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گزارش نشست فني-تخصصي ارزیابي برنامه  هاي ازدیاد برداشت
و بسته جامع صيانت از مخازن نفت و گاز كشور

مقدمه
افــول روز  افــزون حجــم ذخایــر  بــا 
هیدروکربوری و کاهش فشار مخازن نفتی و 
گازی، هر روزه نقش بهینه  سازی فرآیند تولید 
در افزایش و نگهداشت توان تولید پررنگ  تر 
از قبــل خواهــد شــد. ازدیاد برداشــت، 
افزایش حجم ذخیــره و بازده تولید همواره 
از دغدغه  هــای اصلی کشــورهای صاحب 
منابع نفت و گاز و شــرکت  های نفتی بوده 
است. تمامی کشــورها و شرکت  های نفتی 
برنامه  های مشخص و قوانین سخت  گیرانه  ای 
جهــت تولید بهینــه و افزایش بــازده تولید 
وضع کــرده و هزینه و زمــان زیادی جهت 
برنامه  ریزی مناســب جهت توســعه و تولید 
میادین و تحقق این برنامه  ها صرف می  کنند.
مطابق موضوع مــاده 130 قانون برنامه 
پنج  ســاله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی کشــور، وزارت نفت به منظور 
افزایــش یک درصــدی ضریــب بازیافت 
مخازن کشــور در طول این برنامه، موظف 
شــده در ســال نخســت برنامــه جامعی با 

رویکرد صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن 
هیدروکربــوری و با رعایــت اولویت  بندی 
مخازن به تفکیک مناطق خشکی و دریایی 
تهیه و اقدامات الزم را برای حســن اجرای 

آن به عمل آورد.
با سپری  شــدن حدود دو سال از اجرای 
برنامه پنج  ساله پنجم توسعه کشور، اعضای 
هیأت تحریریــه ماهنامه اکتشــاف و تولید 
بر آن شــدند تا در راستای عمل به رسالت 
تنها نشریه فنی - تخصصی حوزه باالدستی 
شرکت ملی نفت ایران، با دعوت از مدیران 
و متخصصان حوزه ازدیاد برداشت کشور، 
طی نشست یک روزه  ای با موضوع "ارزیابی 
برنامه  های ازدیاد برداشــت و بســته جامع 
صیانت از مخازن نفت و گاز کشور"، موارد 
مختلف مطروحه در این برنامه، نحوه اجرای 
آن و برقــرای ارتباط بیــن تدوین  کنندگان و 
جامعه متخصصان حوزه باالدستی صنعت 
نفت کشــور را مورد بحث و بررســی قرار 

دهند.
هدف اصلی این نشســت – همان گونه 

که از نام آن برمی  آید - بررســی متدولوژی 
تدویــن برنامــه جامــع صیانتــی و ازدیــاد 
برداشت از مخازن هیدروکربوری، الزامات 
عملیاتی شــرکت  های بهره  بردار برای تحقق 
این برنامــه، اقدامات اجرایــی برای تحقق 
تکالیــف وزارت نفت )ذکر شــده در ماده 
130 قانون برنامه پنجم( و ترســیم دورنمایی 
برای افزایــش ضریب بازیافت مخازن نفتی 
ایران به بیش از میزان تکلیف  شــده در این 
برنامه بود. بدیهی اســت در این راستا یکی 
از کاربردی  ترین راهکارها، بررسی عملیات 
ازدیاد برداشــت اجرا شده در میادین کشور 
طی ســال  های اخیر و به کارگیری تجارب 
کســب شــده در خال اجــرای آنهــا، در 

پروژه  های آتی است.
این ســمینار با حمایت  های مدیر عامل 
محترم شــرکت ملی نفت ایران و همکاری 
بی  دریغ روابط عمومی این شــرکت در روز 
دوشنبه دوم بهمن ماه 1391 در سالن شهید 
بهشــتی وزارت نفــت برگــزار گردید. در 
ادامه گزارشی از این نشست به رشته تحریر 

تهيه و تنظيم: سعيد قنبري  مدیریت نظارت بر توليد نفت و گاز
مهدي شاه  حسيني  معاونت برنامه ریزي وزارت نفت
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درآمده است.
1- معرفی ماهنامه و اهداف نشست

