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گفتگوي اختصاصي ماهنامهي اکتشاف و تولید با آقای دکتر عمادي؛

صحبتهای مدیر پژوهش و فنآوری شرکت ملی
نفت درخصوص ازدیاد برداشت نفت
تهیه و تنظیم :میراحمد حسینی

مدیریت پژوهش و فنآوری شرکت ملی نفت

لزوم استفادهی صحيح از ذخایر نفتي كشور

در سطح شركت ملي نفت ايران بيان کنید و

بهمنظور افزايش طول عمر آنها و برخورداري

توضيحاتي در م�ورد انواع اين روشها ارائه

نس�لهاي آين�ده از اي�ن ذخاير خ�دادادي

نمایيد؟

ايج�اب ميكند که ب�ا مديري�ت صحيح اين
مناب�ع آش�نا ش�ويم .از ن�كات قابلتوج�ه در
مديري�ت مخ�زن ،اتخ�اذ روشهاي�ي جهت
حفظ و صيان�ت مخزن ،افزایش ب�ازده توليد
و س�عي در نگهداش�ت مطلوب آن طی زمان
اس�ت .در مصاحبهي حاضر سعي بر اين است
ك�ه پ�س از آش�نايي مختصري ب�ا روشهاي
انجام ازدياد برداش�ت در كش�ور و
در ح�ال
ِ

بررس�ي وضعي�ت موج�ود ،چالشه�اي اين
ح�وزه شناس�ايي ش�ده و راهحلهايی عملی
پيش�نهاد گردد .ضمن اینک�ه برنامهريزيهاي
آتي در اين خصوص نیز مطرح خواهد شد.
 :لطف� ًا مقدمهاي در خصوص
تاريخچ�هی آغ�از بهكارگي�ري روشه�اي
مختلف ازدياد برداشت از ميادين نفت و گاز

دكت��ر عم��ادي :س��ابقهی بهكارگي��ري
روشهاي مختلف ازدياد برداشت در ميادين
نفتی كش��ور ،محدود به س��الیان اخير نیست؛
بلكه قدم��ت آن به زمان حضور آس��كو در
فعاليتهاي نفتي ش��رکت مناط��ق نفتخيز
برمیگردد.
در آن س��الها آس��کو كه اختیار توليد و
ص��ادرات نفت را در دس��ت داش��ت پس از
جمعبن��دي به اين نتيجه رس��ید ك��ه توليد و
بهرهب��رداري از ميادين كش��ور (كه در حال
درگير ش��دن با مش��كالت عديدهاي بودند)
نيازمن��د راهحل��ي اساس��ي اس��ت .در نتيجه
س��هامداران و شركاي آس��كو طي جلسات
گوناگ��ون و پ��س از بحثه��ا و چالشهاي
تكنيك��ي و فن��ي مختلف به اي��ن جمعبندي
رس��يدند که از روشهاي تزریق گاز طبیعی

یا آب جهت بهبود یا افزايش توليد اس��تفاده
كنند .نخستين پيشنهاد آنها نیز تزریق آب بود.
ب��ا توجه به مبحث صيانت از مخازن و درنظر
گرفتن مصالح و منافع كشور ،اعضای بدنهی
كارشناسي شركت ملي نفت از جمله مرحوم
دكتر سعيدي با این پیشنهاد مخالفت میکردند
و بیش��تر با تزريق گاز موافق بودند .در نهايت
نیز پس از بحثهاي فراوان آسكو متقاعد شد
كه روشهاي حفظ فش��ار و تزريق گاز را در
برخی ميادين گازي مانند پازنان عملياتي كند.
البته در شرکت فالت قاره بهعلت دسترسي به
آب دریا و کوچک تربودن ميادين از دیدگاه
توليدي ،كوتاهتر بودن عم��ر اوليهی ميادين
و گذر س��ريع آنها به مرحلهی ثانويه ،عمدتاً
ِ
برداشت تزريق آب اجرائي
روشهاي ازدياد
شد .هرچند توجه به آثار استفاده از روشهاي
مذکور و درنظر گرفتن فوايد و مضرات آنها
نیازمند بحث كارشناسي جداگانه و كنكاش
عميقتري است.
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 :با توجه به پيچيدگي مخازن
كش�ور ،ارزياب�ي ش�ما در خص�وص نح�وه و
مي�زان بهكارگي�ري روشه�اي چندگان�هی
ازدياد برداش�ت در سطح شركت ملي نفت و
شركتهاي توليدي تابعه چيست؟

