
سرفصل ويژه

6

ازدياد برداشت در صنعت نفت ايران
نگاهي موشكافانه به كليات، فعاليت ها،چالش ها و كمبودهاي موجود  و ارائة راهكار

بيش از 100 سال از اكتشاف و توليد نفت 
در ايران مي گذرد؛ اين بدان معناست كه عمده 
ميادين بزرگ كشــور در نيمة دوم عمر خود 
قرار دارند. براســاس آمارها، متوسط توليد هر 
چاه از حدود 20 هزار بشــكه در روز سال هاي 
اول بهره برداري، به حدود 2 هزار بشكه تقليل 
يافته است. از طرفي، عالوه بر افزايش هزينه هاي 
مرتبط با توسعة ميدان، با كاهش ميزان ذخيرة 
مخزن،  هزينة توليد هر بشكه نفت خام افزايش 
قابل توجهي يافته است و بنابراين عالوه بر عزم 
جّدي در اجراي سريع روش هاي ثانويه و ثالثية 
ازدياد برداشــت ، ســرمايه گذاري هدفمند در 
فازهاي مختلف اكتشاف و توسعه، براى اخذ به 
موقــع اطالعات مورد نياز، انجام آزمايش هاي 
مربوطه و آزمايــش پايلوت، براى روش بهينة 
تخليه مخزن جزو الينفك طرح هاي توسعه و 

ازدياد برداشت از ميادين است.
اگــر چه مقولة ازدياد برداشــت در بخش 
اجرا، بــا پروژه هاي متعدد تزريــق آب و گاز 
(غيرامتزاجــي و پايلوت امتزاجي) و در بخش 
پژوهش، با فعاليت هايي نظير سيالب زني مغزه، 

آزمايش هــاي تزريــق امتزاجــي، تزريق مواد 
شــيميايي، روش هاي حرارتي و...  در ســطح 
شــركت ملي نفت ايران انجام  شــده است، اما 
به تازگى با طرح افزايش يك درصدي ضريب 
برداشـــت از طرف مجلس، فعاليت هاي جديد 
نيـــــز در بخـــش هــاي مخـــتلف صنعـــت 

شكل گرفته اند.
همچنيــن جلســات متعــدد كارشناســي 
در واحدهــاي مختلف ســتادي، پژوهشــي و 
عملياتي شــركت ملي نفت ايران به بررســي 
موضوع پرداختنــد و به تازگى، مطابق مصوبه 
هيئت مديره، كميتـه اي نيز به نام كميتة ازدياد 
برداشت تشكيل شده است تا موضوع را بيشتر 

پيگيري كند.
در اين نوشته، ابتدا تعريف ازدياد برداشت 
و اصطــالح توليــد صيانتي كه بارها اســتفاده 
مي شود و ارتباط آنها با مديريت مخزن بررسى 
مى شـــــود، ســپس چالــــش هاي صنعـــت 
در پروژه هاي ازدياد برداشــــت و كمبودهاي 
پيشـــرو، بيان و راهـــكارهاي كارشــــناسى 

ذكر مى گردند.

ازدياد برداشت 
در ادبيات مهندســي نفــت، تخلية مخزن 
ممكن اســت به سه دورة برداشت اوليه، ثانويه 
و ثالثيه تقسيم شــود. در مرحلة برداشت اوليه 
(طبيعي) هيــچ گونه ســيالي در مخزن تزريق 
نمي شود و فقط از انرژي طبيعي مخزن (تراكم 
سنگ، انبساط ســيال، كالهك گاز و آبران) 
براى تخليه مخزن اســتفاده مي شود. در مرحله 
ثانويه و ثالثية برداشــت مخزن، سيالى خارجي 
براى توليد بيشــتر نفت درجا به مخزن تزريق 

مى شود. 
و  ( هيدروكربــورى  گاز  و  آب  تزريــق 
غيرهيدروكربورى ) كه براى تثبيت فشار مخزن 
اســت، روش هــاي ثانويه خوانده مي شــود و 
روش هايي نظير تزريق امتزاجي، مواد شيميايي 
و ... كه هدف اصلي انجام آنها كاهش اشــباع 
نفت از طريق تغيير شرايط اولية فصل مشترك 
ســنگ و سيال است، در طبقة روش هاي ثالثيه 
قــرار مي گيرنــد. روش هاي ثالثيــه در ادبيات 
مهندســي نفت بــه روش هاي EOR شــناخته 

مي شوند.

