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"گردآوري اطالعات فني ميادين هيدروكربني؛ آنچه هست ،آنچه بايد باشد
(بخش دوم :ابعاد مديريتي)"
تهیه کننده :يزدان فرجي ،شرکت ملی نفت ایران

پيشتر در ش��ماره  156اين نشريه گزارشي
با عنوان "گ��ردآوري اطالعات فني ميادين
هيدروكرب��وري ،آنچ��ه هس��ت ،آنچه بايد
باش��د (بخش اول :ابعاد فني)" منتشر شد كه
در آن ديدگاهه��اي رئي��س اداره مطالعات
مخازن ش��ركت ملي مناط��ق نفتخيز جنوب
و رئيس اداره مهندس��ي نفت ش��ركت نفت
ف�لات قاره در خصوص اي��ن موضوع ارايه
گرديد .همانگونه كه در بخش اول گزارش
ذكر شد اهميت دادههاي مخزني بر هيچيك
از فعاالن حوزه مهندسي نفت پوشيده نيست.
براي توس��عه يك ميدان نفتي يا گازي الزم
اس��ت ابت��دا ارزيابي و توصيف مناس��بي از
مخازن موج��ود در آن بهعمل آيد و جهت
اين ارزيابي ني��از بارزي ب��ه اطالعات اوليه
كسب شده از مخزن در شكلهاي گوناگون
ش��امل دادههاي ژئوفيزيك��ي ،پتروفيزيكي،
سنگ و سيال و آزمايشات چاه وجود دارد.
در بخ��ش اول گزارش ،ابع��اد فني موضوع
توسط نخبگان فوقالذكر تشريح گرديد .بر اين
اساس موارد زير محور ديدگاهها قرار گرفتهاند:
چراي��ي اهميت جم��عآوري و كاربرد
اطالعات بهمنظور توصيف و ارزيابي مخازن
هيدروكربني
موانع��ي ك��ه احيان��اً موج��ب نق��ص در
جم��عآوري وكاربرد اطالع��ات مذكور در
صنعت نفت كشور شدهاند.
چگونگي رفع موانع مورد اشاره در بند قبل
بي��ان مث��ال ب��راي تجربيات ش��خصي در
خصوص فايده جمعآوري اطالعات مذكور
در بخش دوم گزارش س��عي بر آن است
تا ابعاد مديريتي موضوع مورد بررس��ي قرار
گيرد .در اين راستا ديدگاههاي صاحبنظران
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()Y.faraji@nioc.ir
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فعال در ش��ركت نفت مناطق مركزي ايران،
مديريت اكتش��اف و ش��ركت نف��ت و گاز
پ��ارس ارايه ميگردد .طبعاً با در نظر گرفتن
توأم��ان ابعاد فن��ي و مديريتي موضوع مورد
بحث ميتوانيم ش��اهد اقدامات مناسبتري
در زمين��ه گردآوري اطالع��ات فني ميادين
هيدروكربني و كاربرد مؤثر آنها باشيم.
آق�اي مهن�دس جوالپ�ور مع�اون
اكتشاف مديريت اكتشاف نقطهنظرات
واحده�اي زيرمجموع�ه خ�ود را به
شرح زير منعكس نمودهاند:
مديريت اطالعات شامل سه سرفصل مهم
توليد ،ذخيرهسازي و بازيابي اطالعات است
و در كليه موارد يادشده تابع نظر حاكميتي،
رفتار سازماني و زيرساخت ميباشد .در اين
رابطه چند نكته حائز اهميت است:
 -1مس��ئولين ارشد س��ازمان درصورتيكه
از اهميت مديريت اطالع��ات بهويژه دانش
مديريت آن آگاه باش��ند ،حتي عليرغم عدم
پذيرش همگاني و يا عدم وجود زيرساخت
كاف��ي ميتوانن��د گامي هرچن��د كوچك
در ب��رآورده نم��ودن اي��ن ام��ر بردارند .اما
درصورتيكه اين موض��وع در حيطه دانش
ايش��ان نباش��د حتي در صورت عالقهمندي
و موافقت ،همراهي الزم و پيگيري مناس��بي
نداشته و منظور نهايي حاصل نخواهد شد.
