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 چکیده
 یربردابهره زاتیتجه یاست که تمام یها استفاده از منابع نفت و گاز به روشکه هدف آن است یبرداراکتشاف و بهره ستمیس یک ،1بستر دریا ستمیس

 ایاستفاده  یبرا یدینصب شوند و محصوالت تول ایبستر در روی بر ها،مجاور چاه یشناورها ایثابت  یهاسازه ینصب بر رو یبجا ،حفرشده هایچاه

 کاهش ها،این نوع سیستم یتمز نیتربه سواحل انتقال داده شوند. ازجمله مهم ایمجاور و  یبه شناورها ،ییایردریز یتوسط خطوط لوله ،صادرات

 یروهاین رینظ یطیمح یروهاین ریتأث هیاز ناح زیرا مجموعه؛ باشداستخراج می گرید هاینسبت به روشدر اعماق زیاد، استخراج  هاینهیهز ریشمگچ

بستر  که بر یزمان هاستمیس ییستایو ا داشتهآب( فاصله  یباال یهاقسمت یحاصل از وزش باد و طوفان )برا یروهایاز امواج، ن یناش کینامیدرودیه

 یربردانصب و بهره ،یطراح اتی، عملاهایدراعماق در  هاستمیس نیا یریقرارگنصب و مواجه است. در عوض،  یکمتر یهابا چالش ،اندقرارگرفته ایدر

، عمقکمهای فراساحل و آبی های درخور توجه کشورمان در حوزهرغم فعالیتعلی متأسفانه سازد.یروبرو م، ییهایدگیچیها و پرا با چالش ستمیس

 هاستمیسابتدا به تاریخچه و آمار فعلی این  این مطالعه،های بستر دریا فعالیتی صورت نگرفته و این فناوری مغفول مانده است. در در حوزه سیستم

 شود. این سیستم، پرداخته می دهندهلیتشکبه تشریح اجزای کلیدی  تیدرنهادر جهان و 
 

 وری در آب عمیقنصب و بهره، یوربهرهاکتشاف و ، بستر دریاهای سیستم: کلمات کلیدی

 

 مقدمه
لزوم اعمال حاکمیت سیاسی کشور ما بر خزر،  ،و از طرف دیگر طرفکیازاقتصاد کشورهای منطقه  ر نفتی در دریای خزر و اهمیت آن دروجود ذخای

؛ انددهکراستفاده از منابع نفتی آن را آغاز  منظوربهای اقدامات گسترده ،مجاور این دریادهد. کشورهای اهمیت پرداختن به مقوله نفت خزر را نشان می

ری و اکتشاف، حفا یهامقولهمباحث حقوقی و سیاسی مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، به  موازاتبهبدین لحاظ ضروری است که ایران نیز 

واقع بر  دیتول زاتیو تجه یسر چاه ستمیبا قرار دادن س میالدی 07دهه  لیدر اوا بستردریا هایستمیتوسعه مفهوم س .[1]دینمااستخراج نیز توجه 

 کیامکانات نزد یلهیوسبه ندها،یفرآ ریپردازش و سا یبرا ،از چاه یدیتول دروکربنیشد؛ و ه شنهادیشده، پمخزن مهروموم کیو درون  ایبستر در

 .[2بود] 2های بستر دریاسیستم یآغاز مهندس ات،یعمل نی. اشدیبه ساحل انتقال داده م ماًیمستق ایآب و  یرو یسکو ،به شناور ،بستر دریا ستمیس

در  Frigg دانیدر م، نهیزم نیدر ارا پروژه خود  نیاول ،نروژ E.L.Fشرکت ؛دانست بستردریا یهاستمیاستفاده از س شگامیپ توانینروژ را م کشور

 نید. بقراردادبستر  یشده را به اعماق فرستاد و بر روساخته زاتیتجه توانیموضوع بود که چگونه م نیتمرکز بر ا ،انجام داد. در آن زمان 1892سال 

