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ازدياد برداشت،
تالش جهانى براى برداشت بيشينه نفت

عادل ارسطو، امين غفوري، مريم خرم واحد ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز، مديريت مهندسي نفت و گاز، شركت نفت و گاز پارس

مقدمه
ازدياد برداشــت از مهم ترين مراحل توليد از 
مخازن هيدروكربوري به شــمار مي رود. در حال 
حاضر، ميانگين ضريب برداشت جهاني از مخازن 
هيدرو كربني از بــازه 20 تا 30 درصد فراتر نرفته 
اســت و توليد روزانه نفت از مخازن توسعه يافته 
و يا در حال توســعه و مخازن جديد، جوابگوي 
تقاضــاي جهاني نيســت. اين چالــش فرصتي را 
براي مبحث توليد ثانويه و ازدياد برداشت فراهم 
آورده است كه موجب بهبود توليد و ايجاد تعادل 
ميان عرضه و تقاضا مي شود. در بسياري از موارد 
برداشت درستي از مفاهيم ازدياد برداشت و بهبود 
توليد صورت نگرفته و تعريف صحيحي نيز از آنها 
ارائه نگرديده است. شكل 1 تعدادي از مفاهيمي 
كه از طرف انجمن مهندسي نفت (SPE) تعريف 
شــده اند را نمايش مي دهــد[1و2]. به طور كلي 
برداشت اوليه و ثانويه (برداشت معمولي) مربوط 
به نفت در حال حركت است. در حالي كه ازدياد 
برداشــت، توليد هيدروكربن  هاي به جاي مانده و 
بي حركت (نفت غير قابل استحصال به دليل وجود 

نيروهــاي موئينگي و نيروهاي لزجي) را شــامل 
مي شود.

EOR رونــد طبيعــي توليد نفــت از مرحله 
شــروع توليد تا مرحله اي كه ديگر امكان توليد 
اقتصادي از مخزن وجود ندارد را شــامل مي شود 
و موجب افزايش برداشــت نفت به جاي مانده در 

مرحله ثانويه مي شــود. به طــور ميانگين ضريب 
بازيافت نفت در مرحله برداشــت معمولي (اوليه 
و ثانويه) يك ســوم ميــزان كل نفت موجود در 
مخرن است. اين مطلب بيانگر حجم باالي نفت به 
 جاي مانده براي توليد در مرحله EOR ( دو ســوم 

از منابع) است. 

  1    تعريف ازدياد برداشت و روش بهبود توليد
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EOR 1- توليد جهاني نفت به روش
توليــد جهاني نفت در مرحلــه EOR در طي 
ســال ها ثابت مانده اســت كه اين مقدار برابر با 3 
ميليون بشــكه نفت در روز در مقايســه با كل 85 
ميليون بشكه نفت توليدي در روز و يا 3/5 درصد 
از كل توليد روزانه جهاني نفت اســت (شكل 2). 
حجم اصلي اين توليد از روش هاي گرمايي تأمين 
مي شــود كه توليد كننده 2 ميليون بشــكه در روز 
هستند. اين حجم از توليد شامل نفت سنگين كانادا 
( آلبرتا)، كاليفرنيــا (ميــدان Bakers)، ونزوئال، 
اندونــزي، عمان، چين و ديگر ميادين مي باشــد. 
ازدياد برداشــت از طريق تزريق دي اكسيد كربن 
(CO2-EOR) كــه اخيــراً نيز افزايــش پيدا كرده 
اســت داراي سهم توليد يك سوم از يك ميليون 
بشكه نفت در روز است. اين روش توليد در حوزه 
 Weyburn در آمريكا و ميدان Permian رســوبي
در كانــادا به كار گرفته شــده اســت. پروژه هاي 
تزريق گاز در ونزوئال، آمريكا (بيشتر در آالسكا)، 
كانادا و ليبي توليد يك سوم ديگر از يك ميليون 
بشــكه نفت در روز را شــامل مي شــوند. تزريق 
هيدروكربن هاي گازي اغلب زماني مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه فروش گاز مقرون به صرفه نباشد. 
تمــام نفت توليدي از روش هاي ازدياد برداشــت 
شيميايي عمًال در كشور چين و با توليد يك سوم 
ديگر از آن يك ميليون بشــكه نفت در روز انجام 

مي پذيرد. ســاير روش  هاي ازدياد برداشت، مانند 
روش هاي ميكروبي تنها در ســطح پايلوت انجام 
شــده اند كه از نظر اقتصــادي، نفت قابل توجه اي 
 ،SPE نيز توليــد نكرده  اند. اين اعــداد از مقاالت
ژورنال نفت و گاز و منابع ديگر گرفته شده اند و به 
دليل عدم گزارش بعضي از پروژه ها، به خصوص 
پروژه هــاي جديد با كمي مالحظه بيان شــده اند. 
تخمين بهتر توليد نفت از طريق روش  هاي ازدياد 
برداشــت تقريباً ده الي بيست درصد بيشتر از رقم 

ذكر شده 3 ميليون بشكه در روز است.

