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توسعه و تولید فنآورمحور میادین هیدروکربنی
سید مهدیا مطهری* ،سید صالح هندی

پژوهشگاه صنعت نفت

در بند چهاردهم سياس��تهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،بهمنظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و حفظ و توس��عهی ظرفيتهاي توليد نفت این
منابع (بهويژه در ميادين مش��ترك) ،بر افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كش��ور تأکید شده است .از سوی دیگر در بخش اول بند پنجم سیاستهای
کلی علم و فنآوری ،افزایش سهم علم و فنآوری در اقتصاد و درآمد ملی ،ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی مورد توجه واقع شده است .از اینرو
مقالهی حاضر بهدنبال آن است تا با ارائهی روششناسی طرح توسعه و تولید دانشبنیان یا فنآورمحور میادین هیدروکربنی ،در جهت برآورده شدن
سیاستهای مذکور گام بردارد.
توسعه و تولید ،میادین هیدروکربنی ،دانشبنیان ،فنآورمحور ،نگرش سیستمی ،توسعهی فنآوری ،افزایش تولید ،ضریب بازیافت
مقدمه

در توس��عهی فنآوری باالدستی صنعت
نفت س��ه عامل اصلی مش��ارکت دارند که
عبارتند از ش��رکتهای بهرهبردار (بهعنوان
متقاض��ی ف��نآوری) ،هس��تههای پژوهش
و ف��نآوری (بهعن��وان مدیریت پروژههای
توس��عهی ف��نآوری) و توس��عهدهندگان
(بهعن��وان مجری��ان پیادهس��ازی و اجرای
ف��نآوری) .از ای��نرو طراح��ی صحی��ح
عرص��هی بازیگ��ری ،نق��ش بیبدیل��ی در
ایف��ای نقش بهین��هی این بازیگ��ران دارد.
اگ��ر این عرصه ی��ا بهعب��ارت دیگر محور
اصلی بازیگ��ری ،یک میدان نفتی باش��د،

دس��تاوردهای این بازی که همان توسعهی
فنآوری است نقش بهس��زایی در افزایش
تولید و ضریب بازیاف��ت یا بهبود مدیریت
مخازن دارد.
مدیری��ت مخ��زن عب��ارت اس��ت از
تصمیمگیری برای ادارهی یک میدان نفتی
که متشکل از فرآیندهای زیر است [:]1
تدوين اس��تراتژي و تعيين اولويتهاي
توس��عه و تولي��د ب��ر مبن��اي دس��تيابي ب��ه
شاخصهاي كليدي عملكرد
مطالعهی جامع و تهیهی طرح توسعهی
میدان
اجرای طرح توسعه و تولید

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()sm-motahari@gahoo.com
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نظارت و ارزیابی
در تمام��ی ای��ن مراح��ل فنآوریهای
ن��رم و س��خت مبتن��ی ب��ر پژوهشه��ای
بلندم��دت و آیندهنگرانه ،پژوهشهای فنی
و آزمایش��گاهی و پژوهشهای��ی از ن��وع
مدیریت پروژه نقش بهس��زایی در مدیریت
موفق میدان دارند.
در ش��کل 1-ارتب��اط بی��ن فرآیند اصلی
مدیریت مخزن با فرآیند پشتیبان در حوزهی
پژوهش ،نوآوری و فنآوری نشان داده شده
است .با نگاهی به تجربیات انتقال فنآوری
نتیج��ه میگیریم که ع��دم یکپارچگی بین
س��ه عنصر ف��نآوری ،فرآیندهای کاری و
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نیروی انس��انی باعث شکس��ت بسیاری از
پروژههای انتقال فنآوری اس��ت .از اینرو
برای توس��عه و تولی��د فنآورمحور باید از
نگرش��ی سیس��تمی بهره جس��ت که بتواند
فرآیندهای کاری موجود را ترسیم کرده،
تضادها و تداخالت آنها را شناس��ایی کند
و در راس��تای بهبود تولید میدان به ارائهی
فرآینده��ای بهینه و یکپارچه ی با اس��تفاده
از فنآوریه��ای جدی��د مب��ادرت ورزد.
ای��ن هم��ان مفه��وم مدیری��ت یکپارچهی
داراییهای نفتی اس��ت که میتواند ظرف
اصلی توسعهی فنآوری باشد.
بر اساس رویکرد سیستمی ،فرآیند تولید

متشکل از س��ه زیرسیس��تم چاه ،تأسیسات
س��طحاالرضی و مخزن اس��ت .ه��ر کدام
از این اجزا با مش��کالتی مواجه هس��تند یا
ظرفیتهایی ب��رای بهبود عملکرد از طریق
بهینهسازی دارند .برطرف کردن مشکالت
موجود یا بهینهس��ازی در چاه ،تأسیس��ات
س��طحاالرضی و مخزن بهترتیب روشهای
بهب��ود تولی��د چاهمحور ،تأسیس��اتمحور
و مخزنمح��ور نامیده می ش��وند که منجر
به افزای��ش ضریب بازیاف��ت هیدروکربن
خواهند ش��د .تمایز این روشها در زمان و
هزینهی دستیابی به افزایش ضریب بازیافت
از می��دان اس��ت .روشه��ای چاهمح��ور،

