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سخن نخستفنی

به بهانه برگزاری پنل »هش��ت میلیون بش��که تولید 
نفت؛ ضرورت؛ رویا یا واقعیت؟« که به عنوان نخستین 
پنل کنگره راهبردی نفت و نیرو، در تاریخ سه شنبه، 
16 مهرماه سال جاری در تهران برگزار گردید، ضمن 
مروری بر مباح��ث مطرح در پنل، نکاتی درخصوص 
آن ارائه می شود. فارغ از آنکه در نهایت شش، هفت یا 
هشت میلیون بشکه، چه عددی به واقعیت نزدیک تر 
است، مباحث خوبی مثل روند کاهشی ارزش نفت در 
سبد انرژی دنیا و روند افزایشی محبوبیت انرژی های 
تجدیدپذی��ر، ضرورت توجه ب��ه متغیرهای اقتصادی 
افزون بر ش��رایط مخزن، نیاز به بازتعریف مفاهیمی 
مانند تولید صیانتی و ثروت بین نس��لی، لزوم کاهش 
ات��کای بودجه به درآمدهای نفت��ی و تبدیل نفت به 
س��رمایه های پای��دار، انجام مطالع��ات جامع مخازن 
کش��ور، ضرورت جذب س��رمایه و فن��اوری و تأکید 
بر گفتمان مش��ترک برای دس��تیابی به وفاق جمعی 
به عن��وان عام��ل تضمین کنن��ده اج��رای تصمیمات 
کالن اش��اره ش��د )نقل از ش��انا، هانیه موحد(. نکته 
قابل تأمل این است که بیشتر به مباحث کالن و بیان 
کلیات پرداخته شد و از انجام تحلیل های واقع بینانه 
و همچنین تجارب ش��رکت های بین المللی در نحوه 
دستیابی به ظرفیت های حداکثری و بهینه از مخازن 
اس��تفاده نگردید. متأسفانه تا زمانی که قبول نداشته 
باشیم که از فناوری های روز دنیا عقب هستیم و نیاز 
به به کارگیری آنها هستیم، امکان برنامه ریزی جهت 
رفع مش��کل وجود ندارد. با توجه به اینکه هم اکنون 
اکثر میادین نفتی ما در نیمه دوم عمر خود می باشند، 
برای اس��تفاده از فناوری های تولید و ازدیاد برداشت 
چه کرده ایم؟ تمامی کشور های منطقه از بهره برداری 
س��نتی مخازن به س��مت بهره ب��رداری حداکثری با 
اس��تفاده از فناوری های تولید و ازدیاد برداشت روی 
آورده اند به طوری که کشور عمان با وجود داشتن تنها 
4/7  میلیارد بشکه ذخائر نفت به عنوان قطب ازدیاد 
برداشت در خاورمیانه معرفی شده است. با نگاهی به 
فعالیت های انجام شده در دهه گذشته در این کشور 
در زمینه ازدیاد برداش��ت می توان دلیل تولید حدود 

یک میلیون بشکه نفت در روز را پی برد. 
در حال حاضر عمان پيش��گام اس��تفاده از روش هاي 

ازدياد برداش��ت در میادین نفتی می باش��د. از جمله 
ای��ن روش ها می توان به روش حرارتی در میدان های 
فهود، هابور، هبهب، امل و موخیزنا به صورت پایلوت 
و روش حرارت��ي همراه با ريزش ثقلي در میدان قرن 
عال��م به صورت کل میدان نام ب��رد.  اين روش نوين 
ميزان بازيافت ميدان قرن عالم را، از حدود 4 درصد 
به حدود 29 درصد افزايش داده اس��ت. روش تزريق 
آلكالي��ن/ س��ورفكتانت/ پليم��ر )ASP(در میادین 
مارمول، ریما و لخ��وار به صورت پایلوت به کار گرفته 
شده اس��ت. پيش بيني مي شود با اس��تفاده از روش 
ازدياد برداش��ت تزريق آلكالين/ س��ورفكتانت/ پليمر 
در مي��دان مارمول، ميزان بازياف��ت از 19 درصد به 
بيش از 29 درصد افزايش يابد. روش تزریق پليمر در 
میادین نیمر و امین به ص��ورت پایلوت، روش تزريق 
 امتزاجي گاز ترش )9-4  درصد سولفيد هيدروژن و 
18-19 درصد دي اكسيدكربن( در میدان زالزاال در 
کل می��دان و همچنین روش تزریق امتزاجی گاز در 