دكتر عمادي :تا بهحال عمدتاً از دو روش
تزريق آب و تزريق گاز با تثبيت فشار استفاده
ش��ده اس��ت .در بعضي ميادين مانند كرنج و
پارس��ي و ميادين ديگري كه شرايط مخزنی
و فشار مناسب داشتند از روشهاي امتزاجي
نيز استفاده ش��ده اس��ت .ارزيابي عملكرد و
اجرايي شدن آنها؛ اینكه در مرحلهی طرح و
مرحلهی اجرا تا چه حد انطباق دارند و اينكه
طرح اجرا ش��ده تا چه حد با ش��رايط بهينهی
مخزن همخوان��ي دارد بحثه��اي مختلفي
بهدنبال خواهد داش��ت .ای��ن مباحث به زمان
بيشتري نیاز دارند و باید جداگانه مورد بحث
و بررسي قرار گيرند.
 :ب�ا توج�ه ب�ه تأكي�د وزي�ر
محت�رم نفت مبني بر لزوم تمرك�ز بر افزايش
ي�ك درص�دي ازدي�اد برداش�ت نفت جهت
كسب سود  700ميليارد دالري و لزوم اهميت
گس�ترش آموزشها و پژوهشهاي مربوط به
مباح�ث ازدي�اد برداش�ت نف�ت در مراح�ل
مختل�ف تولي�د و انجام پژوهشه�اي مربوط
به انتقال و بوميسازي فنآوريهاي جديد،
شركت ملي نفت در اين زمينه چه برنامههایی
دارد؟

دكتر عم��ادي :با توجه به تأكيد مقام عالی
وزارت و الزام��ات قانون��ي مصوب مجلس
ش��وراي اسالمي در قالب برنامهی پنجسالهی
پنجم در مادههاي  130و  229و موارد متعدد
ديگر در خصوص اهميت و ضرورت افزايش
يك درصدي تولي��د نفت ،در این خصوص
نیازمند برنامهای اساس��ي و كليدي هستیم كه
4

تمامي ابعاد و الزامات را درنظر گرفته و بتواند
اجراي موفقی نيز بهدنبال داشته باشد .بنابراین
در زمينههاي مختلف فعاليتهاي گوناگونی
انجام ميشود كه بعضي از آنها به روشهاي
سنتي و جاري قابلانجام هستند و برخي دیگر
از مهمتري��ن آنها نيز در قال��ب پژوهشهاي
كارب��ردي ،تحقي��ق در روشه��اي مختلف
ازدياد برداش��ت طي مراح��ل مختلف توليد
قرار گرفته اس��ت .البته مسائل مختلف ديگر
از قبيل حوزههاي سختافزاري ،نرمافزاري،
س��ازمانافزار ،انس��انافزار ،قوانين و مقررات
تنظيمي و مربوطه نیز حائز اهميت هستند.
پايلوتسازي و بوميسازي فنآوريهاي
جديد و كس��ب ای��ن فنآوریه��ا از طريق
همكاري ب��ا صاحب��ان آنها و ش��ركتهاي
ف��نآور مث��ل ش��ركتهاي خدمات��ي
،)Service Oil Company)SOCشركتهاي
()National Oil Company
مل��ي
و حت��ي ش��ركتهاي بينالملل��ی IOC
( )International Oil Companyرا نیز بايد
از طریق انتق��ال فنآوري بهنحو متناس��ب و
جه��ت حفظ منافع مل��ي و صيانت از مخازن
بهكار گرفت .بديهي اس��ت اين مسئله كه به
عنوان یک مبحث ملي و فراتر از شركت ملي
نف��ت و حتي وزارت نف��ت ،تأثيراتی جهاني
روي مصرفكنن��دگان دارد ك��ه با توجه به
حجم زی��اد ذخيرهی مخازن نفت كش��ور و
نقش و جايگاه كليدي ايران در تأمين انرژي
بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
بنابراي��ن براي پرداختن به اي��ن برنامههاي
صنعت و بهویژه دیدگاههای وزیر محترم ،در
طول س��ال گذش��ته با توجه به تغييرات انجام
ش��ده ،نگاه به توانمنديهاي داخلی ،درنظر
گرفتن اص��ول اقتصاد مقاومت��ي ،برنامههاي
مصوب مجلس و دول��ت ،بهكارگيري توان
دانش��گاهي كش��ور و همچنی��ن ب��ا تكيه بر