نشست فنی-تخصصی ماهنامه اکتشاف 
و تولیــد، با خوش آمدگویی و تبیین اهداف 
برگزاری نشست توسط مهندس خواجوی از 
اعضــای هیات تحریریه ماهنامه آغاز به کار 
کــرد. وی در ابتدای ســخنان خود فعالیت 
ماهنامه اکتشاف و تولید را به دو بخش اصلی 
تقســیم کرد. نخســت بخش سرفصل  های 
ویــژه کــه در آن چالش  هــا و راهکارهای 
توسعه صنعت نفت و گاز کشور و روندهای 
نوظهور بین  المللی در حوزه باالدستی نفت 
و گاز بررســی و تحلیل می  شود که در واقع 
مخاطبیــن این بخش بیشــتر متخصصین و 
مدیران صنعت نفت هستند. بخش دوم نیز 
مقاالت علمی اســت که با هدف انتقال و 
مستندسازی دســتاوردهای علمی محققان 
و کارشناســان داخلــی ارائــه می  گردد که 
مخاطبین این بخش عاوه بر کارشناســان 
و مدیــران صنعت نفت، مراکز پژوهشــی و 
دانشــگاهی نیز هستند. وی هم  چنین عنوان 
کرد که برگزاری نشســت ها، ســمینارها و 
کنفرانس های علمی بنا به ضرورت صنعت 
نفت در دســتور کار اعضای هیات تحریریه 
بوده که به عنوان نمونه می توان به نشســت 
ارتباط صنعت نفت و دانشــگاه، ســمینار 
زمان انتظــار دکل  های حفاری و نشســت 

حاضر اشاره کرد.
مهنــدس خواجــوی در ادامــه ضمن 
مروری بر ضرورت  ها، اهداف و محورهای 
نشست از مدعوین و شرکت  کنندگان تشکر 

و قدردانی کرد.

2- تدوین متدولوژی مؤثر جهت سياست های 
ازدیاد برداشت

اولین سخنران این نشست آقای مهندس 
خجســته مهر معــاون محترم وزیــر در امور 
برنامه ریزی و نظارت بر منایع هیدروکربوری 
و سردبیر ماهنامه فنی- تخصصی اکتشاف 
و تولید بود. وی در ابتدای سخنرانی خود با 
اشــاره به جایگاه علمی نشریه که رسانه  ای 
تخصصــی و منعکس  کننده سیاســت های 

شــرکت ملی نفت ایران نیز هست، به لزوم 
حرکت این ماهنامه در جهت ایده پردازی و 
تبدیل شدن آن به اتاق فکر باالدستی صنعت 
نفت کشــور جهت رفع چالش های پیش  رو 

اشاره کرد.
دســت  یابی به یک متدولوژی خاص، 
روشــن و مکتــوب که به صورت شــفاف 
دربرگیرنده نیازمندی  های کشــور در زمینه 
صیانت از مخازن و ازدیاد برداشــت از آنها 
باشد مهم ترین نکته مورد اشاره در سخنان 
وی بــود. معــاون وزیــر نفت با اشــاره به 
سخنان رهبری در خصوص ماهیت علمی، 
اقتصــادی و جهــادی فعالیت های صنعت 
نفت، ضرورت به کار گیری اصول علمی در 
راهبری مخازن هیدروکربوری کشور را مورد 

تأکید قرار داد.
لــزوم تهیــه ســند صیانــت از مخازن 
هیدروکربوری کشور و شناسایی راهکارهای 
بهبود و ازدیاد برداشت مطابق با اسناد تهیه 
شده از جمله نکات مورد اشاره وی در این 
بخش از ســخنرانی بود. مدیــر برنامه ریزی 
وزارت نفــت در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به تفاوت در سطوح برنامه ریزی 
در وزارت نفــت، بــه تهیــه برنامه بیســت 
ســاله ای برای کلیه مخــازن هیدروکربوری 
کشــور از سال 1385 در ســه حوزه تولید، 
توســعه و تزریق اشــاره کــرد. وی در ادامه 
اظهار داشت: ممکن است برنامه ریزی های 
ما با عدم قطعیت هایی نیز همراه باشد، ولی 
بسیار مهم است که برنامه ریزی  ها به نحوی 
صورت گیرد که ایــن عدم قطعیت ها برای 
سال های انتهایی برنامه بیست ساله در نظر 
گرفته شــوند؛چرا که در ابتدای مســیر نباید 

ابهام زیادی وجود داشته باشد.
مهندس خجسته مهر با اشاره به ضرورت 
وجــود تفــاوت در حوزه هــای مختلــف 
برنامه ریــزی عنوان کرد: بــه عنوان مثال در 
حوزه اکتشــاف بدون توجه به شرایط تولید 
و مصــرف کشــور باید حداکثــر تاش در 
شناســایی منابع جدید به عمل آید؛ این در 
حالی است که برنامه ریزی ها در حوزه تولید 
و توسعه بر اساس نیازهای کشور می تواند به 

