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"گردآوري اطالعات فني میادین هیدروكربني؛ آنچه هست، آنچه باید باشد
 )بخش دوم: ابعاد مدیریتي("

تهیه كننده: یزدان فرجي، شركت ملی نفت ایران  

پیشتر در ش��ماره 156 این نشریه گزارشي 
با عنوان "گ��ردآوري اطالعات فني میادین 
هیدروکرب��وري، آنچ��ه هس��ت، آنچه باید 
باش��د )بخش اول: ابعاد فني(" منتشر شد که 
در آن دیدگاه ه��اي رئی��س اداره مطالعات 
مخازن ش��رکت ملي مناط��ق نفتخیز جنوب 
و رئیس اداره مهندس��ي نفت ش��رکت نفت 
ف��الت قاره در خصوص ای��ن موضوع ارایه 
گردید. همانگونه که در بخش اول گزارش 
ذکر شد اهمیت داده هاي مخزني بر هیچ یک 
از فعاالن حوزه مهندسي نفت پوشیده نیست. 
براي توس��عه یک میدان نفتي یا گازي الزم 
اس��ت ابت��دا ارزیابي و توصیف مناس��بي از 
مخازن موج��ود در آن به عمل آید و جهت 
این ارزیابي نی��از بارزي ب��ه اطالعات اولیه 
کسب شده از مخزن در شکل هاي گوناگون 
ش��امل داده هاي ژئوفیزیک��ي، پتروفیزیکي، 
سنگ و سیال و آزمایشات چاه وجود دارد. 
در بخ��ش اول گزارش، ابع��اد فني موضوع 
توسط نخبگان فوق الذکر تشریح گردید. بر این 
اساس موارد زیر محور دیدگاه ها قرار گرفته اند:

 چرای��ي اهمیت جم��ع آوري و کاربرد 
اطالعات به منظور توصیف و ارزیابي مخازن 

هیدروکربني
 موانع��ي ک��ه احیان��اً موج��ب نق��ص در 
جم��ع آوري وکاربرد اطالع��ات مذکور در 

صنعت نفت کشور شده اند.
 چگونگي رفع موانع مورد اشاره در بند قبل

 بی��ان مث��ال ب��راي تجربیات ش��خصي در 
خصوص فایده جمع آوري اطالعات مذکور 
در بخش دوم گزارش س��عي بر آن است 
تا ابعاد مدیریتي موضوع مورد بررس��ي قرار 
گیرد. در این راستا دیدگاه هاي صاحبنظران 

فعال در ش��رکت نفت مناطق مرکزي ایران، 
مدیریت اکتش��اف و ش��رکت نف��ت و گاز 
پ��ارس ارایه مي گردد. طبعاً با در نظر گرفتن 
توأم��ان ابعاد فن��ي و مدیریتي موضوع مورد 
بحث مي توانیم ش��اهد اقدامات مناسب تري 
در زمین��ه گردآوري اطالع��ات فني میادین 

هیدروکربني و کاربرد مؤثر آنها باشیم. 
 آق�اي مهن�دس جوالپ�ور مع�اون 
اكتشاف مدیریت اكتشاف نقطه نظرات 
واحده�اي زیرمجموع�ه خ�ود را به 

شرح زیر منعكس نموده اند:
مدیریت اطالعات شامل سه سرفصل مهم 
تولید، ذخیره سازي و بازیابي اطالعات است 
و در کلیه موارد یادشده تابع نظر حاکمیتي، 
رفتار سازماني و زیرساخت مي باشد. در این 

رابطه چند نکته حائز اهمیت است:
1- مس��ئولین ارشد س��ازمان درصورتي که 
از اهمیت مدیریت اطالع��ات به ویژه دانش 
مدیریت آن آگاه باش��ند، حتي علیرغم عدم 
پذیرش همگاني و یا عدم وجود زیرساخت 
کاف��ي مي توانن��د گامي هرچن��د کوچک 
در ب��رآورده نم��ودن ای��ن ام��ر بردارند. اما 
درصورتي که این موض��وع در حیطه دانش 
ایش��ان نباش��د حتي در صورت عالقه مندي 
و موافقت، همراهي الزم و پیگیري مناس��بي 

نداشته و منظور نهایي حاصل نخواهد شد.
2- داده و اطالعات موجود در هر س��ازمان 
با ارزش ترین دارایي آن س��ازمان محسوب 
مي گ��ردد. در صورتي ک��ه از ای��ن دارایي 
به عنوان ابزار و امتیاز خاص اس��تفاده ش��ود؛ 
قطع��اً مان��ع به اش��تراک گذاري اطالعات و 
ایجاد فضاي مناسب کاري خواهد بود. آنچه 
ک��ه در بخ��ش مدیری��ت داده اهمیت دارد 