(EOR) 2- وضعيت فعلي ازدياد برداشت
به طــور متوســط ميانگين درصد برداشــت 
از مخــازن نفتي تقريباً معادل يك ســوم اســت. 
اين مقدار بسيار كم اســت و بنابراين مقدار قابل 
توجهي از نفت در جــا در زير زمين باقي مي ماند. 
مدتي است كه تالشي جهاني براي افزايش درصد 
بازيافت صورت گرفته اســت. بــا اين حال دليل 
عمده عدم موفقيت در اين زمينه، رابطه ي موجود 
بين قيمت نفت و وجود منابع مي باشــد. در شكل 
3 (برگرفته از مؤسسه ي بين المللي انرژي) رابطه ي 
بين هزينه ي توليد و منابع نفت و همچنين هزينه ي 
تبديل منابع درجاي نفت به منابع قابل استحصال 
نمايش داده شده است. ارزان ترين سيال تزريقي 
براي توليد نفت آب است. بديهي است تا زماني 

كه شركت هاي نفتي بتوانند با تزريق آب، نفت را 
توليد كنند اين كار را ادامه خواهند داد.

زماني كه قيمت هر بشــكه نفــت بين 20 تا 
80 دالر باشد، بســياري از تكنولوژي هاي ازدياد 
برداشت، توســعه خواهند يافت. در اوايل دهه ي 
80 ميــالدي، به دليل افزايــش قيمت نفت توجه 
زيادي به روش هاي ازدياد برداشــت شد و تعداد 
پروژه هاي ازدياد برداشــت و سرمايه گذاري در 
زمينه ي تحقيق و توسعه در سال 1986 به حداكثر 
خود رســيد. ولي با كاهش قيمت نفت در دهه  ي 
90 و اوايــل ســال 2000، توجــه بــه روش هاي 
ازدياد برداشــت نفت كاهش يافــت. در طول 5 
سال گذشــته با افزايش قيمت نفت مجدداً توجه 
فزاينده اي به اين روش ها شــده اســت. شــكل 4 
رابطه  ي بين پروژه هاي ازدياد برداشــت و قيمت 
نفت را نشان مي دهد. بين قيمت نفت و پروژه هاي 
ازدياد برداشت يك تأخير زمانى وجود دارد. در 
افزايش قيمت قبلي، روش هاي ازدياد برداشــت 
بيشــتر در اياالت متحده آمريكا مورد توجه قرار 
گرفتند. اما افزايش اخير قيمت نفت، باعث توجه 
بــه پروژه هاي ازدياد برداشــت در مقياس جهاني 

شده است.
عالوه بر رابطه ي موجود بين ازدياد برداشت 
و قيمت نفت، پروژه  هاي ازدياد برداشــت به طور 
كلي پيچيــده و داراي تكنولوژي بــاال و نيازمند 

  3    قيمت نفت و منابع موجود  2    نرخ توليد ناشي از پروژه هاي ازدياد برداشت در جهان
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سرمايه گذاري قابل توجهي هستند. ريسك هاي 
مالــي پروژه هاي ازدياد برداشــت با بــاال و پايين 
رفتن قيمت شديدتر مي شوند. هزينه نفت بازيافت 
شده از طريق ازدياد برداشت نسبت به نفت توليد 
شده توسط بازيافت ثانويه و بازيافت اوليه به طور 
قابل مالحظه اي بيشــتر است. چالش ديگري كه 
پروژه هــاي ازديــاد برداشــت را تهديد مي كند، 
زمــان طوالني اجراي اين پروژه هاســت. از زمان 
شروع ايده اصلي تا تهيه داده هاي آزمايشگاهي و 
مطالعات شبيه سازي و سپس تا انجام اولين پايلوت 
و در نهايــت اجــراي كامل بــر روي كل ميدان 
چندين دهه زمان صرف مي شــود. به عنوان مثال 
دو نمونه پروژه ازدياد برداشت حرارتي (شكل 5) 
و تزريق امتزاجي گاز (شــكل 6) ارائه شده اند . از 
آن جا كه نظرات متفاوتي در زمينه ي اجرا ويا عدم 
اجراي روش هاي ازدياد برداشت در مراحل اوليه 
 EOR عمر مخزن وجود دارد، عموماً اســتفاده از
در مراحل اوليه دشــوار بوده و نمي تواند بهترين 
انتخاب باشد. اين موضوع به دليل ريسك باالي 
كار و عدم وجود داده هاي كافي از مخزن است، 
اطالعاتي كه در مرحله ي ثانويه توليد به راحتي در 

