بررسی وضعیت افزایش ضریب بازیافت و ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران
مسلم مرادی* ،دانشگاه صنعت نفت  

بسـیاری از میادیـن بـزرگ کشـور بـه نیمـه دوم عمـر تولیـدی خـود رسـیدهاند و تولید طبیعـی از آنها
در معـرض کاهـش چشـمگیری قـرار گرفتـه اسـت .میانگین ضریـب بازیافـت از میادین نفتی کشـور
حـدود  24/5درصـد بـوده کـه در مقایسـه بـا میانگیـن  34درصـدی ضریـب بازیافـت جهانـی فاصلـه
زیـادی را نشـان میدهـد .اگرچـه ضریـب بازیافـت از مخـازن بـه ویژگیهـای سـنگ و سـیال هـر
مخـزن بسـتگی دارد و بهطـور عـام نمیتـوان مقایسـه اصولـی انجـام داد ،امـا نگاهـی بـه صنعـت نفت
و گاز جهانـی نشـان میدهـد ضریـب بازیافـت از ایـن میادیـن ،غالبـاً بـا روشهـای تخلیـه ثانویـه و
ثالثیـه افزایـش قابلتوجهـی داشـته اسـت .بـا وجـود نزدیـک بـه  120میـدان نفتـی در کشـور ،فقـدان
اهتمـام الزم بـرای افزایـش ذخایـر قابـل اسـتحصال و اجـرای عملیـات بهبود/ازدیاد برداشـت به یکی
از چالشهـای اساسـی صنعـت نفـت ایران تبدیل شـده اسـت .پژوهشهای انجام شـده نشـان میدهد
تزریـق گاز غیرامتزاجـی مناسـبترین راهحل برای برداشـت ثانویه و نگهداشـت فشـار اغلـب میادین
ایـران اسـت؛ اگرچـه تزریـق آب نیـز بهعنوان یکـی دیگر از مهمتریـن روشها الزم اسـت در مخازن
خـاص موردنیـاز اجـرا گردد .پژوهشها نشـان داده اسـت تزریـق  200میلیون متر مکعـب روزانه گاز
بـه مـدت  15سـال سـبب تولیـد  15میلیارد بشـکه نفـت اضافـی از میدان خواهد شـد؛ اگـر حداقل 75
مترمکعـب جایگزیـن یـک بشـکه نفـت گـردد .ایـن در حالی اسـت کـه در بدتریـن شـرایط حداکثر
 200مترمکعـب گاز موجـب تولیـد یـک بشـکه نفـت اضافـی خواهـد گردیـد کـه منجـر بـه افزایـش
 5/47میلیـارد بشـکهای نفـت قابـل اسـتحصال خواهـد گردیـد .بـا فـرض قیمـت نفـت هـر بشـکه 50
دالر ،عایـدی کشـور از اجـرای ایـن برنامـه ازدیـاد برداشـت ،حداقـل  274میلیـارد دالر و در حالـت
بهینـه  750میلیـارد دالر خواهـد بـود کـه البتـه مطالعات دقیـق برای هر مخزن مسـتلزم انجـام مطالعات
آزمایشـگاهی و شبیهسـازی اسـت .مزایـای تزریـق گاز علاوه بـر ازدیـاد برداشـت نفـت موجـب
ذخیرهسـازی و برداشـت بخـش قابلتوجهـی از آن در سـالهای آتـی خواهـد بـود و حتـی میتـوان
پـس از تزریـق گاز و تولیـد ،آن را بـرای سـایر مصـارف خانگـی ،تجـاری و صنعتـی مـورد اسـتفاده
قرار داد.
از طـرف دیگـر ،در سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی (بندهـای 14-و  )15بـه افزایـش ظرفیـت
تولیـد نفـت بهمنظـور اثرگـذاری بـر بازارهـای بینالمللی تأکید ویژهای شـده اسـت .نتیجـهی تقویت
پروژههـای ازدیـاد برداشـت در میادیـن کشـور را میتـوان در ابعـاد مختلـف افزایـش تولیـد ناخالص
داخلـی ،افزایـش درآمدهـای نفتـی ،افزایـش ظرفیـت تولیـد نفـت و حتی تقویـت اثرگذاری بیشـتر و
مؤثـر در بازارهـای جهانـی نفـت بررسـی نمود.