 -2داده و اطالعات موجود در هر س��ازمان
با ارزشترين دارايي آن س��ازمان محسوب
ميگ��ردد .در صورتيك��ه از اي��ن دارايي
بهعنوان ابزار و امتياز خاص اس��تفاده ش��ود؛
قطع��اً مان��ع بهاش��تراكگذاري اطالعات و
ايجاد فضاي مناسب كاري خواهد بود .آنچه
ك��ه در بخ��ش مديري��ت داده اهميت دارد

استفاده از داده و اطالعات براي توليد دانش
و بهرهمندي از آن براي توليد ثروت اس��ت.
اما نگه��داري و مديري��ت داده و اطالعات
به ش��كل غيركاربردي فق��ط هزينه اضافه بر
سازمان تحميل ميكند.
 -3عظيمتري��ن پاي��گاه دادهه��اي جهان نيز
بدون وجود زيرساخت و بهاشتراكگذاري
مناس��ب (كه در قالب پروتكلهاي مدون و
رسمي تدوين ميشود) قادر به توليد ثروت
نميباش��د .دادههايي ك��ه از دقت و صحت
كاف��ي برخ��وردار هس��تند حت��ي در حجم
كم در صورت بهاش��تراكگذاري مناس��ب
ميتوانن��د ارزش افزوده بس��يار توليد كنند.
براي بهاشتراكگذاري نيز نياز به زيرساخت
س��ختافزاري و نرماف��زاري مناس��ب و
كاربرپسند و تدوين دستورالعملهاي شفاف
و مدون در اين زمينه ميباشد.
آقاي مهندس رجبي مدير امور فني
ش�ركت نف�ت مناطق مرك�زي ايران
نقطهنظ�رات واحده�اي زيرمجموعه
خود را به شرح زير منعكس نمودهاند:
نقطهنظرات اداره زمين شناسي

انجام فعاليتهاي اكتش��افي و توسعهاي،
زنجي��روار ب��ه هم ارتب��اط داش��ته و مكمل
هم ميباش��ند .لذا بايس��تي كلي��ه اطالعات
پاي��هاي اعم از بررس��يهاي زمينشناس��ي،
ژئوفيزيك��ي ،حف��اري و مخ��ازن طبق يك
الگو و بر اس��اس يك نقش��ه راه انجام شود.
نقص اطالعاتي و عدم انجام فعاليتهاي هر
بخش در زمان خود منجر به اتالف س��رمايه
و ع��دم تحقق برنامهها خواهد ش��د .چنانچه
بعد از كش��ف يك مي��دان نفتي ي��ا گازي
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(در ص��ورت مش��اهده ابهامات س��اختاري
گسترده) لرزهنگاري س��هبعدي انجام گردد
و ي��ا با حفاري چاههاي توصيفي ،برداش��ت
كليه نمودارها ،مغزهها و آزمايش��ات الزامي
گردد ،پس از آن با كمترين ريسك ميتوان
به توسعه ميدان پرداخت.
پيشنهادات

مناقص��ات مرب��وط به فعاليتهاي كس��ب
اطالع��ات از چاهه��ا ب��ا آنچه كه در س��اير
مناقصات مدنظر قرار ميگيرد ،بايد متفاوت
باش��د؛ يعني امتياز فني س��هم غالب را داشته
باش��د و تنها قيمت پايين م�لاك عمل قرار
نگيرد تا مش��اوران و پيمانكاران قوي در اين
عرصه فعاليت نمايند.
از آنجاييك��ه ميادين كش��ور م��ا معموالً
داراي گس��لهاي متع��دد ب��وده و به لحاظ
س��اختاري ج��زو پيچيدهترين ميادي��ن دنيا
هستند ،لرزهنگاري سهبعدي در مياديني كه
قرار است توسعه يابند انجام گيرد.
يكي از بخشهاي اساسي مطالعه مخزن و تهيه
 MDPانجام آزمايشهاي سنگ و سيال است.
لذا ميبايد پ��س از اخذ نمونه مغ��زه بالفاصله
نسبت به انجام آزمايشهاي مربوطه اقدام نمود.
از آنجاييكه آزمايش��گاههاي موجود در حال
حاض��ر ناكافي ب��وده و غالب��اً داراي تجهيزات
ب��هروز نميباش��ند ،الزم اس��ت در خص��وص
تجهيز آنها اقداماتي صورت گيرد .الزم به ذكر
اس��ت كه در بسياري از چاهها كه سنگ داراي
شكس��تگيهاي متعدد بوده و ي��ا هرزروي در
مخزن رخ ميدهد ،امكان اخذ مغزههاي كامل
و پيوس��ته وجود ن��دارد و لذا ضروري اس��ت
جهت رفع مش��كل مزبور پيمانكاران مرتبط در
اين حوضه تجهيز گردند.