استفاده از داده و اطالعات براي تولید دانش 
و بهره مندي از آن براي تولید ثروت اس��ت. 
اما نگه��داري و مدیری��ت داده و اطالعات 
به ش��کل غیرکاربردي فق��ط هزینه اضافه بر 

سازمان تحمیل مي کند.
3- عظیم تری��ن پای��گاه داده ه��اي جهان نیز 
بدون وجود زیرساخت و به اشتراک گذاري 
مناس��ب )که در قالب پروتکل هاي مدون و 
رسمي تدوین مي شود( قادر به تولید ثروت 
نمي باش��د. داده هایي ک��ه از دقت و صحت 
کاف��ي برخ��وردار هس��تند حت��ي در حجم 
کم در صورت به اش��تراک گذاري مناس��ب 
مي توانن��د ارزش افزوده بس��یار تولید کنند. 
براي به اشتراک گذاري نیز نیاز به زیرساخت 
و  مناس��ب  نرم اف��زاري  و  س��خت افزاري 
کاربرپسند و تدوین دستورالعمل هاي شفاف 

و مدون در این زمینه مي باشد.
آقاي مهندس رجبي مدیر امور فني 
ش�ركت نف�ت مناطق مرك�زي ایران 
نقطه نظ�رات واحده�اي زیرمجموعه 
خود را به شرح زیر منعكس نموده اند:

نقطه نظرات اداره زمین شناسي 
انجام فعالیت هاي اکتش��افي و توسعه اي، 
زنجی��روار ب��ه هم ارتب��اط داش��ته و مکمل 
هم مي  باش��ند. لذا بایس��تي کلی��ه اطالعات 
پای��ه اي اعم از بررس��ي هاي زمین شناس��ي، 
ژئوفیزیک��ي، حف��اري و مخ��ازن طبق یک 
الگو و بر اس��اس یک نقش��ه راه انجام شود. 
نقص اطالعاتي و عدم انجام فعالیت هاي هر 
بخش در زمان خود منجر به اتالف س��رمایه 
و ع��دم تحقق برنامه ها خواهد ش��د. چنانچه 
بعد از کش��ف یک می��دان نفتي ی��ا گازي 

)Y.faraji@nioc.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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)در ص��ورت مش��اهده ابهامات س��اختاري 
گسترده( لرزه نگاري س��ه بعدي انجام گردد 
و ی��ا با حفاري چاه هاي توصیفي، برداش��ت 
کلیه نمودارها، مغزه ها و آزمایش��ات الزامي 
گردد، پس از آن با کمترین ریسک مي توان 

به توسعه میدان پرداخت.   

پیشنهادات
 مناقص��ات مرب��وط به فعالیت هاي کس��ب 
اطالع��ات از چاه ه��ا ب��ا آنچه که در س��ایر 
مناقصات مدنظر قرار مي گیرد، باید متفاوت 
باش��د؛ یعني امتیاز فني س��هم غالب را داشته 
باش��د و تنها قیمت پایین م��الک عمل قرار 
نگیرد تا مش��اوران و پیمانکاران قوي در این 

عرصه فعالیت نمایند.
 از آنجایي ک��ه میادین کش��ور م��ا معموالً 
داراي گس��ل هاي متع��دد ب��وده و به لحاظ 
س��اختاري ج��زو پیچیده ترین میادی��ن دنیا 
هستند، لرزه نگاري سه بعدي در میادیني که 

قرار است توسعه یابند انجام گیرد.  
 یکي از بخش هاي اساسي مطالعه مخزن و تهیه 
MDP انجام آزمایش هاي سنگ و سیال است. 

لذا مي باید پ��س از اخذ نمونه مغ��زه بالفاصله 
نسبت به انجام آزمایش هاي مربوطه اقدام نمود. 
از آنجایي که آزمایش��گاه هاي موجود در حال 
حاض��ر ناکافي ب��وده و غالب��اً داراي تجهیزات 
ب��ه روز نمي باش��ند، الزم اس��ت در خص��وص 
تجهیز آنها اقداماتي صورت گیرد. الزم به ذکر 
اس��ت که در بسیاري از چاه ها که سنگ داراي 
شکس��تگي هاي متعدد بوده و ی��ا هرزروي در 
مخزن رخ مي دهد، امکان اخذ مغزه هاي کامل 
و پیوس��ته وجود ن��دارد و لذا ضروري اس��ت 
جهت رفع مش��کل مزبور پیمانکاران مرتبط در 

این حوضه تجهیز گردند.

