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برداشت از مخازن نفتي را مي توان به سه نوع تقسيم كرد. در نوع اوليه 
ــار طبيعي موجود در مخزن استخراج مي شود. در برداشت  نفت در اثر فش
ثانويه فشار مخزن با تزريق گاز به كالهك گازی مخزن و يا تزريق آب به 
ناحيه آبده حفظ مي شود. با برداشت اوليه و ثانويه مي توان حداكثر ٪۳۰ 
ــت در مخزن باقي  ــتخراج نمود و هنوز ۷۰٪ نف ــت درون مخزن را اس نف
ــت. اهم روش های ازدياد برداشت در مرحله برداشت ثالثيه مورد  مانده اس
ــتفاده قرار مي گيرند. با برداشت ثالثيه مي توان درصد برداشت نفت را  اس
ــكا  ــش داد و حتي در برخي ميدان ها مانند Prudhoe Bay در آالس افزاي

درصد بازيافت باالی ۶۰٪ حاصل گرديده است. 
ــوطي به آنچه در حوزه  ــرا آژانس بين المللي انرژی در گزارش مبس اخي
ازدياد برداشت خصوصا از نوع ثالثيه آن در جهان روی داده است پرداخته 
است. روش های ازدياد برداشت  ثالثيه۱ بر اساس تعريف آژانس بين المللي 

انرژی به دسته های زير تقسيم مي شود:
۱-روش های حرارتي: بخار به مخزن تزريق مي شود تا ويسكوزيته نفت در 
اثر حرارت پايين آمده و نفت روان تر حركت نمايد. اين روش بيشتر برای 

نفت های سنگين كاربرد دارد.
ــيد كربن: در اين روش دی اكسيد كربن به درون مخزن  ۲-تزريق دی اكس
تزريق مي شود و به دو صورت انجام مي شود. در روش امتزاج پذير اين گاز 
در نفت حل شده و سياليت نفت و قابليت حركت نفت توسط فشار آب را 
ــود بلكه نفت  باال مي برد. در روش غير امتزاج پذير گاز در نفت حل نمي ش
ــود. اين روش اغلب با تزريق  ــار گاز از مخزن خارج مي ش باقي مانده با فش

آب در كنار هم استفاده مي شود.
ــاير گازها: مانند تزريق دی اكسيد كربن است البته با استفاده  ۳-تزريق س

از ساير گازها مانند گاز طبيعي و نيتروژن
ــيميايي: در اين روش از پليمرهای قابل حل در آب و يا  ۴-تزريق مواد ش
ــتفاده مي شود. پليمرها با حل در آب و ورود به حفرات  سورفكتانت ها اس

ــوند و سورفكتانت ها نيز  ــنگ مخزن مي ش باعث رانش نفت از حفرات س
ــده و قابليت  ــطح سنگ ش ــطحي بين نفت و س ــش س باعث كاهش كش

حركت نفت توسط آب را باال مي برند.
۵- ساير روش های ازدياد برداشت: روش هايي مانند ميكروبي و يا احتراق 

درجای بخشي از نفت درون مخزن را شامل مي شوند.
ــد  ــت رش ــت نف ــخ صنع ــول تاري ــت در ط ــاد برداش ــای ازدي روش ه
قابل مالحظه ای داشته اند اما با وجود اين رشد هنوز سهم عمده ای از نفت 
ــت نمود. مهم ترين پروژه های ازدياد برداشت  از مخازن را نمي توان برداش