دسترس مي  باشند. 
دو روش رايج ازدياد برداشــت شامل ازدياد 
برداشــت حرارتي و تزريق امتزاجــي گاز كه از 
لحاظ تكنولوژي نيز تكامل يافته اند در ادامه شرح 
داده مي شوند. در حوزه ازدياد برداشت شيميايي، 
پليمــر در مرحلــه بررســي هاي  روش تزريــق 
اقتصادي قرار دارد (شــكل 7). روش هاي تزريق 
گاز اســيدي، احتراق درجا (كه شامل روش هاي 

جديد تزريق هواي پر فشار مي باشد) و روش هاي 
سيالب زني شــيميايي تركيبي همچنان در مرحله 
توسعه ي تكنولوژي هستند. روش  هاي ميكروبي، 
هيبريــد و روش هاي جديد ديگر نيز در مرحله ي 
تحقيق و توســعه مي باشــند. اگــر روش ازدياد 
برداشت حرارتي و تزريق امتزاجي گاز روي يك 
مخزن مشخص قابل كاربرد باشد، تصميم گيري 
براي انجام پروژه ازدياد برداشت راحت تر خواهد 
بود. در غير اين صورت تصميم گيري ســخت تر 
مي شــود و اين تصميم گيري بــه اقتصادي بودن 
سيال تزريقي و بقيه فاكتورهايي كه قبًال بحث شد 

بستگي دارد.
 

3- ماتريس تكنولوژي ازدياد برداشت
روش هاي ازدياد برداشت، بر اساس مكانيزم 
اصلي جا به جايي نفت تقســيم بندي مي  شوند. سه 
مكانيزم اصلي بازيافت نفت از ســنگ مخزن به 
جز آب وجود دارد. روش هاي ازدياد برداشــت 
بر طبــق تغييري كــه روي خواص نفــت اعمال 
مي كنند تقسيم  بندي مي شــوند. اين تقسيم بندي 
شــامل كاهش ويســكوزيته نفت، تخليه نفت با 
حالل و تغيير نيروهاي ويســكوز و مويينگي بين 
نفت و ســيال تزريقي و سطح ســنگ مي باشند. 
بنابراين روش هاي ازدياد برداشت به سه دسته زير 

تقسيم  بندي مي شوند.
• روش هاي حرارتي (تزريق گرما)

• روش هاي تزريق امتزاجي گاز (تزريق حالل)
• روش هاي شيميايي (تزريق مواد شيميايي/

مواد فعال كننده سطحي)

3-1- ازدياد برداشت به روش گرمايي
ازدياد برداشــت از مخازن به روش گرمايي 
عموماً در مخازن نفت سنگين با ويسكوزيته باال به 
كار مي رود. در اين روش با اعمال انرژي حرارتي 
به مخزن، دماي نفت درون ســازند افزايش يافته 
و ويســكوزيته آن كاهش مي يابــد. تزريق بخار 
(يــا آب داغ) و احتراق درجــا دو روش گرمايي 
پرطرفدار هستند. در تزريق بخار معموالً يكي از 
 (Huff سه روش تحريك دوره اي به وسيله بخار
(and Puff، ســيالب زني توســط بخار و ريزش 
ثقلي به كمك بخار (SAGD) مورد استفاده قرار 

مي گيرند.
احتراق درجــا نيازمند تزريق هــوا به درون 
مخزن اســت. پس از اشتعال نفت، گرماي ايجاد 
شده درون ســازند و همچنين گازهاي حاصل از 
اشتعال، باعث افزايش بهره دهي مي شوند. تزريق 
بخــار رايج تريــن روش افزايــش بهره دهــي در 
مخازن نفت سنگين ماسه سنگي است و هم اكنون 
پروژه هايي به اين روش در آلبرتا كانادا، ونزوئال، 
كاليفرنيا، اندونزي، شــوروي ســابق و عمان در 
حال اجرا مي باشند[3]. اســتفاده از اين روش در 
مقياس كوچك تر (مقياس كوچك تر اقتصادي 
يا به صــورت آزمايشــي در ميــدان) در برزيل، 
چيــن، ترينيداد و توباگو و در كشــورهاي ديگر 
نيز گزارش شده اســت. روش SAGD بيشتر در 
مخازن ماسه سنگ نفتي و مخازن نفت فوق سنگين 
آلبرتا استفاده شده است. در ونزوئال نيز اين روش 
مورد آزمايش قرار گرفته كه با موفقيت محدودي 
 SAGD همراه بوده است. چندين روش تركيبي از

EOR كانادا  4    رابطه قيمت نفت و پروژه هاي Cold Lake در ميدان EOR 5    برنامه زماني  
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(Hybrid SAGD) نيز گزارش شده اند كه هنوز 
در مرحله آزمايش هستند[6].

