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گفتگوي اختصاصي ماهنامه ي اکتشاف و تولید با آقای دکتر عمادي؛
صحبت های مدير پژوهش و فن آوری شرکت ملی 

نفت درخصوص ازدياد برداشت نفت

لزوم استفاده ی صحیح از ذخاير نفتي کشور 
به منظور افزايش طول عمر آنها و برخورداري 
نس�ل هاي آين�ده از اي�ن ذخاير خ�دادادي 
ايج�اب مي کند که ب�ا مديري�ت صحیح اين 
مناب�ع آش�نا ش�ويم. از ن�كات قابل توج�ه در 
مديري�ت مخ�زن، اتخ�اذ روش هاي�ي جهت 
حفظ و صیان�ت مخزن، افزايش ب�ازده تولید 
و س�عي در نگهداش�ت مطلوب آن طی زمان 
اس�ت. در مصاحبه ي حاضر سعي بر اين است 
ک�ه پ�س از آش�نايي مختصري ب�ا روش هاي 
در ح�ال انجاِم ازدياد برداش�ت در کش�ور و 
بررس�ي وضعی�ت موج�ود، چالش ه�اي اين 
ح�وزه شناس�ايي ش�ده و راه حل هايی عملی 
پیش�نهاد گردد. ضمن اينك�ه برنامه ريزي هاي 

آتي در اين خصوص نیز مطرح خواهد شد.

: لطف�ًا مقدمه اي در خصوص 
روش ه�اي  به کارگی�ري  آغ�از  تاريخچ�ه ی 
مختلف ازدياد برداشت از میادين نفت و گاز 

در سطح شرکت ملي نفت ايران بیان کنید و 
توضیحاتي در م�ورد انواع اين روش ها ارائه 

نمايید؟
به کارگی��ري  س��ابقه ی  عم��ادي:  دکت��ر 
روش هاي مختلف ازدیاد برداشت در میادین 
نفتی کش��ور، محدود به س��الیان اخیر نیست؛ 
بلکه قدم��ت آن به زمان حضور آس��کو در 
فعالیت هاي نفتي ش��رکت مناط��ق نفت خیز 

برمی گردد.
در آن س��ال ها آس��کو که اختیار تولید و 
ص��ادرات نفت را در دس��ت داش��ت پس از 
جمع بن��دي به این نتیجه رس��ید ک��ه تولید و 
بهره ب��رداري از میادین کش��ور )که در حال 
درگیر ش��دن با مش��کالت عدیده اي بودند( 
نیازمن��د راه حل��ي اساس��ي اس��ت. در نتیجه 
س��هام داران و شرکاي آس��کو طي جلسات 
گوناگ��ون و پ��س از بحث ه��ا و چالش هاي 
تکنیک��ي و فن��ي مختلف به ای��ن جمع بندي 
رس��یدند که از روش هاي تزریق گاز طبیعی 

یا آب جهت بهبود یا افزایش تولید اس��تفاده 
کنند. نخستین پیشنهاد آنها نیز تزریق آب بود. 
ب��ا توجه به مبحث صیانت از مخازن و درنظر 
گرفتن مصالح و منافع کشور، اعضای بدنه ی 
کارشناسي شرکت ملي نفت از جمله مرحوم 
دکتر سعیدي با این پیشنهاد مخالفت می کردند 
و بیش��تر با تزریق گاز موافق بودند. در نهایت 
نیز پس از بحث هاي فراوان آسکو متقاعد شد 
که روش هاي حفظ فش��ار و تزریق گاز را در 
برخی میادین گازي مانند پازنان عملیاتي کند. 
البته در شرکت فالت قاره به علت دسترسي به 
آب دریا و کوچک تربودن میادین از دیدگاه 
تولیدي، کوتاه تر بودن عم��ر اولیه ی میادین 
و گذر س��ریع آنها به مرحله ی ثانویه، عمدتاً 
روش هاي ازدیاد برداشِت تزریق آب اجرائي 
شد. هرچند توجه به آثار استفاده از روش هاي 
مذکور و درنظر گرفتن فواید و مضرات آنها 
نیازمند بحث کارشناسي جداگانه و کنکاش 

عمیق تري است.

