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تولید صیانتی هیدروکربور1 یکی از واژگان پرکاربرد در دنیای امروز 
صنعت نفت اس��ت. به جرئت می توان این واژه را جزو واژگان سهل 
و ممتنع طبقه بندی کرد. س��هل ازاین جهت ک��ه در بادی امر یک 
مفهوم ذهنی و بدیهی را القاء می کند اما ممتنع ازاین جهت که ذکر 
مصادیق و مؤلفه های تولید صیانتی دش��وار اس��ت یکی از مصادیق 
مهم دشواری بیان مفهوم واژه ی تولید صیانتی، بار میان رشته ای آن 
اس��ت. از این منظر که تحقیق پیرامون تولید صیانتی الزمه حرکت 
میان شاخه های دانش است. برای مثال نه می توان با روش تحقیق 
مبتنی بر علوم انس��انی ِصرف به آن پاس��خ داد و نه با بررسی فنی 
و مهندس��ی مطلق. لذا اگر هدف تبیین ویژگی های تولید صیانتی 
در حد قابل قبول باشد الجرم حرکت میان رشته های مختلف علوم 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا در مقاله حاضر به حد ضرورت حرکت 
میان رشته ای در دستور کار بوده است هرچند که سعی شده مطالب 

فنی با زبان ساده بیان شوند.

1- مختصری از تاریخچه بحث تولید صیانتی
 از س��ال 1859 میالدی که نفت در آمریکا کش��ف شد، در پی هر 
اکتش��اف، اش��تیاق حفر چاه های جدید مدنظر بازیگران نفتی قرار 
می گرف��ت2. در ابت��دای دهه 1930، صنعت نف��ت هنوز در ابتدای 
دوران بل��وغ خود به س��ر می برد ک��ه »میدان عظیم نفتی ش��رق 
تگزاس«3 در اکتبر 1930 کش��ف ش��د. قبل از این اکتشاف، نفت 
به قیمت بش��که ای حدود یک دالر و ده س��نت به فروش می رفت؛ 

اما با این اکتش��اف، هج��وم ناگهانی برای حفر تع��داد کثیری چاه 
موجب ش��د س��یل نفت به بازار روانه ش��ود که همین مسأله باعث 
سقوط قیمت هر بشکه نفت به رقم باورنکردنی حدود ده سنت شد. 
سقوط قابل توجه قیمت نفت در سال 1931، از عملکرد درونی خوِد 
صنعت نفت ناشی شده بود. شرکت های نفتی برای حفاری و تولید 

هرچه بیشتر از میدان های جدید، هجوم می بردند4. 
به تدری��ج ش��رکت های نفتی دریافتن��د که حفر صده��ا چاه نفت 
غیرضروری، عالوه بر افت قیمت، س��بب تخریب مخازن زیرزمینی 
مربوط به میدان های در حال تولید ش��ده و در نتیجه اتالف شدید 
منابع هیدروکربوری را در پی خواهد داشت؛ به جز مواردی که نفت 
به طور علمی و به آهستگی تولید می شود، میلیون ها بشکه نفت در 
زی��ر زمین به دام می افتند و ش��اید توان تولید مجدد از آن مخازن 
در آینده به س��ختی مقدور باش��د، چراکه ضریب بازیافت مخزن به 
مخاطره می افت��د5.  بنابراین به منظور جلوگی��ری از این اتفاق، در 
سال 1935 پیمان نفت بین  ایالتی برقرار شد. در این راستا حفاری 
و توس��عه صحیح و مناس��ب میدان های نفتی و گازی، مشتمل بر 
معیارهای تولید حفاظت شده مدنظر قرار گرفت. مجموع این وقایع 

را می توان سرآغاز توجه به تولید صیانتی دانست6. 

2- تاریخچه ی تولید صیانتی در ایران
در دهه 40 شمس��ی ب��رای اولین ب��ار طرح تزری��ق گاز به برخی 
میدان های نفتی جنوب ایران جهت حفظ فشار مخزن و جلوگیری 

محمدرضا شکوهی*، عضو هیآت علمی دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت تهران، مسلم مرادی،کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت تهران 

اگرچه تولید صیانتی از مخازن هیدروکربوری از موضوعات چالش برانگیز است، اما تاکنون به منظور تبیین 
و تعیین شاخص های آن برای تطابق با بهره برداری از میادین هیدروکربوری مطالعات دقیق کمتری صورت 
گرفته و بیشتر کلیات تولید صیانتی مطرح شده است. در این راستا، اهمیت تولید صیانتی به اندازه ای است 
که در بند 15 سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ش��ده است. تولید صیانتی، مفهومی فنی 
اس��ت که در قامت حداکثر س��ازی ارزش اقتصادی منابع، معنای آن تحقق پیدا می کند. لذا در این نوشتار 
پس از مروری بر تاریخچه تولید صیانتی و تعاریف آن در سایر ممالک، از منظر منافع ملی شاخص های آن 
تبیین می گردد. در این راستا تولید صیانتی، از دو جنبه فنی و ارزش اقتصادی بررسی شده و اصول اقتصاد 
مهندس��ی، به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر در کلیه عملیات توس��عه و بهره برداری نیز در بطن موضوع مدنظر 

قرارگرفته است.
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از آس��یب به آن ها مطرح ش��د؛ راهبردی که یکی از خواس��ته های 
ش��رکت ملی نفت از کنسرسیوم بود، به طوری که مهندسان مخزن، 
یک��ی از نقاط ضعف کنسرس��یوم را در این دهه، ع��دم تزریق گاز 
به میادین نفتی می دانس��تند. ازاین رو پس ازآنکه در س��ال 1351 
مطالعات صورت گرفته در مسجدسلیمان اثربخش بودن تزریق گاز 
در افزایش ضریب بازیافت را به اثبات رس��انید، ش��رکت های عامل 
)کنسرس��یوم( چاره ای جز قبول نتایج این مطالعه را نداشتند. این 
ش��رایط می توانس��ت موجب دادخواهی ایران در خسارات وارده به 
مخازن ش��ده و س��وزاندن میلیاردها مترمکعب گاز را در پی داشته 
باش��د. با عنایت ب��ه این قبی��ل کم کاری ها و تح��ول زمانه، دولت 
ایران در س��ال 1351 خواس��تار بازبینی در قرار کنسرسیوم بود7. 
اما ش��رکت های مذک��ور با برنامه زیرکانه ای فش��ار را از دوش خود 
برداش��تند و با ترفندهایی مطلب را ازنظ��ر حقوقی برای خود حل 
نمودند. ش��رکت های عامل نفت ب��ا آینده نگری خاص خود، قبل از 
پذیرش رسمی تزریق گاز در مخازن نفتی ایران اقدام به موافقت با 
تغییر شرکت  عامل نفت )IOE&PC(8 به شرکت  خدمات نفت ایران 
)OSCO(9 نمودند10 .  مفاد قرارداد جدید کنسرسیوم مصوب 1352، 

دربردارنده ی صرف نظر طرفین از دعاوی قبلی بود. صرف نظر کردن 
طرفین از دعاوی به نوعی هدف اصلی شرکت های غربی بود که ذیل 
موضوِع جذاب افزایش سطح تولید حتی به هشت میلیون بشکه در 
روز پنهان شده بود.11 در فضای جدید، شرکت های عامل، تزریق گاز 