نحو متفاوتی انجام شود.
وی در ادامه به قانون برنامه پنجم توسعه 
و تکلیف وزارت نفــت در افزایش ضریب 
بازیافت به میزان یک درصد تا پایان برنامه 
پنجم توســعه اشــاره کرد. بــه گفته وی در 
ســطح وزارت نفت کمیته  ای تحت عنوان 
کمیته ازدیاد برداشــت و صیانت از میادین 
نفت و گاز کشــور با راهبــری وزیر محترم 
تشکیل شده است. شرکت ملی نفت ایران 
بسته پیشــنهادی خود جهت تحقق تکالیف 
این ماده را تهیه کرده که این بسته در کمیته 
مذکور بررسی شــده و با اعمال اصاحاتی 

در حال نهایی شدن است.
وی در ادامه با اشــاره به لزوم در اختیار 
داشــتن مدلی تخصصی و تحلیلی برای هر 
یک از مخازن هیدروکربوری کشور به زمان 
طوالنی برخــی تصمیم گیری ها در انتخاب 
ســناریوهای صیانت و ازدیاد برداشــت از 
مخازن هیدروکربوری و اجرای آنها اشــاره 

کرد.

3- هم  افزایــی در راســتای تحقق پروژه های 
ازدیاد برداشت

ســخنران دوم این ســمینار آقــای دکتر 
عمادی مدیــر محترم پژوهــش و فن  آوری 
شــرکت ملی نفت ایران بود. وی در آغاز با 
اشاره به لزوم حرکتی با رویکرد مفهومی در 
راســتای تحقق ازدیاد برداشت، به تشکیل 
کنسرســیوم دانشــگاهی ازدیاد برداشت با 
عضویت شش دانشگاه بزرگ کشور اشاره 

کرد.
وی با اشــاره به اینکــه در طول زمان، 
تولید به ازای هر چاه در بســیاری از میادین 
نفتی کشــور افت پیدا کرده، بر ضرورت به 
کار گیری علــوم و متدولوژی های جدید در 
جهت تحقق ســناریوهای ازدیاد برداشــت 
و مقابلــه با پدیــده افت تولید در بســیاری 
از چاه هــا تأکیــد کــرد. دکتر عمــادی در 
بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
بــه حجم گســترده فعالیت هــای منتهی به 
ازدیادبرداشــت، به لزوم تشــریک مساعی 
کلیه بازیگران  این عرصه به خصوص بخش 
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دانشگاهی اشاره کرد.
به گفته وی ازدیاد برداشــت در جهان 
امروزی فقط به راهکارهایی اطاق می شود 
که منجر به افزایش ضریب بازیافت به باالتر 
از 50 درصد خواهد شد و مراحل قبل از آن 
به طور طبیعی دربرگیرنده سناریوهای تخلیه 
 )IOR( طبیعی یا راهکارهای بهبود برداشت
اســت. شرکت  های ملی و صاحبان مخازن 
در حال به چالش کشیدن پیمانکاران جهت 
افزایــش بازیافت مخازن به 50 تا 60 درصد 

هستند.
بر اساس اظهار مدیر پژوهش و فن  آوری 
شــرکت ملی نفت هر 5 تا 10درصد افزایش 
در ضریــب بازیافت جهانی، معادل 450 تا 
900 میلیارد بشــکه نفت  خام را در دسترس 
مصرف کننــدگان قرار می دهــد. هم  چنین 
امــروزه 4 درصد از مجمــوع تولید جهانی 
نفت خام از محل پروژه های ازدیاد برداشت 
محقق می شود که تا ســال 2030 این مقدار 
به 20 درصد خواهد رســید. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به انواع 
تکنولوژی های بــه کار رفته در زمینه ازدیاد 
برداشــت از لحــاظ هزینــه و کارآیــی، به 
چالش    هــای اصلی مخــازن هیدروکربوری 
کشور، شــامل عبور بســیاری از مخازن از 
نیمه اول عمر خود، روند به شدت کاهشی 
تولیــد چاه  ها )تولید بعضــی از چاهها از 20 
هــزار بشــکه در روز به 1 تا 2 هزار بشــکه 
در روز رســیده اســت( و قدیمی  بــودن و 
فرسودگی تجهیزات وتأسیسات تولید اشاره 
کرد. در کنار کلیه این عوامل، دســت  یابی 
به دانش روز جهانی چالش دیگری اســت 
کــه ســناریوهای ازدیاد برداشــت را تحت 
تأثیر قــرار می  دهد. در این راســتا بهبود و 
ارتقــای روش  های فعلی ازدیاد برداشــت، 
بومی  ســازی روش  هــای متــداول در دنیا، 
شناســایی روش  های خــاص مخازن نفت 
و گاز کشــور، فعالیت  های آزمایشگاهی و 
کسب مهارت در عملیات اجرایی پروژه  های 
ازدیاد برداشت از اولویت  های اصلی حوزه 