تهیه و تنظیم: میراحمد حسینی   مديريت پژوهش و فن آوری شرکت ملی نفت
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: با توجه به پیچیدگي مخازن 
کش�ور، ارزياب�ي ش�ما در خص�وص نح�وه و 
می�زان به کارگی�ري روش ه�اي چندگان�ه ی 
ازدياد برداش�ت در سطح شرکت ملي نفت و 

شرکت هاي تولیدي تابعه چیست؟
دکتر عمادي: تا به حال عمدتاً از دو روش 
تزریق آب و تزریق گاز با تثبیت فشار استفاده 
ش��ده اس��ت. در بعضي میادین مانند کرنج و 
پارس��ي و میادین دیگري که شرایط مخزنی 
و فشار مناسب داشتند از روش هاي امتزاجي 
نیز استفاده ش��ده اس��ت. ارزیابي عملکرد و 
اجرایي شدن آنها؛ اینکه در مرحله ی طرح و 
مرحله ی اجرا تا چه حد انطباق دارند و اینکه 
طرح اجرا ش��ده تا چه حد با ش��رایط بهینه ی 
مخزن هم خوان��ي دارد بحث ه��اي مختلفي 
به دنبال خواهد داش��ت. ای��ن مباحث به زمان 
بیشتري نیاز دارند و باید جداگانه مورد بحث 

و بررسي قرار گیرند.

: ب�ا توج�ه ب�ه تأکی�د وزي�ر 
محت�رم نفت مبني بر لزوم تمرک�ز بر افزايش 
ي�ك درص�دي ازدي�اد برداش�ت نفت جهت 
کسب سود 700 میلیارد دالري و لزوم اهمیت 
گس�ترش آموزش ها و پژوهش هاي مربوط به 
مباح�ث ازدي�اد برداش�ت نف�ت در مراح�ل 
مختل�ف تولی�د و انجام پژوهش ه�اي مربوط 
به انتقال و بومي سازي فن آوري هاي جديد، 
شرکت ملي نفت در اين زمینه چه برنامه هايی 

دارد؟
دکتر عم��ادي: با توجه به تأکید مقام عالی 
وزارت و الزام��ات قانون��ي مصوب مجلس 
ش��وراي اسالمي در قالب برنامه ی پنج ساله ی 
پنجم در ماده هاي 130 و 229 و موارد متعدد 
دیگر در خصوص اهمیت و ضرورت افزایش 
یک درصدي تولی��د نفت، در این خصوص 
نیازمند برنامه ای اساس��ي و کلیدي هستیم که 

تمامي ابعاد و الزامات را درنظر گرفته و بتواند 
اجراي موفقی نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین 
در زمینه هاي مختلف فعالیت هاي گوناگونی 
انجام مي شود که بعضي از آنها به روش هاي 
سنتي و جاري قابل انجام هستند و برخي دیگر 
از مهم تری��ن آنها نیز در قال��ب پژوهش هاي 
کارب��ردي، تحقی��ق در روش ه��اي مختلف 
ازدیاد برداش��ت طي مراح��ل مختلف تولید 
قرار گرفته اس��ت. البته مسائل مختلف دیگر 
از قبیل حوزه هاي سخت افزاري، نرم افزاري، 
س��ازمان افزار، انس��ان افزار، قوانین و مقررات 

تنظیمي و مربوطه نیز حائز اهمیت هستند.
فن آوري هاي  بومي سازي  و  پایلوت سازي 
جدید و کس��ب ای��ن فن آوری ه��ا از طریق 
همکاري ب��ا صاحب��ان آنها و ش��رکت هاي 
خدمات��ي  ش��رکت هاي  مث��ل   ف��ن آور 
Service Oil Company( SOC(، شرکت هاي 

