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مديريت مخازن مشترك

محمد علي كارگرپور  شركت مهندسي و توسعه نفت

مقدمه
طي دهــة اخير با كشــف مخــازن بزرگ 
هيدروكربوري در مناطق مرزي كشــور، نحوة 
توســعة آنها در رده هاي مختلف ســازماني در 
سطح شركت ملي نفت ايران بررسى شده است. 
در اين نوشــتار ســعي گرديده تا از ديد فني به 
مديريت اين گونه مخازن پرداخته شــود. مورد 
مهم در توســعة بهينة مخازن مشترك، شناخت 
نحوة اشــتراك با بخش مخزني كشور همسايه 
اســت. همچنيــن، چيدمــان چاه هــاي توليدي 
مي تواند در توســعة بهينة بخــش داخلي مخزن 
مشــترك تأثير به ســزايي داشته باشــد. اجراي 
يك روش بازيافت پيشرفته در مخازن مشترك 
چالشــى بزرگ اســت كه بايد به صورت بهينه 

مديريت شود.
1- چالش ها

در راهبــري مخــازن مشــترك، عالوه بــر 
چالش هاي معمول توسعة مخازن، همانند تعداد 
و محــل  چاه ها، ميزان توليــد، طراحي و اجراي 
 ،(IOR/EOR) پيشــرفته  بازيافــت  برنامه هــاي 
مي تــوان بــه چالش هايي از قبيل بررســي نحوة 
اشتراك مخزن يا  مخازن ميدان با كشور همسايه 
و نيــز نحوة كاهش ســرعت حركت ســيال به 
سمت بخش خارجي (مربوط به كشور همسايه) 

اشــاره كرد. البته بايد به  اين امر توجه شــود كه 
در مخــازن داخلي درنهايت بــراي تعيين روش 
(ســناريوي) برتر جهت توســعه ميدان، اقتصاد 
بلندمدت پروژه است كه تصميم ساز مي شود اما 
در مديريت مخازن مشترك، علي القاعده اقتصاد 
كوتاه مدت پروژه و حتي در مواردي سياســت  

خارجي در تصميم گيري نهايي مؤثر است.
از نظر فني، مهم ترين مشــكل در شــناخت 
مخزن كه مي تواند بر مديريت مخزن تأثير منفى 
داشــته باشــد، فقدان اطالعات بخش خارجي 

مخزن است.
2- توسعة بهينه و علمي مخازن مشترك

همــان گونه كه در بســياري از نقــاط دنيا 
معمول است، علمي ترين روش مديريت مخازن 
مشــترك، تشــكيل كميتة مشــترك مديريت 
اين گونــه مخازن اســت. اين امــر نه تنها باعث 
توليد بهينه از مخزن مي شود، بلكه بيشترين منافع 
بلندمــدت ملت هــاي صاحب مخــزن را تأمين 
مى كنــد. در اين موارد شــايد كاراترين روش، 
سپردن توســعة مخزن به شــركتى بين المللي با 
ســوابق روشن و مفيد در توســعة مخازن است. 
اجراي اين روش حتي مي تواند در بهبود روابط 
نه تنها سياســي و اقتصادي كشورها مؤثر باشد، 
بلكه باعث ارتقاى روابط اجتماعي ملت ها شود 

و درك متقابل ملت ها را از يكديگر باال برد. بايد 
توجه شــود، حتي دربارة توسعة يكپارچه يك 
مخــزن هيدروكربوري با ابعاد معمول در منطقة 
خاورميانه (طول و عــرض چند ده كيلومتري با 
ضخامت چنــد صد متــري و در اعماق حدود 
3000 متــري و پايين تر از ســطح زمين)، آنقدر 
پيچيدگي و ضرايب عــدم اطمينان بر مطالعات 
فني و عمليات توسعه حاكم است كه در موارد 
زيادي دســتيابي به اهداف توسعه را با شكست 
مطلق يا شكســت نسبي همراه كرده است. حال 
اگر اطالعات بخشــي از مخــزن دراختيار تيم 
توســعه دهنده نباشــد، با اطمينان مي توان گفت 
كه هر دو كشــور يا كشورهاي صاحب مخزن، 
خواسته يا نا خواسته به توليد غير صيانتي از مخزن 
اقدام مى كنند. بنابراين، تالش در راستاى تشكيل 
تيم هاي مديريت مشترك اين مخازن بسيار مهم 
است و ارزش «ســرمايه گذاري سياسي» زيادي 