میدان النور به صورت پایلوت را می توان ذکر کرد.
لذا ب��ا توجه به اینک��ه پروژه هاي بزرگ��ي در زمينه 
طراح��ي و اعم��ال روش ه��اي ازدياد برداش��ت، در 
ميادين نفتي به خصوص مخازن كربناته، در كش��ور 
عمان به انجام رسیده اس��ت. اين پروژه ها مي توانند 
الگوي مناس��بي براي به كارگي��ري روش هاي ازدياد 

برداشت در ايران باشند.
نمونه دیگر استفاده از فناوری های روز برای برداشت 
از مخازن در کشور قطر برای میدان الشاهین )معادل 
الیه نفتی می��دان پارس جنوبی( می باش��د. در ابتدا 
می��دان با انج��ام مطالعات توس��عه اي و به دليل قرار 
گرفت��ن حجم عمده نفت كش��ف ش��ده در الیه های 
كربنات��ه ن��ازك و كم تراوا، اقتصادي تش��خيص داده 
نش��د. طي انجام مطالعات بيش��تر، مشخص گرديد 
با حفر چاه هاي قائم نمي توان فش��ار طبيعي جريان 
س��يال را حفظ كرد و اين مس��ئله منجر به توليد با 
دبي پايين حتي با استفاده از نيروي كمكي مي شود. 
لذا توسعه ميدان از طريق حفر چاه هاي افقي طويل 
انج��ام پذيرفت. اي��ن ميدان از س��ال 1992 و پس 
از امضاي قرارداد ش��ركت نفت قطر با ش��ركت نفت 
مرس��ک قطر به توس��عه و بهره برداری رسید. پس از 

مرحله ياد شده، توس��عه ميدان جهت توليد نفت از 
دو س��ازند كربناته مج��زا و كم ضخامت خرایب- ب 
و ش��عیبا و همچنين س��ازند ماسه سنگي با ضخامت 
كمتر ب��ه نام نهرعم��ر صورت پذيرف��ت. در جوالی 
2010  تولید این میدان روزانه 350 هزار بشکه بوده 
و توليد تجمعي نفت ميدان از مرز يک ميليارد بشكه 
عبور كرد )از همان الیه های��ی که در ابتدا اقتصادی 

تشخیص داده نشده بودند(. 
در س��ال هاي اخي��ر ش��ركت نفتي س��عودي آرامكو 
همواره يكي از ش��ركت هاي پيش��گام در استفاده از 
تكنولوژي هاي جديد جهت ازدياد برداشت نفت بوده 
است. اين شركت اخيراً از برنامه هاي تحقيق و توسعه 
گس��ترده خود براي س��ال هاي آت��ي رونمايي نموده 
است. بر اس��اس اظهارات مدير عامل شركت سعودي 
آرامكو در کنگ��ره جهاني نفت اس��تانبول )2017(، 
رويكرد اين شركت، سرمايه گذاري به ميزان بيش از 
300 ميليون دالر در تحقيق و توس��عه صنعت نفت 
و گاز مي باشد. تمركز اين برنامه تحقيقاتي بيشتر بر 
روي روش هاي بهبود توليد و ازدياد برداش��ت شامل 
روش تزري��ق دي اكس��يدكربن و روش ه��اي ازدياد 
برداشت شيميايي با هدف يافتن فرمول سورفكتانت 
و پليمرهاي س��ازگار با شوري و دماي مخازن كشور 

عربستان مي باشد.
نکت��ه آخر: میزان ذخای��ر نفت ش��یل در آمریکا 78/2 
میلیارد بشکه )حدود یک دوم ذخایر نفت متعارف ایران( 
تخمین زده می شود و هم اکنون این کشور با استفاده از 
فناوری ه��ای مختل��ف، روزانه 6/5 میلیون بش��که نفت 
)معادل 59% کل تولید نفت خام این کشور( از این منابع 
بهره برداری می نماید. آیا تولید و استخراج نفت از منابع 
غیر متع��ارف مانند نفت ش��یل مش��کل تر اس��ت و یا از 
مخازن متع��ارف مانند مخازن نفتی ایران.  با مقایس��ه 
نس��بت حجم ذخایر نفت کش��ورهایی مانند عمان )که 
جلودار به کارگیری فناوری های ازدیاد برداش��ت است( و 
همچنین ذخایر نفت ش��یل کش��ور آمریکا به تولید این 
کش��ورها می توان چنی��ن نتیجه گرفت ک��ه درصورت 
داش��تن فناوری های روز دنیا در تولید و ازدیاد برداشت، 
بسیار ساده است تا به رقم های تولید 8 میلیون بشکه در 

روز و چه بسا باالتر فکر کنیم.
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