شدن به اواخر  کیچاه استفاده شد. با نزد نیچند ونیو فونداس هیعنوان پابه 3هاتیبود که در آن از تمپل یدانیم نیاول Tommeliten دانیمنظور م

 یژتکنولو پیشبرد جه،یدرنت ؛کرد ییرونما انیجهان یرا برا بستر دریا یهاستمیس یتکنولوژ Continental Shelf ی، شرکت نروژمیالدی 87 هده

 ،ودندابداع کرده ب هایکه نروژ یبه روش ایاز سرتاسر دن یاریبزرگ بس یهاصورت گرفت. شرکت یشیصورت آزمابه قایدر منطقه غرب آفربستردریا 

ها از چاه یبانیو پشت ییانرخ کارو افزایش  هانهیهز کاهش ها باعثاستفاده از این سیستم قرار گرفت. شرفتیپروبه یتکنولوژ این عالقه نشان دادند و

 شد.

 است. شدهارائهسیستم بستر دریا، در جهان، اندازی شده های راهچاهحلقه آمار ، 1شکل در 

                                                 
1 Subsea System 
2 Subsea Engineering 
3 Template 
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 [9] 2262برای  ینیبشیپو  2261تا  2262های شده سیستم بستر دریا، در سال یاندازراههای تعداد چاه :6شکل 

 

 بستردریاسیستم  ییجانما

درمجموع در . باشد Daisy3 و زنجیره 2ای(ماهواره دسترسییا ) میمستقهای دسترسی چاه ،1ایهای خوشهچاه :صورت سهبه تواند می ییجانما 

 ؛است یکمتر گذاریهیسرما ازمندیچاه، ن کیسکو از  وریبهره ایصلب و  هایبا استفاده از سازه سهیدر مقا ایخوشه عیتوز ستمیبزرگ، س یلدهایف

و  گذاریهیسرما هاینهیباال بودن هز لیکوچک به دل یلدهایاست. در ف یمعقول و منطق ،مخازن و منابع بزرگ یفقط برا از طرفی این توسعه

رفته گ دهیناد چک،و کو ایهیحاش یلدهایف معموالً ،لیدل نیکار، دشوار است، به هم سکیبا ر سهیدر مقا یبرگشت سرمایهکردن  هی، توجیاتیعمل

ترسی نوع دس .شودای، استفاده میهای حاشیهیع اصلی سیستم، از جانمایی دسترسی مستقیم، برای برداشت از این الیهدر کنار توزو یا  شوندیم

در فواصل دور از  کوچک یهادانیمتوسعه که از این نوع برای  باشدحلقه چاه می 3الی  2یا  ،کهیچاه  کی شامل ای،های ماهوارهمستقیم، یا چاه

 شدهدادهای، نمایش مفهوم دسترسی ماهواره 3شکل ای و در ی خوشهمفهوم توسعه 2شکل در  .شودیاستفاده م در کنار سیستم اصلی،، مجموعه

 .]4[است

 
 ]5[ایتوسعه خوشه مفهوم :2شکل 

 

                                                 
1 Wells Cluster or Subsea Tie-Back 
2 Direct Access Wells or Satellite Wells 
3 Daisy Chain 
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 ]5[ایدسترسی ماهواره صورتبهای حاشیهوری از فیلد : بهره9شکل 

 

و پشت  سری صورتبه هاچاهنوع جانمایی، این در  ؛ کهباشدیم Daisy رهیزنج صورتبهکه اشاره شد، نوع دیگر جانمایی تجهیزات، توسعه  طورهمان

 م،یدار ایماهوارهچاه  نیکه چند یدر موارد ایبا توسعه خوشه سهیدر مقا اقتصادی حلراه کی ،یینوع جانما نیا .دشونیمتصل م گریکدیسرهم، به 

، نشان Daisy رهیزنج ییجانما ،4شکل  در .باشدیم ،کیمکز جیدر خل Canyon Express لدی، فDaisy رهیزنج از نوع ی. نمونه معمارباشدیم

 .]6[است شدهداده

 

 ]Daisy  ]5زنجیره صورتبه: جانمایی تجهیزات 4شکل 

 