تأسیس��اتمحور و مخزنمحور روشهای
بهب��ود تولی��د کوتاهم��دت ،میانم��دت و
بلندمدت هس��تند ک��ه از لح��اظ هزینهای
بهترتی��ب صع��ودی هس��تند (ج��دول.)1-
بر اس��اس ای��ن رویکرد سیس��تمی میتوان
برای افزایش ضری��ب بازیافت ،پروژههای
پژوهش��ی میدانمح��ور ش��امل پروژههای
پژوهش��ی چاهمح��ور ،تأسیس��اتمحور و
مخزنمحور تعریف کرد.
يكي از مطالعاتي كه بر اس��اس نظرات
خب��رگان ش��رکتهای ب��زرگ نفت��ی در
خص��وص روشه��ای مختل��ف عملیات��ی
بهبود بازیافت تولی��د در بیش از  80میدان
و  400مخ��زن خلی��ج مکزی��ک بهمنظ��ور
بررسي روش مناس��ب بهبود بازیافت تولید
انجام ش��ده ،افزايش ضريب بازيافت توليد
حاصل از بهکارگیری روشهاي چاهمحور
در ح��د قابلقبولي ( 2-15درصد) نس��بت
به روشهاي مخزنمح��ور ( 2-22درصد)
اس��ت [ .]2روشه��ای چاهمح��ور با توجه
به زم��ان كوتاه��ی که ب��رای دس��تیابی به
تولید بیش��تر نیاز دارن��د ،از جايگاه ويژهاي
برخوردارند.

ﺷﻜﻞ 1ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن در ﺣﻮزهي ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻮآوري و ﻓﻦآوري
 1ارتباط بین فرآیند اصلی مدیریت مخزن با فرآیند پشتیبان در حوزهی پژوهش ،نوآوری و فنآوری

 -1روششناس�ی پژوه�ش و توس�عهی
فنآوری میدانمحور

در ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﻲ در ﺧﺼﻮص روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

اثربخش��ی پژوهش و توسعهی فنآوری
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﻴﺶ از  80ﻣﻴﺪان و  400ﻣﺨﺰن ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺒﻮد
ب��ر مبن��ای توس��عه و تولید از ی��ک میدان
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي روشﻫﺎي ﭼﺎهﻣﺤﻮر در ﺣﺪ
نفت��ی ،مس��تلزم یکپارچهس��ازی فرآین��د
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﻲ ) 2-15درﺻﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺰنﻣﺤﻮر ) 2-22درﺻﺪ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] .[2روشﻫﺎي
پژوهش و ف��نآوری با عملیات توس��عه و
ﭼﺎهﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
تولید از میدان اس��ت .برای دستیابی به این
مهم باید کنسرس��یومی متش��کل از شرکت
توس��عهدهنده ،قط��ب علمی-پژوهش��ی و
س��رمایهگذار ،همکاری وتعامل تنگاتنگی
داش��ته باش��ند .بر مبنای دیدگاه سیس��تمی
ارائه ش��ده در بخ��ش قب��ل ،پژوهشهای
ﺷﻜﻞ  2ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﻣﻴﺪان
میدانمحور مش��تمل بر پژوهشهای مرتبط
2
فرآیند توسعه و تولید دانشبنیان میدان

ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺨﺰن ،ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺪلﺳﺎزي را در دو ﺳﻄﺢ ﭼﺎه و ﻣﺨﺰن اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻠﻘﻪي ﺳﺮﻳﻊ و
3

ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺨﺰن و ﻣﺪلﺳﺎزي ﭼﺎه ،راهﺣﻞﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎهﻣﺤﻮر را اراﺋﻪ ﻛﺮد و در
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎي ﻓﺮازآوري )ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭗﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪاي ﻣﻜﺸﻲ
و ﭘﻤﭗﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻖ( ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻣﺜﻞ ژل-ﭘﻠﻴﻤﺮ( و ﺣﻔﺎري و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎه )ﻣﺜﻞ ﺷﻜﺎف
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در ش��کل ،3-درگاهه��اي تصمیمگیری
ب��ا روشه��ای بهب��ود تولی��د چاهمح��ور ،شامل روشهای فرازآوری (مثل پمپهای
تأسیس��اتمحور و مخزنمح��ور اس��ت .میل��های مکش��ی و پمپه��ای الکتریک��ی مختلفي ميتوان براي تبيين اين متدولوژي
همانطور که در ش��کل 2-نشان داده شده معل��ق) ،تزریق م��واد ش��یمیایی (مثل ژل -تعريف ش��ده که عبارتند از شناسايي علت
روشهای چاهمحور حلقهی سریع و کوتاه پلیمر) و حفاری و تکمیل چاه (مثل شکاف مشكالت در هر چاه ،ارائهی راهحل (یکی
و روشه��ای مخزنمحور حلق��هی آرام و هیدرولیکی و فنآوری چاه هوشمند) کرد .از روشهاي افزايش توليد چاهمحور) برای
انتخاب روش مناس��ب بهمنظ��ور ارائهی مقابل��ه با عل��ت ایجاد مش��کل در هر چاه،
بلندمدت است.
پ��س از توصی��ف مخ��زن ،میت��وان يك نقشهی راه كاربردي و انتخاب بهترين اولویتبن��دی چاهها در ه��ر روش افزایش
مدلس��ازی را در دو س��طح چ��اه و مخزن روش افزاي��ش توليد چاهمحور متناس��ب با تولی��د چاهمح��ور ،تحلی��ل فنی-اقتصادی
انج��ام داد .ب��ر اس��اس حلق��هی س��ریع و ش��رايط و محدوديتهاي چاه ،تأسيسات و ب��ا بهکارگی��ری نرمافزارهای مدلس��ازی
کوتاهمدت میتوان پس از توصیف مخزن مخزن و همچنين توجه به ارزيابيهاي فنی ،چاه ب��ا رویک��رد آنالیز ریس��ک در مورد
و مدلسازی چاه ،راهحلهای افزایش تولید اقتصادي و مطالعات ريسك ،امكان توسعه چاههای اولویتدار جه��ت تخمین ارزش
ی خالص ،تش��کیل س��بد بهینهای از
قالب
توليد
افزاي��ش
در این
کرد و
چاهمحور
افزودهدر
ﻫﺎ و روشﻫﺎ
در ﭼﺎه
ﺑﺴﺘﻪراﻫﺎي
اﺳﺎس
ش��رايط] .[3ﺑﺮ
بهبود ﭼﺎهﻣﺤﻮر
اقداماﻓﺰاﻳﺶو ﺗﻮﻟﻴﺪ
راستاﻫﺎي
ﺳﺎزي روش
ﭘﻴﺎده
ارائهﺟﻬﺖ
واﮔﺬاري راﭼﺎهﻫﺎ
روشهای افزایش تولید چاهمحور و تهيهی
فراهم ميسازد.
مدون
برنامه
مربوطه
آور
ﺗﻮان فن
انتقال
توس��عه
ﻧﻤﻮد.
هايﻣﺤﻮر
ﻫﺎي ﭼﺎه
ﻓﻦآوري
ه��ایو اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻪیﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺪام
ﺑﺎﻻ،و ﻣﻲ
به ﻓﺮآﻳﻨﺪ
بس��تههاي اجراي��ي براي واگ��ذاري چاهها
عوامل ایجاد مشکالت
مشکالت تولیدی چاه ها
جهت پیادهس��ازی روشهاي افزایش تولید
راه حل های رفع
مشکالت
مخروطی شدن آب و گاز
خواسته
نا
آب
تولید
چاهمحور [ .]3بر اس��اس بستههای چاهها و
انگیزش چاه
الویت بندی چاه های
تراوایی کم
ذیل راه حل ها
حفاری افقی
روشه��ا در فرآیند باال ،میت��وان اقدام به
یا روش های
تولید گاز نا خواسته
تصمی گیری چند
ستون سنگین درچاه
کاهش چرخ تولید
معیاره
توس��عه و انتقال فنآوریه��ای چاهمحور
مشکل فراز آوری
الیه های تولید کننده
لوله
ی
اندازه
تغییر
آب و گاز
نمود.
محدودیت های
روش های کنترل
چگالی کم مشبک
تولید شن
فن آوری تکنولوژیکی
از س��وی دیگر پ��س از توصیف مخزن
کاری ها
استفاده از بالک
رسوب معدنی
سازنده های تولید
روشهای فرازآوری
و مدلس��ازی آن ،میتوان طرح توس��عهی
کننده شن
جلوگیری ﻛﺮد .ﻳﻘﻴﻨﺎً اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ دو ﺣﻠﻘﻪي ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﻲﺗﻮان ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻛﻼن ) (MDPرا
روش های
رسوب آسفالتین
فشار پایین مخزن
مقدمات��ی ( )FDPرا ب��رای می��دان ارائ��ه
از رسوب
ﻃﺮﺣﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ دادهﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻐﺰه و ﺳﻴﺎل ﺑﺮاي ﺗﺴﺖﻫﺎي
نشتی لوله ی جداری
تهیه ی سبد چاه ها و راه حل های
داد .این ط��رح جامعیت الزم ب��رای اتخاذ
روش های
عملیات های
برای اجام
های تشخیصی
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي
آزمایش و
جلوگیریرﻓﺘﺎر ﺳﻴﺎل ﻣﺨﺰن ،اﻧﻮاع آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﭼﺎه
رسوب و
ﻮاص
درمانیو وﻳﮋه( و ﺧ
)ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻣﻐﺰه
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
از
زون های رباینده
اما از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺨ
اس��تراتژی ازدیاد برداش��ت را ن��دارد.ﭘﺲ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻲﺗﻮان
 3فرآیند افزایش تولید چاهمحور ﺷﻜﻞ  3ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎهﻣﺤﻮر
در عی��ن ح��ال بهعن��وان ط��رح توس��عه با
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
عدمقطعی��ت زی��اد میتوان��د در می��دان
و ﭘﻤﭗﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺨﺰن و ﻣﺪلﺳﺎزي آن ،ﻣﻲﺗﻮان ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ) (FDPرا ﺑﺮاي ﻣﻴﺪان اراﺋﻪ
ش��ود .برای رفع ای��ن نقیصه از طریق
پیاده
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و ﻓﻦآو
داد .اﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ را ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ
پایلوت ازدیاد برداش��ت ،میتوان برنامهی
اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳ
ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺪان ﭘﻴﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﻠﻮت ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﺪه برداش��ت را خردمندان��ه طراح��ی
ازدی��اد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ را ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﻳﻠﻮت ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ در ﺷﻜﻞ 4-ﻧﺸﺎن داده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺴﻚ ،ا
فرآین��د پایلوت ازدیاد برداش��ت در
کرد.
اﺳﺖ ] .[4ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪي راه ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮي روشﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺗﺴﺖﻫﺎي
اﺳﺎس ﺷﻜﻞ ،3-در
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮي ،ﻣﺪلﺳﺎزي و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ روي
ش��کل 4-نشان داده ش��ده است [ .]4بر این
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜ
ﻣﺪل دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ و اﺟﺮا
اس��اسو نقش��هی راه ازدیاد برداشت شامل
اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ در ﻫ
ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﭘﺎﻳﻠﻮت ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﻴﺪان اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﭘﺎﻳﻠﻮت ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ
ازدی��اد
مراح��ل غربالگ��ری روشه��ای
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮماﻓﺰار
ﺑﻪ
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻓﻬﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﻴﺪان ،ﺳﻨﺎرﻳﻮي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ
برداش��ت ،تستهای آزمایش��گاهی ازدیاد
اﻓﺰودهي ﺧﺎﻟﺺ ،ﺗﺸ
ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﻠﻮت
برداش��ت ب��ر اس��اس نتای��ج غربالگری،
6
مدلسازی و شبیهسازی سناریوهای ازدیاد
ﺷﻜﻞ  4ﻧﻘﺸﻪي راه ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ
برداش��ت روی م��دل دینامیک��ی مخزن با
 4نقشهی راه ازدیاد برداشت
تخمین ارزش
افزوده ی خالص
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میتوان��د برنامهای ب��رای گرفتن نمونههای
مغزه و س��یال برای تستهای آزمایشگاهی
مغ��زه (معمولی و ویژه) و خ��واص و رفتار
س��یال مخزن ،ان��واع آزمایشه��ای چاه و
آزمایشهای تولیدی باشد.

