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شهاب گرامى، با درجة دكتراى مهندسى 
نفت از دانشــگاه كالگرى كانادا سابقة هشت 
ســال كار عملياتى در منطقه آغار و داالن و ده 
ســال كار پژوهشى را در كارنامة كاري خود 
دارد. ايشــان هم اكنون در پژوهشكدة ازدياد 
برداشت با سمت ســازمانى مجري طرح هاي 
ازدياد برداشــت مخازن و شبيه سازي خدمت 
مى كنند. دكتر گرامي چندين مقاله منتشرشده 
در مجــالت معتبــر علمــي دارد و همچنيــن 
هدايت پايان نامه هاى متعدد كارشناسى ارشــد 

مهندسى مخازن را نيز عهده دار بوده است.

دربـارة  مختصـري  لطفـاً   :
تاريخچة تشكيل و فعاليت پژوهشكدة ازدياد 

برداشت توضيح دهيد.
فعاليت پژوهشكدة ازدياد برداشت، با نام 
مركز پژوهش هاى ازدياد برداشــت از مخازن 
نفــت و گاز بــه قبــل از انقالب شــكوهمند 
اســالمى بازمي گردد. از ابتداى ســال 1358 
موضوع تأسيس مركزى كه تحقيقات مربوط 
به ازدياد برداشت را در كشور به عهده بگيرد، 
به طور جــدى مطرح شــد و در نهايت در 18 

اســفند 1358 با تصويب هيئت مديرة شــركت 
ملــى نفت ايــران، با ايجــاد ادارة پژوهش هاى 
ازدياد برداشــت از مخازن نفت موافقت شــد. 
اين اداره طبق مصوبة ديگــرى از هيئت مديرة 
شركت ملي نفت ايران از اول ارديبهشت 1363 
از مركــز پژوهش و خدمــات علمى منفك و 

به مديريت اكتشــاف و توليد ملحق گرديد. از 
21 آذر 1380 نيز عطف به دســتور مدير عامل 
شــركت ملى نفت از مديريت اكتشاف، منتزع 
و سرپرســتى آن به مديريت پژوهش و فنّاورى 

شركت ملي نفت ايران منتقل شد.
همچنين با اخذ مجوزهاى الزم از وزارت 

آشنايي با تاريخچه و فعاليت هاي پژوهشكده 
ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
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علــوم، تحقيقات و فنّاورى و وزارت نفت، از 
تاريخ 24 ارديبهشت 1384 به صورت موقت 
به پژوهشكدة ازدياد برداشت از مخازن نفت 
و گاز ارتقا يافت و بــا پيگيرى ها و مكاتبات 
متعدد، در نهايت شــوراى گسترش آموزش 
عالى در فروردين ســال 1389 با تأسيس اين 
پژوهشكده به صورت دائم و قطعى و مشتمل 
بر چهار گروه پژوهشى «تزريق گاز، مديريت 
آب هاى همــراه و تزريق مجــدد، روش هاى 
ازدياد برداشت ثالثيه و بهينه سازى روش هاى 

توليد» موافقت كرد.

: شـما چه تعريفـي از ازدياد 
برداشت داريد؟

تعريف من از ازدياد برداشت همان تعريفي 
است كه در كتب تخصصي مهندسي نفت در 
قالب اصطالحاتIOR و EOR بيان شده است. 
بهبود بازيافت نفت يا IOR به همة فرايندهايي 
اطالق مي شود كه به شتاب در توليد و افزايش 