به مخازن اصلی ایران را قبول کردند.
در سال های دهه 1350 و پیش از پیروزی انقالب اسالمی، ظرفیت 
تولید نفت کشور به حدود 6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت؛ در 
آن زمان به دنبال وقوع جنگ شش روزه اعراب و رژیم صهیونیستی، 
عرض��ه نفت در بازار از س��وی کش��ورهای ع��رب صادر کننده نفت 
تحریم ش��د؛ بر همین اس��اس، ایران کمبود نفِت بازار را با فش��ار 
آمریکایی ها جبران نمود که موجب شد بیشترین میزان تولید نفت 
در س��ال های پیش از انقالب اس��المی رقم بخ��ورد. این در حالی 
بود که این میزان بهره برداری به صورت غیر صیانتی انجام می ش��د 
زیرا وقتی از میادین نفتی برداش��ت می ش��ود، از فش��ار اولیه ی آن 
کاس��ته ش��ده و برای ترمیم و تأمین این فشار، می بایست سیال از 
طریق چاه های خاصی به مخزن تزریق ش��ود تا فش��ار اولیه به حد 
امکان برقرار ش��ود. به همین جهت یکی از ضروری ترین عوامل در 
صیانت از ذخایر نفتی و یکی از راهبردهای تولید پایدار با توجه به 
ویژگی های مخازن نفتی ایران »تزریق س��یال با رویکرد نگهداشت 
فشار« اس��ت. در آن سالیان از برخی میدان های نفتی کشور بدون 

تزریق آب یا گاز تا بیش از یک میلیون بشکه نفت برداشت می شد و 
هیچ پروژه تزریق گاز یا آب به میادین نفتی به طور عمده در دستور 
کار صنع��ت نفت قرار نداش��ت. پیش از انقالب برخ��ی از چاه های 
میادین نفتی ازجمله اهواز و گچساران و ... روزانه بیش از 60 هزار 
بش��که نفت با فش��ار مخزن تولید می کردند، درحالی که بسیاری از 
چاه ها ی همان میادین امروز کمتر از 2 هزار بش��که تولید می کنند. 
البت��ه افت فش��ار مخزن و درنتیجه افت تولی��د یک امر طبیعی در 
مخازن هیدروکربوری اس��ت؛ اما درصورتی که از همان اوایل تولید 
از ای��ن میادین برنامه هایی برای نرخ برداش��ت بهین��ه و صیانتی، 
نگهداش��ت فشار، ممانعت از آسیب های س��ازندی، رسوب سیاالت 
و تولی��د یا ته نشس��ت ذرات جامد و ... در نظر گرفته می ش��د، این 
قبیل چالش ها امروزه در میادین مربوطه کمتر وجود  داشت. پس از 
پیروزی انقالب اس��المی نیز به دلیل جنگ تحمیلی، تولید صیانتی 
مورد کم توجهی قرار گرفت و میزان حجم تزریق س��یال به میادین 
نفتی با کاهش روبه رو ش��د. پس از جنگ تحمیلی برنامه هایی برای 
افزای��ش میزان حجم تزریق گاز به میادین نفتی به تصویب رس��ید 
اما در عمل سطح تزریق در حد مطلوب نبوده است. برای این قبیل 
مش��کالت دالیل مختلفی هم چون کمب��ود گاز، نبود برنامه ی تراز 
گاز کش��ور )تفاوت تولید و مصارف طی زمان آتی(، فقدان فناوری، 
کمبود منابع مالی و ... عنوان ش��ده است. لذا نظر به اهمیت موضوع 

الزم است که در این زمینه کار بیشتری صورت بگیرد12.
 

3- مفهوم تولید صیانتی
»صیان��ت« لغتی عربی به معن��ای حفظ و نگهداری اس��ت. اصوالً 
اس��تفاده درس��ت از نعمات خداوندی جزو اصول بدیهی عقل است 
که ش��رع مقدس نیز بر آن صحه می نهد؛ بنابراین در اینکه بایستی 
از نعمات خداوندی اس��تفاده ی درس��ت و بهینه نمود جای شک و 
تردیدی نیست. در ارتباط با بحث حاضر نیز بایستی توجه داشت که 
منابع هیدروکربوری س��رمایه ملی است و لذا اگرچه بحث پیرامون 
مفهوم ملی شدن و شرکت ملی فراتر از مقاله حاضر است اما اندکی 
بحث پیرامون آن مفید فایده اس��ت. در این راستا یکی از زیباترین 
تعابیر را بنیان گذار فقید انقالب اسالمی دارند. امام خمینی )ره( در 
تاریخ دوم آبان ماه 1366 در پاسخ به استفتای دبیر شورای نگهبان 
که طی آن سؤال شده است: »آیا معادن نفت به تبع ارض یا احیای 
مربوط به مالکیت خاص اس��ت یا از انفال محس��وب می شود؟ و در 
صورت عدم تبعیت، تصرف در زمین ها جهت استخراج معادن جایز 
است یا خیر؟« چنین می نگارند: »بنابراین، نفت و گاز و معادنی که 
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خارج از حدوِد عرفِی امالِک شخصی است تابع امالک نیست؛ و اما 
اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود امالک شخصی است- 
که فرض  بی واقعیت است- این معادن چون ملی است و متعلق به 
ملت های حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از 
تبعیت امالک ش��خصیه خارج است؛ و دولت اسالمی می تواند آن ها 
را اس��تخراج کند، ولی باید قیمت امالک اشخاص و یا اجاره زمیِن 
تصرف شده را مانند س��ایر زمین ها بدون محاسبه معادن در قیمت 

و یا اجاره بپردازد؛ و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری نماید«.
 نکت��ه جالب��ی ک��ه در ای��ن مطل��ب وج��ود دارد تفس��یر مفهوم 
»معادن ملی« از س��وی امام )ره( است. به عبارتی دیگر ایشان منابع 
مل��ی را متعلق به ملت ه��ای حال و آینده )و نه فق��ط ملت ایران و 
یا اش��خاص( می دانند. این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت اس��ت: 
اول اینکه این معادن س��رمایه ی بش��ر اس��ت و اینکه اگر به لطف 
ویژگی های جغرافیایی در یک کشور واقع شوند، از مردم و مسئولین 
آن کش��ور نس��بت به بهره برداری بهینه از این نعمات خدادادی و 
س��رمایه ی بشری سلب مسئولیت نمی ش��ود و دوم اینکه ازآنجاکه 
در دی��ن مرز جغرافیایی نداریم، لذا این منابع به جامعه مس��لمین 
جهان تعلق دارد و نه صرفاً یک ملت خاص. از این منظر نیز وظیفه 
بهره برداری بهینه س��نگین تر نیز می ش��ود. لذا اینکه سهام دار یک  
ش��رکت ملی هم چون شرکت ملی نفت ایران را دولت دانست و آن 
را ش��رکتی دولتی قلمداد نمود دور از منطق و رعایت اصول حقوق 
مالکیت است؛ بنابراین اگرچه دولت به وکالت از ملت بهره برداری از 
منابع هیدروکربوری را به عهده دارد اما در این امر بایس��تی شروط 
بهره برداری بهینه یا همان تولید صیانتی را رعایت نماید. امری که 
در دنی��ای واقع به اندازه کافی موردتوجه واقع نمی ش��ود. پرداختن 
بیش��تر به ای��ن موضوع خود مجال دیگ��ری را می طلبد، اما همین 
مق��دار هم برای الزام به رعایت تولید صیانتی از دید عقل و ش��رع 