جمهــوری اســامی ایــران بــا دارا بــودن بیــش از  600میلیــارد بشــکه
نفــت درجــا  ،تنهــا  158/4میلیــارد بشــکه نفــت از میادیــن خــود را
میتوانــد برداشــت کنــد و بــا شــرایط کنونــی مابقــی نفــت درون
مخــازن ،غیرقابــل اســتحصال اســت .بســیاری از میادیــن بــزرگ نفتــی
کشــور در نیمــه دوم عمــر تولیــد طبیعــی خــود قــرار دارنــد کــه بــا
برداشــتهای غیرصیانتــی بــه خصــوص پیــش از انقــاب اســامی،
بخــش قابلتوجهــی از نفــت قابــل اســتحصال آنهــا تولیــد شــده اســت.
میانگیــن ضریــب بازیافــت از میادیــن نفتــی کشــور 24/5 ،درصــد بــوده
*
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و محــدود وســیعی از مخــازن بــا ضرایــب بازیافــت مختلــف را شــامل
میشــوند .ایــن میــزان بــا میانگیــن  34درصــد ضریــب بازیافــت جهانــی
فاصلــه بســیار زیــادی دارد .نگهداشــت تولیــد از میادیــن نفتــی و حفــظ
منافــع بیننســلی ،مســتلزم اجــرای مؤثــر پروژههــای افزایــش ضریــب
بازیافــت میادیــن نفتــی اســت.
از طرفــی بنــد  14و  15سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در مــورد
اهمیــت منابــع نفــت و گاز ،لــزوم حداکثریســازی زنجیــره ارزش،
توســعه ظرفیــت تولیــد نفــت و برداشــت صیانتــی از منابــع چنیــن بیــان
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شــده اســت:
بنــد " :14افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت وگاز کشــور بــه منظــور
اثرگــذاری در بــازار جهانــی نفــت و گاز و تأکیــد بــر حفــظ و توســعه
ظرفیتهــای تولیــد نفــت و گاز ،بهویــژه در میادیــن مشــترک"
بنــد  " :15افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش
صنعــت نفــت و گاز ،توســعه تولیــد کاالهــای دارای بازدهــی بهینــه
(براســاس شــاخص شــدت مصــرف انــرژی) و بــاال بــردن صــادرات
بــرق ،محصــوالت پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی بــا تأکیــد بــر
برداشــت صیانتــی از منابــع"
بهنظــر میرســد بــدون توجــه بــه مســئله برداشــت ثانویــه و ازدیــاد
برداشــت ،تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی بهویــژه مــوارد توســعه
ظرفیتهــای تولیــد نفــت وگاز ،برداشــت صیانتــی ،تکمیــل زنجیــره
ارزش و  ...بــا چالشهــای بســیار اساســی مواجــه خواهــد بــود .حتــی
نیــل بــه برخــی دیگــر از اهــداف اقتصــاد مقاومتــی نیــز تلویحـاً مســتلزم
اجــرای پروژههــای افزایــش ضریــب بازیافــت میباشــد.
از مهمتریـــن عوامـــل افزایـــش قـــدرت تاثیرگـــذاری و چانهزنـــی
در بازارهـــا و ســـازمانهای بینالمللـــی ،حجـــم ذخایـــر راهبـــردی
هیدروکربـــوری و ظرفیـــت تولیـــد نفـــت کشورهاســـت .بـــه عنـــوان
مثـــال ،عربســـتان ســـعودی بـــا برخـــورداری از  266میلیـــارد بشـــکه
ذخایـــر نفـــت اثبـــات شـــده و تولیـــد بیـــش از  10میلیـــون بشـــکه
نفـــت ،میتوانـــد ســـهم بهســـزایی در اثرگـــذاری بـــر بازارهـــای
بینالمللـــی انـــرژی داشـــته باشـــد .مهمتریـــن عوامـــل تاثیرگـــذار بـــر
قـــدرت چانهزنـــی در بازارهـــای بینالمللـــی عبارتانـــد از :حجـــم
ذخای ــر راهب ــردی و افزای ــش ظرفی ــت تولی ــد و وج ــود م ــازاد ظرفی ــت
تولیـــدی؛ البتـــه مشـــروط بـــه اینکـــه از فرصتهـــای بهوجـــود آمـــده
اســـتفاده صحیـــح بهعمـــل آیـــد.
افزایــش ضریــب بازیافــت در ادبیــات نفــت بــه معنــای اجــرای
روشهــای تخلیــه ثانویــه و ثالثیــه مخــزن اســت .از آنجایــی کــه میادیــن
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گازی عموم ـاً ضریــب بازیافــت بیــش از  70درصــد را دارنــد ،مســئله
افزایــش ضریــب بازیافــت بــرای ایــن میادیــن چنــدان در اولویــت
نخواهــد بــود امــا میادیــن نفتــی ،خصوصــاً میادینــی کــه ضریــب
بازیافــت پایینــی را دارنــد ،میبایــد جــزء اولویتهــای اساســی قــرار
گیــرد .در ایــن پژوهــش ،ابتــدا کلیــات ازدیــاد برداشــت و اهمیــت
آن در صنعــت نفــت کشــور ارائــه گردیــده و ســپس ،تحلیــل هزینــه-
فایــده اجــرای پروژههــای ازدیــاد برداشــت صــورت میگیــرد .متعاقب ـاً
وضعیــت صنعــت نفــت کشــور در ســالهای اخیــر مــورد واکاوی قــرار
گرفتــه و بهمنظــور توســعه ایــن بخــش مهــم از صنعــت ،راهکارهــای
متناســب ارائــه خواهــد گردیــد.
 -1کلیات و مفاهیم افزایش ضریب بازیافت

اغلــب میادیــن نفتــی بــزرگ ایــران بــه نیمــه دوم عمــر تولیــد طبیعــی
خــود رســیدهاند .بــه همیــن دلیــل میــزان برداشــت نفــت از آنهــا
بهطــور قابلمالحظــهای کاهــش یافتــه اســت .ازدیــاد برداشــت بــه
کلیــه فرآیندهایــی اطــاق میشــود کــه موجــب افزایــش نفــت قابــل
اســتحصال از مخــازن نفتــی میشــود .ایــن فرآیندهــا در مراحــل تخلیــه
ثانویــه و ثالثیــه یــک میــدان نفتــی نقــش خــود را ایفــا میکننــد .تولیــد
و تخلیــه از یــک مخــزن در ســه مرحلــه تخلیــه اولیــه  ،تخلیــه ثانویــه و
تخلیــه ثالثیــه اتفــاق میافتــد.
در تخلیــه طبیعــی (اولیــه) تولیــد از مخــزن بــا پتانســیل و فشــار طبیعــی
مخــزن صــورت میپذیــرد .در تخلیــه ثانویــه ،بهمنظــور نگهداشــت
فشــار و افزایــش نفــت قابــل برداشــت ،تزریــق آب و یــا گاز صــورت
میپذیــرد و در تخلیــه ثالثیــه نیــز روشهــای تزریــق حرارتــی،
شــیمیایی ،تزریــق هیدروکربــور و  ...بــه منظــور افزایــش نفــت قابــل
اســتحصال انجــام میگیــرد.
تخلیــه اولیــه شــامل تولیــد طبیعــی از مخــزن و/یــا تولیــد توســط پمــپ /
فــرازآوری بــا گاز صــورت میپذیــرد .تولیــد طبیعــی توســط حفــر
چاههــای جدیــد تولیــدی  ،عملیــات تحریــک چــاه اعــم از اســیدزنی
یــا شــکاف هیدرولیکــی و غیــره ممکــن میگــردد.
اغلــب میادیــن ایــران بهدلیــل وجــود شــرایط مخزنــی خــوب،
میتواننــد بــرای چنــد دهــه تولیــد طبیعــی مناســبی داشــته باشــند(مانند
میــدان اهــواز) .امــا اغلــب میادیــن نیازمنــد روشهــای ازدیــاد برداشــت
بــرای نگهداشــت تولیــد هســتند.
تولیــد و تخلیــه ثانویــه مخــزن عبــارت اســت از میــزان نفتــی کــه توســط
روشهــای تزریــق آب یــا گاز غیرامتزاجــی تولیــد میگــردد .در تخلیــه
ثانویــه نفتهــای غیرقابــل اســتحصال تولیــد نمیشــوند ،بلکــه شــرایط
تولیــد نفتهــای قابــل اســتحصال محقــق میشــود کــه مهمتریــن
شــرط ،فشــار مخــزن اســت.
تخلیــه ثالثیــه نیــز بــه تولیــد نفــت ناشــی از عملیــات ازدیــاد برداشــت بــه
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روشهــای تزریــق مــواد شــیمیایی ،گرمایــی ،امتزاجــی و غیرامتزاجــی
گاز و همچنیــن روشهــای زیســتی اطــاق میگــردد.
عملیــات بهبــود برداشــت نیــز (بهبــود برداشــت) بــه تمــام عملیاتــی
اطــاق میشــود کــه موجــب بهبــود فرآینــد برداشــت نفــت از مخــزن
میشــود .عملیــات ازدیــاد برداشــت ( )EORنیــز بــه عملیاتــی اطــاق
میشــود کــه موجــب قابــل اســتحصال شــدن نفــت غیرقابــل اســتحصال
میشــود کــه توســط روشهــای معمولــی قابلبرداشــت نبــوده و شــامل
مــوارد ذیــل اســت:
■ روشهــای تزریــق مــواد شــیمیایی؛ اعــم از آلکالیــن ،پلیمــر،
ســورفکتانت و ...
■ روشهای گرمایی؛ اعم از بخار آب ،احتراق و ...
■ روشهــای امتزاجــی گاز؛ اعــم از تزریــق گازهــای هیدروکربــوری،
تزریــق کربــن دیاکســید و ...
■ تزریق مواد زیستی شامل انواع مواد سازگار با محیط زیست.
البتــه در یــک نــگاه دیگــر نیــز ازدیــاد برداشــت را بــه دو دســته کلــی
روشهــای حرارتــی و غیرحرارتــی تقســیمبندی مینماینــد کــه
خــارج از بیــان ایــن پژوهــش اســت .طبــق تعاریــف  ،SPEعملیــات
ازدیــاد برداشــت جزئــی از عملیــات بهبــود برداشــت لحــاظ میگــردد.
شــکل 1-روشهــای رایــج تولیــد از مخــزن را طبقهبنــدی نمــوده
اســت .ازدیــاد برداشــت بهعنــوان یکــی از مهمتریــن روشهــای تولیــد
خصوصــاً از مخــازن قدیمــی کــه در نیمــه دوم عمــر مخــزن هســتند،
بهشــمار میآیــد.
 -2اهمیت افزایش ضریب بازیافت و ازدیاد برداشت