 رآبیمستقر در ز ایهیپا یاجزا

شد.  یادیز یدروکربنیبه مخازن ه یابیمتر، سبب دست 3777از  شتریب یهاتوسعه مخازن در عمق و ادیجهش صنعت نفت از عمق کم به عمق ز

 یهاستمیو س نصب یتکنولوژ ،یحفار زاتیدر تجه شرفتیپ ازمندیشد که ن بستردریا یپیچیده هایستمیس یریموضوع سبب استفاده و بکارگ نیا

 نانیاطم تیقابل یمتر( بتوانند با درجات باال 1777) قیعم یهاآبدر  کهینحوبه ،روی بستر دریا لدیف کی یو اجزا هاستمیس یطراح .دیگرد یکنترل

در  .[0]است هاستمیس نیساخت ا و یدر طراح تیفیاز ک نانیحصول اطم نیخاص کنترل و همچن یهافلسفه یریکارگعمل کنند، خود محتاج به

در ادامه به توضیح و معرفی این اجزا، پرداخته  ؛ کهاست شدهداده شی، نمابستر دریا ستمیس کی رآبیدر ز تقرمس ایهیپا یاز اجزا یی، نما5شکل 

 شده است.
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 ] Subsea ]8 یستمس یک یرآبمستقر در ز ایپایه یاز اجزا ییما: ن5شکل 

 

 6یترسمسیکر

 نیسازه همچن نی. اگرددیاستفاده م ،به مخزن شدهقیآب و گاز تزر ،یدیتول عاناتیم انیکنترل جر یهستند که برا هاچهیاز در یاشامل مجموعه

. باشدیمگاپاسکال م 17345و  68، 3445صورت استاندارد، به هاتریسمسیکر ی. فشار کارکندیچاه را فراهم م یبازرس یقائم برا یامکان دسترس

با توجه به نوع  توانیرا م هاتریسمسیکر.اندداشته یشده و عملکرد موفقنصب هادانیم یمگاپاسکال هم در بعض 139 یبا فشار کار هایتر راًیاخ

 شدهدادهتفاوت این دو نوع جانمایی نشان  ،6شکل  در تقسیم کرد. ،جانمایی افقی و جانمایی قائم یبه دو دسته کل، ی داخلی آنجانمایی شیرها

 .]8[است

 
 ]5[تری افقی و قائم: تفاوت ساختاری کریسمس1شکل 

 

                                                 
1 Christmas tree or Xmass trees 

 تریکریسمس

 چندراهه

 جامپر سرچاهی

 پذیرجامپر انعطاف 

 جامپرهای زیر رایزر

 سکوی میزبان

 انتقال هیدرولیکخط 

 خط جریان

 پلت 
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استفاده  ،یگاز یهادانمی دراز طرفی  است. برابر نوع قائم 0تا  5حدود  ،یافق ییجانما هایتریسمسینصب کر ژهیوساخت و به یهانههزی مجموع

در انتخاب نوع  یگرید عامل زین سرچاهی اتمام الزم است. اتیدر عمل یادیز یهامعموالً مداخله رایز؛ شودینم هیقائم توص یترسمسیاز کر

مدنظر  یاگر استفاده از نوع افق اینوع قائم را در نظر گرفت و  توانیاست م شدهلیتکم یاگر سرچاه .ردیموردتوجه قرار گ دیاست که با یترسمسیکر

 .]5[ردیگصورت  یترسمسیبعد از نصب کر یاتمام سرچاه دیاست، با

 

 6راههچند
و حداقل نمودن  یو گاز ینفت یهادانیتوسعه م یکه از آن برا ؛باشدیچند راهه م ،ایبستر در یمستقر بر رو یهاسازه ستمیمهم س یاز اجزا یکی 

ل متص ایمواقع توسط شمع به بستر در ی. چند راهه در برخگرددیاستفاده م ،هاتست چاه اتیعمل یبرا نیچننفت و گاز و هم انتقال خطوط لوله

 ایو  یرویصورت دابه موالًمع یلباشد و یبه هر شکل تواندیها مچند راهه شی. آرااست ریمتغ ،موجود یهاها بر اساس تعداد چاهو اندازه آن شوندیم

، یک 0شکل در  .]17[باشد ایمتر ارتفاع از بستر در 8متر قطر و  24شامل  تواندیم جانماییابعاد  ،یرودای راههچند کی یهستند. برا یلیمستط

 نمونه چندراهه نمایش داده شده است.

