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آسيب شناسي اجراي روش هاي ازدياد برداشت در ايران

عليرضا حاجي زاده  مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت

مقدمه
برآوردهــاي آژانس  اســاس آخرين  بر 
بين المللي انــرژي تقاضاي جهاني انرژي از 
حدود 250 ميليون بشــكه معــادل نفت خام 
در ســال 2010 به بيش از 350 ميليون بشكه 
معــادل نفت خــام در ســال 2035 افزايش 
خواهــد يافت. در ايــن ميــان، نفت خام و 
ســاير انرژي هاي فســيلي مثل گاز طبيعي و 
زغال سنگ با ســهم 85 درصدي مهم ترين 
نقــش را در تأميــن نياز آتي انــرژي جهان 
بر عهده خواهند داشــت. پر واضح اســت 
كه بــا افزايش نيــاز جهاني بــه انرژي هاي 
فســيلي، نقش ايران به عنــوان بزرگ ترين 
دارنــده ذخاير متعارف نفــت و گاز جهان 

تعيين كننده خواهد بود.
اين موضوع در شرايطى است كه استمرار 
و افزايش توليد از مخازن عظيم كشــور كه 
بعضــاً در نيمه دوم عمــر توليدي خود قرار 
دارنــد، نيازمند اجراي طرح هــاي بهبود يا 
(IOR/EOR) نفت خام و  افزايش برداشــت 
گازطبيعي است. بر اين اساس در خصوص 

انجام مطالعات جامع در كليه مخازن كشور 
جهت شــناخت مخازن از ديدگاه خواص 
استاتيك، مكانيزم هاي توليدي، چالش هاي 
بهره بــرداري و در نهايــت مديريت مخزن 
صيانتــي،  توليــد  افزايــش  راســتاي  در 
برنامه ريزي هايي در شركت ملي نفت ايران 
در حال انجام اســت. چگونگي استفاده از 
روش هاي جديــد برنامه ريــزي و پايش و 
بهبود روش هاي توليد از مواردي است كه 
بيــش از پيش مورد توجه مســئولين امر در 
بخش هــاي عملياتي و نيز ســتادي وزارت 
نفت قرار گرفته اســت. در همين راســتا و 
به منظور اجــراي مــاده- 130 قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه كشور جهت افزايش 
يك درصدي ضريــب بازيافت از مخازن، 
برنامــه جامــع صيانتــي و ازدياد برداشــت 

شركت ملي نفت نيز تهيه شده است.
كاربرد روش هــاي ثالثيه توليد از مخازن 
موســوم به روش هاي ازدياد برداشــت، به 
منظور افزايش ضريب بازيافت هيدروكربور 
از مخازن تحت االرضي موضوعي است كه 

بــه دهه 60 ميــالدي باز مي گــردد. امروزه 
نمونــه طرح هاي موفق تجاري در اســتفاده 
تزريــق  متعــدد حرارتــي،  از روش هــاي 
امتزاجــي گازهاي  مواد شــيميايي، تزريق 
هيدروكربــوري و غيــر هيدروكربوري به 
ســهولت يافت مي شــود و در برخي موارد 
جزئيات اجرا و چالش هاي پيش روي اجراي 
اين گونــه طرح ها نيز در مقــاالت، كتب و 
ســمينارهاي مهندسي نفت ارائه شده است. 
نكته مثبت در اين خصوص آنســت كه در 
شــركت ملي نفت ايران آگاهي مناسبي از 
ماهيت، پس زمينه هاي علمي و بعضاً مراحل 
اجرايــي برخي روش ها وجــود دارد. آنچه 
شــركت ملي نفت تاكنون كمتر از آن بهره 
برده، تجربيات مورد نياز براي اجراي موفق 
برداشــت است. هم چنين  ازدياد  طرح هاي 
در نحــوه نگرش بــه امر ازدياد برداشــت، 
در  مســئوليت ها  تقســيم  آن،  ضــرورت 
بخش هاي عملياتي و ستادي، اولويت بندي 
اجــرا و پژوهش، پرهيــز از موازي كاري و 
در يك كالم مديريــت كالن اين موضوع 
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نكاتــي وجود دارد كه در ادامه به اجمال به 
آنها خواهيم پرداخت.