کافی است.
در راس��تای بحث، طی سالیان اخیر اگرچه واژه  ی »تولید صیانتی« 
به یک واژه ی پرتکرار در ادبیات صنعت نفت کش��ور تبدیل ش��ده، 
اما کاربرد آن بیش��تر در حد یک واژه اس��می و زینتی بوده تا یک 
حقیقت��ی که اجرای عمل��ی آن الزامی اس��ت. دراین ارتباط اگرچه 
جایگاه اسمِی مفهوم صیانت در نفت و گاز با توجه به مسائل مختلف 
سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی و روند روبه رش��د فناوری و ارتقای 
دانش مهندس��ی مخازن زیرزمینی و هم چنین نتایج و آثار مهمی 
ک��ه دامنه ی آن عالوه بر نس��ل حاضر، آین��دگان را نیز تحت تأثیر 
قرار می دهد، ارتقاءیافته اس��ت اما از دی��دگاه علم نفت نه تعریفی 

از واژه صیان��ت صورت گرفته نه ای��ن واژه ترجمه ای از زبان بیگانه 
 Production Optimal Oil Production اس��ت. البته واژه هایی مثل
یا Sustainable Oil یا Maximum Efficient Rate   و لغات 
مشابه  دیگری وجود دارند ولی هیچ کدام از آن ها بیان کننده منظور 
رایج در ایران نیس��ت، ازاین رو تفاس��یر متع��دد و بعضاً متضادی از 
س��وی صاحب نظران و متخصصان صنعت نفت برای این واژه بیان 
گردیده تا جایی که برخی آن را به فیل موالنا تش��بیه نموده اند که 

افراد مختلف برداشت های متفاوتی از مفهوم صیانت داشته اند.13 
این اختالفات ازآنجا نش��أت می گیرد که مشخص نشده، صیانت یا 
نگهبانی یا نگهداری از چه چیزی باید صورت بپذیرد؟ از مخزن، از 
میدان، از نفت، از محیط زیست، از سرمایه، از ثروت، از امنیت یا ... 
و اینکه این امر چگونه باید انجام پذیرد؟ با حداکثر تولید از میدان، 
حداکث��ر بازیافت از میدان، حداکثر کردن ش��اخص های اقتصادی، 
حداقل نمودن آس��یب به محیط زیس��ت، حداقل نمودن آسیب به 

مخزن و سایر موارد.
 اختالف برداشت ها از این مفهوم در صورتی رخ می دهد که »تولید 
صیانتی« به صورت گس��ترده در مناب��ع مختلف حقوقی مورد حکم 
واقع شده و ش��ناخت دقیق و درک صحیح آن الزمه ی اجرای مواد 
قانونی و سیاست گذاری های صورت گرفته در این بخش است. برای 
نخس��تین بار ازلحاظ حقوقی این مفهوم دربن��د هفتم از ماده اول 
قانون اصالح قان��ون نفت، مصوب اول تیرم��اه 1390 به این ترتیب 
تعریف شده است که: »7� تولید صیانت شده از منابع نفت: به کلیه 
عملیاتی اطالق می ش��ود که منجر به برداش��ت بهینه و حداکثری 
ارزش اقتص��ادی تولید از منابع نفتی کش��ور در ط��ول عمر منابع 
مذکور می ش��ود و باعث جلوگیری از اتالف ذخایر در چرخه تولید 
نفت بر اس��اس سیاس��ت های مصوب می گردد«. در این تعریف دو 

معیار برای صیانتی بودن تولید در نظر گرفته شده است: 
1- برداش��ت بهین��ه از مناب��ع در طول عم��ر آن ها به گون��ه ای که باعث 
جلوگیری از اتالف ذخایر در چرخه تولید نفت ش��ود و 2- حداکثر سازی 
ارزش اقتص��ادی تولی��د از مناب��ع. از زاویه دید مهندس��ی، مفهوم تولید 
صیانتی یک اصل فنی بوده که ناظر به آسیب نرساندن به مخزن به دالیل 

غیرمنطقی است و تعریف نسبی دارد.
یکی دیگر از مؤلفه هایی که تعریف تولید صیانتی را مشکل می سازد 
مربوط به ذات احتمالی مخازن هیدروکربوری است. ازآنجاکه منابع 
هیدروکربوری در اعماق زمین جای دارند لذا صحبت پیرامون حجم 
کام��اًل دقیق مخازن مقدور نیس��ت و در این فض��ا کاربرد نظریه ی 
احتمال، الزم و ضروری اس��ت. بدین معنی که حجم مخزن اساساً 
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یک طیفی از مقادیر اس��ت تا یک عدد مطلق. لذا با در نظر داشتن 
این ویژگی، تعیین اس��تاندارد برآورد ذخایر و مقایسه بین آن ها نیز 

امری پیچیده خواهد بود14. 
یک��ی از روش هایی که می توان برای تعری��ف واژگان خاص مدنظر 
داش��ت تعریف واژه ی مقابل آن مفهوم است. به نوعی اثبات سخت 
اس��ت اما ابطال با ذکر مثال نقض آسان15. بنابراین حال که تعریف 
تولید صیانتی مشکل اس��ت، ابتدا سعی می کنیم مفهوم تولید غیر 
صیانتی را در دس��تور کار ق��رار دهیم. تولید غی��ر صیانتی عبارت 
اس��ت از مجموع��ه اقدامات فنی که منجر به آس��یب رس��اندن به 
مخزن می شود به نحوی که موجب شود هیدروکربور قابل استحصال 
اولی��ه ی مخزن را نتوان با روش های معمول تولید نمود. این امر به 
دالی��ل چندی اتفاق می افتد. ش��ایع ترین عل��ل آن رفتار مبتنی بر 
حداکثر س��ازی تولید به  قصد حداکثر انتف��اع در کوتاه ترین زمان 
ممکن است. این مفهوم به این معناست که هر فعالیتی که باعث از 
دست رفتن پتانسیل تولید هیدروکربور قابل استحصال اولیه شود، 