مهدي علي پور  شركت ملي نفت ايران
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به طوركلــي انتظــار مــي رود بــا توجه به 
خواص مخزن نفتي و شرايط اقتصادي، توسعة 
ميدان سه مرحله داشته باشد. بايد توجه داشت 
كــه اين طبقه بنــدي به منزلة جدايــى كامل و 
رعايت توالي توسعه نيست، چه بسا در مياديني 
فعاليت هــاي ازدياد برداشــت از همان ابتداي 
بهره برداري آغاز شوند. مياديني نظير اسفند و 
دارخوين ازجمله مياديني هســتند كه به ترتيب 
تزريق آب و گاز، تقريباً از ابتداي بهره برداري 
اجرا شــده اســت. بر اين مبنا در ميدان اسفند 
برداشت اوليه و برداشــت ثانويه همزمان شده 
و دربارة ميدان دارخوين روش برداشت ثالثيه 
(تزريق امتزاجي گاز) همزمان با برداشت اوليه 

از ميدان اجرا شده است.
اگرچه در ادبيات مهندسي نفت روش هايي 
نظيــر حفاري افقي/چندشــاخه اي، شــكافت 
هيدروليكــي و انــواع روش هاي فــرازآوري 
مصنوعي، به منزلة روش ازدياد برداشت خوانده 
نمي شوند، اما كاربرد آنها باعث بهبود برداشت 

نفت مى شود.
ميادين هوشمند، ژل پليمر ها، انواع تكميل 
چــاه و... كه به نوعي ابزارهاي مديريت مخزن 
براى توليد بهينه اند نيز مي توانند بهبود برداشت 

نفت را در پى داشته باشند.

توليد صيانتي
به تازگــى اصطــالح توليــد صيانتــي در 
بخش هاي مختلف داخل و خارج صنعت نفت 
استفاده مى شود كه معادل صريح التين ندارد. 
از نظر لغــوي توليد صيانتي را مي توان با توليد 
بهينه و يا توليد مؤثر معادل دانست. در ادبيات 
مهندســي نفت، توليد مؤثر، بــه ِدبي توليدي 
اشــاره مى كند كه ضريب برداشــت از مخزن 
حداكثر باشد. موضوع اصلي كه عموماً هنگام 
تعريف توليد صيانتي مغفول مي ماند، به شرايط 
اقتصادي كشور و محل هزينه كرد درآمدهاي 
حاصل از فروش نفت مربوط است. معادله اى 
كه به آساني قابل پيش بيني نيست و در شرايط 
مختلف حاكميتــي، برنامه هــا و اولويت هاي 
كوتاه مدت و بلند مدت دولت تعاريف متفاوتي 

دارند. مســئلة عرضه، تقاضا و بــازار نفت نيز 
ازجمله مواردي است كه مي تواند بهره برداري 
از مخزنى گازي/نفتي را تحت تأثير قرار دهد. 
در صورت افزايش قيمت نفت، استراتژي توليد 
ممكن اســت از حداكثر ضريب برداشــت به 
حداكثر دبي توليــد در كوتاه مدت تغيير يابد. 
چنانچــه در مخازن دريايي به دليل هزينة باالي 
ســرمايه گذاري عموماً اين اســتراتژي استفاده 
مى شــود. در اين مخازن معموالً نرخ تخليه از 
مخازن مشابه خشكي باالتر است. البته الزمه ي 
پيگيري استراتژي توليد حداكثر،پايش دقيق، 
در نتيجه، پيش بيني شــرايط بــازار و مهم تر از 
همه محل هزينه كرد درآمد هاي اضافي حاصل 
از اجراى اين  اســتراتژي است. چنانچه درآمد 
عايدى موجب بهبود زيرســاخت هاى توليدى 
كشــور شــود، عدم النفــع مربوط بــه كاهش 
ضريب برداشــت را جبران و شرايط بهترى را 

براى كشور فراهم مى كند.

