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چكيده
با افزايش عمر مخازن و كاهش توليد از يك 
ســو و نياز به نگهداشــت و افزايــش مقدار توليد 
از ســوى ديگر و هم چنين بر اســاس قانون برنامه 
پنجم توسعه كشــور، استفاده از تمامى روش هاى 
بهبود بازيافت توليد براي شركت ملي نفت ايران 
يك تكليف اســت. در حوزه توليد، اين روش ها: 
«چاه محور» ، «تأسيسات محور» و «مخزن محور» 
هســتند. در اين مقاله سعي شده با تبيين و تعريف 
نظام مند، استدالل شود كه با توجه به شرايط فعلي 
كشــور براي دســتيابي به اهــداف از پيش تعيين 
شده، روش هاى «چاه محور» در اولويت مى باشند 
؛اين روش هاكه مغزافزارى و مديريتى هســتند، با 
اســتفاده از منابع موجود و با اثر بخشي قابل توجه 
در كوتاه مدت منجر به افزايش توليد مى شــوند،  
بــراي به كارگيرى اين روش ها كه مســتلزم تغيير 
نگرش و روِش توليد مى باشــد راه كاري علمي و 

اجرايي ارايه شده است. 

مقدمه
زنجيره ارزش در بخش باالدســتى صنعت 

نفت شامل چهار مرحله: «اكتشاف»، «ارزيابى»، 
«توســعه» و «توليد» اســت. همان طــور كه در 
شــكل 1 مشــاهده مى شــود، نتيجه نهايى تمام 
فعاليت هــا در ايــن چهــار مرحلــه، در توليد 
نفت و گاز خود را نشــان مى دهــد. از اين  رو 
برنامه ريزى هــاى كالن صنعــت نفت با هدف 
رسيدن به سقف توليد خاص مشخص مي شود. 
شــركت ملى نفت ايران براســاس مــاده 125 
قانون برنامه پنجم توسعه كشور، موظف است 
با رعايت توليد صيانتي برپايه آمار توليد ســال 
1389، در طي 5  سال برنامه توسعه با استفاده از 
انواع روش هاي اكتشاف، توسعه و توليد، يك  
 ميليون بشــكه نفت خام به توليــد روزانه خود 
بيافزايد. نكته حائز اهميت در اين قانون، تأكيد 
بر افزايش توليد به ميزان يك ميليون بشكه در 
روز و استفاده از تمامى روش هاى ممكن براى 

دستيابى به اين مقدار است. 
در حــوزه اكتشــاف، به جز اســتفاده از 
فناورى هــاى نو در روش هــاى معمول، يكى 
از روش هايــى كــه در بلند مــدت مى تواند 
منجر به افزايش ذخاير و در نهايت پتانســيل 
و ميــزان توليد شــود، مطالعه و مدل ســازي 
حوضه هاي رســوبي و سيستم هاى نفتى است 
كه ريســك اكتشــاف را بــه  شــدت پايين 
آورده و با دقت بيشــترى اهداف اكتشافي را 
مشخص مى كند. از ديگر روش هاى موجود 
در اين حوزه مى توان به اكتشــاف و توليد از 
منابع غيرمتعارف از جمله: شــيل هاى گازى، 
شــيل هاى نفتي، مخازن گازي با ســنگ هاي 

متراكم و هيدرات هاى گازى اشاره كرد.
در حــوزه ارزيابى و توســعه، براي ايجاد 
اثربخشى بيشتر در مطالعات جامع مخزن، بايد 

افزايش توليد در كوتاه مدت با
به كارگيرى  روش هاى چاه محور

Well Production Enhancement (WPE)

پژوهشگاه صنعت نفت سيد مهديا مطهرى1،  سيد صالح هندى2، امير جهانبخش3 ، حسين يادگارى4 

  1    زنجيره ارزش در بخش باالدستى صنعت نفت

اكتشاف ارزيابى توسعه توليد
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بر اســاس مدل مفهومى مخزن با بهينه سازى و 
تحليل مناسب اطالعات براى هر مقطع از عمر 
ميدان در حداقــل زمان ممكن، ســريعاً طرح 
توسعه اوليه5 را با هدف شناخت مكان چاه هاي 
جديــد به منظــور كســب اطالعات بيشــتر و 
كم كردن عدم قطعيت ها تهيه نمود و مدل هاى 
استاتيك، ديناميك و طرح توسعه را بر اساس 
اطالعات به دســت آمده، به روز  رســانى كرد. 
به عبارت ديگر، به جاى اختصاص زمان حدود 
دو سال براى انجام مطالعات جامع و تهيه طرح 
توسعه مخزن، هر شش ماه يك طرح توسعه اى 
ارائه شــود كه مبناى عمل قرار گيرد، در نتيجه 
طى دو سال، چهار طرح توسعه اى تهيه خواهد 
شــد كه با اين روش فرآيند توسعه با سرعت و 