نقطه نظرات اداره عمليات مخازن

 -1اطالعات مخزني مبناي تمام محاس��بات

و پيشبينيه��اي آت��ي در رفت��ار مخ��زن
ميباش��د .پيشبيني درس��ت رفت��ار مخزن
كه پيشنياز آن اخ��ذ اطالعات باكيفيت از
مخزن ميباش��د موجب جلوگيري از هزينه
اضافي و بهينهس��ازي بهرهب��رداري از ميدان
(حداكثر س��ود در حداقل هزين��ه) از طريق
ارائه سناريوهاي بهينه و منطقي ميگردد.
 -2برخ��ي از موانعي كه موج��ب نقص در
جم��عآوري اطالعات مخزني در كش��ور ما
شدهاند عبارتند از:
كمب��ود منابع ش��امل ضع��ف در فناوري،
امكانات و نيروي انساني
چرخ��ه اداري زمانب��ر جهت تهي��ه ابزار و
امكانات
كمبود پيمان��كاران قوي جه��ت تحليل و
صحتس��نجي اطالع��ات مخزن��ي از جمله
نمونههاي اخذ شده
اولويت داش��تن توليد نفت و گاز نسبت به
فرآيند كسب اطالعات
 -3برخ��ي از راهكاره��اي رف��ع موانع اخذ
اطالعات مخزني عبارتند از:
افزاي��ش ارتب��اط ب��ا ش��ركتهاي معتبر
بينالمللي و استفاده از توان فني و مالي آنها
اس��تفاده از مناب��ع داخل��ي و بوميس��ازي
فناوريهاي مورد نياز به موازات اس��تفاده از
فناوريهاي روز
رتبهبندي اطالع��ات از حيث اهميت آنها
و اولوي��ت دادن به كس��ب اطالعات حياتي
ميادي��ن و توجه به بازگش��ت صدها برابري
هزينه انجام ش��ده در راستاي اخذ اطالعات
طي فرآيند افزايش توليد و ضريب بازيافت
 -4مثاله��اي زي��ر تجربيات��ي در خصوص
فايده جمعآوري اطالعات مخزني ميباشند:
اخذ اطالعات حي��ن حفاري بهعنوان مثال
آزمايش فشار مكرر سازند منجر به تشخيص
كالهك گازي در دو مي��دان درحال توليد
دالپري و سعادتآباد گرديده است .اين امر

موجب تشخيص مؤثر پيشبيني رفتار مخزن
و اصالح برنامههاي توس��عه ميدان به ارزش
ميليونها دالر گرديده است.
اخذ اطالعات ديناميك مخزن و بازنگري
در حج��م درجاي ميدان درحال توليد تنگ
بيجار كه منجر به پيشبيني واقعبينانهتر توليد
مي��دان و لزوم بازنگ��ري در برنامههاي آتي
توسعه ميدان گرديده است.
انج��ام لرزهن��گاري س��هبعدي در مي��دان
دهلران منجر به تحليل بهتر عملكرد چاههاي
بخش جنوبي ميدان در كنار گسل و شناخت
دليل ارتباط ضعيف چاههاي ش��مالغرب و
جنوبشرق ميدان گرديده است.
نقطه نظرات اداره مطالعات مخازن

در راستاي موضوع مدنظر كليدواژههايي
همچون "اخذ اطالعات در زمان مناس��ب"،
"صحتس��نجي اطالعات"" ،ل��زوم وجود
بانك اطالعاتي و هوشمندس��ازي اطالعات
از طري��ق جم��عآوري و طبقهبن��دي آنها به
صورت ديجيتال در پايگاه داده" مورد بحث
قرار گرفته و از آنها بهعنوان ش��رايط كسب
اطالعات مخزني معتبر ياد شده است.
اه��م موان��ع و داليل عدم كس��ب داده و
اطالعات مخزني به شرح زير ميباشند:
مهمتري��ن مانع در ش��ركتهاي بهرهبردار
كه موجب نقص در جم��عآوري اطالعات
ميباش��د ،موض��وع تولي��د تكليف��ي ب��وده
بهطوريك��ه ش��ركتها بعضاً در راس��تاي
تحق��ق توليد بهناچ��ار از كس��ب اطالعات
ضروري خصوص��اً در هنگام حفاري چاهها
عبور ميكنند.
