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* مديريت پژوهش و فن آوري

 

 

معرفي پژوهشكده ازدياد برداشت از 
مخازن نفت و گاز 

 مريم قلياقي زاده*

مقدمه
توس��عه پايدار درش��ركت هاي موفق نفتي دنيا تنها از طريق 
پژوهش ايجاد ش��ده اس��ت و اهتمام بس��ياري دراين راه به عمل 
مي آيد. پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز به همين 
منظ��وردر تاريخ 83/4/6 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري تأسيس گرديد.

مهمترين محورهاي تحقيقاتي اين پژوهش��كده پژوهش در 
زمينه هاي گوناگون زير است:

  ازدياد برداش��ت از مخ��ازن هيدروكربوري مختلف از جمله 
نفت سنگين، نفت معمولي، گاز ميعاني و گاز؛

  مهندسي مخازن و صيانت از مخازن؛

  مديريت مخزن و بهينه سازي توليد؛

  شبيه سازي مخازن و ازدياد برداشت از مخازن با روش هاي 

گوناگون؛

  مديريت آب و تزريق مجدد آب توليدي؛

  طراحي سيستم ها و نرم افزارهاي مربوط به بخش باالدستي 
صنعت نفت؛

  علوم زمين و روش هاي اكتشاف منابع نفت وگاز؛

  حفاري؛

  بهينه سازي توليد و بهره برداري و كاهش اثرات زيست محيطي 
ناشي از فعاليت هاي باالدستي شركت ملي نفت ايران؛

  ساير فعاليتهاي مرتبط از قبيل كاهش ميزان خوردگي در تأسيسات؛

  توسعه منابع انساني.

از عمده ترين فعاليتهاي پژوهشي در اين پژوهشكده مي توان به موارد 
زير اشاره نمود: 

 تحقيق و توس��عه روشهاي بروز ازدياد برداشت از مخازن نفت و 
گاز و خصوصاً تمركز تحقيقات بر بومي س��ازي روشهاي نوين در 

مخازن نفت و گاز كشور؛
   ارتباط مس��تقيم با ش��ركت هاي عملياتي و شناخت مسائل و 



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

18

مش��كالت آنها، تعريف و اجراي پروژه هاي پژوهش��ي در راستاي 
حل مشكل صنعت؛

 گسترش ارتباط هر چه بيشتر و مستمر با مراكز علمي- تحقيقاتي 
و دانشگاههاي داخل كشور و استفاده از توانمندي آنان؛

 بالفعل نمودن استعداد هاي بالقوه موجود در دانشگاهها؛
 حمايت هر چه بيش��تر از پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي 

ارشد و دكتري مرتبط با صنايع باالدستي كشور و
 همچنين جذب و تش��ويق نخبگان و رشد خالقيت آنان در امر 

پژوهش.
از ديگ��ر فعاليته��ا مي توان حمايت از برگزاري س��مينارها و 

نمايشگاه هاي تخصصي مرتبط با صنايع باال را نام برد.

برنامه هاي آتي
  توس��عه علمي، پژوهش��ي و كاربردي روش ه��اي نوين ازدياد 

برداشت از مخازن نفت و گاز كشور.
 احداث و تجهيز هر چه بيشتر آزمايشگاه هاي باالدستي.

 طراحي سيس��تم هاي فوق تخصصي و اجراي طرح هاي كالن 
پژوهشي در سطح بين المللي.