اغلــب میادیــن ایــران بــه دلیــل وجــود شــرایط مخزنــی خــوب
بهســادگی حتــی بــرای چنــد دهــه ،تولیــد طبیعــی مناســبی دارنــد امــا
در صورتــی کــه فعالیتهــای نگهداشــت مخــزن و ازدیــاد برداشــت
صــورت نپذیــرد ،در ســالهای آتــی ،مشــکالت تولیــد ،چنــد برابــر
خواهــد شــد .ازدیــاد برداشــت بایــد بــه عنــوان مهمتریــن اولویــت
فنــی میادیــن نفتــی ایــران قــرار گیــرد .البتــه در میادیــن گازی بهدلیــل
بــاال بــودن ضریــب بازیافــت (میانگیــن  70درصــد) ،موضــوع ازدیــاد
برداشــت حائــز اولویــت نیســت.
اهمیــت ایــن موضــوع بــه حــدی اســت کــه افزایــش یــک درصــد
ضریــب بازیافــت میادیــن نفتــی ،منجــر بــه افزایــش  6میلیــارد بشــکهای
نفــت قابــل اســتحصال میشــود و بــا فــرض قیمــت نفــت  50دالر بــه
ازای هــر بشــکه ،عایــدی کشــور از ایــن افزایــش ذخایــر بالــغ بــر 300
میلیــارد دالر خواهــد بــود .لــذا بــا انجــام انــدک فعالیتــی میتــوان
بودجــه عمومــی بیــش از چهــار ســال کشــور را تأمیــن نمــود .قابــل
ذکــر اســت کــه تجــارب انــدک انجــام ایــن عملیــات در میادیــن
کشــور ،حاکــی از آن اســت کــه نتیجــه افزایــش ضریــب بازیافــت در
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ایــران بســیار بیشــتر از یــک درصــد خواهــد بــود کــه ایــن موضــوع بــه
ویژگیهــای کیفــی مخــازن ایــران برمــی گــردد.
آنچــه موجــب لغــو قراردادهــای منعقــده براســاس الگــوی مشــارکت
در تولیــد در ســال  1353توســط رژیــم پهلــوی گردیــد ،اعــام متضــرر
شــدن منافــع ملــت ایــران بهدلیــل عــدم انجــام فعالیتهــای تزریــق
گاز در میادیــن نفتــی کشــور بــود .لــذا اهمیــت موضــوع بــه انــدازهای
اســت کــه بــرای انجــام ایــن اقدامــات در شــرایط الزم نیــاز اســت تــا
مدلهــای قــراردادی جدیــد تدویــن و حتــی مدلهــای رایــج مــورد
اســتفاده تغییــر کنــد .بنابرایــن مغفــول مانــدن اولویــت افزایــش ضریــب
بازیافــت و ازدیــاد برداشــت نــه تنهــا بــا سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی در تضــاد اســت بلکــه بــا اصــول بنــگاهداری اقتصــادی و
حداکثرســازی ســود نیــز همخوانــی نــدارد.
 -3تحلیـل هزینـه  -فرصـت فـروش گاز طبیعی و تزریـق گاز به
میادیـن نفتی

گاز تولیــد شــده از میادیــن هیدروکربــوری یــا در داخــل کشــور
مصــرف و یــا صــرف صــادرات میگــردد .همچنیــن تــراز تجــاری
گاز ایــران تقریبــاً صفــر اســت یعنــی مجمــوع صــادرات بــا واردات
گاز برابــری میکنــد .در ایــن بیــن تولیــد روزانــه گاز کشــور قریــب
بــه  775میلیــون مترمکعــب اســت کــه بخــش قابلتوجهــی از مصــرف
 1حجم تزریقی گاز و آب در میادین نفتی در بازه 1384-1394

گاز (میلیون مترمکعب
در روز)

آب (میلیون بشکه در
سال)

1384
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98.9

1385
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130/3

1386

87/7

132/9

1387

77/7

420/6

1388
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152/6

1389

88/4

152/6

1390

86/9

403/2

1391

77/7

130/6

1392

81/9

125/9

1393

72/17

295/9

1394

94

-

سال
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بــه بخــش خانگــی ،مصــارف صنعتــی ،تجــاری و ..اختصــاص دارد و
درصــد کمــی از گاز تولیــدی کشــور صــرف تزریــق در میادیــن نفتــی
میگــردد.
خاطــر نشــان میشــود بــا تزریــق گاز بــه میــدان نفتــی ،عالوهبــر
افزایــش نفــت قابــل اســتحصال ،باعــث میشــود حــدود  70درصــد گاز
تزریقــی درآینــده قابــل تولیــد شــود .بــا ایــن وجــود عالوهبــر درآمــد
نفتــی بهوجــود آمــده ،بخــش قابلتوجهــی از گاز تزریــق شــده
قابلبرداشــت خواهــد بــود .پژوهشهــای انجــام شــده نشــان میدهــد
تزریــق گاز غیرامتزاجــی مناس ـبترین راهحــل بــرای نگهداشــت فشــار
از اغلــب میادیــن ایــران اســت]5[ .
پژوهشهــای انجــام شــده نشــان میدهــد ،تزریــق  200میلیــون متــر
مکعــب روزانــه بــه مــدت  15ســال ســبب تولیــد  15میلیــارد بشــکه نفــت
اضافــی از میــدان خواهــد شــد؛ اگــر حداقــل  75مترمکعــب جایگزیــن
یــک بشــکه نفــت گــردد .ایــن در حالــی اســت کــه در بدتریــن شــرایط
حداکثــر  200مترمکعــب گاز موجــب تولیــد یــک بشــکه نفــت اضافــی
خواهــد گردیــد]4 ,2[ .