سرمايهگذاريهاي انجام شده از دورهی قبلي
وزارت آقاي زنگنه در حوزههاي آموزشي،
آزمايشگاهي و پژوهش��ي دانشگاهها و توان
كارشناس��ي فني آنها ،مبحث ازدياد برداشت
بهشکل گستردهای در حال پیادهسازی است.
يك��ي از این ام��ور ،واگ��ذاري ميادين نفتي
ب��ه دانش��گاهها و مراكز علم��ي و تحقيقاتي
نُهگانهی ذيصالح دارندهي رشتهی مهندسي
نفت و مخازن ميباشد که بهتازگی آغاز شده
است.
از ديگر موارد نیز سازماندهي مأموريتها
و مس��ئوليتهاي مجموعههاي��ي از قبي��ل
دانش��گا ه صنع��ت نفت ،پژوهش��گاه صنعت
نف��ت و پژوهش��كدهی ازدي��اد برداش��ت با
نگاه ب��ر مديريت مخ��ازن و نگاهي ديگر به
ساختار شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه
جهت اجراي��ي كردن و ارتق��اء مهارتها و
آموزشهاي ضروري در س��طح صنعت نفت
است كه با جديت در برنامهها گنجانده شده
است.
همچنین ايجاد س��ازوكارهايي در حوزهی
برنامهريزي تلفيقي شركت ملي نفت ،مديريت
پژوهش و فنآوري و ساير حوزههاي توانمند
از قبيل پيمانكاران ،مشاوران ،نقشآفرينان و
بازيگران حوزهی توس��عهی ميادين و ازدياد
برداش��ت از ميادي��ن نيز مدنظر ق��رار گرفته
اس��ت .بهطوري كه با افزایش توان داخلي و
اجرايي كردن آنها ،برنامهریزی سختافزاري
و نرمافزاري جهت الزام ساخت و بومیسازی
ده قلم از وس��ایل و تجهیزات��ی كه عمدتاً در
حوزهی  IOR/EORهس��تند انجام ش��ده كه
در ص��ورت موفقيت ميتواند س��بب ارتقاء
سطح ش��رکت ملی نفت در اين زمينه گردد.
الزم بهذك��ر اس��ت مق��ام عال��ی وزارت نیز
بخشنام��هاي كه توس��ط معاونت پژوهش و
فنآوري تهيه شده بود صادر کردهاند.
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جهت عملياتي ک��ردن ای��ن برنامهها (در
قال��ب برنامهه��اي كالن) ،در مجموعههاي
مختل��ف وزارت نفت از جمله ش��ركت ملي
نفت ،پژوهشكدهی ازدياد برداشت ،مديريت
پژوهش و ف��نآوري و مديريت برنامهريزي
تلفيقي شركت ملي نفت برنامهریزیهايي در
حال انجام است كه بهشکل جداگانه به اطالع
خواهد رسيد.
 :با درنظر گرفتن محدوديت
منابع نف�ت و گاز جهان و نيز توانایي محدود
انسان در اکتشاف ،توليد و بهرهبرداري از منابع
هيدروکربني ،نياز به توس�عهی فنآوريهاي
جديد جهت توس�عهی علمي و عملي ازدياد
برداش�ت احس�اس ميش�ود .برنامهري�زي
شركت ملي نفت براي بهكارگيري روشهاي
روزآمد ازدياد برداشت چيست؟

