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پیش گفتار

صورت مستمر در جریان ه شده، بمنابع مصرف یکشف ذخایر جدید نفت و گاز و جایگزینهاي اکتشافی برايفعالیت
هاي ها در سطوح مختلف به پیمانکاران، دستیابی به نتایج مطلوب در پروژهبا توجه به واگذاري این پروژه.است

به همین . عنوان بخش اصلی اسناد فنی قرارداد از اهمیت باالیی برخوردار استاکتشافی به تدوین شرح خدمات به
توسط یک شرکت مشاور گازونفتاکتشافخدماتشرحتدوین1379سالماهمنظور نخستین بار در اردیبهشت

در . گردیدمنتشر1380ماه سالاردیبهشتدرنهایینسخهمتعدد،اصالحاتواز بررسیپسدر نهایت. انجام شد
فناوري و دانش در حوزه سال از انتشار نسخه اولیه، با توجه به پیشرفت15و با گذشت بیش از 95زمستان سال 

در هاي صنعت نفت، بازنگري آن ها و پروژهمطالعات و عملیات و اولویت بخش باالدستی در نظام فنی و اجرایی طرح
کلیات شرح خدمات مطالعات اکتشاف منابع هیدروکربنی "ش جدید نشریه ویرای.شددستور کار این اداره کل قرار داده

این کارگروه با . قرار گرفتتدوین و بازنگري مورددر تشکیل شددر کارگروهی که بدین منظور"در صنعت نفت
نویس، هاي گوناگون اکتشاف، نسبت به تهیه متن پیشگیري از متخصصان امر در حوزهتشکیل جلسات منظم و با بهره

مدیریت کارفرمایی و پیمانکاري /شرکت13این کارگروه از نمایندگان . ویرایش و تکمیل آن طی جلسات پرداخت
شرکت پیمانکاري فعال در حوزه اکتشاف منابع هیدروکربنی و با 5مدیریت تابعه وزرات نفت و /شرکت8مشتمل بر 

نفت  تشکیل شد و تدوین جامع شرح خدمات با هاي مختلف در صنعت نفر از خبرگان تخصص85بالغ برحضور 
30در نهایت پس از برگزاري . هاي اکتشافی مد نظر قرار دادهاي مختلف اجراي پروژهسازي در مقیاسقابلیت پیاده

فصل 14نویس نهایی نشریه مشتمل بر نسخه پیش97سال زمستانتا 95جلسه کارگروه تخصصی از زمستان سال 
پس از طی دوره .ابالغ آزمایشی گردید97نویس سند مذکور در بهمن ماه  سال هایت نسخه پیشدر ن.تدوین گردید

هاي وزارت نفت، سند حاضر به عنوان جایگزین تکمیلی از مجموعه/شش ماهه ابالغ آزمایشی و دریافت نظرات اصالحی
خود را در خصوص مفاد هايپیشنهادت و نظراشود تقاضا میاین سند ذینفعاناز کلیه . سند پیشین ابالغ نهایی گردید

هاي آتی نسبت به روزآمدسازي و اصالح آن اقدام الزم انه تدوین سند ارائه نمایند تا طی ویرایشاین نشریه به دبیرخ
.صورت گیرد

هاي خصوصی که براي هاي تابعه وزارت نفت و شرکتدر انتها الزم است از زحمات کلیه کارشناسان محترم شرکت
.این مجموعه تالش نمودند تشکر و قدردانی به عمل آیدتدوین

98پاییز- هااداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح
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گذاريسیاستشوراي 
سمتسازمان/ شرکتنام و نام خانوادگیردیف

هامدیر کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت امید شاکري1
دست صنعت نفتمعاون نظام فنی و اجرایی پایینمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت محبوبه سلیمانی2
معاون نظام فنی و اجرایی باالدست صنعت نفتمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت امیر فرجی3

تدوین سندکارگروه تخصصی
سمتسازمان/ شرکتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس ضوابط  فنی و مهندسی باالدست صنعت نفتمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت مهران مفخمی1
)رییس کارگروه(

دبیر (باالدست صنعت نفت کارشناس ارشد ضوابط مهندسی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت زاده رضا حسین2
)کارگروه

کارشناس ارشد ارزیابی صالحیت باالدست صنعت نفتمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت اسديامیر بنی3
رییس گروه مهندسی نفت، مخزن و حفاريمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت محمدرضا بحرانی پور4
مسئول نظام جامع کیفیتمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت امید افشاریان زاده5
شناسیکارشناس زمینشرکت نفت خزرمرتضی فرخی6
برداريناظر ارشد نقشهشرکت نفت خزرحمیدرضا صادقی7
ناظر بر عملیات طراحی و ژئوفیزیکشرکت نفت خزرسعید ساجدي8
و عملیات ژئوفیزیکرئیس نظارتشرکت نفت خزرعلی جعفري9
کارشناس پتروفیزیکشرکت نفت خزرزادمحمد سعید حسین10
کارشناس آزمایش و تکمیل چاهشرکت نفت خزرزادگاناحمد حسین11
ناظر ارشد عملیات حفاريشرکت نفت خزریداله بهرامیان12
هابرنامهها و رییس طرحشرکت نفت فالت قاره ایرانمحمدرضا یوسف پور13
کارشناس ارشد طرح و برنامهشرکت نفت فالت قاره ایرانیحیی محمد فرح بد14
شناسزمینشرکت نفت فالت قاره ایراناحسان حسینی15
کارشناس ارشد ژئوفیزیکشرکت نفت فالت قاره ایرانعلیرضا حیدریان16
اکتشافرییس واحد حفاري شرکت نفت فالت قاره ایرانفرشاد علوي17
کارشناسشرکت نفت فالت قاره ایرانسعید محمد خانی18
هاها و برنامهرییس طرحشرکت نفت مناطق مرکزي ایرانمحمد یحیی دهقانی19
رییس ژئوفیزیکشرکت نفت مناطق مرکزي ایرانالدین اسماعیلیسام20
ارشدشناسزمینشرکت نفت مناطق مرکزي ایراننیاسیده طاهره حسینی21
کارشناس ژئوفیزیکشرکت نفت مناطق مرکزي ایرانثریا حسین وش22
برداريکارشناس نقشهشرکت نفت مناطق مرکزي ایرانکاظم استیري23
کارشناس ژئوفیزیکشرکت نفت مناطق مرکزي ایرانهادي سردار24
کارشناس پتروفیزیکشرکت نفت مناطق مرکزي ایرانامین بیرانوند25
کارشناس ارشد تعمیر و تکمیل چاهشرکت نفت مناطق مرکزي ایرانبهمن عبدحسینی26
)نماینده دائم شرکت(رییس پروژه شرکت نفت و گاز پارسبهمن گودرزي27
کارشناس ارشد ژئوفیزیکشرکت نفت و گاز پارسحسن نظام اسالمی28
شناسیزمینکارشناس ارشد شرکت نفت و گاز پارسجواد امرایی29
شناسیکارشناس زمینشرکت نفت و گاز پارسمیشا پزشکی30
کارشناس پتروفیزیکشرکت نفت و گاز پارسسید میالد رضوي31
کارشناس مخزنشرکت نفت و گاز پارسالدینی اردکانیمحمد شجاع32
کارشناس حفاريشرکت نفت و گاز پارسعادل ارسطو33
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برداريکارشناس ارشد بهرهنفت و گاز پارسشرکت حسن کیانیان34
)نماینده دائم مدیریت(کارشناس فنی و اقتصاديمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانمظاهر یاوري35
ايرییس تفسیر غیرلرزهمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانشهاب قمی36
ايمطالعات غیرلرزهرییس مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانعباس مجیدي37
سنجیرییس پردازش و تفسیر گرانیمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانمهرداد ایوبی38
خاکی-نگاري دریایی و آبیرییس نظارت بر لرزهمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانمحمدرضا گریوانی39
هاي عملیاتیپروژهمسئول مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانمحمدرضا بختیاري40
نگاري سه بعديرییس نظارت بر لرزهمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایراناحمد کمایستانی41
رییس پایگاه داده مکانیمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانصاحبعلی فرجی42
ناوبريبرداري دریایی و عملیاترییس نقشهمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانمهدي زرینی43
برداريکارشناس ارشد نقشهمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانیحیی اهللا توکلی44
1م-شناسییس نظارت بر عملیات زمینریمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانمحمدحسین محمدي45
شناسیرییس مطالعات زمینمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانبهزاد صفاري46
کارشناس امور قراردادهامدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانفرجیدینا 47
هاکارشناس ارشد هماهنگی طرحمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانابراهیم صباغیان48
رییس برآوردهاي مهندسی ساختمانمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانزادهبرمک ابراهیم49
کارشناس نظارت بر عملیات پتروفیزیکاکتشاف شرکت ملی نفت ایرانمدیریت پژمان محرمیان50
هاکارشناس آزمایش چاهمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانعلیرضا گوگونانی51
هاها و انگیزش چاهکارشناس آزمایش چاهمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانسعید پورراد52
مهندسی مخازنکارشناسملی نفت ایرانمدیریت اکتشاف شرکتمیثاق داللت53
مهندسی مخازنکارشناسمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانمحمد ابراهیمی54
رئیس نظارت بر تکمیل و تعمیر چاهمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانعلیرضا علوي55
)شرکتنماینده دائم (قائم مقام شرکت عملیات اکتشاف نفتحسین مومنان56
سرپرست مطالعات مخزنشرکت عملیات اکتشاف نفتآرزو رضایی57
مدیر توسعه کسب و کارژئوفیزیک داناشرکت قاسم حیدري58
مدیر حفاريژئوفیزیک داناشرکت محمد رحیمی59
شناسی و مهندسی مخزنمدیر زمینژئوفیزیک داناشرکت شهرام امینی60
کارشناس حفاريحفاري داناشرکت محمد حسین نوذري61
مدیر بازرگانیشرکت حفاري داناعباس خدادادي62
مدیر عملیات حفاريشرکت انرژي دانافرهاد رشیدي63
مسئول پروژه ژئوفیزیکپژوهشگاه صنعت نفتفریبرز طالبی64
رییس گروه ژئوشیمیپژوهشگاه صنعت نفتبیوك قربانی65
رییس گروه ژئوفیزیکصنعت نفتپژوهشگاه ناصر کشاورز66
مسئول طرحپژوهشگاه صنعت نفتبیژن بیرانوند67
مسئول طرحپژوهشگاه صنعت نفتعلی قجري68
پروژهمسئولپژوهشگاه صنعت نفتعلی اکبر رحیمی بهار69
پژوهندهپژوهشگاه صنعت نفتمحمد پروازدوان70
پژوهندهپژوهشگاه صنعت نفتعلیرضا مومنی71
شناسیرییس زمینشرکت پارس پترو زاگرسماشاهللا فتحی72
رییس ژئوفیزیکشرکت پارس پترو زاگرسکاظم کاظمی73
کارشناس ارشد ژئوفیزیکشرکت پارس پترو زاگرسپرهام مددي74
کارشناس ارشد مهندسی حفاريشرکت پارس پترو زاگرسکاوه کالنتر هرمزي75
رییس عملیات حفاريشرکت پارس پترو زاگرسپورعبداهللا قاسم76
رییس واحد مهندسی پتروفیزیکشرکت پارس پترو زاگرسعلی امیدي77
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مهندس مخزنشرکت پارس پترو زاگرسامید نسیاري فام78
رییس عملیات حفاريشرکت پارس پترو زاگرسمهدي امینی79
ژئوفیزیک و ژئومکانیککارشناس شرکت پارس پترو زاگرسرسول رنجبر کرمی80
مهندس تولیدشرکت پارس پترو زاگرسعبدالحسین افکار81
)نماینده دائم شرکت(رییس مهندسی نفت شرکت حفاري شمالعلیرضا حیدري زاده82
کارشناسشرکت حفاري شمالجلیل سروي زاده83
هاحفاري پروژهریزي رییس مهندسی و برنامهشرکت ملی حفاري ایرانمحرم مظاهري84
سرپرست پروژه مهندسیشرکت ملی حفاري ایرانکوشان مالکی85
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کلیات-1
هدف1-1

ی در زیر هیدروکربناکتشاف منابع و تجربیات در حوزه شرح خدمات سازي و مستندسازي دانشاستانداردبه منظور 
با الگوبرداري از اسناد توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت هاي وزارت نفت، سند حاضر مجموعه

هاي تابعه وزارت گیري از همکاري متخصصین شرکتبا بهرهصنعت نفت و داخلی و بین المللیهاي مشابه در شرکت
تفصیلی شرح خدماتهاي الزم در امر مهم تدوین تعریف چارچوبجهت تعیین، تبیین وهاي خصوصیشرکتنفت و 

مسئولیت تدوین شرح .تهیه شده استهاي اختصاصی صنعت نفت براي هر یک از پروژهی هیدروکربناکتشاف منابع 
توضیحات همچنین در بندهایی از این سند،.است) تابعه وزارت نفت(تفصیلی بر عهده کارفرمایان محترم کار

. توضیح داده شده استمورد نظر و هدف از شرح خدمات ي از خدماتمختصر

گستره1-2
جغرافیاییدر محدوده خشکی و دریاییمناطقدر یهیدروکربنمنابع کلیه خدمات اکتشاف،این سندحدود کاربرد 

تیارات وزارت نفت و از جمله قانون وظایف و اخسناد باالدستیادر انطباق کامل با قوانین و گیرد ورا در بر میایران
هدف از هر مرحله، ،فرآیندهاها،فعالیتهايکلیات و چارچوب.استهاي وزیر محترم نفتنامهها و شیوهابالغیه
اف اکتشافی در یک که منجر به شناسایی اهدها، نتایج مورد نظر از هر مرحله و مواردي از این قبیل را روش

سند امکان استفاده در نیاز و حدود پروژه، بندهاي مختلف ایند و با توجه به نمایگردد را مشخص میمیمیدان /منطقه
هاي ها در پروژهی شباهتبه دلیل وجود برخ. تابعه را داردهايشرکت/توسط کارفرمایانشرح کار تفصیلی تدوین 

مد نظر قرار نیز اي توسعههايتواند به عنوان راهنما در پروژه اي، بخشی از بندهاي این سند میاکتشافی و توسعه
از روش و ابزار بنا به ضرورت از این سند کهبندهاییبا نظر و مسئولیت کارفرما، وشرح کار تفصیلی در تدوین . گیرد

.تر جایگزین نمودو مناسبها و ابزار نوین روشباتوانخاصی نام برده شده را می

تعاریف1-3
تفصیلیکارشرح 1- 1-3

از جمله ذکر جزییات (با تغییراتی نسبت به این سند ضمن رعایت چارچوب کلیات شرح خدمات تفصیلی کارشرح 
. شودمیبر اساس نیاز پروژه تدوین )، حذف و اضافه بندهایی از خدمات مورد نیازبیشتري از شرح خدمات مورد انتظار

مطالعات اکتشافی2- 1-3
پردازش و هاي مهندسی، طراحیمع آوري داده و اطالعات، هاي مطالعه و بررسی، جاین مطالعات شامل تمامی فعالیت

.است... اي و عملیات حفاري و رزهلهاي منتج به شناخت منطقه مورد مطالعه از جمله برداشت دادهتفسیر، عملیات
زمین شناسی سطح االرضی3- 1-3

شناسی شناسی و زمین، رسوب2شناسیدیرینه،1شناسیچینههاياالرضی شامل انجام فعالیتشناسی سطحزمین

١ Stratiology
٢ Paleontology
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تله (شود که مستعد ذخیره هیدروکربن شناسی میمطالعه و شناسایی ساختارهاي زمینساختمانی است که منجر به
.باشدمی) 1گیرنفت

االرضیتحتشناسی زمین4- 1-3
ک و شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیشناسی، رسوبچینهشامل مطالعه و بررسی اطالعات االرضی تحتشناسی زمین
اي هیدروکربنی با استفاده از شناسایی ساختارهاي ساختمانی و چینهشناسی ساختمانی است که منجر بهزمین
.شوداي میهاي موجود و اطالعات لرزهاي، چاهشناسی ناحیههاي زمینداده

هاي هیدروکربنیسازي حوضه و سیستممدل5- 1-3
ها و اطالعات یق و تجزیه و تحلیل طیف متنوعی از دادههاي هیدروکربنی، برآیند تلفسازي حوضه و سیستممدل
ترین هاي علمی و کاملجدیدترین روشبر مبناي و مهندسی نفت شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، پتروفیزیکزمین

.باشدمیسازي افزارهاي شبیهنرم

معرفی منطقه مورد مطالعه اکتشافی1-4
.گرددتعریفی به طور دقیقمطالعات اکتشافانجام براي 2قرارداديدر این قسمت، الزم است تا حدود منطقه 

3و کیفیتمحیط زیست،ایمنیبهداشت، 1-5

مطابق و کیفیتمحیط زیست، ایمنیبهداشت، هاي مربوط به فصول این سند، رعایت الزامات در کلیه فعالیت
،به موازات. شده توسط وزارت نفت ضروري استو ابالغ پذیرفته المللی سازمانی، ملی و بیناستانداردها و ضوابط درون

سازي و غیره نگاري، حفاري، جادههاي اجرایی درون مناطق تحت اکتشاف، از قبیل لرزهالزم است براي فعالیت
، نهادهاي نظامیمنابع طبیعی، ، سازمان حفاظت محیط زیستجملهاز از نهادها و موسسات مربوطهمجوزهاي الزم

.الزامی است)HSE Plan(HSEرویه ارائههمچنین .اخذ شودمواردي از این دستو)معارضین(وصی مالکین خص

پروژهمدیریت1-6
تمامی مشخص براي ساختار شکست پروژه سطح خدمات مربوط به مدیریت پروژه از جمله بسته به نیاز کارفرما، 

هایی از سند که به در بخش.گرددمیارائهبر این اساس و بودجهبنديقرارداد تعیین و برنامه زمانهايبخش
بایست رویکرد صالح و صرفه وزارت نفت در نظر گرفته هاي بودجه، هزینه، زمان و کیفیت اشاره شده است، میشاخص

.شود

نظارت و راهبري پروژه1-7
:واگذار نمایدواند شرح خدمات زیر را به مشاور تبر اساس ضرورت کارفرما می

 اسناد فنی مناقصات تهیه
هابررسی صورت وضعیت

١ Trap
٢ Contract Area
٣ HSEQ
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نظارت بر اجراي کار
ها و مناطق جغرافیایی و مشکالت موجودبازنگري دوره اي در قراردادهاي پیمانی متناسب با نوع عملیات
تنظیم و برپایی جلسات فنی ماهیانه با پیمانکاران مرتبط جهت رفع نقایص احتمالی در حین عملیات.
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1االرضیسطحشناسی زمین-2

ها و مستنداتدادهبررسی،مطالعه،گردآوري2-1
:استموارد زیر ولی نه محدود بهمورد نیاز این بخش شاملهايفعالیت
نشریاتومقاالتکتب، شامل و اینترنتی اي مطالعات کتابخانه
توپـوگرافی،  جغرافیـایی، هواشناسـی،   (مـورد مطالعـه و نـواحی مجـاور    منطقـه هايو دادههااستفاده از نقشه

)بسته به مورد-سنجیعمقژئوفیزیکی، ساختمانی، شناسی، زمین
 هـا، نمودارهـاي   هـا، مغـزه  هاي چـاه نظیر گزارشتهیه شده قبلی2فنیها و مستنداتگزارشمطالعه و بررسی

مواردي از این دستو ، ژئوشیمیاییشناسی، رسوبشناسیشناسی، چینههاي فسیلپیمایی، گزارشچاه
هاي چاهگردآوري و مطالعه داده
 کارفرماتاییدگزارش و اخذ تهیه

.شودذکر میتفصیلیشرح خدمات در نیز با جزئیات کارفرما درخواستمورد هايدادهسایر در این بند 

عمومیشناسی زمین2-2
:محدود به موارد زیر استهاي مورد نیاز این بخش شامل ولی نه فعالیت
تهیه نقشه پایه
 منطقه مورد مطالعهشناسیو زمینمحدوده جغرافیاییو تعریف تعیین
شناسی عمومی ناحیه مورد مطالعهچینه
شناسی ساختمانی و تکتونیک عمومی ناحیه مورد نظرزمین
بازدید میدانی
 کارفرماتاییدتهیه گزارش و اخذ

یشناسشناسی و دیرینهچینه2-3
:باشدشامل ولی نه محدود به موارد زیر میمقاطع تعیین شده توسط کارفرما،شناسی بر اساسهاي چینهعالیتف

شناسی و اطالعات صحرایی، سنگتعیین دقیق واحدهاي سنگی و مرزهاي آنها، توصیف(3نگاريچینهسنگ
)هاوضعیت ناپیوستگی

شناسی، تعیین مرزهاي فسیل6و گستره زیستی5هاي زیستیتهیه زون(4نگاريچینهزیست(
شناسی واحدهاتعیین سن زمین(7نگاريچینهزمان(

١ Surface Geology
٢ Technical Report
٣ Lithostratigraphy
٤ Biostratigraphy
٥ Biozone
٦ Range Chart
٧ Chronostratigraphy
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3شناسـی، تعیـین افـت تـراز    ، تعیـین سـطوح چینـه   2تعیـین الگوهـاي انباشـتگی   (1شناسـی سکانسـی  چینه ،
یـین  هـا، تع هـا و پاراسـکانس  ، تعیـین نـوع سـکانس   هـا تغییرات نسـبی سـطح آب دریـا، تعیـین ناپیوسـتگی     

)4شدگیهاي قطعطرح
5شناسی ایزوتوپی و شیمیاییچینه

oگیري تغییرات ایزوتوپ اکسیژن و کربن جهت تعیین دماي دیرینه سیال و دماي دیاژنتیکی و اندازه
ايحوادث چینه

o جهت تعیین سن مطلق واحدهاي رسوبیاسترانسیم تغییرات ایزوتوپ
o رسوبی دیرینهتغییرات شیمیایی حوضهجهت تعیین شرایطتغییرات عناصر اصلی و فرعی

6شناسی مغناطیسیچینه

7شناسی اقلیمیچینه

8اياي ناحیهتطابق چینه

9هاي هم ضخامتتهیه نقشه

 کارفرماتاییدتهیه گزارش و اخذ

شناسیرسوب2-4
ازشدهتهیهپیومیکروسکمقاطعبررسیتوسطآزمایشگاهدرهمچنینورخنمونمحلدرشناسیرسوبمطالعه
:استزیرشرحه بشودثبتوگرفتهقراربررسیموردباید کهمطالبیاهم. پذیردمیانجامهانمونه
هامطالعات میدانی رخنمون
مطالعات پتروگرافی

oوآنهااتصالنوع، هادانهگرفتنقرارطرزها،شکل دانهها،تشخیص بافت سنگ شامل اندازه دانه
آنهاجورشدگی

oمواردي و قدیمیهايجریانجهت،الیهفوقانیجهتشناخت، بآعمقتعیین هدفباسنگساخت
از این دست

oنگلومراهاکوهاسنگماسهبنديطبقهوتخریبیهايسنگدهندهتشکیلي اجزا
oآنهاغیرفسیلیوفسیلیهايدانهنمودنمشخصوکربناتههايسنگدهندهتشکیلي اجزا
oبندي آنهاتخلخل و طبقه
oبررسی فرآیندهاي دیاژنز

١ Sequence Stratigraphy
٢ Stacking Patterns
٣ System Tracts
٤ Terminations
٥ Chemostratigraphy
٦ Magnetostratigraphy
٧ Climatostratigraphy
٨ Regional Correlation
٩ Isopach Map
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 پراش پرتوآنالیز آزمایشگاهی شاملX)1XRD( ، فلورسانس پرتوX)XRF2( ،و میکروسکوپ الکترونی
3سیاالت درگیر، کاتدولومینسانس

هامیکروفاسیستشخیص
شناسی، تعیین افت تراز، تغییرات تعیین الگوهاي انباشتگی، تعیین سطوح چینهشامل شناسی سکانسی چینه

شدگیهاي قطعها، تعیین طرحها و پاراسکانسها، تعیین نوع سکانسبی سطح آب دریا، تعیین ناپیوستگینس
و تهیه مدل مفهومیتحلیل محیط رسوبی
 کارفرماتاییدتهیه گزارش و اخذ

شناسی ساختمانی و تکتونیکزمین2-5
:موارد زیر استولی نه محدود به هاي این بخش به صورت کلی شامل سرفصل

اياي و منطقهتعیین رژیم تکتونیکی ناحیه
هاهاي ساختمانی از منطقه مورد مطالعه و بازگردانی برشترسیم برش
هابندي گسلبررسی سازوکار گسلش و طبقه
بندي آنهاو طبقه5هاو شکستگی4هابررسی درزه
 حجمیبرآورداحتمالی و شناخت مخازن منظوربه) اقدیس و ناودیست(هاي رسوبی الیههندسیشکلتعیین

یهیدروکربنهايتله
مخزنهايسنگبهدسترسیهايمقعتشخیص
7و تجزیه و تحلیل ظرفیت نگهداري آنها6هاسنگبررسی پوش

سطحیهايرخنمونبامخزنهايسنگارتباطنحوه
هاشکستگیویژگینمودنمشخصومخزنسنگشکستگیشدتفراوانیتوزیعبررسی
 9هافشانو گل8شناسی در ارتباط با گنبدهاي نمکیساختارهاي زمینبررسی

هاي تکتونیکی موثر بر منطقهتجزیه و تحلیل تنشسازي و مدل
شناسی ساختمانی منطقههاي زمینتهیه نقشه

کارفرماتاییدتهیه گزارش و اخذ 2-6

١ X-Ray Diffraction
٢ X-Ray Fluorescence
٣ Cathodoluminescence
٤ Joint
٥ Fracture
٦ Cap Rock
٧ Seal Capacity Analysis
٨ Salt Dome
٩ Mud Volcano
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ژئوشیمی-3
کلیات3-1

هاي نفتی موجود در منطقه ارتباط آنها با خانوادهمنطقه وهاي مادر فعال در عیین سنگارزیابی و تدر این بخش
:زیر تقسیم نمودژئوشیمی را به مواردتوان مطالعاتبه صورت کلی می.باشدمی

کمیت سنگ مادر(سنگیواحدهايزاییهیدروکربن توانارزیابی(
مواد آلی سنگ مادرتعیین کیفیت کروژن
 1ي نفتیهای و آشپزخانههیدروکربنتعیین بلوغ

تعیین خواص ژئوشیمیایی نفت و گاز
نفت-تطابق نفت(ی در منطقه هیدروکربنهاي تعیین خانواده(
سنگ مادر- تطابق نفت
 هاي احتمالیمسیر مهاجرتتعیین

تعبیروهاآزمایش، هابردارينمونهبا3-2بند موضوعشناسیچینهمطالعاتپایانازبعدبالفاصلهیاهمزمانها،بررسی
گاز نشان ونفتتولیدراستايدررا امنشسنگبلوغدرجهزایی و هیدروکربند توان بایشود و آغاز میتفسیرهاو

.گرددارائهشدهتولیدهیدروکربنمقدارارزیابیجهتمحاسباتیهمچنین در صورت امکان .دهد

بردارينمونه3-2
: ها شامل ولی نه محدود به موارد زیر استبرداري نمونه
2سنگ رخنمون

حفاري3خرده
حفاري4مغزه
5هاي نفتی و گازيچشمه

6فشانگل

7سرچاهیو گازنفت

8ساق مته

.ژئوشیمیایی باشدهاي مذکور باید مطابق استانداردهاي روش برداشت همه نمونه

هاي آزمایشگاهیروش3-3

١ Oil Kitchen
٢ Outcrop
٣ Cutting
٤ Core
٥ Oil & Gas Seepage
٦ Mud Volcano
٧ Well Head Oil & Gas
٨ Drill Stem Test (D.S.T.)
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کلیات3-1- 3
انجام ) تعیین شده توسط کارفرما(نظر و نیاز کارفرما و مطابق استانداردهاي مربوطه روش و نوع آزمایش بر اساس

:ها شامل ولی نه محدود به بندهاي زیر استاین روش.شودمی
1لاوِ-آنالیز پیرولیز راك3-2- 3