یعنــی طــی  15ســال حــدود  1095میلیــارد مترمکعــب گاز بــه میادیــن
نفتــی تزریــق خواهــد شــد .اگــر بدتریــن شــرایط متصــور شــده و فــرض
شــود هــر  200مترمکعــب گاز طــی  15ســال موجــب تولیــد یــک بشــکه
اضافــی نفــت میشــود ،درنتیجــه میــزان افزایــش نفــت قابــل اســتحصال
برابــر خواهــد بــود بــا:

یعنــی اگــر هــر  200مترمکعــب گاز تزریقــی موجــب تولیــد یک بشــکه
اضافــی نفــت شــود در مجمــوع  15ســال تزریــق 5/475 ،میلیــارد بشــکه
نفــت بــه ذخایــر اثبــات شــده کشــور اضافــه خواهــد شــد و در صورتــی
کــه هــر  75مترمکعــب گاز تزریقــی موجــب تولیــد یــک بشــکه اضافــی
نفــت شــود طــی بــازه زمانــی مذکــور  15میلیــارد بشــکه نفــت (شــرایط
معمولــی) تولیــدی اضافــه میگــردد.
حــال اگــر قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام  50دالر مبنــا قــرار گیــرد
محاســبات اقتصــادی بهصــورت زیــر خواهــد بــود.
الــف -درآمــد حاصــل از افزایــش ذخیــره نفــت در حالــت معمــول
(جایگزینــی  75مترمکعــب گاز بــه یــک بشــکه نفــت):
 15×50$ =750بشکه میلیارد
ب -درآمــد حاصــل از افزایــش ذخیــره نفــت در بدتریــن حالــت
(جایگزینــی  200مترمکعــب گاز بــه یــک بشــکه نفــت):
 274میلیارد دالر=  5/475 ×50$میلیارد بشکه

ج -عایدی فروش گاز در صورت عدم تزریق به میادین:
درصورتــی کــه هیــچ گازی بــه میادیــن تزریــق نشــود و صرفــاً ایــن
گاز صــادر گــردد ،درآمــد عایــدی کشــور بســیار از ایــن رقــم کمتــر
خواهــد بــود و از آنجایــی کــه قیمتگــذاری گاز بهصــورت منطقـهای
اســت ،ایــن درآمــد متغیــر خواهــد بــود .از طــرف دیگــر ،هزینههــای
انتقــال و صــادرات گاز بســیار بیشــتر از هزینههــای تزریــق در میادیــن
نفتــی اســت .بنابرایــن ،از لحــاظ اقتصــادی و ملــی بســیار بهصرفــه اســت
کــه ابتــدا گاز بــرای تزریــق در میادیــن نفتــی تخصیــص داده شــود.
در شــرایط تزریــق گاز بــه میادیــن نفتــی بایــد درآمــد متأثــر از فــروش
گاز قابــل اســتحصال در آینــده را نیــز بــه عوایــد فــروش نفــت اضافــه
کــرد .چنانکــه پیشتــر مطــرح شــد ،حــدود  70درصــد از گاز تزریقــی
در آینــده قابــل اســتحصال خواهــد بــود .یکــی از مزایــای تزریــق گاز
در میــدان نفتــی ،ذخیرهســازی آن بــرای نســلهای آتــی اســت .بــه
عبــارت بهتــر گاز تزریقــی بــه نوعــی ذخیرهســازی بــرای ســالها و
دهههــای آتــی نیــز محســوب میشــود.
 2تزریق گاز ،بازگردانی و تزریق آب به میادین نفتی به تفکیک
میدان در سال]6[1393

میدان نفتی

مقدار گاز (میلیون
مترمکعب روزانه)

مقدار آب (میلیون بشکه در در سال)

16/41

هفتگل (تزریق گاز)

0/25

لبسفید (تزریق گاز)

0/02

مارون (تزریق گاز)

15/12

گچساران (تزریق گاز)

15/31

بیبی حکیمه (تزریق گاز)

3/78

کوپال (تزریق گاز)

2/01

کرنج (تزریق گاز)

5/61

رامشیر (تزریق گاز)

0/13

پارسی (تزریق گاز)

2/12

پازنان (بازگردانی گاز)

5/10

نرگسی (تزریق گاز)

0/11

دارخوین (تزریق گاز)

6/20

میادین شرکت نفت فالت قاره (تزریق آب)

295/9
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روشن است که حداقل درآمد نفتی ناشی از تزریق گاز و برداشت
ثانویه بسیار بیشتر از حداکثر درآمد ناشی از فروش گاز و صادرات آن
خواهد بود .لذا تحلیلها نشان میدهد از لحاظ اقتصادی و ملی بسیار
بهصرفه است که گاز تولیدی به میادین نفتی تزریق شود و از این طریق
عالوهبر افزایش ضریب بازیافت نفت و تولید گاز ،سهم نسلهای آتی
از گاز و نفت صیانت گردد.
 -4تاریخچه عملیات ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران

بــا گذشــت بیــش از یــک قــرن از پیدایــش نفــت در ایــران ،هنــوز
روشهــای ازدیــاد برداشــت بــه منظــور تخلیــه ثالثیــه میادیــن مغفــول
مانــده اســت .اگرچــه تجــارب فعالیتهــای صــورت گرفتــه در
میادیــن ایــران نشــان داده اســت کــه دانــش فنــی و فنــاوری اجــرای
ت در کشــور وجــود دارد ،امــا فقــدان برنامــهای جامــع و
ایــن عملیــا 
اثرگــذار بــرای افزایــش ذخایــر ،موجــب عدمتوجــه بــه ایــن اولویــت
مهــم شــده اســت.
در ماده  130قانون برنامه پنجم توسعه چنین تصریح شده است:
"بهمنظــور افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن کشــور در طــول برنامــه
بــه میــزان یــک درصــد (1درصــد) وزارت نفــت موظــف اســت طــی
ســال اول برنامــه ،برنامــه جامــع صیانتــی و ازدیــاد برداشــت از مخــازن
هیدروکربــوري را بــا رعایــت اولویتبنــدي مخــازن بــه تفکیــک
نواحــی خشــکی و مناطــق دریایــی تهیــه و بــراي ُحســن اجــراي آن،
اقدامــات الزم را بــه عمــل آورد".
در بنــد ث مــاده  48قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز چنیــن تصریــح
گردیــده اســت:
"بــه منظــور افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن کشــور در طــول اجــرای
قانــون برنامــه بــه میــزان یــک درصــد (1درصــد) ،از طریــق وزارت
نفــت طــی ســال اول اجــرای ایــن قانــون ،برنامــه جامــع صیانتــی و ازدیاد
3