تاريخچه
فعاليت »مركز پژوهش هاي ازدياد برداش��ت از مخازن نفت و 
گاز« به قبل از انقالب ش��كوهمند اسالمي برمي  گردد. از ابتداي 
س��ال 1385 موضوع ايجاد مركزي كه تحقيقات مربوط به ازدياد 
برداشت را در كشور برعهده گيرد، بطور جدي مطرح گرديد و نهايتاً 
در تاريخ 1358/12/18 با تصويب هيأت مديره ش��ركت ملي نفت 
ايران، با ايجاد اداره پژوهش هاي ازدياد برداش��ت از مخازن نفت 
موافق��ت به عمل آمد. اين اداره بر طب��ق مصوبه ديگري از هيأت 
مديره ش��ركت از تاريخ 1386/2/1 از مرك��ز پژوهش و خدمات 
علمي منفك و به مديريت اكتشاف و توليد ملحق گرديد. از تاريخ 
1380/9/21 نيز عطف به دس��تور مدير عامل ش��ركت ملي نفت 
ايران اين اداره از مديريت اكتش��اف تفكيك و سرپرس��تي آن به 
مديريت پژوهش وتوس��عه شركت ملي نفت ايران منتقل گرديد. 
همچنين پس از اخذ مجوزهاي الزم از »وزارت علوم، تحقيقات و 
فن آوري و وزارت نفت« از تاريخ 1384/2/24 به »پژوهشكده ازدياد 

برداشت از مخازن نفت و گاز« ارتقاء يافته است.   

اي��ن پژوهش��كده از ب��دو تأس��يس تاكنون عليرغ��م وجود 
مش��كالت مختلف، كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي بس��يار مهم و 
مفيدي در زمينه مخازن نفت كشور انجام داده است كه با اندكي 
توجه قادر به انجام عمدة كارهاي تحقيقاتي مخازن بيش تر بدون 
اتكا به مراكز بين المللي خواهد بود. پژوهش��كده تاكنون چندين 
پروژه مهم تحقيقاتي- مطالعاتي درباره موضوعات مختلف ازدياد 
برداش��ت، مورد نياز مديريت هاي مناط��ق نفت خيز،  فالت قاره، 

نفت مركزي، اكتشاف و حفاري به شرح زير داشته است: 
 رسوب آسفالتين در اثر تزريق گاز،

 بازگرداني گاز در مخازن گاز قطران نظير پازنان؛
 مطالع��ات ريزش ثقلي براي ش��ناخت مكانيزم توليدي مخازن 

نفتي ايران؛
 مطالعه تحقيق و اندازه گيري پارامتر مهمي نظير كشش سطحي 
بي��ن نفت و گاز، مطالع��ه جامع و كامل بررس��ي جابجايي نفت 
مخزن درود به وسيله تزريق گاز ) با در نظر گرفتن اثر دبي تزريق، 

اثر آب همزاد، اثر رسوب آسفالتين در برداشت نهايي(؛ 
 مطالعه و بررس��ي تأثي��ر انحالل گاز تزريقي در نفت س��نگين 

ميدان سروش؛
 انجام آزمايش��ات و مطالعات بسيار مهم نفوذپذيري دارخوين، 

سروش، درود، گچساران و
 همچنين آناليز كامل س��ياالت ميادين نفتي س��روش، فروزان، 
كوشك، مارون، مارون خامي، چشمه خوش، كيلوركريم، پازنان، 

اهواز، دورود، گچساران. 
فهرس��ت پروژه ها و گزارش هاي فني ارزش��مند كه تماماً در 
فشار ودماي مخزن انجام گرفته در اين گزارش آورده شده است. 
اكثر فعاليتهاي پژوهش��ي و تحقيقاتي با كسب مجوزهاي الزم به 
صورت مقاالت علمي در مجالت داخلي و خارجي، س��مينارها و 
 JPT ، SPE، WPC ، SEGJ كنفرانس هاي معتبر نفت��ي دنيا نظير
EAGE ،  ب��ه چاپ رس��يده كه اين امر در 5 س��ال اخير ش��دت 

بيشتري يافته است. 
معرفي 

پژوهش��هاي الزم براي بررسي مكانيزم توليد و چگونگي باال 
بردن برداش��ت نهاي��ي از مخازن هيدروكربوري يكي از مس��ائل 
مهم��ي اس��ت كه هم اكنون در س��طح وس��يعي در جهان دنبال 
شده و مراكز تحقيقاتي مختلفي در اين رابطه فعاليت مي نمايند. 
انج��ام پژوهش هاي الزم به ويژه در م��ورد مخازن آهكي تركدار 
ايران ك��ه در بعضي م��وارد، خواص منحصر بفرد دارد و پاس��خ 
مس��ائل آن را نمي ت��وان با روش هاي متداول دنيا بدس��ت آورد، 
امري الزم و اجتناب ناپذير اس��ت. ماهيت پژوهش هاي مربوط به 
مخازن هيدروكربوري به گونه اي است كه به تجهيزات گران قيمت 