برداشت غیر صیانتی را رقم خواهد زد.
اما از سوی دیگر پیش فرض توجیه اقتصادی برای کلیه فعالیت های 
توسعه ای یک میدان ضروری است و این الزام، اقدامات تولید صیانتی 
را نیز ش��امل می شود و اس��تثنایی در این مورد نیست. لذا ممکن 
اس��ت در جریان بهره برداری از یک مخ��زن به دالیل غیراقتصادی 
ب��ودن، نتوان به طور کامل در جهت تولید صیانتی عمل نمود. البته 
اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم بایستی بین مفاهیم توجیه مالی 
و توجیه اقتصادی تمایز قائل شویم. آن چیزی که در عرف پیرامون 
توجیه اقتصادی بیان می ش��ود بیش��تر منظور مثب��ت بودن ارزش 
خالص فعلی )NPV(16 پروژه اس��ت که مثبت بودن این ش��اخص، 
بیش��تر توجیه پذیری مالی را متبادر می س��ازد تا توجیه اقتصادی. 
لذا بایس��تی توجه داشت که مفهوم توجیه اقتصادی فراتر از توجیه 
مالی است. در این راستا می توان بیان داشت که اگر پروژه ای توجیه 
مالی داش��ته باشد ش��اید صیانتی نباش��د؛ اما اگر توجیه اقتصادی 
داش��ته باشد در بطن خود مفهوم تولید صیانتی را الزاماً دارد. بدین 
معنی که اگر به هر دلیل پروژه ی توس��عه ی میدانی صیانتی نباشد 
آن��گاه نمی توان واژه ی تولید صیانتی را بر آن اطالق نمود. لذا یکی 
از مؤلفه های اساسی و س��تون اصلی توجیه اقتصادی رعایت تولید 
صیانتی اس��ت؛ ام��ا از طرفی توجیه مالی می توان��د متضمن تولید 

صیانتی نباشد.
 17)MDP( در ای��ن راس��تا ازآنجاکه در برنامه های توس��عه می��دان
بیش��تر بحث پیرام��ون ارزش فعلی خالص مثبت ی��ا همان توجیه 

مالی متمرکز اس��ت، لذا ش��اید متضمن تولید صیانتی نباش��د. در 
توس��عه یک میدان هیدروکربوری می توان سناریوهای مختلفی را 
پی��ش گرفت که غالباً با برداش��ت صیانتی در تضاد اس��ت؛ اعم از 
اینکه س��رعت تخلیه هیدروکربور مخزن را بس��یار تسریع بخشیده 
و یا اینکه نحوه تخلیه از مخزن به نحوی باش��د که صرفاً بخشی از 
مخزن به طور کامل تخلیه شده و مخزن به طور همگن )و متناسب با 

پتانسیل تولیدی نواحی مختلف( توسعه نیابد.
در ش��کل-1 سه حالت A,B, C نش��ان داده شده است، به طوری که 
حالت A در زمان کمتر، تولید بیش��تری می دهد، اما حجم تولیدی 
تجمع��ی آن در طول عمر مخزن بس��یار کمت��ر از حالت C و حتی 

حالت B است.
 بنابرای��ن آنچ��ه در تولید صیانت��ی اهمیت دارد بیش��ینه ی تولید 
تجمعی در طی زمان و توجه به حفظ حقوق بین نسلی مشروط به 

اقتصادی بودن آن شرایط است.

4- الزامات تولید صیانتی
با رویکرد فوق، تولید صیانتی، ناظر به تولید از مخزن است، مشروط 
بر اینکه اس��تمرار تولیِد هیدروکرب��ور باقی مانده در توازن باقابلیت 
استحصال اولیه با مشکل مواجه نشود. با این رویکرد تولید صیانتی 

را الزاماً از دو جنبه باید موردبررسی قرارداد:
1- برداشت از مخزن: دبی تولیدی هر چاه با در نظر داشتن ناحیه 

تحت ریزش آن؛
امتزاجی/غی��ر  گاز18  ی��ا  و  آب  تزری��ق  مخ��زن:  نگهداش��ت   -2
امتزاجی19به منظور جایگزینی سیال تزریقی در فضاهای تخلیه شده 

مخزن و ممانعت از کاهش فشار به صورت غیرطبیعی.
ل��ذا تولید صیانتی الزاماً مترادف با افزای��ش ضریب بازیافت نبوده، 
بلکه ناظر به جلوگیری از آسیب رساندن به مخزن است، به طوری که 

 1  سناریو یا حالت های معمول تولید از یک میدان
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میزان سیال قابل استحصال اولیه، به روش های معمول قابل برداشت 
باشد. اگرچه استحصال میزان هیدروکربور اولیه نیازمند حفظ فشار 
مخزن است، ولی درصورتی که پتانسیل های کالهک گازی و آبده20  
مخزن نتوانند به طور کافی نقش حفظ فش��ار را ایفا کنند نیاز است 
تا عملیات تزریق س��یال صورت گیرد که این تزریق باعث افزایش 
ضریب بازیافت نهایی نیز خواهد شد؛ بنابراین آنچه از تولید صیانتی 
اس��تنباط می شود، عدم آسیب به برداش��ت هیدروکربور اولیه قابل 
اس��تحصال مخزن است، به نحوی که با ارزیابی تولید صیانتی در هر 

زمان، شرایط ذیل تحقق پیداکرده باشند:
ال��ف- نرخ تولید از مخزن به نحوی باش��د که به ش��رایط متعادل 
مخزن آس��یب وارد نگردد و روند تغییرات ش��رایط س��نگ، سیال 
و زمین آهس��ته و طبیعی باش��د. در این زمینه منظور از ش��رایط 
متعادل، عدم تغییر شدید و ناگهانی در شاخص های مخزنی ازجمله 

تراوایی، تخلخل و فشار است؛
ب- دب��ی حداکثری تولید هر چاه باید در حدی باش��د که ضریب 

بازیافت نهایی کل مخزن و هر چاه را کاهش ندهد؛
ج- برنامه توس��عه و تولید باید به نحوی تنظیم گردد که موجب از 
دس��ت رفتن بخش��ی از تولید نفت و یا میعانات گازی به روش های 

معمول نشود؛
د- فضای تخلیه شده مخزن، توسط سیال تزریقی جایگزین گردیده 

و فشار نواحی مختلف مخزن حفظ گردد؛
ه- نرخ تولید و تزریق، موجب تشکیل رسوبات معدنی، آسفالتین21و 

سیاالت در طول مخزن نگردد؛
و- نرخ تولید و تزریق باید به میزانی باش��د که پتانسیل های مخزن 
ازجمله کالهک گازی و آبده22  آس��یب ندیده و بتوانند نقش تأمین 

فشار را ایفا نمایند. بدین منظور میزان تولید و تزریق باید به گونه ای 
باشد که پتانسیل آبده و گاز درون کالهک گازی از چاه ها رخ ندهد 
و درصورتی که به هر دلیل فنی آب درون آبده یا گاز درون کالهک 
گازی ب��ه چاه تولیدی برس��د، حتی االمکان کنت��رل گردیده و از 

افزایش میزان تولید آنها جلوگیری به عمل آید.
ز- در توس��عه می��دان و انجام عملیات حفاری، ش��رایط حفاری و 
تکمیل چاه به گونه ای باش��د که آسیب س��ازندی به ناحیه تولیدی 

به صفر برسد.