میزان افزایش ضریب بازیافت برخی میادین کشور متأثر از تزریق
گاز (برگرفته از اطالعات میدانی)

ضریب بازیافت اولیه
(درصد)

ضریب بازیافت پس از
اجرای طرحهای تزریق
گاز (درصد)

گچساران

-

26

آغاجاری

36

54

مارون

26

33

کوپال آسماری

18

29

1394

94

-

میدان
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برداشــت از مخــازن هیدروکربــوری را بــا رعایــت اولویتبنــدی
مخــازن بــه تفکیــک نواحــی خشــکی و مناطــق دریایــی تهیــه کنــد و
پــس از تصویــب آن توســط مراجــع قانونــی ،اقدامــات الزم را بهعمــل
آورد".
قابــل ذکــر اســت عــدم تحقــق افزایــش ضریــب بازیافــت یــک درصدی
میادیــن نفتــی ایــران پــس از اتمــام قانــون برنامــه پنجــم توســعه منجــر بــه
ارائــه دوبــاره ایــن موضــوع در برنامــه ششــم توســعه گردید.
لــذا بهمنظــور اجــرای قانــون برنامــه پنجــم توســعه در وزارت نفــت،
برنامهریــزی شــده بــود تــا پایــان ســال ( ۱۳۹4ســال آخــر برنامــه
پنجــم توســعه ) ،تزریــق گاز بــه میادیــن نفتــی بــه روزانــه  ۲5۰میلیــون
مترمکعــب برســد ،تــا افزایــش یــک درصــدی ضریــب بازیافــت از
میادیــن نفتــی تحقــق یابــد .همچنیــن تزریــق آب بــه میادیــن نفتــی نیــز
تــا پایــان برنامــه پنجــم توســعه بــه  520هــزار بشــکه روزانــه پیشبینــی
شــده بــود ]4[ .بــا ایــن وجــود در پایــان ســال  94حــدود  90میلیــون
مترمکعــب روزانــه بــه میادیــن نفتــی ایــران گاز تزریــق شــده اســت.
در جــدول 1-مجمــوع میــزان تزریــق گاز و آب بــه میادیــن نفتــی در
بــازه زمانــی ســالهای اخیــر نشــان داده شــده اســت.
پژوهشهـــای پیشـــین در ســـالهای  1381و  1385توســـط دکتـــر
عل ــی محم ــد س ــعیدی در م ــورد میادی ــن ای ــران نش ــان میده ــد نی ــاز
میادیـــن ایـــران بـــه تزریـــق گاز بـــرای نگهداشـــت فشـــار و ســـطح
تولی ــد  4میلی ــون بش ــکه ،روزان ــه  560میلی ــون مترمکع ــب ( 20میلی ــارد
فـــوت مکعـــب در روز) اســـت و همچنیـــن بخـــش قابلتوجهـــی از
میادیـــن ایـــران نیازمنـــد اجـــرای روش تزریـــق گاز غیرامتزاجـــی بـــه
منظـــور ازدیـــاد برداشـــت هســـتند[ .]4در حالـــی کـــه در ســـال 93
میـــزان تزریـــق گاز بهعنـــوان مهمتریـــن روش ازدیـــاد برداشـــت در
میادی ــن ای ــران ،ح ــدود  72میلی ــون مترمکع ــب و در س ــال  94ح ــدود
 90میلی ــون مترمکع ــب روزان ــه ب ــوده اس ــت .ل ــذا فاصل ــه قابلتوجه ــی
ت ــا برط ــرف س ــاختن چال ــش نگهداش ــت فش ــار و س ــطح تولی ــدی از
میادیـــن نفتـــی وجـــود دارد.
مهمتریــن موانــع اصلــی پیــشروی اجــرای پروژههــای ازدیــاد
برداشــت در کشــور ،مشــکالت تأمیــن مالــی ،ضعــف فنــاوری و از
همــه مهمتــر ،کمبــود گاز عنــوان میشــود .بــا ایــن وجــود نبایــد از
ازدیــاد برداشــت غفلــت نمــود چــرا کــه بــا ایــن پروژههــا ،آینــده تولیــد
گاز کشــور نیــز بــه نوعــی تأمیــن خواهــد شــد .بــه عبــارت بهتــر ،بایــد
بــه موقعیتــی رســید کــه مصــرف داخلــی گاز روی عملیــات ازدیــاد
برداشــت تأثیــر نگــذارد و حتــی الزم اســت بــه منظــور اجــرا و تقویــت
ایــن عملیــات ،ســایر مصــارف را کنتــرل و بهینهســازی کــرد.
 -5پروژههای فعلی بهبود /ازدیاد برداشت از میادین نفتی کشور

تزریــق آب و گاز بــه میادیــن نفتــی از مهمتریــن روشهــای افزایــش
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ضریــب بازیافــت و در چارچــوب برداشــت ثانویــه مخــزن اســت کــه
حســب ویژگیهــای هــر میــدان ،اســتفاده از ایــن روشهــا بــهکار
گرفتــه میشــود .هماکنــون در  19میــدان نفتــی در کشــور عملیــات
تزریــق آب و گاز انجــام میشــود .در ایــن بیــن  13میــدان تحــت
تزریــق گاز (در مناطــق نفتخیــز جنــوب) و  6میــدان (در فــات
قــاره) تحــت تزریــق آب قــرار دارنــد .گاز در میادیــن نفتــی گچســاران،
بیبــی حکیمــه ،آغاجــاری ،کوپــال ،مــارون ،پازنــان (بازگردانــی گاز)،
کرنــج ،پارســی ،هفتــگل و لبســفید بهصــورت غیرامتزاجــی و بــه
میدانهــای رامشــیر و دارخویــن بهصــورت امتزاجــی تزریــق میشــود.
تزریــق آب نیــز در میادیــن نفتــی تحــت مدیریــت شــرکت نفــت
فــات قــاره در حــال انجــام اســت .ایــن میادیــن نفتــی شــامل مياديــن
نفتــي ســلمان (تزريــق همزمــان آب و فــرازآوري بــا گاز) ،ســيري C
(ســيوند) ،ســيري (Dدنــا) ،ســيري (Eاســفند) و بــال اســت .جــدول2-
میــزان تزریــق گاز و آب بــه تفکیــک میادیــن را در ســال  93نشــان
میدهــد.
همانطــور کــه آمــار جــدول فــوق نشــان میدهــد حجــم تزریقــی
گاز در میادیــن نفتــی کشــور بجــز در میادیــن آغاجــاری ،مــارون و
گچســاران در ســایر میادیــن چنــدان مطلــوب نیســت .اگرچــه بــا توجــه
بــه میــزان نفــت درجــای بســیار زیــاد ایــن ســه میــدان ،بــرای حجــم
تزریقــی گاز نیــز قابلیــت افزایــش وجــود دارد .در تزریــق گاز بــا هــدف
ازدیادبرداشــت و افزایــش ضریــب بازیافــت ســه عامــل مؤثــر اســت:
 .1نرخ تزریق
 .2مدت زمان تزریق
 .3حجم تجمعی تزریق
در میادینـــی از ایـــران کـــه عملیـــات تزریـــق آب و گاز در حـــال
انجـــام اســـت بهدلیـــل پاییـــن بـــودن نـــرخ تزریـــق حتـــی بـــرای
بازههـــای طوالنـــی نیـــز حجـــم تجمعـــی تزریـــق مطلـــوب نخواهـــد
ب ــود .در م ــورد حج ــم تزری ــق آب ب ــه میادی ــن نفت ــی نی ــز ای ــن حج ــم
فعالیته ــا در براب ــر نیازه ــای نگهداش ــت فش ــار میادی ــن بس ــیار ک ــم
اس ــت و حت ــی در م ــواردی تزری ــق آب راهح ــل مطل ــوب نگهداش ــت
فشـــار نیســـت .عربســـتان ســـعودی تنهـــا در میـــدان الغـــوار ،ســـاالنه
بیـــش از دو میلیـــارد بشـــکه آب تزریـــق میکنـــد و تقریبـــاً بـــرای
بی ــش از چه ــل س ــال اس ــت ک ــه تزری ــق آب را آغ ــاز ک ــرده اس ــت.
ای ــن نگهداش ــت فش ــار باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه تولی ــد ای ــن می ــدان در
م ــرز  4/5میلی ــون بش ــکه در روز ثاب ــت مان ــده و ضری ــب بازیاف ــت 54
درص ــدی را تاکن ــون داش ــته باش ــد .در حالیک ــه کل تزری ــق آب در
میادی ــن کش ــور در س ــال  93قری ــب ب ــه  259/9میلی ــون بش ــکه در س ــال
ب ــوده اس ــت.
در صورتـــی کـــه بهموقع و بـــه میزان کافـــی عملیات تزریـــق گاز و
آب به منظور نگهداشـــت فشـــار و تخلیـــه ثانویه صـــورت نگیرد در