اســتفاده از پروژه هاي احتــراق درجا با اين 
كه به اندازه ســيالب زني توســط بخار عموميت 
ندارنــد در كانادا، هند، روماني و آمريكا و اغلب 
در مخازن ماسه سنگي نفت سنگين مورد استفاده 
قرار گرفته اند. استفاده از يك روش جديد به نام 
HPAI براي نفت ســبك در طي ده سال اخير در 
حال افزايش است و قابليت هاي خود را مخصوصاً 
در مخازن نفت ســبك كربناته بــا تراوايي پايين 
نشان داده است. در ميان قراردادهاي متعددي كه 
در شمال غربي آمريكا و مكزيك منعقد شده اند، 
بررسي استفاده از روش HPAI در يكي از ميادين 
نفتي نيز در نظر گرفته شده است. مي توان گفت 
كــه آينده اســتفاده از روش هــاي گرمايي براي 
مخازن نفــت فوق  ســنگين و منابع ماسه ســنگ 
قيري بســيار روشن اســت. در حال حاضر روش 
SAGD عمدتاً در ايالت آلبرتا مورد استفاده قرار 
مي گيــرد و چندين تكنولــوژي تركيبي از قبيل 
تزريق هم زمان حالل و بخار نيز در حال آزمايش 
هستند. الزم به ذكر است كه اين تكنولوژي ها به 
حدي از بلوغ رســيده اند كه مي تــوان از آنها در 
ساير نقاط جهان نيز اســتفاده نمود. روش تزريق 
هوا به عنوان ســيال تزريقي نيز در صورت درك 
بهتر فرآيندهاي پس از تزريق هوا و توانايي كنترل 
آن ها در مخازن نفت سبك كاربردهاي فراواني 
دارد. تست هاي سيالب زني بخار در مخازن نفت 
سبك كه شرايط مناسبي داشته اند (عمق كمتر از 

3000 فوت و حاصل ضرب اشباع نفت و تخلخل 
باالتــر از 0/1) نيز با نتايــج موفقيت آميزي همراه 

بوده است.

3-2- ازدياد برداشت به روش تزريق گاز امتزاجي
تزريق گاز به ويژه گاز CO2، يكي ديگر از 
روش هاي مرســوم ازدياد برداشت است كه در 
مخازن نفت سبك مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ايــن روش در هــر دو نــوع مخــازن كربناته و 
ماسه ســنگي قابــل اجراســت. انتظــار مي رود 
كــه اســتفاده از ايــن روش به دو دليــل عمده 
بهبود برداشــت نفت از مخزن بــه خاطر وجود 
فرآيند امتزاجي و همچنين كاهش انتشــار گاز 
گلخانه اي CO2 بيشــتر مورد توجــه قرار گيرد. 
در حال حاضــر بيش از 100 پــروژه اقتصادي 
ازدياد برداشــت به روش تزريــق CO2 در حال 
اجرا مي باشد كه عمده آن ها در مخازن كربناته 
 Permian غرب تگــزاس و در حوزه رســوبي
آمريكا مي باشــند. يكي از دالئــل موفقيت اين 
پروژه ها دسترسي آسان و كم هزينه آنها به منابع 
طبيعي CO2 در مجاورت ميادين و مخازن نفتي 
 CO2-EOR مي باشــد. يكي ديگر از پروژه هاي
 Saskatchewan در   Weyburn-Midaleدر
كانــادا قرار دارد. در اين پــروژه،  CO2 تزريقي 
از واحــد تبديل گاز (Gasification Plant) در 
شــمال Dakota تأمين مي شــود و توســط خط 
لوله از مرز دو كشــور به كانادا منتقل مي شود. 
بسياري ديگر از پروژه  هايCO2-EOR  به علت 

مســايل محيط زيســتي (منع قانونــي) هنوز در 
مرحله طراحي به سر مي برند.