  )National Oil Company( مل��ي  
IOC بین الملل��ی  ش��رکت هاي  حت��ي   و 

)International Oil Company( را نیز باید 
از طریق انتق��ال فن آوري به نحو متناس��ب و 
جه��ت حفظ منافع مل��ي و صیانت از مخازن 
به کار گرفت. بدیهي اس��ت این مسئله که به 
عنوان یک مبحث ملي و فراتر از شرکت ملي 
نف��ت و حتي وزارت نف��ت، تأثیراتی جهاني 
روي مصرف کنن��دگان دارد ک��ه با توجه به 
حجم زی��اد ذخیره ی مخازن نفت کش��ور و 
نقش و جایگاه کلیدي ایران در تأمین انرژي 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
بنابرای��ن براي پرداختن به ای��ن برنامه هاي 
صنعت و به ویژه دیدگاه های وزیر محترم، در 
طول س��ال گذش��ته با توجه به تغییرات انجام 
ش��ده، نگاه به توانمندي هاي داخلی، درنظر 
گرفتن اص��ول اقتصاد مقاومت��ي، برنامه هاي 
مصوب مجلس و دول��ت، به کارگیري توان 
دانش��گاهي کش��ور و همچنی��ن ب��ا تکیه بر 

سرمایه گذاري هاي انجام شده از دوره ی قبلي 
وزارت آقاي زنگنه در حوزه هاي آموزشي، 
آزمایشگاهي و پژوهش��ي دانشگاه ها و توان 
کارشناس��ي فني آنها، مبحث ازدیاد برداشت 
به شکل گسترده ای در حال پیاده سازی است. 
یک��ي از این ام��ور، واگ��ذاري میادین نفتي 
ب��ه دانش��گاه ها و مراکز علم��ي و تحقیقاتي 
نُه گانه ی ذیصالح دارنده ي رشته ی مهندسي 
نفت و مخازن مي باشد که به تازگی آغاز شده 

است.
از دیگر موارد نیز سازمان دهي مأموریت ها 
قبی��ل  از  مجموعه های��ي  مس��ئولیت هاي  و 
دانش��گاه  صنع��ت نفت، پژوهش��گاه صنعت 
نف��ت و پژوهش��کده ی ازدی��اد برداش��ت با 
نگاه ب��ر مدیریت مخ��ازن و نگاهي دیگر به 
ساختار شرکت ملي نفت و شرکت هاي تابعه 
جهت اجرای��ي کردن و ارتق��اء مهارت ها و 
آموزش هاي ضروري در س��طح صنعت نفت 
است که با جدیت در برنامه ها گنجانده شده 

است.
همچنین ایجاد س��ازوکارهایي در حوزه ی 
برنامه ریزي تلفیقي شرکت ملي نفت، مدیریت 
پژوهش و فن آوري و سایر حوزه هاي توانمند 
از قبیل پیمانکاران، مشاوران، نقش آفرینان و 
بازیگران حوزه ی توس��عه ی میادین و ازدیاد 
برداش��ت از میادی��ن نیز مدنظر ق��رار گرفته 
اس��ت. به طوري که با افزایش توان داخلي و 
اجرایي کردن آنها، برنامه ریزی سخت افزاري 
و نرم افزاري جهت الزام ساخت و بومی سازی 
ده قلم از وس��ایل و تجهیزات��ی که عمدتاً در 
حوزه ی IOR/EOR هس��تند انجام ش��ده که 
در ص��ورت موفقیت مي تواند س��بب ارتقاء 
سطح ش��رکت ملی نفت در این زمینه گردد. 
الزم به ذک��ر اس��ت مق��ام عال��ی وزارت نیز 
بخش نام��ه اي که توس��ط معاونت پژوهش و 

فن آوري تهیه شده بود صادر کرده اند.

مصاحبه
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جهت عملیاتي ک��ردن ای��ن برنامه ها )در 
قال��ب برنامه ه��اي کالن(، در مجموعه هاي 
مختل��ف وزارت نفت از جمله ش��رکت ملي 
نفت، پژوهشکده ی ازدیاد برداشت، مدیریت 
پژوهش و ف��ن آوري و مدیریت برنامه ریزي 
تلفیقي شرکت ملي نفت برنامه ریزی هایي در 
حال انجام است که به شکل جداگانه به اطالع 

خواهد رسید.