دقت به  پيش مي رود. 
در حوزه توليد بايــد از روش هاى بهبود 
بازيافــت نفت بــراى افزايش توليد اســتفاده 
كرد. همان طور كه پيشــتر بيان شد، مي توان 
روش هــاى بهبــود بازيافت نفت را در ســه 
دســتة چاه محور، تأسيســات محور و مخزن 
محور دســته بندى كرد. در افزايش توليد چاه 
محور دو رويكرد واكنشى6 و پيش گيرانه7 را 

مى توان متصور شد. 
حالـت اول ( رويكـرد واكنشـى) : فرض 
كنيد توليــد روزانة يك چاه نفت ســه هزار 
بشكه اســت ولى به واســطه بروز مشكالتى، 
توليــد آن به دو هزار بشــكه در روز كاهش 
يافته اســت. در اين وضعيت هــر اقدامي كه 

بتواند مشكل كاهش هزار بشكه اى توليد در 
ايــن چاه را برطرف نموده و توليد را به ميزان 
قبلى ســه هزار بشكه برساند، منجر به افزايش 
توليد شده است. پس در اين رويكرد به طور 
واكنشــى، مى توان با برطرف كردن مشكلى 
كــه منجر به كاهش توليد نفت شــده، توليد 
را افزايــش داد. با اتخاذ اين رويكرد مى توان 
كاهــش توليد ســاليانه نفت را كه به واســطه 
گذشــت عمــر مخــازن و بروز مشــكالت 
توليدى شــكل مى گيــرد، جبــران نمود. در 
جدول 1، فهرســتى از مشكالتى كه منجر به 
كاهش توليد شــده و برخى روش هاى مقابله 

با آن ، نشان داده شده است.
در رويكرد دوم، كه رويكردى پيش گيرانه 
است، به غير از برطرف كردن مشكالت فعلي 
ميــدان و چاه، برخي از  راهكارها كه منجر به 
افزايش توليد مى شوند (قبل از اين كه مشكلي 
براي چاه  ايجاد شود) اتخاذ مى گردند. بعضي 
از ايــن راهكارها عبارتنــد از: ايجاد حداكثر 
 ،( MRC)8 ســطح تماس بين چــاه  و مخــزن
و  مخــازن  مديريــت  فرآيندهــاي  بهبــود 
به كارگيري تكنولوژي چاه / مخزن هوشمند. 
با حداكثر كردن سطح تماس چاه با مخزن، از 
طريق حفر چاه هاي افقي و چند شاخه مي توان 
ضريــب بهره دهي و در نتيجــه توليد از مخزن 
را افزايش داد. اين راهبرد (استراتژي) امروزه 
از ســوي كشور عربستان- به  عنوان بزرگترين 
توليد كننده نفت- اتخاذ   شده كه بسيار هم اثر 
بخش بوده اســت. بهبود فرآيندهاي مديريت 
مخــزن، از طريق تشــكيل تيم هاي يك پارچه 
و چنــد تخصصــي، كاهــش چرخــه زماني 
تصميم گيري براي مخزن و بهينه ســازي مكان 
چاه ها، مسير حفر چاه ها و ميزان توليد از آن ها 

از ديگر راه هاى افزايش توليد است.
 

1- روش هاى بهبود توليد
با بررســى روش هاى افزايــش توليد كه 
در قســمت قبل به آن اشاره شــد، اين نتيجه 
به دســت مى آيد كه بهبود توليد مى تواند در 
برطرف كردن مشــكالت مرتبط با «چاه» و يا 

روش هاي مقابله با مشكالت عوامل كاهش توليد رديف
تزريق آب  يا گاز براي حفظ يا افزايش فشار مخزن كاهش فشار مخزن 1

سيالب زنى با مواد شيميايى كاهش ضريب جاروب شدگى 2
روش هاي انگيزش چاه از جمله ايجاد شكاف هيدروليكي و اسيد 

كاري براي كاهش ضريب صدمه  ديدگي در اطراف چاه و تزريق مواد 
بازدارنده

تشكيل رسوبات در اطراف چاه 3

روش هاي فرازآوري و پمپ هاي الكتريكي در انتهاي چاه سنگين شدن وزن ستون سيال در چاه و 
نرسيدن آن به سطح

4

تزريق ژل پليمر توليد آب و گاز ناخواسته زياد از چاه 5
ايجاد تغيير در ترشوندگي مخزن تشكيل ميعانات گازي در مخزن 6

استفاده از مواد شيميايي، باز طراحي تأسيسات محدوديت تأسيسات سطح االرضي 7

مشكالت و عوامل كاهش توليد و روش هاى مقابله با آن ها    1  

زمان اجراچاه محورتأسيسات محورمخزن محور

تزريق امتزاجي/غيرامتزاجي گاز
تزريق آب

سيالب زني با مواد شيميايي
مخزن هوشمند

بلند مدت
(3-5 سال)

بهينه سازي واحدهاي 
بهره بردارى، تفكيك گرها، 

نمك زدايي و ... 
استفاده از تجهيزات توليدي 

زير سطح دريا

ميان مدت
(2-3 سال)

تكنولوژى حفارى
تكنولوژى تكميل چاه
فراز آورى مصنوعى

تزريق مواد  
شيميايي 

كوتاه مدت
(6 ماه تا 1 سال)

(IOR) چارچوب زمانى روش هاى بهبود بازيافت توليد    2  
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بهينه ســازى آن ، «تأسيسات سطح االرضى» و 
يا «مخزن» باشد.