مس��أله ديگر عدم وجود بودجه مش��خص
و مصوب جه��ت اخذ اطالعات ميباش��د؛
بهطوريك��ه گاه��ي بهدليل فق��دان اعتبار،
اطالعاتي همچون لرزهن��گاري مورد توجه
قرار نميگيرن��د .اخذ اطالع��ات فرآيندي
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هزينهبر اس��ت و از آنجاييكه دسترس��ي به این ذخایر (حتی به مراتب بیشتر از آنچه در
اطالعات مخزني تأثير آني و مس��تقيم روي اثر مهاجرت تصور میش��ود) ،گردد .لذا با
دب��ي توليدي ندارد ،لذا چنانچه بينش و ديد آگاهی از میزان اهمیت شناخت دقیق مخزن
راهبردي نس��بت ب��ه ارزش واقعي و اهميت و نیز نقش چاههای توصیفی در دس��تیابی به
آتي اطالعات مزبور وجود نداش��ته باش��د ،این ش��ناخت ،میتوان به لزوم حفر چاههای
بودج��ه مناس��ب و كافي وقف اي��ن فرآيند توصیف��ی و انجام عملیات ارزیابی مخزن در
نخواهد شد.
آنها پیبرد.
عامل ديگر فقدان دس��تگاهها و تكنولوژي
مناس��ب جهت اخذ اطالعات مخزني است؛ الف) اهمیت شناخت دقیق مخزن
ش��ناخت صحیح مخزن و آگاهی از نحوه
بهگونهايكه در برخي موارد از لحاظ كيفي
اطالعات اخذ ش��ده قابل استناد نميباشد و عملک��رد آن از چن��د منظ��ر حاي��ز اهمیت
میباشد:
نتيجه درستي حاصل نميگردد.
فرآين��د اداري الزم ب��راي تش��ريفات الف )1-طراحی الگوی بهینه توسعه و تولید
مناقصه جهت انجام آزمايشهاي س��نگ و از میدان
آزمايشات س��يال بيش از حد زمانبر بوده و
بهرهب��رداری مطل��وب از ه��ر مخ��زن
اين موضوع باعث تأخي��ر در تهيه مطالعات هیدروکربوری مس��تلزم تعیین صحیح تعداد
مخزن ميگردد.
چاه موردنیاز ،آرایش مطلوب آنها و نیز نرخ
تولید مناس��ب برای هر یک از این چاهها ،به
آقاي مهندس ماجد مدير مهندسي منظور تولید بیشترین هیدروکربور ممکن در
نفت و گاز ش�ركت نفت و گاز پارس بازه زمانی مطلوب میباشد .بدیهی است که
نقطهنظ�رات واحده�اي زيرمجموعه هرگون��ه انحراف از برنامه توس��عه مطلوب،
خود را به شرح زير منعكس نمودهاند :بهدلیل در اختیار نداشتن اطالعات موردنیاز،
می��دان گازی پارسجنوب��ی بزرگترین میتوان��د باع��ث از دس��ت رفت��ن حج��م
میدان گازی جهان به ش��مار م��یرود که با قابلتوجهی از ذخایر میدان گردد .در میدان
توجه به مش��ترک بودن این می��دان عظیم ،گازی پارسجنوبی ،ای��ن برنامهریزیها در
توس��عه هرچه س��ریعتر آن در دس��تور کار محورهای زیر موضوعیت مییابد:
ش��رکت ملی نفت ایران قرار گرفت .لیکن
تهیه برنامه توسعه و فازبندی میدان :پس از
بدیهی است که موضوع توسعه بههنگام این حفر نخستین چاههای اکتشافی میدان ،برنامه
میدان نمیبایس��ت مانع از توس��عه اصولی و اولیه توس��عه می��دان ارائه و اج��رای آن در
علمی آن و در نتیجه از دست دادن بخشی از دس��تور کار قرار گرفت .اما بر اساس نتایج
این ذخایر عظیم گردد ،زیرا اگرچه تأخیر در حاصل از چاههای توصیف��ی و یا توصیفی/
توسعه فازها ،بهویژه فازهای مرزی ،میتواند تولیدی بعدی ،این برنام��ه چندین بار مورد
منجر به از دس��ت رفتن مق��داری از ذخایر بازنگ��ری قرار گرفت��ه و تع��داد و موقعیت
طرف ایران��ی از طریق مهاجرت به س��مت فازهای توسعهای تغییر یافته است.
