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يكــي از اصلي ترين برنامه هاي وزير محترم نفت 
جناب آقاي مهندس زنگنــه افزايش ظرفيت توليد 
نفت خام كشور تا ســطح ظرفيت توليد سال 1384 
است. دست يابي به اين مهم مي تواند احياكننده نقش 
ايران در بازارهاي جهاني نفت خام بوده و زمينه تحقق 
شعار حماسه اقتصادي مدنظر رهبر انقالب را نيز فراهم 
كند. اما جهت نيل به اين هدف بايد برنامه ريزي دقيق 
و همه جانبه اي انجام شــود كه طي آن با اســتفاده از 
دانش نوين و تجربيات ارزشمند سال هاي گذشته، 
ظرفيت توليد صيانتــي و پايدار مدنظر در اين مدت 
حاصل شود. در علم مهندسى مخزن، بهبود بازيافت 
نفت (IOR) مستلزم به كارگيري روش هايي جهت 
برطرف نمودن مشكالت يا بهينه كردن موضوعات 
مرتبط با ســه جزء اصلي سيستم توليد يعني مخزن، 
چاه و تأسيسات ســطح االرضي است. اين روش ها 
را به ترتيــب روش هاي مخزن محــور (مثل تزريق 
آب يا گاز به مخــزن)، روش هاي چاه محور (مانند 
فن آوري هاي حفاري و تكميل چــاه يا فرازآوري 
مصنوعــي) و روش هــاي تأسيســات محور (مثل 
بهينه سازي تأسيسات نمك زدايي) مي نامند.  زمان و 
هزينه دست يابي به افزايش ظرفيت توليد وجه تمايز 
اين روش ها است. از اين رو روش هاي مخزن محور، 
تأسيسات محور و چاه محور روش هاي بهبود توليدي 
هســتند كه به ترتيب در بلندمدت (سه تا پنج سال)، 
ميان مدت (دو تا سه ســال) و كوتاه مدت (شش ماه 
تا يك ســال) به افزايش توليــد كمك مى كنند. از 
سوي ديگر هزينه پياده سازي اين روش ها با حركت 
از سمت روش هاي چاه محور به مخزن محور، بيشتر 

و بيشتر مي شود.
بر اســاس برخي مطالعات معتبر صورت گرفته، 
ميزان افزايش ضريب بازيافت حاصل از به كارگيري 
روش هــاي چاه محــور در حد قابل قبولــي (2-15 
درصد) نســبت به روش هاي مخزن محــور (2-22 
درصد) قرارگرفته كه اين مطلب نشان دهنده اهميت  
اين روش ها در مقايســه بــا روش هاي مخزن محور 

است.
اين در حالي اســت كه در ايران، الگوي غالب 
براي بهبود توليد به طور عمده استفاده از روش هاي 

مخزن محور بوده كه اين مهم نيز به دليل محدوديت 
در دسترسي به منابع عظيم گاز و آب جهت تزريق 
به مخازن و هزينه هاي فراوان تأسيسات به كارگيري 
ايــن روش هــا، و هم چنين زمــان قابل توجه مورد 
نياز، همــواره بــا چالش هايي مواجه بوده اســت. 
به همين دليل استفاده از روش هاي چاه محور اخيراً 
بيشــتر مورد توجه قرارگرفته اســت. در خصوص 
روش هاي چاه محــور نيز با وجود برخي تجربيات 
موفق مثــل تزريق ژل-پليمر بــراي مقابله با توليد 
آب در يكي از ميادين نفتي يا استفاده از پمپ هاي 
درون چاهي در برخي از چاه ها، كماكان در برقراري 
يك فرآيند منســجم به منظور اســتفاده سيستمي 
و مســتمر از روش هاي افزايش توليــد چاه محور 
ضعف هايي مشاهده مي شود. براي رفع اين چالش 
بايد ســازمان هاي فعال و اثرگذار در پيشــبرد اين 
روش ها شناسايي و مأموريت اجراي هر كدام تعيين 
شود. به عالوه ضروري است ساختارها، روش ها و 
دستورالعمل هاي اجرايي الزم نيز در اين خصوص 
تعريف شــده و بــراي يك پارچه كــردن فرآيند 
به كارگيري اين روش هــا با برنامه هاي مالي و فني 