ازدیاد برداشت کشور هستند.
دکتــر عمــادی با اشــاره بــه اهمیت 

پروژه  هــای ازدیاد برداشــت، بــه اقدامات 
گســترده وزارت نفت و شــرکت ملی نفت 
ایــران در این زمینه اشــاره کــرد و گفت: 
افزایــش ضریب برداشــت در قانون برنامه 
پنجم توسعه لحاظ شده و تحقق آن از سوی 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران الزامی 
اســت. فرهنگ  ســازی در این زمینه بسیار 
حائز اهمیت است؛ چراکه ایجاد ساختاری 
منســجم و تجمیــع توان  مندی  هــا بــه این 
منظور، به پیشرفت امور و تأثیرگذاری بیشتر 

فعالیت  های در دست اقدام می  انجامد. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به فعالیت  های اکتشافی در دست 
انجام در کشــور اظهار داشــت: بر اساس 
اظهارات محققان، نفت تولیدی در سنگ 
منشــاء ایران بیشــتر از آن چیزی اســت که 
تا کنون اکتشــاف شــده و این امر نشــان از 
اهمیــت انجــام فعالیت های اکتشــافی در 

کشور دارد.
دکتــر عمــادی در ادامه ســخنان خود 
بــه اهــداف و ضرورت های تعریف شــده 
در کنسرسیوم دانشــگاهی ازدیاد برداشت 
نیز اشــاره کــرده و رویکرد جدیــد اجرایی 
و عملیاتی صنعت نفت در راســتای تحقق 
اهــداف ازدیاد برداشــت از مخــازن نفت 
و گاز کشــور را ایجــاد تغییرات و تحول در 
ساختارهای سازمانی ستادها و شرکت های 
عملیاتی، اصاح و ایجاد فرآیند های جدید، 
تمرکز در توســعه ابزارهای ســخت افزاری 
)تجهیــزات و فــن  آوری( و توســعه نیروی 
انسانی کارآمد )آموزش و مدیریت دانش و 

تجربیات( بر شمرد.

4- تدویــن برنامــه جامع صيانــت و ازدیاد 
برداشــت از مخازن هيدروكربوری كشور در 

شركت ملی نفت 
بخش ســوم ســمینار ســخنرانی آقای 
دکتر زبیدی معاون محترم مدیر برنامه ریزی 
تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران بود. وی در 
ابتدا با اشــاره به افت جایگاه خاورمیانه در 
سبد نفت خام تولیدی جهان از سال 1990 تا 
ســال 2011 ، اعام کرد بر اساس مطالعات 
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انجام شده در شرکت  های معتبر بین  المللی، 
تا سال 2035 مصرف جهانی نفت خام 87 

درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به مراحل سه گانه اولیه، ثانویه و ثالثیه 
برداشــت از یک مخزن به جایگاه مناسب 
ایــران در حوزه تزریــق گاز منطقه اشــاره 
کــرد. هم  چنین با توجه به شــرایط مخازن 
ایران از نظر نوع ســنگ، متوســط خواص 
پتروفیزیکــی، عمق، دما و فشــار مخزن، 
وجود کاهک گازی، قدرت آبده مخزن، 
درجه سبکی نفت، میزان شوری آب سازند 
و ... اظهــار داشــت بــه نظر می  رســد در 
برهه کنونی مناســب  ترین روش  های ازدیاد 
برداشت، استفاده از تزریق امتزاجی گازهای 
هیدروکربوری، دی  اکسیدکربن و در مرحله 
بعد تزریق پلیمر در مخازن تحت تزریق آب 
است. هم  چنین استفاده از حفاری چاه  های 
افقــی، حفاری  هــای infill و اســتفاده از 
روش  های فــرازآوری مصنوعی نیز به عنوان 

روش  های بهبود برداشت ضروری است.
وی افزود: با وجود ســرعت مناســب 
ایران در حوزه  ازدیاد برداشت طی سال  های 
نخست، در سال  های گذشته کشورمان در 
ایــن حوزه با رکورد روبرو شــده و ضروری 
اســت تحرک و سرعت کشور در این زمینه 
به طــور جدی افزایش یابد. بــه گفته دکتر 
زبیدی حتــی در مخازنی کــه دارای آبران 
قوی هســتند نباید موضوع نفت باقی  مانده 
فرامــوش شــود. وی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با اشــاره به هزینــه 25 تا 30 
 ،EOR و IOR دالری کاربــرد روش  هــای
حجم نفــت برداشــت شــده از طریق این 