آلیمطالعات پتروگرافی3-3- 3
2نوع ماسرالتعیین

3تعیین نوع کروژن

ماده آلی4تعیین بلوغ
هاي مقدماتی شیمیایی آنالیز3-4- 3

6سوکسله(5استخراج ماده آلی از سنگ(
7هاي نفتیتفکیک برش

آنالیزهاي تکمیلی شیمیایی3-5- 3
8گازيیگرافکروماتو

9سنجی جرمیطیف-گازيگرافیکروماتو

10آنالیزهاي ایزوتوپی

و اخذ تایید کارفرماتهیه گزارش نهایی3-4
کارفرما تاییدشده وبایست تهیهمیمستنداتانجام شده،هاي پس از تحلیل و تعبیر نتایج حاصل از آنالیزها و آزمایش

:مستندات گزارش شامل ولی نه محدود به موارد زیر است.گردداخذ 
بنا به درخواست کارفرما و (تهیه نمودار ژئوشیمیایی از چاه حفاري شده و یا ماطع سطحی پیمایش شده

)هاي مورد نیازوجود داده
 لی و آتهیه نمودار ژئوشیمیایی از توزیع خصوصیات سنگ مادر مانند بلوغ سنگ مادر، مقادیر تجمعی کربن

مواردي از این دست
گزارش نهاییارائه

١ Rock-Eval
٢ Maceral Typing
٣ Kerogen Typing
٤ Matuarity
٥ Extraction
٦ Soxhlet
٧ SARA Fractionation
٨ Gas Chromatography
٩ Gas Chromatography- Mass Spectrometry
١٠ Isotopical Analysis
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بردارينقشه-4
کلیات4-1

:زیر استبرداري شامل ولی نه محدود به موارد اهم خدمات در بخش نقشه
هاي پایه رقومی و سازي نقشهآمادهGISها و تهیه به منظور فراهم نمودن امکان ورود اطالعات و نقشهشده

شناسی و ژئوفیزیکیهاي مختلف زمیننقشه
ایجاد پایگاه داده مکانی
اي و راهسازينگاري، غیرلرزههاي لرزهنظارت بر کلیه فعالیت
هاي دریایی و خشکیق محل چاهسازي و تعیین موقعیت دقیپیاده

خشکیمناطق در نگاري پروژه لرزهبرداري نقشه4-2
هاي پایه منطقه عملیاتیآوري و بروزرسانی نقشهجمع4-2-1

:موارد زیر استولی نه محدود بهشامل هااین نقشه
هاي توپوگرافینقشه
 مدل رقومی ارتفاعی(1DEM)

ايتصاویر ماهواره
ژه دریافت اطالعات طراحی پرو4-2-2

.اشاره نمودهاي پایهنقاط و انتقال آنها روي نقشه،موقعیت خطوطتوان به از جمله این اطالعات می
2شناسایی منطقه4-2-3

هاي بزرگ مقیاسبروزرسانی نقشه
ها، خطوط انتقال برداري و مشخص نمودن کلیه عوارض طبیعی و مصنوعی منطقه عملیاتی نظیر راهنقشه

...نیرو، موانع و 
بندي اجراي پروژهبندي پروژه بر حسب عوارض برداشت شده و اولویتطبقه
آوري اطالعات مربوط به مناطق آلوده به مین و سایر مواد منفجره باقیمانده از جنگشناسایی و جمع
با رعایت 4هاي درجه و ایجاد راهنگاريهاي مناسب براي دسترسی به خطوط لرزهراهترینشناسایی نزدیک

ضوابط زیست محیطیتمامی نمودن 
 با محدودیت تحمل بار، از جمله پل(ها باال براي انتقال دستگاهریسک باهايمسیرشناسایی و انتقال اطالعات

)مواردي از این دستو ، باتالقیهاي تخریب شده در اثر عوامل محیطی و نیازمند بازسازيمسیر
تر تجهیزات برداري براي جابجایی بهنقشهراهسازي هاي گروه اساس برداشتهاي موجود بربروزرسانی نقشه

نگاريراهسازي و لرزه


١ Digital Elevetion Model
٢ Scouting
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بردارينقشهتجهیزاتکالیبره کردن 4-2-4
کارفرماازتاییدو دریافتموجود هاي با رعایت استانداردهاکالیبراسیون کلیه دستگاه

عملیاتیاي در منطقه ایجاد و تثبیت شبکه ژئودزي ماهواره4-2-5
 نگاري و از نظر پوشش مناسب خطوط لرزه(طراحی شبکه ژئودزي با رعایت اصول پایه و مالحظات عملیاتی

)دسترسی آسان
شناسایی موقعیت نقاط طراحی شده
و شرکت ملی نفت ایرانبرداري کشورمبنایی سازمان نقشهدریافت اطالعات نقاط
شبکهت نقاطو تثبیدر ایجادموجودهاي رعایت استاندارد
اي با استفاده از نقاط مبنایی تهیه شدهگیري و برداشت مشاهدات ماهوارهانجام عملیات اندازه
هاي مورد تایید کارفرماافزاررمبا نخطاها و سرشکنی آوري شده اطالعات جمعپردازش
کارفرماتاییدبندي و اخذ تهیه گزارش شبکه

سازي نقاط روي زمینپیادهعملیات 4-2-6
گیرنده و چشمه(برداري نقاط سازي و نقشهپیاده(
گذاري نقاط گیرنده و چشمه روي زمیننشانه
روز قبلیا چشمهگیرندهوطروي خط1نقاط همپوشانیبرداري و کنترل روزانه عملیاتنقشه
در شروع برداري ثابت نزدیک به محل عملیات نقشههايدر مکان2یکنترلبرداري و کنترل عملیات نقاط نقشه

کارير روزو انتهاي ه
مورد تایید هايافزاربا نرم) به انضمام ارتفاع(اطالعات برداشت شده زمینیو کنترل کیفیتپردازش،تخلیه

کارفرما
 برداري از کارفرماروزانه نتایج عملیات نقشهتاییداخذ
جهت جابجایی نقاط به صورت گیري احتمالیبراي تصمیمبرداري به گروه ژئوفیزیکتحویل اطالعات نقشه

روزانه
برداري مجدد نقاط گیرنده و چشمه تخریب شده بنا به درخواست گروه ژئوفیزیکنقشه
جهت گیري احتمالی کننده گروه پروازي ژئوفیزیک براي تصمیمانتقال اطالعات شناسایی شده به هماهنگ

و هاي کوهستانی بسیار سختدر پروژهبه صورت روزانهحمل تجهیزات با بالگرد،مناسب هايمحلجانمایی
العبورصعب

 هاي فرعی به گروه ژئوفیزیکجادهبرداشت شده روزانه انتقال اطالعات
انجام تبدیالت ارتفاعی و مسطحاتی مختصات نقاط در سیستم مختصات مورد نظر کارفرما
3هاي خروجی با فرمت تهیه دادهSPS

تهیه گزارش روزانه

١ Overlap
٢ Control Point
٣ SHELL Processing Support
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برداري پروژهه گزارش نهایی عملیاتی نقشهتهی

اي در مناطق خشکیبرداري پروژه غیر لرزهنقشه4-3
هاي پایه منطقه عملیاتیآوري و بروزرسانی نقشهجمع4-3-1

.شودمیايهاي توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاعی و تصاویر ماهوارهشامل نقشههااین نقشه
دریافت اطالعات طراحی پروژه 4-3-2

.اشاره نمودهاي پایهموقعیت خطوط و نقاط و انتقال آنها روي نقشهتوان بهاطالعات میاز جمله این 
1شناسایی منطقه4-3-3

هاي بزرگ مقیاسبروزرسانی نقشه
خطوط انتقال هابرداري و مشخص نمودن کلیه عوارض طبیعی و مصنوعی منطقه عملیاتی نظیر راهنقشه ،

...نیرو، موانع و 
اطالعات مربوط به مناطق آلوده به مین و سایر مواد منفجره باقیمانده از جنگآوري شناسایی و جمع
به محدوده عملیاتهاي مناسب براي دسترسی ترین راهشناسایی نزدیک

برداريکالیبره کردن تجهیزات نقشه4-3-4
از کارفرماتاییدهاي موجود و دریافت ها با رعایت استانداردکالیبراسیون کلیه دستگاه

اي در منطقه عملیاتیتثبیت شبکه ژئودزي ماهوارهایجاد و4-3-5
شبکه ژئودزي با رعایت اصول پایهطراحی
شناسایی موقعیت نقاط طراحی شده
برداري کشور و شرکت ملی نفت ایراندریافت اطالعات نقاط مبنایی سازمان نقشه
هاي موجود در ایجاد و تثبیت نقاط شبکهرعایت استاندارد
اي با استفاده از نقاط مبنایی تهیه شدهگیري و برداشت مشاهدات ماهوارهزهانجام عملیات اندا
هاي مورد تایید کارفرماافزارآوري شده و سرشکنی خطاها با نرمپردازش اطالعات جمع
کارفرماتاییدبندي و اخذ تهیه گزارش شبکه

سازي نقاط روي زمینعملیات پیاده4-3-6
استاتیک یا روش مورد نظر کارفرما(به روش استاندارد ياغیر لرزهنقاط سازيعملیات پیاده(
 هاي مورد تایید افزاربا نرم) به انضمام ارتفاع(تخلیه، پردازش و کنترل کیفیت اطالعات برداشت شده زمینی

کارفرما
 برداري از کارفرماروزانه نتایج عملیات نقشهتاییداخذ
گیري احتمالی جهت جابجایی نقاط به صورت براي تصمیمبرداري به گروه ژئوفیزیکتحویل اطالعات نقشه

روزانه

١ Scouting
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گیري احتمالی جهت کننده گروه پروازي ژئوفیزیک براي تصمیمانتقال اطالعات شناسایی شده به هماهنگ
هاي کوهستانی بسیار سخت و هاي مناسب حمل تجهیزات با بالگرد، به صورت روزانه در پروژهجانمایی محل

العبورصعب
هاي فرعی به گروه ژئوفیزیکتقال اطالعات روزانه برداشت شده جادهان
انجام تبدیالت ارتفاعی و مسطحاتی مختصات نقاط در سیستم مختصات مورد نظر کارفرما
مورد نظر کارفرماهاي خروجی با فرمتتهیه داده
تهیه گزارش روزانه
برداري پروژهتهیه گزارش نهایی عملیاتی نقشه

آبنگاري در پروژه لرزهبراي بردارينقشه4-4
نگاريدر پروژه لرزه1) خاکی-آبی(از خشکی به دریا منطقه گذاربرداري نقشه4-4-1

کم عمق نزدیک به ساحل و مناطقی که کشتی هايو آبساحلنگاريلرزهبرداري براي پروژهنقشهاین روش
برداري در بخش نقشه.باشدکه شامل دو بخش ساحلی و آبی میشودنگاري امکان عملیات ندارد استفاده میلرزه

.تشریح شده است3-4ساحلی، همانند بخش خشکی در بند 
(OBN2&OBC)هاي کف دریا نگاري به روش کابللرزهبرداري بخش آبی در نقشه4-4-2

مراحل زیر ولی نه محدود به که شامل گیردبرداري بین مناطق گذار تا دریایی مورد استفاده قرار میاین روش نقشه
:است

ر و مد منطقههاي سرعت صوت در آب و مطالعه جزنانجام کالیبراسیون، آزمو
 ساحلمرحله گسترش شبکه ژئودزي در
نصب شده در 3گیريگیري تغییرات جزر و مد منطقه با استفاده از شاخص اندازهبا اندازهتعیین مبناي ارتفاعی

محل مناسب
کف دریا با استفاده از سیستم تعیین نگاريهاي لرزهسازي نقاط گیرنده و چشمه و تعیین موقعیت کابلپیاده

Navi-Pacو Hydro-Proو نرم افزار مناسب نظیر (4GPS)موقعیت جهانی

نظیر 5نترل موقعیت نقاط گیرنده با استفاده از سیستم صوتیکSonardayn

ارتفاعی روي نقاط اتکنترل کیفیت، پردازش نقاط برداشت شده و انجام تصحیح
 تهیه فایل خروجی با فرمت مناسبUKOOA6 نظیرP190 وP294و انجام تبدیالت مختصات

١ Transition Zone (TZ)
٢ Ocean Bottom Node
٣ Tide Gauge
٤ Global Positioning System
٥ Sonar System
٦ United Kingdom Offshore Organization Association
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دریایینگاري لرزهبرداري بخش نقشه4-4-3
:به صورت زیر استنگاري برداري براي پروژه لرزه، مراحل انجام نقشه)فراساحل(عمیق آببراي 
یابی منطقهو عمق1هاي دریاییتهیه نقشه
در آب2هاي سرعت صوتانجام کالیبراسیون، آزمون
برداري دریایی نظیر سازي و تجهیز سیستم مناسب نقشهآمادهConcept System

 هایی نظیرافزارنرمبا استفاده از (برداري نقشهطراحی پروژه در سیستمReflex(
 3تهیه تصحیحات دریاییRTCMیابی جهانی سیستم موقعیت(4DGPS)

به منظور تعیین موقعیت در حین حرکت نگاري، هدایت و تعیین موقعیت کشتی و کلیه تجهیزات لرزهناوبري
نقاط گیرنده و چشمه

 افزار نرم(پردازش اطالعات برداشت شدهSprint(
افزار نرم(کنترل کیفیتReflex (ارتفاعی روي نقاط اتو انجام تصحیح
 تهیه فایل خروجی با فرمت مناسبUKOOA نظیرP190 ،P291 وP294و انجام تبدیالت مختصات

5نگاريآبپروژه 4-5

دستگاهکنترل پایداري ،کنترل خطوط لوله زیر آب،بستر دریاتوپوگرافیهايبه منظور تهیه نقشهعمدتا روش این 
:مراحل این روش به این صورت است. رودبه کار میمواردي از این دستحفاري و 

 و نصب شاخص آن در محل مناسب) پهنه کشندي(مطالعات جزر و مد
انجام کالیبراسیون تجهیزات و آزمون سرعت صوت در آب
 ساحلمرحله گسترش شبکه ژئودزي در
 تهیه تصحیحات دریاییRTCMیابی جهانی سیستم موقعیت(DGPS)براي نواحی دور از ساحل
یابی جهانیسیستم موقعیتیابی با استفاده ازیابی و تعیین موقعیت نقاط عمقعمق)GPS(
نظیر (افزار مورد تایید کارفرما تهیه نقشه با نرمQinsy،Hypack مواردي از این دستو(
 تهیه نیمرخ از بستر دریا با استفاده از سیستمSide Scan Sonar وSubbottom Profiler

 6تهیه فیلم و عکس از بستر دریا با استفاده از دستگاهROV

 هاي مورد نیازنقشه در مقیاسارائهتهیه خروجی مناسب و مورد تقاضاي کارفرما و

برداري هوایینقشه4-6
، برداريگردد که در آن تجهیزات نقشهبرداري را شامل میاي از خدمات نقشههبرداري هوایی طیف گستردنقشه

اي اهداف اکتشافی روي سکوهاي پرنده مانند هواپیما، هلیکوپتر و برمواردي از این دستو ژئوفیزیکیسنجش از دور،

١ Offshore Chart
٢ TS Dip
٣ Radio Technical Commission for Maritime Services
٤ Differential Global Positioning System
٥ Hydrography Project
٦ Remotely Operated Underwater Vehicle
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و صحیح مشاهدات اکتشافی این خدمات، ناوبري، تعیین موقعیت و تعیین زمان دقیقو هدف اصلی گیردپهپاد قرار می
:تواند شامل مراحل زیر باشدبرداري میاین نوع نقشه.باشدمی

طراحی ارتفاع پرواز، سرعت پرواز و نرخ برداشت مشاهدات
بینی دقت و صحت الزم براي مشاهدات تعیین موقعیت و زمان بر مبناي دقت مورد نیاز مشاهدات پیش

ژئوفیزیکی
هاي ناوبري و تعیین موقعیت آنی با استفاده از سیستمGNSS1 مانند سیستمGPS

هاي با استفاده از سیستمهمزمانی مشاهداتGNSS

هاي ثانویه جهت بهبود دقت و صحت اطالعات مکانیپردازش
هاي در صورت استفاده از سیستمINS2 تلفیق مشاهدات ،GNSS با مشاهداتINS جهت استخراج

3گرانیسنجی-سنجی و گرادیومتري ت ژئوفیزیکی گرانیمشاهدا

 کارفرماتاییدتهیه گزارش نهایی و اخذ

4سنجش از دور4-7

کلیات4-7-1
امکان استخراج اطالعات مکانی و توصیفی از پردازش ، اطالعاتی نظیرسنجش از دورگیري از خدمات بخش با بهره

ریزي، طراحی، اجرا و نظارت بر برنامهخدمات هدف از این آید و به دست میهاي هواییاي و عکستصاویر ماهواره
:بوده و شامل ولی نه محدود به موارد زیر استموارد فوق کلیه 

ها در سنجش از دوراهم فعالیت4-7-2
:شامل ولی نه محدود به موارد زیر استها در این حوزه ترین فعالیتمهم

هاي سنجش از دورطراحی، اجرا و نظارت پروژه
اي نوري، راداري، لیزري و فراطیفی جهت استخراج اطالعات مکانی و توصیفیانواع تصاویر ماهوارهپردازش
ايهاي هوایی یا تصاویر استریو ماهوارهبا استفاده از عکستولید مدل ارتفاعی رقومی
دهتولید مدل سه بعدي مناطق عملیاتی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی و تصاویر تصحیح هندسی ش
هاي مختلفاي در مقیاسهاي تصاویر ماهوارهاي با پردازشهاي ماهوارهنقشه-تولید عکس
هاي پردازش، مدت انجام ها جهت برآورد و رفع نیازهاي آتی و ارزیابی دقتتهیه گزارش بعد از انجام پروژه

پروژه و نتایج حاصله
گیري از پردازش هندسی توگرامتري با بهرههاي مختلف توپوگرافی به روش سنجش از دور و فتولید نقشه

هاي هواییاي و عکسانواع تصاویر ماهواره

١ Global Navigation Satellite System
٢ Inertial Navigation Systems
٣ Gravity Gradiometry
٤ Remote Sensing



سنسخه پیش نوی

32کلیات شرح  خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت   

هاي مورد استفاده امور مهندسی نظیر شهرسازي، راهسازي و شناسی و نقشهزمین(هاي موضوعی تولید نقشه
اي طیفی و هبه روش سنجش از دور و فتوگرامتري با استفاده از پردازش) مسیرهاي خطوط لوله و مخابرات

هاي هواییاي و عکسهندسی انواع تصاویر ماهواره
به روش سنجش از دور و مواردي از این دستشناسی و هاي مختلف توپوگرافی، زمینبه هنگام نمودن نقشه

هاي مبناییهاي مجاز منطبق با استاندارد نقشهفتوگرامتري با توجه به دقت

(GIS1)سیستم اطالعات مکانی 4-8

کلیات4-8-1
در به نوعی با موقعیت ارتباط دارند مکان محور که هاي با توجه به حجم انبوه دادهاستفاده از سیستم اطالعات مکانی 

.مرتبط استهاياجرا و نظارت بر کلیه فعالیتریزي، طراحی،برنامهاز این خدمات هدف پروژه ضرورت دارد و 
)GIS(اجراي و پیاده سازي سیستم اطالعات مکانی 4-8-2

:شامل ولی نه محدود به موارد زیر استدر این حوزه و خدماتهاترین فعالیتمهم
هاي اطالعات مکانی و تشخیص مشکالت و رفع موانع اداري و سازي سیستمو پیادهسازي، مدلطراحی

سیستمی
هاي مکانی مورد نیازانجام تحلیل
هاي اطالعات مکانی اجرا شدهي سیستمسازي و به هنگام سازریزي جهت مدیریت، نگهداري، بهینهبرنامه
هاي اطالعات مکانی جهت برآورد و رفع نیازهاي کارفرماتهیه گزارش بعد از طراحی سیستم
طراحی، اجرا و نظارت بر سیستم اطالعات مکانی

تهیه گزارش و اخذ تایید کارفرما4-9

١ Geospatial Information System (GIS)
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ژئوفیزیک-5
کلیات5-1

تجزیه و تحلیل سطحی، هاي زیرساختارتعیین شکلدر صنعت نفت هدف از مطالعات ژئوفیزیک به طور کلی 
مواردي و مخزنی، مطالعات ژئومکانیکهاي پارامترتعیین هاي مختلف زمین شناسی، الیه1سنگی-فیزیکهايپارامتر

.استاز این دست
اي شامل ئوفیزیک غیرلرزههاي ژروش. شودبندي میتقسیم3ايو لرزه2ايغیرلرزهبه دو بخشاساساژئوفیزیک نفت

هاي در این میان روشاست کهمواردي از این دستو 6الکترومغناطیس، 5سنجیگرانی،4سنجیهاي مغناطیسروش
فاقد تنوع رخنمون در مناطقبه ویژه در ابتداي فرآیند اکتشاف ژئوفیزیکی معموال گرانیسنجیسنجی و مغناطیس

.قرار می گیردمورد استفاده ،شناسیهاي زمینسازند
.است8و انکساري7هاي انعکاسیاي شامل روشهاي لرزهبه طور کلی روش

ايهاي غیر لرزهروش5-2
مالحظات کلی2-1- 5

اسـاس خـواص مختلـف    ها و مطالعات ژئوفیزیکی اسـت کـه بـر   اي از روشاي شامل طیف گستردههاي غیر لرزهروش
هـاي  روش. شـود بنـدي مـی  طبقـه ) واردي از ایـن دسـت  مـ ومقاومـت الکتریکـی  ،پذیريچگالی، مغناطیس(ها سنگ

. باشـند هاي اکتشافی در حوزه اکتشاف نفت و گـاز مـی  از جمله روشسنجی و الکترومغناطیسگرانیسنجی، مغناطیس
هـاي ژئـوفیزیکی شـامل طراحـی، عملیـات برداشـت اطالعـات،        اي مانند سایر روشهاي ژئوفیزیکی غیرلرزهکلیه روش

.   باشندمیپردازش و تفسیر 
هاي میدان پتانسیلروش2-2- 5

زمینی، دریایی و هاي سنجی هستند که برداشت آنها به روشسنجی و مغناطیسهاي میدان پتانسیل شامل گرانیروش
.گیردصورت میهوایی 

خشکیگرانیسنجی 2-1- 2- 5
طراحی5-2-2-1-1

اي و اطالعات ژئوفیزیکی موجودشناسی، ماهوارههاي زمینبررسی نقشه
 مشخص شدن موانع احتمالی موجودشناسایی منطقه و
در صورت لزوم(دست آوردن پارامترهاي عملیات و تهیه اسناد مناقصهه ب(

١ Rock-Physics Analysis
٢ Non-Seismic Method
٣ Seismic Method
٤ Magnetometry
٥ Gravity Surveying
٦ Electromagnetic
٧ Reflection Method
٨ Refraction Method
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اجراي عملیات و پردازش در حین عملیات5-2-2-1-2

تجهیز کارگاه
یهاي گرانیسنجکالیبراسیون استاتیک و دینامیک دستگاه
ي گرانیسنجیانتقال ایستگاه مبنا
 برداشت داده و اطالعات ژئوفیزیکی
تصحیح عرض جغرافیایی، تصحیح هواي آزاد، 1انجام تصحیحات شامل تصحیح جزر و مد، تصحیح رانه ،

و تصحیح توپوگرافی2هتصحیح بوگ
گیري صحراییو نمونه3نتلتوننیمرخاجراي (حی گیري چگالی سطهانداز(
4نزدیکمحدودهگیري تصحیح توپوگرافی اندازه

برچیدن کارگاه
مراه مختصات دقیق نقاط برداشت هکامل بههبوگ5ناهنجاريصورت ه بگرانیسنجی هاي تهیه فایل داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش عملیات

پردازش و تفسیر نهایی5-2-2-1-3

دست آمده از عملیات ه هاي بویرایش نهایی داده
جداسازي از قبیل مختلف هاي با استفاده از روش7ايو ناحیه6هاي باقیماندهتفسیر کیفی شامل تهیه نقشه

9ايگیري و برازش چند جمله، مشتق8ادامه به فراسو،هافیلتر کردن داده

 هاي مستقیم و معکوس دو بعدي و سه بعديسازيمدلتفسیر کمی شامل
10نظیر روش اویلرناهنجاريهاي تعیین عمق روش

هاي ژئوفیزیکیسی و سایر دادهشناهاي زمینتلفیق با داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش نهایی،نتایج تفسیرارائه

خشکیمغناطیس سنجی 2-2- 2- 5
طراحی5-2-2-2-1

اي و اطالعات ژئوفیزیکی موجودهاي زمین شناسی، ماهوارهبررسی نقشه
منطقه و مشخص شدن موانع احتمالیشناسایی
مناقصهدست آوردن پارامترهاي عملیات و تهیه اسناد ه ب

١ Drift
٢ Bouguer
٣ Nettleton
٤ Near Zone
٥ Anomaly
٦ Residual Map
٧ Regional Map
٨ Upward Continuation
٩ Polynomial Fitting
١٠ Euler
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اجراي عملیات و پردازش در حین عملیات5-2-2-2-2

تجهیز کارگاه
سنجهاي مغناطیسکالیبراسیون دستگاه
برداشت داده
 1انجام تصحیحات شامل تصحیح روزانه وIGRF

گیري خودپذیري مغناطیسی سطحی با استفاده از نمونه گیري صحراییاندازه
 کارگاهبرچیدن
مراه مختصات هبهشدت میدان مغناطیسی کلناهنجاريصورت ه بسنجیهاي مغناطیستهیه فایل داده

دقیق نقاط برداشت 
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش عملیات

تفسیرپردازش و 5-2-2-2-3

از عملیات حاصلهاي ویرایش نهایی داده
2ها به قطب مغناطیسیانتقال داده

هاي جداسازي مختلف از قبیل استفاده از روشاي با هاي باقیمانده و ناحیهتفسیر کیفی شامل تهیه نقشه
اي  گیري و برازش چند جملهادامه به فراسو، مشتق،هافیلتر کردن داده

 هاي مستقیم و معکوس دو بعدي و سه بعديسازيمدلتفسیر کمی شامل
نظیر روش اویلرناهنجاريهاي تعیین عمق روش
ژئوفیزیکیهايشناسی و سایر دادههاي زمینتلفیق با داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش نهایی،نتایج تفسیرارائه

گرانیسنجی دریایی2-3- 2- 5
طراحی5-2-2-3-1

اي و اطالعات ژئوفیزیکی موجودشناسی، ماهوارههاي زمینبررسی نقشه
کشتی و تهیه اسناد مناقصهی، نوعگرانیسنجدستگاه دست آوردن پارامترهاي عملیات، تعیین نوع ه ب

و پردازش در حین عملیاتعملیاتاجراي 5-2-2-3-2

تجهیز کارگاه
یهاي گرانیسنجکالیبراسیون دستگاه
در صورت امکانیگرانیسنجيانتقال ایستگاه مبنا
هابرداشت داده
ایی، تصحیح هواي آزاد، تصحیح انجام تصحیحات شامل تصحیح جزر و مد، تصحیح رانه، تصحیح عرض جغرافی

3تووشآو تصحیح بوگه

١ International Geomagnetic Reference Field
٢ Reduction to the Pole (RTP)
٣ Eötvös Effect
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ن کارگاهبرچید
مراه مختصات دقیق نقاط برداشت هکامل بههبوگناهنجاريصورت ه بگرانیسنجی هاي تهیه فایل داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش عملیات

تفسیر5-2-2-3-3

 از عملیات حاصلویرایش نهایی داده هاي
مختلف از قبیل هاي جداسازي اي با استفاده از روشهاي باقیمانده و ناحیهتفسیر کیفی شامل تهیه نقشه

اي  گیري و برازش چند جملهادامه به فراسو، مشتق،هافیلتر کردن داده
 هاي مستقیم و معکوس دو بعدي و سه بعديسازيمدلتفسیر کمی شامل
نظیر روش اویلرناهنجاريهاي تعیین عمق روش
هاي ژئوفیزیکیشناسی و سایر دادههاي زمینتلفیق با داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش نهایی،رنتایج تفسیارائه