نقطه نظرات اداره عملیات مخازن 
1- اطالعات مخزني مبناي تمام محاس��بات 

مخ��زن  رفت��ار  در  آت��ي  پیش بیني ه��اي  و 
مي باش��د. پیش بیني درس��ت رفت��ار مخزن 
که پیش نیاز آن اخ��ذ اطالعات باکیفیت از 
مخزن مي باش��د موجب جلوگیري از هزینه 
اضافي و بهینه س��ازي بهره ب��رداري از میدان 
)حداکثر س��ود در حداقل هزین��ه( از طریق 

ارائه سناریوهاي بهینه و منطقي مي گردد.
2- برخ��ي از موانعي که موج��ب نقص در 
جم��ع آوري اطالعات مخزني در کش��ور ما 

شده اند عبارتند از:
کمب��ود منابع ش��امل ضع��ف در فناوري، 

امکانات و نیروي انساني
 چرخ��ه اداري زمانب��ر جهت تهی��ه ابزار و 

امکانات
کمبود پیمان��کاران قوي جه��ت تحلیل و 
صحت س��نجي اطالع��ات مخزن��ي از جمله 

نمونه هاي اخذ شده
 اولویت داش��تن تولید نفت و گاز نسبت به 

فرآیند کسب اطالعات 
3- برخ��ي از راهکاره��اي رف��ع موانع اخذ 

اطالعات مخزني عبارتند از:
 افزای��ش ارتب��اط ب��ا ش��رکت هاي معتبر 
بین المللي و استفاده از توان فني و مالي آنها

 اس��تفاده از مناب��ع داخل��ي و بومي س��ازي 
فناوري هاي مورد نیاز به موازات اس��تفاده از 

فناوري هاي روز
 رتبه بندي اطالع��ات از حیث اهمیت آنها 
و اولوی��ت دادن به کس��ب اطالعات حیاتي 
میادی��ن و توجه به بازگش��ت صدها برابري 
هزینه انجام ش��ده در راستاي اخذ اطالعات 
طي فرآیند افزایش تولید و ضریب بازیافت

4- مثال ه��اي زی��ر تجربیات��ي در خصوص 
فایده جمع آوري اطالعات مخزني مي باشند:

 اخذ اطالعات حی��ن حفاري به عنوان مثال 
آزمایش فشار مکرر سازند منجر به تشخیص 
کالهک گازي در دو می��دان درحال تولید 
دالپري و سعادت آباد گردیده است. این امر 

موجب تشخیص مؤثر پیش بیني رفتار مخزن 
و اصالح برنامه هاي توس��عه میدان به ارزش 

میلیون ها دالر گردیده است.
 اخذ اطالعات دینامیک مخزن و بازنگري 
در حج��م درجاي میدان درحال تولید تنگ 
بیجار که منجر به پیش بیني واقع بینانه تر تولید 
می��دان و لزوم بازنگ��ري در برنامه هاي آتي 

توسعه میدان گردیده است.
 انج��ام لرزه ن��گاري س��ه بعدي در می��دان 
دهلران منجر به تحلیل بهتر عملکرد چاه هاي 
بخش جنوبي میدان در کنار گسل و شناخت 
دلیل ارتباط ضعیف چاه هاي ش��مال غرب و 

جنوب شرق میدان گردیده است.

نقطه نظرات اداره مطالعات مخازن 
در راستاي موضوع مدنظر کلیدواژه هایي 
همچون "اخذ اطالعات در زمان مناس��ب"، 
وجود  "ل��زوم  اطالعات"،  "صحت س��نجي 
بانک اطالعاتي و هوشمندس��ازي اطالعات 
از طری��ق جم��ع آوري و طبقه بن��دي آنها به 
صورت دیجیتال در پایگاه داده" مورد بحث 
قرار گرفته و از آنها به عنوان ش��رایط کسب 

اطالعات مخزني معتبر یاد شده است.
اه��م موان��ع و دالیل عدم کس��ب داده و 

اطالعات مخزني به شرح زیر مي باشند:
 مهمتری��ن مانع در ش��رکت هاي بهره بردار 
که موجب نقص در جم��ع آوري اطالعات 
مي باش��د، موض��وع تولی��د تکلیف��ي ب��وده 
به طوري ک��ه ش��رکت ها بعضاً در راس��تاي 
تحق��ق تولید به ناچ��ار از کس��ب اطالعات 
ضروري خصوص��اً در هنگام حفاري چاه ها 