: با درنظر گرفتن محدوديت 
منابع نف�ت و گاز جهان و نیز توانايي محدود 
انسان در اکتشاف، تولید و بهره برداري از منابع 

هیدروکربني، نیاز به توس�عه ی فن آوري هاي 
جديد جهت توس�عه ی علمي و عملي ازدياد 
برنامه ري�زي  مي ش�ود.  احس�اس  برداش�ت 
شرکت ملي نفت براي به کارگیري روش هاي 

روزآمد ازدياد برداشت چیست؟
دکت��ر عم��ادي: به دلیل محدودی��ت منابع 
نف��ت و گاز )اعم از متعارف ی��ا نامتعارف(، 
تولی��د و بهره برداري حداکث��ري از این منابع 
و مس��ائل مربوط به نحوه ی تولیدآنها نیازمند 
ف��ن آوري روز خواه��د ب��ود. البت��ه امروزه 
همه ی ش��رکت ها به اهمی��ت نقش و جایگاه 
این فن آوری ها در تولی��د بهینه از منابع نفت 
و گاز پ��ی برده ان��د. ش��رکت مل��ي نفت از 
روش هاي جدیدی که امروزه در دنیا به شکل 
وس��یعي مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند و نیز 
روش هاي متفاوتی که عمدتاً متناسب با عمر 
میدان در مراحل اولی��ه،  ثانویه و ثالثیه به کار 
می روند اس��تفاده می کند.همچنین بحث هاي 
 جدی��دي از قبی��ل نانو س��یاالت، نانو ذرات،

سورفکتانت، نانوسورفکتانت ها،هیدروژل هاي 
نانوکامپوزیت��ي، نان��و کامپوزیت��ي، پلیمري،  
وغیره به وی��ژه خواصي از قبی��ل salinity و 
روش های��ي که ب��ا کمترین هزینه بیش��ترین 
کارایي را داشته باشد یا روشي هاي میکروبي 

و روش هاي مصنوعي فرازآوري مانند پمپ، 
فرازآوری با گاز و غیره نیز مطرح است.

جهت به کارگیري و انطب��اق این روش ها 
مي ت��وان عن��وان کرد ک��ه ازدیاد برداش��ت 
موضوع��ی یکپارچ��ه، همه جانبه و گس��ترده 
اس��ت که باید در همه ی ابعاد صنعت به ویژه 
در حوزه ی باالدس��تي مورد توجه قرار گیرد. 
البت��ه در این خصوص بعض��ي عوامل دیگر 
نظیر نیروي انساني و ساختار سازمان، مقررات 
و قوانین، س��خت افزارها و نرم افزارهاي مورد 
نیاز و تراز دانش ش��رکت نی��ز تأثیرگذارند. 
با توجه به س��ابقه ي میادین کشور و نوع این 
میادین، ت��ا کنون در این زمین��ه نیاز کمتري 
احساس مي ش��د. اما در بعضي بخش ها مانند 
فالت قاره این موضوع بیشتر مورد توجه بوده 
و بسته به وضعیت مخازن موجود، نوع آنها و 
شرایطي از قبیل کوتاه بودن مرحله ی اولیه ی 
تولید میادین، شرکت ها بیشتر به این امر روي 

آورده اند.
 به هر حال باید این مس��أله در همه ی ابعاد 
مورد توجه قرار گی��رد؛ چراکه این امر مانند 
سکویي است که نمي توان تنها با تکیه بر یک 
پایه آن را بلند نگاه داش��ت و ضروری اس��ت 
ب��ه تمامی بایدهاي آن توج��ه کرده و همه ی 
ابع��اد آن را مدنظر قرار داد تا بتوان توانمندي 
اس��تفاده از فن آوري هاي ازدیاد برداش��ت را 

ایجاد کرد.
نخس��ت باید از توان مراک��ز مختلفي نظیر 
دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتي، مراکز رابط و 
پل میان تحقیق��ات و عملیات که قباًل به آنها 
اشاره ش��د اس��تفاده کرد و کاربردي کردن 
آنه��ا )که در مقیاس پایل��وت و صنعت نقش 
بس��یار پررنگي دارند( را مدنظر ق��رار داد و 
در مرحل��ه ي بعد باید به منابع مورد نیاز توجه 
کرد. البته مبحث مدیری��ت یکپارچه مخازن 
بحثی کالن اس��ت و ابع��اد مختلفي دارد که 

ضروری است توانایی اعمال مدیریتی مقتدر 
در حیط��ه ی نی��روي انس��اني و توانمندي ها، 
دانش و مهارت های آنها، حوزه ی زیربنایي، 
ش��رایط،  صنع��ت،  س��خت افزاري  بخ��ش 
مشخصات مخازن، سیاست هاي کالن کشور 