هيدروكربن هــاي گازي نيز در صورت در 
دســترس بودن، يك حالل عالــي براي مخازن 
نفت سبك به شمار مي روند. در مكان هايي كه 
اين گازها قابل فروش نباشــند (بازاري نزديك 
به منطقه در دســترس نباشــد) مي توان با تزريق 
آنها به مخازن نفتي، برداشــت از اين مخازن را 
افزايش داد. اين اتفاق در ونزوئال، آالسكا، ليبي 
و كانادا افتاده است. تزريق گازهاي ديگري از 
قبيــل نيتــروژن (ميــدان Cantrell مكزيك) و 
گازهــاي اســيدي و ترش (ميــدان Tangiz در 
قزاقســتان، ميــدان Harweel در عمان و ميدان 
 CO2 در كانادا) در مقياسي كوچكتر از Zama
و گازهاي هيدروكربني اســتفاده شده است. در 
حال حاضر از مشــكالت پيش روي تزريق گاز 
به عنوان يــك روش EOR، جدايش ثقلي و از 
آن مهم تر چالش در دســترس بودن منابع ارزان 

گاز مي باشد.
مي تــوان گفت كــه آينده دار تريــن روش 
تزريــق گاز، روش تزريق CO2 اســت. تالشــي 
جدي در جهــان جهت كاهش هزينه هاي جذب 
دي اكســيد كربن از هوا در حال انجام اســت. در 
راســتاي اين تالش ها، تزريــق CO2 مي تواند در 
مخازن نفت سبك جهان مورد استفاده قرار گيرد. 
تزريق هيدروكربن هاي گازي پتانسيل پاييني براي 
استقبال دارد، مگر در مواردي كه بازاري براي آن 

در دسترس نباشد.

  7     مراحل گسترش و تكامل روش هاي IOR/EOR  6    برنامه زمان بندي EOR در پروژه Weyburn در كانادا



سرفصل ويژه

24

3-3- ازدياد برداشت به روش شيميايي
در ازدياد برداشت به روش شيميايي يا همان 
سيالب زني شيميايي، هدف اصلي برداشت بيشتر 
نفت با استفاده از يكي يا هر دو فرآيند زير است:

1) كنتــرل تحرك پذيــري بــا اضافه كردن 
پليمرهــا به منظــور كاهــش تحرك  پذيري آب 

تزريقي
2) كاهش كشش سطحي (IFT) با استفاده از 

فعال كننده هاي سطحي و يا آلكالين ها
تحقيقات و آزمايش هاي پايلوت تزريق مواد 
شــيميايي متعددي در دهه 80 انجام شده است و 
تعداد متعــددي از اين پروژه هــا به خصوص در 
آمريكا مورد توجه قرار گرفته اند. به طور كلي هيچ 
يك از اين پروژه هــا حداقل از ديدگاه اقتصادي 
موفق نبوده اند. چين تنها كشوري است كه در آن 
اجراي روش هاي ازدياد برداشت شيميايي به ويژه 
پليمر در طول دهه ي گذشته با موفقيت همراه بوده 
اســت. با توجه به موفقيت آميز بــودن پروژه هاي 
موجود در چين و افزايش اخير قيمت نفت، تمايل 
شــديدي به روش هاي ازدياد برداشــت شيميايي 
ايجاد شــده و چندين آزمايش و پايلوت ميداني 
نيز انجام و يا در حال انجام اســت. نمونه معروف 
آن، ميدان Marmul در كشور عمان است. ديگر 
پروژه هــا در كشــورهاي كانادا، آمريــكا، هند، 
آرژانتين، برزيل و استراليا قرار دارند. تزريق مواد 
فعال  كننده ســطحي موفقيت آميز نبوده اســت و 
همچنان به ويژه در محيط هاي با شــوري و دماي 
باال چالش برانگيز هستند. تزريق آلكالين اگر چه 
فرآيندي ارزان قيمت اســت، ولي با مشــكالت 
عملياتي فراواني مانند تشكيل امولسيون، رسوب 
و انسداد همراه است. تقريباً تمام پروژه هاي تزريق 
پليمر در مخازن ماسه  سنگي به كار رفته و مخازن 
كربناته همچنان يك چالش بزرگ در انجام اين 

فرآيند محسوب مي  شوند.
استفاده از روش  هاي ازدياد برداشت شيميايي 
به ويژه در مخازن نفت سبك با مشكالت متعددي 
روبروســت. يكي از اين مشكالت، كمبود مواد 
شيميايي سازگار در محيط  هاي با شوري و دماي 
باال اســت. شــكل 8 محدوديت هاي موجود در 
منحني شــوري-دما را نشــان مي دهد. تحقيق و 

توسعه، نقشي اساسي در آينده روش هاي ازدياد 
برداشت شيميايي خواهد داشت.