 اين نتيجه در  رابطه زير نشــان داده شــده 
است:

IOR9 = EOR10 + SFI11 + WPE12       
 با توجه به تعريف فــوق، مى توان روش هاى
 بهبــود بازيافت نفت را در ســه دســتة: «چاه
 محور»، «تأسيســات محور» و «مخزن محور»
 دســته بندى كرد. بر اين اســاس، روش هاي
 ازديــاد توليد چاه  محــور با برطــرف كردن
 مشــكالت يا بهينه كردن موضوعات مرتبط
 بــا چــاه از جمله مســير حفر چــاه، منجر به
 ازدياد توليد مي شوند. در حالي كه روش هاي
كــردن برطــرف  دنبــال  بــه   مخزن محــور 
 مشكالت مخزن از جمله: كاهش فشار مخزن
 يــا بهينه ســازي در مديريت مخزن هســتند.
 وجه تمايــز ديگر روش هــاي ازديــاد توليِد
 چاه محور و مخزن محور، مدت زمان و هزينة
 دست يابي به توليد بيشتر است. در روش هاي
 ازدياد توليِد چاه محور، در مقايســه با روش
 هاي مخزن محــور، در مــدت زمان كمتر و
 با هزينه بسيارپايين تر، به جواب مي رسند. در
 جدول 2 دســته بندى اين روش ها نشان داده

شده است

2- روش هاي افزايش توليِد چاه محور
روش هاى افزايــش توليِد چاه محور، در 
چهار دسته: تكنولوژى حفارى، تكميل چاه، 
فرازآورى و تزريق مواد شيميايى دسته بندى 
مى شــوند كه زير مجموعه هاى هر كدام در 

شكل 2 نشان داده شده است [1] .
در يكي از مطالعاتي كه بر اســاس نقطه 
نظرات خبرگان شــركت هاى بــزرگ نفتى 
در خصــوص روش هــاى مختلــف عملياتى 
بهبود بازيافت توليــد در بيش از 80 ميدان و 
400 مخزن خليج مكزيك به منظور بررســي 
روش مناســب بهبود بازيافــت توليد صورت 
پذيرفته است، ميزان افزايش ضريب بازيافت 
توليد حاصــل از به كارگيرى روش هاي چاه 
محور در حد قابل قبولي (بين 2 تا 15 درصد) 

نسبت به روش هاي مخزن محور (بين 2 تا 22 
درصد) قرارگرفته كه در جدول 3 نشان داده 
شده است [2]. روش هاى چاه محور با توجه 
به زمان كوتاه براى دستيابى به توليد بيشتر، از 

جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. 
استفاده از روش هاي توليدي چاه محور، 
به همراه مدل هاي اقتصادي، ســرمايه گذاري 
براى اســتفاده از اين روش هــا را توجيه پذير 
مي نمايــد. در يكي از مطالعــات موردى كه 
به منظــور بررســي اقتصــادى روش هاي چاه 

محور انجام شده، ســهم هزينه ها و درآمد ها 
در يك بازه زمانى 15 ماهه براي يك چاه از 
مدار خارج شده محاســبه شده كه در شكل 
3 نشــان داده شده اســت [3]. همان گونه كه 
مالحظه مي شــود، ميزان درآمــد حاصله در 

مقايسه با هزينه ها بسيار باال مي باشد.
با توجــه به لــزوم ســرمايه گذاري اوليه 
مناسب براي استفاده از اين روش ها و همچنين 
امكان وجود هزينه هاى تعمير و نگهدارى در 
طول زمان بهره برداري، محاسبه سود خالص 