1- رويكـرد متوليـان امـر بـه مقولـه ازديـاد 
برداشت

افت توليد مخازن كه به واســطه كاهش 
انرژي (فشــار) مخزن، مشــكالت توليدي 
ناشــي از ميان شــكن گاز و آب در چاه ها 
و بســياري موارد ديگر رخ مي دهد، امري 
اجتناب ناپذير اســت كه با استمرار توليد از 
مخازن اتفاق خواهد افتاد و زمان آن بســته 
به ماهيت ســيال، ســنگ، شــرايط فشار و 
دماي مخزن، مكانيزم هاي حاكم بر توليد و 
هم چنين مديريت توليــد از مخزن متفاوت 
خواهد بــود. مخازن ايران بــه خصوص به 
واســطه ماهيت سنگشــان كه عمدتاً از نوع 
كربناته شــكاف دار اســت، از پيچيده ترين 
انــواع مخــازن دنيــا بــه شــمار مي روند. 
خصوصيــات پتروفيزيكي مربوط به قابليت 
ذخيره ســازي (تخلخــل) و انتقــال ســيال 
(تراوايي) در اين ســنگ ها در كنار محيط 
دوگانه ماتريس و شكاف، توليد بهينه از اين 
مخازن را به هنري ويژه در مهندسي مخزن 
تبديل كرده اســت. از اين جهت به جرأت 
مي توان گفت تجربيات با ارزش و فراواني 
در شــركت ملي نفت ايــران در خصوص 
نحــوه توليــد از اين مخازن طي ســال هاي 
متمادي به دســت آمده اســت. از مدت ها 
پيش نيز روش هاي بهبود برداشت (IOR) در 
قالب روش هاي توليد اوليه (فرازآوري هاي 
مصنوعــي، حفر چاه هاي اضافــي) و ثانويه 
(تزريق گاز يا آب) در مخازن اعمال شــده 
و توليد اضافي1 قابل توجهي نيز از اين طريق 

حاصل گرديده است.
با وجود موفقيت هــاي حاصل از كاربرد 
روش هاي توليــد ثانويه در حفظ يا افزايش 
ســقف توليــد از مخــازن كشــور، تعداد 

نفــت  از متخصصــان صنعــت  معــدودي 
معتقدنــد كه ماهيت مخــازن كربناته ايران 
بــه گونه اي اســت كه ضريــب بازيافت از 
اين مخــازن به طور كلي پاييــن بوده و لذا 
در حقيقت ضرايب بازيافت كنوني حداكثر 
ميزان قابل برداشــت از اين مخازن اســت. 
شــاهد ادعاي ايشان نيز مثال هايي از مخازن 
كربناته شــكاف دار دنيا با ضرايب بازيافت 
پايين است و به اين دليل در بخش هاي فني 
يا مديريتي شــركت هاي تابعه در خصوص 
قبول مســئوليت افزايش ضرايــب بازيافت 

بعضاً مقاومت هايي مشاهده مي گردد.
در ايــن خصــوص بايد اشــاره كــرد كه 
تجربــه توليــد از مخازن مختلــف از جمله 
مخازن شــكاف دار در عربستان و آمريكاي 
جنوبي مثل ميدان كانترال برزيل (با ضريب 
بازيافت 54 درصد) نشــان مي دهد كه مسئله 
افزايــش ضريــب بازيافت مخــازن كربناته 
شــكاف دار تا حدود باالي 50 درصد نه تنها 
موضوع غيرممكني نيســت بلكه نمونه هاي 
عملــي آن نيــز در دنيا وجــود دارد. ضمن 
اينكه ضريب بازيافت ميدان گچســاران نيز 
به نســبت زياد (در حدود 50 درصد) است. 
اما به نظر مى رسد مقاومت هايي كه بعضاً در 
شــركت هاي بهره بردار در خصوص امكان 
افزايش ضريب بازيافت وجود دارد بيشــتر 
ناظر به مســائل مديريتى اســت، نــه عوامل 
فنى. به عنوان نمونه در بســياري موارد ابزار 
الزم براي اجراي طرح هــاي بهبود يا ازدياد 
برداشــت براى شركت هاى بهره بردار فراهم 
نيســت؛ از مقدار گاز مورد نياز براي تزريق 
گرفته تا تعداد دكل حفاري كافي براي حفر 
چاه هاي جديد يا تعميــر چاه هاي قديمي و 
بودجــه مورد نياز براي توســعه و نوســازى 
تأسيســات بهره بردارى و توســعه مخازن با 
در نظر گرفتن شــرايط خاص هــر مورد. از 
ســوي ديگر به نظر مي رســد مديريت ناظر 