سنجی دریاییمغناطیس2-4- 2- 5
راحیط5-2-2-4-1

اي و اطالعات ژئوفیزیکی موجودشناسی، ماهوارههاي زمینبررسی نقشه
کشتی و تهیه اسناد مناقصهسنجی، نوعدستگاه مغناطیسدست آوردن پارامترهاي عملیات، تعیین نوع ه ب

تاجراي عملیات و پردازش در حین عملیا5-2-2-4-2

تجهیز کارگاه
یسنجهاي مغناطیسکالیبراسیون دستگاه
برداشت داده
 انجام تصحیحات شامل تصحیح روزانه وIGRF

برچیدن کارگاه
مراه مختصات هبهشدت میدان مغناطیسی کلناهنجاريصورت ه بیسنجمغناطیسهاي تهیه فایل داده

دقیق نقاط برداشت 
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش عملیات

تفسیرپردازش و 5-2-2-4-3

از عملیات حاصلهاي ویرایش نهایی داده
هاي جداسازي مختلف از قبیل اي با استفاده از روشهاي باقیمانده و ناحیهتفسیر کیفی شامل تهیه نقشه

اي  گیري و برازش چند جملهادامه به فراسو، مشتق،هافیلتر کردن داده
 قیم و معکوس دو بعدي و سه بعديهاي مستسازيمدلتفسیر کمی شامل
نظیر روش اویلرناهنجاريهاي تعیین عمق روش
هاي ژئوفیزیکیشناسی و سایر دادههاي زمینتلفیق با داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش نهایی،نتایج تفسیرارائه
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مغناطیس سنجی هوایی 2-5- 2- 5
طراحی1- 5-2-2-5

ژئوفیزیکی موجوداي و اطالعاتشناسی، ماهوارههاي زمینبررسی نقشه
وسیله پرنده، ارتفاع پرواز، سرعت یسنجمغناطیسدستگاه دست آوردن پارامترهاي عملیات، تعیین نوع ه ب ،

تهیه اسناد مناقصهو پرواز، فواصل خطوط پرواز
اجراي عملیات و پردازش در حین عملیات2- 5-2-2-5

تجهیز کارگاه
یهاي مغناطیس سنجکالیبراسیون دستگاه
1مانند (ول متداهايآزمایشFOM(
برداشت داده
 انجام تصحیحات شامل تصحیح روزانه وIGRF

برچیدن کارگاه
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش عملیات

پردازش3- 5-2-2-5

2اعمال تصحیح تاخیر زمانی

4حذف نوفه(3اعمال فیلتر دي اسپایک(
 پرندهمانور نوفه تصحیح جبران
 هاي مغناطیسی نیمرخبررسی
 هاي اولیه نقشهتولید و بررسی
ه همراه مختصات شدت میدان مغناطیسی کل بناهنجاريصورت ه سنجی بمغناطیسهايتهیه فایل داده

دقیق خطوط برداشت
 کارفرماتاییدو اخذ پردازشتهیه گزارش

تفسیر4- 5-2-2-5

از عملیات حاصلهاي ویرایش نهایی داده
هاي جداسازي مختلف از قبیل استفاده از روشاي با هاي باقیمانده و ناحیهتفسیر کیفی شامل تهیه نقشه

ايگیري و برازش چند جملهادامه به فراسو، مشتق،هافیلتر کردن داده
مغناطیسی5هايتهیه نقشه خطواره
 هاي مستقیم و معکوس دو بعدي و سه بعديسازيمدلتفسیر کمی شامل

١ Figure of Merit
٢ Lag
٣ Despike
٤ Noise
٥ Lineament
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نظیر روش اویلرناهنجاريهاي تعیین عمق روش
هاي ژئوفیزیکیشناسی و سایر دادهاي زمینهتلفیق با داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش نهایی،نتایج تفسیرارائه

هاي الکترو مغناطیسروش2-3- 5
کلیات1- 3- 2- 5

1باشد که نتیجه اصلی آن به نقشه درآوردن تباینهاي متفاوت میاي از روشالکترومغناطیس شامل طیف گسترده

هاي زمینی و دریایی ی معموال از روشهیدروکربنبراي اکتشاف منابع . باشدمییزیرسطحهايالیهمقاومت سنگ در
. شوداستفاده می

الکترومغناطیس خشکی2- 3- 2- 5
طراحی5-2-3-2-1

پتروفیزیکیو اطالعات ژئوفیزیکی ،ايشناسی، ماهوارههاي زمینبررسی نقشه
ه و مشخص شدن موانع احتمالیشناسایی منطق
هاي برداشت و فواصل ایستگاهی م از فرکانسدست آوردن پارامترهاي عملیات اعه ب
تهیه اسناد مناقصه

اجراي عملیات و پردازش در حین عملیات5-2-3-2-2

تجهیز کارگاه
شده توسط ارائههاي استاندارد مشاهده منحنی پاسخ دستگاه و مقایسه با منحنی(کالیبراسیون دستگاهی

)سازندهشرکت
اشتهاي برددر ایستگاهایجاد ایستگاه مرجع جهت پردازش و کاهش نوفه
هابرداشت داده
اعم ازها هاي الزم روي دادهانجام پردازش:

oها و الکترودهاي مربوط به هر برداشتچک کردن کویل
oهت تبدیل از حوزه زمان به فرکانستبدیل فوریه ج
o2انجام پردازش روباست

oو فاز3هاي مقاومت ظاهريبه دست آوردن منحنی
oهاي به دست آمدهها بر اساس منحنیها و جابجایی دادهکنترل کیفی داده
o نوفه با استفاده از ایستگاه مرجعحذف
oهایی که از لحاظ کیفیت داده مناسب هستند مشخص نمودن برداشت

هاي سطحیدست آوردن مقاومت الیهه براي بخط آزمونیک گیرياندازه

١ Contrast
٢ Robust
٣ Apparant Resistivity
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 کارگاهبرچیدن
هاي مقاومت ظاهري و فاز در فرمت استانداردرت منحنیهاي الکترومغناطیسی به صوتهیه داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش عملیات

فسیرپردازش و ت5-2-3-2-3

هاتعیین کیفیت داده
هاتعیین بعد داده
چرخش
ها ویرایش داده
1مالیم سازي

تصحیح استاتیک
دهاي وتعیین مTE وTM

2تانسور دیکامپوزیشنتصحیح

بعديسازي یکوارون
سازي دو بعدي و در صورت امکان سه بعديوارون
چاهو شناسیژئوفیزیکی، زمین(هاتلفیق با سایر داده(
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش نهایی،تفسیرپردازش ونتایجارائه

(3CSEM)الکترومغناطیس دریایی3- 3- 2- 5

طراحی1- 5-2-3-3

 پتروفیزیکیو اطالعات ژئوفیزیکی ،ايشناسی، ماهوارههاي زمیننقشهبررسی
تعداد خطوط،تعیین فواصل ایستگاهی،هاي برداشتدست آوردن پارامترهاي عملیات، تعیین فرکانسه ب،

فواصل منبع انرژي و همچنین شدت آن
تهیه اسناد مناقصه

اجراي عملیات و پردازش در حین عملیات2- 5-2-3-3

تجهیز کارگاه
طیسهاي الکترومغناکالیبراسیون دستگاه
ها در کف آب بر اساس مختصات طراحی جانمایی دستگاه
هابرداشت داده
 فرستنده و گیرندههاي الکتریکی و مغناطیسی میدانکالیبراسیون
به دست آوردن نقطه منبع مشترك

١ Smoothing
٢ Decomposition Tensor
٣ Controlled Source Electro Magnetic
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هاي خارج از محدوده در حوزه سیگنال و حذف داده1کشف پنجره زمانی کوچک در ترکیب با برانبارش
فرکانس

 براي هر نمونه دادهنوفهتخمین
گیري گیرندهخش گیرنده، براي تخمین مناسب جهتمناسب چرالگوریتم
گیري آن به منظور بررسی کنترل کیفیت ناوبري گیرنده، محدوده مسطحاتی قرار گرفتن گیرنده و جهت

ها در مختصات مورد نظر محل واقعی گیرندهصحت
 رسی موقعیت مکانی چشمه در هر لحظهجهت بر، چشمهکنترل کیفیت ناوبري
 کارگاهبرچیدن
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش عملیات

تفسیرپردازش و 3- 5-2-3-3

از عملیات حاصلهاي ویرایش نهایی داده
 دو بعدي و سه بعدي سازيوارونانجام عملیات
هاي ژئوفیزیکیشناسی و سایر دادههاي زمینتلفیق با داده
کارفرماتاییدو اخذ تهیه گزارش نهایی،تفسیرپردازش ونتایجارائه

ايهاي لرزهروش5-3
کلیات3-1- 5

خاکی - در مناطق خشکی، دریایی و آبی) امواج بازتابی، شکست مرزي و مستقیم(اي ثبت امواج لرزه،این بخشدر 
نی، شکل هاي هیدروکربنگاري پس از پردازش و تفسیر با هدف تعیین پتانسیلهاي لرزهدادهشود و انجام می

خدمات . گیردقرار میمطالعهشناسی و سیاالت مخزن مورد هاي زیر سطحی و خصوصیات فیزیکی، سنگساختار
نگاري به چند روش دو بعدي، سه لرزه. بندي نمودها و نوع اجرا طبقهتوان بر اساس محل برداشت دادهنگاري را میلرزه

اجرا )گذار(خشکی -آبیهاي خشکی، دریا و ناحیه در محیطمواردي از این دستچاهی و بعدي، غیرعامل، درون
:مراحل زیر استولی نه محدود به نگاري شامل به طور کلی یک پروژه لرزه. شودمی
عملیات 3-2- 5
شناسایی1- 3-2- 5

:پذیردانجام بایستمیهاي زیر شناسایی از دیدگاه
 بررسی نواحی مرزي)از این دستمواردي شهري، روستایی و (عوارض موجود در منطقه و شرایط جغرافیایی ،
بررسی نیاز به پاکسازي، ایمنی و محیط زیست
حقوقی

١ Stacking
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طراحی2- 3-2- 5
کلیات2-2-1- 5-3

: استمراحل زیر ولی نه محدود به برنامه طراحی شامل ،منطقهشناسیهاي زمیناساس پیچیدگیبر
طقهموجود در مورد من) شناسی، ژئوفیزیکی، پتروفیزیکینظیر زمین(لیه اطالعات آوري کجمع
آوري شدههاي جمعتحلیل وکنترل صحت داده،تجزیه
محاسبه کلیه پارامترهاي برداشت
افزار مورد تایید کارفرماهاي موجود توسط نرمبا دادهايسازي انتشار امواج لرزهمدل
سازي طراحی اولیه بر مبناي عوارض موجودبهینه
بعد از طراحی پارامترها با فرمت مدنظر کارفرمااستخراج مختصات نهایی

هاي طراحیورودي2-2-2- 5-3

ايشناسی و تصاویر ماهواره، زمینهاي توپوگرافینقشه
هاي مورد نظر،شیب و عمق الیه(شناسی یا مفسر اهداف برداشت و طراحی و نحوه آن از زمینهايداده

Image Zoneبرداشت و دقت برداشتو قطعی، علت 1احتمالیها و خطوط ، محدوده(
و قبلیاي استخراج شده از اطالعات لرزهمقاطع ساختمانی و 2تراز زیرزمینیهاي خطوط همنقشه

شناسیزمین
و حفاريو پتروفیزیکیشناسیزمینهايدادهلیه ک)Check Shot ،اي قائمنیمرخ لرزه)VSP3(، تحلیل

، طراحیمحدودهو ضخامت و جنس آنها در 7سازندهاسرعمق، 6شناسیسنگ، Vint4 ،Vave5هاي سرعت
)مخزنیکیفیت 

ايغیر لرزه–مقاطع و مشخصات برداشت و پردازش و مشکالت : ايلرزه(اطالعات ژئوفیزیکی موجود:
) سنجیگرانیو سنجیمغناطیس

دست آمده از شناسایی منطقهه هاي بداده
هاي طراحیخروجی2-2-3- 5-3

8ايلرزهپوشش

اندازهBinهاي برداشتکانالو تعداد
 کمینه و بیشینه9دوراُفتتعیین میزان
1فرنلمحدوده، شعاع ن میزان پارامترهاي حاشیه برداشتتعیی،Migration Apron 2ايپوشش حاشیهو

١ Optional
٢ Underground Contour
٣ Vertical Seismic Profile
٤ Interval Velocity
٥ Average Velocity
٦ Lithology
٧ Formation Tops
٨ Seismic Fold
٩ Offset
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 تعیین پارامترهاي زمانی برداشت و زمان کل برداشت
سه بعديدو یاالگوي برداشت در عملیات
برداشتگیرنده، تعداد خطوط فاصله خطوط چشمه و
3محدوده برداشتمساحتمحاسبه

گذاري طرحصحه(صحرایی طراحی با توجه به شرایط منطقه تحت برداشتآزمون4فهرست (
 در صورت لزوم(ها در چشمه یا گیرندهارائهتعیین(
 کارفرماتاییدو اخذ طراحیتهیه گزارش
 عملیاتبرآورد تجهیزات مورد نیاز براي اجراي
برآورد نیروي انسانی مورد نیاز براي عملیات
برآورد زمان اجراي عملیات
نگاريهاي عملیات لرزهبرآورد هزینه

هابرداشت داده3- 3-2- 5
ها در خشکیبرداشت داده1- 2-3- 5-3

: باشدمیمراحل زیر ولی نه محدود به شامل در خشکیايلرزههايدادهبرداشت
منطقه برداشتشناسایی
ارگاهکتجهیز سازي و کمپ
این نشریه2- 4برداري مطابق بند توسط گروه نقشه(چشمه سازي نقاط گیرنده و پیاده(
اده منفجره براي نظیر عمق چاله انفجاري و میزان م(سازي مشخصات چشمهو نهایی5آزمایش میدانی

)هاي انفجاري و مشخصات زمان برداشت و نیروي وارد بر زمین توسط ویبراتورهاچشمه
استفاده از مواد منفجرهدر صورت (حفاري نقاط چشمه(
 ها، تجهیزات مستقر در نگاري، گیرندهلرزهضبط اطالعاتتجهیزات برداشت اعم از سیستم آزمایشانجام

خطوط برداشت
 ها در نقاط پیاده شدهگیرندهچیدمان
 در (استقرار ویبراتورها در نقاط چشمه یا )چشمهبودن انفجاريدر صورت (ها در چالهمنفجرهبارگذاري مواد

)انفجاري نبودن چشمهصورت 
ها بر اساس پارامترهاي از پیش تعیین شدهبرداشت داده
تهیه مقطع برانبارشو در نهایتکنترل کیفیتها به کمپ و پردازش اولیه آنها توسط واحد انتقال داده
و تهیه گزارش مربوطههاي روزانهبررسی و تایید نهایی داده
هاي برداشت شده روي نوارهاي مغناطیسیسازي دادهذخیره
بندي اطالعاتجمع

١ Fresnel Zone
٢ Fold Taper
٣ Acquisition Area
٤ Check List
٥ Field Test
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برچیدن کارگاه
کارفرماتاییدو اخذ برداشت نهاییتهیه گزارش

)خاکی-آبی(خشکی به دریا ها در منطقه گذار ازبرداشت داده2- 2-3- 5-3

:استزیر ولی نه محدود به مراحل قه گذار شامل اي در منطهاي لرزهبرداشت داده
شناسایی منطقه برداشت
سازي و تجهیز کارگاهکمپ
این نشریه2- 4برداري مطابق بند توسط گروه نقشه(سازي نقاط گیرنده و چشمه پیاده(
نظیر عمق چاله انفجاري و میزان ماده منفجره براي (سازي مشخصات چشمه آزمایش میدانی و نهایی

)مواردي از این دستو هاي انفجاريچشمه
 در صورت استفاده از مواد منفجره(حفاري نقاط چشمه(
 ها، تجهیزات مستقر در نگاري، گیرندهآزمایش تجهیزات برداشت اعم از سیستم ضبط اطالعات لرزهانجام

خطوط برداشت
ها در نقاط پیاده شدهچیدمان گیرنده
در نقاط 1تفنگ باديقایقیا استقرار ) در صورت انفجاري بودن چشمه(ها بارگذاري مواد منفجره در چاله

چشمه
پارامترهاي از پیش تعیین شدهها بر اساسبرداشت داده
ها به کمپ و پردازش اولیه آنها توسط واحد کنترل کیفیت و در نهایت تهیه مقطع برانبارشانتقال داده
و تهیه گزارش مربوطههاي روزانهبررسی و تایید نهایی داده
هاي برداشت شده روي نوارهاي مغناطیسیسازي دادهذخیره
بندي اطالعاتجمع
 کارگاهبرچیدن
کارفرماتاییدبرداشت و اخذ نهاییتهیه گزارش

2هاي کف دریانگاري به روش کابلها در لرزهبرداشت داده3- 2-3- 5-3

:استمراحل زیر ولی نه محدود به هاي کف دریا شامل به روش کابلاي هاي لرزهبرداشت داده
شناسایی منطقه برداشت
سازي و تجهیز کارگاهکمپ
این نشریه4- 4برداري مطابق بند توسط گروه نقشه(ه و چشمه سازي نقاط گیرندپیاده(
3یا حجم هواي فشرده در تفنگ بادينظیر عمق(سازي مشخصات چشمه آزمایش میدانی و نهایی(
 ها، تجهیزات مستقر در نگاري، گیرندهبرداشت اعم از سیستم ضبط اطالعات لرزهانجام آزمایش تجهیزات

خطوط برداشت
تعیین شدهها در نقاط گیرندهجانمایی و استقرار

١ Gun Boat
٢Ocean Bottom Cable (OBC)
٣ Air Gun
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در نقاط چشمهتفنگ بادياستقرار قایق
ها بر اساس پارامترهاي از پیش تعیین شدهبرداشت داده
آنها توسط واحد کنترل کیفیت و در نهایت تهیه مقطع برانبارشها به کمپ و پردازش اولیه انتقال داده
و تهیه گزارش مربوطههاي روزانهبررسی و تایید نهایی داده
مواردي از این دستو هاي برداشت شده روي نوارهاي مغناطیسیسازي دادهذخیره
بندي اطالعاتجمع
برچیدن کارگاه
رماکارفتاییدبرداشت و اخذ نهاییتهیه گزارش

1نگاري دریاییها در لرزهبرداشت داده4- 2-3- 5-3

:استمراحل زیر ولی نه محدود به شامل ) 3و عمق زیاد2عمق کم(دریایی نگاريلرزههاي برداشت داده
شناسایی منطقه برداشت
در منطقه عملیات4هاي پشتیباننگاري و کشتیاستقرار کشتی لرزه
 ها، تجهیزات مستقر در نگاري، گیرندهضبط اطالعات لرزهانجام آزمایش تجهیزات برداشت اعم از سیستم

خطوط برداشت
ها از یکدیگرفاصله کشانهرعایتو تثبیت قرارگیري در عمق مورد نظر با 6هاکشانه5گستردن
 باديهايدر تفنگارائهو هواي فشردهو فشار حجم ،نظیر عمق(آزمایش مشخصات چشمه(
 7برداشت دریاییاستقرار کشتی در راستاي خط

تعیین شدهنگاري و همچنین لرزه8نظارت پیوسته روي کلیه پارامترهاي ناوبريبا ها برداشت داده
 براي هر خط برداشتتهیه مقطع برانبارشو توسط واحد کنترل کیفیت هادادهپردازش اولیه
و تهیه گزارش مربوطههاي روزانهبررسی و تایید نهایی داده
هاي برداشت شده روي نوارهاي مغناطیسیدادهسازي ذخیره
بندي اطالعاتجمع
کارفرماتاییدبرداشت و اخذ نهاییتهیه گزارش

9نگاريهاي لرزهدادهپردازش3-3- 5

هاي قابل نگاري را به دادههاي برداشت شده از عملیات لرزهپردازش شامل کلیه مراحلی است که دادهبه طور کلی، 
:گردند عبارتند ازترین مراحلی که در پردازش اطالعات اعمال میممه.کندتفسیر تبدیل می

١ Marine Seismic Operation (Offshore Operation)
٢ Shallow Water
٣ Deep Water
٤ Chase Boat
٥ Deploy
٦ Streamer
٧ Sail Line
٨ Navigation
٩ Seismic Data Processing
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 و گیرنده و ارتباط بین آنهاچشمه ط ااعمال مختصات نق: 1هندسه برداشتاعمال
 هاي تضعیف نوفه هایی که با اعمال روشنوفه(د یداراي نوفه شدهايردلرزه3حذفشامل:2رد لرزهویرایش

4معکوسقطبشبا هايردلرزهتصحیح و )قابل حذف نیستند

نظیرهایی هاي تصادفی و خطی با روشتضعیف نوفه: هاتضعیف نوفهBand Pass ،FK Filter مواردي از و
این دست

7و جذب6واگرایی کرويهاي ي تضعیف شده در اثر پدیدههابازیابی دامنهبه منظور : 5هاي واقعیبازیابی دامنه

هاي الیهو سرعت تغییرات در ضخامت و و گیرندهچشمهنقاط ارتفاعییرات غتبه دلیل : 8ایستااتتصحیح
.شوندمیمنتقل 9مبنابه یک سطح هادادهشده،اعمال هاروي دادهایستاباید تصحیح ) هوازده(نزدیک سطح 

گسترش و افزایش باند تاثیر ،واهمامیخت. رودکار میه چشمه ب11براي حذف اثر موجک:10واهمامیخت
ها داردروي داده12هاچندگانهتضعیف و فرکانسی

13برونراند قائمتصحیح"براي انجام : سرعتتحلیل)NMO("که مورد نیاز استمنطقه برانبارش هاي سرعت
باید مواردي از این دستو "15مقطع شباهت"، "14مقطع برانبارش با سرعت ثابت"با روش مختلف از جمله

.آورددست ه ترین سرعت را بنمود و مناسبتحلیلهاي منطقه را سرعت
 این . باشدباقی ماندهخطاممکن است مقادیر جزئیایستابعد از اعمال تصحیح : 16باقیماندهایستايتصحیح

که با استفاده از روش استسریع ارتفاع و سرعت الیه هوازده باقیمانده به دلیل تغییرات شدید ومقادیر 
بهبود و ،17هابازتابندهبه هم ریختگی ایستا،عد از اعمال تصحیح ب. گرددبرطرف میایستاي باقیمانده تصحیح 

.شودپیوستگی آنها بیشتر می
این . شوندنگاري ثبت میهاي لرزهکه در دادههستندهاي تکراري بازتاب،هاچندگانه: 18هاتضعیف چندگانه

ترین از مهم.که باید تا حد امکان تضعیف شوندشوندمیبه وفور دیده دریایی نگاريلرزههايرخدادها در داده
و "19هاي وابسته به سطحمحدودسازي چندگانه"وهاي رادون به روشتوان ها میهاي تضعیف چندگانهروش

.اشاره نمودمواردي از این دست

١ Geometry Assignment
٢ Trace
٣ Kill
٤ Reverse Polarity
٥ True Amplitude Recovery
٦ Spherical Divergence
٧ Absorbtion
٨ Static Correction
٩ Datum level
١٠ Deconvolution
١١ Wavelet
١٢ Multiples
١٣ Normal Move Out (NMO)
١٤ Constant Velocity Stack (CVS)
١٥ Semblance
١٦ Residual Static Correction
١٧ Reflectors
١٨ Multiple Attenuation
١٩ Surface Related Multiple Elimination (SRME)
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برونراند قائمتصحیح(NMO) :ُرود که با کار میه هاي لرزه اي بفت از دادهاین مرحله براي حذف اثر دورا
.شوداین تصحیح انجام می،دست آمدهه هاي باستفاده از سرعت

1برونراند شیبتصحیح)DMO( :انجام آن2دورافت صفربه محلردلرزهمهاجرت یک این تصحیح به منظور
این تصحیح در گذشته(.گردددار وجود دارد اعمال میهاي شیبتصحیح در جاهایی که الیهاین . شودمی

در بخش پردازش این موضوع را مدنظر شرح کار تفصیلی و کارفرما می بایست در تدوین مرسوم بوده است
).قرار دهد

برونراند قائمتصحیحبعد از اعمال تصحیح : برانبارش)NMO (در هر نمونهو3"نقطه میانی مشترك"در هر،
.کنندرا تضعیف میهاي تصادفی همدیگر شده، نوفهها با هم جمع مقادیر دامنه

دار را به شیبهايبازتابنده،مهاجرت): قبل یا بعد از برانبارش(ها داده5عمقیمهاجرت یا 4مهاجرت زمانی
الزم .شودانجام میمهاجرت به دو صورت قبل و بعد از برانبارش.کندمحل واقعی آنها در زیر زمین منتقل می

از مراحل پردازشی حذف ) DMO(برونراند شیب تصحیحمرحله6به ذکر است در مهاجرت قبل از برانبارش
. شودمی

هاي تصادفی یا خطی روي بعد از برانبارش ممکن است مقداري نوفه: برانبارش و فیلترهاي بعد از برانبارش
. شوندها تا حد امکان تضعیف میاین نوفه، مقطع دیده شود که با اعمال فیلترهاي مناسب

تفسیر3-4- 5
کلیات1- 3-4- 5

اي اي براي به دست آوردن بهترین مدل ساختمانی یا چینهشناسی و لرزهدر بخش تفسیر، هدف تلفیق اطالعات زمین
اطالعات ورودي به این . باشدمی)در دو قلمرو زمان و عمق(مخازن هیدروکربنیمنطقه و خصوصیات پتروفیزیکی

شامل سی اعم از سرسازندها و اطالعات سرعتیشنااي پردازش شده و اطالعات زمینهاي لرزهبخش شامل داده
و همچنین هاي پردازشیسرعت،صوتی) نگارهاي(نمودارهاي، )VSP(اي قائم، نیمرخ لرزهCheck Shotاطالعات 

.استاالرضیشناسی سطحهاي زمیننقشه
و خصوصیات و تکتونیکیهاي رسوبیاي منجر به شناسایی پدیدههاي لرزهاي و ساختمانی دادهتعبیر و تفسیر چینه

.گردددر مدل نهایی تفسیر میمخزنی
ايو چینهتفسیر ساختمانی2- 3-4- 5

7تصحیحات مدل فیزیک سنگی(چاهی شناسی و درونآوري، تصحیح و تکمیل اطالعات زمینجمع(
نهاییو نگارهاي پتروفیزیکیشناسیزمین،اي، سرعتیاطالعات لرزهبارگذاري
ايهاي درون چاهی و لرزهدادهبا و تطبیق 8نگاشت مصنوعیساخت لرزه

١ Dip Move Out (DMO)
٢ Zero Offset
٣ Common Mid-Point (CMP)
٤ Time Migration
٥ Depth Migration
٦ Pre Stack Migration
٧ Rock Physics Model
٨ Synthetic Seismogram
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ايروي مقاطع لرزهايهاي لرزهتفسیر افق
تفسیر ساختمانی(شناسیهاي زمینو سایر پدیدهگنبدهاي نمکیها، تفسیر گسل(
اي در ناحیه مورد مطالعه و سایر ، روند تغییرات رخساره2ها، ناپیوستگی1اياي لرزهتفسیر توالی چینه

)ايتفسیر چینه(هاي مدفون اي نظیر کانالاي چینههپدیده
اي به نقشههاي لرزهاطالعات تفسیر شده و تبدیل افق3بنديشبکه
 پردازشی بر اساس روش مورد نظر وچاهیهاي درونمدل سرعتی با استفاده از دادهسازي و نهاییساخت

کارفرما
هاآنها با تمامی چاه4هاي عمقی و تطابقتهیه نقشه
یافتههاي عمقی تطبیقبروزرسانی مدل سرعتی با توجه به نقشه

تفسیر خصوصیات مخزنی3- 3-4- 5
شناسی و نگارهاي پتروفیزیکی نهایی و اي، سرعتی، زمینلرزههاياي شامل دادهاطالعات لرزهبارگذاري