استفاده از نتایج تس��تهای آزمایشگاهی،
طراح��ی مفهوم��ی و اج��را و پیادهس��ازی
پایلوت ازدیاد برداش��ت در میدان اس��ت.
ب��ر اس��اس نتایج حاص��ل از پیادهس��ازی،
میت��وان با افزای��ش آگاهی و فه��م رفتار
میدان ،س��ناریوی ازدیاد برداشتی برای کل
میدان نفتی طراحی کرد که این مهم منجر
به افزایش ضریب بازیافت خواهد ش��د .با
بهروزرس��انی طرح توس��عهی مقدماتی بر
اساس نتایج پایلوت میتوان طرح توسعهی
کالن ( )MDPرا طراحی کرد .یقیناً اجرای
برنامه
موفق دو حلقهی باال مس��تلزم داشتن
ﻧﻘﺸﻪي راه ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر
و طرح��ی جهت کس��ب دادههاس��ت که

 -2نقش�هی راه ط�رح توس�عه و تولی�د
فنآورمحور

جهت دس��تیابی به طرح توس��عه و تولید
ف��نآور محور الزم اس��ت نقش��هی راهی
طراحی ش��ود تا مبنای عمل ق��رار گیرد .بر
اساس نقشهی راه ترسیمی در شکل ،5-این
طرح مش��تمل بر هش��ت فاز خواهد بود که

عنوان هر فاز و محصول فنآورانهی آن در
شکل نشان داده ش��ده است .بهعنوان نمونه
در هشتمین و آخرین فاز با عنوان مدیریت
فنآوری در طول اجرای طرح ،بس��تههای
فنآوری نو و بهینه برای هفت فاز قبلی تهیه
میشود .با پیادهس��ازی این هشت فاز روی
مخزن نفت��ی منتخب میتوان در کنار تولید
و توس��عهی ف��نآوری به افزای��ش تولید و
ضریب بازیافت نیز دست یافت هر کدام از
این فازها مشتمل بر تعدادی فعالیت کلیدی
اس��ت ک��ه عناوی��ن فعالیته��ای کلیدی،
مجری��ان و خروجیه��ای حاص��ل از ه��ر
فعالیت در جدول 2-نشان داده شده است.
 -3س�ازمان اج�رای ط�رح توس�عه و تولید

ﻣﻲﺗﻮان ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻃﺮﺣﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻐﺰه )
ﺑﺎﺷﺪ.

فنآورمحور

کنسرسیوم توس��عه و تولید فنآورمحور
متش��کل از مجری��ان و پیمان��کاران
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور
(توس��عهدهندگان) ،تأمینکنندگان مالی و
تأمینکنن��دگان و تولیدکنندگان فنآوری
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪلﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس
 -3ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر
دادهﻫﺎي
ﭘﺎﻳﻠﻮتدارای چهار
کنسرس��یوم
خواهد ب��ود .این
ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران )ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن( ،ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﻲ و
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻦآوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم داراي ﭼﻬﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ،
کمیتهی مهندس��ی نفت ،اجرایی-عملیاتی،
ﭘﺎﻳﻠﻮت
اﺟﺮاﻳﻲ-ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ،ﻓﻦآوري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ذﻳﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
6
پش��تیبانی است .این کنسرسیوم
فنآوری و
اراﺋﻪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎه و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ،
ﺳﻄﺢاﻻرﺿﻲ
مش��ترک فعالیت
زیرنظر کمیتهی مدیریت
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻦآوري وزارت ﻧﻔﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻦآوري ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ارﻛﺎن اﺟﺮاﻳﻲ در
ﺷﻜﻞ 6-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﻜﻞ  5ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر
ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ
خواهد کرد .اعض��ای این کمیته عبارت از
 5نقشهی راه توسعه و تولید فنآورمحور
اراﺋﻪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻴﺪان
کارفرما،
امور حقوقی ش��رکت ملی نفت،
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎه
ﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآور ﻣﺤﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪي راﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻞ ﻗﺮار
ﻓﺎزیوکنسرسیوم ،مدیریت برنامهریزی
نماینده
ﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ در ﺷﻜﻞ ،5-اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻓﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﻄﺢاﻻرﺿﻲ
ﻋﻨﻮانمعاون��ت پژوه��ش و ف��نآوری
تلفیق��ی،
ﺤﺼﻮل ﻓﻦآوراﻧﻪي آن در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺎز ﺑﺎ
ﺑﺎ
ﺷﻮد.
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻦآوري در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻃﺮح ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﻓﻦآوري ﻧﻮ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ ﻓﺎز ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
مدیریت پژوهش و فنآوری
وزارت نفت و 7
ﺎدهﺳﺎزي اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﻓﺎز روي ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻲﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در ﻛﻨﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و
شرکت ملی نفت هستند .ارکان اجرایی در
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﺳﻌﻪي ﻓﻦآوري را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻓﺎزﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ،ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺟﺪول 2-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .شکل 6-نشان داده شدهاند.