روش  ها را قابل  ماحظه عنوان کرد.
معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
ملی نفت یکی از ضعف های تصمیم گیری 
در حوزه ازدیاد برداشــت را توجه به مسائل 
حاشــیه ای کم  اهمیــت   بــه جــای توجه به 
مدیریــت مخازن به عنوان یک اصل عنوان 

کرد.
وی با اشــاره به لزوم توجــه به میادین 
نفت سنگین و اتخاذ راهکار مناسب ازدیاد 

برداشــت از این میادین افزود: میادین نفت 
ســنگین چالش های خاص خود را دارند و 
به کارگیری بیش از یک مکانیســم ازدیاد 
برداشت جهت افزایش تولید از این میادین 
ضروری است. دکتر زبیدی در سخنان خود 
به میادین شــکاف  دار و تفاوت ماهوی این 
میادین با میادین معمول اشاره کرده و اظهار 
داشت: در بحث بازنگری روش های ازدیاد 
برداشــت توجه به تفاوت ذاتی این دو نوع 

مخزن بسیار حائز اهمیت است.
وی دشــوارترین و چالش  برانگیزتریــن 
روش  هــا بــرای افزایــش حجم ذخیــره را 
افزایش ضریب برداشــت عنــوان نموده و 
افــزود: از آنجــا که با هیچ روشــی در دنیا 
نمی  توان تمامی نفــت یا گاز یک مخزن را 
تولید کرد، روش  هــای تولید بهینه و ازدیاد 
برداشت سعی در حداقل  کردن میزان نفت 
یا گاز باقیمانده در زمان ترک مخزن دارند. 
در واقع نسخه واحدی برای افزایش ضریب 
برداشت از مخازن وجود نداشته و هر مخزن 
با توجه به شرایط سنگ و سیال آن نیازمند 
اعمال روش خاصی است. بنابراین شناخت 
مخزن و تعیین مشخصات و ویژگی  های آن 
و پی  بردن بــه گلوگاه های تولید هر مخزن و 
هر چاه جهت ارائــه روش افزایش ضریب 

برداشت مناسب آن بسیار ضروری است.
دکتــر زبیدی در خصوص تدوین برنامه 
جامــع صیانــت از مخــازن هیدروکربوری 
کشــور اظهــار داشــت: طــی جلســات 
کارشناســی کمیتــه تخصصی متشــکل از 
کارشناسان و متخصصان مجرب مهندسی 
نفت، کلیه ســازمان  های تابعه شرکت ملی 
نفت ایــران برنامه جامع صیانتــی و ازدیاد 
برداشــت خود را در حضور اعضای کمیته 
ارائه کردند و پس از آن شرایط، ملزومات، 
نحوه اجرا و تعهدات برنامه مذکور در کمیته 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت 
این برنامه با لحاظ تمامی خطوط راهبردی 
و رعایــت کلیه مســائل فنــی و هم  چنین با 
رعایــت اولویت بندی مخــازن به تفکیک 
مناطق خشــکی و دریایی تدوین شــد. در 
صورت اجرای این برنامه طی برنامه پنج  ساله 
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پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشــور، طبق تخمین های کارشناســی، در 
مجموع بــا صرف هزینه های ســرمایه ای و 
عملیاتــی به میزان حــدود 95 میلیارد دالر 
و بــا فرض تولید کل ذخایــر افزایش  یافته و 
هم  چنین در نظر گرفتن قیمت 100 دالر برای 
فروش هر بشــکه نفت خام، میــزان درآمد 
خالص کشــور رقمی معــادل 758 میلیارد 

دالر خواهد بود.
وی در پایان ســخنان خود ضمن اشاره 
به لزوم ارزیابی مجدد پروژه های فعلی تزریق 
آب و گاز در کشور، به عقب  ماندگی شدید 
ایران در زمینه روش های فرازآوری مصنوعی 

اشاره کرد.