دكت��ر عم��ادي :بهدلیل محدودي��ت منابع
نف��ت و گاز (اعم از متعارف ي��ا نامتعارف)،
تولي��د و بهرهبرداري حداكث��ري از این منابع
و مس��ائل مربوط بهنحوهی توليدآنها نيازمند
ف��نآوري روز خواه��د ب��ود .البت��ه امروزه
همهی ش��ركتها به اهمی��ت نقش و جايگاه
این فنآوریها در تولي��د بهينه از منابع نفت
و گاز پ��ی برده ان��د .ش��ركت مل��ي نفت از
روشهاي جديدی كه امروزه در دنيا بهشکل
وس��يعي مورد اس��تفاده ق��رار میگيرند و نيز
روشهاي متفاوتی كه عمدتاً متناسب با عمر
ميدان در مراحل اولي��ه  ،ثانويه و ثالثيه بهکار
میروند اس��تفاده میکند.همچنین بحثهاي
جدي��دي از قبي��ل نانو س��ياالت ،نانو ذرات،
سورفكتانت،نانوسورفکتانتها،هيدروژلهاي
نانوکامپوزيت��ي ،نان��و كامپوزيت��ي ،پليمري،
وغیره بهوی��ژه خواصي از قبي��ل  salinityو
روشهاي��ي كه ب��ا كمترين هزينه بيش��ترين
كارايي را داشته باشد يا روشيهاي ميكروبي

و روشهاي مصنوعي فرازآوري مانند پمپ،
فرازآوری با گاز و غیره نيز مطرح است.
جهت بهكارگيري و انطب��اق اين روشها
ميت��وان عن��وان كرد ك��ه ازدياد برداش��ت
موضوع��ی يكپارچ��ه ،همهجانبه و گس��ترده
اس��ت كه بايد در همهی ابعاد صنعت بهویژه
در حوزهی باالدس��تي مورد توجه قرار گيرد.
البت��ه در این خصوص بعض��ي عوامل ديگر
نظیر نيروي انساني و ساختار سازمان ،مقررات
و قوانين ،س��ختافزارها و نرمافزارهاي مورد
نياز و تراز دانش ش��ركت ني��ز تأثيرگذارند.
با توجه به س��ابقهي ميادين كشور و نوع اين
ميادين ،ت��ا کنون در اين زمين��ه نياز كمتري
احساس ميش��د .اما در بعضي بخشها مانند
فالت قاره اين موضوع بيشتر مورد توجه بوده
و بسته به وضعيت مخازن موجود ،نوع آنها و
شرايطي از قبيل كوتاه بودن مرحلهی اوليهی
توليد ميادين ،شركتها بيشتر به اين امر روي
آوردهاند.
بههر حال باید اين مس��أله در همهی ابعاد
مورد توجه قرار گي��رد؛ چراكه اين امر مانند
سكويي است كه نميتوان تنها با تكيه بر يك
پايه آنرا بلند نگاه داش��ت و ضروری اس��ت
ب��ه تمامی بايدهاي آن توج��ه کرده و همهی
ابع��اد آنرا مدنظر قرار داد تا بتوان توانمندي
اس��تفاده از فنآوريهاي ازدياد برداش��ت را
ايجاد كرد.
نخس��ت بايد از توان مراك��ز مختلفي نظیر
دانش��گاهها و مراكز تحقيقاتي ،مراكز رابط و
پل ميان تحقيق��ات و عمليات كه قب ً
ال به آنها
اشاره ش��د اس��تفاده کرد و كاربردي كردن
آنه��ا (كه در مقياس پايل��وت و صنعت نقش
بس��يار پررنگي دارند) را مدنظر ق��رار داد و
در مرحل��هي بعد بايد به منابع مورد نياز توجه
کرد .البته مبحث مديري��ت يكپارچه مخازن
بحثی كالن اس��ت و ابع��اد مختلفي دارد كه