عبور مي کنند.
 مس��أله دیگر عدم وجود بودجه مش��خص 
و مصوب جه��ت اخذ اطالعات مي باش��د؛ 
به طوري ک��ه گاه��ي به دلیل فق��دان اعتبار، 
اطالعاتي همچون لرزه ن��گاري مورد توجه 
قرار نمي گیرن��د. اخذ اطالع��ات فرآیندي 



8

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 157  گزارش

هزینه بر اس��ت و از آنجا یي که دسترس��ي به 
اطالعات مخزني تأثیر آني و مس��تقیم روي 
دب��ي تولیدي ندارد، لذا چنانچه بینش و دید 
راهبردي نس��بت ب��ه ارزش واقعي و اهمیت 
آتي اطالعات مزبور وجود نداش��ته باش��د، 
بودج��ه مناس��ب و کافي وقف ای��ن فرآیند 

نخواهد شد. 
 عامل دیگر فقدان دس��تگاه ها و تکنولوژي 
مناس��ب جهت اخذ اطالعات مخزني است؛ 
به گونه اي که در برخي موارد از لحاظ کیفي 
اطالعات اخذ ش��ده قابل استناد نمي باشد و 

نتیجه درستي حاصل نمي گردد.
تش��ریفات  ب��راي  الزم  اداري  فرآین��د   
مناقصه جهت انجام آزمایش هاي س��نگ و 
آزمایشات س��یال بیش از حد زمان بر بوده و 
این موضوع باعث تأخی��ر در تهیه مطالعات 

مخزن مي گردد.

آقاي مهندس ماجد مدیر مهندسي 
نفت و گاز ش�ركت نفت و گاز پارس 
نقطه نظ�رات واحده�اي زیرمجموعه 
خود را به شرح زیر منعكس نموده اند:

می��دان گازی پارس جنوب��ی بزرگ ترین 
میدان گازی جهان به ش��مار م��ی رود که با 
توجه به مش��ترک بودن این می��دان عظیم، 
توس��عه هرچه س��ریع تر آن در دس��تور کار 
ش��رکت ملی نفت ایران قرار گرفت. لیکن 
بدیهی است که موضوع توسعه به هنگام این 
میدان نمی بایس��ت مانع از توس��عه اصولی و 
علمی آن و در نتیجه از دست دادن بخشی از 
این ذخایر عظیم گردد، زیرا اگرچه تأخیر در 
توسعه فازها، به ویژه فازهای مرزی، می تواند 
منجر به از دس��ت رفتن مق��داری از ذخایر 
طرف ایران��ی از طریق مهاجرت به س��مت 
طرف قطری گردد، اما تعجیل غیر اصولی و 
به تبع آن توسعه و تولید غیر علمی می تواند 
باعث از دس��ت رفتن مقادیر قابل توجهی از 

این ذخایر )حتی به مراتب بیشتر از آنچه در 
اثر مهاجرت تصور می ش��ود(، گردد. لذا با 
آگاهی از میزان اهمیت شناخت دقیق مخزن 
و نیز نقش چاه های توصیفی در دس��تیابی به 
این ش��ناخت، می توان به لزوم حفر چاه های 
توصیف��ی و انجام عملیات ارزیابی مخزن در 

آنها پی برد.

الف( اهمیت شناخت دقیق مخزن
ش��ناخت صحیح مخزن و آگاهی از نحوه 
عملک��رد آن از چن��د منظ��ر حای��ز اهمیت 

می باشد:
الف-1( طراحی الگوی بهینه توسعه و تولید 

از میدان 
مخ��زن  ه��ر  از  مطل��وب  بهره ب��رداری 
هیدروکربوری مس��تلزم تعیین صحیح تعداد 
چاه موردنیاز، آرایش مطلوب آنها و نیز نرخ 
تولید مناس��ب برای هر یک از این چاه ها، به 
منظور تولید بیشترین هیدروکربور ممکن در 
بازه زمانی مطلوب می باشد. بدیهی است که 
هرگون��ه انحراف از برنامه توس��عه مطلوب، 
به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات موردنیاز، 
می توان��د باع��ث از دس��ت رفت��ن حج��م 
قابل توجهی از ذخایر میدان گردد. در میدان 
گازی پارس جنوبی، ای��ن برنامه ریزی ها در 