ﺗﻮﺳ

ﺳﺎز

ﻗﻄﺐ

ﺷﺮﻛﺖ

ﻣﺸﺎو

ﻗﻄﺐ

ﺷﺮﻛﺖ

ﺗﻮﺳﻌ

ﺳﺎزﻧﺪ

ﻗﻄﺐ

ﭘﮋوﻫ

ﺑﻬﺮه

ﺗﻮﺳ

ﺳﺎز

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﻦآوري و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻗﻄﺐ
ﺟﺪول  2ﺷﻜﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ،ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻓﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر ﻣﻴﺪان  -4گردش كاري بر اساس ساختار پيشنهادي
ﻛﺴﺐ و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦآوري
8

ﺷﻜﻞ  6ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر ﻣﻴﺪان

 6سازمان اجرای طرح توسعه و تولید فنآورمحور میدان

ﻣﺆﺳﺴ

ﻣﻨﺎﺳﺐکه
گ��ردشﻫﺎيکاری
ب��ر اس��اس س��اختار
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻦآوري
در ش��کل8 7-
نشان داده ش��ده ،بعد از عقد
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦآوري
پژوهش��ي
ق��رارداد واگ��ذاري مش��اورهی
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺘﺪاوم ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ
و ف��نآوری ب��ا مراك��ز توس��عهی دانش و

ﻣﻄﺎﻟﻌ

داﻧﺸﮕ

ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﺴﺐ ﻓﻦآوري

ﻋﻠﻤﻲ

ﻗﻄﺐ

ﭘﮋوﻫ

11

12
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مقاالت تحليلي-كاربردي

ف��نآوري ميادي��ن ،بايد ای��ن مراكز تحت
نظارت دبيرخان��هی طرح توس��عه و توليد
فنآور محور ،نس��بت ب��ه تعريف و معرفي
تي��م خود اقدام ک��رده و حداقل صالحيت
اي��ن تيم به تأیي��د دبيرخانه برس��د .اين تيم
باي��د به تفكي��ك گروه توس��عهی دانش و
توسعهی فنآوري و مديريت طرح معرفي
شده و دبيرخانه مراقبت کند تا افراد معرفي
شده با ساير مراكز مشتركات نداشته باشند
يا در صورت مش��ترك بودن ،سهم حضور
در هر مركز بهدقت تعريف ش��ود .س��پس

باید كميتهی فني ش��ركت بهرهبردار ميدان
تعريف ش��ده و جلسات تفاهم اوليه تشكيل
گردد .پيشنهاد ميشود در شش ماه نخست
جهت سرعتبخش��ي ب��ه كار ،فعاليتهاي
اجراي��ي و برنامهريزي و سياس��تگذاري
بهم��وازات یکدیگ��ر آغ��از ش��وند .در
فعاليتهاي اجراي��ي باید فاز جمعآوري و
مرور دادهه��اي موجود ( )DCRو همچنين
توصي��ف (آش��نايي ب��ا مخ��زن و آخرين
ط��رح توس��عه) و كالبدش��كافي مخ��زن
در تخصصه��اي مختل��ف انج��ام ش��ود.

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان

ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎورﻳﻦ

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪي داﻧﺶ و ﻓﻦآوري

ﻛﻤﻴﺘﻪي راﻫﺒﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر

ﻣﻴﺪانB-

ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار

ﻛﻤﻴﺘﻪي راﻫﺒﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر

ﻣﻴﺪانA-

ﻣﻴﺪانA-

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪي داﻧﺶ و ﻓﻦآوري

ﻣﻴﺪانA-

ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺸﺎوران و ﻫﻤﻴﺎران داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪي داﻧﺶ و ﻓﻦآوري

ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪي داﻧﺶ

ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻦآوري

7
افزایش تولید
ﻓﻦدر
آوری
توسعهی ف
تولید و
گردش
ﺷﻜﻞ 7ساختار
بازیافت ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ضریبو ﺿﺮﻳﺐ
اﻓﺰاﻳﺶو ﺗﻮﻟﻴﺪ
کناردر ﻛﻨﺎر
آوري
ني
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و
برای ﺑﺮاي
کاریﻛﺎري
ﮔﺮدش
ﺳﺎﺧﺘﺎر
 -5اﻟﺰاﻣﺎت1اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦ
ﻣﺤﻮربهبود تولید
آورهای
روش
مقایسه زمانی و هزینه ای