ضروری است توانایی اعمال مدیریتی مقتدر
در حيط��هی ني��روي انس��اني و توانمنديها،
دانش و مهارت های آنها ،حوزهی زيربنايي،
بخ��ش س��ختافزاري صنع��ت ،ش��رايط،
مشخصات مخازن ،سياستهاي كالن كشور
وجود داشته باشد.
شركت ملي نفت بهعنوان الزامي قانوني و
تعريف روابط ميان وزارت نفت و ش��ركت
ملي نفت در جايگاه��ی حاكميتي بوده و در
قواني��ن وزارتي بهعنوان مج��ري ،متصدي و
صادرکننده ی ليس��انس ب��راي توليد ميادين
ذكر شده است .اين ليس��انس در نسخههايي
از تولي��د بهينه كه ش��امل روشه��اي ازدياد
ی موفق
برداشت ميباشد ديده شده که نمون ه 
موجود آن در دنيا كش��ور نروژ است .قوانين
و سياس��تهای مذکور توس��ط وزارت نفت
ایجاد شده و به شركت ملي نفت كه وظيفهی
انطباق این روشها با وضعيت مخازن كشور و
اجراي��ي كردن آنه��ا را بر عه��ده دارد ابالغ
میگردد.
ش��رکت ملی نفت نيز با تدوين برنامههاي
اجراي��ي و پيشبين��ي منابع مورد ني��از ،آنها
را بهاج��را درم��یآورد .ضم��ن اینکه براي
پيادهس��ازي قوانین و سیاستهای مذکور از
بازيگران متعددی استفاده می شود.
در حال حاضر اين اتفاق به صورت شكلي
میافتد ولي به صورت محتوايي در مرحلهي
آغازي قرار دارد و بايد روشهاي متناسب با
مخازن كش��ور (و نه لزوماً روشهاي در حال
اجرا در دنیا) را پياده كرد .ضمن اينكه بايد به
اين نكته توجه داشت كه روشهاي منطبق بر
نيازهاي مخ��ازن و روشهايي كه از دیدگاه
توانمندي صنعت قابليت اجرايی دارند مدنظر
قرار گيرند.
 :آيا تاكن�ون مطالعهي جامع
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مصاحبه
گزارش

برداش�ت در مخازن ايران ك�ه عمدت ًا مخازن
شكافدار هستند انجام شده است؟

دكتر عمادي :مخازن كش��ور ما مثل ساير
مخ��ازن نفت��ي خاورميان��ه از جمل��ه مخازن
ابوظب��ي ،كويت و بهمقدار كمتر عربس��تان،
ش��كافدار هس��تند .در ای��ران تجربي��ات
موفق��ي از توليد مخازن ش��كافدار وجود
دارد ام��ا ب��ا توجه ب��ه ميادين كش��ور ،نوع
س��نگ (از ديدگاه استاتيكي) ،نوع سيال (از
نظر ديناميكي) ،تعامل س��نگ و س��يال (كه
وضعيت مخزن را بهش��كل ماتريس تعريف
ميكند) ،ن��وع و حجم ذخي��رهي مخزن (با
ِ
مختلف تصور شده) ،امکانات زيربنايي
ابعاد
(از نظ��ر  ،)Infra Structureخط��وط لولهي
س��کوهاي درياي��ي ،هزينهه��اي مترتب بر
اج��راي پروژههاي ازدياد برداش��ت (حمل،
انتق��ال ،اخت�لاط و تزري��ق در روشه��اي
ش��يميايي) و  ...ضروري است تمامي موارد
در مطالع��هي جام��ع ديده ش��ده و از لحاظ
اقتصادي توجيه كافي داش��ته باشند .بنابراين
بايد ماتريسي چندوجهي از تكتك ميادين
با ابع��اد موجود ،خواص س��ياالت ،خواص
س��نگ ،تعامالت سنگ و سيال و روشهاي
ازدياد برداش��تي توصيه ش��ده درنظر گرفت
و در نهاي��ت ب��ا ب��رآورد دقي��ق اقتص��ادي
روشهاي موجود ك��ه از نظر اقتصادي قرمز
(زي��انآور و توصيه نش��ده) يا س��بز (توصيه
ش��ده) يا زرد (حد واس��ط) خواهن��د بود و
همچنين انج��ام مطالعات بيش��تر ،كاربردي
ب��ودن اين روشها در مي��دان را اثبات كرد.
اگر بخواهي��م بدانيم كه در اي��ران تحقيقي
جامع با همهي ديدگاههاي وس��يع مطالعهاي
روي همهي ابعاد اش��اره شده انجام گرديده
يا نه ،پاس��خ منفي خواهد ب��ود .هرچند اين
كار در بعضي شركتها با كمك مشاوران و
شركتهاي خارجي با شدت و ضعفهايي
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اجرا شده است.
 :آي�ا منابع تأمين س�يالهاي
تزريق�ي (نيت�روژن ،دياكس�يدكربن ،متان و
 )...جهت ازدياد برداش�ت در ايران مش�خص
اس�ت؟ و آي�ا پتانس�يل كش�ور در اي�ن زمينه
بررسي شده است؟