وجود داشته باشد.
شرکت ملي نفت به عنوان الزامي قانوني و 
تعریف روابط میان وزارت نفت و ش��رکت  
ملي نفت در جایگاه��ی حاکمیتي بوده و در 
قوانی��ن وزارتي به عنوان مج��ري، متصدي و 
صادرکننده ی لیس��انس ب��راي تولید میادین 
ذکر شده است. این لیس��انس در نسخه هایي 
از تولی��د بهینه که ش��امل روش ه��اي ازدیاد 
برداشت مي باشد دیده شده که نمونه ی  موفق 
موجود آن در دنیا کش��ور نروژ است. قوانین 
و سیاس��ت های مذکور توس��ط وزارت نفت 
ایجاد شده و به شرکت ملي نفت که وظیفه ی 
 انطباق این روش ها با وضعیت مخازن کشور و 
اجرای��ي کردن آنه��ا را بر عه��ده دارد ابالغ 

می گردد.
ش��رکت ملی نفت نیز با تدوین برنامه هاي 
اجرای��ي و پیش بین��ي منابع مورد نی��از، آنها 
را به  اج��را درم��ی آورد. ضم��ن اینکه براي 
پیاده س��ازي قوانین و سیاست های مذکور از 

بازیگران متعددی استفاده می شود.
در حال حاضر این اتفاق به صورت شکلي 
می افتد ولي به صورت محتوایي در مرحله ي 
آغازي قرار دارد و باید روش هاي متناسب با 
مخازن کش��ور )و نه لزوماً روش هاي در حال 
اجرا در دنیا( را پیاده کرد. ضمن اینکه باید به 
این نکته توجه داشت که روش هاي منطبق بر 
نیازهاي مخ��ازن و روش هایي که از دیدگاه 
توانمندي صنعت قابلیت اجرایی دارند مدنظر 

قرار گیرند.
: آيا تاکن�ون مطالعه ي جامع 
زمین ش�ناختي در مورد بهتري�ن روش ازدياد 
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برداش�ت در مخازن ايران ک�ه عمدتًا مخازن 
شكاف دار هستند انجام شده است؟

دکتر عمادي: مخازن کش��ور ما مثل سایر 
مخ��ازن نفت��ي خاورمیان��ه از جمل��ه مخازن 
ابوظب��ي، کویت و به مقدار کمتر عربس��تان، 
تجربی��ات  ای��ران  در  هس��تند.  ش��کاف دار 
موفق��ي از تولید مخازن ش��کاف دار وجود 
دارد ام��ا ب��ا توجه ب��ه میادین کش��ور، نوع 
س��نگ )از دیدگاه استاتیکي(، نوع سیال )از 
نظر دینامیکي(، تعامل س��نگ و س��یال )که 
وضعیت مخزن را به ش��کل ماتریس تعریف 
مي کند(، ن��وع و حجم ذخی��ره ي مخزن )با 
ابعاد مختلِف تصور شده(، امکانات زیربنایي 
)از نظ��ر Infra Structure(، خط��وط لوله ي 
بر  مترتب  س��کوهاي دریای��ي، هزینه ه��اي 
اج��راي پروژه هاي ازدیاد برداش��ت )حمل، 
انتق��ال، اخت��الط و تزری��ق در روش ه��اي 
ش��یمیایي( و ... ضروري است تمامي موارد 
در مطالع��ه ي جام��ع دیده ش��ده و از لحاظ 
اقتصادي توجیه کافي داش��ته باشند. بنابراین 
باید ماتریسي چندوجهي از تک تک میادین 
با ابع��اد موجود، خواص س��یاالت، خواص 
س��نگ، تعامالت سنگ و سیال و روش هاي 
ازدیاد برداش��تي توصیه ش��ده درنظر گرفت 
و در نهای��ت ب��ا ب��رآورد دقی��ق اقتص��ادي 
روش هاي موجود ک��ه از نظر اقتصادي قرمز 
)زی��ان آور و توصیه نش��ده( یا س��بز )توصیه 
ش��ده( یا زرد )حد واس��ط( خواهن��د بود و 
بیش��تر، کاربردي  انج��ام مطالعات  همچنین 
ب��ودن این روش ها در می��دان را اثبات کرد. 
اگر بخواهی��م بدانیم که در ای��ران تحقیقي 
جامع با همه ي دیدگاه هاي وس��یع مطالعه اي 
روي همه ي ابعاد اش��اره شده انجام گردیده 
یا نه، پاس��خ منفي خواهد ب��ود. هرچند این 
 کار در بعضي شرکت ها با کمک مشاوران و 
شرکت هاي خارجي با شدت و ضعف هایي 

اجرا شده است.