4- روش هاي پيشرفته بهبود توليد نفت و بهترين 
سناريوي اجرايي

اوليــن و مهم ترين گزينه بــراي توليد از هر 
مخــزن، افزايــش توليــد در مرحلــه ي بازيافت 
ثانويه است. پيشــرفت تكنولوژي و به كارگيري 
مديريت هاي اجرايي مناســب، امــكان افزايش 
بازيافــت نفت از طريق ســيالب زني آب قبل از 
اجراي فرآيند هاي ازدياد برداشت را فراهم نموده 
اســت. شركت نفتي Saudi Aramco يك نمونه 
جهاني در زمينه بهينه سازي توليد نفت از مخازن 
تحت اختيــار خود و از طريق مديريت مناســب 
مخزن به شمار مي رود. برخي از اقدامات صورت 
گرفته در اين شركت عبارتند از توسعه و افزايش 
 ،(MRC) چاه هــاي در تماس با يكديگــر مخزن
 ،  Gigacell شبيه ســازي  هوشــمند،  مياديــن 
شناســايي موشــكافانه (توانايي مشــاهده درون 
مخزن با كيفيــت باال) و تكنولوژي هاي كنترل و 

نظارت[10].
اين اقدامات تنها بخشــي از تكنولوژي هاي 
موجود است كه به بهبود توليد نفت كمك كرده 
و بايد قبــل از هر گونه اجراي كامل پروژه ازدياد 

برداشت در نظر گرفته شوند. گزينه ي ديگري كه 
بايد قبل از اجراي هرگونه فرآيند ازدياد برداشت 
بررسي شود، امكان استفاده از فرآيند سيالب زني 
آب هوشــمند اســت. در ايــن فرآينــد، به جاي 
تزريق آب بــا تركيب معمولي بــه درون مخزن 
آب با تركيبي بهينه (بر حســب درجه ي شــوري 
و تركيبــات يوني) مورد اســتفاده قرار مي گيرد. 
تحقيقات اخير نشــان مي دهد كه درجه ي شوري 
و يا تركيبات يوني نقشــي اساسي در توليد نفت 
به طريق سيالب زني آب دارند و ممكن است در 
مقايسه با توليد نفت به روش تزريق آب معمولي 
تا 10 درصد توليد نفت را افزايش دهند[11و12]. 
ايــن فرآيند در مقايســه بــا فرآيندهــاي ازدياد 
برداشت، داراي چندين مزيت به شرح زير است.

•  اين فرآيند با كمترين هزينه و با امكانات 
عملياتــي موجــود، موجب افزايــش توليد نفت 
مي گردد (فرض مي شــود كه ساختار و شالوده ي 
عمليــات ســيالب زني آب معمولــي در محــل 
موجود اســت). اين مسئله از هزينه هاي بزرگ 
فرآيندهاي ازدياد برداشــت، ماننــد طرح ها و 
ساختارهاي جديد مورد نياز براي مواد تزريقي، 
چاه هــا و امكانات تزريق، چاه هــاي كنترلي و 
توليدي و تغييرات در لوله هاي مغزي و جداري 

جلوگيري مي كند.

  8    چالش هاي پيش روي ازدياد برداشت به روش شيميايي
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• ايــن فرآيند بر خالف ازدياد برداشــت، 
مي توانــد در مرحلــه  ي ابتدايــي عمــر مخزن 

استفاده شود.
• تأثيرات اين فرآيند حتي با وجود افزايش 

اندك توليد نفت، بسيار سريع است.
شــكل 9، نتايج مطالعه انجام شــده توســط 
شــركت نفتي BP را نمايش مي دهد. اين شكل 
توليــد نفت اضافــي در اثر ســيالب زني آب در 

چندين مخزن ماسه سنگ را نشان مي دهد[11].
فرآيند ســيالب زني آب هوشمند، فرآيندي 
نســبتاً جديد اســت كه فناورى آن در مرحله ي 
ابتدايي توسعه قرار دارد. با اين حال ايده ي استفاده 
از آب در بهبود توليد نفت جالب اســت. چندين 
آزمايش و پايلوت به ويژه در مخازن ماسه سنگي 
در دسترس است. نتايج اوليه اميد بخش بوده ولي 
همچنان ســؤاالت زيادي وجود دارند. تحقيق و 

توسعه در اين زمينه در حال پيشرفت است.
ديگر ويژگي قابل بهبود تزريق آب، قابليت 
كنترل پروژه  هاســت. در بسياري از موارد به علل 
اقتصــادي، كنترل كافي بــر روي پروژه ها انجام 
نمي گيرد كه اين امــر مي تواند بر بازيافت نهايي 
در طــي دوره تزريق آب اثــر نامطلوب بگذارد. 
برنامه ي كنترل پروژه هاي ازدياد برداشــت نفت 
براي يك مخــزن را نمي توان از قبل تعيين كرد، 
با اين حال بعضي از اجزاي اين برنامه عبارتند از: 
نمودار گيري چاه هاي حفره باز/بسته، كنترل جبهه 