محورهای زیر موضوعیت می یابد:
 تهیه برنامه توسعه و فازبندی میدان: پس از 
حفر نخستین چاه های اکتشافی میدان، برنامه 
اولیه توس��عه می��دان ارائه و اج��رای آن در 
دس��تور کار قرار گرفت. اما بر اساس نتایج 
حاصل از چاه های توصیف��ی و یا توصیفی/

تولیدی بعدی، این برنام��ه چندین بار مورد 
بازنگ��ری قرار گرفت��ه و تع��داد و موقعیت 

فازهای توسعه ای تغییر یافته است.
 بهینه سازی برنامه فازهای در دست توسعه: 
پ��س از اینک��ه برنامه توس��عه فازه��ا تهیه و 
در اختی��ار پیمان��کاران طرح ه��ا ق��رار داده 

ش��د، در قراردادهاي توس��عه ام��کان ایجاد 
تغییرات موردنیاز در ای��ن برنامه ها )با توجه 
به اطالع��ات حاص��ل از ارزیاب��ی چاه های 
توصیفی هر فاز( لحاظ گردیده است. شایان 
ذکر است ارائه پیشنهاد از طرف پیمانکاران 
طرح ها برای انجام اصالحات الزم، به عنوان 
یکی از وظایف آنها مورد تأکید قرار گرفته 
اس��ت. از جمله تغییرات صورت پذیرفته در 
آرایش چاه های س��کوهای میدان بر اساس 
نتای��ج حاص��ل از ارزیاب��ی چ��اه توصیفی، 
می توان ب��ه تغییر آرایش چاه های س��کوی 

SPD13C اشاره نمود.

 تولی��د از ذخایر حاش��یه ای میدان: هر چند 
به دلی��ل باال بودن س��طح تم��اس آب و گاز 
در حاش��یه  می��دان، این نواح��ی در اولویت 
توس��عه قرار نگرفته اند، با این وجود، حجم 
ذخای��ر گازی در ای��ن نواحی ب��ه اندازه ای 
اس��ت که بدون ش��ک با رو ب��ه اتمام بودن 
تکمیل فازهای در دس��ت توس��عه، بررسی 
بیش��تر به منظور توس��عه این نواح��ی مورد 
توج��ه ج��دی ق��رار گرفته اس��ت. کاهش 
عدم قطعیت ه��ای موجود در ارتب��اط با این 
نواح��ی و تصمیم گیری صحی��ح در رابطه با 
توس��عه آنها بدون در اختیار داش��تن دیدی 
روشن از وضعیت فازهای حاشیه ای میدان با 

دشواری های زیادی مواجه می باشد. 
 تولی��د از ذخایر به جا مان��ده در فضای بین 
سکوهای تولیدی کنونی: در تمامی مخازن، 
پ��س از اجرای برنامه اولیه توس��عه و تولید، 
می باید نواحی کمتر تخلیه ش��ده موجود در 
فضای بین چاه های تولیدی شناسایی و برنامه 
مناس��بی برای حفر چاه ه��ای جدید و تولید 
این ذخای��ر به جا مانده ارائه گ��ردد. اگرچه 
مطالعات اولیه مربوط به جانمایی این چاه ها 
صورت پذیرفته است اما این برنامه ریزی نیز 
مس��تلزم احاطه کافی به ش��رایط مخزنی در 

تمامی نواحی میدان می باشد.
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الف-2( پای��ش و نگهداش��ت مخزن در 
طول دوره تولید از آن

پس از توسعه هر میدان، مسأله مهم بعدی 
پایش مستمر عملکرد میدان می باشد که در 
ط��ی آن هرگونه عدم تطاب��ق رفتار چاه های 
تولی��دی ب��ا برنام��ه پیش بینی ش��ده، مورد 
بررس��ی قرار گرفته و برای آن چاره اندیشی 
می گردد. به عنوان مثال می توان به مشکالت 
ناشی از تولید آب اضافی از چاه و یا مسدود 
گردیدن دهانه چاه در اثر تش��کیل میعانات 
نم��ود.  اش��اره   )Condensate Blockage(

پیش بینی چنین اتفاقات��ی و نیز یافتن راه حل 
مناسب برای رفع آنها بدون در اختیار داشتن 
ابزار مناس��ب برای ش��ناخت صحیح مخزن 