مي توان براي آن قائل شد. 
با توجه به  شــرايط فعلي حاكــم بر جغرافياي 
سياسي منطقه، به نظر مي رسد دستيابي به اين هدف 
در كوتاه مدت با مشــكالت زيادي همراه اســت. 
بدين لحاظ، تالش شده اســت در بخش هايى كه 
در ادامــه مي آيند، به برخي نكات فني كه بايد در 
توسعة اين گونه مخازن توجه قرار شود، اشاره كرد.
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3- تعريف مخزن مشترك
مــوردي كــه به تازگــى در توســعة مخازن 
مشــترك پيش آمده، موضوع «تعريف» اين گونه 
مخــازن اســت. به طــور معمــول و در تصــور 
غيركارشــناس، عبور خط مرزي از نقشة آخرين 
منحني بســتة مخزن، بيانگر مشترك بودن مخزن 
شناخته شده است. هر چند اين شرط الزم است، 
براي اظهار نظر جزمي در مورد مشترك بودن يك 
مخزن كافى نيست. متأسفانه، در جلسات رسمي 
كه در حضور تصميم گيران تشكيل مي شود، افراد 
غيركارشناس، اما «پُر سروصدا» با تكيه بر نقشه اى 
ساده كه نشانگر عبور خط مرزي از بخشي از ميدان 
است، حتي در مقابل كارشناسان فن، حكم محتوم 
و مطلق بر مشــترك بودن فالن مخزن مى دهند و 
با اعالم رقمى غيرمســتند از توليد آن طرف مرز، 
مســئوالن را به اخذ تصميماتــي لحظه اي مجبور 
مي كنند كه موجب ايجاد تعهدات غيرالزم براي 
شــركت ملّي نفت ايران و كشــور مى شود. يك 
فرد كارشــناس مخزن، نه تنها در اين گونه موارد، 
بلكه در مورد ســاير مخازن نيــز با لحاظ ضرايب 
عدم اطمينان و بكار گيري كلماتي از قبيل «شايد»، 
«ممكن است»، «اگر اينطور باشد»، «با فرض»،... در 
مورد عملكرد مخزن حكــم مي كند. در هر حال 
الزم است، به ويژه در موضع تصميم گيري، به اين 
نكته توجه شــود كه يك مخزن هيدروكربوري 
زيرزميني محيطى متخلل است و قوانين حاكم بر 
اين گونه محيط ها در اســاس و پايه با محيط هاي 
معمــول مانند خطــوط لوله يا حوض و اســتخر 
تفــاوت دارد. يك مخــزن هيدروكربوري «يك 
كاســه» پر از نفت نيست كه با واردكردن چند ني 
(چاه) در آن بتوان هر چقدر خواست از آن كاسه 
مكيد. بله، در شرايط خاص و با اما و اگرهاي زياد 
مي تــوان گفت خط مرزي، تقســيم كنندة مخزن 
به بخش داخلي و خارجي اســت. همچنين توليد 
غيرصيانتي از يك سوي مرز باعث مهاجرت نفت 

به ديگرسوي خواهد شد.
مي تــوان به صورت صريــح و قاطع گفت، 
حتــي در مــورد مخزنــي كه مالــك آن يك 
كشــور است نيز به دليل فقدان اطالعات الزم از 
جزئيات مخزن، برنامة توسعه و توليد مخزن بايد 

به صورت پويا و براســاس به روزترين اطالعات 
توليد اصالح شــود. حال وقتي، فقط اطالعات 
اوليه بخشــي از مخزن دراختيار باشــد، مطمئناً 
طرح توسعة مخزن بهينه و صيانتي نخواهد بود. 
آيا توليد غير صيانتي از يك بخش مخزن، لزوماً 
به معناي رانش ســيال مخزن به سمت كشوري 
خواهد بود كه توليد غيرصيانتي كرده اســت؟ 
پاسخ به اين سؤال نه صددرصد مثبت است و نه 
صددرصد منفي. البته به طور قطع مي توان گفت، 
هر گونه توليد غير صيانتــي از هر بخش مخزن، 
كاهش شــديد ميزان نهايــي هيدروكربور قابل 
بازيافت از آن بخش را در پى خواهد داشــت. 
بــراى اعالم نظر دربارة تأثيــر توليد غير صيانتي 
يك بخش از مخزن بر عملكرد ساير بخش هاي 
آن، الزم است مخزن شبيه  سازي شود. از طرف 
ديگــر، براي همة مخــازن نمي توان يك حكم 
صادر كرد و الزم است براي هر مخزن براساس 
مشــخصات آن و مدل مخزني ســاخته شده و 
گزينه هاي مختلف توليد هــر بخش، جداگانه 