5- نگاهی به مســير طی شده و افق پيش رو در 
مبحث ازدیاد برداشت

ســخنران چهارم اين ســمینار آقای دكتر 
روغنیــان رئیس محتــرم اداره ارزيابی مخازن 
شــركت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود. وی 
در آغاز ازدياد برداشت را به معنای اتخاذ كلیه 
اموری كــه منجر به رفع محدوديت های تولید 
می شــود تعريف كرد. ضمــن اينکه EOR به 
طور عمده به بخشی از اقدامات اطاق می شود 
كــه در ارتباط با مخزن هســتند؛ در حالی كه 
IOR بیشــتر با تأسیســات يا چاه های تولیدی 
ســروكار داشته و ســبت به EOR هزينه های 
كمتــری دارد. وی در ادامــه ســخنان خود با 
اشــاره به حفظ سقف تولید 3 میلیون بشکه در 
روز از ســال 1370 در شركت مناطق نفت خیز 
و افت تولید 200 تا 400 هزار بشــکه ای در هر 
ســال، تثبیت تولید در مناطق را ناشی از اتخاذ 
اقدامات مناســب از ســوی اين شركت و در 

راستای حفظ ظرفیت تولید برشمرد.
دكتر روغنیان در بخش ديگری از سخنان 
خود با اشــاره به تقســیم بندی اولیــه خود در 
خصوص تفکیك مبحث ازدياد برداشــت به 
حــوزه مخزن، حوزه چاه و حوزه تأسیســات، 
به فعالیت ســه مديريت متفاوت در شــركت 
مناطق نفت خیز جنوب جهت بررسی و امکان 
افزايــش تولیــد در هر يك از اين ســه حوزه 

اشاره كرد.

وی در ادامــه با اشــاره بــه طرح های در 
دســت انجام احداث واحدهــای نمك زدايی 
در مناطق نفت خیز اظهار داشــت: در صورت 
تکمیل و بهره برداری از اين تأسیسات، ظرفیت 
تولید نفت نمکی در اين شركت از 6/1 به 6/2 
میلیون بشکه در روز افزايش خواهد يافت. به 
گفته وی سیســتم های فرازآوری مصنوعی نیز 
به طور جدی در در دستور كار شركت مناطق 

نفت خیز جنوب قرار دارند.
مديــر مطالعــات مخازن شــركت مناطق 
نفت خیــز ضمن اشــاره بــه تفــاوت ضرايب 
بازيافــت از مخازن مختلف تحت راهبری اين 
شركت عنوان كرد: بیشترين ضرايب بازيافت 
از گروه آسماری حاصل می شود؛ در حالی كه 
مخازن بنگســتان و خامی تقريباً در يك سطح 
و در فاصله بســیار زيادی از مخازن آسماری 

قرار دارند.
وی در بخش ديگری از ســخنان خود به 
بررســی و مرور پروژه های تزريــق گاز )اعم 
از پروژ ه های فعلــی و آتی( پرداخت. به گفته 
دكتــر روغنیان بزرگ تريــن چالش در تحقق 
تزريــق گاز به میادين نفتــی، تأمین گاز مورد 
نیاز اســت. ضمــن اينکه پس از عــدم توفیق 
پــروژه تزريــق ژل پلیمــر به چــاه- 45 اهواز، 
گروهــی مأمــور به بررســی موضــوع و ارائه 
راهــکاری جهــت بازنگری در ايــن پروژه و 

شیوه انجام آن شده اند.
وی در بخــش پايانــی صحبت های خود 
به الويت بندی انجام شــده در راســتای پروژه 
ازدياد برداشت در كشور اشاره كرده و اظهار 
داشــت: پس از اين الويت بندی مشخص شد 
كه نخســتین الويت انجام پروژه هــای ازدياد 
برداشــت در مخازن هیدروكربوری كشــور، 
مخــازن كربناتــه – شــکافدار – متراكــم و 

آسفالتین دار بنگستان هستند.

6- پياده ســازی پروژ ه های ازدیاد برداشت به 
صورت پایلوت

ســخنران پايانی اين سمینار آقای مهندس 
هندی رئیس محترم پرديس صنايع باالدســتی 
پژوهشــگاه صنعت نفت بود. وی در ســخنان 
خود با اشــاره بــه زنجیــره ارزش فعالیت های 

صنعت نفت در بخش باالدستی به تبیین مفهوم 
و جايــگاه پايلوت و كاربرد آن در مهندســی 

نفت و به ويژه ازدياد برداشت پرداخت.
وی در تشــريح مفهــوم پايلــوت اظهــار 
داشــت: پايلوت مدل كوچکی اســت كه در 
مورد رفتار فرآيند يا سیســتم، اطاعاتی ارائه 
می دهد كــه اين اطاعات طراحــی و اجرای 
آن سیستم درمقیاس واقعی را تسهیل می كند. 
در واقــع هــدف اصلی و عمومــی اجرای هر 
پايلوت كاهش عدم قطعیت، ريســك و هزينه 