امکان پذیر نمی باشد. 
ب( ابزار موردنیاز جهت شناخت صحیح 

مخزن
ب��ا توجه ب��ه آنچه در ب��اال به آن اش��اره 
ش��د، عدم ش��ناخت صحیح مخزن می تواند 
مانع از برنامه ریزی مناس��ب برای توس��عه و 
تولی��د از می��دان گ��ردد و در نتیجه لطمات 
جبران ناپذیری را به دنبال داش��ته باشد. بدین 
منظ��ور ض��روری اس��ت تا پس از کس��ب 
اطالعات موردنیاز ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی، 
زمین شناسی و مخزنی، نسبت به ساخت یک 
مدل دقیق ک��ه نماینده رفت��ار واقعی مخزن 
باش��د اقدام نمود. غالب اطالعات موردنیاز 
برای س��اخت چنی��ن مدلی از طری��ق انجام 
عملی��ات  ارزیاب��ی در چاه ه��ای توصیفی و 
تفسیر داده های به دست آمده از آنها حاصل 
می گردد. لذا ش��ناخت دقیق از رفتار واقعی 
مخزن ب��دون حفر چاه های توصیفی میس��ر 
نمی گردد. برای تعیین میزان داده موردنیاز و 
به تبع آن تعداد چاه توصیفی موردنیاز برای 
س��اخت مدل مخزنی قابل ات��کا، موارد زیر 

 باید مدنظر قرار گیرد:
ب-1( ناهمگنی مخزن

نخستین موضوع در تعیین مقدار داده های 
موردنی��از از ی��ک مخ��زن، می��زان همگنی 
و یا یکنواخت��ی خواص مخزن��ی در میدان 
می باش��د. در مخازنی که از همگنی بیشتری 
برخوردار می باش��ند می توان ب��ا حفر تعداد 
کمتری چ��اه توصیفی اطالع��ات موردنیاز 
را به دس��ت آورد و س��پس با تکیه بر فرضیه 
همگ��ن ب��ودن مخزن، ای��ن خ��واص را به 
تمامی مخزن نسبت داد و یا اینکه با به دست 
آوردن الگ��وی تغییرات خواص بین چاه ها، 
اطالعات موردنیاز در نقاط مختلف مخزن را 
با استفاده از داده های موجود محاسبه نمود. 
ام��ا در مخ��ازن ناهمگن و بس��یار ناهمگن، 
نظیر می��دان گازی پارس جنوب��ی که تعمیم 
داده های به دست آمده از چند چاه توصیفی 
به کل میدان و یا محاس��به خواص مورد نظر 
در نقاط جدید بر اساس اطالعات موجود از 
چاه های توصیفی دورتر باعث بروز خطا در 
ارزیابی ها می گردد، ضروری است تا نسبت 
ب��ه اخذ داده های موردنی��از از نقاط مختلف 

میدان اقدام گردد.   
ب-2( وسعت مخزن

ب��ا توجه ب��ه ناهمگنی اش��اره ش��ده، هر 
چقدر که مخزن وس��یع تر باش��د، ب��ه تعداد 
چاه توصیفی بیشتری جهت شناخت دقیق تر 
عملک��رد آن نی��از می باش��د. برای مقایس��ه 
می توان به میدان گازی پارس شمالی اشاره 
نمود. در طرح توسعه این میدان نیز برای هر 
یک از سکوهای تولیدی یک چاه توصیفی 
در نظر گرفته شده اس��ت؛ اما علیرغم اینکه 
این مخ��زن خود به عن��وان یک��ی از ذخایر 
گازی قابل توجه کش��ور ش��ناخته می شود، 
به علت وس��عت کمتر این میدان در مقایس��ه 
با می��دان فوق عظی��م پارس جنوب��ی، تعداد 
چاه های توصیفی تعریف ش��ده در آن برابر 
با چه��ار حلقه می باش��د. البته توج��ه به این 
نکته ضروری اس��ت که عالوه بر چهار چاه 

برنامه ری��زی ش��ده، از اطالع��ات مربوط به 
چاه ه��ای توصیف��ی و تولی��دی قدیمی این 
میدان )حفاری ش��ده در حدود چهل س��ال 
پیش( در تهیه برنامه بهینه توس��عه و تولید از 