بــر عملكرد شــركت ها نيــز نيازمند تجديد 
در نگرش، ســاختار و جديــت در پيگيري 
كارهاســت. در شــركت هاي معتبر و موفق 
دنيا همواره جدالي تمام نشــدني بين بخش 
عملياتي سازمان (مسئول انجام كار) و بخش 
مديريتي سازمان (مسئول رفع موانع بودجه اي 
و درخواســت نتيجه از بخــش فني) وجود 
دارد. پر واضح اســت كه شركت بهره بردار 
نسبت به ميزان تعهدات توليدي محتاط است 
تــا بتوانــد از عهده پاســخگويي بخش هاي 
مديريتي سازمان برآيد. در نتيجه تنها تعامل 
ســازنده بين اين دو بخش است كه مي تواند 
ســبب دســت يابى به توافق بيــن بخش هاي 
فنــي و برنامه ريزي به منظــور همكاري در 
اجراي طرح هاي ازدياد برداشــت گردد. در 
اين صورت اســت كه هيچ يك از بخش ها 
خود را به تنهايي مسئول پاسخ گويي نخواهد 
ديد و لــذا تالش ها بر همــكاري در جهت 
فهم مشكالت و برطرف نمودن آنها هدايت 
خواهد شد. خوشــبختانه با تشكيل دبيرخانه 
تخصصي ازدياد برداشــت در شركت ملي 
نفــت گام هــاي ابتدايي در ايــن خصوص 

برداشته شده است.

2- مسئول و متولي ازدياد برداشت
بــه منظــور اجراي يــك پــروژه ازدياد 
برداشت بايد ابعاد مختلف آن بررسي شود. 
بعد فني كه شــامل انجام مطالعات مقدماتي 
و اجــراي روش هاي غربال گــري بر روي 
مخازن و انتخاب روش هاي محتمل، انجام 
آزمايش ها در مقياس آزمايشــگاهي توسط 
انجــام  پژوهشي/دانشــگاهي،  مؤسســات 
مطالعات شبيه ســازي و اجراي سناريوهاي 
مختلف، بررســي اقتصــادي طرح، طراحي 
و اجــرا در مقياس پايلــوت، پايش نتايج و 
در صــورت نياز تصحيــح آن و در نهايت 
اجراي طــرح در مقياس ميدانــي، پايش و 



گزارش ويژه

12

بهينه سازي آن مي باشــد. بايد توجه داشت 
كــه زمان زيــادي اســت كــه فعاليت هاي 
مربــوط بــه ازديــاد برداشــت در مقيــاس 
مطالعــات كتابخانه اي و آزمايشــگاهي در 
قالب طرح هاي پژوهشــي شركت ها توسط 
مراكز پژوهشي و دانشگاه ها به انجام رسيده 
و يافته هايي نيز حاصل شده است. ولي اين 
نتايج هيچ گاه در مقياس ميداني عملي نشده 

است. اما علت چيست؟
بــا نگاهي به روش كار در شــركت  هاي 
بزرگ نفتي جهان به ســهولت در مي يابيم 
كــه همــواره طرح  هــاي توســعه و توليــد 
از جملــه طرح  هــاي ازدياد برداشــت، در 
بخش  هاي مهندســي و اجرايي شــركت  ها 
بخش  هــاي  مي شــوند.  اجــرا  و  تعريــف 
پژوهشــي همواره به عنوان بازوى علمي و 
به منظور رفــع يك ابهام و يــا بهينه كردن 
كار در جايــي كه الزم اســت در كنار بدنه 
فني ســازمان به شــكل موضعي فراخوانده 
شــده و انجام وظيفــه مي نمايند. بخش  هاي 
اجرايي به نوبه خود پاســخ گوي كميته هاي 