  2     روش هاى افزايش توليد چاه محور 

حفارى چاه هاى
 افقى

 بهينه نمودن مسير
حفرچاه  

ساير روش هاى 
حفارى

MRC

SRP

ESP

CPP

Plunger lift

روش هاى افزايش توليد
چاه محور

HP

GL

حفارى تكميل چاه فراز آورى مصنوعى تزريق مواد شيميايى

چاه هوشمند

ايجاد شكاف 
هيدروليكى

انگيزش چاه يا اسيد

تعمير و تغيير و بهينه سازى 
تيوپ هاى توليدى

ايجاد يا مسدود نمودن 
فواصل توليدى

تزريق ژل پليمر

تزريق تركيبات نانو 
ساختار

تزريق امولسيفاير

تزريق سورفكتانت

Process
Number IOR Category IOR Process

Technical LOR
Recovery Factor
Low High

1 WATER INJECTIN
Conventional Water Injection

2.0% 22.0%
Seafloor Water Injection

2
WATER-BASED 

EOR
Low Salinity Water Injection 2.0% 15.0%

3 GAS INJECTION Seafloor Water Injection 3.0% 7.0%

4 GAS INJECTION Conventional Hydrocarbon Gas Injection 3.0% 8.0%

5 GAS -BASED EOR Nitrogen Injection 3.0% 12.0%

6
DIVERTING 

AGENTS
MEOR Water Injection  Diverters 3.0% 7.5%

7 PUMPING and 

ARTIFICIAL LIFT

Subsea Multi-phase pumping 5.0% 10.0%

8 In-well ESP 3.0% 15.0%

9 WELL 

TECHNOLOGY

Hydraulic Fracturing 5.0% 10.0%

10 Deviated/Horizontal Wells 2.0% 5.0%

WPE

EOR

  3   مطالعه موردى اثر به كارگيرى روش هاى مختلف بهبود توليد بر ضريب ازدياد برداشت 
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فعلى با اســتفاده از اين روش ها، نتايج جالبي 
را به همراه دارد. در شــكل 4، زمان بازگشت 
ســرمايه براى اســتفاده از يــك پمپ درون 
چاهى در يك بازه زمانى ده ســاله نشان داده 
شــده است [4]. بازگشت سرمايه با نرخ  200 
درصــد و در يك فاصله زمانى 6 ماهه، امكان 
برنامه ريــزي براى توليــد با اســتفاده از اين 

تجهيزات را توجيه پذير مي نمايد.
شــايان ذكر اســت كه مدل هــاي فوق، 
تنها ضرورت توجــه به روش هاى چاه محور 
را نشــان مى دهد. به منظور اســتفاده بهينه از 
روش هاي چاه محور، احتياج به نقشــه راهى 

  3    مطالعه موردى، عوامل تشكيل دهنده سود خالص فعلى (NPV13 )است كه در ادامه ارائه مى شود.

Capital Cost
1%

Indirect
Expense

6%

Direct
Expense

6%

بخشى از پارامترهاى غربالگرى براى انتخاب يكى از روش هاى فرازآورى    3  

Condition Specific Rod pump Progressing cavity 
pump Hydraulic pumps Gas lift Electric submersible 

pump
Produced- Fluid Propertis

Water cut low 1 1 2 2 1 1

Moderate 1 1 1 1 2 1

High 1 1 1 1 3 1
Fluid 

viscosity Less than 100 cp 1 1 1 1 1 1

100 to 500 cp 1 1 1 1 1 1
Greater than 

500cp
1 1 2 2 2 3

Corrosive 
fluid

Yes 2 2 2 2 1 2

No 1 1 1 1 1 1
Sand and 
abrasives

Less than 10 ppm 1 1 1 1 1 1

10 to 100 ppm 2 1 2 2 1 2
Greater than 100 

ppm
3 1 3 3 1 3

Less than 500 
scf/STB

1 1 1 1 2 1

500 to 2000
scf/STB

2 2 2 2 1 1

Greater than 
2000 scf/STB

3 2 2 2 1 2

Vapor/liquid 
ratio

Less than 0.1 1 1 1 1 2 1

0.1 to 0.1 2 2 2 2 1 2

Groator than 1.0 2 2 3 2 1 2

Contaminants Scale 2 1 2 2 1 2

Paramn 2 1 2 2 2 2

Asphaltene 2 1 2 2 2 2

treatment Scale inhibitor 1 2 1 1 1 2

Corrosion 
Inhibitor

1 2 1 1 1 2

Solvent 1 3 1 1 1 2

Acid 2 2 2 2 1 2
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4- شـيوه انتخـاب چاه هـا بـراى به كارگيرى 
روش هاى افزايش توليد چاه محور

با توجه به تعداد زياد چاه ها و محدوديت 
منابــع، انتخــاب چاه هــا بــراى به كارگيرى 
روش هــاى افزايــِش توليد چاه محــور، بايد 
به نحوى باشــد كــه حداكثــر ارزش افزوده 
به دســت آيد. براى اين منظور، بايد سبدى از 
روش هاى چاه محور به همراه مناســب ترين 

چاه هاى كانديد مشخص شوند.  
انتخــاب روش مناســب به منظــور ارائه 
يك نقشــه راه كاربردي و نيز انتخاب بهترين 

روش افزايــش توليد چاه محور متناســب با 
شــرايط و محدوديت هاي چاه، تأسيســات و 
مخزن و همچنيــن توجه به ارزيابي هاي فنى، 
اقتصادي و مطالعات ريســك، امكان توسعه 
و بهبــود شــرايِط افزايش توليــد را در قالب 
برنامه هــاي مدون فراهــم مي ســازد. بر اين 
مختلفي   تصميم گيرِى14  درگاه هاي  اســاس، 
بــراي تبيين اين متدولــوژي مي توان تعريف 

نمود كه عبارتند از:
1. شناسايي علت مشكالت در هر چاه    

2. ارايــه راه حــل (يكــى از روش هــاي 

افزايــش توليد چاه محور) براى مقابله با 
علت به وجود آورندة مشكل در هر چاه    
3. تعيين اولويــت بندى چاه ها در هر يك 