در حال بهره برداری در جدول-۱ نشان داده شده است.
ــي معادل  ــال ۲۰۱۶ ميالدي ارزش ــت تا س ــازار جهاني ازدياد برداش ب
۲۹/۷۱ ميليارد دالر آمريكا در سطح جهان به دست آورد و به نظر مي رسد 
ــمگيري خواهد داشت. انتظار مي رود درآمد  ــد چش اين بازار در آينده رش
بازار جهاني ازدياد برداشت تا سال ۲۰۲۵ميالدي به ۵۵/۰۲ ميليارد دالر 
آمريكا برسد كه علت اين رشد افزايش تقاضا براي استفاده از انرژي است. 
ــرفته جهت افزايش توليد و وجود تعداد  ــريع فناوري هاي پيش پذيرش س
ــه با ساير مناطق باعث  ــمالي در مقايس زيادي چاه قديمي در آمريكاي ش
ــده است كه اين منطقه در سال ۲۰۱۶ ميالدي در بازار ازدياد برداشت  ش
جهاني سهمي در حدود ۴۲/۴ درصد داشته باشد. توليد ميزان قابل توجه 
نفت در كاليفرنيا و كشف ماسه هاي نفتي در كانادا فرصت بزرگي را براي 

رشد بازار ازدياد برداشت در شمال آمريكا فراهم كرده است. 
ــتفاده گسترده  ــكي، باعث اس وجود تعداد زياد چاه هاي قديمي در خش
ــده است. با وجود اين،  ــت در اين نواحي ش از تكنولوژي هاي ازدياد برداش
ــته خواهد شد.  ــدن اين چاه ها به تدريج از توليد آنها نيز كاس با قديمي ش
ــي دريايي، تقاضاي  ــيل موجود در نواح ــي رود باتوجه به پتانس ــار م انتظ
استفاده از اين تكنولوژي ها در ميادين دريايي با رشدي معادل ۸/۴ درصد 
ــال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ ميالدي روبه رو شود. به طوركلي مي توان گفت  از س

درحال حاضر، حدود 65 درصد از نفت خام توليد شده در سطح جهان، از مخازن بالغ به دست مي آيد كه نشان دهنده 
ــهم ازدياد برداشت از توليد نفت تا سال  ــت. س ــت نفت اس ــعه بازار فن آوري ازدياد برداش فرصت هاي آينده براي توس
2025، برابر با 11/5 ميليون بشكه و با متوسِط نرخ رشِد 8/8 درصد در طول دوره 2016 – 2025 تخمين زده شده 
است. همچنين بر اساس بند 14 سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور 
ــت و گاز ضرورت دارد. در اين  ــعه ظرفيت هاي توليد نف ــازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توس ــذاري در ب اثرگ
مقاله، ضمن ُمرور روش هاى مهم در فرايند ازدياد برداشت، آينده فناورى هاى مهم در اين زمينه در سراسر جهان مورد 

بررسى قرار گرفته است.

واژگان كليد   ى:
ازدياد برداشت، آژانس بين المللى 

انرژى، روش هاى غربالگرى

تاريخ ارسال نويسند   ه: 96/12/12
تاريخ ارسال به د   اور: 96/12/22
تاريخ پذيرش د   اور: 97/04/24

مقدمه

اطالعات مقالهچكيده

(Mojtabaz.karimi@gmail.com) نويسند   ه ي عهد   ه  د   ار مكاتبات *

مجتبى كريمى*-پژوهشگاه صنعت نفت 

آينده ازدياد  برداشت در جهان



مقاالت تحليلى - كاربرد ى

34

رشد روزافزون قديمي شدن چاه ها از يك طرف و رشد جمعيت كه منجر 
ــوي ديگر، منجر به رشد بيش از  ــود از س به افزايش تقاضاي انرژي مي ش

پيش بازار ازدياد برداشت خواهد شد.
ــت  علي رغم تمايل قابل توجه حال و آينده به فناوری های ازدياد برداش
در دنيا خصوصاً در آمريكای شمالي، برآورد آژانس بين المللي انرژی چيز 
ــر خالف تعداد باالی  ــق گزارش اين نهاد بين المللي، ب ــت؛ طب ديگری اس
ــت در  ــي از ازدياد برداش ــال ۲۰۱۷ ميزان توليد نفت ناش پروژه ها در س
ــهم حتي با وجود  ــت و اين س دنيا بيش از ۲٪ كل عرضه نفت دنيا نيس
ــد زيادی نداشته است. سؤالي كه  ــد قيمت نفت در سال های قبل رش رش
مطرح مي شود اين است كه آيا با وجود عدم رشد سهم ازدياد برداشت در 
قيمت های باال، مي توان به آينده اين صنعت اميد داشت؟ در چه شرايطي 
مي توان به رشد مجدد و قابل قبول اين صنعت اميدوار بود؟ آيا روش های 
ــي از مبارزه جهاني برای تغييرات اقليمي  ــت مي توانند بخش ازدياد برداش