و كاركنان متخصص نياز دارد.  
اي��ن پژوهش هانيازمن��د خدم��ات جنب��ي مختلف��ي نظير 
تجزيه ه��اي كمي، كيفي، خدمات كارگاهي، بررس��ي هاي علمي 
س��اير بخش ها و كارگاههاي مختلف، دسترس��ي ب��ه اينترنت و 
نيز ساير امكانات مناس��ب آزمايشگاهي مي باشد كه خوشبختانه 
پژوهش��كده بس��ياري از امكانات و تجهيزات مطرح ش��ده را در 
اختيار گرفته است. با عنايت به موارد باال و فضاي علمي، ساختار 
جديد پژوهشكده و زمينه ايجاد شده براي فعاليت هاي باالدستي،  
همچنين ترغيب و تشويق اغلب دانشگاه هاي مهم  براي پيوستن 
ب��ه اينگونه فعاليت ها و همكاري و ياري رس��اندن براي ش��روع 
پروژه هاي باالدستي از اموري به شمار مي رود كه اين پژوهشكده 

به انجام رسانده است.

هدف
دس��تيابي به دانش علم��ي الزم با قابليت فن��ي و اقتصادي 
مطلوب به منظور تبديل به فناوري هاي نوين ازدياد برداش��ت از 

مخازن هيدروكربوري كشور.

سياستهاي كالن
  تعامل و همكاري نزديك با ش��ركتهاي تابعه شركت ملي نفت 

ايران و ساير مراكز پژوهشي و دانشگاهي؛
  فراه��م آوردن بس��ترهاي الزم جه��ت انتق��ال دان��ش علمي 
و فناوريه��اي روز در زمينه ه��اي ازدي��اد برداش��ت از مخ��ازن 

هيدروكربوري و بومي سازي اين فناوريها؛
  استفاده از بانك اطالعات و داده هاي نفتي كشور و ايجاد بانك 

محلي براي تأمين نيازهاي پژوهشكده؛
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سياستهاي راهبردي
  تمركز، همسوسازي و تنظيم اهداف و برنامه هاي تحقيقاتي بر 

روي موضوعات مورد عالقه و نياز شركتهاي تابعه؛
  بررسي و حل بعضي مسائل و مشكالت خاِص صنعت از طريق 

انجام برنامه هاي تحقيقاتي متمركز و سريع؛
  ايجاد معيار انتخاب و غربالگري ميادين نفتي جهت IOR/EOR؛

  رتبه بندي پروژه ها و روشهاي IOR/EOR؛

  انجام پروژه هاي پژوهش��ي مش��ترك با دانش��گاه ها از طريق 
واگذاري عناوين پژوهشي مورد نياز در طرح هاي ازدياد برداشِت 

مخازن، در قالب پروژه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا؛
  گس��ترش، توس��عه و فرهنگ س��ازي مدل كنسرس��يوم براي 

برنامه ريزي هاي پژوهشي كاربردي؛
  انجام پروژه هاي پژوهشي مشترك، تبادل دست آوردهاي علمي 
و فني و همچنين تبادل امكانات و محققين با س��اير مؤسس��ات 

پژوهشي و دانشگاهي و شركتهاي معتبر نفتي بين المللي؛
  توسعه و بومي سازي مطالعات شبيه سازي و نرم افزاري مخازن 

نفت و گاز؛
  تأكي��د بر آموزش��هاي حين خدمت از طري��ق تبادل محققين 
و كارشناس��ان، مابين پژوهش��كده ازدياد برداشت و شركت هاي 

عملياتي؛
  مش��اركت در تدوي��ن روش و مق��ررات درياف��ت و تب��ادل 

اطالعات؛
  تس��هيل در توزيع مؤثر و ارزان دانش بدست آمده از تحقيقات 

از طريق شبكه سازي؛
  مشاركت در مديريت اطالعات، ذخيره سازي و توزيع اطالعات 

در شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه آن؛
  پايلوت كردن روش و فناوريهاي تأييد ش��ده ازدياد برداش��ت 