دكتر عمادي :همانطور كه می دانید ايران
از لحاظ منابع گازي بهويژه متان غني است
كه اين امر يك مزيت بهحساب ميآيد .اما
افزايش روزانهي مصارف صنعتي ،خانگي و
صادرات و تقريباً برابر بودن توليد و مصرف
گاز در كش��ور ،محدوديت��ي ايج��اد كرده
است.
با توجه به شرايط موجود ،تزریق گازهاي
دياكس��يدكربن ،نيتروژن و متان روشهاي
سهلالوصلي هستند .البته با وجود ذخاير غني
نيتروژن كش��ور از جمله كبيركوه بايد عالوه
بر هزينهي اكتش��اف ،هزينهه��اي حفر چاه و
انتق��ال گاز را نيز در نظر گرف��ت .در دنياي
امروز كمتر كش��وري چنين هزينههايي انجام
داده؛ مگر كش��ورهايي كه قب ً
ال در اين زمينه
سرمايهگذاري كرده باشند.
ام��روزه آس��انترين ِ
روش تزريق نيتروژن
مورد استفاده در دنيا كه در آمريكايشمالي،
مكزي��ك و  ..ب��هكار م��يرود اس��تفاده از
روشه��اي كرايژنيك و تصفيهي نيتروژن از
هواي اطراف اس��ت كه بهصرفه بوده و حتي
از متان ني��ز ارزانتر توليد ميش��ود؛ چراكه
هزينههاي حفر چاه و انتقال و س��ایر هزینه ها
را ن��دارد .در مجموع با توجه ب��ه هزينههاي
س��رمايهگذاري و توليد ،تصفيهي نيتروژن از
هوا مقرون بهصرفه اس��ت؛ هرچند بايد منابع
سرمايهگذاري آنرا نيز درنظر گرفت.
كرب��ن ب��ه دو روش قاب��ل تولي��د از
دياكس��يدكربن اس��ت :الف) ذخاير طبيعي

دیاکس��یدکربن در زمين ك��ه مانند نيتروژن
هزينهه��اي اكتش��اف ،حف��ر چ��اه ،توليد و
انتق��ال بر آن مترتب خواه��د بود .ب) روش
ذخيرهس��ازي دیاکس��یدکربن ()CCS
ك��ه از گاز خروجيه��اي نيروگاهه��ا توليد
ميش��ود .در كش��ور ما در نيروگاههايي مثل
نيروگاه رامي��ن ،جهت مص��ارف صنعتي از
دیاکسیدکربن توليدي استفاده ميشود .البته
در خصوص تزريق دیاکس��یدکربن با توجه
به شرايط ميدان و محدوديتهاي موجود در
تزريق آن ،پژوهش��كدهي ازدياد برداشت با
همكاري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
پ��روژهاي تعريف كرده تا دیاکس��یدکربن
خروجي نيروگاه رامين براي تزريق اس��تفاده
شود كه در حال حاضر اين پروژه در مراحل
اوليه و بررسي خواص مخزني سنگ و سيال
قرار دارد.
در ايران با لحاظ كردن موقعيت جغرافيايي،
هزينهه��ا ،فنآوريهاي آلترناتيو و ش��رايط
ميادين ،تزريق دیاکس��یدکربن مؤثر است و
در صورت تأمي��ن منابع مالي ،ذخاير موجود
دیاکس��یدکربن با مشكلي مواجه نيستند .نیز
تزري��ق متان نیز ب��ه ميزان تقاضاي ش��بكهي
مصرف كل كشور بستگي دارد و استفاده از
ای��ن گاز جهت تزريق در اولويت بعدي قرار
ميگيرد.
 :با توجه ب�ه حضور جنابعالي
در س�مت رياس�ت پژوهش�كدهي ازدي�اد
برداش�ت ،ارزياب�ي ش�ما از عملك�رد اي�ن
پژوهش�كده در ايفاي نق�ش محوري بهعنوان
مركزي تخصصي در زمينهي ازدياد برداشت
چيست؟