فني2 از مديــران  فني-مديريتــي متشــكل 
 و مديــران عامل3  خواهند بود تا معضالت 
مالي و علل عدم پيشرفت كار بررسي و رفع 
گردند. اين در حالي است كه در كشورمان 
همــواره ازديــاد برداشــت تنهــا در بخش 
پژوهش ديده شــده و مى  توان گفت گامى 
در جهت اجرايي شــدن اين پژوهش  ها در 
شــركت  ها برداشته نشده اســت. همين نوع 
تقسيم  بندى وظايف در بخش  هاي پژوهشى 
و اجرايى سبب شــده تا  كارهاى پژوهشى 
عمــًال و در بُعــد اجرايى نتيجــه در خورى  

نداشته باشد.
مدت زمان كوتاهي است كه  خوشبختانه 
با درك لزوم تغيير در اين نحوه اولويت  بندي 
زيرمجموعه هايي در بدنه فني شــركت  هاي 
بهره بــردار با عنوان بخش ازدياد برداشــت 
تشــكيل شــده و يا در حال تشــكيل است. 
هم  چنين دبيرخانه اي در شــركت ملي نفت 
تشــكيل گرديده كه با همــكاري نزديك 
كليه شركت  ها و مديريت  هاي توليدي تابعه 
شركت ملي نفت و ساير ارگان  هاي وزارتي 

در بخش  هــاي برنامه ريــزي و پژوهش و با 
نگــرش پيش  گيري از تشــكيل كميته هاي 
مختلف و پرهيز از موازي  كاري، در بخش 
اجراي طرح  هاي ازدياد برداشــت به انجام 

وظايف محوله خواهد پرداخت.

3- از كجا بايد شروع كرد؟
مــدت زمــان بســيار طوالني اســت كه 
فرآيند اجــراي توليد صيانتي و نيز توســعه 
روش  هاي بهبود برداشــت از مخازن چه در 
قالــب روش  هاي چاه  محور و چــه در قالب 
روش  هــاي بازيافــت ثانويه  در شــركت  ها 
عملي شــده و نتايــج مثبت آنها مشــخص 
گرديده اســت. ولى در خصوص روش  هاي 
ثالثيه) هنوز در  ازديادبرداشــت (روش  هاي 
مراحــل ابتدايي قرار داريــم. قدم  هاي مثبتي 
مثل شــروع طرح  هــاي تزريــق امتزاجي در 
ميدان رامشــير، تزريق دي  اكســيدكربن در 
ميدان رامين و طرح تزريق مواد فعال  سطحي 
در ميــدان اســفند در فــالت قــاره همگي 
نويدگر برداشــتن گام  هاى عملــى در زمينه 

 1    برخى از معيارهاي انتخاب روش هاي ازدياد برداشت



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 99 / اسفند ماه 1391- فروردين ماه 1392

13

ازديادبرداشت در كشور است. اين روش  ها 
و ميادين بر اساس غربال  گري  هاي انجام شده 

در شركت  هاي بهره بردار انتخاب شده اند.

4- غربال  گري روش هاي ازدياد برداشت
انتخــاب روش يــا روش  هــاي مناســب 
ازديــاد برداشــت در يــك مخــزن خاص 
بســته به شــرايط مختلف آن مخــزن را در 
ميان  از  اصطــالح غربال  گــري مي نامنــد. 
روش  هاي پيشــنهاد شــده بررسي مجددي 
بر اســاس معيارهاي فني صــورت گرفته و 
به وســيله بهينه ســازي روشــي كه بيشترين 
ضريب بازيافت را دارد (روشي كه اقتصاد 
مناسب  تري دارد، روشي كه زودتر به نتيجه 
مي  رسد، روشــي كه در كشور قابليت اجرا 
دارد و ...) انتخاب مى  شــود. در جدول- 1 
نمونــه اي از معيارهاي انتخــاب روش  هاي 
ازديــاد برداشــت بر اســاس معيارهاي فني 