در ميدانها؛
  توس��عه و به كارگيري روشها و امكانات جديد آزمايشگاهي در 
مطالعات ازدياد برداشت از مخازن منطبق با استانداردهاي نوين 

.»HSE نظام مديريت«

نيروي انساني 
كادر تحقيقات��ي اين پژوهش��كده ش��امل 5 نف��ر در مقطع 
دكترا،30 نفر كارشناس��ي ارشد، و 3 نفر كارشناس مي باشد، كه 
در زمينه هايي مانند مهندس��ي: مخازن، اكتش��اف نفت، حفاري، 
مهندسي شيمي، كامپيوتر، مكانيك و شيمي تخصص دارند. اين 
افراد در بخشهاي مختلف اداره ازدياد برداشت از جمله آزمايشگاه 
ازدياد برداش��ت،  مطالعات و تحقيق، شبيه سازي مخازن، كنترل 
پ��روژه، مديريت پروژه، HSE و س��اخت دس��تگاه مش��غول كار 

هستند. 
پيش بيني حجم فعاليت هاي EOR/IOR در افق بيست ساله

• انج��ام مطالعات IOR/EOR براي حدود 150 مخزن متنوع 
اي��ران ك��ه اغلب آنه��ا مخ��ازن كربناته و داراي شكس��تگي، 

عبوردهي كم و مسائل و مشكالت فراوان هستند. 
• اج��راي پروژه ه��اي تحقيقاتي كاربردي ازدياد برداش��ت در 
مخ��ازن هيدروكربوري ب��ا ظرفيت و اولويت ب��اال،  پروژه هاي 
بهينه سازي توليد با تالش براي رفع تنگناها و ارتقاي ظرفيتها، 
پروژه هاي افزايِش استفاده از روشهاي تزريق گاز در ميدانهاي 

نفت؛ 
• گس��ترش آموزشها و پژوهش��هاي مرتبط با ازدياد برداشت 
نف��ت )IOR( در مراحل مختلف توليد، پژوهش هاي مرتبط با 
انتقال و بومي س��ازي فناوري هاي نو در اين رش��ته و باالخره 

تأسيس بانك اطالعات و داده هاي نفتي كشور. 

نمايي از تجهيزات پژوهشكده ازياد برداشت از مخازن نفت و گاز )اشكال 1 و 2( 
)شكل 1( 
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 تحقيق و مطالعه بر روي روش��هاي ازدياد برداشت از مخازن از 
جمله تزريق گاز ) امتزاجي و غيرامتزاجي(، تزريق آب، روش��هاي 
بازياف��ت ميعان��ات گازي، حرارت��ي، ميكروبي، تزري��ق گازهاي 
غيرهيدروكربوري و.. براي استفاده در ميادين نفتي در پروژه هاي 
مختلف تحقيقاتي و صنعتي ش��ركت ملي نفت ايران و در نتيجه 
با در دس��ترس بودن نتايج قابل استناد، تصميم گيري هاي كالن 
ش��ركت ملي نف��ت ايران در اجراي پروژه هاي ازدياد برداش��ت و 

تسهيل خواهد شد. 

مشاركت با مراكز تحقيقاتي در سطح داخلي و بين المللي
• ارتقاء سطح فعاليتها با تأسيس كنسرسيوم بين المللي ازدياد 
برداشت با همكاري ش��ركتهاي بزرگ نفتي به منظورافزايش 
كيفيت پژوهشهاي داخلي و نيز انتقال فن آوري هاي جديد در 
جهت تدوين اس��تراتژي نوين ازدياد برداشت از مخازن براي 

توليد صيانتي و انجام طرحهاي تحقيقاتي كاربردي؛
• پروژه هاي بهينه س��ازي توليد با تالش ب��راي رفع تنگناها و 
ارتقاي  ظرفيتها و پروژه هاي افزايش ضريب بازيافت با استفاده 