دكتر عمادي :همانگونه كه اش��اره ش��د
براي عملياتي ش��دن ازدياد برداشت ،بايد به
اين موضوع توجه داشت كه ازدياد برداشت
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طيفي صفر يا يك نيس��ت؛ بلكه طيفي است
كه ش��ركتهاي دارندهي ذخاير نفت و گاز
(بهويژه نفت) به آن روي ميآورند .اين امر به
مسائلي مانند برداشت از ميدان يا ( IORبهبود
افزايش تولي��د) يا ( EORازدياد برداش��ت)
بستگي دارد .همين موضوع سبب شده تمامي
ش��ركتها بهنحوي درگير آن باشند؛ چراكه
 IORفرآيندي است كه از ابتداي عمر ميدان
ميتواند در همهي زيرمجموعههاي مديريت،
حفاري ،استفاده از تجهيزات نوين و تأسيسات
سطحاالرضي قابلاعمال باشد.
بنابراين طيف عنوان شده با توجه به شرايط
موجود در هر قسمت از صنعت نفت متفاوت
است؛ از آن جمله تفاوتهاي اجرايي كه در
خش��كي و دريا و نوع ميادين (شرايط و عمر
ميدان از مراحل سهگانهي عمر ميدان) وجود
دارد .تا به امروز پژوهشكدهي ازدياد برداشت
به مش��كالتي ك��ه از طرف صنع��ت مطرح
ش��ده ورود ك��رده و پروژههاي��ي نيز جهت
روشنس��ازي ،زمينهسازي ،تبيين مشكالت و
آشنا كردن ش��ركتها با اين فرآيندها انجام
داده است.
بهعنوان مثال در شركت نفت و گاز پارس
در زمينهي حل مش��كالت مرب��وط به اليهي
گازي پارس جنوب��ي همكاريهاي نزديكي
وجود دارد كه ب��ا بهكارگيري توانمنديهاي
خارج از كش��ور ،مجموعهي پژوهش��كده و
مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي كشور ،شناخت
واقعيتري از حقايق مخزن و محدوديتها و
مزيتهاي اس��تفاده از بعضي روشها حاصل
شده اس��ت .در كنار اين امور ،پژوهشكده با
اجرايي كردن روشه��ا و بازخورد گرفتن از
آنها در سيستم ،توانسته مدل شبيهسازي مخزن
را براي  Scale upآن مورد استفاده قرار دهد
كه مدلي موفق بوده اس��ت .م��وارد متعددي
نيز با ساير ش��ركتهاي عملياتي مانند مناطق

نفتخيز جنوب ،فالت ق��اره و نفت مركزي
وجود داشته است .هرچند براي تعريف روابط
و مديريت يكپارچه آنها نياز به ريل مشتركي
احس��اس ميشود كه اميد اس��ت با استفاده از
ظرفيت مديريت برنامهريزي تلفيقي ش��ركت
ملي نف��ت و مديريت مناب��ع هيدروكربوري
بت��وان جهت يكپارچهس��ازي آنه��ا گامهاي
مؤثري برداشت.
 :ب�ا توجه ب�ه نيروي انس�اني
موجود در ش�ركت ملي نفت و مسائل مطرح
ش�ده در خص�وص اس�تخدام يا جذب س�اير
نيروها ،بهنظر جنابعالي اين سياست تا چه حد
در راستاي اهداف و برنامههاي مهم و حياتي
ش�ركت ملي نف�ت از جمله ازدياد برداش�ت
خواهد بود؟