ارائه شده است.
به نظر مي رســد كــه با توجه به شــرايط 
مخازن ايران از نظر نوع ســنگ، متوســط 
خــواص پتروفيزيكــي، عمق، دما و فشــار 
مخــزن، وجــود كالهــك گازي، قدرت 
آبده مخزن، شاخص ســنگيني نفت، ميزان 
شوري آب ســازند و غيره در برهه كنوني 
مناســب  ترين روش  هــاي ازدياد برداشــت 
گازهــاي  امتزاجــي  تزريــق  از  اســتفاده 

در  و  دي اكســيدكربن  هيدروكربــوري، 
مرحله بعــد تزريق پليمــر در مخازن تحت 
تزريق آب باشند. در واقع در اين مرحله از 
كار تنهــا بايد روش  هايي كــه در دنيا بازده 
مناسب داشــته  اند و مثال  هاي موفق تجاري 

از آنها در دنيا موجود است را  دنبال كرد.
هم  چنيــن با توجــه به هزينه فــراوان مواد 
شــيميايي، تأسيســات و تجهيــزات اجــرا 
شــامل سيســتم  هاي كنترلي، چاه هاي افقي، 
سيستم  هاي هوشــمند و غيره ضرورى است 
هزينه به ازاي هر بشكه توليدي برآورد شده 
و اقتصاد طرح بر اســاس آن ســنجيده شود. 
امكان تهيــه مواد و تجهيــزات الزم اجراي 
طــرح در دوره طوالنــي اجــراي طرح  هاي 
مختلف نيــز موضوعي اســت كــه اجراي 
طرح  هــاي ازدياد برداشــت را با چالش  هاي 
جدي روبرو مي  كند. بر اين اساس الزم است 
طرح  هاي پژوهشي ساخت مواد شيميايي مثل 
مواد فعال  سطحي، پليمرهاي قابل استفاده در 
شــرايط دما، فشار و شــوري آب سازند در 
مخازن كشور، ســاخت آلياژهاي مناسب با 
قابليت ضد خوردگي زياد و موارد مشابه نيز 

به موازات تعريف و انجام گردند.

جمع بندى و نتيجه گيري
امــروزه بيــش از هــر زمــان ديگــري 
ضرورت اجراي روش هاي ازدياد برداشت 

در كشور احساس مي شــود. بر اين اساس 
ضروري اســت ضمن همكاري بخش  هاي 
مختلف عملياتي و ستادي در بدنه شركت 
ملي نفت گامي جدي در راســتاي اجرايي 
كردن اين روش  ها برداشــته شود. انتخاب 
نگرش اجرايي (در مقابل نگرش پژوهشي) 
مي توانــد اولين قــدم در اين زمينه باشــد. 
بــراي  غربال  گــري روش  هــاي مختلــف 
تعدادي از ميادين در شــروع كار، بررسي 
اقتصــادى طرح  هــا و امــكان فراهم كردن 
مــواد و تجهيزات الزم نيــز بايد به صورت 
هم  زمان صورت پذيــرد. برنامه  ريزي  ها نيز 
بايد در دو بخش ميان  مدت و طوالني  مدت 
انجام شود. مركزيت كار نيز بايد در تعامل 
بين شــركت  هاي بهره بردار و ستاد شركت 
نفت قرار گرفتــه و پيگيري منظم و جدي 
كار طي جلسات مداوم مد نظر قرار گيرد. 
در اين راســتا بايــد راهكارهــاي انتخاب، 
اســتفاده بهينه و مديريــت كار پيمانكاران 
اجرايي، مشــاوران مطالعاتي و مؤسســات 
دانشــگاهي و پژوهشــي صرفاً جهت انجام  
يا حل معضالتي كــه صنعت با آنها مواجه 
مي شــود، تدوين گردد. ضمن اينكه ثبات 
تصميمات مديريتي در اجراي كار و قبول 
ماهيت اين طرح  هــا از ديدگاه هزينه توليد 
به ازاي يك بشــكه توليــدي نيز بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 
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