: آي�ا منابع تأمین س�یال هاي 
تزريق�ي )نیت�روژن، دي اکس�یدکربن، متان و 
...( جهت ازدياد برداش�ت در ايران مش�خص 
اس�ت؟ و آي�ا پتانس�یل کش�ور در اي�ن زمینه 

بررسي شده است؟
دکتر عمادي: همان طور که می دانید ایران 
از لحاظ منابع گازي به ویژه متان غني است 
که این امر یک مزیت به حساب مي آید. اما 
افزایش روزانه ي مصارف صنعتي، خانگي و 
صادرات و تقریباً برابر بودن تولید و مصرف 
گاز در کش��ور، محدودیت��ي ایج��اد کرده 

است.
با توجه به شرایط موجود، تزریق گازهاي 
دي اکس��یدکربن، نیتروژن و متان روش هاي 
سهل الوصلي هستند. البته با وجود ذخایر غني 
نیتروژن کش��ور از جمله کبیرکوه باید عالوه 
بر هزینه ي اکتش��اف، هزینه ه��اي حفر چاه و 
انتق��ال گاز را نیز در نظر گرف��ت. در دنیاي 
امروز کمتر کش��وري چنین هزینه هایي انجام 
داده؛ مگر کش��ورهایي که قباًل در این زمینه 

سرمایه گذاري کرده باشند.
ام��روزه آس��ان ترین روِش تزریق نیتروژن 
مورد استفاده در دنیا که در آمریکاي شمالي، 
مکزی��ک و .. ب��ه کار م��ي رود اس��تفاده از 
روش ه��اي کرایژنیک و تصفیه ي نیتروژن از 
هواي اطراف اس��ت که به صرفه بوده و حتي 
از متان نی��ز ارزان تر تولید مي ش��ود؛ چراکه 
هزینه هاي حفر چاه و انتقال و س��ایر هزینه ها 
را ن��دارد. در مجموع با توجه ب��ه هزینه هاي 
س��رمایه گذاري و تولید، تصفیه ي نیتروژن از 
هوا مقرون به صرفه اس��ت؛ هرچند باید منابع 

سرمایه گذاري آن را نیز درنظر گرفت.
از  تولی��د  قاب��ل  روش  دو  ب��ه  کرب��ن 
دي اکس��یدکربن اس��ت: الف( ذخایر طبیعي 

دی اکس��یدکربن در زمین ک��ه مانند نیتروژن 
هزینه ه��اي اکتش��اف، حف��ر چ��اه، تولید و 
انتق��ال بر آن مترتب خواه��د بود. ب( روش 
 )CCS( دی اکس��یدکربن  ذخیره س��ازي 
ک��ه از گاز خروجي ه��اي نیروگاه ه��ا تولید 
مي ش��ود. در کش��ور ما در نیروگاه هایي مثل 
نیروگاه رامی��ن، جهت مص��ارف صنعتي از 
دی اکسیدکربن تولیدي استفاده مي شود. البته 
در خصوص تزریق دی اکس��یدکربن با توجه 
به شرایط میدان و محدودیت هاي موجود در 
تزریق آن، پژوهش��کده ي ازدیاد برداشت با 
همکاري شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
پ��روژه اي تعریف کرده تا دی اکس��یدکربن 
خروجي نیروگاه رامین براي تزریق اس��تفاده 
شود که در حال حاضر این پروژه در مراحل 
اولیه و بررسي خواص مخزني سنگ و سیال 

قرار دارد.
در ایران با لحاظ کردن موقعیت جغرافیایي، 
هزینه ه��ا، فن آوري هاي آلترناتیو و ش��رایط 
میادین، تزریق دی اکس��یدکربن مؤثر است و 
در صورت تأمی��ن منابع مالي، ذخایر موجود 
دی اکس��یدکربن با مشکلي مواجه نیستند. نیز 
تزری��ق متان نیز ب��ه میزان تقاضاي ش��بکه ي 
مصرف کل کشور بستگي دارد و استفاده از 
ای��ن گاز جهت تزریق در اولویت بعدي قرار 

مي گیرد.