 

 ]66[: اجزای یک چندراهه2شکل 

 

 2کالیلیآمب هایکابل
مستقر  دیولت ستمیس نیو ماب اندقرارگرفته یپوشش محافظت کیکه در داخل  است یکیالکتر یهاها و رشتهاز لوله یاشامل مجموعه کالیلیکابل آمب

 بستر دریا رقر دمست یهاستمیکنترل عملکرد س یبرا ازیموردن یکیالکتر انیارسال جر یبرا این کابلاز  ؛شوندینصب م ،میزبان یسکوو  ایدربستردر 

متانول  رینظ ییایمیش عاتیما قیتزر یا ها وکنترل فشار چاه یبرا نیهمچن ،شودیاستفاده م یکیالکترون هایدستگاه یبرا ازیموردن یانرژ نیتأمیا و 

 کیکه هر باشدمیلوله  یتعدادشامل  و این کابلبوده  متریلیم 277معموالً در حدود  هاکالیلآمبی قطر. گرددیاستفاده م ،کردن چاه ایاح هنگامدر 

 ییاجزاامل آمبیلیکال ش کابلدر مجموع،  .دارد ،بستردر  دیتول ستمیس یدگیچیبه پ یها بستگلوله نیتعداد ا و هستند متریلیم 25تا  یقطر یدارا

انتقال  ایهلنگیشیا ) یفوالد هایلوله، ینور بریف هایکابل، یارتباط گنالیارسال س هایکابل، قدرت نیتأم هایکابل، یکیالکتر هایکابلهمچون: 

بر طبق  ،هاالزامات طراحی این نوع کابل .است شدهداده نشان هاکابل نیاز ا یانهنمو ،9شکل در  .باشدیم( ییایمیش الیو س کیدرولیه الیس

 .]14و  13و  12[باشدمی  67572IECو   13629ISOاستاندارد 

                                                 
1 Subsea Manifold 
2 Umbilical Cables 

 جامپر

 پیگینگ لوپ

 هاب

 سازه

 پایپینگ

 فونداسیون از نوع ساکشن پایل
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 ]65[: نمونه یک کابل آمبیلیکال8شکل 

 

 6جامپر

و  تریسمسریکهمانند  ،بستر دریا ستمیستجهیزات  نیماب یدیتول عاناتیانتقال م یخطوط لوله هستند که برا یبرا یکوچک یهادهندهاتصال

. رددگیاستفاده م زیها نآب به داخل چاه قیتزر یبرا نی. از جامپرها همچنرندیگیقرار م مورداستفاده گر،دی چندراهه و راههچند کی نیب ایچندراهه و 

 یکه معموالً دارا شودیم شخصم ،بستر دریا مستقر بر یاجزا نیها توسط فاصله مابو طول آن باشندیم ریپذدو نوع صلب و انعطاف یجامپرها دارا

 .]16[متر هستند 45در حدود  یمتر و طول 5/7در حدود  یقطر

 

 2انیخطوط لوله و خطوط جر
ال اتص ی. از خطوط لوله براردیگیمورداستفاده قرار م ،گریمحل به محل د کیاز  یاستخراج الیانتقال س یهستند که برا ییمجراها، خطوط لوله

متر تا  1از  تواندیها مباشند و طول آن ریپذانعطاف ایصلب و  توانندی. خطوط لوله مشودیاستفاده م ییایدر یسکو ایبه چند راهه و  هایسرچاه

یا آب و  ،انتقال گاز یممکن است برا نی. همچناست متریلیم 457ها معموالً در حدود قطر آن شتر،یب یهاطول یکه برا ،باشد ریمتغ لومتریک 177