آینـــدهای نهچنـــدان دور شـــاهد افت تولید شـــدید خواهیـــم بود و
حتـــی خســـارات جبرانناپذیری از جمله غیرقابل اســـتحصال شـــدن
بخشـــی از نفـــت مخازن نفتـــی کشـــور و کاهش ضریـــب بازیافت
نهایـــی بهوجود خواهـــد آمد .بنابرایـــن ،اهمیت اجـــرای روشهای
مختلـــف تخلیـــه ثانویه و ثالثیه امـــری حیاتی و ضـــروری برای حفظ
ظرفیـــت تولیـــدی نفـــت و گاز در ســـالهای آتی اســـت .اگرچه
ســـادهترین و پر خســـاراتترین راهحل این اســـت که بـــدون توجه
به نگهداشـــت فشـــار حتیاالمکان مخازن ایران بـــا روشهای تولید
طبیعی به عمـــر خود ادامـــه دهند.
بررســـی عملیات بهبود/ازدیاد برداشـــت از میادین نفتی کشـــور نشان
میدهـــد بهراحتـــی میتـــوان ضریب بازیافـــت در میادیـــن بزرگ
کشـــور را چندین درصـــد بهبود بخشـــید .بهعنوان مثـــال جدول3-
اطالعـــات میدانی افزایـــش ضریب بازیافت در برخی میادین کشـــور
را نشـــان میدهد.
بنابرایــن آنچــه تاکنــون در ایــران آن هــم بهطــور ناکافــی انجــام شــده
تزریــق آب در برخــی میادیــن فــات قــاره و تزریــق گاز در برخــی
میادیــن خشــکی بــوده اســت و بایــد بــه دو نکتــه اساســی توجــه نمــود:
الـف :توجـه بـه نیازهای خـاص هـر میـدان در تزریـق گاز و یا

تزریـق آب:

مطالعــات و طــرح جامــع توســعه در برخــی از میادیــن دریایــی ایــران
همچــون میــدان نفتــی ســروش نشــان میدهــد کــه تزریــق گاز نســبت
بــه تزریــق آب اولویــت بســیار بیشــتری را دارد .در حالــی کــه صرف ـاً
دسترســی آســان بــه آب دریــا موجــب شــده اســت تــا عملیــات تزریــق
آب در ایــن میادیــن صــورت پذیــرد .از طرفــی بــا توجــه بــه وجــود
چندیــن میــدان گازی در مناطــق دریایــی فــات قــاره ایــران پیشــنهاد
میشــود کــه تأمیــن گاز تزریقــی میادیــن نفتــی از محــل تولیــد
نزدیکتریــن میادیــن گازی صــورت پذیــرد .بــه عنــوان مثــال تزریــق
گاز در میــدان ســروش کــه براســاس مطالعــات شــرکت هلنــدی ِشــل
برنامهریــزی شــده بــود میتوانــد بــا توســعه میادیــن گازی فــرزاد  Aو
فــرزاد  Bصــورت پذیــرد.
ب :توجـه به روشهای تخلیـه ثالثیه در عملیات ازدیاد برداشـت
از میادین:

بســـیاری از شـــرکتهای نفتـــی بینالمللـــی هنـــر ازدیـــاد برداشـــت
خـــود را در اجـــرای روشهـــای ثالثیـــه از میادیـــن نفتـــی میداننـــد
و اجـــرای روشهـــای تخلیـــه ثانویـــه (اعـــم از تزریـــق آب و تزریـــق
گاز) را امـــری رایـــج تلقـــی میکننـــد .اگرچـــه تجـــارب جهانـــی
نشـــان داده اســـت کـــه میـــزان افزایـــش ضریـــب بازیافـــت میادیـــن
نفتـــی بهکمـــک روشهـــای ثانویـــه بیشـــتر از افزایـــش توســـط
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روشهـــای ثالثیـــه اســـت .یکـــی از دالیـــل ایـــن مســـئله را میتـــوان
ل ــزوم کارب ــردی ش ــدن روشه ــای ثالثی ــه پ ــس از روشه ــای ثانوی ــه
دانس ــت .ب ــه عب ــارت بهت ــر ،روشه ــای تخلی ــه ثالثی ــه عمومــاً پ ــس از
تخلی ــه مخ ــزن ب ــا روشه ــای تولی ــد طبیع ــی و تولی ــد ثانوی ــه بــهکار
گرفت ــه میش ــود .خاط ــر نش ــان میش ــود تنه ــا روش تخلی ــه ثالثیــهای
ک ــه در کش ــور تاکن ــون انج ــام گرفت ــه ،تزری ــق گاز امتزاج ــی ب ــه دو
میــدان نفتــی رامشــیر و دارخویــن بــوده اســت .در صورتــی کــه روش
بهینـــه ازدیـــاد برداشـــت از میادینـــی همچـــون کوهمُنـــد (بـــا مجمـــوع
نف ــت درج ــای دو س ــازند جه ــرم و س ــروک ح ــدود  9میلی ــارد بش ــکه)
بهکارگیـــری روشهـــای ثالثیـــه برداشـــت اســـت.
بدیه ــی اس ــت از آنجای ــی ک ــه تجرب ــه اج ــرای روشه ــای برداش ــت
ثالثیـــه (شـــامل حرارتـــی ،شـــیمیایی ،زیســـتی ،هوشـــمند و  )...در
کشـــور وجـــود نـــدارد ،بهتـــر اســـت بدیـــن منظـــور بهتدریـــج از
شـــرکتهای معتبـــر خارجـــی در معیـــت اســـتفاده از حداکثـــر تـــوان
داخلـــی بهصـــورت پایلـــوت در میادیـــن نیازمنـــد اجـــرای ایـــن
روشهـــا اســـتفاده کـــرد .بدینترتیـــب هـــم موجـــب انتقـــال دانـــش
فن ــی و تکنول ــوژی ازدی ــاد برداش ــت ب ــه داخ ــل کش ــور ش ــده و ه ــم
ضری ــب بازیاف ــت از میادی ــن نفت ــی را ب ــا روشه ــای بهین ــه افزای ــش
داد.
نتیجهگیری