: با توجه ب�ه حضور جنابعالي 
ازدي�اد  پژوهش�كده ي  رياس�ت  س�مت  در 
اي�ن  عملك�رد  از  ش�ما  ارزياب�ي  برداش�ت، 
پژوهش�كده در ايفاي نق�ش محوري به عنوان 
مرکزي تخصصي در زمینه ي ازدياد برداشت 

چیست؟
دکتر عمادي: همان گونه که اش��اره ش��د 
براي عملیاتي ش��دن ازدیاد برداشت، باید به 
این موضوع توجه داشت که ازدیاد برداشت 

مصاحبه
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طیفي صفر یا یک نیس��ت؛ بلکه طیفي است 
که ش��رکت هاي دارنده ي ذخایر نفت و گاز 
)به ویژه نفت( به آن روي مي آورند. این امر به 
مسائلي مانند برداشت از میدان یا IOR )بهبود 
افزایش تولی��د( یا EOR )ازدیاد برداش��ت( 
بستگي دارد. همین موضوع سبب شده تمامي 
ش��رکت ها به نحوي درگیر آن باشند؛ چراکه 
IOR فرآیندي است که از ابتداي عمر میدان 

مي تواند در همه ي زیرمجموعه هاي مدیریت، 
حفاري، استفاده از تجهیزات نوین و تأسیسات 

سطح االرضي قابل اعمال باشد.
بنابراین طیف عنوان شده با توجه به شرایط 
موجود در هر قسمت از صنعت نفت متفاوت 
است؛ از آن جمله تفاوت هاي اجرایي که در 
خش��کي و دریا و نوع میادین )شرایط و عمر 
میدان از مراحل سه گانه ي عمر میدان( وجود 
دارد. تا به امروز پژوهشکده ي ازدیاد برداشت 
به مش��کالتي ک��ه از طرف صنع��ت مطرح 
ش��ده ورود ک��رده و پروژه های��ي نیز جهت 
روشن س��ازي، زمینه سازي، تبیین مشکالت و 
آشنا کردن ش��رکت ها با این فرآیندها انجام 

داده است.
به عنوان مثال در شرکت نفت و گاز پارس 
در زمینه ي حل مش��کالت مرب��وط به الیه ي 
گازي پارس جنوب��ي همکاري هاي نزدیکي 
وجود دارد که ب��ا به کارگیري توانمندي هاي 
خارج از کش��ور، مجموعه ي پژوهش��کده و 
مراکز دانشگاهي و تحقیقاتي کشور، شناخت 
واقعي تري از حقایق مخزن و محدودیت ها و 
مزیت هاي اس��تفاده از بعضي روش ها حاصل 
شده اس��ت. در کنار این امور، پژوهشکده با 
اجرایي کردن روش ه��ا و بازخورد گرفتن از 
آنها در سیستم، توانسته مدل شبیه سازي مخزن 
را براي Scale up آن مورد استفاده قرار دهد 
که مدلي موفق بوده اس��ت. م��وارد متعددي 
نیز با سایر ش��رکت هاي عملیاتي مانند مناطق 

نفت خیز جنوب، فالت ق��اره و نفت مرکزي 
وجود داشته است. هرچند براي تعریف روابط 
و مدیریت یکپارچه آنها نیاز به ریل مشترکي 
احس��اس مي شود که امید اس��ت با استفاده از 
ظرفیت مدیریت برنامه ریزي تلفیقي ش��رکت 
ملي نف��ت و مدیریت مناب��ع هیدروکربوري 
بت��وان جهت یکپارچه س��ازي آنه��ا گام هاي 

مؤثري برداشت.