و هم چنین بهینه سازی زمان است.
مهندس هندی با اشاره به جايگاه و اهمیت 
پروژه های پايلوت ازديادبرداشــت در فرآيند 
توســعه میدان، برخی اهداف و دستاوردهای 
پیاده ســازی اين پروژه ها را به شرح زير عنوان 

كرد:
الف( ارزيابی اثربخشی روش های مختلف 

فرآيند EOR در يك میدان
ب( بررســی تأثیر زمین شناسی مخزن در 

EOR عملکرد فرآيند
ج( ارتقاء دقت پیش بینی های تولید میدان 
از طريق كاهش ريسك های فنی و اقتصادی

د( كســب داده هــای مــورد نیــاز بــرای 
كالیبره كردن مدل های شبیه سازی

هـ( شناســايی مسائل و دغدغه های توسعه 
جامع میدان

و( شناســايی تأثیــر پارامترهــای مختلف 
توسعه میدان بر بازيافت نهايی

ز( ارائــه رهنمود جهت ارتقــاء عملکرد 
استراتژی های فعلی توسعه 

وی در ادامــه بــه انــواع پايلوت ها و ذكر 
نمونه هــای مختلفــی از اين گونــه پروژه ها در 
شــركت های مطرح دنیا مثل اگــزون موبیل، 
شــورون و شلمبرژه اشــاره كرد. نکته كلیدی 
ســخنان رئیــس پرديــس صنايــع باالدســتی 
پژوهشــگاه صنعت نفت اين بــود كه با وجود 
زمینــه  در  كــه  قابل توجهــی  پیشــرفت های 
آزمايشــگاهی در حوزه ازديادبرداشت كشور 
شــاهد بوده  ايم، به دلیل عدم پیاده ســازی اين 
موارد در مقیاس واقعی و در ابعاد میدان، هیچ 
گاه مطالعات انجام شــده جامه عمل نپوشیده 
و بــه همین دلیل تا به حال دســتاوردی عملی 
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در اين حوزه  نداشته ايم. لذا پیشنهاد مشخص 
وی پیاده ســازی نتايج مطالعات و فعالیت های 
آزمايشگاهی حوزه EOR و IOR بدون درنگ 
و در قالب يك پروژه پايلوت در كشــور بود 
كه اين پیشنهاد به تأيید اساتید و مديران حاضر 

در جلسه نیز رسید.

جمع بندی بيانات سخنرانان و قطع نامه اختتاميه 
نشست فنی-تخصصی ازدیادبرداشت

اكتشاف  ماهنامه  فنی-تخصصی  نشست  پايان  در 
زير  شرح  به  موضوعات  و  موارد  اهم  تولید  و 

جمع بندی و اعام شد:
● به 	 منحصر  برداشت  ازدياد  روش های   

ملی  شركت  و  نبوده  گاز  و  آب  تزريق 
دارنده  بزرگ ترين  عنوان  به  ايران  نفت 
به  را  نبايد خود  هیدروكربوری جهان  منابع 
راستا  همین  در  كند.  محدود  روش  دو  اين 
زمینه  در  بعدی  های  گام  است  ضروری 
ازدياد برداشت به فوريت و با قوت بیشتری 
نسبت به گذشته برداشته شود تا شركت نفت 
در اين حوزه به شركتی پیشرو بدل گردد.

● بايد 	 ايران  وزارت نفت و شركت ملی نفت 
ذخاير  افزايش  تحقق  به  مکلف  را  خود 
هیدروكربوری به میزانی بیش از يك درصد 
عنوان شده در ماده 130 قانون پنجم توسعه 
از محل بهبود و ازدياد برداشت مخازن نفتی 

كشور بدانند.
● اكتشاف منابع جديد بخشی از كاهش ذخاير 	

نمی توانند  منابع  اين  اما  می كند.  جبران  را 
تولید  افزايش  درصد  يك  تأمین كننده 
باشند. لذا  برنامه پنجم توسعه  تکلیفی قانون 
بايد با سرمايه گذاری مناسب از محل اجرای 
قانون   130 ماده  برداشت،  ازدياد  روش های 

پنجم توسعه محقق گردد.
● اقدامات 	 و  برنامه ها  كلیه  است  ضروری 

عملیاتی كه بايد در فرآيند صیانت از مخازن 
به  شوند،  انجام  كشور  هیدروكربوری 
صورت بسته يکپارچه ای تدوين گردد. اين 
بسته بايد شفاف، قابل عرضه در محافل علمی 
و  كارشناسانه  نقد  قابلیت  و  بوده  صنعتی  و 