پيشــروي، تســت هاي ردياب و تكنولوژي هاي 
جديد مانند دانسيته ســيال درون چاه، روش هاي 
ژئوفيزيكي (لرزه نــگاري بين چاه ها، لرزه نگاري 
4 بعدي و پروفايــل لرزه نگاري 4 بعدي عمودي-

VSP). وجود يــك برنامه موفق كنترل و مانيتور 
پروژه ها براي بهينه سازي برنامه ها در مرحله توليد 
ثانويــه و مهم تــر از آن در طي ازدياد برداشــت 
ضروري است. همچنان چالش هاي زيادي بر سر 
راه اجراي روش هاي ازدياد برداشــت قرار دارد. 
بخش بعدي بعضي از توانايي هاي ازدياد برداشت 

را مورد بحث قرار مي دهد.

5- عوامـل افزايش تمايل به اجـراي پروژه هاي 
ازدياد برداشت

هنوز چالش هاي متعددي بر ســر راه اجراي 
گســترده پروژه هاي EOR وجــود دارد. ولي در 
هر حال اجراي پروژه هاي ازدياد برداشــت پس 
از تخليــه طبيعي مخــزن ضــروري خواهد بود. 
در ايــن بخش برخي از عوامــل افزايش توجه به 
موضوع ازدياد برداشــت مورد بحث و بررســي 

قرار مي گيرند[5].
5-1- تمركز بر روي برداشت بيشينه نفت

تالشي جهاني در شركت هاي مختلف نفتي 
به ويژه شــركت  هاي ملــي نفت و بــه تازگي در 
شركت هاي نفتي بين المللي در جهت توجه ويژه 
به برداشت نهايي نفت به جاي برداشت فوري نفت 

با ســود مقطعي كوتاه مدت آغاز شده است. اين 
تعهد به نگاه بلند مدت باعث تضمين اســتخراج 
بهينه منابع نفتي از طريق نگاه داشتن دبي در مقادير 
پايين، بهبود توليد ثانويه نفت و توجه ويژه به سود 
بلند مدت مي شــود. بنابراين از روش هاي مناسب 
ازدياد برداشــت براي حداكثر كردن توليد نهايي 

نفت بهره گرفته مي شود.

5-2- ميل به سمت منابع غير متعارف هيدروكربني
بــا تخليه مخــازن معمــول و آســان، منابع 
غير متعارف هيدروكربني بيشــتر مورد توجه قرار 
گرفته اند. اين منابع شــامل نفت ســنگين و بسيار 
سنگين، نفت ماسه اي، بيتومن و نفت شيلي است. 
معموالً بازيافــت نفت از اين منابع پايين اســت. 
روش هاي ازدياد برداشت نفت در اين مخازن در 
مراحل اوليه توليد اعمال مي شــوند كه اين خود 
محرك اوليه اي براي ازدياد برداشت نفت به ويژه 
اعمال روش هاي حرارتي در مخازن غير متعارف 

هيدروكربني در سرتاسر جهان به شمار مي رود.

5-3- برنامه چرخه طول عمر مخزن
انگيزه اي كه در به حداكثر رساندن بازيافت 
نفت در مقابل تفكرات ســود كوتاه مدت وجود 
دارد، باعث بهبود استخراج نفت مي گردد. برنامه 
چرخه ي طــول عمر مخزن شــامل فكــر كردن 
بــه روش هاي زودهنــگام ازدياد برداشــت نفت 
بــه منظور انجــام مطالعات پژوهش و توســعه ي 
آزمايش هاي امكان ســنجي و انجــام پايلوت در 
ســطح ميداني است تا بتوان تصميمات كليدي را 

در زمان مناسب گرفت.