از روشهاي تزريق گاز در ميدانهاي نفت؛
• تأس��يس كنسرس��يوم ازدياد برداش��ت مخازن گاز ميعاني 
با مش��اركت ش��ركت نفت و گاز پارس، ش��ركت نفت مناطق 
مركزي، مديريت پژوهش و توسعه، پژوهشكده ازدياد برداشت 
از مخازن نفت و گاز، دانش��گاه هاي »هريوت وات« و »امپريال 
كالِج انگلستان«، با توجه به اهميت مخزن بزرگ پارس جنوبي 

و بحث ازدياد برداشت.
• عرضه مشاوره هاي فني، تخصصي، آزمايشگاهي، شبيه سازي 

به دانشگاه ها و مؤسسات داخلي.

برنامه هاي تحقيقاتي ميان مدت و طوالني مدت پژوهشكده
  ازدياد برداشت به روش تزريق گاز؛

  ازدياد برداشت به روش تزريق آب؛

  مخازن گاز و گاز ميعاني؛

  مديريت آب و تزريق مجدد آب توليدي؛ 

  مطالعه و بررسي اثرات تزريق گاز دي اكسيدكربن بر افزايش 
بازيافت نفت؛

  مطالعه و بررس��ي اثر تزريق گاز نيتروژن بر ازدياد برداشت 

از مخازن نفت؛
  مطالعه و بررس��ي روشهاي حرارتي جهت ازدياد برداشت از 

مخازن نفت سنگين؛
  بهينه سازي توليد؛

  ايمني جريان سيال؛ 

پروژه هاي پژوهشي ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز
عنوان پروژه هاي تحقيقاتي ازدياد برداشت در سالهاي1380-1386:

پروژه هاي خاتمه يافته
  تزريق گازاليه بورگان، ميدان فروزان در نفت ميدان سروش در 

مدل فيزيكي )Sand Pack(؛
  اث��رات انحالل گاز تزريقي ميدان ف��روزان )اليه بورگان واليه 

ياماما( در نفت ميدان سروش؛
  تزريق امتزاجي در مخازن مناسب از جمله مخزن نفتي چشمه خوش؛

  بررس��ي فراينده��اي Diffusion، Convection /Diffusion، با 
توجه به پيچيدگيهاي مخازن شكافدار كربناته؛ 

  تزريق تناوبي آب و گاز در يكي از مخازن نفتي ايران، از جمله 
مخزن نفتي ميدان سيري؛

  بررس��ي شرايط امتزاج ورسوب آس��فالتين بواسطه تزريق گاز 
خامي مارون در نفت مخزن آسماري مارون؛

  رس��وب آسفالتين در اثر تزريق گاز اليه بورگان ميدان فروزان 
بر روي نفت مخزن سروش؛

  تزريق آب به ميدان س��يري وتحقي��ق پيرامون تجانس آب و 

.c  بهينه سازي آبهاي توليدي همراه مخزن سيري
پروژه هاي در دست اجرا

  مطالعه و بررسي روشهاي مختلف ازدياد برداشت از مخازن 

)شكل 2( 
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گاز ميعاني ايران؛
 )CO2 و N2( مطالعه و بررسي استفاده از گازهاي جايگزين  

به منظور ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز؛
  مطالعه جامع پديده هاي مختلف در فرايند تزريق مجدد آب 

توليدي براي بهبود ضريب بازيافت و نگهداري فشار مخزن؛
  بررسي آزمايش��گاهي مقدار ازدياد برداشت نفت از مخازن 

مسجد سليمان و درود به روش ميكروبي؛
  بررس��ي آزمايشگاهي و شبيه س��ازي انتقال جرم بر پديده 

ريزش ثقلي در مخازن نفتي شكافدار.