افزایـــش ضریـــب بازیافـــت بهعنـــوان یکـــی از تأکیـــدات مهـــم
سیاســـتهای کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی اولویتـــی ضـــروری اســـت.
مقایســـه میانگیـــن ضریـــب بازیافـــت میادیـــن نفتـــی ایـــران (24/5
درصـــد) در مقابـــل ضریـــب بازیافـــت  34درصـــدی میادیـــن جهـــان
و همچنیـــن حجـــم فعالیتهـــای صـــورت گرفتـــه در ایـــران حاکـــی
از عملکـــرد ضعیـــف صنعـــت نفـــت کشـــور در مقایســـه بـــا ســـایر
کشورهاس ــت .فق ــدان راهب ــردی مناس ــب و اثرگ ــذار ب ــرای افزای ــش
ذخای ــر نف ــت و گاز مهمتری ــن دلی ــل ضع ــف ای ــن بخ ــش از باالدس ــتی
صنع ــت نف ــت ای ــران اس ــت .در اهمی ــت ای ــن موض ــوع میت ــوان بی ــان
کـــرد کـــه افزایـــش یـــک درصـــدی از ضریـــب بازیافـــت از میادیـــن
نفت ــی میتوان ــد ب ــه افزایـــش  6میلی ــارد بش ــکه ذخی ــره نف ــت اثب ــات
شـــده کشـــور بینجامـــد کـــه بـــا قیمـــت نفـــت  50دالر بیـــش از 300
میلیـــارد دالر بـــرای کشـــور عایـــدی خواهـــد داشـــت.
آنچـــه در صنعـــت باالدســـتی کشـــور در چنـــد دهـــه اخیـــر مغفـــول
مانـــده اســـت ،عـــدم اهتمـــام ویـــژه بـــه تقویـــت پروژههـــای ازدیـــاد
برداشـــت در میادیـــن نفتـــی اســـت .اگرچـــه در برخـــی از میادیـــن
ای ــران فعالیتهای ــی ب ــه منظ ــور افزای ــش ضری ــب بازیاف ــت ص ــورت
میگی ــرد ،ام ــا نگاه ــی ب ــه آماره ــای حج ــم و تع ــدد میادی ــن تح ــت
تزری ــق نش ــان میده ــد ک ــه اج ــرای ای ــن روشه ــا چن ــدان ب ــه نح ــو
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مطلوبـــی و بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل میادیـــن ایـــران نبـــوده اســـت .از
طـــرف دیگـــر ،مطابـــق برنامـــه ششـــم توســـعه نیـــاز اســـت ضریـــب
بازیاف ــت میادی ــن نفت ــی کش ــور ی ــک درص ــد افزای ــش یاب ــد ک ــه ای ــن
امـــر مســـتلزم ایجـــاد زیرســـاختهای مناســـب تجهیزاتـــی و افزایـــش
تولیـــد گاز بـــرای تزریـــق در میادیـــن نفتـــی اســـت .لـــذا بهمنظـــور
افزای ــش ضری ــب بازیاف ــت از میادی ــن نفت ــی و افزای ــش س ــطح تولی ــد
نفـــت و گاز و حداکثرســـازی زنجیـــره ارزش افـــزوده و بهـــرهوری،
الزم اس ــت ت ــا اولویته ــای ازدی ــاد برداش ــت نف ــت کش ــور بهط ــور
موث ــری تدوی ــن گ ــردد ک ــه در ذی ــل س ــه اولوی ــت توس ــعهای پیش ــنهاد
میگـــردد:
الف -تقویت پروژههای فعلی تزریق گاز و آب

همانگونــه کــه پیشتــر مطــرح شــد اغلــب پروژههــای فعلــی تزریــق
گاز و آب بــه میادیــن ،از لحــاظ حجــم تزریقــی چنــدان رضایتبخــش
نیســتند .یکــی از مشــکالت پیــشروی ایــن میادیــن ،کمبــود گاز
تزریقــی اســت .در ســال  93روزانــه فقــط  72میلیــون مترمکعــب گاز
بــه مجمــوع میادیــن کشــور تزریــق شــده اســت و از طرفــی ،از مجمــوع
 13میــدان مــورد تزریــق گاز ،صرف ـاً در ســه میــدان حجــم مطلوبــی از
گاز تزریــق شــده اســت .یعنــی حداقــل در  10میــدان دیگــر پتانســیل
تزریــق گاز بســیار بیشــتر وجــود دارد .لــذا در اولویــت اول بایــد تقویــت
پروژههــای فعلــی از طریــق اختصــاص گاز و افزایــش ظرفیــت تزریــق
قــرار گیــرد.
پژوهشهــا نشــان میدهــد بــا تزریــق  200میلیــون مترمکعــب بــه مــدت
 15ســال میتــوان در بدتریــن حالــت  5/47میلیــارد بشــکه و در حالــت
معمــول بیــش از  15میلیــارد بشــکه نفــت بــه ذخایــر قابــل اســتحصال
کشــور اضافــه نمــود کــه در شــرایط قیمتــی نفــت معــادل  50دالر بــه
ترتیــب  274و  750میلیــارد دالر درآمــد ارزی در پــی خواهــد داشــت.
ب -اجـرای پروژههـای جدیـد ازدیـاد برداشـت بـا اولویـت
میادیـن بـزرگ