5- رخدادها در برداشت غیر صیانتی
چنانکه پیش تر تشریح گردید، تولید صیانتی به معنای حفظ تعادل 
مخزن و عدم آس��یب به آن در طول عمر مخزن اس��ت تا عالوه بر 
حفاظت از منافع نس��ل ها بتوان میزان نفت قابل استحصال اولیه را 
از میدان برداش��ت نمود. دراین ارتباط توجه به حداکثر سازی سود 

نیز از مسائل مهم است.
منظور از تعادل مخزن، تعادل س��نگ و س��یال و هم چنین تعادل 
زمین شناس��ی حجم��ی مخزن به منظور بیش��ینه کردن برداش��ت 
اس��ت. طبق اصول مهندس��ی مخزن درصورتی که فش��ار مخزن به 
دلی��ل برداش��ت و متعاقباً تخلیه مخزن افت پی��دا کند و هیچ گونه 
جایگزینِی س��یال به منظور حفظ فشار صورت نگیرد، پس از مدتی 
پدیده فش��ردگی )ناشی از تخلیه س��یال درون خلل و فرج( مخزن 
رخ خواه��د داد. همین پدی��ده باعث کاهش قط��ر حفرات خلل و 
فرج شده و درنتیجه کرنش23 حجمی مخزن قابل توجه خواهد بود؛ 
درنتیجه میزان فشار مویینگی24 باال خواهد رفت و موجب می شود 
ک��ه میزانی از نفت مخ��زن که از قبل قابل تولید بوده از دس��ترس 
تولید توس��ط روش های معمولی خارج گ��ردد. به منظور جلوگیری 
از فش��ردگی و صیانت از مخزن، بای��د حتی االمکان مانع از کاهش 
فشار مخزن شد تا فضای خالی برای فشردگی ایجاد نگردد. رویکرد 
بلندم��دت مطلوب و صیانتی این اس��ت که فش��ار مخزن افت پیدا 
نکند تا هم تولید حفظ گردد و هم فضای خلل و فرج مخزن خالی 
نش��ود؛ چراکه اگر بخشی از مخزن خالی شود آن بخش در معرض 
فش��ردگی قرار خواهد گرفت و درنتیجه بخشی از نفت که تاکنون 
با فش��ار درون حفرات قابل تولید بوده اس��ت ب��رای تولید نیازمند 
روش های ازدیاد برداش��ت خواهد بود و باید توجه داشت که حتی 
اگ��ر عملیات ثالثیه مطابق ش��کل-2 انجام ش��ود بازهم میزانی که 
به دلیل فش��ردگی و باال رفتن فش��ار مویینگی از دس��ترس تولید 

خارج شده است به طور کامل بازیافت نخواهد شد.
 2  روش های برداشت طبیعی و ثانویه و ثالثیه )ازدیاد برداشت(

8 
 

 حفراتدرون از نفت كه تاكنون با فشار  يبخش جهيدرنتقرار خواهد گرفت و  يآن بخش در معرض فشردگ شود يخالمخزن 
 هيثالث اتياگر عمل يتوجه داشت كه حت ديبرداشت خواهد بود و با اديازد يهاروش ازمندين ديتول ياست برا هبود ديتولقابل

است  شدهخارج دياز دسترس تول ينگييو باال رفتن فشار مو يفشردگ ليبه دلكه  يزانيانجام شود بازهم م )2-مطابق شكل
  نخواهد شد. افتيكامل باز طوربه
  

 
  ازدياد برداشت)( هيثالثو ثانويه و هاي برداشت طبيعي روش -2شكل 

  
توليد  ،توسعه نگريسته شود موضوعِبه  ،توسعه متوازن و صحيح است. اگر بدون توجه به توليد صيانتي ،د صيانتيالزمه تولي

برداشت صيانتي با  كهيدرحال. شدد ناهميت خواههاي ثانويه و ثالثيه نيز بيتجمعي از ميدان كاسته شده و حتي برداشت
از ازدياد برداشت در  يريكارگبهنقش افزايش توليد تجمعي با  -2شكل كند.نگهداشت مخزن و ازدياد برداشت معنا پيدا مي

اگرچه بهتر است اين مسئله تا پيش از رسيدن به اين مرحله از عمر ميدان با  دهد؛مي مراحل پاياني عمر ميدان را نشان
  ت مخزن و سپس ازدياد برداشت آغاز گردد.نگهداش
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الزم��ه تولید صیانتی، توس��عه مت��وازن و صحیح اس��ت. اگر بدون 
توجه به تولید صیانتی، به موضوِع توس��عه نگریس��ته ش��ود، تولید 
تجمعی از میدان کاسته ش��ده و حتی برداشت های ثانویه و ثالثیه 
نیز بی اهمیت خواهند شد. درحالی که برداشت صیانتی با نگهداشت 
مخزن و ازدیاد برداش��ت معنا پیدا می کند. ش��کل2- نقش افزایش 
تولی��د تجمعی ب��ا به کارگیری از ازدیاد برداش��ت در مراحل پایانی 
عمر میدان را نش��ان می دهد؛ اگرچه بهتر است این مسأله تا پیش 
از رسیدن به این مرحله از عمر میدان با نگهداشت مخزن و سپس 

ازدیاد برداشت آغاز گردد.
در بازیافت اولیه، سیال هیدروکربوری از مخزن به سمت چاه جریان 
پیدا می کند که در این صورت دو حالت اتفاق می افتد: یا س��یال با 
فش��ار طبیعی خود تا س��طح زمین آمده و یا با استفاده از پمپ یا 
فرازآوری با گاز، فشار باال آوردن تا سطح زمین تأمین می شود. افت 
طبیعی فش��ار مخازن و عدم نگهداش��ت )به واسطه عدم تزریق( آن 
مهم ترین عوامل کاهش تولید نفت در ایران هستند. با کاهش فشار 
چاه یا مخزن، باید ازدیاد برداشت صورت گیرد که اگر این امر انجام 
نش��ود، نه تنها کاهش تولید گریبان گیر صنعت نفت می شود، بلکه 
بخشی از نفِت قابل استحصال نیز از دست می رود و از هیچ طریقی 
نمی ت��وان آن را جبران کرد؛ ب��ه بیانی دیگر، در صورت عدم تزریق 
سیال نه تنها تولید کاهش می یابد، بلکه بخشی از نفت برای همیشه 

در داخل مخزن به شکل نفت غیرقابل استحصال حبس می شود.
از طرفی عدم توجه به آس��یب های سازندی در طول تولید و تزریق 
و حت��ی عملیات حفاری و تکمیل چاه می تواند عملکرد مخربی در 
کوتاه مدت و بلندمدت برجا گذارد. یکی از هنرهای مدیریت مخزن، 
کاهش آس��یب های وارده به مخزن است تا برداشت بهینه در طول 

عمر مخزن محقق شود.

6- شاخص های فنی تولید صیانتی
با توجه به مفاهیم تش��ریح شده فوق شاخص های ذیل جهت معیار 

فنی تولید صیانتی استنباط می گردد.