ايخروجی تفسیر ساختمانی و چینه
ايچاهی و لرزههاي درون نگاشت مصنوعی و تطبیق با دادهساخت لرزه
 7، پس از برانبارش6پیش از برانبارش(ايهاي لرزهداده5سازيوارونانجام(
8تحلیل تغییرات دامنه در برابر دوراُفت

مواردي از این دستو چگالی، نفوذپذیري، 10ضرایب کشسانیتخلخل، (9تخمین خصوصیات مخزنی(
هانها با تمامی چاهو تطابق آهاي زمانی مراحل قبلیخروجیعمقتبدیل به
11ايمطالعات سایر نشانگرهاي لرزه

چاهینگاري درونلرزه4- 3-4- 5
و سرعت موج در منطقه مورد اي درون چاهیلرزههاي خروجیبراي به دست آوردنVSPاطالعات برداشت شده از 

.شودگیرند و منبع انرژي نیز روي سطح واقع میها درون چاه قرار میدر این روش، گیرنده.شوداستفاده مینظر
:عبارتند ازVSPاطالعات تحلیلترین مراحل مهم
 روي اطالعاتبرداشت12هندسهاعمال
چاهینگاري درونویرایش اطالعات لرزه

١ Seismic Sequence Stratigraphy
٢ Unconformity
٣ Gridding
٤ Correlation
٥ Seismic Inversion
٦ Pre-stack
٧ Post-stack
٨ Amplitude Versus Offset (AVO)
٩ Seismic Reservoir Characterization
١٠ Elastic Coefficients
١١ Seismic Attribute Study
١٢ Geometry
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2رسیدهاي اولزمان1تعیین

4ریشه میانگین مربعاتو3ايهاي میانگین، بازهمحاسبه سرعت

حذف اثر واگرایی کروي و پدیده جذب(هاي واقعی نهمبازیابی دا(
6روندهو پایین5جداسازي امواج باالرونده

 باالروندهاعمال پروسه واهمامیخت روي اطالعات جدا شده
 زمان رسید تبدیلVSP نگاري سطحیهجهت تطبیق دادن اطالعات با مقاطع لرز7زمان رفت و برگشتبه
 مقطع برانبارش براي اطالعات درون چاهیتهیه
مقطع برانبارشنگاري با انطباق مقطع لرزهVSP

8گذرنگاري زمانلرزه5- 3-4- 5

اي سنگ و شود که به مرور زمان و با تولید از مخزن در خواص لرزهاین عملیات به منظور بررسی تغییراتی انجام می
تا حد امکان منطبق بر عملیات قبلی انجام شده آنموقعیت و پارامترهايتا الزم است وشوندسیال مخزن ایجاد می

انجام کامل و ) برداشت محدود(سنجی ، صحت)مطالعاتی(سنجی این عملیات در سه مرحله امکان.در محل باشد
.باشدمرحله قبلی میبدیهی است انجام هر یک از مراحل مذکور منوط به مثبت بودن نتیجه. گیردعملیات صورت می

نگاري غیرعامللرزه6- 3-4- 5
مانند یمصنوعيانرژهاي به استفاده از چشمهيازینقبلی،نگاريهاي لرزهبر خالف روشرعاملیغنگاريلرزهدر روش 

به ) یعیکوچک طبهاي زلزله(9هااز خردلرزهدر این روش. باشدنمیمواردي از این دستو براتوریو،مواد منفجره
ها براي مدت طوالنی در منطقه قرار در این روش گیرندههمچنین . گرددمیاستفادهیعیطبيانرژهاي عنوان چشمه

بعد از .گرددمیثبتهارندهیمختلف توسط گهاي در عمقها خردلرزهسطشده تودیتولاي امواج لرزهو شوندداده می
.آیددست میپردازش اطالعات، مدل سرعتی ناحیه مورد مطالعه به 

١ Pick
٢ First Arrival Time
٣ Interval
٤ Root Mean Square
٥ Upcoming
٦ Downgoing
٧ Two Way Time
٨ Time-Lapse
٩ Microseismic
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1االرضیشناسی تحتزمین-6

کلیات1- 6
.پذیرداالرضی در دو بخش مطالعات و عملیات انجام میشناسی تحتزمین

مطالعات2- 6
ها و مستنداتبررسی داده،گردآوري، مطالعه6-2-1

نواحی مجاور هاي منطقه مورد مطالعه و ها و دادهنقشه، نشریات،اي و اینترنتی شامل کتب، مقاالتمطالعات کتابخانه
)بسته به مورد-سنجیشناسی، ژئوفیزیکی، ساختمانی، عمقجغرافیایی، هواشناسی، توپوگرافی، زمین(
ايمطالعات ناحیه6-2-2

ها، نمودارهاي ها، مغزههاي چاهها و مستندات فنی تهیه شده قبلی نظیر گزارشبررسی گزارششاملاتمطالعاین 
مواردي از شناسی، ژئوشیمیایی، ساختمانی و ژئوفیزیکی و شناسی، رسوبچینهشناسی، هاي فسیلپیمایی، گزارشچاه

.باشددر ناحیه مورد نظر میاین دست
مطالعات میدانی6-2-3
مالحظات کلی1- 2-3- 6

ها، نمودارهاي ها، مغزههاي چاهها و مستندات فنی تهیه شده قبلی نظیر گزارشبررسی گزارش،اتمطالعاین در 
مواردي از و ، ساختمانی و ژئوفیزیکیشناسی، ژئوشیمیاییشناسی، رسوبشناسی، چینهیلهاي فسپیمایی، گزارشچاه

.انجام می شودمیدان /منطقهدر این دست
ناسی عمومیشزمین2- 2-3- 6

.شودانجام می2-2این بند مشابه بند 
شناسیشناسی و دیرینهچینه3- 2-3- 6

2هايکلیه اطالعات مربوط به این بخش از کندهفاده از با استبا این تفاوت که شودانجام می3-2این بند مشابه بند 

.آیدبه دست میپیماییچاهو نمودارهاي 3هاحفاري ته چاه، مغزه
شناسیرسوب4- 2-3- 6

آزمایشگاه در هاي حفاري ها و کندهبا استفاده از مغزهشناسی مطالعه رسوبشناسی سطحی، عالوه بر مطالعه رسوب
اهم مطالبی که باید مورد بررسی قرار در ضمن.پذیردها انجام میمیکروسکوپی نمونهماکروسکوپی و توسط بررسی 

.باشدمی4-2مشابه بند گیرد 

١ Subsurface Geology
٢ Cutting
٣ Core
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شناسی ساختمانی و تکتونیکزمین5- 2-3- 6
:این بخش به صورت کلی شامل موارد زیر استهاي سرفصل

اياي و منطقهتعیین رژیم تکتونیکی ناحیه
از منطقه مورد مطالعه و بازگردانی هاي موجود اي و چاههاي لرزهبر اساس دادههاي ساختمانی ترسیم برش

هابرش
پیماییهاي لرزهاي و نمودارهاي چاهبر اساس دادههابندي گسلبررسی سازوکار گسلش و طبقه
بندي آنهاها و طبقهها و شکستگیبررسی درزه
به منظور شناخت مخازن احتمالی و برآورد حجمی ) اقدیس و ناودیست(هاي رسوبی تعیین شکل هندسی الیه

هاي هیدروکربنیتله
هاي مخزنهاي دسترسی به سنگتشخیص عمق
و تجزیه و تحلیل ظرفیت نگهداري آنهاهاسنگبررسی پوش
هاي سطحیهاي مخزن با رخنموننحوه ارتباط سنگ
هابررسی توزیع فراوانی شدت شکستگی سنگ مخزن و مشخص نمودن ویژگی شکستگی
مواردي از این دستفشان و ، گلشناسی در ارتباط با گنبدهاي نمکیبررسی ساختارهاي زمین
نیکی موثر بر منطقههاي تکتوتجزیه و تحلیل تنش
زیرزمینیهاي تهیه نقشه

ژئوشیمی6-2-4
.گیردانجام می3این مطالعات بر اساس بند 

شناسیتجزیه و تحلیل سیستم هیدروکربنی و ارزیابی ریسک زمین6-2-5
هاي در این بخش، تجزیه و تحلیل عناصر و فرآیندهاي سیستم هیدرورکربنی در ناحیه مورد مطالعه به همراه ریسک

، 2سنگ، پوش1گذاري تله هیدروکربنیاین تجزیه و تحلیل شامل بررسی و صحه. پذیرداسی موجود انجام میشنزمین
عالوه بر آن، پارامترهاي . باشدمیهیدروکربن4شدگیو حفظ، تجمعمهاجرت،3سنگ منشا، سنگ مخزن، زایش

.گرددمیارائهر کارفرمابه به صورت کمی و کیفی با نظشناسی در هر یک از موارد مذکورریسک زمین
)قبل از حفاري(ذخیرهحجم محاسبات6-2-6

نفت، (براي نوع هیدروکربن 6و قابل استحصال5جادردر این بخش، محاسبات حجم ذخیره احتمالی موجود به صورت 
.گیردمیانجامافق موردنظر در) گاز یا میعانات گازي

سازي سیستم هیدروکربنیمدل6-2-7

١ Trap
٢ Cap Rock or Seal
٣ Generation
٤ Preservation
٥ In Place
٦ Recoverable
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پیشگویی چگونگی و تکامل آن،هاي هیدروکربنی، بازسازي تاریخچه حوضه رسوبیسیستمهدف از تهیه مدل
. باشدمیو نگهداشتبررسی مهاجرت مجدد،هامهاجرت و به تله افتادن هیدروکربنروند ، خروج، زایشفرآیندهاي 

این .دروکربنی استهاي هیسازي سیستماز نتایج مدلهیدروکربن همچنین پیشگویی مقدار، کیفیت و پراکندگی 
:پذیردبا توجه به اطالعات موجود و نظر کارفرما به صورت زیر انجام تواند سازي میمدل

سازي یک بعديمدل
سازي دو بعديمدل
سازي سه بعديمدل

.باید به تایید کارفرما برسدسازي افزار مورد استفاده براي مدلنرم
1بندي اهداف اکتشافیاولویتمعرفی و 6-2-8

مواردي از این اي، ساختمانی، گسلی و هاي چینهتله(بندي اهداف اکتشافیاولویتو، درجه بنديمعرفی،این بخشدر 
انجام)شناسی و ژئوفیزیکزمین(بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در بندهاي قبل )دست

.گرددمی
)مختصات چاه(تعیین موقعیت چاه6-2-9

به منظور سپس .گرددتعیین میهاي مختلفروي نقشهاطالعات به دست آمدهتمامی با توجه به موقعیت حفاري چاه
)خشکی یا دریا(مورد نظر اکتشافیروي هدف میدانیبازدید باچاه ، موقعیتجغرافیاییمختصاتتایید بررسی و 
در تعیین موقعیت بهینه چاه استفاده توان از آنسازي مخزن، میها و انجام مدلدر صورت وجود داده.گرددتعیین می

:در تعیین موقعیت چاه منظور کردراعوامل زیرالزم است تا حداقل .نمود
وضعیت توپوگرافی منطقه
هاي قومی و اجتماعی ساکنین منطقهوضعیت ویژگی
هاي دسترسیوضعیت جاده
 منابع انرژي قابل دسترسوضعیت
 ،مواردي از این دستو ، میراث فرهنگیفرودگاه، مناطق مرزيوضعیت اماکن مسکونی، نظامی، کشاورزي
 مواردي از این هاي فشار قوي و خطوط لوله، مخابرات، کابلرسطحی نظیرزیسطحی و وضعیت تاسیسات

دست
 و محیط زیست بهداشت، ایمنیمسائل(HSE)

د در فصول مختلف سال و هاي دریایی، جزر و مطول موج، جریان(شناسی بررسی وضعیت آب و هوا و اقیانوس
براي حفاري در دریا) مواردي از این دست

شناسی چاهبینی زمینبرنامه پیش6-2-10
:موارد زیر استولی نه محدود به این برنامه شامل 

اطالعات عمومی چاه و ناحیه
اطالعات ساختمانی و ژئوفیزیکی

١ Prospect Ranking
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و عمق نهایی چاه1هاو عمق دسترسی سازندها یا بخششناسیسنگبینی پیش
هاي هرزروي و جریانی چاهبرآورد زون(سازندها2بینی فشار منفذيمحاسبات پیش(
برآورد مشخصات گل حفاري براي هر مرحله از حفاري چاه
هاي جداري و آستري و عمق قرارگیري آنهالولهاندازهبرآورد
سنگ مخزن و منشا و مقاطع نازك هاي ژئوشیمی هاي حفاري، نمونهخرده(گیري تعیین فواصل نمونه

)میکروسکوپی
 تصویري، انحراف چاه، پتروفیزیکی(نمودارگیري برآورد اولیه ،MDT3،XPT4 براي )مواردي از این دستو

فواصل مشخص
در صورت نیاز و با توجه به شرایط(گیري مغزه(
دهی چاهآزمایی و بهرهفواصل مورد نیاز جهت الیه
هاي موردنظرراي افقبمحاسبات حجم ذخیره
 طراحی روش جایگزین در صورت ،شناسی، گازهاي سمیدر نظرگرفتن مخاطرات زمین(مسائل و نکات ایمنی

)مواردي از این دستو وجود مشکل در حفر چاه
:یادداشت

.گرددمیها طبق نظر کارفرما تعییندر صورت استفاده از نمودارگیري گل حفاري موارد مورد استفاده و نوع داده-
.گیردمیبا هماهنگی واحد ژئوفیزیک انجام VSPاخذ -
.رسدشناسی چاه به تایید کارفرما میبینی زمینبرنامه پیش-

عملیات3- 6
سازي برنامه عملیاتآماده1- 6-3

و دستگاه حفاريرسانی، برق، استقرار کامل ، محوطه چاه، وضعیت آب5سلرجاده وعملیات حفاري چاه پس از ساخت
.بودن آن آغاز خواهد شدآماده

عملیات حفاريزمین شناسی 2- 6-3
شناسی تا زمان خاتمه حفاري و کنترل چاه و کسب اطالعات الزم از دیدگاه زمین،ریزي، هدایتبرنامهدر این بخش 

.پذیردشناسی سرچاه انجام میمتخصصین زمینتوسطترك چاه
شناسی سرچاهزمین3- 6-3

6گیريمحاسبه زمان نمونه

١ Member
٢ Pore Pressure
٣ Modular Dynamic Tools
٤ Express Pressure Tools
٥ Cellar
6 Lag Time
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هاي حفاري، مغزه، ژئوشیمی و در صورت نیاز نمونه اعم از خرده(گیري ارت کمی و کیفی بر فرآیند نمونهنظ
)هیدروکربن

گیري بر حسب نیاز و کنترل فواصل آزمایش چاهتعیین فواصل نمونه
بینی نیاز به تهیه مقاطع نازك میکروسکوپی داردتعیین فواصلی که عالوه بر برنامه پیش.
 لیتولوژي، بافت، تخلخل، آغشتگی (هاي حفاري، توصیف و استخراج اطالعات مورد نیاز مطالعه خردهبررسی و

)مواردي از این دستهیدروکربن و 
 لیتولوژي، بافت، تخلخل، (بررسی و مطالعه مقاطع نازك میکروسکوپی، توصیف و استخراج اطالعات مورد نیاز

)محتواي فسیلیآغشتگی هیدروکربن و 
ارامترهاي حفاري و اطالعات مبتنی بر روند عملیات حفاري از ناظر عملیات حفاري مستقر در محل دریافت پ

چاه
آوري شدهشناسی حاوي اطالعات جمعتهیه نمودار گرافیکی زمین
بینی هاي اطراف و برنامه پیشآوري شده و تفسیر شده با اطالعات چاههاي جمعبررسی و تطبیق کلیه داده

شناسیزمین
دها و نقاط پاشنه جداري تعیین سرسازن
بندي و ارسال آنهاها در صورت امکان و نظارت بر چگونگی بستهتوصیف ابتدایی مغزه
هاي گل حفاري از واحد نمودارگیري گل حفاري و ثبت و نگهداري آنها به صورت روزانهاخذ و بررسی داده
شناسی چاه و ارسال تهیه گزارش روزانه عملیات زمین
گزارش شفاهی به صورت روزانه و برحسب ضرورت عملیاتیارائه
نظارت بر فرآیند نمودارگیري در صورت عدم حضور کارشناس پتروفیزیک
 دار و افقی  هاي جهتاعماق دستیابی به مخزن در چاهبه ویژهنظارت و کنترل بر مسیر چاه
هاي باالدستی، تغذیه اطالعات انجام در صورت وجود سامانه(کلیه اطالعات مربوط به چاه جمع آوري و ارائه

)گرددمی
فعالیت دفتري4- 6-3

انجام) 3-3- 6کلیه موارد مندرج در بند (بدست آمدهشناسی از طریق اطالعات هدایت و کنترل چاه از دیدگاه زمین
.پذیردمی

کارفرمااخذ تاییدتهیه گزارش و 5- 6-3
:شودهاي زیر تهیه میالزم، گزارشپس از خاتمه حفاري چاه و اخذ کلیه اطالعات 

شناسی چاهتهیه گزارش تکمیلی زمین
تهیه گزارش نمودار تصویري چاه
ارش انحراف چاهتهیه گز

)مخزناستاتیکسازيمدل(شناسی مخزن مطالعات زمین4- 6
:شامل ولی نه محدود به موارد زیر استهاي کافی و مناسب از مخزن، انجام این مطالعات در صورت وجود داده

تهیه مدل ساختمانی
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شناسیچینهتهیه مدل
بنديبندي و الیهمنطقه
تهیه مدل خصوصیات مخزنی
 هادادهآنالیز
توزیع خصوصیات مخزنی در مدل
 6- 2-5- 12محاسبات حجم هیدروکربن درجا در بخش (محاسبات حجمی و آنالیز عدم قطعیت حجم مخزن

نیز ) سازي استاتیکمدل(سازي سه بعدي زمین شناسیمدلذکر گردیده ولی الزم است تا برآورد مذکور در 
).انجام پذیرد
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1هاي هیدروکربنیهاي رسوبی و سیستمسازي حوضهمدل-7

کلیات7-1
:شامل ولی نه محدود به موارد زیر استهاي هیدروکربنیحوضه و سیستمسازيمدلهدف از خدمات 

تعیین تاریخچه حرارتی
 زمان بلوغتعیین
 و زمان مهاجرت هیدروکربنزایشزمان تعیین
 هاهاي هیدروکربنی و تعیین میزان عدم قطعیت هر یک از این انباشتهکمی و کیفی انباشتهشناسایی
بندي اهداف اکتشافیرده
جهت ازدیاد مناسبراهکارهاي ارائهو استفاده از آن در هیدروکربن ی مسیر احتمالی مهاجرت یشناسا

برداشت از مخازن
ايهاي لرزهاي و ترکیبی بر اساس مطالعه رخسارهچینهنفتگیرهايبینی کاهش میزان عدم قطعیت در پیش
تعیین تاریخچه پرشدگی و پیوستگی مخازن
هاهاي زمانی و مکانی هر یک از این خانوادههاي نفتی منطقه و تعیین گسترهی خانوادهیشناسا
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیاالت هیدروکربنیتشخیص دقیق
در احتمالی یراتعیین حجم هیدروکربن تولیدي از منطقه زهکشی هر سنگ منشا و مقایسه آن با حجم ذخ

مورد مطالعهحوضه رسوبی 
ر که به طوشناسی فرآیندهاي زمینکلیه عناصر ودینامیکی که ، مدل هاي هیدروکربنیحوضه و سیستمسازي در مدل

هاي هیدروکربنی شناسی باعث تشکیل انباشتههاي زمینژنتیکی به یکدیگر مرتبط بوده و برآیند عملکرد آنها طی زمان
این مدل دینامیکی کلیه فرآیندهاي موجود از نهشته شدن .شودمیسازي گردد، شبیهمیهاي رسوبی در حوضه

خروج زایش و ،محاسبات مربوط به فشار منفذي،جریان حرارتیتحلیلگرفته تارسوبات و متراکم شدن آنها
بینی و تجزیه و تحلیل پیشرات هیدروکربنیخواص سیاالو انباشتگی و همچنین هیدروکربن از سنگ منشا، مهاجرت

. نمایدمی
تهیه شده و سپس با) 2شناسیزمینمدل (استاتیک مدل یکسازي تکامل حوضه رسوبی با استفاده از شبیه

براي دینامیک براي تشکیل هیدروکربن و یک مدل یک مدل سینتیک،یندهاي ژئوشیمیاییفرآسازيشبیه
. شودساخته میمهاجرت و تجمع هیدروکربن سازوکارهاي

:شامل ولی نه محدود به بندهاي زیر استهاي هیدروکربنیحوضه و سیستمسازي به طور کلی خدمات مربوط به مدل
فصول قبل این نشریه نیز مورد اشاره قرار بندهایی ازشده در ارائهاگرچه ممکن است برخی از مراحل : 1یادداشت

سازي با رویکرد مدلي مرتبطهافعالیتو این فصلذکر شده در اما می بایست توجه داشت که خدماتگرفته باشد، 
.شوندهاي هیدروکربنی انجام میحوضه و سیستم

سازي استفاده هاي هیدروکربنی به اختصار از مدلسازي حوضه و سیستمصل به جاي عبارت مدلدر این ف: 2اشتدیاد
.شودمی

١ Basin & Petroleum System Modeling (BPSM)
٢ Geo Model
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هاي موجود کلی منطقه و بررسی کمی دادهی ایشناس7-2
:موارد زیر استولی نه محدود به این مرحله شامل 

هاي موجودو کمیت دادهبررسی ابعاد و گسترش مطالعه
هاي بنیادي ت موجود و پرسششناسی و طبیعی منطقه شناسایی دقیق ابهاماهاي زمینشناسایی پیچیدگی

پروژه

سنجی اولیه طرحامکان7-3
.استها و اطالعات قابل دسترس بر اساس کلیه دادهسازي مدلسنجی انجام فرآیند امکانشامل این خدمات 

و اطالعات و ارزیابی کمی و کیفی آنها هاگردآوري داده7-4
 ها و اطالعات موجود و مرتبطدادهگردآوري و شناسایی دقیق کلیه
جهت رفع کمبودهاي موجودهاي مورد نیازهاي گردآوري شده و تعیین نوع و میزان دادهارزیابی داده
هاي ضروريو تولید داده)شناسیژئوشیمیایی و زمین(الزميهاآزمایشبرداري جهت انجام نمونه
هاي کاري مختلفرح به تناسب بستهتی جامع مرتبط با طایجاد بانک اطالعا
گزارش نهاییارائه

هیدروکربنی هاي سیستمو حوضهشناسی زمین7-5
شناسی عمومی منطقهزمین1- 7-5

هاي زیر نیز مورد سازي، انجام فعالیتدر مدل. ذکر شده است2-2شناسی عمومی در بند هاي مربوط به زمینفعالیت
:نیاز است

شناسی عمومی و بررسی تکامل حوضه رسوبی مورد مطالعهچینه
هاي منطقهها، میادین و چاهختماناطالعات عمومی کلیه سا
هاي هیدروکربنی منطقهسیستموط به کلیهاطالعات عمومی مرب
 مورد مطالعه در منطقههايافقشناسیکلی ضخامت و سنگشناسایی پراکندگی و تغییرات

و تکتونیکشناسی ساختمانیزمین2- 7-5
هاي زیر براي سازي، انجام فعالیتدر مدل. ذکر شده است5- 2شناسی ساختمانی در بند هاي مربوط به زمینفعالیت

:منطقه مورد مطالعه نیز مورد نیاز است
 تعیین جایگاه تکتونیکی و تکامل ژئودینامیکی حوضه رسوبی
ع هیدروکربنی منابتشکیل رسوبی منطقه و نقش آنها در -شناسایی واحدهاي تکتونیکی
سازي بندي دقیق کلیه ساختارهاي منطقه و تعیین نقش آنها در مدلشناسایی و طبقه
بع هیدروکربنی ها در واحدهاي سنگی و نقش آن در مناارزیابی چگونگی توزیع شکستگی
 ساختمانی دو بعدي و سه بعدي حوضهسازيمدلکمک به

و دیرینه شناسیشناسیچینه3- 7-5
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هاي زیر سازي، انجام فعالیتدر مدل. ذکر شده است3-2در بند و دیرینه شناسیشناسیهاي مربوط به چینهفعالیت
:نیز مورد نیاز است

شناسی قابل دسترس در مدلاي چینههاي عمقی مربوط به واحدهناسایی و ارزیابی کلیه دادهش
شناسی قابل دسترس در مدلیع زمینشناسی و وقاتعیین سن مطلق کلیه واحدهاي چینه
شناسی قابل دسترس در مدلیع زمینشناسی و وقاتطابق کرونواستراتیگرافیکی کلیه واحدهاي چینه
 ها و اطالعات زیرسطحیلفیق دادهاي کلیه واحدهاي مورد مطالعه با تنهچیتطابق سنگ
ها و اطالعات سطحی و اي در گستره مورد مطالعه بر اساس کلیه دادهسازي کلیه واحدهاي چینهیکپارچه

زیرسطحی موجود
محدوده مورد اکولوژیکی در شناسی و پالئوشناسی اعم از تکتونیکی، چینهزمین1شناسایی کلیه رخدادهاي

مطالعه
سازي منطقه و نقش آن در مدلشناسی سکانسی کلیه واحدهاي سنگیمطالعه چینه

شناسی شناسی و رسوبسنگ4- 7-5
هاي زیر نیز مورد نیاز سازي، انجام فعالیتدر مدل. ذکر شده است3- 42- 2شناسی در بند هاي مربوط به رسوبفعالیت

:است
 و شناسی طالعات زمینشناسی دقیق واحدهاي سنگی بر اساس اشناسی و کانیسنگکمی و کیفیتعیین

پتروفیزیکی
و عمق دیرینه کلیه واحدهاي سنگی مورد استفاده در مدل دیرینهو جغرافیايشناسایی محیط رسوبی

حوضهشناسی زمین
هاي هیدروکربنی منطقهشناسایی کلیه عوامل دیاژنتیکی و بررسی نقش آنها بر سیستم
هاي رسوبی شناسایی و تحلیل رخساره

اي شناسی ناحیهمدل چینه5- 7-5
:پذیردمیانجامزیر خدماتهیه این مدل، براي گستره حوضه مورد مطالعه، در ت

هاي عمقی از کلیه واحدهاي سنگی مورد استفادهتهیه نقشه
 شناسییک مدل چینهارائهشناسی و چینهتعیین گسترش جانبی و عمودي واحدهاي
احدهاي سنگی مورد استفاده در مدلاي از کلیه وهاي رخسارهتهیه نقشه
ايمدل رخسارهارائههاي رسوبی و تعیین گسترش جانبی و عمودي رخساره
شناسایی،شناسی عمدهها و وقایع زمینهاي هم ضخامت از میزان تخریب در امتداد ناپیوستگیتهیه نقشه

هاي شناسی به منظور بررسی دقیق سیستمهاي چینهترین برشمناسبتهیهوهاي هم ضخامتنقشه
افزار مربوطهنتایج حاصله در نرمارائهها وتهیه و ایجاد بانک اطالعاتی مرتبط براي کلیه داده،هیدروکربنی

هیدروکربنیهاي سیستمو حوضهیژئوشیم7-6
کلیات7-6-1

١ Events
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مورد توجه قرار بایستمیزیر بندهايسازي، در مدل. ذکر شده است-3بند مربوط به مطالعات ژئوشیمی در مباحث
.دنگیر

هاي منشاء احتمالیسنگارزیابی ژئوشیمیایی 7-6-2
منطقههاي منشا احتمالیهاي هیدروکربنی از سنگهدفمند و متناسب با مطالعه سیستمبرداري نمونه
 هاي اف مطالعات سیستممرتبط با اهد) اپتیکال، پیرولیزي و شیمی(انجام آنالیزهاي ژئوشیمیایی مختلف

هیدروکربنی
 ی، کیفیت مواد آلی و یزاشامل پتانسیل هیدروکربناحتمالی هاي منشاخصوصیات ژئوشیمیایی سنگارزیابی