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦآورﻣﺤﻮر و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻦآوري اﺳﺖ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ:
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در ﻛﻨﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و
محور اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺿﺮﻳﺐ
مخزنآن ﻛﻪ
اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ
چاه محور
تأسیسات محور
ﺗﻮﺳﻌﻪي داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻦآوري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻴﺪان
امتزاجي/ﻣﺠﺮي
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻢ
غيرامتزاجي
تزريق

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
گاز ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻦآوري ﻫﺮ ﻣﻴﺪان ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺗﻴﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻨﻲ و ﺟﻠﺴﺎت

بلندمدت
ﻃﺮح
 (Forecastدر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و اﻟﺰام ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻦآوري در
)
تزريق آب
(3-5ﻫﺮسال)

شيميايي
اﺳﺘﻔﺎده باازمواد
سيالبزني
ﻫﻤﻴﺎران ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه
ﻣﺸﺎوران و

هوشمند
ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻦآوري در ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺬاﻛﺮات ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻴﺪان از اﺑﺘﺪاي ﻋﻤﺮ آن
مخزنﺣﻀﻮر




ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺗﻮﺳﻌﻪ و
حد ها ي
بهينهسا ز ي و ا
ﺳﺎزي
برداری،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪبهره

تفکیکگرها،
نمكزدايي و ...
15
استفاده از تجهيزات
توليدي زير سطح دريا

فنآوری حفاری
فنآوری تکمیل چاه
فرازآوری مصنوعی
تزریق مواد شیمیایي

34

ميانمدت
( 2-3سال)

كوتاهمدت
( 6ماه تا یک سال)

بهموازات ،مركز توسعهی دانش و فنآوري
بايد نس��بت به تهيهی طرح جامع توس��عهی
عل��م و ف��نآوري (Master of Science
)and Technology Plan: MS&TDP

براي مخ��زن اق��دام نمايد .اين ط��رح بايد
بهتفكي��ك پروژههاي بنيادي ب��راي توليد
دانش ،پروژههاي كاربردي براي توس��عهی
ف��نآوري و رفع مش��كالت و گلوگاههاي
فعل��ي تعريف گ��ردد .پيش��نهاد ميش��ود
پروژههاي بنيادي حداكثر بیس��ت درصد و
پروژههاي كاربردي هشتاد درصد پروژهها
را شامل ش��وند .در اين طرح بايد تأكيد بر
ارائهی راهحلهاي جام��ع و يكپارچه بوده
و پروژهها به صورت ش��بكهاي و با ش��رط
ايجاد همافزايي تعريف ش��ده و از تعريف
پروژههاي تکتک اجتناب شود.
فصلهاي ط��رح جامع توس��عهی علم و
فنآوري ( )MS&TDPمشتمل بر توصيف
مختصر مخزن/ميدان ،مرور خالصهی طرح
توسعهی جاري ،معرفی تيم مركز توسعهی
دانش و فنآوري (رزومهها بهپيوست ارائه
ش��ود) ،تعريف نيازه��اي فنآورانهی اعم
از خدم��ات فنآورانه ،مطالع��ات ،نيازهاي
توسعهاي با ديدگاه پیشگیرانه ()Proactive
و واکنشی ( ،)Reactiveتعريف پروژههاي
كوتاهم��دت ،مي��ان م��دت و درازمدت بر
اس��اس نيازهاي فنآورانه در حد شرح نیاز
تعریف ش��ده یا درخواس��ت برای پیشنهاد
فنی-مالی ( ،)RFPس��ند راهبردي توسعهی
ف��نآوري و معرفي ش��بكهی نقشآفرينان
داخلي و خارجي است.
در پروژههاي توسعهی فنآوري با توجه
به ماهي��ت هر پروژه بايد اج��را يا آزمایش
ميداني ،همچنين تجاريس��ازي هر كدام از
همان ابتدا تعريف شده و نهادهاي الزم براي
ايفاي هر نقش درنظر گرفته ش��ود .با توجه
به اينكه احتم��االً اكثر مراكز تعيين ش��ده،
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 2فعالیتها ،مجریان و خروجیهای فازهای توسعه و تولید فنآورمحور میدان

فاز

فعالیت های اصلی
جمعآوري و مرور دادهها ( ،)DCRطراحی و ساخت پایگاه نرمافزاری و
سختافزاری تبادل دانش

1

مجریان
قطب علمی-پژوهشی ،دانشگاه و شرکتهای مهندسی مشاور

مطالعهي سريع ميدان ()Fast tracking field study
مطالعهي اوليه يا مفهومي IOR
•توصيف اوليهی مخزن بهصورت مفهومي

قطب علمی-پژوهشی ،دانشگاه ،قطبهای علمی

•غربالگري اوليهی روشهاي بهبود تولید
طراحی و اجراي برنامهی حفاري و تکميل چاه توصيفي-تحديدي

2

اجراي برنامهي مديريت داده در مقياس آزمايشگاهي و ميداني شامل:
•کسب دادههاي جديد
• تفسیر و تحلیل دادههای جدید
• کسب دانش از طریق ترکیب دادههای جدید و قبلی