دكتر عمادي :جذب نيروي انساني ،كيفيت
نيروهاي جذب ش��ده ،ش��رايط حفظ نيروي
انس��اني و آموزشهاي حين خدمت نقش��ي
بسيار كليدي در تعيين سياستها و برنامههاي
ازدياد برداش��ت دارد .طبق قانون  5Mدر اين
زمين��ه عالوه بر مباحث مالي و ماش��ينآالت
مورد نياز ،نيروي انس��اني و كيفيت آن نقشي
بسيار كليدي ايفا ميكند .البته منشاء مديريت
نيز بهنحوي وابس��ته به نيروي انس��اني جذب
ش��ده خواهد بود .در همين راس��تا س��طوح
نيروي انساني ،كيفيت و رضايتمندي افراد و
سياستهاي كالن جهت بهرهگيري از نيروي
انساني نيز بسيار مهم خواهد بود.
 :ماهنام�هي اكتش�اف و
تولي�د نش�ريهاي علمي-ترويجي در حو زهي
باالدس�تي ش�ركت مل�ي نفت اس�ت .ب�ه نظر
جنابعال�ي اين نش�ریه ت�ا چه ح�د در عمل به
وظايف و رسالت محوله موفق بوده و پيشنهاد
شما براي ارتقاء سطح آن چيست؟

دكتر عم��ادي :ب��ه نظ��ر بن��ده ماهنامهي
اكتشاف و توليد نقش بس��يار مؤثري داشته؛
البته رس��الت اين نش��ريه آش��نا كردن افكار
مخاطب��ان و هم��كاران ح��وزهي باالدس��تي
صنع��ت نف��ت ،ارائ��ه تصاوي��ر واقع��ي از
چالشهاي پي��شروي حوزهي صنعت نفت،
نش��اندادن نقاي��ص و مش��كالت موجود در
اين حوزه و يكپارچهس��ازي ذهن و افق ديد
همكاران اس��ت كه تحقق آن بهمرور زمان با
شفافسازي و طرح موضوعات و چالشهاي
مختلف مديريتي بهصورت مديريت كالن يا
مديريت مخزن اتفاق خواهد افتاد.
پررنگ شدن ديدگاهها و امكانسنجيهاي
اقتص��ادي در كنار دي��د فن��ي و تكنيكي از
ضروريات��ي اس��ت ك��ه در مهندس��ي نفت
دنيا اتفاق افتاده اس��ت .ام��روزه تنها زاويهي
ورود به مس��ائل ،ابزارهاي امكانسنجي فني
نيس��ت؛ بلك��ه همهي م��وارد فني ب��ا عينك
اقتصادي ،مالي و اعتباري نگريس��ته ميشود.
ولي متأس��فانه بهعلت عدم آموزش كافي در
دانش��گاهها (نبود دورههاي مالي و محاسبات
اقتصادي) ،در اي��ن زمينه عقبماندگيهايي
بهچشم ميخورد.
همچنين بهعلت دولت��ي بودن فعاليتهاي
ش��ركتهاي نفت��ي در ايران ،ش��ركتهاي
مختل��ف م��وارد مدنظر خ��ود را بر اس��اس
نيازمنديه��اي فن��ي به ش��ركت هولدينگ
م��ادر اع�لام ميكنند كه بهدلي��ل وجود اين
س��اختار و ع��دم وجودآموزشه��اي الزم،
ديدگاههاي اقتصادي بهاندازهي كافي مدنظر
قرار نميگيرد كه ماهنامهي اكتشاف و توليد
ميتوان��د جه��ت تغيي��ر اين رويكرد بس��يار
تأثيرگذار باشد.
در پاي��ان موفقيت و تعال��ي روزافزون اين
مجموعه را از خداوند متعال خواستارم.
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