ینتیککو ارزیابی درجه بلوغ
مناسب در سطح منطقه مورد مطالعههاي کلیدي با پراکندگیدر چاههاي ژئوشیمیایی تهیه الگ
هاي ژئوشیمیایی هاي همتراز از ویژگیتهیه نقشه)HI ،TOC،%Ro ،Tmax هاي منشا سنگ) نوع کروژنو

احتمالی جهت استفاده در مدل
ارزیابی ژئوشیمیایی سیاالت هیدروکربنی7-6-3

هاي هیدروکربنی از سیاالت موجود در مخازن و یستمسبرداري هدفمند و متناسب با مطالعات نمونه
زدهاي سطحیبرون

 با استفاده از آنالیزهاي متداول ژئوشیمیاییهیدروکربن ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 سیاالت تعیین منشاء مواد آلی، سن، لیتولوژي، شرایط محیط رسوبی و میزان بلوغ سنگ منشا مولد احتمالی

هیدروکربنی
هاي موجود به منظور شناخت تشابهات و مغایرتهیدروکربن- هیدروکربنو هیدروکربن-ابق سنگ منشاتط

مطالعهاحتمالی منطقه مورد هاي منشائوشیمیایی سیاالت و سنگهاي ژبین ویژگی
هاهاي زمانی و مکانی هر یک از این خانوادههاي هیدروکربنی منطقه و تعیین گسترهی خانوادهشناسای
حوضه مورد مطالعههاي هیدروکربنی شناسایی و معرفی سیستم

مطالعات ژئوشیمی مخزن7-6-4
برداري هدفمند و ویژه از سنگ و سیال مخازن جهت انجام مطالعات ژئوشیمی مخزن در ناحیهنمونه
 نفت، گاز و آب(تعیین دقیق ترکیب شیمیایی سیال مخزن(
هیدروکربوري در مخزن در راستاي ازدیاد برداشت نفتیی و ارزیابی ترکیبات سنگین شناسا
 آب/نفت/گاز(شناسایی سطح تماس سیاالت مخزنی(
هاي ازدیاد نفت مخزن در راستاي انتخاب صحیح روش2گرانرويو 1وزن مخصوصدست آوردن مقادیر ه ب

برداشت نفت در ناحیه
توسعه میدانراهبردهايدان در راستاي تبیین هاي مخزنی در میارتباط عمودي و جانبی افقیا داوم بررسی ت

١ Gravity
٢ Viscosity
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ها با استفاده از مطالعات سیاالت تعیین تاریخچه پرشدگی مخازن و نیز بررسی علل خشک بودن برخی از چاه
درگیر

افزار مربوطهنتایج حاصله در نرمارائه ها و تهیه و ایجاد بانک اطالعاتی مرتبط براي کلیه داده

هیدروکربنیهاي سیستمو حوضهسازي مدلدر پتروفیزیکمطالعات7-7
شامل سازي،در مدلپتروفیزیکیمطالعات . ذکر شده است-10-3در بند پتروفیزیکمباحث مربوط به مطالعات 

هاي سیستمحوضه و استفاده در مدلبه منظورو مخزنیشناسی، ژئوشیمیاییارزیابی تفصیلی پارامترهاي زمین
:شامل ولی نه محدود به موارد زیر استهیدروکربنی 

ندسی هاي مههاي پتروفیزیکی و دادههاي چاه، دادهاعم از نگاره(ها و اطالعات گردآوري و ارزیابی کلیه داده
هاي منطقهمربوط به چاه) نفت

مناسب در سطح منطقه مورد مطالعهکلیدي با پراکندگیهاي ارزیابی پتروفیزیکی چاه
oهاي موجود جهت انجام ارزیابی پتروفیزیکیسازي و بررسی کلیه نگارهآماده
oپردازش اطالعات پتروفیزیکیسازي و پیشافزار و آمادهها و اطالعات در نرمبارگذاري داده
oهاي مورد مطالعه افقلخل کلیهخوژي و تهاي چاه براي تعیین لیتولپردازش و تفسیر اطالعات نگاره

در محل چاه
oهاي کاريتهیه خروجی از نتایج تفسیر پتروفیزیکی جهت استفاده در سایر بسته

هاي سنگی در محل چاه جهت کالیبره نمودن به منظور شناسایی رخساره1روفاسیستهیه الگ الکت
شناسیهاي زمیناي و تکمیل رخسارهرخسارهاي لرزه

هاي کلیدي شامل ارزیابی وضعیت فشار، دما، درصد اشباع آب و نوع سیال هاي تکمیلی چاهتولید دادهتهیه و
هیدروکربنی در منطقه مورد مطالعهمخازن 

 افزار مربوطهدر نرمسازيو پیادهها و نتایج حاصلهایجاد بانک اطالعاتی مرتبط براي کلیه دادهتهیه و

مطالعات ژئوفیزیک7-8
متناسب با اهداف و وفیزیکژئمطالعات . ذکر شده است-11-3فیزیک در بند ژئوبه مطالعات مباحث مربوط

،شامل ژئومغناطیس(اي غیرلرزهاي و لرزههاي هیدروکربنی بر اساس روشهاي سیستمحوضه و هاي مدلنیازمندي
:استشامل ولی نه محدود به موارد زیر)مواردي از این دستو گرانیسنجی

ايغیرلرزههايتجزیه و تحلیل داده7-8-1
به منظور تعیین عمق ) مواردي از این دستشامل ژئومغناطیس، گرانیسنجی و (ايغیرلرزههايتجزیه و تحلیل داده

:پذیردبه شرح مراحل زیر صورت میسنگ پی
و گرانیسنجی موجودهاي مغناطیس سنگ در حوضه مورد مطالعه با استفاده از دادهتعیین عمق پی
هیدروکربنی حوضه مورد مطالعههاي و تعیین عملکرد آنها بر سیستم)سنگیپی(هاي عمیقتفسیر گسل
 هاي هیدروکربنی هاي قدیمه، تعیین گستره و تشخیص عملکرد آنها بر سیستمبلنديساختارها و شناسایی

حوضه مورد مطالعه

١ Electrofacies
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اي هاي لرزهفیت و بازپردازش دادهکنترل کی7-8-2
اي و پیشنهاد برداشت داده و پردازش آن تعیین نواحی فاقد داده لرزه
اي با کیفیت هاي لرزهدر دادهها و بهبود پیوستگی بازتاب2و افزایش نسبت سیگنال به نوفه1هبازیابی دامن

ین یپا
3هاي تصادفی و منظمحذف نوفه

ايبهبود کیفیت و تفسیر ساختمانی لرزه7-8-3
بعدي از نظر دامنه و فازاي دوهاي لرزهسازي دادهمشابه
هاي پس از برانبارش به منظور افزایش حداکثري پیوستگی پردازشاي با کمک هاي لرزهبهبود کیفیت داده

,medianفیلترهاي (اي هاي لرزهبازتاب diffusionو برخی نشانگرها(
سازي آنهاچهنیاز براي تفسیر مجدد و یکپارهاي موردتعیین و ویرایش افق
هاي جدید درصورت نیازتفسیر افق
بازبینی و تفسیر مجدد در صورت نیازهاي تفسیر شده در منطقه، بررسی گسل
ساخت مدل سرعتی در منطقه
مورد مطالعهشناسیهاي زمینتهیه نقشه زمانی و عمقی افق

اي و تخمـین خـواص   سازي لرزهاي، واروناي، آنالیز نشانگرهاي لرزههاي لرزهسازي دادهیکپارچه7-8-4
مخزنی

ايلرزهسازيهاي دو بعدي به منظور وارونسازي دادهیکپارچه
اي دو بعدي و تهیه مقاطع مقاومت صوتیهاي لرزهسازي پس از برانبارش دادهوارون
اي پس از برانبارشاستخراج و آنالیز نشانگرهاي لرزه
هادرصورت وجود داده(اي قبل از برانبارش استخراج و آنالیز نشانگرهاي لرزه(
 مخزنو تهیه حجم) از جمله تخلخل(تخمین خواص مخزنی

)ايشناسی لرزهچینه(اي هاي لرزههاي عمده با استفاده از تفسیر دادهتهیه نقشه ناپیوستگی7-8-5
ايهاي عمده در مقاطع لرزهتفسیر زمانی ناپیوستگی
هاتهیه نقشه زمانی ناپیوستگی
هاي عمقی آنهاقشههاي زمانی ناپیوستگی و تهیه نتبدیل به عمق نقشه

ايهاي لرزهآنالیز رخساره7-8-6
شناسیهاي رسوبی شناسایی شده توسط زمینسازي رخسارهبزرگ مقیاس
هابندي رخسارهگرهاي مناسب طبقهبررسی و تعیین نشان
هاي شناسایی شده در محل چاهسارهها و کالیبره کردن نتایج با رخبندي رخسارهطبقه

١ True Amplitude Recovery
٢ Signal to Noise Ratio
٣ Coherent
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ايهاي لرزهها در محدوده دادههتهیه نقشه رخسار
هاي ژئوفیزیکی فعالیتیگزارش نهاارائهساخت مدل سرعتی، تبدیل به عمق و ،آنالیز سرعت7-8-7

ايهاي سرعت کوچ لرزهاهی و دادهساخت مدل یکپارچه سرعتی بر اساس نمودارهاي چ
هاي به دست تفسیرها و حجماي وهاي لرزهشامل افقهاي ژئوفیزیکتبدیل به عمق نتایج حاصل از فعالیت

آمده
 هاي ژئوفیزیکی فعالیتیگزارش نهاارائهتهیه و

هاي هیدروکربنی  حوضه و سیستمسازي مدل7-9
سازي یک بعدي مدل1- 7-9

هاي منشا احتمالی بر اساس اطالعات موجود در محل تعیین بلوغ حرارتی و بازسازي تاریخچه تدفین سنگ
هاي کلیديچاه

هاي کلیديمحل چاهدر ) هاي کالیبراسیونداده(زي مدل یک بعدي فشار و دما ساشبیه
هاي کلیديهاي منشا در محل چاهسنگ1تعیین نسبت تبدیل
هاي کلیديهاي منشا در محل چاهخروج هیدروکربن از سنگزمانارزیابی توان تولید و
هاي کلیدي در مقاطع سنی مورد نظرتی منطقه در محل چاهرتعیین میزان جریان حرا

سازي ساختمانی دو بعدي مدل2- 7-9
تفسیر شده در مطالعات ژئوفیزیکیهايازي خطوط برش ساختمانی با درنظر گرفتن کلیه افقسآماده
هاي ساختمانی در زمان حالترسیم برش
اصلی تکتونیکی حوضهاي آنها به زمان قبل از فاز ها و بازسازي یک مرحلهباالنس کردن برش
ه وقایع اصلی تکتونیکی منطقهها و بازسازي آنها در مقاطع زمانی مربوط بباالنس کردن برش

مدل سازي دو بعدي 3- 7-9
هاي مورد مطالعهدر امتداد برشتی منطقهرسازي جریان حراشبیه
هاي ی در امتداد برشهاي تفسیر شده در مطالعات ژئوفیزیکتعیین عمق دیرینه حوضه رسوبی براي کلیه افق

مورد مطالعه
هاي مورد مطالعهدر امتداد برشهاي منشاسنگنسبت تبدیلتعیین و ارزیابی توان تولید، تعیین درجه بلوغ
هاي مورد مطالعهشناسایی مسیرهاي مهاجرت در امتداد برش
اساس مسیرهاي مهاجرت تعیین شدهشناسایی مناطق زایش هیدروکربن بر
ههاي مورد مطالعهاي هیدروکربنی در کلیه مخازن موجود در امتداد برشاسایی و تخمین انباشتهشن
هاي مورد مطالعهشناسایی و تخمین ترکیب شیمیایی سیاالت هیدروکربنی در امتداد برش

سازي ساختمانی سه بعدي مدل4- 7-9

١ Transformation Ratio
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زیکی جهت ساخت مدل سه بعدي منطقههاي تفسیر شده در مطالعات ژئوفیسازي کلیه افقارزیابی و آماده
ساخت بلوك ساختمانی سه بعدي در زمان حال
فاز تکتونیکی اصلی حوضهاي مدل ساختمانی سه بعدي منطقه به زمان قبل از بازسازي یک مرحله
صلی تکتونیکی منطقهبازسازي مدل ساختمانی سه بعدي در مقاطع زمانی مربوط به وقایع ا

سازي سه بعدي مدل5- 7-9
تی منطقه در مقاطع سنی مورد نظرراسازي جریان حرشبیه
هاي تفسیر شده مورد مطالعهه افقراي کلیسازي سه بعدي عمق دیرینه حوضه رسوبی بمدل
ازهاي کالیبراسیون از مدل سه بعدي در نقاط مورد نیاستخراج داده
مئافقی و قا(صورت پیوسته و ممتد ه هاي منشا در مدل سه بعدي بتعیین درجه بلوغ سنگ(
مدل سه بعدي در مقاطع مختلف سنیهاي منشا درارزیابی توان تولید سنگ
کربنی در حوضه رسوبی مورد مطالعههاي هیدروسیرهاي مهاجرت و مناطق زهکشی انباشتهشناسایی م
هاي مخزنی منطقهل مالحظه در افقهاي هیدروکربنی قابشناسایی و تخمین کلیه انباشته
 شیمیایی سیاالت هیدروکربنی منطقهشناسایی و تخمین ترکیب

تلفیق اطالعات 6- 7-9
انجام می شود و ارزیابی ریسک، تخمین میزان ذخیره و پتانسیل هیدروکربنی منطقهتلفیق اطالعات مختلف به منظور 

:استراحل زیر شامل ولی نه محدود به م
آنها جهت بررسی سناریوهاي مختلفشناسایی پارامترهاي اصلی و تعیین میزان عدم قطعیت
 ریسک ناشی از مترین درصدترین حاالت ممکن با کسناریوهاي مختلف جهت تعیین محتملمطالعه و بررسی

مدل سه بعدي حاصل
یدروکربنیدست آمده با اطالعات قبلی جهت ارزیابی ریسک و تعیین میزان ذخایر هه تلفیق کلیه اطالعات ب
 بندي اهداف اکتشافیمالحظه و ردهشناسایی مناطق با پتانسیل هیدروکربنی قابل
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سازي محل حفاريآماده-8
خشکی8-1

سازي محل احداث جاده دسترسی به موقعیت حفاري و آمادهسازي محل حفاري در خشکی،تیم آمادهوظیفه اصلی 
دستگاه حفاري و سایر متعلقات آن و نیز پشتیبانی آبرسانی به دستگاهاه و محوطه چاه اکتشافی جهت استقرار اردوگ

توان را میچاه اکتشافی در خشکیسازي محل حفاريعملیات آمادهبه صورت کلی، مراحل مختلف . باشدمیحفاري
:هاي زیر تقسیم نمودبه بخش

احداث مسیر دسترسی
1آتشگودالاحداث ومحوطه چاه اکتشافی،احداث محل اردوگاه

خط لوله آب و متعلقات آن
احداث مسیر دسترسی8-1-1
مالحظات کلی1- 1- 8-1

هاي اصلی کشور فاصله دارد، طراحی و احداث شناسان تا راههاي مشخص شده توسط زمیناز آنجا که محل چاه
با توجه به گستره . باشدهاي کاري میهاي اکتشافی از اولویتخدمات به چاهارائهمسیري مناسب جهت دسترسی و 

هاي اجرا، روشمواردي از این دستجنی و هور و مختلف جغرافیایی شامل مناطق بیابانی، تپه ماهوري، کوهستانی، ل
.متفاوت خواهد بود

مشخصات طرح هندسی2- 1- 8-1
سازمان برنامه و 415نشریه شماره (هاي ایران نامه طرح هندسی راهمبناي تعیین مشخصات طرح هندسی، آیین

کنند خاص ر آن تردد میاي که داما از آنجا که کاربري این جاده و مشخصات وسایل نقلیه. باشدمی) بودجه کشور
. است، برخی از مشخصات هندسی به صورت ویژه در نظر گرفته شده است

مشخصات فنی3- 1- 8-1
روسازي1- 8-1-1-3

هاي اجرا روسازي می بایست تعیین گردد و روش. ها در طول مسیر با توجه به موقعیت محل متغیر استتعداد الیه
:شامل موارد زیر استاجزاي روسازي 

مشخصات فنی رویه قیري
مشخصات فنی قشر زیر اساس
عملیات خاکبرداري و خاکریزي
بستر اولیه راه

١ Fire Pit
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ابنیه فنی2- 8-1-1-3

باشند و شامل ز در اجراي مسیر دسترسی میابنیه فنی شامل آبروها، آبنماها، دیوارهاي حایل و سایر موارد مورد نیا
:موارد زیر است

نماآبرو و آب
هاي خاکریزي جلوگیري از رانش خاك و یا جمع کردن پاشنهدر صورت نیاز در طول مسیر جهت (دیوار حایل

).از دیوار حایل مطابق مشخصات فنی و عمومی استفاده می شود
احداث محل اردوگاه و محوطه چاه اکتشافی8-1-2

در ادامه به . باشدو پشتیبانی عملیاتی نیازمند احداث محوطه چاه اکتشافی و محل اردوگاه میدستگاه حفارياستقرار 
.پردازیمبررسی مشخصات هر یک از موارد ذکر شده می

محوطه چاه اکتشافی2-1- 8-1
، گودال گل و روغن، مسیر خط آتش و گودال آتش VSPمحوطه چاه اکتشافی شامل محوطه، تختگاه بتنی، گودال 

.باشدمی
محوطه 8-1-2-1-1

طابق نقشه توپوگرافی محوطه اي در انتهاي مسیر راه و مابتدا الزم است محوطه) سلر(براي احداث تختگاه بتنی چاه 
.باشداین محوطه شامل موارد ذیل می. چاه احداث گردد

روسازي
کشی هایی که فاقد لولهمخزن فاضالب به شکل یک مخزن سرپوشیده است و در مکان(1مخزن فاضالب

).آوري و دفع فاضالب از آن استفاده می شودفاضالب است، براي جمع
می کشی مشخصات اجرایی فنس. باشدکشی اطراف آن میایی محوطه، فنسیکی از اجزاي اجر(کشیفنس

.)بایست مشخص گردد
جهت استقرار مخازن گازوییل موجود در محوطه چاه و جلوگیري از آلودگی (پانل بتنی زیر مخازن گازوییل

).گرددمحیطی پانل بتنی به همراه جوي اطراف اجرا میزیست
2تختگاه بتنی8-1-2-1-2

. شودمیانجامبتنیتختگاهاحداثعملیاتمحوطه،روسازيازقبلوچاهسازيوطهمحاتمامازبعد
VSPگودال 8-1-2-1-3

.گرددهاي اجرایی احداث میبراي مطالعات ژئوفیزیکی با توجه به مشخصات نقشهVSPدر مجاورت سلر یک دستگاه 
.هایی انجام می پذیرد که به این نمودار نیاز دارندبراي چاهVSPحفر گودال 

١ Septic Tank
٢ Cellar
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گودال گل و روغن8-1-2-1-4

. اي مورد نیاز استبه منظور هدایت آب و گل زاید و مواد هیدروکربنی و روغنی زاید ناشی از عملیات حفاري، محوطه
ي نقشه توپوگرافی در نظر گرفته اي در مجاورت چاه جهت این امر روبا توجه به موقعیت توپوگرافی محل چاه، محوطه

.شودمی
احداث گودال آتش و راه دسترسی آن8-1-2-1-5

عمق و جزییات عملیات خاکی احداث . گرددگودال آتش به منظور هدایت مواد سوختنی و سوزاندن آنها احداث می
.گرددارائهبایست میارائهگودال آتش و راه دسترسی به آن با توجه به موقعیت محل در نقشه ها 

1محل اردوگاه2-2- 8-1

کلیات8-1-2-2-1

کیلومتري محوطه چاه 5/1جهت استقرار نیروي انسانی و پشتیبانی چاه اکتشافی، احداث محل اردوگاه در فاصله 
.باشدمحوطه اردوگاه شامل محوطه، پد گازوییل، سپتیک تانک و فنس کشی می. اکتشافی الزم است

روسازي8-1-2-2-2
سپتیک تانک8-1-2-2-3

تعیین شده از پیش با مشخصات فنی ) بر اساس حجم مورد نیاز یا سه دستگاه(براي محل اردوگاه سپتیک تانک 
.شوداحداث می

کشیفنس8-1-2-2-4

.باشدتعیین شده میاز پیش کشی با مشخصات اطراف محوطه اردوگاه نیازمند فنس
پانل بتنی زیر مخازن گازوییل8-1-2-2-5

دگی زیست محیطی هپانل بتنی اجرا جهت استقرار مخازن گازوییل موجود در محوطه اردوگاه و جلوگیري از آلو
.گرددمی
احداث خط لوله آتش و خط لوله آب و متعلقات آن8-1-3
کلیات1- 3- 8-1

پمپ سایت و استخر (به همراه متعلقات آن دستگاه حفارياین قسمت از عملیات شامل احداث خط لوله آبرسانی به 
.باشدهاي مربوطه میه ساپورتو خط لوله آتش از کنار گلدانی تختگاه تا گودال آتش به همرا) ذخیره آب

احداث خط لوله آبرسانی و متعلقات2- 3- 8-1
خط لوله آبرسانی1- 2- 8-1-3
)پمپ سایت(احداث محل استقرار پمپ آب 2- 2- 8-1-3

. استمورد نیازبتنیسکويیکاحداثحفاري،آبپمپاستقرارجهت

١ Camp
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استخر ذخیره آب3- 2- 8-1-3

350ها تا سر چاه بیشتر از استقرار پمپکیلومتر یا اختالف ارتفاع محل15در صورتی که طول خط لوله آب بیشتر از 
شایان ذکر است با توجه به هد . متر باشد، جهت جلوگیري از افت فشار پمپ آب، احداث استخر ذخیره آب الزم است

.پمپ و شرایط عملیاتی این ابعاد قابل اصالح هستند
خط لوله آتش و آب3- 3- 8-1

.روي راه دسترسی گودال نصب گرددهاي سوخت و آب از محل چاه تا گودال آتشالزم است لوله

فراساحل8-2
هاي کم عمقآب1- 8-2
مطالعات بسترسنجی قبل از حفاري8-2-1-1

هاي ژئوتکنیک هاي مغزهلذا با حصول دادهی براي آنالیز بستر زیر سکوها کافی نیستند،یهاي ژئوفیزیک به تنهاداده
و شرایط دستگاه حفاريار سنجش نوع اولین مرحله از طراحی معیی و بررسی شرایط خاك،یشناسا.شوندکامل می

:عبارتیه ب.باشدعملیات حفاري متعاقب آن می
 دستگاه حفاريتامینJack-up

دستگاه حفاريهايپایهکوبیشمعJack-up

2جداري/1هاي هادينشاندن لولهدادن وقرار

 نصب اولیه تجهیزات حفاري، شاملGuide Baseدستگاه حفاريهدف پایدارسازي براي هر نوع اب
3حفاري مقاطع فوقانی

4فاصله بین خطوطبرداشت 8-2-1-1-1

.آیدانتخابی به شمار میدستگاه حفاريعنوان معیار کلیدي بسیار موثر در بررسی سایت حفاري و نوع ه باین برداشت 
.رو و شرایط فونداسیون محلی استبراي مساحی پیش) پیش نیاز(طرح و چیدمان این خطوط فقط یک راهنما

بینی این خطوط براي پیش.گیري موردنیاز هستندهاي مغزههاي ژئوتکنیکی یا محلبراي گمانهTie-linesعالوه،ه ب
یو خطرات بالقوه زیردریای) کم عمق(خطرهاي زیرسطحی،دستگاه حفاريهاي وضعیت ساختار زیر لنگر یا پایه

هاي غرق شده ده از کشتیانهاي برجامالشه- هاگسل- هاي گردابیجریان-Mud Volcano-5هاي گازيپاکت(
.بسیار ضروري هستند)مواردي از این دستو

ی از جملههایگیري تکنیکی با بهرهیبسترسنجی دریاSide Scan SonarوHR Echosounder انجام
یک حدود(طور دقیقه رض و موانع زیرسطحی بکلیه عوابررسی و شناساییو تواناییهاتکنیکنوع.شوندمی

.شودتوسط کارفرما تعیین می)کیلومتر مربع

١ Conductor Pipe
٢ Casing
٣ Top Hole
٤ Survey Line Spacing
٥ Gas Pockets
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شودانجام می1سنجیهمراه با مساحی مغناطیسنواحی فراساحلیی در بسترسنجی زیردریای.
،حداکثر شش ماه بسترسنجیهاي تاریخ اعتبار روشطبق استاندارد تعریف شده براي انجام بسترسنجی دریا

.انجام پذیرددستگاه حفاريزیر Side Scan Sonarاست و پس از آن باید
بر مبناي درخواست (باشدمیمنطقه مساحی مربع متر 250×100جانبی برداشت مذکور حداکثر فواصل

).گرددهاي جانبی تعیین میکارفرما، فاصله
دریاقمبستر کم ع3تصویربرداري/2نگاري سطحیهاي لرزهبرداشت8-2-1-1-2

:نگاري عبارتند ازهاي لرزههدف از برداشت
 شناخت ساختارهاي زیرسطحی بالفصل با بستر دریا
اعالم وجود گازهاي سطحی در اعماق سطحی
4هادهندهبا اشاره دقیق به کلیه بازتابدو مقطع عمودي از محل حفاري گزارش ارائه

هاي ژئوتکنیکیبررسی8-2-1-1-3

:ولی نه محدود به موارد زیر استهاي ژئوتکنیکی شاملبررسی
در گلدستگاه حفاريپایه )چسبیدن(گیر کردنامکانپیشگیري از
 هاي تعداد چاهک(دستگاه حفاريهاي در محل پایه) نظیر لغزش بستر(شناخت مخاطرات بالقوه ژئوتکنیکی

هاي ژئوفیزیکی و عوارض منطقه بستگی بررسیبه تغییرات جانبی شرایط خاك،ساختگاهنیاز در یک رد مو
)باشدمتر می30ها حداقل عمق این چاهک.دارد

5عالوه رکوردهايه شامل الگ هاي گرفته شده از چاهک ب(گزارش ارزیابی خاك بستر ارائهPCPTباشدمی(.
 شامل موارد زیر استپارامترهاي مندرج در این گزارش:

oرس(چسبندهخاكعمق براي برابردر )یمقاومت برش(نیمرخ(
oماسه(غیرچسبندهخاكبراي تنش موثر(
oهاي توزیع دانهاي، حفرهآب ، )رسبراي (اتربرگ سنجش حدود نظیر بندي خاك طبقههايآزمون

.مواردي از این دستو) خاك کربناتهبراي (کربنات میزان - )براي ماسه(چگالی نسبی، خاك
6فراساحلمخاطراترزیابی ا8-2-1-2

:دنموارد زیر باشولی نه محدود بهتواند شاملمطالعات مذکور می
7بررسی گازهاي سطحی

هاي گردابیجریان

١ Magnetometer
٢ Shallow Seismic
٣ Profiling
٤ Reflectors
٥ Piezocone Penetrometer Test
٦ Marine Geohazard Reviews
٧ Shallow Gas
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دستگاه حفارينوع ، در برنامه حفاريهاي پرفشار در صورت وجود جریان(1هاي پرفشار نواحی کم عمقجریان
ساخت ، 2حفره راهنمااحتمال حفاري یکیین سایت جایگزین در شرایط بحرانی، تع، )ظرفیت آن(انتخابی

تعیین ترکیب حفاري ، هاي قوي با دبی زیادنصب پمپ، دستگاه حفاريو حضور آن روي 3مداوم گل سنگین
)شودلحاظ 4با رایزر یا بدون رایزرهاي سطحی بخش

ها و سازوکار گسلشهاي گسلشناسی ساختمانی منطقه از جمله شناساییمطالعه مخاطرات زمین
عدم پایداري کف بستر

هاي عمیقآب2- 8-2
ل از حفاريمطالعات بسترسنجی قب1- 8-2-2

.شامل موارد زیر استهاي عمیق در آبسنجیبستر
گیري مستقیم از رسوبات کف بسترنمونه8-2-2-1-1