 ،راههدو چن ییایدر یسکو کیتفاوت که در محدوده  نیبا ا باشندیهمان خطوط لوله م انی. خطوط جررندیمورداستفاده قرار گ ،ییایمیمواد ش قیتزر

 .شوندینصب م ،شگریپاال زاتیبه تجه السی انتقال هدف با

 

 9پلت وپلم 
تصل م یخطوط لوله برا انتهای دو در هابه وجود پلم ازین ا،یدر بسترموجود در  یهاها نسبت به سازهو دور شدن آن یو گاز ینفت یهادانیبا توسعه م

 زریبه را ازیحذف ن و گریکدیچند لوله به  ایکردن دو  یکی یها براکه از آن باشندیچند راهه م نوعی درواقع هاوجود دارد. پلم ستم،یکردن کل س

 یبرا ،هاچند راهه رینظ نی. همچنشودیاستفاده م (جامپر قیاز طر)مثل چند راهه  ییهااتصال خطوط لوله صلب به سازه یبرا نیو همچن یاضاف

عنوان به ایمتصل کردن خطوط لوله به چند راهه و  یبرا همچنین هااز پلت .اعضا استفاده نمود نیاز ا توانیم زین یدیتول عاناتیم عیو توز یآورجمع

 .]5[گرددیاستفاده م نیز خطوط لوله گاههیتک

 

 تقسیم قوای الکتریکی و هیدرولیکی

 ک،یدرولیهمختلف ) یکنترل یهاستمیس .شودیم یمجموعه، طراح یکنترل ستمیبا توجه به س بستر دریا،مجموعه  کیقدرت  نیتأم ستمیس

 :شودیم استفاده ،زیر قدرت نیتأم ستمیدو نوع ساز ترکیب  اساساً. اگرچه باشندیمقدرت خاص خود  نیتأم ستمیس ازمندیو...(، ن کیدروالکتریه

 یکیقدرت الکتر نیتأم ستمسی •

 یکیدرولیقدرت ه نیتأم ستمیس •

                                                 
1 Jumper 
2 Subsea pipeline & Flow line 
3 Pipeline End Termination/manifold 
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 یکیالکتر یموتورها و هاها، چندراههیترسمسیکر یرو یرهایش ی1فعال کننده یبرا ازیموردن( قدرت یکیدرولیه ای یکیقدرت )الکتر نیتأم ستمیس

 شود. نیتأم زبانیم یاز سکو ای( و یبه خشک تیبودن سا کیدر صورت نزدساحل )از  تواندیممنبع قدرت  .] 10[کندیم نیتأمرا  یکیدرولیو ه

 است. شدهداده، نشان 3الکتریک و 2کیدرولیه یپرش یتگرهایهدا یلهیوسبه یکیدرولیو ه یکیالکتر یقوا عیتوز یوهیش، 8شکل  در
 

 
 ]5[ کیو الکتر کیدرولیه یپرش یتگرهایهدا یلهیوسبه آمبیلیکال زیردریا ترمینالاز  ازیموردنانتقال قدرت  :3شکل 

 

 4هیدرولیک عیماژول توز
 یچندراهه ایو  هاتریسمسیکر نیب ،ییایمیو مواد ش 6فشار باال ای 5نییفشار پا کیدرولیه الیس عیتوز ،صورت خاصبه این ماژول،هدف استفاده از 

 انتخاب این نوع سیستم به عوامل .مجاز، در نظر گرفته شود یاز فشار کار شتریدرصد ب 57دیبا ،یدر طراح ستمیس نیتست ا فشار .باشدیم 0یدیتول

 زیر بستگی دارد:

 هاتعداد شیرهای کاربردی سایر ماژول 

  سایزactuator شیرها 

  یبرداربهرهنرخ کارکرد )باز و بسته شدن شیرها( حین عملیات 

 8چندگانه عیاتصال سر یکانکتورها

صال ملحقات ات یدارا همچنینچندراهه و... وجود داشته و  ،تریسمسی، کرایدر ریز کالیلیآمب نالیازجمله ترم ستمیس یاجزا یکانکتور در تمام نیا