: ب�ا توجه ب�ه نیروي انس�اني 
موجود در ش�رکت ملي نفت و مسائل مطرح 
ش�ده در خص�وص اس�تخدام يا جذب س�اير 
نیروها، به نظر جنابعالي اين سیاست تا چه حد 
در راستاي اهداف و برنامه هاي مهم و حیاتي 
ش�رکت ملي نف�ت از جمله ازدياد برداش�ت 

خواهد بود؟
دکتر عمادي: جذب نیروي انساني، کیفیت 
نیروهاي جذب ش��ده، ش��رایط حفظ نیروي 
انس��اني و آموزش هاي حین خدمت نقش��ي 
بسیار کلیدي در تعیین سیاست ها و برنامه هاي 
ازدیاد برداش��ت دارد. طبق قانون 5M در این 
زمین��ه عالوه بر مباحث مالي و ماش��ین آالت 
مورد نیاز، نیروي انس��اني و کیفیت آن نقشي 
بسیار کلیدي ایفا مي کند. البته منشاء مدیریت 
نیز به نحوي وابس��ته به نیروي انس��اني جذب 
ش��ده خواهد بود. در همین راس��تا س��طوح 
نیروي انساني، کیفیت و رضایت مندي افراد و 
سیاست هاي کالن جهت بهره گیري از نیروي 

انساني نیز بسیار مهم خواهد بود.

و  اکتش�اف  ماهنام�ه ي   :
تولی�د نش�ريه اي علمي-ترويجي در حوز ه ي 
باالدس�تي ش�رکت مل�ي نفت اس�ت. ب�ه نظر 
جنابعال�ي اين نش�ريه ت�ا چه ح�د در عمل به 
وظايف و رسالت محوله موفق بوده و پیشنهاد 

شما براي ارتقاء سطح آن چیست؟

دکتر عم��ادي: ب��ه نظ��ر بن��ده ماهنامه ي 
اکتشاف و تولید نقش بس��یار مؤثري داشته؛ 
البته رس��الت این نش��ریه آش��نا کردن افکار 
مخاطب��ان و هم��کاران ح��وزه ي باالدس��تي 
از  ارائ��ه تصاوی��ر واقع��ي  نف��ت،  صنع��ت 
چالش هاي پی��ش روي حوزه ي صنعت نفت، 
نش��ان دادن نقای��ص و مش��کالت موجود در 
این حوزه و یکپارچه س��ازي ذهن و افق دید 
همکاران اس��ت که تحقق آن به مرور زمان با 
شفاف سازي و طرح موضوعات و چالش هاي 
مختلف مدیریتي به صورت مدیریت کالن یا 

مدیریت مخزن اتفاق خواهد افتاد.
پررنگ شدن دیدگاه ها و امکان سنجي هاي 
اقتص��ادي در کنار دی��د فن��ي و تکنیکي از 
ضروریات��ي اس��ت ک��ه در مهندس��ي نفت 
دنیا اتفاق افتاده اس��ت. ام��روزه تنها زاویه ي 
ورود به مس��ائل، ابزارهاي امکان سنجي فني 
نیس��ت؛ بلک��ه همه ي م��وارد فني ب��ا عینک 
اقتصادي، مالي و اعتباري نگریس��ته مي شود. 
ولي متأس��فانه به علت عدم آموزش کافي در 
دانش��گاه ها )نبود دوره هاي مالي و محاسبات 
اقتصادي(، در ای��ن زمینه عقب ماندگي هایي 

به چشم مي خورد.
همچنین به علت دولت��ي بودن فعالیت هاي 
ش��رکت هاي نفت��ي در ایران، ش��رکت هاي 
مختل��ف م��وارد مدنظر خ��ود را بر اس��اس 
نیازمندي ه��اي فن��ي به ش��رکت هولدینگ 
م��ادر اع��الم مي کنند که به دلی��ل وجود این 
س��اختار و ع��دم وجودآموزش ه��اي الزم، 
دیدگاه هاي اقتصادي به اندازه ي کافي مدنظر 
قرار نمي گیرد که ماهنامه ي اکتشاف و تولید 
مي توان��د جه��ت تغیی��ر این رویکرد بس��یار 

تأثیرگذار باشد.
در پای��ان موفقیت و تعال��ي روزافزون این 

مجموعه را از خداوند متعال خواستارم.