3

مدلسازی چاه و ارزیابی اقتصادی
تأمین کاال و اجرای روش بهبود تولید چاهمحور

پایگاه اطالعاتی برنامهی کسب دادههای
جدید
پيشنهاد محل چاههاي توصيفي-توليدي جديد
برنامهی کسب دادههای جدیدارائهی
برنامهی اوليهیبهبودتوليد چاهمحور
( )WPEبر اساس چاههاي موجود

قطب علمی-پژوهشی ،شرکتهای مهندسی مشاورشرکتهای
توسعهدهنده

تولید نفت

قطب علمی-پژوهشی ،دانشگاهها ،شرکتهای توسعهدهنده
بهروزرسانی پایگاه داده

شناسايي مشکالت و علل آنها بر اساس آزمایشهاي تشخيصي
ارائهی راهحلها و اولویتبندی آنها

خروجی ها

قطب علمی-پژوهشی ،قطبهای علمی ،شرکتهای مهندسی مشاور

افزايش توليد چاهمحور
(اولين افزايش توليد بر اساس
فنآوريهاي نو)

قطب علمی-پژوهشی ،شرکتهای توسعهدهنده ،سازندگان تجهیزات شناخت مشكالت ميداني چاهها و تعيين

شناسایی و بررسی مشکالت فرآورشی

4

مطالعه ی راه های افزایش ظرفیت تأسیسات ،ارائهی راهکار فن آورانه ی
تأسیسات محور
مدل سازی راه حل تأسیسات-محور و بهینه سازی شبکه ی تولید
اجرا
توصیف جامع مخزن
مدل سازی استاتیک و دینامیک و سناریو های اولیه
به روز رسانی غربال گری روش های ازدیاد برداشت
انجام تست های آزمایشگاهی ازدیاد برداشت

5

قطب علمی-پژوهشی قطب های علمی ،شرکت های مهندسی

افزایش تولید بر اساس بهینه سازی

مشاور

تأسیسات سطح االرضی

قطب علمی-پژوهشی ،شرکت های توسعه دهنده ،سازندگان تجهیزات
قطب علمی-پژوهشی ،شرکتهای مهندسی مشاور

قطب علمی-پژوهشی ،دانشگاه قطبهای علمی

مدل سازی عملکرد سناریوهای تولید
انتخاب مکان و نحوه ی اجرای پایلوت بر مبنای ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک قطب علمی -پژوهشی ،دانشگاه ،قطبهای علمی و شرکتهای
مهندسی مشاور
ارائه ی برنامه ی کسب داده ها از پایلوت
اجرای پایلوت ازدیاد برداشت

طرح توسعه ی مقدماتی )(FDP

پایلوت ازدیاد برداشت (کاهش عدم
قطعیت ،افزایش فهم نسبت به رفتار
)میدان و کاهش ریسک سرمایه گذاری

قطب-علمی پژوهشی ،شرکتهای توسعه دهنده ،سازندگان
تجهیزات

به روز رسانی مدل های استاتیک و دینامیک بر اساس داده های پایلوت
طراحی و سناریوهای ازدیاد برداشت بر اساس نتایج حاصل از پایلوت

6

ارائه ی برنامه های حفاری ،تکمیل چاه و تأسیسات سطح االرضی

قطب علمی پژوهشی شرکتهای مهندسی مشاور

طرح توسعه ی جامع میدان )(MDP

ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک
ارائه ی برنامه جامع توسعه ی میدان
عملیات حفاری و تکمیل چاه

7

عملیات نصب و راه اندازی تأسیسات سطح االرضی
تولید ،نگهداری و پشتیبانی

قطب عملی-پژوهشی شرکت های توسعه دهنده ،سازندگان
تجهیزات

تولید نفت حاصل از به کارگیری فن آوری
در نگاه سیستمی چاه-مخزن و تأسیسات

قطب علمی-پژوهشی شرکت بهره برداری شرکت های توسعه دهنده و بهبود مستمر عملیات تولید با افزایش
داده ها و دانسته ها
سازندگان تجهیزات

شناسایی مشکالت ارزیابی پتانسیل فن آوری و توانمندی کسب و به کارگیری
فن آوری
قطب علمی-پژوهشی ،موسسه بینالمللی مطاعات انرژی ،ارائهی بستهی فنآوری نو و بهینه
انتخاب فن آوری مناسب

8

تدوین استراتژی کسب فن آوری

دانشگاهها ،قطبهای علمی

برای تمام هفت فاز

توسعه و به کارگیری فن آوری
به روز رسانی متداوم پایگاه تبادل دانش

قطب علمی-پژوهشی ،شرکتهای مهندسی مشاور

دانش مستند و تجمیع شده
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مقاالت تحليلي-كاربردي