از روش هاى افزايش توليد چاه محور
4. تحليــل فنى- اقتصادى بــا به كارگيرى 
نرم افزارهاى مدل ســازى چاه با رويكرد 
چاه هــاى  مــورد  در  ريســك  آناليــز 

اولويت دار
5. تشــكيل ســبد بهينــه اى  از روش هاى 

افزايش توليد چاه محور و 
6. تهيه بســته هاي اجرايــي براي واگذاري 
چاه ها، به منظور پياده ســازى روش هاي 

افزايش توليد چاه محور.
همان طــور كــه در شــكل 5 نشــان داده 
شــده است با مشــاهده يكى از چهار عارضة: 
بهره دهــى كم، برش آب باال، نســبت گاز به 
نفت باال و توليد ماســه در هر چاه ( توليدى-

بســته)، مشــكل در آن چاه احراز مى شــود. 
اين مشــكالت در ســمت چپ شكل 5 نشان 
داده شــده است (ستون قرمز رنگ). در اولين 
بايــد اين مشــكالت  درگاهِ تصميم گيــرى، 
علت يابى شــوند (ستون ســبز رنگ). به اين 
منظور، از تســت هاى تشــخيصى16  از جمله 
چاه آزمايــي17 ، تحليــل داده هــاى توليدى و 
نظرات كارشناســان18 مرتبط بــا مخزن نفتى 
اســتفاده مى شــود. به عنــوان نمونــه از علل 
افزايــش برش آب مى توان به: نشــتي از لوله 
مغزي، لوله جداري و يا توپك، وجود اليه با 
تراوايي باال بدون جريان متقاطع، وجود درزها 
و شكاف ها از چاه تزريقي به توليدي، وجود 
درزها و شــكاف ها از آبــده به چاه توليدي و 
مخروطي شدن يا تيغه اي شدن اشاره كرد [5].

پــس از شناســايى علت مشــكل در هر 
چــاه، بايد راه حلى براى آن ارايه داد (ســتون 
خاكسترى رنگ). به عنوان نمونه در صورتى  
كه راه حل، اســتفاده از روش هاى فرازآورى 
باشــد، بايد يكى از آن روش ها انتخاب شود. 
به اين منظور بايــد از روش هاى تصميم گيرى 
چند معيــاره19 مثل «تحليل سلســله مراتبى»20  
اســتفاده كــرد. به كارگيرى ايــن روش هاى 

  4    مطالعه موردى، نرخ بازگشت سرمايه به كارگيرى پمپ درون چاهى

6       12      18     24      30      36     42      48      54      60     66       72     78      84      90      96    102    108    114   120

Months

N
PV

 6 Month Pay Back Time

  5    مدل تهيه بسته چاه ها براى به كارگيرى روش هاى افزايش توليد چاه محور
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تصميم گيرى مبتنى بر شناســايى «پارامترهاى 
غربالگــرى»21 اســت. بخشــى از پارامترهاى 
غربالگــرى براى انتخاب يكــى از روش هاى 
فرازآورى در جدول زير نشان داده شده است 
[6]. روش هــاى تصميم گيــرى چنــد معياره، 
مبتنى بر امتياز دهى به دو دسته ماتريس است.

بــه  امتيازدهــى  شـامل:  اول  ماتريـس   
پارامترهــاى غربالگــرى نســبت بــه يكديگر 
اســت كه توســط متخصصين و صاحب نظران 
دانشــگاهى - صنعتى انجام مى شود و ماتريس 
دوم شامل: امتياز دهى به روش هاى 1- افزايش 
توليــد چــاه محور نســبت بــه يك چــاه و يا 
2- چاه ها نســبت به يــك روش افزايش توليد 
چاه محور است كه توسط كارشناسان با تجربه 

عملياتى و مرتبطين با مخزن انجام مى شود. 
در ايــن مثال، ســى  و  يك مشــخصه كه در 
دســته هاي گوناگون قابل طبقه بندي مي باشند را 
مي توان براي انتخاب روش مناسب در نظر گرفت.

 شــش دسته اصلي كه امكان تعريف اين 
شــاخص هاى غربالگــرى در آن وجود دارد 

عبارتند از: 
1- نحوه تكميل چاه22 شــامل اطالعات عمق 
چاه، موقعيت چاه، ميزان و فواصل توليدى، 
(packer)لوله جدارى، لوله توليدى و پكر

2- تاريخچه توليدي چاه و مخزن23 شامل 
ميــزان ســياالت توليــدى، گاز، آب و 

ميزان نفت درجا
3- تاريخچه فشاري چاه و مخزن24 شامل فشار 
مخزن، فشــار ته چاه، فشــار لوله جدارى، 