و بدون  ربات زیرآبیتوسط  یآسانبه ،نصب و قطع آن اتیاست که عمل یاگونهبه ستمیس یدر اجزا کانکتورمحل هر . هستند ،8ربات زیرآبیبه کمک 

                                                 
1 Actuator 
2 Hydraulic Flying Lead(HFL) 
3 Electrical Flying Lead(EFL) 
4 Hydraulic Distribution Module(HDU) 
5 Low pressure 
6 High pressure 
7 Production Manifolds 
8 Multiple Quick Connects 
9 Remotely operated underwater vehicle 



 

9 

 

روی  کانکتور، نمایی از این نوع سوکت و پین ها نمایش داده شده است. نیمه 17شکل در . ردگیمی صورت ،کانکتورها یاختالل در کار باق جادیا

 باشد.می 2سوکت صورتبه، یکیالکتر یپرش یتگرهایهداو نیمه دیگر متصل به  1پین صورتبهتجهیزات 

 
 ]5[ کانکتورهای اتصال سریع چندگانه :62شکل 

 

 9ی میزبانسکو یرو کالیلیآمب نالیترم

اتصال  ،نالیترم نی. اکندیمارتباط  جادیا، کالیلیآمب ستمیو س زبانیم یسکو یکنترل هایستمیس نیقرار دارد و ب زبانیم یسکو یواحد رو نیا

 .باشدیم ییایمیانتقال مواد ش هایلنگیو ش یارتباط گنالیس هایقدرت، کابل نیتأم هایشامل کابل کالیلیکابل آمب یخروج

 

 4ایردریز کالیلیآمب نالیترم

ابل آمبیلیکال پس از اتصال انتهای ک .باشدیم ایدر بستر در ...و ییایمیمواد ش ،کیدرولیه عیتوز ستمیعنوان سقرارگرفته و به ایدر بستر در نالیترم نیا

 ایههدایتگر پرشی الکتریکی، قوای الکتریکی و هیدرولیکی به سیستم پرشی هیدرولیک و های هدایتگرشیلنگ یلهیوسبهاز این واحد به این ماژول، 

 .] 10[است شدهدادهنشان  ، شمایی از این ترمینال11شکل در  شود.انتقال داده می ،هاتریسمسیکرمستقیم به  صورتبهتوزیع قوا و یا 

 
 ]5[ ایدر ریز کالیلیآمب نالیترم: 66شکل 

 

 های پرشی هیدرولیکهدایتگر
 یترسمسیرکمستقیم به  طوربهماژول توزیع هیدرولیک و یا به  ل زیردریااکیترمینال آمبیلرا از  ییایمیمواد ش ایو  کیدرولیه ، قوایهااین هدایتگر

 یکانکتورها، 5ایلوله پوشششامل سه جزء اصلی:  شده است؛ کهنشان داده از این هدایتگرهانمونه  کی، 12شکل . در دهدیمانتقال  ،و یا سایر اجزا

                                                 
1 Pin (Male) 
2 Socket(Female) 
3 Topside Umbilical Termination Assembly(TUTA) 
4 Subsea Umbilical Termination Assembly(SUTA) 
5 Tubing bundle 
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 باشد.، می2یبراکت شکل از نوع فلز یسر اتصالو  1عیاتصال سر

 

 ]5[ هدایتگر هیدرولیکینمونه یک  :62شکل 

 

 الکتریکیهای پرشی هدایتگر
که  یکیترالک یهامیس یشامل تعداد این هدایتگر .کندیمتصل م ،یترسمسیهر کر یرو یکنترل اژولرا به م تهیسیالکتر عیتوزواحد  ،این هدایتگر

و قطر حداقل  تهوسیپ صورتبه هامیساست.  شدهنصب یکیالکتر یآن کانکتورها یانتها در دو که باشدیم، اندقرارگرفته کیترموپالست یهالنگیشدر 