این میدان استفاده خواهد شد.
اقتص�ادی  ارزش  و  اهمی�ت  ب-3( 

میدان
موض��وع دیگ��ری که در تعیی��ن میزان 
س��رمایه گذاری در بخ��ش مطالعات��ی هر 
میدان مدنظر قرارمی گیرد ارزش اقتصادی 
می��دان و میزان انتفاع و یا ضرر ناش��ی از 
به کارگی��ری برنامه ه��ای توس��عه صحیح 
و یا نادرس��ت می باش��د. ل��ذا در مخازن 
کوچک که تولید بیش��تر ناشی از توسعه 
علمی نمی تواند پاسخگوی هزینه  عملیات 
ارزیابی مرتبط باشد، کمتر به مسائلی نظیر 
حفر چاه های توصیفی پرداخته می ش��ود. 
اما در مخازن بزرگ تر، جایگاه مطالعات 
یاد ش��ده و اث��ر آن در برداش��ت بهتر از 
میدان محس��وس تر می گ��ردد. در مخزن 
عظیم گازی پارس جنوبی که یک درصد 
از حجم س��یال درجای آن، معادل ذخیره 
ی��ک مخ��زن قابل توس��عه اس��ت؛ هزینه 
جم��ع آوری داده های موردنیاز و س��پس 
مطالعه بر روی آنها، در برابر عایدی ناشی 
از این مطالعات بس��یار ناچیز می باشد. لذا 
در چنی��ن مخازنی همواره ت��الش بر این 
است تا حداکثر داده های موردنیاز جهت 
در اختی��ار داش��تن مدل مخزن��ی دقیق تر 

فراهم آورده شود.
لذا با توجه به موارد گفته ش��ده ضروری 
است تا در بخش های مختلف تولیدی میدان 
)هر یک از سکوهای تولیدی( نسبت به اخذ 

داده های توصیفی موردنیاز اقدام نمود.
پ( برنامه مدیریت مهندس��ی نفت و گاز 

برای بهینه سازی مجموعه عملیات توصیفی
با در نظر گرفتن تمامی مطالب اشاره شده، 
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تردیدی در لزوم حف��ر چاه های توصیفی به 
تعداد موردنی��از و انجام عملیات ارزیابی در 
آنها وجود ندارد. لیکن مدیریت مهندس��ی 
نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس تالش 
ویژه ای را معطوف به بهینه نمودن برنامه های 
ارزیاب��ی، با هدف کاهش زمان و هزینه های 
مرتب��ط نموده و در این راس��تا اقدامات زیر 

صورت پذیرفته است:
تولی�دی/ چاه ه�ای  حف�ر  پ-1( 
توصیف�ی به جای چاه ه�ای توصیفی 

صرف
پ��س از حف��ر اولین چاه های اکتش��افی و 
توصیف��ی در میدان که تنها ب��ا هدف انجام 
عملیات ارزیابی حف��ر  گردیده اند، تالش بر 
این بوده است تا عملیات ارزیابی از این پس 
در چاه های توصیفی/تولیدی صورت پذیرد. 
به این صورت عماًل زمان و هزینه ای صرف 
حف��اری چاه ه��ای توصیفی نش��ده و هزینه 
و زم��ان اضاف��ي تنها مربوط ب��ه مدت زمان 

عملیات ارزیابی می باشد.
پ-2( تقسیم بندی چاه های توصیفی 
Learning و Appraisal به دو گروه

با توج��ه به متف��اوت ب��ودن عدم قطعیت 
برای پارامترهای مختل��ف مخزنی، می توان 
از اندازه گی��ری برخی از ای��ن پارامترها در 
بعضی از چاه های توصیفی صرف نظر نمود. 
با این رویکرد، چاه ه��ای توصیفی میدان به 
دو گ��روه Appraisal و Learning تقس��یم 
ش��ده اند که برنامه ارائه ش��ده برای چاه های 
کمت��ری  بخش ه��ای  دارای   Learning

نس��بت به برنامه ارائه ش��ده ب��رای چاه های 
Appraisal می باشد.

پ-3( بررس�ی و بهینه سازی مستمر و 
چاه به چاه برنامه های توصیفی

مجموع��ه عملی��ات  ارزیابی و نی��ز نتایج 
به دست آمده از آنها به شکل مستمر، هم در 
حین انجام عملی��ات و هم پس از اتمام آن، 

توسط کارشناسان این مدیریت مورد بررسی 
قرار می گیرد و براساس نتایج به دست آمده، 
در ص��ورت مرتفع ش��دن عدم قطعیت های 
موجود در آن چاه و یا ناحیه، ادامه عملیات 
توصیف��ی در آن چ��اه و یا چاه ه��ای مجاور 

مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
با توج��ه به تمام��ی موارد یاد ش��ده، این 
مدیریت در راس��تای رس��الت خود مبنی بر 
تهیه برنام��ه ای علمی، اصول��ی و کاربردی 
برای توسعه میدان، بر لزوم اجراي مجموعه 
عملیات ارزیابی در چاه های توصیفی میدان 
گازی پارس جنوب��ی تأکید نموده و در عین 
حال با نظارت مس��تمر ب��ر مجموعه عملیات 
مدنظ��ر و تحلیل و بررس��ی نتایج به دس��ت 
آمده از آنها، این برنامه ها را به شکل پیوسته 
به روزرسانی و بهینه سازی نموده است. بر این 
اساس ضمن دس��تیابي به ارزیابي کامل تري 
از می��دان، از صرف زمان و هزینه اضافی نیز 

جلوگیری به عمل آمده است.

جمع بندي
جم��ع آوري  اهمی��ت  نوش��تار  ای��ن  در 
اطالع��ات میادی��ن هیدروکربني کش��ور از 
بعد مدیریتي بررسي شد. صاحبنظران حوزه 
مدیریت اکتش��اف نس��بت به اصل مدیریت 
اطالعات که حاوي سه سرفصل مهم تولید، 
ذخیره سازي و بازیابي اطالعات است تأکید 
نمودند. صاحبنظران فعال در ش��رکت نفت 
مناط��ق مرک��زي ایران به م��واردي همچون 
دقت در مناقص��ات مربوط ب��ه فعالیت هاي 
کس��ب اطالعات، بومي س��ازي فناوري هاي 
مورد نیاز به موازات اس��تفاده از فناوري هاي 
روز در حیطه کس��ب اطالع��ات و برطرف 
نم��ودن مس��ئله تعه��د تولید ش��رکت هاي 
بهره ب��ردار جهت تس��هیل در اخذ اطالعات 
اش��اره نمودند. صاحبنظران فعال در شرکت 
نف��ت و گاز پارس با تمرکز ب��ر مثال میدان 

گازي پارس جنوب��ي به عن��وان زمینه فعالیت 
خود، ضمن بررس��ي طراحی الگ��وی بهینه 
توس��عه و تولید از این میدان، حفر چاه هاي 
توصیف��ي را به عنوان اب��زار موردنیاز جهت 
ش��ناخت صحیح مخزن معرف��ي نمودند. در 
انته��ا، برنامه مدیریت مهندس��ی نفت و گاز 
برای بهینه س��ازی مجموعه عملیات توصیفی 

در میدان مذکور تشریح گردید.
بدیهي است در س��طح شرکت ملي نفت 
ای��ران مدی��ران و کارشناس��ان صاحبنظ��ر 
متعددي هس��تند ک��ه مي توانن��د در رابطه با 
ارزش��مندي  ایده هاي  گ��زارش،  موض��وع 
ارای��ه نماین��د. در صورت گ��ردآوري همه 
این نظرات مسلماً اصل موضوع یعني توصیه 
اکید به رعایت اصول مدیریت اطالعات که 
اولین ش��رط آن در اختیار داش��تن داده هاي 
کاف��ي از مخ��ازن هیدروکرب��وري اس��ت، 

همچنان در رأس مطالب خواهد بود. 
ب��ا توج��ه به م��وارد گفته ش��ده، س��ؤال 
اینجاس��ت ک��ه موان��ع پی��ش روي اخذ این 
داده ه��ا کدامن��د؟ چ��را نخب��گان صنع��ت 
باالدس��تي نفت ایران از روال موجود کسب 
داده ها، پردازش، تفس��یر، ذخیره س��ازي، به 
اش��تراک گذاري و نهایتاً کارب��رد مؤثر آنها 

رضایت خاطر چنداني ندارند؟ 
در ش��رایط فعلي ش��رکت ملي نف��ت، اولین 
پاسخي که عموماً به این سؤال داده مي شود تا از 
بار سنگین آن بکاهد، کمبود منابع مالي موردنیاز 
است. لیکن آیا این مسئله مي تواند دلیل موجهي 

براي دست کشیدن از کسب داده ها باشد؟ 
پاس��خ به س��ؤال اخیر موضوعي است که 
مي توان��د دس��تمایه تهیه گ��زارش دیگري 
مشابه گزارش حاضر گردد. در این راستا از 
خوانندگان این گزارش درخواست مي شود 
نقطه نظ��رات مفید خود را به آدرس پس��ت 
الکترونیک��ي نویس��نده عه��ده دار مکاتبات 

ارسال نمایند.