برداشت از نفت باقي  مانده، منجر مى شوند.
اصلــي   قالــب  دو  EOR در  روش هــاي 
بازيافــت ثانويه - تثبيت فشــار مخزن با تزريق 
آب يــا گاز - و بازيافــت ثالثيــه - روش هاي 
تزريــق امتزاجــي و غيرامتزاجــي، روش هاي 
شــيميايي و روش هاي حرارتي - تقسيم بندي 
 EOR مي شوند. از نظر نوع مكانيزم، روش هاي
در قالب ســه مكانيزم اصلي شامل فرايندهاي 
اســتخراج حاللي يا تزريــق امتزاجي - تزريق 
نيتــروژن و گاز دودكــش، تزريــق امتزاجي 
گازهاي هيدروكربوري و ســيالب زني با گاز 
فرآيندهاي كاهش كشش  دي اكســيد كربن؛ 
ســطحي (ســيالب زني پليمــري/ مايســلي و 
سيالب زني با اســتفاده از ASP) و فرايندهاي 
تغيير گرانروي به منظور كاهش گرانروي نفت 
و افزايش گرانروي سيال جابه جاكننده - تزريق 
بخار، احتراق در مخزن، ســيالب زني پليمري، 
تزريق بخار يا گاز براى ارتقاى بازدهي مكانيزم 
ريزش ثقلى - تقســيم بندي مي شــوند. ســاير 
روش هاي ازدياد برداشت كه هدف شان شتاب 
در توليد اســت، بهينه سازي تأسيسات توليد از 

مخازن نفت و گاز، توســعة چاه ها و استفاده از 
فنّاورى هــاى جديد حفــاري و تكميل چاه ها، 
استفاده از تكنولوژي مسدود سازي توليد آب 
(Water shut-off) و بهره  گيــري از روش هاي 

فرازآوري مصنوعي را شامل مى شوند.

: لطفاً اسـتراتژى پژوهشكده 
و اينكـه پژوهشـكده چه افـق و اهدافى را در 
پنج، ده و بيسـت سـال آينده دنبـال مى كند، 

توضيح دهيد.
پژوهشكده با هدف شناسايى پتانسيل هاى 
افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفت و گاز 
كشــور، سياســت تعامل و همكارى نزديك 
با شــركت هاى تابعة شــركت ملى نفت ايران 
و مراكــز پژوهشــى و دانشــگاهى را دنبــال 
مي كنــد. همچنيــن فراهــم آوردن بســترهاى 
الزم بــراى انتقال دانش علمــى و فنّاورى هاى 
از  برداشــت  ازديــاد  زمينه هــاى  در  روز 
بومى ســازى  و  هيدروكربــورى  مخــازن 
اين فنّاورى هــا، ازجمله سياســت هاي كالني 
است كه بايد به آنها توجه جّدى شود. بنابراين، 
همراهي شــركت ملي نفت ايران در مديريت 
بهينــة توســعة مخازن بــا اعمــال فنّاوري هاي 
موجود و در صــورت لزوم توليد دانش جديد 
در زمينــة ازدياد برداشــت از مخازن كشــور 
به منزلــة اســتراتژي محوري در پژوهشــكدة 
ازدياد برداشــت تلقى مى شــود. افق پيش روي 
ما تبديل شــدن پژوهشكده به يك بازوي مؤثر 
پژوهشــي براى اجرائي كردن طرح هاي ازدياد 
برداشت در سطح شركت ملي نفت ايران است.

: چه تعداد پژوهشـگر در اين 
پژوهشكده فعاليت مى كنند؟

پژوهشـــــكده  اين  تحــــقيقاتــى  كادر 
شــش نفر بــا مــدرك دكتـــــرا، ســى نفر 
فوق ليســانس و پنج نفر ليســانس اســت. اين 
نفرات بيشــتر در زمينه هاى مهندسى مخازن، 
اكتشاف نفت، مهندسى شيمى و ساير رشته ها 
تخصــص دارنــد و در محورهــاي ياد شــده 

فعاليت مى كنند.