بهبود مستمر را داشته باشد.
● و 	 نفت  مخازن  غربال گری  است  ضروری 

گاز كشور بر مبنای ويژگی شکاف دار بودن 
استفاده  با  حاصله  نتايج  و  شده  انجام  آنها 
در  يکپارچه  صورت  به  دانش  مديريت  از 

شركت ملی نفت ايران تجمیع گردد.
● آزمايشگاهی 	 فعالیت های  و  مطالعات  نتايج 

فوت  بدون  بايد   IOR و   EOR حوزه های 
وقت در قالب پايلوت در میادين كشور اجرا 

گردد.
● منظور 	 به  تحلیلی  مدلی  است  ضروری 

بهینه  سناريوهای  و  روش ها  مشخص شدن 
تهیه  هیدروكربوری  مخزن  هر  از  صیانت 

شود.
● فرآيند ازديادبرداشت بايد از ابتدای مراحل 	

از  پس  نه  گیرد؛  قرار  نظر  مد  میدان  توسعه 
آغاز روند افت تولید.

● ازديادبرداشت 	 حوزه  تحوالت  به  توجه  با 
میادين  در جهان و هم چنین شرايط موجود 
كشور، ساختار سازمانی موجود بايد به شکل 
اين راستا تفکیك  بهینه ای اصاح شود. در 
وظايف حاكمیتی از تصدی گری بسیار حائز 

اهمیت است. 

بــا عنايت به ركود به وجــود آمده در اجرای 
پروژه هــای جديد تزريق گاز بــه میادين نفتی طی 
ســال های اخیر، برنامــه جامع صیانــت بايد آغاز 
مجددی برای اجرای پروژه های جديد تزريق گاز 

باشد.
ضروری است نقش شــركت های خصوصی 
در حوزه ازدياد برداشــت پررنگ تر شود. در اين 
راســتا بايد قوانین تســهیل كننده ای جهت حضور 
و ســرمايه گذاری بخش خصوصــی در اين حوزه 

وضع گردد.
الزم بذكــر اســت در خــال برگــزاری اين 
ســمینار، فرم نظرسنجی با موضوع ازدياد برداشت 
در بین حاضرين توزيع شــد كه سؤاالت مطروحه 
در اين فــرم به همراه پاســخ بیــش از 150 نفر از 
متخصصــان و مديران حــوزه باالدســتی صنعت 
نفت و گاز كشــور در جدول-1 آمده است. آنچه 
می تــوان از نتايج اين نظرســنجی اســتنباط كرد، 
ناكافی بودن فعالیت های انجام شــده در اين زمینه 
از ديدگاه كارشناســان اين حوزه و وجود پتانسیل 
قابل توجــه در زمینــه بهبود عملکــرد  اين بخش 

می باشد. 

  1    سؤاالت و نتایج حاصل از نظرسنجي حاضرین در نشست فني-تخصصي ازدیادبرداشت

سؤال
فراواني پاسخ ها

کممتوسطزیاد

1- به عنوان متخصص حوزه باالدســتي نفت و گاز، تا چه اندازه پرداختن 
به موضوع ازدیادبرداشت از مخازن هیدروکربوري کشور را حائز اهمیت 

مي  دانید؟
%90/3%6/5%3/2

2- با توجه به برنامه پنجم توســعه که وزارت نفت را مکلف به افزایش 
یــک درصدي ضریــب بازیافــت از مخــازن هیدروکربوري کرده، اساســاً 
تصویب قوانین کشــوري تا چه اندازه مي توانــد در پیگیري مجدانه این 

موضوع مؤثر باشد؟

%59/7%33/9%6/5

69/4%25/8%4/8%3- اجراي پروژه هاي ازدیادبرداشت تا چه حد در کشور موفق بوده است؟

4- اقدامــات و برنامه هــاي تدویــن شــده براي دســت یابي بــه اهداف 
37/7%49/2%13/1%ازدیادبرداشت در سال هاي آتي را در چه سطحي ارزیابي مي کنید؟

5- ارتبــاط بــا بخــش خصوصــي و برون ســپاري پروژه هــاي عملیاتــي 
ازدیادبرداشــت به این بخش را تا چه حد در دست یابي به اهداف مدنظر 

مؤثر مي دانید؟
%50%35%15

6- به نظر شما مهم ترین عامل در ضریب بازیافت موجود مخازن نفت کشور کدام گزینه  است؟
الف( طبیعت مخازن کشور: 7/9%                                            ب( تأمین منابع مالي الزم: %14/3

ج( دسترسي به تکنولوژي و دانش فني روز: 30/2%              د( مدیریت و سازوکار اجرایي موجود: %47/6