پاسخ داده شود.
بديهي اســت در مورد يــك مخزن خاص 
با شــرايط زير، نه تنها پاســخ مثبت است، بلكه 
موجــب هرزرفت نفــت (در مخــازن نفتي) يا 
مايعــات گازي (در مخــازن گازي) در ســاير 

بخش هاي مخزن مي شود:
• مخــزن بطور ايدئال همگن و يكنواخت 

(Homogeneous) باشد.
• سنگ مخزن، تراوايي بسيار باال داشته و 

در سراسر مخزن كامًال يكنواخت باشد.
• مخزن حالت گنبدي داشــته و شيب آن 

كم باشد. 
4- مستقل نمودن عملكرد بخش داخلي مخزن

يكــي از مــواردي كه به تازگــى مطرح و 
پيشنهاد شــده اســت، ايجاد «پردة مجازي» در 
مرز اســت؛ بدين گونه كه بــا چيدمان چاه هاي 
توليدي در كنار مرز، قسمت قابل مالحظه اي از 
ناحيه اي از مخزن كه در داخل كشور قرار دارد، 
از مابقي مخزن، جدا و به صورت مخزنى مستقل 
با سناريوي توليد بهينه و صيانتي مديريت شود. 
در اين پيشنهاد ، گمان مي رود با حفر دو رديف 

چاه توليدي در كنار مرز، مي توان به نقاط با دبي 
صفر در بين چاه ها دست يافت. 

اين پديــده (به وجود آمــدن نقاطي با دبي 
صفر در بين دو نقطة توليدي) براســاس تئوري 

امواج ارائه شده است.(شكل 1) 
با نگاهي اجمالي به مباني اين پديده، مي توان 
متوجه شد كه اين امر به شرطي قابل وقوع است 
كه اوالً محيط حركت موج فشاري ايجاد شده 
(ناشــي از توليــد) همگن و يكنواخت باشــد، 
ثانياً شــناخت كاملي از مشــخصات محيط در 
دسترس باشد، ثالثاً بتوان تغييرات فشار (تغييرات 
دبي) را كامل كنتــرل كرد. عالوه بر  اين نكات 
به نظر مي رســد، بايد عملكــرد مخزن حجمي 
(Volumetric) باشــد. بايد به ايــن نكته توجه 
كرد كه حتي در مــورد يك قطعه پالگ مغزه 
(بــه ابعاد 2 در 2/5 اينچ) نيز نمي توان بر همگن 
و يكنواخت بــودن آن حكم قطعي صادر كرد. 
حال چگونه مي تــوان حجمي از مخزن به طول 
چندين كيلومتــر، عرض حداقــل 2000 متر و 
ضخامــت صدها متــر را اوالً ارزيابي و برآورد 

كرد، ثانياً انتظار داشت همگن باشد؟
همان گونه كــه از مختصر توضيحات فوق 
مشــهود اســت، هر چند از لحاظ نظري با حفر 
دو رديــف چــاه در فواصل ازپيش تعيين شــده 
و بــا كنترل دبــي هر يــك در مقاديــر از قبل 
محاسبه شــده مي توان يك خط مرزي «جريان 
صفر»، ايجاد و از حركت ســيال به سمت ديگر 
جلوگيري كرد، امــا در عمل، اوالً تقريباً وقوع 
اين پديده غيرممكن اســت، ثانياً بر فرض وقوع 

قابل بررسي و تأييد نيست. 
البته بايــد بدين امر اذعان كــرد كه با همة 
مســائل مذكور، عمًال تالش مي شود تا با لحاظ 
چيدمان بهينة چاهها، از مهاجرت نفت به بخش 
خارجي مخزن حتي االمكان پيشــگيري شــود. 
شكل2، چيدمان پيشنهادي چاه ها در يك مخزن 