فشار لوله توليدى و سطوح سياالت
4- وضعيــت كنوني چاه25 شــامل: مقدار 
نفوذ پذيرى،  صدمه ديدگــى،  ضريــب 
فشــار كنونى مخزن، فشار ته چاه، ميزان 
خوردگى، دماى ته  چاه، ميزان سياالت 
توليدى، نسبت گاز به سياالت توليدى، 
فشــار لوله جــدارى و مغزى، ســطوح 

سياالت و تغيرات گراديان فشارى
5- مشــكالت قابل پيش بيني26 مانند ميزان 
خوردگــى،  رســوبات،   ،CO2، H2S
امولسيون، آســفالتين، واكس، پارافين، 

ويســكوزيته نفــت، ميزان توليد شــن، 
تعمير چاه، مشكالت مكانيكى

6- هزينه ها، كارايي و پشــتيبانى27 شــامل 
هزينه هاى اوليه و هزينه توليد، هزينه هاى 
آزمايشــات، پايش و نگهــدارى، ميزان 

كارايى و هزينه پشتيبانى [7] .
تصميم گيرى  تشكيــــل مــاتريس هــاى 
چنــد معياره پس از شناســايى شــاخص هاى 
غربال گرى ذيــل هر روش افزايش توليدِ چاه 
توسط كارشناسان  نمره دهى  مســتلزم  محور، 
خبــره مرتبط با مخزن نفتى اســت. در نهايت 
در دوميــن درگاه تصميــم، بهتريــن روش 
افزايش توليد چاه محور براى هر چاه انتخاب 
مى شــود. در ايــن مرحله چيدمــان مجددى 
اتفاق مى افتد؛ بــه اين صورت كه روش هاى 
چاه محور در يك ســطر نوشــته مى شوند و 
چاه ها با توجه به راه حل انتخاب شــده براى 
آن ها ذيل روش انتخابى قرار داده مى شوند. 
در اين مرحله كه سومين درگاه تصميم است 
بايد چاه ها ذيل هر روش اولويت بندى شوند 
(بخــش آبى رنگ شــكل 5). هــدف از اين 
اوليت بنــدى، انتخاب چاه هــاى اولويت دار 

براى انجــام تحليل فنى_اقتصــادى مبتنى بر 
تحليل ريســك اســت. در درگاه ســوم هم، 
از روش هــاى تصميم گيــرى چنــد معيــاره 
بــراى اولويت بنــدى چاه ها ذيــل هر روش 
چــاه محور اســتفاده مى شــود. در چهارمين 
درگاه تصميــم، تحليــل فنى- اقتصــادى با 
به كارگيــرى نرم افزارهاى مدل ســازى چاه 
بــا رويكرد آناليز ريســك در مورد چاه هاى 
اولويت دار انجام مى شــود (بخــش قهوه اى 
رنگ شــكل 5). به اين صورت كه مشــخص 
مى شــود براى چاه هاى اولويت دار با صرف 
چه مقدار هزينه، مى تــوان چه مقدار توليد و 
درآمد بيشــتر به واسطه به كارگيرى آن روش 
افزايــش توليد چاه محور داشــت. به عبارت 

ديگر مطالعه هزينه -درآمد28 انجام مى شود.
در درگاه پنجــم تصميم، ســبدى از اين 
روش هاى افزايش توليد چاه محور و چاه ها با 
توجه به سرمايه اختصاصى براى به كارگيرى 
اين روش ها بــر مبناى ايجــاد ارزش افزودة 
حداكثرى تشــكيل مى شــود. در نهايت و در 
آخريــن درگاه تصميــم، بســته هاي اجرايي 
براي واگذاري چاه ها به منظور پياده ســازى 

  6     نقشه راه افزايش توليد چاه محور

روش انجام هر فاز

فاز دوم

فاز سوم

فاز چهارم

مطالعه اسنادى
مصاحبه با خبرنگاران

بررسى گزارشات و جلسات با 
شركت هاى توليدى

جلسات با كارشناسان شركت هاى 
توليدى

روش هاى MCDM از جمله 
ANP و AHP 

توسعه و انتفال 
تكنولوژى هاى

شكاف هيدروليكى،اسيد كارى، 
فراز آورى مصنوعى، ژل- پليمر، 
ميكروبى، تزريق مواد شيميايى و
چاه هوشمند و بومى كردن آن ها

ساخت مدل چاه با نرم افزار هاى 
مربوطه و بر اساس آزمايشات چاه ها

شناسايى روش هاى افزايش توليد چاه محور

شناسايى مشكالت هر مخزن/ 
چاه وروش هاى مقابله با آن

استخراج پارامتر هاى غربالگرى براى 
هر روش افزايش توليد چاه محور

غربالگرى اوليه بر اساس مسايل عملياتى و شرايط توليدى

اولويت بندى چاه ها براى به كارگيرى روش هاى افزايش 
توليد چاه محور با توجه به پارامتر هاى غربالگرى

بهينه سازى سبد روش هاى ازدياد توليد كوتاه مدت و 
مخازن اولويت دار برمبناى سرمايه

تهيه بسته هاى اجرايى براى واگذارى چاه ها 
جهت پياده سازى روش هاى چاه محور

تحليل فنى- اقتصادى براى مورد هاى اولويت دار

فاز اول
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روش هاي چــاه محور تهيه مى شــود (بخش 
بنفش رنگ شكل 5 نشان دهنده درگاه پنجم 