فعاليتهاي آموزشي پژوهشكده
سرپرستي و نظارت بر پايان نامه هاي دانشجويي)تحصيالت تكميلي(:

پژوهش��كده ازدياد برداش��ت از مخازن نفت و گاز با همت و 
همكاري واحدهاي پژوهش و توس��عه ش��ركتهاي تابعه اقدامات 
بسيار وس��يعي در زمينه تشويق و ترغيب دانشجويان رشته هاي 
مختلف نس��بت به دريافت پروژه هاي نفتي كرده است. به طوري 
كه كليه پايان نامه هاي مورد حمايت، از مبلغي معادل 30 ميليون 
ريال براي دانش��جويان كارشناسي ارشد و 50 ميليون ريال براي 

دانشجويان دكتري بهره مند گشته اند. 
اي��ن پژوهش��كده به همراه س��اير واحدهاي پژوهش��ِي تابعه 
مديري��ت پژوه��ش و توس��عه، تاكنون بيش از 350 دانش��جوي 
تحصيالت تكميلي داخل كش��ور را ك��ه پايان نامه هاي مرتبط با 
صنايع باالدستي شركت ملي نفت ايران داشته اند، حمايت نموده 

است.

برگزاري سمينارهاي هفتگي 
اين پژوهش��كده طي دو سال گذشته هر هفته بطور مستمر 
سمينارهاي علمي- پژوهشي هفتگي را توسط پژوهشگران برگزار 
مي كند. )تقويم س��مينار ها به صورت ماهيانه در اين نشريه ارائه 

خواهد شد(.

شركت در كنفرانس ها، ارائه مقاله، تأليف و نشر كتاب
كارشناس��ان و پژوهشگران اين پژوهش��كده در كنفرانس ها 
و همايش ه��اي متع��ددي ش��ركت و مقاالتي را ارائ��ه نموده اند. 
همچني��ن در نش��ريات و مجالت مختلف داخل��ي و بين المللي 

مقاالتي را به چاپ رسانيده اند.

برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها
پژوهش��كده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز در سالهاي 
1383 تا1386 در نمايش��گاه هاي مختلفي اقدام به ايجاد غرفه، 
نماي��ش دس��تاوردها و معرفي خ��ود نموده اس��ت. از جمله اين 

نمايشگاهها عبارتند از:
  نمايش��گاه مهندسي شيمي در همايش مهندسي شيمي در 

دانشگاه علم و صنعت در پاييز 1383؛
  نمايشگاه هاي پژوهش در هفته پژوهش در نمايشگاه بين المللي؛

  نمايشگاه هاي نفت، گاز و پتروشيمي در نمايشگاه بين المللي؛    

  نمايشگاه دوساالنه فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي اميركبير؛ 

انجام فعاليتهاي خدماتي
پژوهشكده ازدياد برداشت در راستاي نيل به اهداف پژوهشي 
و پيشرفت كشور، كارهاي خدماتي متعددي را براي دانشگاه هاي 

مختلف كشور انجام داده است. از جمله:
  مشاوره و كمك در راه اندازي آزمايشگاه نفت و انجام آزمايشها؛

  اندازه گي��ري مش��خصات نفت از قبيل: ويس��كوزيته، نقطه 
حباب، دانسيته، نسبت گاز به نفت و ضريب حجمي نفت؛

  نمونه گيري نفت از چاه و ساخت نفت مورد نظر آنها ؛

  شستشوي سنگ حاوي نفت با دستگاه سوكسله؛

  اندازه گيري تخلخل، نفوذپذيري سنگ؛

  ارائه خدمات براي انجام آزمايش��ات نفت سنگين كه شامل 
مكان آزمايشگاه، دستگاه ها، كارشناس و تكنسين براي مدت 

بيش از يكسال.
  تهيه نمونه هاي نفت سرچاهي و ته چاهي؛

  كاليبراسيون دستگاه هايي از قبيل:

 Gas meter. Wet test meter. Gas flow meter؛
  بازديد و مشاوره.

ثبت اختراع
  سورفكتانت ميكروبي موثر براي استفاده در ازدياد برداشت 

نفت؛
  طراحي و س��اخت مغزه نگهدار مخصوص مطالعات آس��يب 

ديدگي سازند؛
  طراحي و س��اخت دستگاه PVT س��ل در پنجره فشار باال 

جهت تحقيقات در سياالت مخازن نفتي در دما و فشار باال.