6-1- نرخ برداشت کارا
تولید صیانتی، صیانت از مخزن و منافع بین نس��لی اس��ت. مخزن 
مانن��د یک موجود زنده عمل می کند که باید متناس��ب با رفتار آن 
پیش��گیری مناس��ب را انجام داد. برای تعیین میزان تولید هر چاه 
عموماً مهندس��ان بهره بردار از منحنی های »عملکرد جریان ورودی 
ب��ه چاه« و منحن��ی »عملکرد لوله مغ��زی« 25 )تولیدی( چاه برای 

تعیین نقطه طبیعی تولید هر چاه اس��تفاده می کنند؛ اما این نقطه 
بهینه، تولیدی اس��ت که بر اس��اس میزان س��یال ورودی به چاه و 
عملک��رد تولی��دی لوله مغزی تعیین می ش��ود که ب��دون توجه به 
پتانسیل تولید صیانتی مخزن بوده و متضمن تولید صیانتی نیست. 
»حداکثر نرخ کارا« یا »MER« به معنای نرخی از استخراج روزانه 
اس��تمرار پذیر از نفت یا گاز مخزن اس��ت که توس��عه اقتصادی و 
تخلیه آن مخزن را امکان پذیر می س��ازد، بدون آنکه آثار س��وئی بر 
»بازیافت نهایی« از مخزن داش��ته باش��د. به عبارت دیگر، بر اساس 
این تعریف،MER حداکثر نرخی اس��ت ک��ه می توان نفت یا گاز را 
استخراج کرد بدون آنکه به انرژی طبیعی مخزن صدمه وارد گردد. 
اگر نفت با نرخی باالتر از حداکثر نرخ بازیافِت کارا تخلیه شود آنگاه 
فشار طبیعی مخزن کاهش یافته و  منجر به کاهش حجم بازیافت 
نهای��ی از مخزن خواهد ش��د؛ بنابراین آنچه در تعریف MER نقش 
اساس��ی ایفا می کند افت غیرمنطقی فشار مخزن است که معموالً 

ناشی از برداشت غیر بهینه از هر چاه است.
با توجه به این تعریف معلوم می ش��ود که MER ش��اخص مناسبی 
ب��رای تولی��د بهینه روزان��ه از هر چاه در هر ی��ک از مراحل تخلیه 
طبیع��ی، بازیافت ثانوی��ه و بازیافت ثالثیه بوده و ل��ذا می توان آن 
را به عن��وان یکی از ش��اخص های معتبر در تولی��د صیانتی در هر 
مقطع زمانی به حساب آورد. البته این معیار به تنهایی نمایانگر تولید 
صیانتی نیس��ت، به عبارتی شرط الزم برای تولید صیانتی است اما 

شرط کافی برای این امر محسوب نمی شود.
برای اندازه گیری این ش��اخص، نیاز است تا با توجه به بهینه سازی 
تولید تجمعی از مخزن برای یک طول عمر مخزن، س��رعت حرکت 
س��یال در مخزن و نرخ س��یال ورودی به چاه تعیی��ن گردد. البته 
بهینه س��ازی حداکثر نرخ کارا با در نظر داش��تن افت فشار طبیعی 
اندازه گیری می شود. درواقع بایستی فرض نمود که هیچ گونه عامل 
نگهداش��ت فش��اری وجود ندارد و س��پس نرخ تولید را به میزانی 
تعیین کنیم که فش��ار مخزن به صورت طبیعی و نرمال با یک روند 
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 اي: افتديمق ت اتفاصورت دو حال نيكه در ا كنديم دايپ انياز مخزن به سمت چاه جر يدروكربوريه اليس ،هياول افتيزدر با
 نيمتأ نيطح زمستا  آوردن باال فشار ،ازبا گ يرفرازآو يا پمپبا استفاده از  اي آمده و نيخود تا سطح زم يعيبا فشار طب اليس
 رانيت در انف ديعوامل كاهش تول نيترآن مهم عدم تزريق) واسطهبهنگهداشت (عدم فشار مخازن و  يعيطب افت .شوديم

 بانيرگ ديتنها كاهش تولامر انجام نشود، نه نيكه اگر ا رديبرداشت صورت گ اديازد ديمخزن، با ايهستند. با كاهش فشار چاه 
بران كرد؛ آن را ج توانينم يقيطر چيو از ه رودياز دست م نيز قابل استحصال از نفت يبلكه بخش شود،يمصنعت نفت  ريگ

به ل مخزن ر داخد شهيهم يبرا از نفت يبلكه بخش ابد،ييكاهش م ديتنها تولنه اليس قيدر صورت عدم تزر گر،يد يانيبه ب
  .شوديس مبحاستحصال  رقابليغشكل نفت 

 كردعمل توانديمليات حفاري و تكميل چاه سازندي در طول توليد و تزريق و حتي عم هاياز طرفي عدم توجه به آسيب
ا است ت زنوارده به مخ يهابيآسكاهش  ،مديريت مخزن ياز هنرهامدت و بلندمدت برجا گذارد. يكي مخربي در كوتاه

  برداشت بهينه در طول عمر مخزن محقق شود.

  توليد صيانتي يفن يهاشاخص-5
  .گردديماستنباط  توليد صيانتيمعيار فني ذيل جهت  يهاشاخصبه مفاهيم تشريح شده فوق  با توجه

  كارا: نرخ برداشت-5-1
متناسب با رفتار  ديكه با كنديمموجود زنده عمل  كياست. مخزن مانند  ينسل نيب و منافعاز مخزن  انتيص ،يانتيص ديتول

 انيعملكرد جر« يهايمنحن از برداربهرهمهندسان  عموماًهر چاه  ديتول زانيم نييتع يرا انجام داد. برا اسبمن يريشگيآن پ
اما ؛ كننديماستفاده  هر چاه ديتول يعيطب نقطه نييتع يچاه براتوليدي) ( 26»يمغز لولهعملكرد « يو منحن »چاه به يورود

بدون  كه شوديم نييتع يلوله مغز يديبه چاه و عملكرد تول يورود اليس زانيم بر اساسكه ي است ديتول ،نهينقطه به نيا
از  ينرخ يبه معنا »MER«يا  »حداكثر نرخ كارا«. ستين توليد صيانتيمتضمن  وبوده  مخزن يانتيصتوليد  لينستوجه به پتا

بدون  ،سازديم ريپذامكانزن را آن مخ هيو تخل يگاز مخزن است كه توسعه اقتصاد اياز نفت  رياستخراج روزانه استمرار پذ
است كه  يحداكثر نرخ MERف،يتعر نيبر اساس ا ،گريدعبارتبهته باشد. از مخزن داش »يينها افتيباز«بر  يآنكه آثار سوئ

                                                 
26Tubing 
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آهس��ته کاهش پیدا کند. برای تعیین افت فشار طبیعی الزم است 
تا نرم افزارهای شبیه سازی مهندسی مخزن با نرم افزارهای شبیه ساز 
ژئومکانیکی مخزن هماهنگ یا »کوپل«26 ش��ده تا پیش بینی افت 
فشار به صورت دقیق و منطقی صورت گیرد. علت این امر در ضعف 
شبیه سازهای دینامیکی است که بر تغییرات حجمی مخزن به دلیل 
تخلیه تأثیر نمی گذارند؛ بنابراین حداکثر نرخ کارا با توجه به تعیین 
س��رعت بهینه س��یال در مخزن تعیین می گردد و سپس بر اساس 
همین نرخ، نوع لوله مغزی انتخاب ش��ده و در صورت نیاز، عملیات 
تعمیر چاه )اعم از شکاف هیدرولیکی/ شکاف با اسید/ اسیدزنی و...( 
انجام می شود که بنا به ضرورت از پمپ های درون چاهی یا عملیات 