مديريت مخزن و ازدياد برداشت
با پيشرفت هاى سخت افزارى و نرم افزارى 
در ســال هاي اخيــر، مديريت مخــزن به طور 
مستقيم يا غير مستقيم در خدمت ازدياد برداشت 
قرار گرفته است. شبيه سازي مخزن كه انتخاب 

بهتر محل چاه هــا، برنامه ريــزي توليد/تزريق 
ميدان و چاه ها يا انتخاب روش مناســب ازدياد 
برداشت را ميّسر مى كند، انواع حسگر هاي ثبت 
اطالعات كه پايش مســتمر و در نتيجه ارزيابي 
دقيق تر مخزن را در پى دارد، ميادين هوشمند 
كه امــكان توليد متوازن و انتخابــي با در نظر 
داشتن محدوديت هاي سطح االرضي را فراهم 
مي كند، انواع تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته 
كه شبيه سازي فرايند در مقياس آزمايشگاهي 
را امكان پذير مي ســازد و.... را مي توان در اين 

قسمت نام برد.

فعاليت هـاي انجام شـده ازديـاد برداشـت در 
شركت ملي نفت ايران

ازدياد برداشت از سال ها قبل، در شركت 
ملــي نفت ايران مطرح اســت. تزريــق گاز از 
قديمي ترين روش هاي ازدياد برداشــت است 
كه در ايران نيز از سال 1354 در ميدان هفتگل 
آغاز شــده و اكنون در بسياري از مخازن نفتي 
كشــور اجرا مي شــود. تزريق امتزاجي گاز به 
صورت پايلوت در ميدان رامشــير اجرا شــده 
اســت كه نتايج آن مي تواند در ســاير ميادين 
مشابه استفاده شود. حفاري افقي/چند شاخه اي، 
نصب پمپ و فرازآوري با گاز نيز در بسياري 
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از ميادين دريايي و خشكي اجرا شده كه تأثير 
قابــل توجهي در افزايش ضريب برداشــت از 
ميادين مربوطه داشــته است. پروژه هاي تزريق 
آب در آبــده و در مخزن (يــك مورد) نيز از 

سال ها پيش در ميادين دريايي اجرا شده اند.
در بخــش پژوهش نيــز پروژه هاي متعدد 
ازقبيل روش هــاي حرارتي، تزريــق امتزاجي 
گاز، روش هاي ميكربــي و... تعريف و انجام 

شده اند.

چالش ها و كمبودهاي بخش ازدياد برداشت
ازدياد برداشــت از مخــازن، به روش هاي 
مختلــف امكان پذيــر اســت و در هــر مخزن 
با توجه به خواص ســنگ، ســيال، ســاختمان 
مخــزن و ...  روش يا روش هــاي خاصي قابل 
كاربرد اســت. قدم اول در اين راســتا انتخاب 
روش مناسب ازدياد برداشت است كه مستلزم 
مطالعــات آزمايشــگاهي و ميداني اســت و با 
نيروي انســاني متخصــص، اطالعات، فناوري 
و برنامه ريزي بلند مدت ارتباط مســتقيم دارد. 
قدم بعدي كه براساس اعتماد به نتايج مطالعات 
شكل مي گيرد، سرمايه گذاري و اجراي پروژه 

است.
 نيروي انســاني يكــي از اركان اصلي هر 
پــروژه، به ويــژه پروژه هــاي ازدياد برداشــت 
اســت. اگرچه نيروهاي متخصص در ســطح 
شــركت ملي نفت اندك نيســتند، اما افرادي 
كــه به طــور مشــخص بدين منظــور تربيــت 
شــده اند و آموزش هاي الزم را ديده باشــند، 
انگشت شمارند. بنابراين الزم است درخصوص 
تربيت نيروي انســاني متخصص در اين بخش  

برنامه ريزي ويژه، ضربتي و اصولي شود.
انتخــاب روش مناســب ازدياد برداشــت 
مستلزم مطالعات شبيه ســازي، آزمايشگاهي و 
همچنين به صورت پايلوت اســت. متأسفانه در 
بسياري از موارد اطالعات كافي در زمان انجام 
اين مطالعات يافت نمى شــوند يا بسيار اندك 
بوده اند و بنابراين مطالعــات با فرضياتي ادامه 
مى يابند كه لزومــاً بر واقعيات مخزن مورد نظر 
منطبق نيستند و به همين دليل تصميم گيري در 