امكانـات  چـه  پژوهشـكده   :
نرم افزاري و  سخت افزاري در اختيار دارد؟

پژوهشــكده  نرم افــزار،  زمينــة  در 
حــوزة  در  تجــاري  مطــرح  نرم افزارهــاي 
شبيه ســازي مخزن را در اختيار دارد. بر همين 
اســاس يك بخش شبيه ســازى كامپيوترى با 
قابليت شبيه سازى استاتيكى و ديناميكى انواع 
مخــازن هيدروكربورى، شــامل مخازن نفتى 
ســبك و سنگين، مخازن گازى و گاز ميعانى 
در مدل هــاى نفت ســياه، تركيبى، حرارتى و 
شيميايى، در ســاختار گروه  هاي پژوهشي در 

دسترس است.
امكانــات  زمينــة  در  پژوهشــكده 
ســخت افزاري تجهيزات ارزشــمند و تقريباً 
منحصربه فــردي را در اختيار دارد. دســتگاه 
اندازه گيــرى تخلخل و تراوايــى، تجهيزات 
با  اندازه  گيرى كشش ســطحى، مغزه نگهدار 
اندازه هــاي مختلــف، تجهيــزات تزريق گاز 
و مايعــات، تجهيــزات اندازه  گيــري جريان، 
دســتگاه تحقيقاتــى نفت ســنگين، دســتگاه 
اندازه گيرى گرانروى، دستگاه Slim tube و 
دســتگاه PVT cell خودكار با قابليت انتقال 
تصوير، دســتگاه باز تركيــب گاز و مايعات، 
دســتگاه اندازه گيــر جرم حجمى، دســتگاه 
تقطير در خأل، تجهيزات كروماتوگرافى گاز 
و مايع و دستگاه ها و لوازم آزمايش هاي آناليز 
آب مخــزن ازجمله اين دستگاه هاســت. اين   
تجهيزات با هدف اجراي طرح هاي پژوهشي 
مرتبط با ازدياد برداشــت اســتفاده مي شوند 
و حتي االمكان ســعي شده اســت تا از عرضة 
خدمات معمول سنگ و سيال با اين تجهيزات 

ممانعت شود.

: دربارة سـوابق فعاليت هاى 
پژوهشي پژوهشكده توضيح دهيد.

از مخازن  ازدياد برداشــت  پژوهشــكدة 
نفت و گاز انجام بيش از 18پروژه در مقياس 
فعاليت هــاي  كارنامــة  در  را  آزمايشــگاهي 
پژوهشــي خود دارد كه متقاضــي اصلي اين 
پروژه ها شــركت هاي اصلي توليدكنندة نفت 
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نظير  مناطــق نفت خيز جنوب، نفت فالت قاره 
و نفت مناطق مركزي بوده اند.

: طرح هاي جاري پژوهشكده  
دربارة چه موضوعاتي است؟

يكــي از مهم تريــن طرح هــاي جــاري 
پژوهشــكده، طرح مطالعــه و پايش عملكرد 
ميدان گازي پارس جنوبي با استفاده از الگوي 
مديريت پوياي مخزن است. مطابق شرح كار، 
مقرر شده است، پژوهشكدة ازدياد برداشت، 
پژوهش هــاي مربــوط به ســه محــور كالن 
مشخصه ســازي مخــزن، ارتقــاى روش هاي 
پيش بيني توليــد و افزايش ضريب بازيافت و 
نرخ برداشــت گاز و ميعانات گازي از ميدان 
عظيم پارس جنوبي را در دوره اى 4ساله اجرا 
كند. همچنيــن طرح ارزيابــي ميداني ازدياد 
برداشــت نفت از ميدان اســفند با تزريق مواد 
فعال ســطحي بين پژوهشكدة ازدياد برداشت 
و شــركت نفت فــالت قاره ايران در دســت 
انجام اســت. اين طرح با هدف ســاخت مواد 
فعال كنندة ســطحي، مطالعات آزمايشگاهي، 
شبيه ســازي، مدل سازي و همچنين تزريق اين 
مواد در سيســتم معمول تزريق آب اين ميدان 

به صورت پايلوت تدوين شده است.