 AWG163 است. شدهدادهها، نشان نمایی از این کابل ،13شکل در  .باشندیم 

 

 ]5[ های هدایتگر الکتریکی: کابل69شکل 

 

 4ماژول انباشتگر زیر دریا

ین ا استفاده نمود. رهایباز و بسته کردن ش اتیعمل یبرا توانیمو از فشار آن  داشتهنگهرا درون خود  کیدرولیپرفشار ه الیاست که س یواحد 

 اصوالًد واح نیا .شودیمها و چندراهه استفاده یترسمسیدر کر ایردریزکنترل  ستمیس یکیدرولیبه عملکرد ه دنیبهبود بخش یبرا ماژول در اصل

 .بخشدیمبهبود  ن،یتأم ستمِیو... را در حالت افت فشار س یکاوریزمان ر رها،یش فعالگرزمان پاسخ 

                                                 
1 MQC 
2 Steel bracket assembly head 

 9 AWG قیبه عبارت دق یا American Wire Gauge ، و  نچیبه ا لیتبدقابلکه  باشدیم هاکابلو  هامیسقطر و ضخامت  یریگاندازه یواحد برا کینام

 است. نچای 7٫2983 ایو  متریلیم 0٫35، برابر AWGواحد  1. باشدیم متریلیم
4 Subsea Accumulator Module 



 

17 

 

د تا سیال شوزمان زیادی صرف میفعال شوند،  ،زبانیم تیدور از سا یهایترسمسیاز کر یتعداد ریکه ش است ازینبستر دریا  ستمیدر س کهیهنگام

-سمسیرکدر شیرهای کنترلی سبب افت فشار  تواندیممشکل  نی. اگیردصورت  ،یسازفعال اتیعملو  افتهیانتقال، سطح یرو کیدرولیه عیزواحد تو

ین ماژول قادر ا شود.میمشکل توسط ماژول انباشتگر برطرف  نیا فشار، بسته شوند. یابیقبل از باز ،یترسمسیباز کر یرهایشو در پی آن شده  یتر

آن  از زبان،یم تیدور از سا یرهایباز و بسته کردن ش اتیفشار باال را در خود گنجانده تا در هنگام عمل کیدرولیه الیس یتوجهقابلمقدار است 

 است. شدهدادهماژول، نشان  نیاز ا یی، نما14شکل استفاده شود. در 

 
 ]68[ ایردریزماژول انباشتگر : 64شکل 

 

 تیتمپل
 زاتیهتج ریسا یبرا گاههیعنوان تکبه نیو همچن ایدر بستر در یحفار یبرا یعنوان هادکه به باشدیم یبا اتصال جوش یقاب فوالد یشامل تعداد

 ،هاتیلتمپ زاستفاده ا یاصل یهااز هدف یکی. باشدیم یانواع مختلف یدارا کندیم یرا نگهدار ایچه سازه نکهیو برحسب ا ردیگیمورداستفاده قرار م

( بوده و یلیاشکال مختلف )معموالً مستط یدارا هاتی. تمپلباشدیم یقاب فوالد کی یبر روبستر دریا در  دیتول ستمیاز اجزا س یکردن تعدادجمع

 شده است. آورده لتیتمپ کی، نمونه 15شکل . در باشندیفوت م 37تا  5ارتفاع فوت و  07تا  17عرض فوت ،  157تا  17حدود  یطول یدارا

 
 ]63[ لتیتمپ کینمونه : 65شکل 

 

 6زیرآبی یهاروبات

در  جهیرنتد ابد،ییکاهش م یدهسیو نصب و سرو اتیعمل یانسان برا یامکان دسترس شتر،یب یهامنطقه استخراج نفت به عمقیابی و راهتوسعه  با

 شده است.نشان داده یرآبیربات ز کی، 16شکل در  .شودیم ادهاستف ،ایردریز اتیانجام عمل یبرا یبرا زیرآبی یهااعماق از روبات نیا

                                                 
1 Remotely operated underwater vehicle 
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 ]22[ ت زیرآبیاب: یک نمونه ر61شکل 