و ششم است).
 نقشــه راه افزايش توليد در كوتاه مدت 
در چهــار فاز: شناســايى، غربالگرى، تحليل 
فنى- اقتصادى و نيز تشــكيل و بهينه ســازى 
ســبد روش ها و تهيه بســته هاى اجرايى براى 
واگذارى چاه ها به مجريان در شــكل 6 نشان 
داده شــده اســت. نكته قابل توجــه، وجود 
حلقــة يادگيــرى در ايــن فرآيند اســت كه 
منجر به توســعة روش ها و ابزارها در هر فاز 
و مستندســازى دانش حاصــل از اجراى اين 
فرآيند مى شــود. حلقه يادگيرى به اين معنى 
اســت كه بعد از اجراى روش هــاى افزايش 
توليد چــاه محور مى تــوان به تحليــل نتايج 
حاصل از اين عمليــات پرداخته و با طراحى 
سيســتم هاى يادگيرنــده، بانــك اطالعــات 
حاصل از ارتباط بين شــاخص ها غنى تر شده 
و هم چنين افراد متخصص با دانش بيشــترى 
مى توانند اين غربالگرى ها را هدايت نمايند، 
در نتيجــه ايــن يادگيرى به صــورت فزاينده 
افزايش يافتــه و باعث انباشــت دانش بومى 

خواهد شد.
5- تلفيـق و يكپارچه سـازي روش هـاي افزايش 
توليد چاه محور با فرايند كاري شركت ملي نفت

تجربيــات  برخــى  وجــود  على رغــم 

موفق هماننــد تزريق ژل-پليمر بــراى مقابله 
بــا توليــد آب در يكــى از مياديــن نفتى يا 
اســتفاده از پمپ هاى درون چاهى در برخى 
از چاه هــا، عــدم وجــود ســازمان و فرآيند 
منسجم به منظور اســتفاده سيستمى و مستمر 
چاه محــور  توليــد  افزايــش  روش هــاى  از 
مشــاهده مى شــود. براى رفع اين چالش بايد 
ســازمان هاي فعال و اثرگذار در پيشــبرد اين 
روش ها شناســايي و ماموريت هر كدام براي 
اجراي ايــن روش ها تعيين شــود. به عالوه، 
نهادها، روش ها و دســتورالعمل هاي اجرايي  
مى بايســت تعريف شــده و بــراي يكپارچه 
كــردن فرآيند به كارگيــري آنها، روش هاى 
مذكور مى بايست مطابق با برنامه هاي مالي و 

فني شركت ملي نفت، تدوين شوند. 
به عنوان پيشــنهاد مى تــوان انجام فازهاى 
اول تا ســوم از نقشــه راه را به شــركت هاى 
بهره بردار ســپرد تا درگاه هــاى تصميم اول، 
دوم، ســوم و چهارم از روش انتخاب چاه ها 
را انجام دهند. اين مراحل ذيل تيم مشاوره اى 
مجــرب و توســط شــركت هاى بهره بــردار 
انجــام مى شــود. در فاز چهارم از نقشــه راه، 
درگاه هــاى تصميم پنجم و ششــم از روش 
انتخاب چاه ها توســط مديريــت برنامه ريزى 
تلفيقــى انجام مى شــود. به ايــن  صورت كه 
پس از دريافت نتايج فازهاى اول تا ســوم از 

شركت هاى بهره بردار و تأييد تيم مشاوره اى 
بهينه ســازى ســبد  براســاس  مجرب، چاه ها 
روش هاى  به كارگيرى  براى  سرمايه گذارى، 
افزايــش توليد چاه محور انتخاب مى شــوند. 
سپس چاه هاى انتخاب شده به شكل بسته هاى 
قابــل واگــذارى بــراى اجــراى روش هاى 
افزايش توليد چاه محور تشكيل شده و براى 
آن ها تامين اعتبار مى شــود. مديريت نظارت 
بــر توليد، ماموريت رصد اجــراى اين برنامه 
در شــركت هاى بهره بردار و گزارش دهى به 
مديريت برنامه ريــزى تلفيقى براى تخصيص 
بودجــه به شــركت هاى بهره بــردار را دارد. 
نظــارت در اين حالت كامــًال قابل ارزيابى و 
كنترل است. به كارگيرى اين فرآيند منجر به 
اســتفاده بهينه از منابع خواهد شد.در شكل7، 
افزايــش توليد  يكپارچه ســازى روش هــاى 
چاه محــور با فرايند كارى شــركت ملى نفت 

نشان داده شده است.