اين خصوص را با مشــكل مواجه كرده است. 
جمع آوري اطالعــات براى مطالعات مخزن و 
به ويژه ازدياد برداشت از زمان اكتشاف ميدان 
آغاز مى گردد. هر گونه عمليات در مخزن بايد 
با در نظر داشتن ازدياد برداشت طراحي و اجرا 
و نمونه هاي كافي سنگ و سيال از ميدان، اخذ 
و آزمايش هــاي الزم از همان ابتدا برنامه ريزي 
شــوند. متأســفانه حتى بــا درك اهميت اين 
موضــوع به دليل تعجيــل در بهره بــرداري از 
ميــدان، دربارة اخذ اطالعات غفلت مى شــود 
كه اين غفلت گاهى ضرر و زيان قابل توجهي 
را براي شــركت ملي نفت ايران در پى خواهد 
داشــت. متأســفانه مديريــت توليد محــور در 
زمان  بهره برداري نيز گريبان گير شــركت ملي 
نفت اســت و مانع دريافت اطالعات مورد نياز 
بخش هاي مختلف مطالعاتي و در نتيجه ارزيابي 
صحيــح و پيش بيني مناســب عملكرد مخزن 

مى شود.
كمبود هــا و نقصــان فناورى بــا توجه به 
شرايط فعلي كشور كه با تحريم هاي بين المللي 
مواجه هســت يكي از چالش هاي اساســي در 
بخش هــاي مختلــف جمــع آوري اطالعات، 
مطالعات و اجراي پروژه هاي ازدياد برداشــت 
است. در اين شرايط توجه و تكيه بر دانش فني 
داخل و پيگيري ساخت اقالم ضروري بايد در 
سر لوحة فعاليت هاي ســاخت كاالي صنعت 

نفت قرار گيرد.
از طرفي، بسياري از طرح هاي تحقيقاتي/

پژوهشــي در صنعــت نفــت، بدون اســتفاده 
مانده اند. متأســفانه به داليل متعــدد، مطالعات 
و نتايج آزمايش ها، فقط در آرشــيو برخي از 
دفاتر نگهداري مي شوند و امكان اجرايي شدن 
نمي يابند كه الزم است با آسيب شناسي دقيق، 
اين موضــوع پيگيــري شــود. تصميم گيري 
درخصــوص اجــراي روش خــاص ازديــاد 
برداشت، مستلزم اعتماد به دانش فني و مطالعات 
انجام شــده اســت و الزمة اين اعتماد تعريف 
دقيق پروژه هاي پژوهشــي با اهداف مشخص 
و همچنيــن فراهم كردن اطالعــات موردنياز 
است كه ركن اساســي هر مطالعه و تحقيق را 

تشكيل مي دهند تا نتايج آن قابل استناد باشند. 
بررسي اجمالي برخي پروژه هاي پژوهشي نشان 
مي دهد شرح كار نامناسب و بدتر از آن، كمبود 
اطالعات در زمان اجرا و تكيه بر فرضيه ها عمًال 

باعث نا كار آمدي نتايج آنها شده است.
موضوع تحريم نيز مشكالت متعددى در 
جذب ســرمايه گذاران خارجــي پديد آورده 
است. بنابراين تدوين قوانين جديد براى جذب 
سرمايه گذار و پيمانكار خارجي/داخلي امري 
ضــروري به نظر مي رســد. بدين منظور  تعامل 
و رايزنــي با مجــاري قانون گذاري كشــور و 
شناســاندن اهميت و جايگاه ويــژة پروژه هاي 
نفت و گاز بايــد در اولويت وزارت نفت قرار 

گيرد.
از ديگر مواردي كه از چالش هاي اساسي 
اجراي پروژه ها در ســطح شــركت ملي نفت 
اســت، دورة اجراي پروژه اســت كــه عمدتاً 
بيشــتر از برنامه طول مى كشــد. زمان طوالني 
اجــراي پــروژه در هر عرصــه اي به خصوص 
ازدياد برداشت، از دســت رفتن بخشي از نفت 
قابل برداشــت و عدم النفــع حاصــل از آن را 
به دنبال دارد. متأســفانه ايــن تأخير در اجراي 
پروژه ها به اپيدمي تبديل شــده اســت و كمتر 
پروژه اي را مي توان يافت كه در موعد مقرر و 

با توجه به برنامه پيش بيني شده پايان يابد.