دانش��گاهي خواهند بود بايد مراقبت ش��ود
كه تمام حلقههاي زنجيرهی تجاريس��ازي
و توس��عهی فنآوري در اي��ن طرح جامع
ديده ش��ود ت��ا از تبديل موض��وع ،صرفاً به
چند پروژهی دانشجويي جلوگيري بهعمل
آی��د .در اين ط��رح جامع باي��د بهتفكيك
بستهی س��ند راهبردي توس��عهی فنآوري
شامل احصاء و تعريف فنآوريهاي مورد
نياز ،نحوهی دس��تيابي به اي��ن فنآوريها
(خلق درونزا ،انتق��ال فنآوري ،همكاري
مش��ترك ،خريد و  ،)...زمان مناسب براي
توسعهی فنآوري و شركاء و نقشآفرينان
تعريف ش��ود .اين س��ند حتماً بايد توس��ط
متخصصان مديريت فنآوري تدوين شود
تا نقش��هی راهي براي پيگيري امور مربوط
به توسعهی فنآوري باشد .در بستهی ديگر
از اين طرح ،ش��بكهی دان��ش و فنآوری
مش��تمل بر نقشآفرين��ان حقيقي ،حقوقي،
داخلي و خارجي خواهد بود.
تأكيد ميش��ود که در تعري��ف پروژهها
ب��ر اس��اس مناب��ع مال��ي و اولويته��اي
ش��ركتهاي بهرهب��ردار ،بای��د تفكي��ك
راهكاره��اي كوتاهم��دت چاهمح��ور،
ميانم��دت تأسيس��اتمحور و بلندم��دت
مخزنمحور درنظر گرفته ش��ود .اين س��ند
ك��ه حداكث��ر در ش��ش م��اه بهكم��ك و
مشاركت مركز توسعهی دانش و فنآوري
و ش��ركت بهرهبردار تهيه خواهد شد ،بعد
از اينكه توس��ط دبيرخانه در ش��وراي عالي
مش��اورين ،ارائه و فعاليتهاي تكراري آن
با س��اير مراكز حذف گردی��د ،تصويب و
ابالغ شده و با تعريف شاخصهاي كليدي
       منــــابع

عملك��رد ( ،)KPIمرج��ع ارزياب��ي مراكز
توس��عهی دانش و فنآوري ق��رار خواهد
گرفت .پيش��نهاد ميش��ود دبيرخانه توسط
ي��ك گروه مجرب كنترل پروژه نس��بت به
اخذ گزارشهای ماهيانه و فصلي مديريتي
و گزارشه��ای فني اقدام ک��رده و بهطور
جدي فعاليت مراكز را رصد و تحقق برنامه
را هدايت کند .بدیهی اس��ت كه اين س��ند
باید هر سال بازنگري شود.
 -5الزام�ات اج�رای ط�رح توس�عه و تولید
فنآورمحور

توجه به موارد زیر میتواند تا حد زیادی
دستیابی به موفقیت در طرح توسعه و تولید
فنآورمحور و دستیابی به اهداف اصلی آن
که افزایش تولید و ضریب بازیافت در کنار
تولید و توسعهی فنآوری است را تضمین
کند:
معرفي تي��م مجري توس��عهی دانش و
توسعهی فنآوری توس��ط مراكز براي هر
ميدان
شركت تيم توسعهی فنآوری هر ميدان
يا نمايندهی تيم در جلس��ات فني و جلسات
پيشبيني توليد ( )Forecastدر شركتهاي
بهره بردار و ال��زام بهكارگيري متخصصان
مديريت فنآوري در هر طرح
اس��تفاده از مشاوران و همياران خارجي
و داخلي بر اساس شرح نياز تعريف شده
حض��ور تي��م توس��عهی ف��نآوری در
جلس��ات و مذاك��رات عق��د قراردادهاي
توسعهی ميدان از ابتداي عمر آن
تهي��ه و ارائ��هی برنام��هی توس��عه و

[ ]3افزایش تولید در کوتاه مدت با بهکارگیری روشهای چاهمحور ،سید مهدیا مطهری،
سید صالح هندی ،امیر جهانبخش ،حسین یادگاری ،ماهنامهی اکتشاف و تولید شماره
 ،84آبان 1390
[4] www.slb.com
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توانمندسازي نيروي انساني توسط مراكز
توجه به مباحث يكپارچهسازي
بازكردن فايل مجزا براي مسائل عمومي
كه ربطي ب��ه ميدان ندارد مثل پژوهشهاي
مرب��وط ب��ه مديريت پ��روژه و توس��عهی
نرمافزار
تفكيك کردن ميادي��ن و مخازن (مث ً
ال
مخازن بنگس��تاني جداي از آنكه در كدام
ميدان هس��تند استراتژي توس��عهی خاصي
خواهند داشت)
خوش��هبندي ميادي��ن و مخ��ازن براي
تدوين استراتژي توسعه و ازدياد برداشت
تعريف سيستمهاي تشويقي شخصي و
سازماني در شركت بهرهبردار بر اساس نوع
همكاري
نتیجهگیری

با عنای��ت به تصری��ح افزای��ش و بهبود
تولید و ضریب بازیاف��ت از میادین و لزوم
توج��ه ب��ه تولید و توس��عهی ف��نآوری بر
اس��اس ضروری است سیاس��تهای کالن
کش��ور ،باید تولید محتوا ،فرهنگسازی و
ایجاد گفتمان در راس��تای توس��عه و تولید
فنآورمحور میادین در کشور تقویت شود.
بر این اس��اس ضروری اس��ت اکوسیس��تم
پژوه��ش ،ن��وآوری و فنآوری ک��ه مبیّن
جایگاهیاب��ی و ارتباطس��ازی بین بازیگران
مؤث��ر در ای��ن عرص��ه ،مبتنی ب��ر تفاهم و
اجماع خرد جمعی شکل گیرد .این اجماع
میتواند منجر ب��ه قانونگذاری ،برنامههای
توانمندسازی و تدوین استراتژی فنآوری
در باالدست نفت گردد.

[1]Integrated Petroleum Reservoir Management: A Team
Approach, Abdus Satter, Ganesh C. Thakur, 1994
[2] Joseph Lach :"IOR for Deepwater Gulf of Mexico", Knowledge
Reservoir, December 2010