نتيجه گيرى
بديهى اســت بنا به تكاليف مشــخص شده 
در اســناد باالدستى وزارت نفت مثل سند چشم 
انداز در افق 1404، قانون برنامه توسعه پنج ساله 
پنجــم و همچنين شــرايط اقتصادى و سياســى 
خاص كشــور، اولويت اول شــركت ملى نفت 
ايران حفظ سقف توليد و همچنين افزايش توليد 
و يا ايجاد ظرفيت الزم براى توليد مى باشد. اگر 
فرض بر اين باشــد كه اين افزايــش توليد بايد 
صيانتى باشــد و يا به  عبارتى به  ضريب بازيافت 
آســيبى وارد نسازد، بايستى براى رسيدن به اين 

هدف برنامه ريزى دقيق نمود. 
دســتيابى به اين هــدف، از طريــق اتخاذ 
روش هــاى ازديــاد برداشــت (EOR)، بهبود 
تأسيسات سطح االرضى توليد (SFI) و افزايش 
توليد (WPE) ميسر مى شود. روش هاى ازدياد 
برداشــت، مخــزن محــور بــوده و روش هاى 
افزايــش توليد، چاه محور اســت. بــا توجه به 
محدوديت هاى زمانى و مالى، پيشنهاد مى شود 
شــركت ملى نفت با تغيير نگــرش و بازنگرى 
در فرآينــد، بــا مديريت و نظارت بــر توليد و    7    يكپارچه سازي روش هاي افزايش توليد چاه محور با فرايند كاري شركت ملي نفت
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بودجه ريزى مرتبط با آن، روش هاى چاه محور 
را كه نياز به سرمايه گذارى اوليه كمترى داشته 
و در يــك بازه زمانى كوتــاه منجر به افزايش 
توليد مى شــوند، در اولويــت كارى خود قرار 
دهد. اين امر نياز به تعريف و يا ايجاد نهاد هاى 
مديريتــى، برنامه ريزى و نظارتــى و همچنين 
تعريــف فرآيندهاى كارى خــاص دارد. الزم 
اســت، با مشاركت «شــركت هاى بهره بردار»، 
«مديريــت برنامه ريــزى تلفيقــى»، «نظارت بر 
توليد» و «ســازمان هاى توليد كننــده دانش و 
فناورى» نســبت به غربالگرى چاه ها بر اســاس 
مشــكالت، داليل ايجاد اين مشــكالت و راه 
كارهاى مناســب چاه محور و رفع مشــكالت 
مربوطــه اقدام نموده و پس از انجام يكســرى 
مطالعــات فنى و اقتصادى، بســته هاى اجرايى 
اولويــت دار براى انجام تيمــار چاه را با هدف 
افزايش توليــد تعريف نموده و بــراى اجرا به 
شــركت هاى عملياتى و يــا بخش خصوصى 

واگذار نمود.
از جمله مزاياى اين روش، اين اســت كه 
مى  تــوان با اســتفاده بهينه  از منابــع موجود به 
افزايش توليد دســت يافــت. انجام اين روش 
مغايرتــى با انجام روش هاى ازدياد برداشــت 
و بهينه سازى تأسيســات ندارد و اين روش ها 
هم با عنوان روش هاى ميــان مدت و نيز بلند 
مدت مى توانند در دســتور كار شــركت ملى 
نفت قرار داشته باشــند. بايد بر اين مساله هم 
تأكيد نمود كه روش افزايش توليد چاه محور 
احتياج به ســرمايه گذارى اضافى نداشته و در 
حقيقت يك بهبود مســتمر مديريتى اســت و 
باعث مى شود از منابع مشخص، ارزش افزوده 
بيشترى ايجاد گردد؛ مشروط به اينكه اهداف 
به صورت مشــخص، قابل اندازه گيرى بوده، 
داراي برنامه زمان بندى تعريف شــده باشند و 
در حين اجرا پايش و در انتها ارزيابى شــوند 
تــا بتوانند به عنــوان مبنايى بــراى تصميمات 

بعدى قرار گيرند. براى دســتيابى به اين مهم 
مى توان از شــاخص هاى كليــدى عملكرد29 
استفاده كرد. به اين  صورت كه شاخص هايى 
كــه مبيــن عملكــرد سيســتم توليــد و قابل 
اندازه گيرى هستند، تعريف شوند. سپس بايد 
اين شاخص ها با توجه به شرايط فعلى، مقدار 
دهى شــده و با هدف رسيدن به برنامه پنجم و 
چشم انداز، مقادير مطلوب اين شاخص ها در 
5 سال آينده مشــخص شوند. مى توان مقادير 
شاخص ها را ماهيانه يا ساليانه رصد و با توجه 
بــه وضعيت فعلى و وضعيت مطلوب ترســيم 
شــده براى آينده، ميزان بهبود در عملكرد را 
مشــخص كرد. در اين ميان، نقش روش هاى 
افزايــش توليــد چاه محــور را هــم مى توان 
مشــخص و به طور مســتمر اثر آن را در بهبود 
شاخص هاى كليدى عملكرد رصد كرد ودر 
پايان، با ارزيابى نتايــج، تصميم گيرى درباره 

به كارگيرى اين روش ها را بهبود داد.
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