»فرازآوری با گاز«27 استفاده خواهد شد.
 در مقابل اگر برای مخزن محدودیت نرخ جابجایی به س��مت چاه 
تعیین نش��ود مخزن با تمام پتانس��یل، سیال را به سمت چاه روانه 
می کند؛ از طرف دیگر همین عامل، برخی از مهندسان بهره بردار را 
به اشتباه انداخته، مبنی بر اینکه مخزن می تواند چنین بهره دهی را 
به صورت صیانتی داش��ته باشد، درصورتی که تداوم این روند انتقاِل 
س��یال از فواصل مخزن به س��مت چاه با تمام پتانسیل، پیامدهای 

بسیار سنگینی را برجای خواهد گذاشت.
موضوع دیگر بسیار مهم در ارتباط با نرخ برداشت کارا، آن است که تعیین 
ن��رخ تولیدی نباید موجب حبس مایعات باارزش درون مخزن ش��ود. این 
موضوع بیشتر برای مخازن گازی، خصوصاً مخازن دارای سیاالت میعانات 
گازی صادق اس��ت. به نوعی که بتوان با نرخ تولید کارا، حداکثر ترکیبات 

باارزش را تولید نمود و مانع از تشکیل و حبس آن ها در مخزن شد.

6-2- نگهداشت فشار
با توجه به مفهوم تش��ریح ش��ده تولید صیانتی، ضروری اس��ت از 
همان ابتدای تولید از مخزن، عملیات ازدیاد برداش��ت برای تخلیه 
ثانویه به منظور حفظ فشار مخزن و درنتیجه کاهش میزان کرنش28 
انجام پذیرد. به عبارتی، صیانت از مخزن به طور نسبی و ضمنی در 
ش��رایطی حفظ خواهد شد که عملیات تزریق به جهت حفظ فشار 
مخزن و ممانعت از فشردگی مخزن از همان شروع برداشت صورت 
گیرد؛ بنابراین یکی از ش��اخص های تولی��د صیانتی، انجام عملیات 
ازدیاد برداشت به منظور حفظ فش��ار مخزن است و به نوعی مسأله 

نگهداشت فشار به تزریق سیال وابسته می شود.

6-3- فشردگی مخزن
یکی از ش��اخص های برداش��ت غیر صیانتی، فشردگی مخزن است 

که ناش��ی از تخلیه مخزن و عدم جایگزینی سیال تولیدشده است. 
درواق��ع با تولی��د مخزن و خالئی ک��ه در فض��ای متخلخل ایجاد 
می ش��ود موقعیت مس��تعدی ایجاد خواهد ش��د که فشار باالسری 
مخزن، نواحی تخلیه ش��ده را فش��رده کند. با حضور فشار باالسری 
در مخزن، فضای خأل درون مخزن موجب فش��ردگی آن می ش��ود 
که ب��ا توجه به جنس س��نگ مخزن، همین پدی��ده باعث کاهش 
ش��دید قطر گلوگاه حفرات و خلل و فرج ش��ده و درنتیجه کرنش 
حجمی مخزن قابل توجه خواهد بود. درنتیجه میزان فشار مویینگی 
ب��اال خواهد رفت و منحنی های نفوذپذیری نس��بی تغییر می کنند. 
درنتیجه میزانی از نفت مخزن که قباًل قابل تولید بوده است توسط 

روش های معمولی از دسترس تولید خارج خواهد گردید.
عالوه بر حداکثر س��ازی برداشت تجمعی، باید به شاخص های زیر 

در تعیین تولید صیانتی توجه نمود:

6-4- پتانسیل های مرزی مخزن شامل کالهک گازی و آبده مخزن
 میزان »تولید آب به نفت« و »تولید گاز به نفت« از عواملی اس��ت 
ک��ه در تعیین حداکثر نرخ کارا باید مورد توجه قرار گیرد. کالهک 
گازی و آبده مخزن برای نگهداش��ت فش��ار مخزن بس��یار ضروری 
اس��ت؛ درصورتی که به هر دلیلی سیال درون این پتانسیل ها )آبده 
و کالهک گازی( تولید ش��ود و یا تولی��د حداقلی آنها افزایش یابد، 
به نرخ بازیافت مخزن آس��یب می رسد؛ بنابراین شاخص های میزان 
تولید »آب به نفت« و »گاز به نفت« از ش��اخص های تولید صیانتی 
اس��ت. اندازه گیری این ش��اخص از طریق نرخ تولیدی آب به نفت 
و گاز ب��ه نفت از چاه های تولیدی به دس��ت می آی��د. در مطالعات 
مهندس��ی مخزن و تدوین طرح جامع توسعه، این پارامترها توسط 
شبیه سازهای دینامیکی به دست می آیند و درصورتی که میزان این 
ش��اخص ها با تولید صیانتی هم راستا نباش��ند نیاز است تا وضعیت 

برداشت تغییر یابد.

6-5- رسوبات سیاالت و ته نشست و جابجایی ذرات جامد
در شرایط تولید نامناس��ب و تحرک سنگ ریزه  )ماسه( های فضای 
متخلخل و یا رسوب ترکیبات سنگین درون نفت، ممکن است این 
ذرات در طول مس��یر حرکت سیال از فواصل مخزن به سمت چاه، 
رس��وب کرده و موجب آسیب سازندی ش��ود، به نحوی که برداشت 
تجمع��ی را نیز مورد تهدید ق��رار  دهد. از طرف��ی در موارد تزریق 
سیال هم باید بررسی نمود تا در طول فرآیند تزریق رسوب سیاالت 
س��نگین و ذرات جامد در مخزن صورت نگی��رد، چراکه وقوع این 
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رخداد منجر به کاهش بهره دهی چاه ها و درمجموع موجب کاهش 
برداشت تجمعی از مخزن می ش��ود. برای اندازه گیری این شاخص 
نیاز اس��ت تا با مطالعات آزمایشگاهی شرایط تشکیل رسوب ذرات 
و س��یاالت سنگین بررسی گردد و سپس در شرایط تولید یا تزریق 
اعمال ش��ود. آزمایش هایی مانند رسوب آسفالتین، تولید ماسه و ... 
از رایج ترین مطالعات موردنیاز برای اندازه گیری این شاخص است.