بهینهسازی برنامه فازهای در دست توسعه:
طرف قطری گردد ،اما تعجیل غیر اصولی و
به تبع آن توسعه و تولید غیر علمی میتواند پ��س از اينك��ه برنامه توس��عه فازه��ا تهیه و
باعث از دس��ت رفتن مقادیر قابلتوجهی از در اختی��ار پیمان��کاران طرحه��ا ق��رار داده
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ش��د ،در قراردادهاي توس��عه ام��کان ايجاد
تغييرات موردنياز در ای��ن برنامهها (با توجه
به اطالع��ات حاص��ل از ارزیاب��ی چاههای
توصیفی هر فاز) لحاظ گردیده است .شايان
ذكر است ارائه پیشنهاد از طرف پيمانكاران
طرحها برای انجام اصالحات الزم ،به عنوان
یکی از وظایف آنها مورد تأکید قرار گرفته
اس��ت .از جمله تغییرات صورت پذیرفته در
آرایش چاههای س��کوهای میدان بر اساس
نتای��ج حاص��ل از ارزیاب��ی چ��اه توصیفی،
میتوان ب��ه تغییر آرایش چاههای س��کوی
 SPD13Cاشاره نمود.
تولی��د از ذخایر حاش��یهای میدان :هر چند
بهدلی��ل باال بودن س��طح تم��اس آب و گاز
در حاش��یه می��دان ،این نواح��ی در اولویت
توس��عه قرار نگرفتهاند ،با این وجود ،حجم
ذخای��ر گازی در ای��ن نواحی ب��ه اندازهای
اس��ت که بدون ش��ک با رو ب��ه اتمام بودن
تکمیل فازهای در دس��ت توس��عه ،بررسی
بیش��تر به منظور توس��عه این نواح��ی مورد
توج��ه ج��دی ق��رار گرفته اس��ت .کاهش
عدمقطعیته��ای موجود در ارتب��اط با این
نواح��ی و تصمیمگیری صحی��ح در رابطه با
توس��عه آنها بدون در اختیار داش��تن دیدی
روشن از وضعیت فازهای حاشیهای میدان با
دشواریهای زیادی مواجه میباشد.
تولی��د از ذخایر بهجا مان��ده در فضای بین
سکوهای تولیدی کنونی :در تمامی مخازن،
پ��س از اجرای برنامه اولیه توس��عه و تولید،
میباید نواحی کمتر تخلیه ش��ده موجود در
فضای بین چاههای تولیدی شناسایی و برنامه
مناس��بی برای حفر چاهه��ای جدید و تولید
این ذخاي��ر بهجا مانده ارائه گ��ردد .اگرچه
مطالعات اولیه مربوط به جانمایی این چاهها
صورت پذیرفته است اما این برنامهریزی نیز
مس��تلزم احاطه کافی به ش��رایط مخزنی در
تمامی نواحی میدان میباشد.
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الف )2-پای��ش و نگهداش��ت مخزن در
طول دوره تولید از آن
پس از توسعه هر میدان ،مسأله مهم بعدی
پایش مستمر عملکرد میدان میباشد که در
ط��ی آن هرگونه عدم تطاب��ق رفتار چاههای
تولی��دی ب��ا برنام��ه پیشبینی ش��ده ،مورد
بررس��ی قرار گرفته و برای آن چاره اندیشی
میگردد .به عنوان مثال میتوان به مشکالت
ناشی از تولید آب اضافی از چاه و یا مسدود
گردیدن دهانه چاه در اثر تش��کیل میعانات
( )Condensate Blockageاش��اره نم��ود.
پیشبینی چنین اتفاقات��ی و نیز یافتن راهحل
مناسب برای رفع آنها بدون در اختیار داشتن
ابزار مناس��ب برای ش��ناخت صحیح مخزن
امکانپذیر نمیباشد.