انجام جدیدترفناوريیا استفاده از 5گیري مستقیم از رسوبات بستر کف دریامغزهبه روشبایستمیاین بخش از کار 
.نتایج حاصل از این کار براي عملیات لنگر اندازي سکوي نیمه شناور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. گردد

تعیین عمق آب8-2-2-1-2

SoundوEchosounderهایی نظیرروشازبه دست آمدههاي عمق آب از طریق تلفیق اطالعات تهیه نقشه

Velocity Profilerگرددمیام انججدیدترهاي جایگزین یا روش.
هاي بستر دریاشناسایی پدیده8-2-2-1-3

هایی هاي جدیدتر به منظور شناسایی پدیدهفناوريو یا Side Scan Sonarفناورياین بخش از کار باید با استفاده از 
.ها انجام گرددها و درز و شکافPockmarkنظیر

اي با قدرت تفکیک باال از اعماق کم زیر بستر دریاتهیه مقاطع لرزه8-2-2-1-4

جدیدتر به منظور شناخت هايفناوريو یا Sub Bottom Profilingفناوريبا استفاده از بایستمیاین بخش از کار 
.شناختی انجام گردددقیق ساختارهاي زیر بستر دریا و مشکالت احتمالی این بخش از ساختارهاي زمین

فراساحلارزیابی مخاطرات 2- 8-2-2
:امل موارد زیر باشدتواند شمیمخاطرات و مشکالت احتمالی

6بررسی گازهاي سطحی

هاي گازيهیدرات
بستريهاگل فشان

١ Shallow Water Flow
٢ Pilot Hole
٣ Kill Mud
٤ Riserless
٥ Drop Coring
٦ Shallow Gas
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هاي گردابیجریان
هاي آبی سطحیجریان
دستگاه حفاريهاي پرفشار در برنامه حفاري، نوع در صورت وجود جریان(1هاي پرفشار نواحی کم عمقجریان

، ساخت 2، تعیین سایت جایگزین در شرایط بحرانی، احتمال حفاري یک حفره راهنما)ظرفیت آن(انتخابی 
، تعیین ترکیب حفاري هاي قوي با دبی زیادنصب پمپ، دستگاه حفاريو حضور آن روي 3مداوم گل سنگین

)شودلحاظ 4هاي سطحی با رایزر یا بدون رایزربخش
ها و سازوکار گسلشهاي گسلقه از جمله شناساییمنطالعه مخاطرات تکتونیکمط

لنگر اندازي3- 8-2-2
لنگر اندازي سکوهاي نیمه شناور پیش از انجام عملیات حفاري نیاز به تعیین دقیق نقاط لنگر اندازي براي هر تعداد از 

ابجایی همچنین محدوده مجاز جابجایی سکوهاي نیمه شناور بدون برداشت و ج. لنگرهاي سکوي نیمه شناور دارد
.بایست تعریف گرددلنگرها در برخورد با مخاطرات حفاري در حین عملیات می

١ Shallow Water Flow
٢ Pilot Hole
٣ Kill Mud
٤ Riserless
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حفاري چاه اکتشافی-9
کلیات9-1

ژئوشیمی و تعیین هدف اکتشافی به منظور تکمیل فرآیند مطالعات و ک،شناسی، ژئوفیزیپس از مطالعات اولیه زمین
هاي سازند است تا حفاري، نمودارگیري و آزمایشضروريمخزن و توصیف ی، تعیین حدود هیدروکربناثبات منابع 

حفاري به منظور رسیدن به و خدماتعملیاتبرکاملو هدایت نظارتمهندسی، اجرا، در این بخش. پذیردانجام
ی به منابع هاي سازند توسط مهندسی نفت در جهت تکمیل مطالعات و دستیاباهداف تعیین شده و آزمایش

.انجام می شودی هیدروکربن

مهندسی حفاري9-2
مالحظات کلی2-1- 9

هاي اکتشافی، ریزي و مهندسی حفاري چاهپذیرد شامل برنامهمیانجامهایی که در بخش مهندسی حفاري فعالیت
هاي مواد و ابزارآالت مورد نیاز حفاري چاه،بینی و تهیه فهرست تجهیزاتکنترل انطباق برنامه با واقعیت، پیش

عمقبامتناسبحفاريدستگاهنوعانتخاب،مناقصاتفنیهاي بلند مدت، ارزیابی ریزياکتشافی بر اساس برنامه
. ذکر خواهد شدادامهسایر مواردي است که در و پرسنل نهایی، بررسی و تهیه فهرست نیازهاي آموزشی

1حفاريمقررات2-2- 9

مقررات .انجام دهندمقررات حفاريهاي واگذار شده به آنها را در چارچوب پیمانکاران موظف هستند تمامی فعالیت
هاي عمیق و کم عمق متفاوت حفاري در آبمقرراتهمچنین .حفاري در خشکی و فراساحل متفاوت استحفاري

. است
تهیه برنامه حفاري2-3- 9

این برنامه تمام نیازهاي مهندسی، .استحفاريفاري نیاز به برنامهبه منظور هدایت و نظارت دقیق عملیات ح
براي . نمایداي حفاري چاه اکتشافی را تامین میتجهیزاتی، لجستیکی و همچنین برآوردهاي زمانی و هزینه

ه اکتشافی برنامه حفاري چا.افزارهاي مهندسی حفاري استفاده نمودتوان از نرممیحفاري هاي مهندسی برنامه طراحی
روش احتمالی ،سیال مخزنی و ترکیبات آن، روش آزمایش چاهبر اساس اهداف اکتشافی، فشار و دما مخزن هدف، نوع 

:برنامه حفاري شامل ولی نه محدود بهب ندهاي زیر است.شودتولید از چاه و اندازه لوله مغزي پیشنهادي تدوین می
شناسیزمینبینی طراحی چاه بر مبناي برنامه پیش1- 9-2-3

مربوط 10-2- 6بنداین اطالعات در . نیاز استشناسی بینی زمینهاي مهندسی به اطالعات برنامه پیشجهت طراحی
شناسی میدان و سازندها به صورت ات مربوط به کلیات زمیناطالع.  االرضی ذکر شده استشناسی تحتبه برنامه زمین

:بایست در برنامه حفاري در نظر گرفته شودهمچنین موارد زیر می.شودخالصه در برنامه حفاري گنجانده می
هاي عمیقطراحی حفره راهنما در چاه اکتشافی در مناطق با ریسک باال به خصوص در آب
شناسیمینطراحی چاه اصلی طبق برنامه ز

١ Drilling Policy
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هاي حفره راهنما و یا در برخورد با مخاطرات زمین به روزرسانی طراحی چاه اصلی با توجه به داده
هاي جایگزین چاه اصلی یا طراحی حفره کنار گذر در حین حفاري و در صورت نیاز تعریف چاه/شناسی
عملیات

طرات حفاري اخم2- 9-2-3
هاي کنترل آنها بیان و روشمعرفی هریک از مقاطعخطرات حفاري پیشرو حین عملیات حفاري در این بخش 

:موارد زیر باشدمحدود به ولی نه تواند شامل این مخاطرات می. شودمی
نکات زیست محیطی و ایمنی در عملیات پیشرو
1گازهاي سطحی

زا یا نمکیهاي شیلی مشکلالیه
خشکی(پر فشار سطحی هايالیه(
فراساحل(2هاي گازيهیدرات(
فراساحل(3پر فشار سطحی زیر بستر دریاهايالیه(
 رسوبات رسی  یا شیلی حرکت کننده
 رسوبات سخت نشده و غیر متراکم
عدم پایداري کف بستر
گسل ها
 آب عمیق(گل فشان(

.ذکر شده اند2-2- 2-8و 2- 1-2-8بندعمیق در آب کم عمق و فراساحل در آببرخی مخاطرات 
روش کنترل فوران چاهارائه3- 9-2-3

.استهاي عمیق متفاوت هاي کم عمق مشابه بوده، ولی در آبدر حفاري خشکی و آبهااین روش
مطالعه میادین اطراف4- 9-2-3

ها و میادین اطراف هدف اکتشافی چاهالزم است،هاي مهندسیدر اولین مرحله از تهیه برنامه حفاري و شروع طراحی
نظیر هرزروي، (حفاريمخاطراتها منجر به شناسایی مشکالت احتمالی و این بررسی. مورد بررسی قرار گیرد

.گرددمیآن چاه ) مواردي از این دستها و، مشکالت مربوط به گیر کردن لولهعاديفشارهاي غیر 
ي و آستريطراحی لوله جدار5- 9-2-3

هاي الزم براي رسیدن به عمق نهایی براي طراحی این مرحله به اطالعاتی نظیر محل قرارگیري پاشنه، تعداد جداري
شکست ،بر اساس فشار منفذيپاشنه جداريالزم است . چاه، تخمین فشار منفذي و شکست سازندها نیاز است

فشار منفذي و شکست سازندها با استفاده از .گرددسازندها و با در نظر گرفتن مالحظات زمین شناسی تعیین
در این مرحله با. هاي محاسباتی قابل تخمین هستندافزارهاي حفاري و روشاستفاده از نرم، اطالعات میادین اطراف

١ Shallow Gas
٢ Hydrate Gas
٣ Shallow Waters
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واحد نوع، وزن عواملی نظیر،H2Sچاه از قبیل وجود گاز هاي جداري و شرایط حاکم برتوجه به نیروهاي وارده بر لوله
هاي محاسباتی توان با استفاده از روشطراحی جداري را می. گردندها تعیین میآستريمتعلقات جداري و طول، رزوه،

.افزارهاي مهندسی حفاري انجام دادیا نرم
و سیال تکمیل چاهسیال حفاريطراحی 6- 9-2-3

هاي میادین و چاهاطالعات،مشخصات سازندهادر هر فاز حفاري،با توجه به وزن گل پیشنهاديطراحی سیال حفاري 
،با طراحی سیال حفاري. گرددتوسط کارشناسان سیاالت حفاري انجام میبینی شده،پیشاطراف و مشکالت احتمالی

همچنین .گرددوزن، خصوصیات رئولوژیکی، فرموالسیون تهیه و میزان مواد مورد نیاز حفاري هر فاز مشخص مینوع، 
.  گرددمیتکمیل قبل از راندن رشته تکمیل نهایی چاه، تعیین مشخصات سیال

طراحی و انتخاب مته7- 9-2-3
ه به خصوصیات سپس با توج.گرددطراحی جداري، اندازه مته و حفره هر فاز حفاري مشخص میپس از انجام

صرفی در آنها و مشکالت احتمالی، هاي مهاي اطراف و نرخ پیشرفت حفاري متهبا بررسی چاهژئومکانیکی سازندها،
بینی شده و میزان متراژ حفاري در هر فاز، سپس با توجه به نرخ پیشرفت پیش. نمایندها را تعیین مینوع متهبهترین 

.در طراحی مته توجه به مقاطع هدف مغزه گیري الزامی است. دوشمیهاي مصرفی مشخص تعداد مته
طراحی رشته حفاري8- 9-2-3

این طراحی با توجه به اندازه . شوندهاي حفاري طراحی میو لولهBHA1شته حفاري شامل دو بخش در این مرحله ر
، نیروهاي وارده بر رشته حفاري و ، وزن الزم براي اعمال روي مته، شکل چاه، شرایطحفره، عمق حفاري هر فاز

افزار پس از طراحی رشته حفاري که به دو روش محاسباتی یا استفاده از نرم.گرددانجام میدستگاه حفاريظرفیت 
هاي وزنه و همچنین تعداد و محل اندازه، تعداد، وزن واحد طول، ترکیب و نوع لوله،BHAبخش در،گیردصورت می

و سایر 4، تراشنده)MWD3یا LWD2(، جار، ابزارهاي نمودارگیريت رشته حفاري نظیر پایدارکنندهقرارگیري متعلقا
.گرددها مشخص می، تعداد، وزن واحد طول و نوع لولهترکیبهاي حفاري نیز اندازه،مشخص و در بخش لولهاجزا 

طراحی هیدرولیک9- 9-2-3
در این مرحله با توجه به مشخصات سیال . باشدترین عوامل موثر در نرخ پیشرفت حفاري هیدرولیک مناسب میاز مهم

، با دو روش 6و حفاري5هاي وزنههاي جداري، طول و اندازه لولهحفاري، اندازه حفره، اندازه لولهحفاري، عمق، متراژ 
شود و با این طراحی میزان جریان و فشار پمپاژ سیال حفاري و افزاري، هیدرولیک هر فاز طراحی میمحاسباتی یا نرم

.گرددها مشخص میهاي متهاندازه نازل

١ Bottom Hole Assembly
٢ Logging While Drilling
٣ Measuring While Drilling
٤ Reamer
٥ Drill Collar
٦ Drill Pipe
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طراحی پارامترهاي حفاري10- 9-2-3
پارامترهاي حفاري شامل وزن روي مته، سازيهاي بهینهبا استفاده از روشبا طراحی مته، رشته حفاري و هیدرولیک

دست آوردن بیشترین نرخ پیشرفت حفاري مشخص ه میزان جریان و فشار سیال حفاري براي ب،سرعت دوران مته
. گردد

طراحی سیمان11- 9-2-3
طراحی ،و دمافشار ،سازندجنس وزن سیال حفاري، با توجه به عمق،هاي جداري و آستريکاري لولهجهت سیمان
الزم به ذکر است فرموالسیون سیمان، . گرددمیدر این طراحی وزن و نوع سیمان مشخص . گرددمیسیمان انجام 

عات طالها در حین عملیات حفاري با توجه به شرایط و امیزان سیمان و افزودنیریزي عملیات سیمانکاري،برنامه
تعلیق و مسدود ، 1کردن چاهکجطراحی برنامه سیمانکاري حین عملیات همچنین.شودمییا بازنگري واقعی طراحی 

.شودمیکنترل فوران چاه نیز جداگانه انجام و چاه2سازي
3طراحی تجهیزات سرچاهی12- 9-2-3

هاي جداري، تجهیزات سرچاهی مورد نیاز براي هر فاز شامل نوع، اندازه و فشار کاري تجهیزات همزمان با طراحی لوله
طراحی .شودمیطراحی و مشخص بر اساس استاندارد مورد تایید کارفرمامتناسب با دما، فشار و سایر شرایط مخزنی،

ISOتجهیزات سرچاهی در آبهاي عمیق بر اساس استاندارد 13628-4 Part .می شودانجام 4
تعلیق سازي موقت چاه حفاري و طراحی سیستم 13- 9-2-3

، چاه باید هاي مخزنی توسط پیمانکار و تایید نهایی کارفرمانظر و تکمیل آزمایشاي موردهپس از دستیابی کلیه داده
با در فراساحل)ايتوسعههاي توصیفی وشامل حفاري چاه(اي میدان هاي توسعهبه صورت ایمن تا اجراي طرح

و در 4یا مجرا بند سیمانیMLSتجهیزات هاي کم عمق توسط ، در آبCorrosion Capهاي عمیق توسط آب
.مسدود گردد5خشکی توسط مجرا بند سیمانی یا  مجرا بند فلزي 

هاي مهندسی نفت تلفیق برنامه14- 9-2-3
نمودارگیري، ، )مواردي از این دستوDST ،RFT ،MDT(گیري از سیال سازند تلفیق برنامه آزمایش سازند، نمونه

از برنامه همچنین . می بایست انجام گردد) گیرينمونه(و ژئوشیمی (VSP)، ژئوفیزیک )گیريمغزه(شناسی زمین
هاي سازند و هزینه و زمان آزمایشنحوه تکمیل، میزان تولید، سازند، نوع مهندسی نفت مواردي نظیر تعداد، عمق، 

گیري گیري و نمونهشناسی فواصل مغزهاز برنامه زمینو ریزي شده مهندسی نفت و ژئوفیزیک هاي برنامهنمودارگیري
.گرددمیشناسی و ژئوشیمی با برنامه حفاري تلفیق زمین

١ Sidertacking
٢ Abandonment or Suspension
٣ Well Head
٤ Cement Plug
٥ Bridge plug
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برآورد کاال و مواد15- 9-2-3
ا رسیدن به عمق نهایی در این هاي صورت گرفته، کاال و مواد مورد نیاز براي حفاري چاه اکتشافی تبا توجه به طراحی

.شودمیمرحله برآورد و در برنامه گنجانده 
برآورد خدمات16- 9-2-3

حفاريریزي شده براي هر فاز حفاري، در این مرحله خدمات هاي صورت گرفته و عملیات برنامهبا توجه به طراحی
.شودمیریزي مورد نیاز حفاري چاه اکتشافی برآورد و برنامه

دستگاه حفاريانتخاب نوع 17- 9-2-3
گردد که شامل میهاي فوق، نوع دستگاه حفاري مشخص با توجه به محل و مشخصات چاه، عمق نهایی و طراحی

.شودمیدستگاه هاي خشکی یا دریایی، نوع و ظرفیت آنها 
)فراساحل(در محل انتخابی1دستگاه حفاريروش و چیدمان قرارگیري 2-4- 9

مانند خطوط لوله زیر دریا، (هاي فیزیکی و محدودیتمانند جریان آب و هواهاي موجود در دریابا توجه به محدودیت
.شودمشخص میدستگاه حفاريبه محل استقرار 2ترین روش نزدیک شدنمناسب، )سکوها، فیبرهاي نوري

بندي حفاري چاه برآورد زمان2-5- 9
مودارگیري و آزمایش سازند و تعلیق چاه هاي عملیات حفاري و نبینی مدت زمان تمام فعالیتبرآورد زمانی شامل پیش

.شودمیمجموع مشخص به صورتطور جداگانه وه که مدت زمان انجام هر عملیات در هر فاز باي ه گونهب،باشدمی

هاي زمانهایی به نام هاي احتمالی زماندلیل اکتشافی بودن چاه با در نظر گرفتن مشکالت و ریسکه همچنین ب
تجربیات توان از میهاي اکتشافی برآورد زمانی حفاري چاهجهت. گرددمیبرآورد زمانی اضافه به3بینی نشدهپیش

.استفاده نمودمیادین اطراف یا میادین مشابه 
برآورد هزینه چاه2-6- 9

اي کاال و مواد، هزینه هزینهفهرستاي قرارداد و پس از برآورد زمانی حفاري چاه اکتشافی با استفاده از جداول هزینه
.گرددمیحفاري چاه اکتشافی محاسبه 

هزینه کاال و مواد9-2-6-1
اي هزینهفهرستافی طبق و برآورد ابزار و مواد مورد نیاز، هزینه کاال و مواد چاه اکتش7- 2-9با توجه به توضیحات بند 

.گرددمیاعالم شده از سوي تدارکات محاسبه 
حفاريهزینه خدمات9-2-6-2

اساس برآوردهاي زمانی انجام شده و تعداد حفاري برخدماتروزانه دستگاه و سایر هزینههزینه خدمات حفاري شامل 
،همچنین بسته به نوع قرارداد. گرددمیاي قرارداد پیمانکار حفاري محاسبه با توجه به جداول هزینهخدماتو نوع 

١ Rig Positioning
٢ Approach
٣ Contigency
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هاي در حفاري با دستگاه.گرددمحاسبه و لحاظ بایستمیهایی مانند هزینه سوخت و تامین آب حفاري نیز هزینه
روزانه هزینهبه جاي - به طور خاص سکوي نیمه شناور امیرکبیر- حفاري که مالکیت آن متعلق به کارفرما هستند 

.گرددپرسنل سکو لحاظ میسکو هزینه روزانه 
هزینه خدمات مهندسی نفت9-2-6-3

گیري و آنالیز ها، عملیات آزمایش و انگیزش چاه، نمونهاز جمله خدمات نمودارگیري چاههزینه خدمات مهندسی نفت
.گرددمیاز برنامه مهندسی نفت اخذ و در جدول هزینه حفاري چاه اکتشافی لحاظ سیال مخزن

بانیو پشتیلجستیکهزینه9-2-6-4
هاي انتقال پرسنل و هزینه، پشتیبانیمورد نیاز حفاريمصرفیهاي انتقال کاال و موادهزینه لجستیک شامل هزینه

.استفراساحلهاي هاي مورد استفاده در چاهو هزینه کشتی) خدمات هوایی و زمینی(
)خشکی(مهندسی ساختمانهزینه9-2-6-5

هاي دسترسی، خط ، جاده2اردوگاه، 1محوطه چاههاي مربوط به طراحی، ساخت شامل تمام هزینهتواند میاین هزینه 
.باشدهاي گل و تمام امور مربوط به مهندسی ساختمان در خصوص حفاري چاه اکتشافی آّب، گودال

)فراساحل(هزینه بستر سنجی 9-2-6-6
کارشناسانل و نظارت آن بر عهده کنتر. گرددمیاین هزینه بسته به نوع قرارداد با پیمانکار در برنامه حفاري لحاظ 

.استبرداري ژئوفیزیک و نقشه
هاي بلند مدتهاي اکتشافی طبق برنامهي مورد نیاز چاهالبرآورد کا2-7- 9

هاي بلند طبق برنامه.ردیپذیمانجامجداگانه طوره هر چاه بازیبرآورد مواد و ابزار مورد نیهر چاه اکتشافيدر حفار
و تعیینهاي اکتشافی، برآوردي از ابزار و مواد مورد نیاز حفاري چندین چاه اکتشافی چاهمدت و با توجه به شرایط
.گرددمیانجام آنهااقدامات الزم جهت تامین

و ارزیابی فنیتهیه اسناد فنی مناقصات2-8- 9
مالحظات کلی1- 9-2-8

وارد پس از بررسی و برآورد که این ماستکاال و مواد حفاري، خدماتهاي اکتشافی نیاز به دستگاه،ت حفاري چاهجه
. شودجهت برگزاري مناقصات اعالم میو امور قراردادهااکتشافی به تدارکاتهايریزي شده چاهبراساس نیاز برنامه

.حفاري استمهندسی کارشناسان عهده تهیه اسناد فنی مناقصات و ارزیابی فنی آنها بر
خدمات حفاري2- 9-2-8

نبی اجخدمات تهیه اسناد فنی مناقصات و ارزیابی فنی جهت تامین خدمات حفاري شامل دستگاه حفاري و تمام 
.پذیردمیانجامرحله هاي اکتشافی در این ممورد نیاز چاه)5-3-9مطابق توضیحات بند(حفاري

١ Location
٢ Camp
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کاال و مواد3- 9-2-8
گرفته به واحد تدارکات انجامهاي ریزياساس برنامهکاال و مواد مورد نیاز برفهرست،7-2- 9بند توضیحات بر اساس

عهده کارشناسان مهندسی تهیه اسناد فنی مناقصات و ارزیابی فنی آنها برگردد وجهت برگزاري مناقصه اعالم می
هاي جداري و ، لولههامته،هاي حفاريمواد مورد نیاز شامل تمامی مواد مورد نیاز گل. استشیمی حفاري حفاري و 

که بنا به صالحدید کارفرما برخی از این گرددمیهاي جداري و آستري و تجهیزات سرچاهی آستري، متعلقات لوله
.گرددمیتواند توسط کارفرما تامین موارد می

هاو نهایی چاهايدورهتهیه گزارش2-9- 9
مالحظات کلی1- 9-2-9

رگیرد که که تمام مشخصات چاه اکتشافی را در باستهایی در حین حفاري چاه و پس از آن نیاز به تهیه گزارش
:هاي زیر استشامل گزارش

هاي روزانهتهیه گزارش2- 9-2-9
شامل مشخصات عمومی چاه و دستگاه، پرسنل حفاري و ناظرین، مشخصات  ابزارآالت درون روزانه حفاري هايگزارش

ها، ساعت گذشته، درخواست24هاي رانده شده، شرح عملیات در چاه، مته، سیال حفاري، تجهیزات سرچاهی، جداري
ها و هواشناسی فت و آمد کشتیگزارش رفراساحلهاي در چاه. استها، مواد مصرفی و هزینه روزانه ها، ارسالیدریافت

.نیز در گزارش روزانه وجود دارد
هاي سالیانهگزارش3- 9-2-9

این . گرددمیارائهه هاي اکتشافی در بازه زمانی یک سالعملکرد اداره حفاري در حفاري چاه،هادر این نوع گزارش
ها، آمار هاي واقعی چاه، هزینههابندي چاه، زمانهاها شامل تاریخچه و خالصه گزارش یک ساله حفاري چاهگزارش

ها، اي چاهها، مقایسه هزینههاي اعمالی، مواد و سیمان مصرفی، مقایسه عملکرد زمانی چاهها و پارامترمصرفی مته
از لحاظ نرخ پیشرفت حفاري، زمان از دست رفته، (هاي از دست رفته، مقایسه عملکرد حفاري در دوره چند ساله زمان

.هاي اداره حفاري استو اهم فعالیت) هزینهودر اختیاردستگاه حفاري
هاي ماهیانهگزارش4- 9-2-9

کیشامل خالصه گزارش هاگزارشنیا. گرددمیارائهماههکییدر بازه زمانيعملکرد حفار،هاشنوع گزارنیدر ا
از دست رفته،  اهم يها، زمانیمصرفمانی، مواد و سهاهچایواقعيهانهیها، هزچاهيبند، زمانهاچاهيحفارماهه
.ها استو نمودارهاي پیشرفت زمانی و عمقی چاهيحفاريهاتیفعال

)هاي تکمیلیگزارش(1هاي نهایی چاهگزارش5- 9-2-9
شود که شامل اطالعات کلی و عمومی، خالصه گزارش پایان حفاري و تعلیق چاه تهیه میها پس از این نوع گزارش

آمار مصرفی سیمان، کاال و مواد حفاري، شماتیک چاه، جدول زمانی چاه، جدول هزینه چاه، ، ، آمار مصرفی متهحفاري
ها و ي انجام شده، اطالعات نمودارگیريهاي سازندهاي جداري و آستري رانده شده، اطالعات آزمایشاطالعات لوله

١ End of Well Report
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لیات سیمانکاري، انحراف چاه، ها، اطالعات مربوط به سازندهاي حفاري شده، اطالعات گل حفاري و عمکاريمشبک
وکار رفته، مشکالت حفاريه ، تجهیزات سرچاهی بهامسدودکنندهگیري، نمودار پیشرفت عمقی زمانی چاه، مغزه
.شودها میآموختهدرس

انطباق عملیات با برنامه حفاريمستمرکنترل2-10- 9
شناسی و مواجهه با تغییرات هاي زمینتهاي اکتشافی در بسیاري از موارد به دلیل عدم قطعیدلیل ماهیت چاهه ب

پس از تایید کارفرما،وکند تغییر ،برنامه حفاري متناسب با شرایطبایدسازندي و فشاري و بروز مشکالت عملیاتی 
هاي اصالحی در پیشنهادات و برنامهارائهلذا یک واحد مهندسی حفاري مجرب براي . ریزي مجدد انجام گیردبرنامه

هاي مختلف و بخشیذیربط و هماهنگواحدهايجلسات با برگزارياین واحد با . استنیاز مورد حین عملیات حفاري 
.راهکارهاي مهندسی در پیشبرد عملیات تا رسیدن به اهداف اکتشافی چاه نقش بسزایی خواهد داشتارائه

عملیات حفاري9-3
کلیات3-1- 9

دهی با هاي بهرهو پس از رسیدن به عمق نهایی و انجام آزمایششودمیه حفاري آغازعملیات حفاري با استقرار دستگا
چنین ناظرین عملیات شامل عملیات و همستادعملیات حفاري با داشتن . یابدتعلیق یا متروکه سازي چاه پایان می

:شودمیزیرموارد 
اعالم موقعیت و تحویل محل چاه به پیمانکار حفاري3-2- 9

.شودمیانجام جهت تحویل محوطه چاه هماهنگی الزم موقعیت اعالم و شدن موقعیت چاه، پس از مشخص 
)خشکی(مهندسی ساختمانواحدتحویل گرفتن جاده و محل چاه از3-3- 9

بازدید در این . آیداز محل چاه به عمل میبازدیدي ، - 8بند مطابقهاي دسترسیسازي محل چاه و جادهپس از آماده
گیرد و نکات اصالحی در صورت وجود ها و مشخصات دستگاه حفاري مورد بررسی قرار میتمام موارد طبق استاندارد