: بـه طور خاص چه مسـائلي 
دربارة ازدياد برداشـت در گروه هاى مختلف 

پژوهشى دنبال مي شود؟
به دليل اهميت مســائل توليد در شــرايط 
كنونــي، گروه هاي پژوهشــى در قالب چهار 
طرح اصلــي ازدياد برداشــت از مخازن گاز 
ميعانــي، تزريق گاز، تزريــق آب و مديريت 
آب توليــدي و ازديــاد برداشــت از مخازن 
نفت ســنگين فعاليت مى كنند. هركدام از اين 

گروه ها يك هستة علمي و يك هستة اجرائي 
دارند كه فعاليت خود را زير نظر سرپرســت 
طرح دنبــال مي كنند. هســتة علمــي به طور 
خاص بــر آخرين مطالعات و دســتاورد هاي 
تحقيقاتي در زمينه هاي مشخصه سازي سنگ، 
مشخصه سازي سيال و شبيه سازي فرآيندهاي 
مختلــف توليــد و ازدياد برداشــت در حوزه 
خود متمركز شــده است. براى مثال در طرح 
تزريق گاز، با توجه به شــكافداربودن مخازن 
اصلي كشــور، تمركز هستة علمي بر شناخت 
عميق فرآيند ريزش ثقلي، مدل سازي و تعيين 
پارامترهــاي كليــدي در ايــن فرايند اســت. 
همچنين مطالعــات تزريق گازهاي جايگزين 
نظير دي اكســيد كربن و نيتــروژن، به ترتيب 
امتزاج پذير و غير امتزاج پذير، بخش خاصي از 
فعاليت ها در هســتة علمي اين طرح را تشكيل 

داده است.
 

در  كـه  فـردي  به عنـوان   :
پژوهشـكدة ازدياد برداشـت خدمت مى كنيد، 
چه پيشـنهاد خاصي براى ازدياد برداشت از 

مخازن نفتي و گازي كشور داريد؟
ازديــاد برداشــت از هــر مخزن نســخة 
خاص خــود را دارد كه بايــد در قالب طرح 
توســعة ميدان بــه آن پرداخته شــود. درواقع 
اساســي  اطالعــات  جمــع آوري  از  پــس 
و  ســنگ  اطالعــات  به خصــوص  مخــزن، 
ســيال و ويژگي هــاي خــاص زمين شناســي 
مخزن، مي تــوان با مطالعات امكان ســنجي و 
روش هاي غربالگــري، تعدادي از فرايندهاي 
ازدياد برداشــت بــراى اين مخــزن خاص را 
انتخــاب كرد. پس از اين مرحلــه مي توان به 
فاز مطالعات آزمايشــگاهي وارد شــد. به اين 
مرحلــه براى بررســي دقيق پديده، پاســخ به 

ابهامات و تعيين عوامل مؤثر در روش ازدياد 
برداشت پيشنهادي توجه مى شود. همچنين به 
تعيين پارامترهاي اساســي ســنگ و سيال در 
فرايند ازدياد برداشــت نظير ترشوندگي، آثار 
تاريخچه  اي بر تراوايي نسبي، كشش سطحي 
و فشار موئينگي مى توان در اين مرحله توجه 
داشــت. در مرحلــه بعــد با اجــراي طرح در 
مقياس پايلوت مي تــوان موفقيت طرح را در 