شركت ملي نفت هماهنگي الزم به عمل آيد.
شايان ذكر است كه انجام روش هاي چاه محور 
مغايرتــي بــا انجام روش هــاي ازدياد برداشــت 
(EOR) و بهينه ســازي تأسيســات (FSI) نداشته 
و ضروري اســت اين روش ها نيــز تحت عنوان 
روش هــاي ميان مــدت و درازمــدت به صورت 
جدي در دســتور كار شــركت ملــي نفت قرار 
داشــته باشــد. ضمن اينكه روش هــاى افزايش 
توليد چاه محور در حقيقت نوعي بهبود مســتمر 
هســتند كه ســبب ايجاد ارزش افزوده بيشــتري 
از منابع محدود خواهند شــد؛ مشــروط به اينكه 
اهــداف به صورت مشــخص، قابل اندازه گيري، 
داراي برنامــه زمان بنــدي بــوده و در حين اجرا 
پايش و در انتها نيز ارزيابي شوند تا بتوان از آنها 
به عنوان مبنايي قابل اتــكا جهت تصميمات آتي 
استفاده نمود. براي دست يابي به اين مهم مي توان 
شــاخص هاي كليدي عملكرد كه مبين عملكرد 
توليد و قابل اندازه گيري هستند را تعريف كرده 

و از آنها اســتفاده نمود. سپس بايد شاخص هاى 
مذكور با توجه به شــرايط فعلي مقداردهي شده 
و مقادير مطلوب آنها جهت دست يابي در قالب 
اهداف برنامه پنجم توســعه براي پنج سال آينده 
مشخص گردد. مقادير اين شاخص ها را مي توان 
ماهانه يا ساالنه رصد كرده و با توجه به وضعيت 
فعلي و وضعيت مطلوب ترسيم شده براي آينده، 
ميزان بهبود در عملكرد هر شاخص را تعيين كرد.

در شــرايط فعلى ضروري است با تغيير نگرش 
و بازنگري در فرآيند مديريت، نظارت بر توليد و 
شــيوه هاى تأمين منابع مالى، روش هاي چاه محور 
را كه نياز به ســرمايه گذاري اوليه كمتري داشــته 
و در بازه زمانــي كوتاه تري منجر به افزايش توليد 
مي شــوند در اولويت كاري قــرار داد. اين امر نياز 
به سازماندهى جامع و هم چنين تعريف فرآيندهاي 
كاري خاص دارد كه بايد با مشاركت شركت هاي 
بهره بردار و مؤسســات علمى و توليد كننده دانش 
و فن آوري اقدام به بررســي و غربال گري چاه ها بر 
اساس مشــكالت، داليل ايجاد آنها، راهكارهاي 
مناســب چاه محور جهت رفع اين معضالت كرده 
و پس از انجام مطالعاتي فني و اقتصادي بســته هاي 
عملياتي-اجرايي اولويت داري براي انجام تيمار چاه 
با هدف افزايش توليد تعريف نموده و براي اجرا به 
شركت هاي عملياتي و بهره بردار يا بخش خصوصي 

واگذار كرد.
نكتــه قابل توجه وجود حلقه يادگيــري در اين 
فرآيند اســت كه منجر به توسعه روش ها و ابزارها 
در هر فاز و مستندســازي دانش حاصل از اجراي 
ايــن فرآيند خواهد شــد. حلقه يادگيــري به اين 
معناست كه پس از اجراي روش هاي افزايش توليد 
چاه محــور مي توان به تحليل نتايــج حاصل از اين 
عمليات پرداخته و با طراحي سيستم هاي يادگيرنده، 
بانك دانشــي ارتباط بين شاخص ها غني تر شده و 
افراد متخصص با دانش بيشتر و به روزتري مي توانند 
فرآيند غربالگري ها را هدايت كنند. اين يادگيري 
به صورت فزاينده افزايش يافته و در نهايت منجر به 

انباشت دانش بومي خواهد شد.
سردبير

پتانسيل روش هاي چاه محور جهت افزايش ظرفيت توليد 
نفت خام كشور
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