باشند؟
در حال حاضر ۳۷۵ پروژه ازدياد برداشت ثالثيه در جريان بهره برداری 
ــكه در روز بوده  ــزان توليد اين پروژه ها حدود ۲ ميليون بش ــت كه مي اس
ــي انجام شده در سال ۲۰۱۴  ــبت به بررس ــكه در روز نس و ۷۰۰ هزار بش
افزايش نشان مي دهد. سهم اين ميزان نفت از كل توليد جهاني نفت خام 

ــمالي  ــت. بخش عمده ای از اين پروژه ها در آمريكای ش در حدود ۲٪ اس
جريان دارد كه ميزان توليد در اين منطقه از ازدياد برداشت به ۸۰۰ هزار 
ــكه در روز (۴۰٪ سهم از اين بازار) مي رسد. البته اكنون اين تالش ها  بش
در بسياری كشورهای ديگر مانند عمان، امارات، كويت، روسيه، قزاقستان 
و غيره نيز جريان دارد. در ۱۵ ميدان فراساحلي نيز از اين روش (عمدتاً با 
ــتفاده مي شود. شكل-۱ آمار كلي روش های ازدياد  تزريق گاز طبيعي) اس
ــال های ۱۹۷۰ تاكنون را نشان مي دهد.  ــت ثالثيه در جهان طي س برداش
ــد در روش های ازدياد برداشت،  ــترين رش ــكل ارائه شده، بيش مطابق ش
تزريق گاز دی اكسيد كربن به دوصورت امتزاجي و غير امتزاجي است. 

ــت  ــرمايه گذاری اوليه برخي از اين روش ها باال و دوره بازگش هزينه س
ــبتاً طوالني است و به همين دليل اين روش ها به صورت  سرمايه آنها نس
ــوق های دولتي و برنامه های استراتژيك  تاريخي متكي به حمايت ها و مش
ــورها برای رشد توليد نفت بوده اند. امروزه بيش از ۸۰٪ توليد نفت از  كش
ــركت های  ــوق های دولتي و يا در قالب برنامه ش اين روش ها متكي به مش

ملي نفت كشورها مي باشد.
ــه ۱۹۸۰ با كاهش  ــده آمريكا وقتي در ده ــوان نمونه اياالت متح به عن
توليد نفت روبه رو شد، ماليات صنايع مشغول در روش های ازدياد برداشت 
ــش ماليات برای  ــد. اخيراً نيز اياالت متحده كاه ــدت كاهش داده ش به ش

 1  مهمترين پروژه هاى ازد ياد برداشت د ر نواحى مختلف جهان

EOR production 2017 (b/d)OperatorEOR TypeEOR ClassField Country Region

150000ChevronSour gas miscible Other GasTengizKazakhstanEurasia

140100CNPCASPChemicalDaqingChinaAsiaPac

123000OxySAGDThermalMukhaiznaOmanMiddle East

100000PetrobrasMiscibleCO2 Lula/Sapinhoa
 FieldBrazilCSAM

79500ChevronSteamThermalKern river United States North America

78500SinopecSteamThermalShengliChinaAsiaPac

75800Sinopec
 Polymer,
SurfactantChemicalShengliChinaAsiaPac

54000ChevronSteamThermalDuriIndonesiaAsiaPac

51700CNRLPolymer ChemicalPelican Lake CanadaNorth America

50000LukoilSteamThermal Ural fieldsRussiaEurasia

49000CairnPolymerChemicalMangalaIndiaAsiaPac

46800CNPCSteamThermalLiaoheChinaAsiaPac

45000BPHC miscible Other GasPrudhoe Bay United States North America

40000LukoilHot water/Steam ThermalUsinskoyeRussiaEurasia
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استفاده از دی اكسيد كربن در روش های ازدياد برداشت به ميزان۳۵ دالر 
به ازای هر تُن دی اكسيد كربن به مدت ۱۲ سال را تصويب كرده است.