مقياس ميداني ارزيابي نمود. 
توجه به اين نكته ضروري است كه اجراي 
موفقيت آميز يك روش ازدياد برداشــت در 
يك مخــزن، به منزلــه موفقيت آميزبودن اين 
روش در ســاير مخازن نيســت. بــراى مثال، 
مي تــوان بــه موفقيت آميز بــودن تزريق آب 
در مخزن شــكافدار Ekofisk نروژ با ضريب 
بازيافت 35 درصد اشاره كرد. ضريب بازيافت 
اوليــه و ثانويه توليد از ايــن مخزن كربناته به 
ترتيب 18درصد و 17درصد تخمين زده شده 
و اين در حالي است كه تزريق آب در مخزن 
كربناتــه Natih در عمان هيــچ گونه افزايش 
برداشتي را در پي نداشت و بازيافت نهايي از 
اين ميدان 22درصد گزارش شد. دليل اصلي 
اين اختالف به ترشوندگي سنگ اين مخازن 
بازمي گــردد. مخزن Ekofisk حاوي ســنگ 
كربناتة آب دوســت و مخــزن Natih حاوي 
ســنگ كربناتة نفت دوست اســت. مطالعات 
بعــدي در ايــن ميدان نشــان داد كــه اگر از 
ابتــدا در مخزن Natih گاز تزريق شــده بود، 
بازيافــت نفت از مخزن به طــور قابل توجهي 

افزايش مي  يافت.

در  شـتاب  روش هـاي  آيـا   :
توليد نيز به اين حد از مالحظات نياز دارند؟

خير. تقريباً همة روش هاي شتاب در توليد 
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از مخــزن ماننــد فــرازآوري مصنوعي، حفر 
افقي، روش هاي مسدود سازي آب،  چاه هاي 
بهينه  سازي سيستم توليد، شكاف هيدروليكي، 
اسيد كاري، توسعة حفاري، چاه هاي هوشمند 
و... در همــة مخازن صرف نظــر از كربناته و 
ماســه اي بودن آنها قابل اســتفاده هستند، اما 
توجه به اين نكته ضروري است كه در موارد 
متعددي شتاب در توليد از مخزن با توليد بهينه 

از آن تناقض جدي دارد.
 

: آيـا پژوهشـكده برنامـه يا 
طرحـى در حـوزة  فناورى هـاى نويـن نظير 
نانوفنـاورى و سـياالت هوشـمند دارد يا در 

آينده خواهد داشت؟
يكــي از وظايــف هســته هاي علمي در 
گروه هــاي چهار گانــة پژوهشــكده، رديابي 
ورود فنّاوري هــاي جديــد به حــوزة ازدياد 
برداشــت نفت در ســطح جهاني است. حتي 
در اين زمينه، پژوهشــكده ســعي كرده است 
تا تحــوالت بين المللي حوزة باالدســتي نفت 
را در قالــب گزارش هايــى پيوســته دراختيار 
مديران ارشــد شــركت ملي نفت قرار دهد، 
اما در پاســخ به اين سؤال بايد گفت تخصص 
نانو در فعاليت هاي علمي اين پژوهشــكده به 
صورت مســتقيم دنبال نمي شــود و در قالب 
همكاري هاي مشــترك با مراكز علمي دنبال 
مي شــود. براى مثال قصد داريم تا پروژه اي با 
نام «تغيير ترشــوندگي ناحيــه نزديك چاه در 
مخــزن پارس جنوبي به گاز تر» را با همكاري 
انســتيتو نفــت دانشــگاه تهــران و بــا تزريق 
نانوســيال پيش ببريم. پيش بيني مي شود، تغيير 
ترشــوندگي ناحية نزديك چــاه به گاز تر در 
افزايش بهره دهي چاه هاي پارس جنوبي نقش 

مؤثري ايفا كند.