، اردوگاههاي دسترسی، ، جادهاي محوطه چاهجلسهصورت طی صورتدر غیر این.شوداعالم میمربوطهواحدبه 
هاي گل و آتش به پیمانکار حفاري تحویل گودال)در صورت نیاز(VSPگودال ،، پمپ سایتب و آتشآخطوط 

.گرددمی
بر انتقال، برپایی و تایید آماده به کار بودن دستگاه و خدمات حفارينظارت3-4- 9

شود شروع می، عملیات انتقال دستگاه با نظارت نمایندگان عملیات حفاريپیمانکار حفاريتحویل محل چاه به پس از 
با پایان یافتن عملیات انتقال دستگاه و برپایی آن و . شودمیانجامدستگاه در محل چاه استقرار/پاییبر،ضمن انتقالو 

ناظرین (نمایندگان عملیات حفاري. شودمی، آمادگی براي شروع به کار اعالم 1آماده به کارخدماتهمچنین حضور 
و دهند اساس استانداردها و قرارداد مورد بررسی قرار میآماده به کار حفاري را برخدماتدستگاه و ) عملیات حفاري

.گرددشروع عملیات ابالغ میدر صورتی که کمبود یا اشکالی وجود نداشته باشد 

١ Standby
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هاي پشتیبانی و محل کشتی، 1فراساحلرار دستگاه حفاري ادگی و استقعالوه بر آمالزم استفراساحلهاي در چاه
.پشتیبانی در خشکی آماده به کار باشند

خدمات حفاري3-5- 9
هاي مورد نیاز چاهحفاري)جانبی(خدماتدستگاه حفاري و تمام تامین و جابجاییتامین خدمات حفاري از جمله

تامین وهاي اکتشافی دستگاه حفاري با مشخصات مورد نیاز حفاري چاه. پذیردمیانجاماکتشافی در این مرحله 
هاي جداري و کاري، گل حفاري، نمودارگیري از گل حفاري، راندن لولهسیماناز جمله حفاري) جانبی(خدمات
، نصب 3و ساق مته2هاي خشک انجام آزمایشمته،، نصب تجهیزات سرچاهی، نصب آویزه آستري،آستري

می چاه، ئسازي موقت و دا، تعلیق(ROV)5هاي زیردریایی یابی، تامین دوربینماندهخدمات، 4همسدودکنند
Wireline logging(، نمودارگیري از چاه 6چاه آزمایینمودارگیري، چاه پیمایی، مدیریت پسماند،، H2Sخدمات - LWD

- MWD( ، ،خدمات مدیریت پسماند،گیري گازها،اندازهخدماتلوله مغزي سیار،بهینه سازي پارامترهاي حفاري
شامل (7حفاري با فشار مدیریت شده، بسترسنجی،دارجهتگیري، حفاري خدمات رفاهی پرسنل، لجستیک، مغزه

RMR
.تامین گرددبایستمیمواردي از این دستو پشتیبانی،)8

هدایت و نظارت بر اجراي عملیات و خدمات حفاري 3-6- 9
هدایت و نظارت بر اجراي عملیات و خدمات حفاري مطابق ، تحت نظارت ناظرین عملیاتستگاه حفاري به کار دبا آغاز

.  گردددهی سازند انجام میهبهرهايتا رسیدن به عمق نهایی و انجام آزمایشبرنامه حفاري و شرایط چاه 
درخواست کاال و مواد3-7- 9

کاال و مواد مورد نیاز حفاري را طبق برنامه حفاري و ناظرین عملیات حفاري ضمن هدایت و کنترل عملیات حفاري،
اال و اي بابت کمبود یا فقدان ککه در عملیات وقفهطوريه ب،نمایندشرایط چاه کنترل و در صورت نیاز درخواست می

.ایجاد نگرددمواد
درخواست به موقع خدمات حفاري و هماهنگی جهت انتقال به محل چاه3-8- 9

رامورد نیازآتی حفاري خدماتبایستمیحفاري بینی شده پیشا توجه به شرایط و برنامه ناظرین عملیات حفاري ب
ریزي و هماهنگی ریزي کنند و خدمات حفاري الزم را درخواست و جهت انتقال خدمات به محل چاه برنامهبرنامه
. نمایند

هاهدستگاوآالتماشینکارآییکنترل3-9- 9

١ Jack Up
٢ Dry Test
٣ Drill Stem Test (DST)
٤ Plug
٥ Remote Operating Vehicle
٦ Well test
٧ Managed Pressure Drilling
٨ Riserless Mud Recovery
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گل، سیستم دورانیگردشها، موتورها، سیستمپمپشاملحفاريمختلف هايهدستگاوآالتماشین1کارآییکنترل
.می پذیرددر حین عملیات حفاري انجام 

2گیرکنترل کارآیی مجموعه فوران3-10- 9

در بهترین وضعیت بایدکه همیشه استهاي آن یک دستگاه حفاري مجموعه فورانگیرهاي ترین بخشیکی از مهم
اي در خصوص عملکرد آنها دورههايآزمایشکارفرما،هاي ایمنی اساس استانداردها و سیاستلذا بر.عملکردي باشد

.باشدناظرین عملیات حفاري میبر عهدههاشود و کنترل کارایی و تایید آزمایشانجام می
اساس کارکرد و قراردادبروضعیتتایید کارکرد پیمانکاران و بررسی و تایید صورت 3-11- 9

، صورت وضعیت کارکرد پیمانکار مربوطه در صورت تایید )طبق مفاد قراردادي(اتمام هریک از خدمات حفاري بعد از
.گرددرسد و موارد و مشکالت در آن درج میبه امضاي ناظرین عملیات می

و پشتیبانی مدیریت لجستیک 3-12- 9
مالحظات کلی12-1- 9-3

مناطق عملیاتی دوردست و سکوهاي حفاري، امري برخورداري از یک شبکه خدمات رسانی و پشتیبانی قوي براي 
نظارت بر عملیات لجستیک و پشتیبانی به عالوه وجود و وجود پرسنل مجرب به عنوان هماهنگ کننده. حیاتی است

.گرددهاي حفاري میتجهیزات کافی در انبارهاي مناطق عملیاتی، باعث افزایش راندمان پروژه
)فراساحل(خدمات شناوري ترابري 12-2- 9-3

هاي کشتی، (Fast Boat)مسافري،(Supply Boat)هاي حمل کاال و تجهیزات سنگینکشتیشاملخدماتاین 
.باشدمی(Craned Vessel)هاي جرثقیل دارکشتیو(Dive)غواصی

خدمات ترابري هوائی12-3- 9-3
.استهلی کوپترهاي حمل مسافر و کاالهاي سبک میان سکوها و جزایر اقماريشامل خدماتاین 

آب جهت ادامه عملیات حفاري و مصرف روزانه پرسنل مذکور،تامین سوخت و خدمات وظایف یکی از عمده ترین 
.حفاري استهاي دستگاهمستقر در جزایر و 

خدمات انبارداري12-4- 9-3
ذخیره سازي مواد شیمیائی، واقالم موردنیاز سایت هاي حفاريمدیریت ذخیره سازي کلیه کاال وانبارداري شامل 

.استهاي ایمناي خطرناك در محلکااله
خدمات بارگیري و باربري12-5- 9-3

ها به واسطه کشتیه نهایتاً بوسایل و مواد سنگین از انبار به اسکله،)پیاده کردن(حمل و بارگذاري مجددبارگیري و
.شودانجام میو برعکس سکو 

١ Performance
٢ Blow Out Prevention (B.O.P.)
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)فراساحل(خدمات لنگراندازي 12-6- 9-3
استقرار ،توسط شناورهاي هادي وکشنده سنگینحفاري به سایت حفاريدستگاه انتقال یا بارگیري شاملخدماتاین 

خالی دهانهکه چاه درصورتی1وي دهانهربیت آنتثوشمع کوبی،)آب عمیق(لنگر اندازي ،آن در محل موردنظر
.دنباشمیداشته برروي سکو وجود

)فراساحل(خدمات الیروبی 12-7- 9-3
به نزدیکی ساحلبه منظور ایجاد امکان انتقال سکوي نیمه شناور کارفرماچه عملیاتی ضشامل الیروبی حوخدماتاین 

.دنباشتعمیراتی مورد نیاز میخدماتجهت انجام 
)فراساحل(خدمات تعمیرات زیردریائی 12-8- 9-3

رفع هرگونه مشکل رایزر و لوله هاي زیردریایی متصل به شیرآالت اتصال وتعمیرات سازه هاي زیردریایی شامل
.دنباشمیسرچاهی

پیمانکارکارکنانتعدادوصالحیت فنی، صحت عملکردازاطمینانحصول3-13- 9
ناظر عملیات موظف به حصول اطمینان از صالحیت فنی، صحت عملکرد پیمانکاران اصلی و فرعی و تعداد کارکنان 

.باشدپیمانکار حفاري و خدمات فنی می
کارپیشرفتبارابطهدرعملیوفنیهايتوصیهارائه3-14- 9

گیري بر اساس آنها و موارد انجام و تصمیمحالهاي گذشته و درهاي پیمانکار شامل فعالیتفعالیتبا ارزیابی مستمر
گردد و پس از دریافت دستور از سازي عملیات به مقام باالتر منعکس میهاي الزم جهت بهینهبینی نشده، توصیهپیش

.گرددغ میمقام باالتر، مراتب جهت اجرا به پیمانکار ابال
ایمنینکاتحداکثرکارگیريهبازاطمینانحصول3-15- 9

، نظارت الزم اعمال ایمنی توسط کلیه افرادالزاماتعایت ربربا هماهنگی مسئول ایمنی مستقر در محل دستگاه،
اس تمامی موارد باید بر اس. گرددمیارائههاي ایمنی خاص با توجه به شرایط ویژه چاه همچنین توصیه. شودمی

. اجرا گردد) وزارت نفت(الزامات و استانداردهاي کارفرما 
نیازموردکااليموجوديکنترل3-16- 9

و نگهداري سیاهه موجودي جهت حصول و مواد در انبارهاي محل چاهناظر عملیات موظف به نظارت بر موجودي کاال
.اطمینان از استمرار عملیات است

هماهنگی روزانه عملیاتبرگزاري جلسات 3-17- 9
روزانه جهت استمرار و بهبود روند عملیات نسبت به برگزاري جلسات ) مطابق قرارداد(ناظر عملیات با پیمانکار حفاري 

.شوداقدامتهیه صورتجلسات در صورت نیازو
هاپایش و هدایت عملیات حفاري چاه3-18- 9

1 Slot
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ها ادامه عملیات حفاري چاهگردد و بر اساس شرایط در نحوه به صورت مستمر پایش میعملیات حفاري چاه اکتشاف
.گرددگیري شده، دستورهاي الزم به نواحی عملیاتی ابالغ میتصمیم

حساب پیمانکارانصورتتایید 3-19- 9
ضوابط موجود قوانین و بر اساس حساب پیمانکاران بر اساس کارکرد مورد تایید ناظر عملیات صورتمطابق قرارداد 

.گرددتایید نهایی می،)وزارت نفت(کارفرما
مدیریت بهبود روند انجام عملیات حفاري3-20- 9

پیشنهادات فنی و عملی براي مدیریت بهبود روند عملیات حفاري ارائهمکاتبات و برگزاري جلسات و هماهنگی جهت 
.گیردانجام میآن،ادامهچگونگیهاي اکتشافی وچاه
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پتروفیزیکمهندسی -10
مالحظات کلی10-1

يعملکرد ابزارهایاز چگونگیشناخت فنبا عملیات و مطالعات است کهبخشخدمات مهندسی پتروفیزیک شامل دو 
دیگرشده، يرینمودارگيهاهیاز القیدقیابیارزارائهبا ، قرائت نمودارهايبر رویاحتمالراتیو تاثرینمودارگ

به یابیدستيدر راستاهیدروکربنیمخازن یو بهره دهدیبهبود توان تولیاصلطراحعنوان ه را بیفنهايبخش
.دینمایمیهمراهاناهدافش

پتروفیزیکمهندسی عملیات 10-2
يرینمودارگخدمات ارائه کنندگان از کیهر يهاتیو قابلياز توانمندیبا آگاهکیزیپتروفمهندسی اتیبخش عمل

نظارت وکنترل صحت انواع ،يزیربرنامهفهیوظي،رینمودارگيعملکرد ابزارهایاز چگونگقیو دقیو شناخت فن
يبه کمک انواع رشته ابزارهایاالرضرا جهت کسب اطالعات تحت1پوشجدارهحفرهحفره باز وهاي نمودار

:ستاهاي عملیاتی به شرح زیر مجموعه فعالیت.برعهده دارديرینمودارگ
حفاري چاه هدفاتیبرنامه عمليریگیپ10-2-1

).6-3-9مطابق بند (شود عملیات حفاري و تغییراتی که در حین حفاري ایجاد میپیگیري روزانه
بر اساس اهداف مطالعات2بینی نمودارگیريبرنامه پیشو بروزرسانیتهیه10-2-2
یفنجلساتيبرگزار10-2-3

واحد درخواست کننده و کیزیناظر پتروف،يریشرکت خدمات دهنده نمودارگمیبا تاتیاز عملپیشبایدیفنجلسات
.گرددبرگزار یدرخواستاتیعملقیدقيو نحوه اجرایجهت بررسنمودارگیري،

نمودارگیريعملیات نظارت بر 10-2-4
:استموارد زیر ولی نه محدود به شامل نظارت بر عملیات نمودارگیري

پیمانکار ، نماینده کارفرمابا کارقیجهت انجام دقیو فنیمنیجلسات ايبرگزار،يریکنترل ابزارآالت نمودارگ
یفیکنترل کات،یقبل از شروع عمليری، کنترل قرائت ابزار نمودارگو مهندسین شرکت نمودارگیرحفاري

و ارسال يدیکليهايریگمیجهت تصماتیعملتیریو ارتباط با واحد مديرینمودارگنینمودارها در ح
کیزیناظر ارشد پتروفتوسط ینقطه نظرات فنارائهجهت يتادسمیتياطالعات و نمودارها برا

به کارفرماها دادهاولیهنسخه ارائهجهت یاحتمالحاتیتصحاعمال نمودارها و تیفیکیبررس
کیزیو مراحل انجام کار توسط ناظر پتروفریشامل عملکرد شرکت نمودارگیاتیگزارش عملارائه
 برگزاري جلسه فنی با نمایندگان کارفرما و شرکت نمودارگیر با هدف بررسی کیفیت عملیات انجام شده
جهت تایید کارفرما3ارزیابی اولیهارائه

١ Cased Hole
2 Logging Forecast
٣ Quick Look Interpretation
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هاصورتحسابیو فنیمالیبررس10-2-5
تایید کارفرمابا اخذ يریمربوط به ابزار آالت، نفرات و واحد نمودارگيهاصورتحسابیو فنیمالیبررسدر این بخش 

.گرددمیانجام

مهندسی پتروفیزیکمطالعات10-3
.استسنگ و ارتباط آن با سیاالت موجود در مخزن یکیزیمطالعه خواص فشامل مطالعات مهندسی پتروفیزیک

، اشباع آب، نتخلخل، سنگ شناسی، اشباع هیدروکربشاملمهمترین پارامترهاي پتروفیزیکی براي ارزیابی یک مخزن 
ت االیها یعنی تخلخل و اشباع سمهم سنگتدقیق دو خصوصیمطالعه. استو میزان قابلیت گذردهی سیالخامت ض

.الزامی استهر مخزن هیدروکربنی از آینده و دقیق درست ینیمدیریت کارآمد و پیش بجهتمخزن
آوري اطالعات و ساماندهی بانک اطالعاتیفاز جمع10-3-1

هاي میدان مورد اطالعات پتروفیزیکی اعم از کلیه اطالعات رقومی و اسکن نمودارهاي اخذ شده در چاهمرحلهدر این 
بندي چاه به چاه و مرحله به مرحله به تفکیک نوع فایل طبقهشده،اطالعات پتروفیزیکی جمع آوريومطالعه

، اطالعات هاي مجاورچاهطالعات پتروفیزیکی عالوه بر این، اطالعات تکمیلی شامل کلیه مدارك و مستندات م. شوندمی
هاي شناسی و حفاري مرتبط با چاههاي زمینآنالیزهاي معمول و ویژه مغزه، نتایج آنالیزهاي مخزنی، اطالعات و گزارش

. شوندمورد مطالعه جمع آوري و دسته بندي می
هاي فهرست بندي به عنوان مرجع اصلی دادهبندي اطالعات نمودارهاي پتروفیزیکی پس از کنترل کیفی اولیه و طبقه

دي انجام مسیر انجام مطالعه و زمان بنراهبردکمبودهاي احتمالی در تعیین . گیردقرار میپتروفیزیکی مورد استفاده 
. کندمیکار نقش مهمی ایفا

پتروفیزیکی مخزنفاز توصیف10-3-2
اطالعات ریمخزن و سااالتیساتیخصوص،یشناسنیزميبندهیشامل الهیاز اطالعات اوليافاز مجموعهنیدر ا

:حاصل گرددریزجینتا،یکیزیپتروفيسازتا بر اساس مدلردیگیقرار ملیو تحلهیمورد تجز،موجود
هدفهايدهنده سازندلیتشکيهاینوع و درصد کاننییتع
با توجه به حدود برشیابیخالص و ناخالص در فواصل مورد ارزيهاضخامتنییتع
ندروکربیاشباع هد،یمفریو غدیتخلخل مفد،یمفریو غدیمحاسبه اشباع آب مف
هایابیحاصل از ارزجیبا توجه به نتایتعیین سطوح تماس احتمال

هاسازي و پردازش دادهآماده3-2-1- 10
رقومیدر صورت عدم وجود اطالعات (قومی کردن نمودارهاي پتروفیزیکی اسکن شده ر(
 هاي مورد نیاز و ها براساس کیفیت نمودارها و نوع منحنیبندي چاهو دستهپتروفیزیکی کنترل کیفی اطالعات

هاي نمودارگیرينیز شرکت
مرتبطیکیزیافزار پتروفبارگذاري اطالعات در نرم
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 2و عمق حفار1عمق واقعی عموديآنها براساسارائهتهیه نمودارهاي ترکیبی و

 هاي نمودارها جهت رفع نواقص و کمبودها در نمودارهاي پتروفیزیکی به کمک نمودارهاي چاهتهیه و ساختن
نمودارهاي ساخته شدها اطالعات همان چاه و کنترل کیفییمجاور

هیسازي نمودارها بر اساس نمودار پاعمقهم
 هاي الزممنحنیروي 4پرشو 3حذف نوفهویرایش اطالعات و تصحیح نمودارها در فواصل مغشوش و
نیازدر صورت (سازي نمودارهاي هم نوع و تبدیل و تصحیح نمودارهاي قدیمی به جدید یکنواخت(
روي کلیه نمودارهاات محیطیحیحانجام تص
در صورت وجود چند چاه(هاي کلیديانتخاب چاه(
مغزهدر صورت وجود اطالعات (هاي کلیدي با استفاده از اطالعات مغزه چاهدادهتطابق(
ازیدر صورت ن(هاي کلیدي ها نسبت به چاهاطالعات کلیه چاه5سازيهماهنگ (
نمودارها و ساخت نمودارتیفیکیبررسBad Holeنمودارهاتیفیمتناسب با کیابیجهت ارز
سازي اطالعاتگزارش فاز آمادهارائههیه و ت

هاي کلیديسازي پایه بر اساس ارزیابی چاهمدل3-2-2- 10
ولی نه شامل هاي کلیديسازي پایه بر اساس ارزیابی چاهمدل،چاه کلیدي در مطالعات اکتشافیوجوددر صورت 
:شودموارد زیر میمحدود به 

هاي کلیديسازي اولیه پتروفیزیکی روي چاهانجام مدل
در (مغزه هاي رسی با استفاده از نمودارهاي پتروفیزیکی و دهنده سازند و کانیلیتشکيهایتعیین نوع کان

)صورت وجود
مواردي از وی، تخلخل قالبيادانهنیانواع تخلخل سنگ مخزن شامل بیو بررسهیثانووهیتخلخل اولنییتع

شناسیمطالعات زمینبا و انطباقيریتصوينمودارهايهایابی، ارزیکیزیپتروفيبر اساس نمودارهااین دست
و نمودارهاي پتروفیزیکی) در صورت وجود(با اطالعات مغزه 6یو تعیین پارامترهاي آرچیسنجتیحساس
و تعیین بهترین رابطه اشباع آب منطبق با اطالعات اشباع آب مخزنیسنجتیحساس
و ارزیابینمودارها تیفیکی، بررساستانداردپتروفیزیکی اولیهيهابا مدليدیکليهاچاهیکیزیپتروفیابیارز

هیاول
در صورت (مغزه هاي کلیدي با اطالعات عدم تطابق نتایج حاصل از ارزیابی پتروفیزیکی چاهایتطابق و یبررس

یسر چاهيهاآزمایشو نتایج) وجود
 یشناسنیزمبخش7نمودار ترسیمی سرچاهیهاي کلیدي باچاهارزیابی بررسی نتایج

١ True Vertical Depth
٢

٣ Filter
٤ Despike
٥ Normalization
٦ Archi
7 Graphic Well Log
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ها، پاسخ نمودارها، مدلتیفیمناسب، کيهایکاناییشامل انتخاب کانیکیزیپتروفيهاعملکرد مدلیبررس
و یو بروزرسانيدیکليهاچاهیابیارزجیمخزن با توجه به نتاالیساتیو خصوصیابیارزتیعدم قطعریمقاد

یکیزیپتروفيهامدليسازیینها
تصویر به همراه پالت یکیزیپتروفیابیارزجینتایرقومهايتهیه فایلو يدیکليهاچاهیینهایابیارز

يبندمجدد زونیجهت بررسیشناسنیزمبخش ه ویژهباتمرتبط در مطالعيهابه بخشارائهو ها یابیارز
یشناسنیزميهاهیال

خاب شده جهت استفاده در انتیکیزیپتروفيهاو مدلروابط، ارفرما جهت استفاده از پارامترهاکتاییدافتیدر
مطالعات

هاي پتروفیزیکی پایهبر اساس مدلنهاییارزیابی پتروفیزیکی 3-2-3- 10
بر اساس موارد زیر هاي پتروفیزیکی پایهارزیابی پتروفیزیکی نهایی بر اساس مدلاکتشافی، در صورت وجود چند چاه

:شودانجام می
هاي پتروفیزیکی جهت پوشش اطالعات بندي مدلتهاي در مخزن و در صورت لزوم دسبررسی تغییرات ناحیه

یکی در کل مخزنپتروفیز
هاي کلیدي و اي و نیز نتایج چاهها با در نظر گرفتن تغییرات ناحیههاي پتروفیزیکی براي کلیه چاهتعمیم مدل

مترهاي مورد استفاده در ارزیابیتصحیح پارا
هاي پایهبراساس مدلهاي میدان اهانجام ارزیابی پتروفیزیکی کلیه چ
هاهاي پتروفیزیکی براي کلیه چاهکنترل کیفیت نتایج ارزیابی
پتروفیزیکی بر اساس نقطه نظرات يهایابیارزيسازها و نهاییچاهیابیکارفرما نسبت به ارزتاییدافتیدر

کارفرما
ی مخازنو نقطه نظرات بخش مهندسیکیزیپتروفجیتعیین پارامترهاي حد برش بر اساس نتا
هاي پتروفیزیکیز نتایج ارزیابیاعمال مقادیر حد برش و متوسط گیري ا
و نقطه نظرات یسر چاهيهاآزمایشجی، نتایکیزیپتروفیابیارزجیبر اساس نتاسیاالت سطوح تماس نییتع

بخش مهندسی مخازن
در مورد توسعه شنهاداتیپارائهو دانیمخزن در گستره مالیسنگ و سیکیزیفاتیخصوصراتییتغیبررس

به دست آمدهجیبر اساس نتادانیميهاچاه
پیشرفته پتروفیزیکیانجام مطالعات10-3-3
تعبیر و تفسیر نمودارهاي پیشرفته1- 3-3- 10

و گسترش عیتوزیچگونگیر جهت بررسدNMR2و1ECS،DSIلیاز قبشرفتهیپينمودارهاریپردازش و تفس
، مطالعات ییتراواتخمین، نهییمخزن، فشار مودروکربنیخواص هی، بررستخلخل و حفرات موجود در سنگ مخزن

به شناسیسنگراتییتغقیدقیابیو ارزازندنوع سنگ سقیدقنییتع،چاهوارهیديداریو پایکیژئومکانيپارامترها
.شوددر این بخش انجام میيگاز-یلیدر مخازن شویژه

1 Elemental Capture Spectroscopy
2 Nuclear Magnetic Resonance
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هاي الکتریکیتعیین رخساره2- 3-3- 10
به کمک و اطالعات مغزهیابیارزجینتا،یکیزیپتروفينمودارهايبندبر اساس دستهیکیالکتريهارخسارهنییتع

نییتع، دانیدر گستره میمخزناتیخصوصعیو توزیشناسنیزمراتییتغی، جهت بررسهاي مرسومروش
مورد استفاده قرار بایست میها چاهیکیزیپتروفیابیحاصل از ارزيهاها و دادهچاهيهاالگيهاداده، هاسیالکتروفاس

يهابخششیجداییتوانابدست آمده،مدل جهیو در نتودشمیبسط داده دانیبه کل مهاسیالکتروفاسنیا.گیرد
در یمخزنتیفیکراتییتغ،چاهکیدر زنمختیفیکراتییتغعالوه برو باشد میدارا یکدیگررا از یمختلف مخزن

.دهدمینشان را دانیطول م
تراواییتخمین3- 3-3- 10

عمول تراوایی با استفاده از به طور م. تراوایی یکی از پارامترهاي مهم براي توصیف و بررسی تولید از مخزن است
با استفاده از روش نیهمچن.شودتخمین زده میهاي تجربی مرسوم و روشیکیزیپتروفينمودارها، هاي مغزهداده

.شودیزده متخمینهاي هوشمند نظیر شبکه هاي عصبی، تراوایی واحدهاي جریان هیدرولیکی و سیستم
ژئومکانیکیجهت مطالعات محاسبه پارامترهاي االستیک 4- 3-3- 10

با مدول یانگ، مدول برشی، نسبت پواسون و مدول بالک سنگ نظیرجهت مطالعات ژئومکانیک االستیکيپارامترها
نمودارهاي ازحاصل )VS(و برشی ) VP(سرعت امواج فشاري يهادادهمرسوم،یکیزیپتروفينمودارهااستفاده از

.شوندمینییتعمغزه، اطالعاتوDSIابزار پیشرفته از جمله

کارفرماتاییدو اخذ نتایجارائه10-3-4
پتروفیزیکیو ارزیابی تفسیر آوري اطالعات تا مرحله کلیه مراحل مطالعه از فاز جمعجامع ازتهیه گزارش

هاچاههاي پتروفیزیکی نتایج بدست آمده از مدلانجام شده و
 شناسیبندي اداره زمینهاي نهایی با اعمال الیهنمودارتهیه
 کنترل کیفیت گزارش مطالعه پتروفیزیکی مخزنبررسی
ها و مطالعه پتروفیزیکی مخزنسمینار تعبیر و تفسیر چاهارائه

برآورد مالی و تهیه اسناد مناقصه10-3-5
 مناقصه، ارزیابی فنی و بازرگانی پیمانکارتهیه اسناد
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مطالعات ژئومکانیک-11
است از میزان مقاومت فشاري و برشی، هدف اصلی در مطالعات ژئومکانیکی در مرحله اکتشاف یک میدان برآوردي 

جهت طراحی مسیر مناسب حفاري، تعیین بهترین مخزنهاي باالیی سنگ و الیهیفشار منفذي، خصوصیات مکانیک
.باشندبه طور کلی طراحی یک چاه پایدار میوزن گل، تعیین پایدارترین مکان براي قرار گرفتن لوله جداري و 

می بایستی در دستور کار GEMیا به اختصار 1براي رسیدن به اهداف ذکر شده ساخت مدل یک بعدي ژئومکانیکی
.قرار بگیرد