ب) ابزار موردنیاز جهت شناخت صحیح
مخزن
ب��ا توجه ب��ه آنچه در ب��اال به آن اش��اره
ش��د ،عدم ش��ناخت صحیح مخزن میتواند
مانع از برنامهریزی مناس��ب برای توس��عه و
تولی��د از می��دان گ��ردد و در نتیجه لطمات
جبرانناپذیری را بهدنبال داش��ته باشد .بدین
منظ��ور ض��روری اس��ت تا پس از کس��ب
اطالعات موردنیاز ژئوفیزیکی ،پتروفیزیکی،
زمینشناسی و مخزنی ،نسبت به ساخت یک
مدل دقیق ک��ه نماینده رفت��ار واقعی مخزن
باش��د اقدام نمود .غالب اطالعات موردنیاز
برای س��اخت چنی��ن مدلی از طری��ق انجام
عملی��ات ارزیاب��ی در چاهه��ای توصیفی و
تفسیر دادههای بهدست آمده از آنها حاصل
میگردد .لذا ش��ناخت دقیق از رفتار واقعی
مخزن ب��دون حفر چاههای توصیفی میس��ر
نمیگردد .برای تعیین میزان داده موردنیاز و
به تبع آن تعداد چاه توصیفی موردنیاز برای
س��اخت مدل مخزنی قابل ات��کا ،موارد زیر
باید مدنظر قرار گیرد:
ب )1-ناهمگنی مخزن

نخستین موضوع در تعیین مقدار دادههای
موردنی��از از ی��ک مخ��زن ،می��زان همگنی
و یا یکنواخت��ی خواص مخزن��ی در میدان
میباش��د .در مخازنی که از همگنی بیشتری
برخوردار میباش��ند میتوان ب��ا حفر تعداد
کمتری چ��اه توصیفی اطالع��ات موردنیاز
را بهدس��ت آورد و س��پس با تکیه بر فرضیه
همگ��ن ب��ودن مخزن ،ای��ن خ��واص را به
تمامی مخزن نسبت داد و یا اینکه با بهدست
آوردن الگ��وی تغییرات خواص بین چاهها،
اطالعات موردنیاز در نقاط مختلف مخزن را
با استفاده از دادههای موجود محاسبه نمود.
ام��ا در مخ��ازن ناهمگن و بس��یار ناهمگن،
نظیر می��دان گازی پارسجنوب��ی که تعمیم
دادههای بهدست آمده از چند چاه توصیفی
به کل میدان و یا محاس��به خواص موردنظر
در نقاط جدید بر اساس اطالعات موجود از
چاههای توصیفی دورتر باعث بروز خطا در
ارزیابیها میگردد ،ضروری است تا نسبت
ب��ه اخذ دادههای موردنی��از از نقاط مختلف
میدان اقدام گردد.
ب )2-وسعت مخزن
ب��ا توجه ب��ه ناهمگنی اش��اره ش��ده ،هر
چقدر که مخزن وس��یعتر باش��د ،ب��ه تعداد
چاه توصیفی بیشتری جهت شناخت دقیقتر
عملک��رد آن نی��از میباش��د .برای مقایس��ه
میتوان به میدان گازی پارس شمالی اشاره
نمود .در طرح توسعه این میدان نیز برای هر
یک از سکوهای تولیدی یک چاه توصیفی
در نظر گرفته شده اس��ت؛ اما علیرغم اینکه
این مخ��زن خود بهعن��وان یک��ی از ذخایر
گازی قابل توجه کش��ور ش��ناخته میشود،
بهعلت وس��عت کمتر این میدان در مقایس��ه
با می��دان فوق عظی��م پارسجنوب��ی ،تعداد
چاههای توصیفی تعریف ش��ده در آن برابر
با چه��ار حلقه میباش��د .البته توج��ه به این
نکته ضروری اس��ت که عالوهبر چهار چاه

برنامهری��زی ش��ده ،از اطالع��ات مربوط به
چاهه��ای توصیف��ی و تولی��دی قدیمی این
میدان (حفاری ش��ده در حدود چهل س��ال
پیش) در تهیه برنامه بهینه توس��عه و تولید از
این میدان استفاده خواهد شد.