 

 اند:وظایف کاربردی ربات زیرآبی عبارت

 بازرسی موقعیت .1

کن است به کمک مم 1بستر یبردارنقشهباید بازرسی موقعیت، عمق و خواص بستر صورت گیرد. ، نصب و حفاری هایی همچونیتفعالقبل از 

یرآبی ارسال و دریافت کرد. همچنین زاین امواج را به کمک یک ربات  توانیمانتقال امواج آکوستیک صورت گیرد، که  و 2سنسور فشار تفاضلی

 .صورت گیرد، 3های پژواک صداسیستم یله یک ربات مجهز بهوسبهجزئی،  صورتبهتواند یم ،ی )نگاشت( بستر دریابردارنقشه

 کمک به نصب .2

 ها،بکسل و قالب میس یدر نصب و جداساز یریو درگ یمشاهده، صحت سنج یبرا رآبیز یها، وجود رباتبستر دریانصب تجهیزات سیستم در 

 است. ضروری و الزم

 بازرسی .3

 ورتصرا به یبازرس ندیفرآ توانیم یطورکلبه .باشدیخط لوله و ... م یخوردگ ش،یسازه، ارتعاشات، سا یمعموالً شامل بازرس ،یبازرس ندیفرآ

 ها، تقسیم کرد.های معمول خطوط لولهبازرسی ریو سا بازرسی بصری از نزدیک، بازرسی تفصیلیبازرسی کلی بصری، 

 

 کشور یفعل یهایبا فناور ایدربستر متسیس یفناور یهمخوان
 متأسفانه .]21[شده استبرداشته ،قیبه سمت استخراج نفت از آب عم یگام مؤثر ر،یرکبیام 4نیمه شناور یبا ساخت سکو 1397از سال در کشورمان 

 ودر این حوزه صورت نگرفته و منابع نفت  یتوجهقابلهای کشور، فعالیت صنعتی های پژوهشی صورت گرفته در دانشگاهرغم فعالیت، علیازآنپس

دلیل عواملی  به فعالیتی صورت نگرفته است. نیز هیچگونه در آب عمیق، فناوری سیستم بستردریا کارگیریبهدر  و مغفول مانده است ،این حوزه گاز

 ورکش ارزشمندو تجربیات  یانسان یروین، هامجموعههمچنین و  و... در کشور یگرختهیر د،یساخت و تول ن،یسنگ عیوجود کارخانجات صناهمچون 

تکنولوژی تعدادی از  ؛ ورا فراهم نمود های بستردریاسیستم یریکارگبههای مناسب برای توان زیرساخت، میعمقکمهای و آبدر حوزه فراساحل 

 ،در آب عمیقی با نگاه کاربررا، و...  آب عمیق گذاریلوله، پلم، هاتریها، کریسمس، همچون چندراههسیستم بستر دریا هایو زیرفناوری تجهیزات

 به تملک درآورد.

 

 

 

                                                 
1 Seabed Mapping 
2 Differential Pressure Sensors 
3 Echo Sounder 
4 Semi-submersible 
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 بندیگیری و جمعنتیجه

یری و گای از شکل، پرداخته شد. در ابتدا تاریخچههستند گاز ری از منابع نفت ووبهره مختص بستر دریا کههای به معرفی سیستم در این مقاله

 یشینهای استخراجی پارائه و در ادامه مزایای این سیستم در مقابل استفاده از سیستمدر کشورهای پیشرو و صاحب این فناوری، تکامل این سیستم 

و  یاجزای کلید وانواع چیدمان و جانمایی تجهیزات با توجه به شرایط فیلد مورد توسعه، پرداخته  سپس به توضیح معرفی شد. ،های عمیقدر آب

 ،در حوزه نفت و گاز فراساحل مانرکشو یفعل یهایبا فناور ریفناواین  یهمخواندر ادامه  ؛ ودمشخص ش هرکدامجایگاه معرفی و  ،مهم این سیستم

 بررسی شد.
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