5-4- پژوهش و توسعه
ســرمايه گذاري در پژوهــش و توســعه به 
منظور تعريف گزينه هاي مناســب براي توسعه 
يك ميدان بســيار ضروري اســت. توليد نفت 
با باالترين ســرعت ممكن، معموالً اســتراتژي 
اشــتباهي در توســعه يك ميدان نفتي به شمار 
مي رود. ايــن موضوع، بازيافت كلي از مخازن 
را بــه طور قابل مالحظه اي كاهش مي دهد. در 
نظر گرفتن امكانات مناســب و بــه موقع براي    9     خالصه اي از مزاياي برداشت با تزريق آب با شوري پايين در 18 مخزن مختلف
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تحقيــق و توســعه نه تنهــا موجــب اطمينان از 
برنامه ريــزي بــراي بازيافت ثانويــه مي گردد، 
بلكه ازدياد برداشــت از مخــزن را نيز تضمين 
مي نمايــد. مثال خــوب در اين زمينــه، ميدان 
Marmul كشــور عمان اســت كــه مطالعات 
روش هــاي  آزمايــش   و  توســعه  و  تحقيــق 
شــيميايي به صــورت پايلــوت در دهه 80 در 
آن انجام شــده اســت. اين اطالعــات و نتايج 
به كشــور عمان و شركت شــل كمك كرد تا 
بتوانند ازدياد برداشــت شيميايي را در آينده با 
مشــكالت كمتري اجرا كنند. يك مثال خوب 
ديگر كشــور چين اســت كه با سرمايه گذاري 
براي تحقيق و توســعه در روش هاي شــيميايي 
به خوبي توانســت هزينه هاي انجام شده را در 
 Dquing مقياس ميداني جبران كنــد. (ميادين

(Shengli و

5-5- قابليت توسعه
پروژه هاي EOR در مقايســه بــا روش هاي 
بازيافت معمولى بسيار پيچيده هستند. اين پروژه ها 
بــه تجربه نيروي انســاني وابســته اند و براي اجرا 
بــه افرادي با مهــارت و تجربه كافي نيــاز دارند. 
براي شــركت هائي كه اين شايستگي ها را دارند، 
اجراي پروژه هاي EOR راحت تر است. درضمن 

 IOR اجراي بهتر استراتژي هاي EOR متخصصان
را نيز تضمين مي كنند.

5-6- اجراي مرحله به مرحله
اجراي پروژهــاي EOR با انجــام مرحله به 
مرحله و به كارگيري تحقيق و توسعه، تكنولوژي، 
نيــروي كار متخصــص و متعهــد امكان پذيــر 
مي گردنــد. اجراي مرحله بــه مرحله، حركت از 
آزمايشــگاه به سوي تســت پايلوت و ميداني را 
نيــز نيــاز دارد. اين موضوع ريســك هاي همراه 
با روش هــاي EOR را به طــور قابل مالحظه اي 
كاهش داده و شــرايط اقتصادي پــروژه را بهبود 

مي بخشد.

5-7- امنيت انرژي
نگراني هايــي كــه در زمينه تأميــن انرژي 
 EOR وجود دارد، لزوم اســتفاده از روش هاي
را تقويــت مي كنــد. مثــال مهم ايــن موضوع 
كشور امريكاســت كه با وجود اينكه اقتصادي 
غير وابســته به نفــت دارد، اجــراي برنامه هاي 
جــدي ازدياد برداشــت را در مخــازن خود به 
اجرا گذشــته است و يا كشــور عمان كه روند 
رو به كاهش توليد نفت در اين كشــور، اجراي 

روش هاي EOR را به دنبال داشته است.

5-8- جنبه هاي زيست محيطي
در ساليان اخير موضوعات زيست محيطي به 
كمك EOR آمده انــد. اين موضوع به خصوص 
 CO2 در ارتبــاط با ازدياد برداشــت با اســتفاده از
و  دي اكســيد كربن  گاز  مي يابــد.  موضوعيــت 
گازهاي گلخانه اي ارتباط مستقيمي با تغيرات آب 
و هوائي كره زمين دارند. به همين دليل انگيزه هاي 
زيادي براي جمع آوري CO2 به وجود آمده است. 
گاز CO2 حالل خوبي براي نفت ســبك به شمار 
مي رود و به طور كلي امتزاج پذيري خوبي با نفت 
در فشارهاي متوسط مخزني دارد. تعداد پروژهاي 
تزريــق گاز CO2 براي ازدياد برداشــت در حال 
افزايش است و پيش بيني مي شود كه در آينده نيز 
بيشتر شود. به هر صورتي كه به موضوع نگريسته 
شود استفاده از CO2 يك برد دوطرفه است كه در 
آن هم CO2 از محيط زيست جمع آوري مي شود 

و هم توليد نفت افزايش مي يابد.

نتيجه گيرى
در ايــن مقاله، ابتــدا مفهوم صحيــح ازدياد 
برداشــت تبييــن گرديــد و در ادامه با اشــاره به 
تالش هــاى جهانــى در جهــت افزايش ضريب 
بازيافت نفت از مخازن، عوامل افزايش تمايل به 
اجراى پروژه هاى ازدياد برداشت تشريح گرديد.
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