نظر اعضاي كميته مشاوران مديريت مخازن 
موضــوع ازديــاد برداشــت در جلســات 
متعددي با حضور مديران ارشد و كارشناسان 
باتجربة شــركت ملي نفــت ايران و اســتادان 
دانشگاهي بحث و بررسي شد كه از مهم ترين 
دســتاوردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره 

كرد: 
1- مديريت عالية شركت ها عمدتاً به دنبال 
حفظ يا  افزايش ســطح توليدند كه از نظر علم 
مهندســي نفت، افزايش ســطح توليد لزوماً با 
افزايش ضريب برداشت در يك راستا نيست. 
مديريت توليدمحور، صدمات جبران ناپذيري 
بــه بخش هــاي مختلــف مديريت مخــزن از 
جمــع آوري اطالعات تــا اجــراي طرح هاي 
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ازدياد برداشت وارد مى كند. بنابراين الزم است 
اين نوع نگرش بازنگري جدى شود.

 ،EOR 2- پيش زمينه هاي اجراي هر طرح
انجــام پروژه هاي آزمايشــگاهي بــا برنامه اى 
مــدون و هدفمنــد و متعاقباً اجــراي پروژه اى 
پايلــوت در ميــدان قبل از اجــراي كامل، در 
راســتاى ارزيابي صحيح فرايند است. با توجه 
به اينكه براي هر ميدان روش ازدياد برداشــت 
منحصر به فردي براســاس مطالعات پيشــنهاد 
مي شود، تشكيل هسته هاي مطالعاتي متبّحر در 
روش هاي مختلف ازدياد برداشــت كه نتايج 
مطالعة آنها به صورت پايلوت قابل اجرا باشد، 

ضرورت دارد.
(امتزاجــي،  گاز  تزريــق  زمينــة  در   -3
غير امتزاجي)، تزريق آب و... در سطح شركت 
ملي نفت فعاليت هاى زيادى شــده است. الزم 
است گزارش هاي مربوطه دراختيار كارشناسان 
قرار گيرند تا امكان استفاده بهينه آنها در ساير 

پروژه ها ميّسر شود.
4- تمركز در فعاليت هايي نظير روش هاي 
فــرازآوري مصنوعــي، حفاري هاي  مختلف 
افقي/ چندشــاخه اي، شــكافت هيدروليكي و 
عيب يابي از تأسيسات سطح االرضي در شرايط 
فعلي  بسيار راهگشاست و افزايش سطح توليد 
و ضريب برداشــت را به همراه خواهد داشت. 
در اين راســتا الزم اســت پروژه ها به گونه اي 
تعريف شــوند كه از همة ظرفيت هاي موجود 
استفاده شود تا از اتالف سرماية ملي و تعريف 

پروژه هاي غيرضروري جلوگيري شود.
5- سرعت اجراي پروژه ها در كشور بسيار 
كند اســت و نياز دارد با آسيب شناســي دقيق، 

مشكالت پيش رو مرتفع شود.
6- الزم اســت تربيت و آمــوزش نيروي 
انســاني متخصص و پژوهش هــاي جهت دار 

به طور جّدي تعريف و پيگيري شوند.
7- افزايــش ضريب برداشــت در ارتباط 

تنگاتنگ با مديريت مخزن است و با پايش آن 
در دورة زمانــي معين (و نــه به صورت آني) و 
بــا توجه به ديناميك مخزن و مديريت صحيح 

امكان پذير است.
8- اگرچــه بخــش اعظم نفت ايــران در 
مخــازن كربناته اســت، هنوز منبــع اطالعاتي 
جامعي از اين گونه مخازن در دســت نيست، 
بنابرايــن الزم اســت بانك اطالعــات مخازن 

كربناته تهيه شود.
9- در ســال هاي گذشــته در مخازن مهم 
كشور مطالعات بسيار زيادى شده كه در برخي 
بــر تأثير مثبِت تزريــق گاز در افزايش ضريب 
برداشــت اتفاق نظر وجــود دارد. در اين زمينه 
الزم اســت برنامه ريزي هــاي دقيق تــري براي 
آزمايش ها،  موردنيــاز،  اطالعات  جمع آوري 
تعريــف پروژه هاي راهنمــا و مطالعات تعيين 

روش هاي مناسب براي هر مخزن انجام شود.