:توان آن را به شرح ذیل خالصه کردژئومکانیک در چرخه عمر میدان متفاوت است و میخدماتکاربرد ین همچن
2چاه هايداریمطالعات مربوط به پا

3يو حفاریابیتیطالعات مربوط به موقعم

4و نشست مخزنيریمطالعات مربوط به تراکم پذ

5ماسهدیمطالعات مربوط به کنترل تول

 6چاهکیتحربهمربوطمطالعات

7یکیدرولیشکافت هندیفرآيمطالعات مربوط به اجرا

آوري دادهجمع11-1
شوند که منابع دستیابی به هاي مورد نیاز در مطالعات ژئومکانیک به دو دسته استاتیک و دینامیک تقسیم میداده

، احتمال )سنگا ماسهکربناته ی(، جنس سنگ مخزن نیاز کارفرمابا توجه به .استشدههریک در ذیل شرح داده
.توانند تغییر کنندهاي مورد نیاز میها و دادهآزمایش،و دیگر پارامترهاي موجودتولید ماسه 

هاي استاتیکیآوري دادهجمع11-1-1
.آیدگیري بدست میهاي حاصل از مغزههاي مکانیک سنگ بر روي پالگهاي استاتیکی حاصل از انجام آزمایشداده

هاي مورد انتظار در هر یک از ها به همراه اطالعات و دادهفرآیند انجام آزمایشجهت جلوگیري از ابهام و اختالف، 
هاي مورد نیاز در این مرحله به شرح آزمایشاهم . گیردانجامهاي زیر می بایست بر اساس انتظارات کارفرما آزمایش
:باشدذیل می

ت شرایط محیطی و مخزنیتک محوره تحيمقاومت فشارآزمایش
 سه محوره تحت شرایط محیطی و مخزنیيمقاومت فشارآزمایش
هاي پرواالستیکآزمایش(8آزمایش محاسبه ضریب بایوت (
 آزمایش مقاومت برشی)Brazilian Test(

١Geomechanical Earth Model
٢ Wellbore Stability
٣ Well Trajectory
٤ Subsidence & Compressibility
٥ Sand Production Management
٦ Well Stimulation
٧ Hydraulic Fracturing
٨ Biot
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1آزمایش چکش اشمیت

گیري میزان موج اولترا سونیک تحت شرایط محیطی و مخزنیآزمایش اندازه
هیدرولیکی تافآزمایش شک)cylinderHydraulic fracture or Hollow(

بایست قبل از هاي مذکور میهاي مورد نیاز و روش انجام آزمایش، تعداد نمونه)تهیه پالگ(گیري در مورد نحوه نمونه
.با کارفرما، پیمانکار و آزمایشگاه مورد نظر به اجماع نظر رسید،گیريشروع عملیات مغزه

مدول یانگ، مدول برشی، نسبت هاي فوق پارامترهاي مکانیک سنگ در حالت استاتیک مانند با استفاده از آزمایش
.شودمیگیري اندازهسنگیذاتیو چسبندگیاصطکاك داخلهیزاوریمقاد،یفشار جانب، پواسون و مدول بالک سنگ

هاي دینامیکیوري دادهآجمع11-1-2
ها بسیار آنکه گستردگی و دستیابی به این دادهبا توجه بهباشند ومستقیم نمونه نمیگیريازهحاصل اندهااین داده

اي بررسی کرد که گونهها را بهصحت و درستی آنبایست، میاستهاي استاتیکی تر و ارزانتر از دستیابی به دادهسریع
.مطالعات اطمینان کافی داشتها به یک بازه گسترده از دقت و صحت نتایج نهاییپس از تعمیم دادن آن

:استخراج کردزیرهاي توان از دادههاي دینامیکی را میداده
نمودارهاي گاما، چگالی، تخلخل، مقاومت
نمودار سونیک دوقطبی،sonic scanner مانندايارائهوXMAC2 ،3DSI مواردي از این دستو
شناسی مانندنمودارهاي تصویري زمینFMI4 ،FMS5 ،SHDT6 ،UBI7،8OBMI

 نمودارهاي قطر دیواره چاه)SINGLE ARM/4-ARM/6-ARM CALIPER(
هاي حفاري شامل آزمونFIT9،LOT10 وXLOT11

گیري شده سازند میزان فشار اندازه)RFT12،XPT13،SFT14،MDT15 ،16DST مواردي از این دستو(
مواردي از و گلحفاري، میزان افزایش حجمان هرزروي گلشامل نرخ نفوذ مته، میزروزانه حفاري گزارش

این دست
مسیر حفاري چاه
شناسی ساختمانی منطقه اکتشافیشناسی و زمینسنگشناسی،ستون چینه

١ Schmits Hammer
٢ Cross Multipole Array acoustic
٣ Dipole Shear Sonic Imager
٤ Formation Micro Imager
٥ Formation Micro Scanner
6 Stratigraphic High resolution Dip meter Tools
٧ Ultrasonic Borehole Imager
٨ Oil Based Micro Imager
٩ Formation Integrity Test
١٠ Leak Off Test
١١ Extended Leak Off Test
١٢ Repeat Formation Tester
١٣ Express Pressure Tool
١٤ Simultaneous Formation Test
١٥ Modular Dynamic Tester
١٦ Drill Stem Test
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 نمودارVSP

) یعنی تحت فشار و شرایط واقعی زیر زمین(هاي فوق پارامترهاي مکانیک سنگ در حالت دینامیک با استفاده از داده
.گرددو غیره محاسبه میبالک،انگیی،برشهاي	مدولمانند 

هاي دینامیکی و استاتیکیسازي دادهیکسان11-2
در این مرحله مشخصات ژئومکانیکی دینامیکی با هاي دینامیکی و استاتیکی، با توجه به اختالف نتایج حاصل از روش

.شوندهاي آزمایشگاهی کالیبره و تصحیح مینتایج حاصل از تست

فذيتخمین فشار من11-3
:شودمیزیر فشار منفذي را محاسبه مانند موارد هايهاي موجود از مخزن با استفاده از روشبا توجه به داده

مستقیم گیري استفاده از اندازه)DST-RFT-MDT(
هايروشNormal Compaction Trend Line

1تنش موثر معادلهايروش

 روش هاي عمق معادل
7بند(هیدروکربنیهايسیستمورسوبیهايحوضهسازيمدلآمده از هاي بدستبا استفاده از داده -(

تخمین فشار روباره11-4
زیر مانند مواردییهااز روشهاي فوقانی نیاز است که به محاسبه چگالی سازند) عمودي(براي تخمین فشار روباره 

:توان استفاده کردمی
نمودار چگالی
 محاسبهPseudo-densityاز روي نمودار سونیک
2تجربیروابط

هاي مغزه یا اندازگیري چگالی مغزه در نمونهSidewall Coring

هاي کمینه و بیشینهتعیین جهت و اندازه تنش11-5
:می شودهاي زیر تعیین با استفاده از دادهکمینه و بیشینههاي اندازه و جهت تنش

 نمودارهاي تصویري چاه و قطر چاه
اي پدیده هاي زمین شناسی منطقه
هاي جهانی استرساستفاده از نقشه
  2- 1-11موارد ذکر شده در بند

١ Equivalent Effective Stress
٢Regional empirical
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تهیه مدل یک بعدي ژئومکانیکی 11-6
آمده در مراحل پیشین ابتدا مدل یک بعدي افزارهاي موجود و اطالعات بدست در این مرحله با استفاده از نرم

گل و مسیر بهینه حفاري استخراج بهینهشود و سپس از نتایج مدل اطالعات مربوط به پنجرهژئومکانیکی ساخته می
.مورد تایید کارفرما قرار گیردبایستورد استفاده در این بخش مینرم افزار م.گرددمی

تهیه مدل سه بعدي و چهار بعدي11-7
هاي سه رو و وضعیت میدان مورد مطالعه برنامه مطالعات آتی جهت اخذ داده و ساخت مدلپیشهاي با توجه به برنامه

.گرددبر اساس قرارداد و نظر کارفرما مدل هاي مذکور ارائه می.شودي تهیه و به کارفرما ارائه میو چهاربعد

کارفرماتاییدگزارش و اخذ ارائه11-8
.کارفرما اقدام نمایدتاییدگزارش و اخذ ارائهنسبت به در تمامی مراحل این فصل، پیمانکار می بایست
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مهندسی مخزن-12
کلیات12-1

هاي اکتشافی تعیین ساختمانجهتشناسی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی زمینمتخصصینهمکاري در این بخش، با
و مطالعهنظارت،ریزيبرنامههمچنین اي میادین اطراف، تخمین فشار، دما و سطوح تماس مخزنمطالعات ناحیه
و در فاز بعد از کشف منابع هیدروکربنی. شودانجام میعملیات ثبت فشار از مخزنوسیال مخزنگیريعملیات نمونه
هاي ارزیابی مقدماتی درجاي مخزن به منظور تهیه گزارشهیدروکربنمحاسبه دقیق حجم مطالعه وپایانی چاه ،

انجام ،Fast Development Planتهیه گزارش نهایی چاه و تهیه ،بینی تولید از میدان، پیشهیدروکربنحجم 
.شده استارائهمه مراحل انجام کار در ادا.شودمی

مطالعات مهندسی مخزن پیش از حفاري چاه اکتشافی12-2
ي مورد نیاز مهندسی مخزنهادادهو بررسی آوري جمع12-2-1

آزمایش ها،نتایج آزمایش چاه، هامغزهمطالعهشناسی، ژئوفیزیک، حفاري، پتروفیزیک، نتایج ها شامل زمیناین داده
.باشدمیبه دست آمده از میادین اطراف و سطوح تماس مخزن (PVT)دما -حجم-فشار

مخزنبینی مهندسی تهیه گزارش پیش12-2-2
ایی با انجام آزمچاهواحد پتروفیزیک و واحدمهندسی مخزن با همکاري واحد پیش از حفاري یک حلقه چاه اکتشافی، 

د مهمی از جمله معرفی سازندهاي مخزنی، بینی مهندسی نفت، مواراي در قالب گزارش پیشمطالعات کامل ناحیه
عملیاتهاي مربوط به کل بینی هزینهتخمین فشار، دما و سطوح تماس مخزن، تخمین خواص سنگ مخزن، پیش

. کنددرجا را تهیه میو تخمین حجم هیدرکربن) آزماییمخزن، پتروفیزیک و الیه(مهندسی نفت 

اکتشافیمطالعات مهندسی مخزن در هنگام حفاري چاه 12-3
گیري نظارت بر مغزهریزي و برنامه12-3-1

.پذیردشناس سرچاهی انجام میاین بخش از عملیات با همکاري زمین
1هاي به دست آمده از واحد نمودارگیري گل حفاريتفسیر و آنالیز داده12-3-2

از غربال، ، پسنمودارگیري از گل حفاريدر حین حفاري مخزن اکتشافی، مقادیر اجزاي گاز ثبت شده توسط واحد 
.گیرندورد تفسیر و آنالیز قرار میم

فشار سازندریزي و نظارت بر عملیات ثبتبرنامه12-3-3
ارتباط فشاري سیال مخزن، تعیین به منظور تعیین گرادیان گیري فشار سازند توسط ابزارهاي خاص ثبت فشار اندازه

دست آوردن تخمینی از کیفیت ه و همچنین بتعیین سطوح تماس در مخزن، نمونه گیري از سیال مخزن ها، بین الیه
از جمله ابزارهاي مورد استفاده در این . خواص سنگ مخزن از جمله مواردي است که باید در این بخش انجام پذیرد

,توان ازعملیات می RFTRDT, XPTوMDTنام برد.

١ Mud Logging Unit
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آزماییالیهحد فواصلتعیین به منظور نتایج ثبت فشار و تحلیل تفسیر 12-3-4
هاي تحلیلهاي مختلف، تطبیق نتایج با روشدست آمده در عملیات ثبت فشار با ه تفسیر نقاط صحیح بدر این بخش، 

هاي حفاري و نمودارهاي مخزنی رانده شده منجر به تعیین ، خردهنمودارگیري گل حفاريهاي انجام شده بر روي داده
فشار مخزن به منظور محاسبهسطح تماس مخزن و همچنین آزمایی، تعیین هاي مخزنی مناسب جهت انجام الیهالیه

.دوشانجام میطراحی هرچه بهتر الیه آزمایی، اسیدکاري و سیال تکمیل چاه 

عملیات مهندسی مخزن پس از اتمام حفاري12-4
.شودانجام میگیري سیال در این بخش گیري و نظارت بر نمونهنمونه

تشافیمطالعات مهندسی مخزن پس از حفاري چاه اک12-5
هاي موجودآوري و کنترل کیفی دادهجمع12-5-1

ها، آزمایش ها، نتایج آزمایش چاهشناسی، ژئوفیزیک، حفاري، پتروفیزیک، نتایج مطالعه مغزهها شامل زمیناین داده
.استحفر شدههاي و سطوح تماس مخزن به دست آمده از چاه(PVT)دما -حجم-فشار

و اخذ تایید کارفرماگزارشارائه5-1-1- 12
پایهمطالعات مهندسی مخزن12-5-2
دست آمده از آزمایش چاه ه بررسی اطالعات ب1- 5-2- 12

.گیردتفسیر و تحلیل اطالعات به دست آمده از عملیات آزمایش، انگیزش و تکمیل چاه در این بند انجام می
هامربوطه به مغزهRCAL/SCALکنترل کیفی و تحلیل اطالعات2- 5-2- 12

در این بخش سازي استاتیک مخزن نگ مخزن به منظور استفاده در مدلتحلیل اطالعات به دست آمده از آنالیز س
.شودانجام می

سیال مخزنPVTاطالعاتتحلیل وکنترل کیفی3- 5-2- 12
گیر بن چاهییا نمونهگر سرچاهییککاز تفانجام آزمایش روي نمونه سیال اخذ شده
سنجی آنالیزهاي انجام شده روي نمونه سیال اخذ شدهصحت
هاي دست آمده از آزمایشه نتایج بسازي شبیهPVT

آنالیز شرایط اولیه مخزن4- 5-2- 12
.استاین بخش شامل آنالیز دما، فشار و سطوح تماس مخزن 
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(VFP1)سازي حرکت عمودي سیاالت در ستون عمودي چاهبررسی و مدل5- 5-2- 12

ها نسبت به هاي جریانی چاههاي آزمایشها، اطالعات تولیدي، دادهبا استفاده از تمامی اطالعات موجود از تکمیل چاه
اقدام مورد تایید کارفرماافزارهاي ها و با استفاده از نرمي حرکت عمودي سیال در ستون چاهسازي نحوهبررسی و مدل
.شودمیتولید اهچاه2نمودارهاي بازدهیوبه عمل آورده

درجانوکربهیدرتعیین حجممحاسبات 6- 5-2- 12
میزان حجم ناخالص سنگ مخزن
 مقادیر متوسط تخلخل و اشباع آب در مخزن
تعیین ضریب حجمی سیال مخزن
 تعیین میزان حجم خالص به کل سنگ مخزن(NTG3)

آنالیز عدم قطعیت
و اخذ تایید کارفرماگزارشارائه7- 5-2- 12

تطبیق تاریخچهو مخزن سازي دینامیک مدل12-6
این نشریه4-6بند (شناس دریافت مدل استاتیک از زمین(
2-5-12بند (هاي مورد نیاز مطالعات پایه ورود داده(
 4آغازسازي مدلساخت و

5تطابق تاریخچه

6سنجیحساسیت

7تعریف سناریوي پایه

8بینی تولیدپیش

و اخذ تایید کارفرماگزارشارائه12-6-1

١ Vertical Flow Performance
٢ Well Performance Curve
٣ Net to Gross
٤ Initialization
٥ History Matching
٦ Sensitivity Analysis
٧ Base Case Scenario
٨ Production Prediction
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آزمایش و تکمیل چاه-13
کلیات13-1

انجام عملیات آزمایش صورت موقت تکمیل گردیده و ه ب1بن چاهی آزمایشبا استفاده از ابزار در این بخش، چاه
پتانسیل تولید و ده و میزان مشارکت آنها،هاي بهرهتعداد الیهاز جملهگیرد و هدف از انجام آن کسب اطالعاتی می

ضریب (شرایط مخزن نزدیک به دهانه چاهشعاع تخلیه،،)Kh(تراواییفشار و دماي مخزن،دهی چاه، ضریب بهره
اسیدکاري بر قابلیت بهره دهی بررسی تاثیروسیال مخزنآنالیز،و توصیف مخزن ي تولید پارامترهاارزیابی ، )پوسته

.استهاچاه

مطالعات13-2
2تهیه برنامه انجام عملیات آزمایش ساق مته مکانیکی13-2-1

جزئیات فنی عملیات در .باشدهدف از انجام این عملیات اندازه گیري و ثبت فشار، دما و برداشت نمونه بن چاهی می
.گردداین بخش تعیین می

3تهیه برنامه انجام عملیات آزمایش خشک فشار13-2-2

و لبه آستري 4گردد و هدف از آن تایید عدم نشتی مجرا بندتهیه میحفاريواحد مهندسیاین برنامه با همکاري
.گرددجزئیات فنی عملیات در این بخش تعیین میهمچنین .است

هاتکمیل، آزمایش، انگیزش و فرازآوري چاهبینیپیشبرنامه تهیه 13-2-3
:موارد زیر استولی نه محدود به این برنامه شامل 

بینی زمین شناسی و حفاري چاه مرتبط با آن با توجه به پیشها و عملیاتآزمایشو نوعبینی تعدادپیش
مورد نظر

هاي مرتبط با آن و هزینه نهاییهاي مرتبط با هر آزمایش، عملیاتبینی هزینهپیش
هاي اطرافمورد نظر با توجه به میادین و چاهمخزنیبینی رفتار و خواص پیش

هابرنامه عملیاتی تکمیل، آزمایش، انگیزش و فرازآوري چاهتهیه 13-2-4
:موارد زیر استولی نه محدود به این برنامه شامل 

تهیه برنامه تکمیل موقت چاه4-1- 2- 13
 گل حین حفاري سازند و میزان هرزروي آنبررسی وضعیت و مشخصات
انجام بررسی الزم در خصوص طراحی و نوع سیال تکمیل چاه

1 Full Bore DST
2 Mechanical DST
3 Dry Test
4 Plug
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هاي تفاده و همچنین لبه آستري و لولهفشار ابزار مورد اسهايانجام محاسبات مربوط به آزمایش
جداري

مورد نیاز وفشار و نحوه عملکرد آنها، اتصاالت شته تکمیل موقت، ابزار مورد نیاز، طراحی ر. . .
تهیه روش و مراحل راندن ابزار تکمیل موقت چاه
مشبک کاري از جمله طراحی ابزار و بررسی الزم جهت انجام عملیاتTCP1 وwireline

تهیه برنامه آزمایش چاه4-2- 2- 13
:موارد زیر استولی نه محدود بهطراحی مراحل آزمایش چاه شامل

مرتبط با آنهايتمیزسازي و آزمایش
جریانیفشار و دبی، ثبت 2هاکاهندهاندازه،هاي جریاندوره
هاي چاهتعداد باز و بست
بست نهایی چاه و مدت زمان آن
سطحی و بن چاهیسیال هاي ریزي جهت اخذ نمونهبرنامه
هاي آنالزم مرتبط با سیال تولیدي در ناحیه و زمانهايریزي جهت انجام آزمایشبرنامه
گر و انجام محاسبات مربوط به آنعملیات تفکیکریزي برنامه
 برنامه انجام فرآیندهايStatic & Dynamic surveyگیري جهت دستیابی به بهترین شرایط نمونه

بن چاهی 
چاهو فرازآورياسیدکاري،تهیه برنامه انگیزش4-3- 2- 13

دستمواردي از این و سازند آوري اطالعات مربوط به سنگ، سیال، دما، تراوایی جمع
 هاي حفاري مربوط به بازه مورد نظر از سازندهاي مقدماتی روي خردهآزمایشانجام
 هاي اخذ شده از سازنداسیدکاري روي مغزههايآزمایشانجام
اسید مناسب هاي انتخاب نوع، ترکیب، غلظت و افزایه
پذیري سازندطراحی آزمایش تزریق
 طراحی عملیات اسیدکاري
 طراحی عملیات فرازآوري
هاي مخزن و نرم افزارهاي مناسب نظیر سازي عملیات انگیزش چاه با استفاده از دادهنتایج شبیهارائه

StimCade نتایج حاصل شده جهت عملیاتی نمودن آنتاییدو اخذ
مشبک کاريتهیه برنامه 4-4- 2- 13

می یا تکمیل موقت ، در مرحله تکمیل دائجریانی چاهبا توجه به اهمیت عملیات مشبک کاري و تاثیر آن در فرآیند 
)F.B.DST (هاي بینی عملیات و همچنین عمق نفوذ و آسیبپیشنهاد مشبک کاري به همراه آنالیز نتایج پیش

.گردد تا پس از تایید عملیاتی گرددارائهده می بایست احتمالی سازند بهره

1 Tubing Conveyed Perforation
2 chok
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تهیه برنامه کشتن چاه 4-5- 2- 13
این برنامه. . .فاصله ناحیه تولیدي از توپک و ،طراحی و نوع تکمیل موقتفشار سازند، ولیدي، سیال تبا توجه به نوع 

.گرددتهیه میبیرون آوردن ابزار تکمیل موقت چاهبه منظور
طراحی و آماده سازي برنامه احتمالی مانده یابی 4-6- 2- 13

.گرددتهیه میخارج نمودن ابزار درون چاهی در شرایط اضطرارياین برنامه به منظور
آزمایش، انگیزش و فرازآوري چاهبرآورد نتایج حاصل از عملیاتارزیابی و4-7- 2- 13

تراوایی، اثر پوسته، نوع مخزن، نوع هاي سیال،مشخص نمودن مشخصات مخزن مورد نظر و ویژگی
. . .مرزهاي آن و 

 ارزیابی پتانسیل تولید چاه
اتی و نهایی حجم ذخایر اکتشافیهاي مقدمگزارشاستفاده از نتایج بدست آمده در

ثر در بهره دهی الیه هیدروکربوريعوامل موبهینه سازيارزیابی و 4-8- 2- 13
بدون پتانسیل تولید و ارائه راهکار جهت تولیدي (سازي سازندهاي داراي هیدروکربن مطالعه و شبیه

)نمودن آنها
 پتانسیل تهیه برنامه اولیه توصیف و توسعه زودهنگام مخازن اکتشافی داراي)MDP1اولیه (
تحقیق و بررسی عوامل موثر در افزایش تولید صیانتی،مطالعه
انگیزش و تکمیل جهت بررسی راندمان تولید ،آنالیز حساسیت برحسب پارامترهاي مختلف آزمایش

چاه
هاگزارش نهایی تکمیل، آزمایش، انگیزش و فرازآوري چاه4-9- 2- 13

.رسدمیبه تایید کارفرما تهیه و این گزارش 

)خشکی و فراساحلی(و نظارتعملیات اجراي 13-3
آزمایش ساق مته مکانیکی و نظارت برعملیات اجراي 13-3-1

.شودساقه مته مکانیکی انجام میآزمایشو نظارت برعملیاتاجراي1-2-13بر اساس بند 
آزمایش خشک فشارو نظارت بر عملیات اجراي 13-3-2

.شوداجراي عملیات و نظارت بر آزمایش خشک فشار انجام می2-2-13بر اساس بند 
مربوط به چاه آزماییز شروع عملیاتقبل انظارتانجام 13-3-3

و تجهیزات مربوط به آن2مشعل،بررسی وضعیت گودال آتش

1 Master Development Plan
2 Burner
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سازي آنها جهت عملیاتبازدید از تجهیزات و ابزار و نحوه آماده
فشار و عملکرد ابزار سطحی و بن چاهی آزمایشهايانجام آزمایش
 یزیستمحیط ایمنی و بهداشت، بازرسی و نظارت بر وسایل
بین ناظرین آزمایش، ناظرین حفاري، پیمانکاران آزمایش و لسات روزانه در ناحیه عملیاتیبرگزاري ج

و جلوگیري از وقوع حوادث سازي عملیاتبهینهجهت بیشترهماهنگیبا هدف پیمانکار حفاري
هاتکمیل، آزمایش، انگیزش و فرازآوري چاهو نظارت بر عملیات اجراي 13-3-4

چاهآزمایشوانگیزش، تکمیل، مشبک کاريرت براجراي عملیات و نظا
 مربوطموجود و اجراي عملیات انجام محاسبات تزریق اسید با توجه شرایط
فرازآوريعملیات اجرا و نظارت بر،انجام محاسبات
بنا به ضرورت(مناسب تزریق و پمپاژ حاللاجراي عملیات و نظارت بر(
سطحی و بن چاهیسیال نمونه گیري اجراي عملیات و نظارت بر
به منظور مواجهه با مسائل غیر مترقبهمناسبریزيبرنامه
بازرسی پمپ تزریق مایعات و بررسی مدارك فنی آن قبل از عملیات در مبدا و ناحیه عملیاتی

تهیه گزارشات روزانه13-3-5
.گرددمیتهیههاي انجام شده در یک روز در نواحی عملیاتی ها و فعالیتعملیات

لوله هاي مغزي درون چاهی و اتصاالت آنهابرید و نظارت بازد13-3-6
هاي فنی لوله هاي مغزي درون چاهی و اتصاالت آنهابازدید، نظارت و انجام بازرسی
آن برحسب نوع و کیفیت لوله هاي مغزي جهت نگهداري، راندن آنها و رسانی وزرتهیه دستورالعمل و ب

هاتکمیل چاه
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میدانکشفتهیه گزارش -14
گزارش پایانی عملیات فازهاي اکتشافی14-1

:در قالب بندهاي زیر ارائه می شودهاي پیشین این نشریه به طور خالصه گزارش مطالعات انجام شده بر اساس فصل
گزارش مطالعات زمین شناسی14-1-1

.استمواردي از این دستشناسی سطح االرضی و تحت االرضی، ژئوشیمی و این گزارش شامل مطالعات زمین
گزارش مطالعات ژئوفیزیکی14-1-2
گزارش عملیات حفاري14-1-3

.هاي آماده سازي محل حفاري و گزارش عملیات حفاري استاین گزارش شامل فعالیت
گزارش مطالعات مهندسی نفت 14-1-4

.هاي مهندسی نفت استدر بخشهاخالصه اي از فعالیتشامل گزارشاین 

میداناولیه اقتصادي ارزیابی14-2
هاي مرتبط و هزینهسناریو تولید میدان، میزان ذخایر هیدروکربنی ووجود در خصوصهاي مبا توجه به عدم قطعیت
ارزیابی اقتصادي انجام شده به ،هاي پارامترهاي اقتصادي مانند قیمت نفت و گاز در آیندههمچنین عدم قطعیت

هاي این بخش شامل ولی نه فعالیت. ذکور قابل استفاده استصورت اولیه بوده و نتایج حاصله با در نظر گرفتن موارد م
: محدود موارد زیر است

هاي اکتشافیهزینه14-2-1
بینی سناریو تولیدپیش14-2-2
بینی هزینه هاي توسعه و تولیدپیش14-2-3
هاي حفاري چاههزینه3-1- 2- 14
هاي انتقالهزینه3-2- 2- 14
برداريهاي تاسیسات بهرههزینه3-3- 2- 14
بینی درآمد حاصل از میدانپیش14-2-4
هاي اقتصادي میدانمحاسبه شاخص14-2-5
بینی پارامترهاي اقتصاديپیش1- 5- 2- 14

مواردي از این بینی پارامترهاي اقتصادي مانند قیمت نفت وگاز، نرخ تنزیل و با در نظر گرفتن اطالعات موجود، پیش
.شودانجام میدست
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1شاخص ارزش فعلی خالص2- 5- 2- 14

2شاخص بازده داخلی3- 5- 2- 14

3شاخص بازده سرمایه گذاري4- 5- 2- 14

کارفرماتاییدارائه گزارش و اخذ 14-3

١ NPV: Net Present Value
٢ IRR : Internal Rate of Return
٣ ROI :Return on Investment


	001-2nd Edition-Front Cover (final).pdf (p.1)
	15-07-98 کلیات خدمات اكتشاف منابع هيدروكربني- نشریه 01.pdf (p.2-100)