: پيشـنهاد شـما درخصوص 
اثر بخشي طرح هاي پژوهشي چيست؟

يك طرح پژوهشي زماني اثر بخش است 
كه براساس نياز واقعي تعريف شود و در تعيين 
هــدف و روش اجراي آن بــا صاحب نظران 
و افــراد متخصــص در آن حــوزه هم فكري 
الزم شــده باشــد. تا اينجا پروپوزال پژوهشي 
به درستي تعريف شــده، اما موفقيت پژوهش 
در اعتبار نتايج آن است كه الزمة آن استفاده 
از همــة امكانات نرم افزاري و ســخت افزاري 
در ايــن حــوزه اســت. در بســياري از مواقع 
موضوع پژوهشي به درستي تعريف نمي  شود. 
بســياري از مسائل كه به ســادگي از كنار آن 
مي گذريــم، بــه نگاه ويــژه و پژوهــش نياز 
دارند. مثًال در مدل ســازي مخازن شكاف دار 
توصيــف رياضي جريــان بيــن ماتريكس و 
شــكاف و اعمال آن در شبيه سازهاي تجاري 
بــه كار فراواني نيــاز دارد. همچنين، ارزيابي 
چاه  آزمايــي در چاه هاي افقــي و تعميم نتايج 
آزمايشــگاهي از مقيــاس مغــزه بــه مقياس 
ميدانــي، به كار فــراوان نيــاز دارد. از طرف 
ديگر راه حل بســياري از مشــكالت صنعت 
نفــت در منابع علمي موجود اســـــت. كافي 
اســت روش هــا از ايــن منابع، اســتــــخراج 
ميدانــي  و  آزمايشــــــگاهي  مقيــاس  در  و 
ارزيابــي شـــــــوند. به نظر مــن، دليل اصلي 
نابســــــاماني در اثربخشــي پژوهش، فقدان 
ارتبــــــاط مؤثــــــر بين مراكز پژوهشــي و 
صنعت اســت. حتي اين معضل در ارتباط بين 
واحدهاي پژوهش و توســـــــعة شــركت ها 
بــا بدنة فني شــركت ها نيز ديده مي شــود. تا 
زمانــي كه پژوهش و توســعه شــركت ها، به 
معنــاي واقعي كلمه، عضــوي از مجــــموعة 
مديـــريت مخزن نباشــند وضـــــع به همين 

منــوال باقي خواهد ماند. ارتقــاى ارتباط بين 
پژوهش و توســعه شــركت ها با بدنة فني اين 
شــركت ها و همچنيــن مراكز دانشــگاهي با 
صنعت، بــه اثر بخشــي پروژه هاي پژوهشــي 

كمك شايانى خواهد نمود.

: پيشـنهاد شـما بـراى بهتـر 
برداشـت  ازديـاد  مديريـت  سـاختار  شـدن 
چيسـت و آيا اكنون رونـد مديريت مخازن و 
توليد صيانتى مناسـب اسـت يا به تغييراتى 

نياز دارد؟
ساختار ســازماني شــركت هاي عملياتي 
از چابكــي الزم در برابر شــرايط پيچيدة نيمة 
دوم عمر مخازن برخوردار نيســت كه بايد بر 
اساس تجارب موفق مديريت پوياي مخزن در 
شركت هاي ملي و بين المللي نفت سازماندهي 
شــوند. همچنين برنامه ريــزي كالن در زمينة 
ازدياد برداشــت به مديريت هوشمندانه منابع 
انســاني نيازمند اســت. اينكه يك پژوهشگر 
در يــك جــا بازدهــــــي دارد و در جــاي 
ديگر منفعل عــــمل مي كند، ســؤال بســيار 
معمولي اســت كه پاسخ آن به تأمل بسيار نياز 
دارد.  بنابراين، هرگونــــه ساختار ســازي در 
زمينة ازدياد برداشــت، نيــــــازمند شــناخت 
فرهنگ سازماني صنعت نفت و بهره گيري از 
نظريات طيف وســيعي از كارشناسان درگير 

در اين حوزه است.
زيرســؤال بردن وضعيت توليــــد صيانتي 
نفت و گاز كشــــــور، بدون نگاه به واقعيات 
موجود كشور، بي انصافي است. كارهاي بسيار 
زيادي در راستاى ارتقاى توليد صيانتي روي 
زمين مانده اســت، ليـــــكن تأكيدخاصى كه 
در توســعه ميادين مشـــــــترك وجود دارد 

بسيار تحســـين برانگيز است.