نتيجه گيري و پيشنهاد
• مــروري بر تاريخچة فعاليت هاي ازدياد 
برداشــت در صنعت نفت نشان مي دهد كه از 
روش هاي كالســيك ازدياد برداشت، فقط به 
تزريــق آب و گاز  (در هــر دو مورد بيشــتر با 
هدف تثبيت فشــار مخزن) توجه شده است و 
حتى با پيشــرفت هاي قابل توجه صنعت نفت 
در دنيــا، به ســاير روش هاي ازدياد برداشــت 
كمتر توجه شــده اســت. عالوه بر اين، بررسي 
آمار تزريق آب و گاز نشــان مي دهد متأسفانه 
در هــر دو بخش، به داليل مختلف برنامه هاي 
تدوين شــده محقق نشــده اند كــه پيگيري و 
اجراي برنامه ها گامي مثبت و ضروري در اين 

راستاست.
• اگرچه شــركت هاي اصلي بهره برداري 
و حتــي واحد هاي پژوهش، تحــت مديريت 
واحد شركت ملي نفت ايران فعاليت مي كنند 
و مبالــغ قابل توجهــي در بخش هاي مختلف 

هزينه مى شــود، اما انتقــال تجربيات در هر دو 
بخش اجرا و پروژه هاي پژوهشي به كندي رخ 
مى دهد. تهية بانــك اطالعاتي حاوي كليات 
پروژه، تجربيات حاصل شــده و پيشــنهادهاي 
هر طرح و گزارش هاي مربوط به فعاليت هاي 
پژوهشي در كتابخانة مركزي شركت ملي نفت 
ايران، به طوري كه امكان دسترسي كارشناسان 
به آن فراهم شود، و همچنين ارائة گزارش هاي 
تصويري از پروژه ها در ســطح شــركت ملي 
نفت مي تواند در انتقال بخشــي از اين دانش و 

تجربيات بسيار مؤثر واقع گردد.
• نيروي انســاني ركن اساسي برنامه هاي 
ازدياد برداشت است كه بايد جذب، آموزش 

و حفظ آن با جّديت بيشتري پيگيري شود.
• برنامه ريــزي ازديــاد برداشــت بايد از 
ابتداي اكتشاف ميدان مدّ نظر باشد و اطالعات 
الزم اخذ شوند. توليد زود هنگام اگرچه ممكن 
است منافع كوتاه مدتي به همراه داشته باشد، اما 
در دراز مدت مي تواند لطمات جبران ناپذيري 

به مخزن وارد آورد.
• تقريبــاً در همــة دنيا پروژه هــاي نفتي، 
ازجمله پروژه هاي سود آور محسوب مي شوند 
كه در مدت زمان مناســب عالوه بر بازگشــت 
ســرمايه ســود قابل توجهي نصيــب ذينفعان 
مي كنند. در شرايط فعلي و با توجه به تحريم هاي 
موجــود، اوالً بايد بيشــتر بــه توليد كنندگان، 
پيمانكاران و سرمايه گذاران داخلي توجه كرد 
تا عالوه بر متوقف نشدن پروژه ها، شاهد تقويت 
اين صنعت در داخل كشــور باشيم. متأسفانه با 
گذشت بيش از 100 سال توليد نفت در كشور، 
به لحاظ فناورى در جايگاه درخور و شايسته اي  
قــرار نداريم. ثانيــاً، با بازنگــري در روش هاي 
تأميــن مالــي، قــراردادي و اجراي پــروژه، از 
مجاري ذيصالح (دولت و مجلس) جذابيت ها 
و مشّوق هاي متنوع براى جذب سرمايه گذاران 

و پيمانكاران خارجي و داخلي فراهم شود.
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