ب )3-اهمی�ت و ارزش اقتص�ادی
میدان
موض��وع دیگ��ری که در تعیی��ن میزان
س��رمایهگذاری در بخ��ش مطالعات��ی هر
میدان مدنظر قرارمیگیرد ارزش اقتصادی
می��دان و میزان انتفاع و یا ضرر ناش��ی از
بهکارگی��ری برنامهه��ای توس��عه صحیح
و یا نادرس��ت میباش��د .ل��ذا در مخازن
کوچک که تولید بیش��تر ناشی از توسعه
علمی نمیتواند پاسخگوی هزین ه عملیات
ارزیابی مرتبط باشد ،کمتر به مسائلی نظیر
حفر چاههای توصیفی پرداخته میش��ود.
اما در مخازن بزرگتر ،جایگاه مطالعات
یاد ش��ده و اث��ر آن در برداش��ت بهتر از
میدان محس��وستر میگ��ردد .در مخزن
عظیم گازی پارسجنوبی که یک درصد
از حجم س��یال درجای آن ،معادل ذخیره
ی��ک مخ��زن قابل توس��عه اس��ت؛ هزینه
جم��عآوری دادههای موردنیاز و س��پس
مطالعه بر روی آنها ،در برابر عایدی ناشی
از این مطالعات بس��یار ناچیز میباشد .لذا
در چنی��ن مخازنی همواره ت�لاش بر این
است تا حداکثر دادههای موردنیاز جهت
در اختی��ار داش��تن مدل مخزن��ی دقیقتر
فراهم آورده شود.
لذا با توجه به موارد گفته ش��ده ضروری
است تا در بخشهای مختلف تولیدی میدان
(هر یک از سکوهای تولیدی) نسبت به اخذ
دادههای توصیفی موردنیاز اقدام نمود.
پ) برنامه مدیریت مهندس��ی نفت و گاز
برای بهینهسازی مجموعه عملیات توصیفی
با در نظر گرفتن تمامی مطالب اشاره شده،
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تردیدی در لزوم حف��ر چاههای توصیفی به
تعداد موردنی��از و انجام عملیات ارزیابی در
آنها وجود ندارد .لیکن مدیریت مهندس��ی
نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس تالش
ویژهای را معطوف به بهینه نمودن برنامههای
ارزیاب��ی ،با هدف کاهش زمان و هزینههای
مرتب��ط نموده و در این راس��تا اقدامات زیر
صورت پذیرفته است:
پ )1-حف�ر چاهه�ای تولی�دی/
توصیف�ی به جای چاهه�ای توصیفی
صرف
پ��س از حف��ر اولین چاههای اکتش��افی و
توصیف��ی در میدان که تنها ب��ا هدف انجام
عملیات ارزیابی حف��رگردیدهاند ،تالش بر
این بوده است تا عملیات ارزیابی از این پس
در چاههای توصیفی/تولیدی صورت پذیرد.
به اين صورت عم ً
ال زمان و هزینهای صرف
حف��اری چاهه��ای توصیفی نش��ده و هزینه
و زم��ان اضاف��ي تنها مربوط ب��ه مدت زمان
عملیات ارزیابی میباشد.
پ )2-تقسیم بندی چاههای توصیفی
به دو گروه  Appraisalو Learning
با توج��ه به متف��اوت ب��ودن عدمقطعیت
برای پارامترهای مختل��ف مخزنی ،میتوان
از اندازهگی��ری برخی از ای��ن پارامترها در
بعضی از چاههای توصیفی صرفنظر نمود.
با این رویکرد ،چاهه��ای توصیفی میدان به
دو گ��روه  Appraisalو  Learningتقس��یم
ش��دهاند که برنامه ارائه ش��ده برای چاههای
 Learningدارای بخشه��ای کمت��ری
نس��بت به برنامه ارائه ش��ده ب��رای چاههای
 Appraisalمیباشد.
پ )3-بررس�ی و بهینهسازی مستمر و
چاه به چاه برنامههای توصیفی
مجموع��ه عملی��ات ارزیابی و نی��ز نتایج
بهدست آمده از آنها به شکل مستمر ،هم در
حین انجام عملی��ات و هم پس از اتمام آن،
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توسط کارشناسان این مدیریت مورد بررسی
قرار میگیرد و براساس نتایج بهدست آمده،
در ص��ورت مرتفع ش��دن عدمقطعیتهای
موجود در آن چاه و یا ناحیه ،ادامه عملیات
توصیف��ی در آن چ��اه و یا چاهه��ای مجاور
مورد تجدیدنظر قرار میگیرد.