ــال های گذشته اين صنعت رشد ملموسي نكرده  اما به چه دليل در س
است؟ استدالالت آژانس بين المللي انرژی بدين شرح است:

ــورها با بحران در عرضه نفت  ــده اند كه كش ــوق ها وقتي داده ش ۱-مش
ــي مواجه گرديده اند در حالي كه اكنون نگراني كمي از جانب عرضه  جهان

نفت خام وجود دارد.
۲-در حال حاضر شركت ها به دنبال پروژه های با زمان برگشت سرمايه 

كمتر هستند و پروژه های ازدياد برداشت در آن زمره نيستند.
ــي در مجموعه صنايع  ــاوری و مهارت باالي ــت نياز به فن ــن صنع ۳-اي
ــتند. امروزه فقط ۵  مربوط به نفت دارد و متخصصان مربوطه فراوان نيس
ــط نفتي بيشترين واحدهای ازدياد برداشت با روش تزريق  كمپاني متوس

دی اكسيد كربن را بهره برداری مي نمايند.
ــال ۲۰۱۴ تاكنون  ــت از س ــه هزينه روش های ازدياد برداش ــا آنك ۴-ب
كاهش داشته است اما هزينه ساير روش های نوين توليد مانند نفت شيل 

با شيب تندتری كاهش داشته است.

جمع بندي
ــرژی ظرفيت توليد با  ــس بين المللي ان ــال ۲۰۱۳ آژان طبق برآورد س
روش های ازدياد برداشت ۳۰۰ ميليارد بشكه در كل است كه اكنون سهم 
ــيار اندكي از آن به مرحله بهره برداری رسيده است. طبق پيش بيني ها  بس

سهم روش های ازدياد برداشت از دهه ۲۰۲۰ رشد باالتری خواهد داشت 
ــكه در روز تا سال ۲۰۴۰ مي رسد. سهم اين روش از  و به ۴/۵ ميليون بش

توليد نيز از ۲٪ به ۴٪ خواهد رسيد. 
برای تحقق اين ميزان رشد نياز به اقداماتي مانند موارد زير است:

 غربالگری و انتخاب ميادين دارای پتانسيل برای ازدياد برداشت
ــورهايي كه  ــت به صورت پايلوت در كش ــام روش های ازدياد برداش  انج

تاكنون از اين روش ها استفاده نكرده اند.
ــوق های مالي مخصوصاً برای روش های با استفاده از دی اكسيد   ارائه مش

كربن و روش های نوين با كاهش استفاده از مواد شيميايي
ــايي سطوح زيرزمين  ــتفاده از روش های كامًال ديجيتال برای شناس  اس

در داخل مخزن
ــناريوهای  ــال ۲۰۴۰ با توجه به س ــد از اين روش ها در س ــطح تولي س
مختلف از ۴ تا ۴/۵ ميليون بشكه در روز متغير است. در سناريوی توسعه 
ــهم به روش های استفاده از دی اكسيد كربن به همراه  پايدار بيشترين س
ــتم های جذب و ذخيره كربن  داده شده است. با اين روش تركيبي  سيس
ــت مي توانند از  ــت و فعال در اين صنع ــركت های مهم توليدكننده نف ش
ــت تئوری اگر بتوان  ــر گازهای گلخانه ای خود بكاهند. در حال ميزان نش
ــيد كربن را به صورت كامل از گازهای خروجي احتراق زدود و به  دی اكس
ــوخت فسيلي با نشر منفي روبه رو هستيم. الزم  مخازن تزريق نمود، با س
ــعه پايدار صنعت نفت به روش های ازدياد برداشت با گاز  ــت برای توس اس

دی اكسيد كربن بهای بيشتری داده شود.
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