مرزي را نشان مي دهد. 
 5- بازيافـت پيشـرفته (IOR/EOR) در مخازن 

مشترك
در چنــد ســال اخيــر از نظــر فنــي و در 
چارچوب سياســت كلي مديريت بهينة مخزن، 
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توصيه مي شود بازيافت پيشرفته از مراحل اولية 
توسعة مخزن برنامه ريزي و اجرا شود و دليلش 
نيز اين است كه امكان دارد با گذشت زمان و با 
تخلية بخشي از مخزن به صورت «تخليه طبيعي»، 
حجم قابل مالحظــه اي از هيدروكربور مخزن 
غيرقابل توليد شــود. در مخازن غير مشــترك، 
ارائه و اجراي يك برنامه  بازيافت پيشرفته، اّوالً 
نياز به مطالعات گسترده ي آزمايشگاهي و حتي 
در مواردي ميداني دارد.  ثانياً بودجه ي هنگفتي 
در مقايسه با برنامه هاي تخليه ي طبيعي بايد هزينه 
گردد. در مخازن مشترك، عالوه بر چالش هاي 
مذكــور، چالش ديگر ميــزان انتفاع هر يك از 
صاحبان مخزن از اجراي اين گونه برنامه هاست. 
اين مطلب اهميت تعامل علمي صاحبان مخزن 

را در توسعة بهينه آن بيشتر نشان مي دهد. 
از روش هــاي مهــم بازيافت پيشــرفته كه 
در شــركت ملي نفت ايــران در مخازن داخلي 
با موفقيت اجرا شــده اســت، مي توان به تثبيت 
يا حتي افزايش فشــار مخزن بــا تزريق گاز در 
كالهــك گازي يا آب در آبده مخزن اشــاره 
كرد. اجراي هر يك از اين دو روش، به سرماية 

ثابــت و عملياتي خيلــي بااليي نيــاز دارد و از 
طرف ديگــر در همة مخازن قابل اجرا نيســت. 
در صورتي كه اثبات شــود از نظــر فني، اجراي 
هر يــك از اين روش ها، بــراي بهبود عملكرد 
مخزن مؤثر اســت، در مخازن مشترك اجراي 
آن، بدون ترديــد، باعث منتفع شــدن همزمان 
كشــور همســايه نيــز خواهــد شــد؛ ازاين رو، 
پيشنهاد آن براي اجرا سوال برانگيز خواهد بود. 
در صورتي كه امكان توســعة مخازن مشترك با 
مديريتى واحد به هر دليلي نباشد، به ناچار بايد از 
روش هاي زودبازده كه حتي االمكان به صورت 
منطقه اي عمل مي كنند، براي بازيافت پيشــرفته 
اســتفاده كرد. به نظر مي رسد در چنين مواردي 
مي توان روش هايي نظير سيالبزني (آب يا گاز) 
و حتي تزريــق امتزاجي را مدنظــر و مطالعات 

آزمايشگاهي و ميداني دربارة آن داشت.
 نتيجه گيري و پيشنهاد 

* روش علمــي و بهينــة توســعة مخــازن 
مشــترك، فقط با تعامل فنــي صاحبان مخزن و 
اجراي سناريوي توليد بهينه براي مخزن حاصل 

مى شود.

* هر چند براي گنجانــدن يك مخزن در 
فهرســت مخازن مشــترك عبور خط مرزي از 
آخرين منحني بستة مخزن الزامي است، اما بايد 
با جمع آوري اطالعات ايســتا و پوياي مخزني، 
ميزان ارتباط هيدروديناميكي دو ســوي مرز را 
تخمين زد تا بتوان براي توســعة مخزن طرحى 
بهينه براساس مطالعات جامع مخزن پيشنهاد داد.

* اگرچه در عمــل امكان تأمين يك خط 
يا بهتر اســت گفته شــود «يك صفحة مرزي با 
جريان صفــر» تقريباً غيرممكن اســت، اما بايد 
تالش كرد تــا چيدمان چاه هــاي توليدي يك 
مخزن مشترك، به گونه اي طراحي و اجرا شوند 
كــه مهاجرت هيدروكربور به آن ســوي مرز به 

حداقل ممكن كاهش يابد.
* به صرفه ترين روش بازيافت پيشــرفته در 
مخازن مشترك، روش هاي زودبازده اي هستند 
كــه حتي االمكان به صــورت منطقــه اي عمل 
كنند. در اين گونــه مخازن مي توان به مطالعات 
آزمايشــگاهي و ميداني بــراي روش هايي نظير 
ســيالبزني (آب يا گاز) و حتي تزريق امتزاجي 

توجه كرد.

  2    چيدمان پيشنهادي چاه ها در يك مخزن مرزي

1. kargarpour2000@yahoo.com  
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