با توج��ه به تمام��ی موارد یاد ش��ده ،این
مدیریت در راس��تای رس��الت خود مبنی بر
تهیه برنام��های علمی ،اصول��ی و کاربردی
برای توسعه میدان ،بر لزوم اجراي مجموعه
عملیات ارزیابی در چاههای توصیفی میدان
گازی پارسجنوب��ی تأکید نموده و در عین
حال با نظارت مس��تمر ب��ر مجموعه عملیات
مدنظ��ر و تحلیل و بررس��ی نتایج بهدس��ت
آمده از آنها ،این برنامهها را به شکل پیوسته
بهروزرسانی و بهینهسازی نموده است .بر اين
اساس ضمن دس��تيابي به ارزيابي كاملتري
از مي��دان ،از صرف زمان و هزینه اضافی نيز
جلوگیری بهعمل آمده است.
جمعبندي

در اي��ن نوش��تار اهمي��ت جم��عآوري
اطالع��ات ميادي��ن هيدروكربني كش��ور از
بعد مديريتي بررسي شد .صاحبنظران حوزه
مديريت اكتش��اف نس��بت به اصل مديريت
اطالعات كه حاوي سه سرفصل مهم توليد،
ذخيرهسازي و بازيابي اطالعات است تأكيد
نمودند .صاحبنظران فعال در ش��ركت نفت
مناط��ق مرك��زي ايران به م��واردي همچون
دقت در مناقص��ات مربوط ب��ه فعاليتهاي
كس��ب اطالعات ،بوميس��ازي فناوريهاي
مورد نياز به موازات اس��تفاده از فناوريهاي
روز در حيطه كس��ب اطالع��ات و برطرف
نم��ودن مس��ئله تعه��د توليد ش��ركتهاي
بهرهب��ردار جهت تس��هيل در اخذ اطالعات
اش��اره نمودند .صاحبنظران فعال در شركت
نف��ت و گاز پارس با تمركز ب��ر مثال ميدان

گازي پارسجنوب��ي بهعن��وان زمينه فعاليت
خود ،ضمن بررس��ي طراحی الگ��وی بهینه
توس��عه و تولید از اين میدان ،حفر چاههاي
توصيف��ي را بهعنوان اب��زار موردنیاز جهت
ش��ناخت صحیح مخزن معرف��ي نمودند .در
انته��ا ،برنامه مدیریت مهندس��ی نفت و گاز
برای بهینهس��ازی مجموعه عملیات توصیفی
در ميدان مذكور تشريح گرديد.
بديهي است در س��طح شركت ملي نفت
اي��ران مدي��ران و كارشناس��ان صاحبنظ��ر
متعددي هس��تند ك��ه ميتوانن��د در رابطه با
موض��وع گ��زارش ،ايدههاي ارزش��مندي
اراي��ه نماين��د .در صورت گ��ردآوري همه
اين نظرات مسلماً اصل موضوع يعني توصيه
اكيد به رعايت اصول مديريت اطالعات كه
اولين ش��رط آن در اختيار داش��تن دادههاي
كاف��ي از مخ��ازن هيدروكرب��وري اس��ت،
همچنان در رأس مطالب خواهد بود.
ب��ا توج��ه به م��وارد گفته ش��ده ،س��ؤال
اينجاس��ت ك��ه موان��ع پي��شروي اخذ اين
دادهه��ا كدامن��د؟ چ��را نخب��گان صنع��ت
باالدس��تي نفت ايران از روال موجود كسب
دادهها ،پردازش ،تفس��ير ،ذخيرهس��ازي ،به
اش��تراكگذاري و نهايتاً كارب��رد مؤثر آنها
رضايت خاطر چنداني ندارند؟
در ش��رايط فعلي ش��ركت ملي نف��ت ،اولين
پاسخي كه عموماً به اين سؤال داده ميشود تا از
بار سنگين آن بكاهد ،كمبود منابع مالي موردنياز
است .ليكن آيا اين مسئله ميتواند دليل موجهي
براي دست كشيدن از كسب دادهها باشد؟
پاس��خ به س��ؤال اخير موضوعي است كه
ميتوان��د دس��تمايه تهيه گ��زارش ديگري
مشابه گزارش حاضر گردد .در اين راستا از
خوانندگان اين گزارش درخواست ميشود
نقطهنظ��رات مفيد خود را به آدرس پس��ت
الكترونيك��ي نويس��نده عه��دهدار مكاتبات
ارسال نمايند.