در مجم ــوع  120می ــدان نفت ــی در ای ــران وج ــود دارد ک ــه برخ ــی از
ای ــن میادی ــن توس ــعه نیافت ــه اس ــت .از ای ــن تع ــداد بی ــش از  60می ــدان
نفتـــی در کشـــور توســـعه یافتـــه اســـت و بـــا ایـــن وجـــود تنهـــا در
 19میـــدان عملیـــات ازدیـــاد برداشـــت (تزریـــق آب و تزریـــق گاز)
هرچن ــد ضعی ــف انج ــام ش ــده اس ــت .بس ــیاری از میادی ــن کش ــور ب ــا
پتانس ــیل طبیع ــی خ ــود در ح ــال تولی ــد هس ــتند و هیچگون ــه فعالیت ــی
بهمنظـــور نگهداشـــت مخـــازن و ازدیـــاد برداشـــت انجـــام نمیگیـــرد.
لـــذا برنامهریـــزی و راهانـــدازی پروژههـــای جدیـــد امـــری الزامـــی
اس ــت.
در برنامهریـزی و اجـرای عملیـات جدید ازدیاد برداشـت ،پیشـنهادهای
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زیـر ارائه میشـود:
 -1در نظــر گرفتــن تولیــد برخــی میادیــن گازی مشــخص بــرای تزریــق
در نزدیکتریــن میــدان نفتــی نیازمنــد ازدیــاد برداشــت
ایــن اقــدام عــاوه بــر تضمیــن وجــود گاز بــرای تزریــق در میــدان
نفتــی ،میتوانــد در کاهــش هزینههــا مؤثــر بــوده و همچنیــن میــدان
نفتــی یــک منبــع ذخیــره گاز بــرای نس ـلهای آتــی محســوب گــردد.
 -2اســتفاده از منابــع طبیعــی در دســترس بــرای برنامهریــزی روشهــای
ازدیاد برداشــت
بهعنـوان مثـال در میادیـن فلات قـاره ایـران روشهـای تزریـق آب در
اولویـت قـرار گیـرد و نسـبت بـه وضعیت فعلـی تقویت گـردد .همچنین
در صـورت نزدیکـی بـه میادیـن گازی ،گاز تولیـدی بـرای تزریـق در
میـدان نفتـی تخصیـص یابد.
 -3جلوگیــری از ســوزاندن گازهــای مشــعل و جمــعآوری بــرای
تزریــق در نزدیکتریــن میادیــن نفتــی
مطابــق ترازنامــه هیدروکربــوری ســال  93بیــش از  30میلیــون مترمکعب
گاز مشــعل ســوزانده شــده اســت .جمـعآوری ایــن گازهــا بــرای تزریق
در میادیــن نفتــی عالوهبــر کاهــش اثــرات مخــرب زیســتمحیطی،
افزایــش ذخایــر نفــت را بهدنبــال خواهــد داشــت.

انجـام عملیـات ازدیاد برداشـت و تزریـق گاز میکند
در نتیجـه شـرکتهای خارجـی قراردادهـای خـود را
تغییـر میدهنـد.
 .14مطالعـات دقیـق نیازمنـد انجـام مطالعـات مـوردی
مخـزن و سـایر الزمـات فنی-اقتصـادی اسـت.
 .15اگرچـه برنامـه پنجـم توسـعه تـا پایان سـال 1395
تمدیـد گردیـد .امـا اهـداف برنامـه پنجم تا پایـان این
سـال نیـز در مـورد ازدیاد برداشـت تحقق پیـدا ننموده
است.
 .16بزرگترین میدان جهان

ج -برنامهریـزی ،طراحـی و اجـرای روشهـای تخلیـه ثالثیه از
مخـازن نفتی

چنانکه پیشتر مطرح گردید در میادین ایران تاکنون روشهای تزریق
گاز و آب پیش گرفته شده است و از روشهای تخلیه ثالثیه صرفاً دو
میدان نفتی رامشیر و دارخوین تحت تزریق گاز امتزاجی قرار گرفتهاند.
اما سایر روشهای ثالثیه همچون روشهای شیمیایی ،حرارتی،
هیدروکربور ،زیستی و هوشمند و  ...برنامهریزی و اجرا نگردیده
است .چنانکه اجرای روشهای تولید طبیعی در برخی از میادین کشور
پاسخگوی استمرار تولید نیست و صرفاً با بهکارگیری روشهای ثالثیه
این امر امکانپذیر خواهد بود.
بنابراین از آنجایی که جهموری اسالمی ایران در نفت و گاز مزیت
نسبی داشته و درآمدهای این صنعت کماکان جایگاه مهمی در تأمین
بودجه عمومی کشور دارد و با توجه به افزایش عایدی درآمدهای
نفتی ناشی از افزایش ذخایر قابل استحصال ،الزم است اهتمامی ویژه به
هدفگذاری ،برنامهریزی ،طراحی و اجرای طرحهای افزایش ضریب
بازیافت و ازدیاد برداشت از میادین نفتی کشور صورت گیرد تا عالوهبر
افزایش تولید ناخالص داخلی ،از منابع خدادادی و طبیعی ،کلیدی
استفاده حداکثری گردد.

8. Gas lift

1. Oil in place

9. Infill drilling

 .2میادیـن ایـران محـدودهای وسـیع بین کمتـر از یک
درصـد تـا بیـش از  60درصـد ضریـب بازیافـت را
شـامل میشـوند.
 .3اگرچـه ایـن کشـور بهدلیل وابسـتگی اقتصـادی (و
وجـود اقتصـاد تـک محصولـی) ،صنعتی و سیاسـی به
نظـام سـلطه بـه نحـو مطلوبی اثرگـذار نبوده اسـت.

10. Society of petroleum engineering
11. Recovery factor

 .12چنانکـه بودجـه عمومـی مصوب سـال  1395برابر
بـا  294هـزار میلیـارد تومان بوده اسـت.
 .13ایـن موضـوع بـه اختلاف نظر شـرکت ملـی نفت
ایـران و شـرکتهای خارجـی در مـورد برداشـت
صیانتـی و تزریـق گاز بـه میادیـن بـر میگـردد.
محمدرضـا پهلـوی طـی کنفرانسـی رسـمی ،حضـور
کلیـه شـرکتهای خارجـی در ایـران را منـوط بـه

تولیــد ،مهرمــاه 1388

[ " ]4ضـرورت تزريـق گاز بـه میدآنهـای نفتـي " ،دکتـر علـی محمـد سـعیدی،
فصلنامـه مجلـس و راهبـرد.1381 ،

[" ]5برنامـه ریـزی اسـتراتژیک بـرای مدیریـت مخـازن نفـت و گاز ایـران" ،دکتر
علـی محمـد سـعیدی ،فصلنامه مجلـس و راهبـرد.1381 ،
[" ]6ترازنامـه منابـع هیدروکربـوری سـال  ،"1393موسسـه مطالعـات بیـن المللـی
انـرژی وابسـته بـه وزارت نفـت1395 ،

4. Primary depletion

5. Secondary depletion
6. Tertiary depletion
7. Pump lifting
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