6-6- عدم »آسیب سازندی«29 در اثر حفاری و تکمیل چاه
آسیب های ناشی از حفاری و اندود گل30 در اطراف چاه تا فواصل 
چند متری از دهانه چاه از مش��کالت جدی اس��ت که در غالب 
چاه ها به دلیل س��هل انگاری و عدم توجه کاف��ی به برنامه ریزی 
حف��اری چاه موجب نف��وذ گل حفاری و ذرات هم��راه به درون 
مخزن می شود. این ش��اخص را با اندازه گیری آسیب سازندی31 
می توان اندازه گیری نمود. وجود آسیب سازندی در حین حفاری 
ت��ا بی��ش از 50 درصد از تولید را می توان��د کاهش داده و تولید 
تجمع��ی از مخ��زن را نیز بس��یار کم کند. حال��ت بهینه پس از 
انج��ام عملیات حف��اری و بدون عملیات دیگ��ر، صفر بودن این 
 شاخص پوس��ته )Skin( اس��ت که در برخی از چاه ها تا بیش از 
عدد 7 نیز می رس��د که بخ��ش قابل توجه تولید روزانه و تجمعی 
را از بین خواهد برد. از طرفی برخی از شرکت های حفاری، ابتدا 
بدون توجه به این ش��اخص، عملیات حفاری و تکمیل چاه را به 
اتمام رس��انده و سپس در طی عملیاتی هم چون اسید زنی برای 
کاهش این آس��یب اقدام می کنند که بای��د توجه نمود اگرچه با 
ای��ن روش ها می توان برخی از آس��یب های نزدیک به دهانه چاه 

را برطرف نم��ود، اما علیرغم این فعالیت ها، آس��یب هایی که در 
فاصله چند متری از چاه به مخزن رسیده است برجای خود باقی 
خواهند ماند و این عملیات بیش��تر از جنبه بهبود شرایط نزدیک 
چاه مطرح اس��ت. در پایان، در جدول ذیل معیارهای فنی تولید 

صیانتی به طور خالصه ارائه می شود.

7- تولید صیانتی از منظر اقتصادی
ازآنجایی که کلیه عملیات توس��عه و بهره برداری از یک مخزن الزاماً 
باید توجیه اقتصادی داش��ته باش��د، لذا تولید صیانت��ی نیز از این 
قاعده مس��تثنی نبوده و در ش��رایط مختلف ممکن است بخشی از 
برداش��ت به صورت غیر صیانتی انجام پذی��رد که در این صورت به 
جهت حداکثر س��ازی سود اقتصادی، برداشت غیر صیانتی مشروط 

بر حداکثر سازی ارزش، به صرفه خواهد بود.
متذکر می ش��ود که مباح��ث اقتصادی در خصوص »بهینه س��ازی 
تولید« که توس��ط برخی کارشناس��ان مطرح می گ��ردد و یکی از 
معیاره��ا برای انتخاب روش مناس��ب در برنامه ریزی توس��عه یک 
میدان اس��ت بر اس��اس ارزیابی اقتصادی هزین��ه- فایده یک طرح 
ب��وده که با تعریف تولید صیانتی تفاوت دارد. لذا می بایس��ت میان 
مباحث اقتصادی که در انتخاب بهینه س��ازی تولید مطرح می گردد 
با معی��ار اقتصادی که در تعریف تولید صیانتی ذکر گردیده تفاوت 
قائل شد. در خصوص چگونگی حداکثر سازی ارزش اقتصادی تولید 
از منابع در میان متخصصان اشتراک نظر وجود ندارد و به طورکلی 

می توان به استدالل های ذیل اشاره نمود:
دیدگاه اول- حداکثر س��ازی ارزش اقتصادی که حاصل از برداشت 

 1   معیارهای فنی تولید صیانتی

نحوه اند ازه گیریکاربردنمادشاخص
حداکثر نرخ 

بهینه برداشت
MERمحاسبات حجمی مخزن و بهینه سازی برداشت روزانه و تجمعیتعیین نرخ برداشت بهینه تولید

تعیین نوع سیال تزریقی و سپس محاسبات میزان تزریق به منظور نگهداشت فشارنگهداشت فشارFluid injectionتزریق سیال

فشردگی مخزن
Compaction

 )volumetric strain( trend
تعیین میزان آسیب حجمی وارده 

با توجه به مطالعات ژئومکانیکی مخزن، کرنش حجمی مخزن در طول زمان اندازه گیری می شودبه مخزن

کالهک گازی و 
آبده مخزن

Damage Gas cap/ aquifer عدم آسیب به پتانسیل های تأمین
فشار مرزی مخزن

بر اساس میزان آب به نفت تولیدی
)ناشی از آبده( و گاز به نفت تولیدی

 )ناشی از کالهک گازی( اندازه گیری می شود.

رسوبات مخزنی
Deposition/ precipitation/ sand 
production and displacement

جلوگیری از رسوب سیاالت و جابجایی 
و تولید ذرات جامد فضای متخلخل

بر اساس آزمایش های موجود مانند آسفالتین، شرایط رسوب آسفالتین آزمایش می شود.
هم چنین بر اساس مطالعات میدانی و شبیه سازی، شرایط تحرک و ته نشست ذرات جامد )مانند 

ماسه(  بررسی می شود؛
اثر مواد تزریقی و تولیدی در تشکیل لجن های هیدروکربور در مخزن نیز اندازه گیری می شود.

اند ازه گیری از طریق شاخص بهره د هی چاهحفاری و شرایط تکمیل صحیح چاه)Formation damage )skinآسیب های سازندی



مقاالت کاربرد ی/مروری

78

بهینه از میادین اس��ت س��بب افزایش میزان برداش��ت از منابع و 
درنتیجه س��بب ایجاد حداکثر ارزش اقتص��ادی از منابع می گردد. 
برخ��ی کارشناس��ان درواق��ع ف��روش هیدروکربور خام بیش��تر را 

حداکثر سازی سود اقتصادی می دانند.
دیدگاه دوم- حداکثر س��ازی ارزش اقتص��ادي منابع نفتي، دامنه 
توليد صيانتي را از فرآيند اس��تخراج و توليد نفت و گاز فراتر برده 
و ب��ه دنبال توليد محصوالت و فرآورده های نهائي و باارزش از نفت 
و گاز توليدي اس��ت. این افراد معتقدند تولید صیانتی بدون تکمیل 

زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز تحقق پیدا نخواهد کرد.
دیدگاه سوم- در نظر دیگری برای حداکثر نمودن ارزش اقتصادی 
منابع می بایست روند تغییر قیمت و حجم تولید در هر مقطع زمانی 
موردتوجه قرار گی��رد به گونه ای که اگر فرآیند قیمت نفت خام در 
آینده صعودی باش��د آنگاه میزان برداشت از مخزن بایستی در آن 
زمان به تناس��ب افزایش پیداکرده و در قیمت های پایین نفت خام، 

میزان برداشت را کاهش داد.
ام��ا با نگاه��ی دقیق تر ب��ه سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی، 
اظهارنظ��ر متخصصی��ن و اصول اقتصاد مهندس��ی، م��الک تولید 
صیانتی، توجه به مسأله تکمیل زنجیره  ارزش افزوده است. چنانکه 
پیش ت��ر نیز بیان گردید حداکثر س��ازی س��ود اقتصادی یک اصل 
بدیهی است و بنابراین نظر کارشناسی برخی افراد مبنی برافزایش 
می��زان تجمعی هیدروکربور ناظر به اصول اقتصادی اس��ت که در 
صنعت نفت و گاز این مس��أله با ازدیاد برداش��ت بهینه تحقق پیدا 
می کن��د. هم چنین اظهارنظر دیگر کارشناس��ان مبن��ی بر تغییر 
نرخ برداش��ت در ش��رایط قیمتی متفاوت نفت نی��ز ناظر به اصول 
حداکثر س��ازی سود اقتصادی اس��ت و در شرایط باال رفتن قیمت 
نفت، تولید صیانتی به معنای درس��ت آن اجرا نمی ش��ود که این 
نیز با اصول اقتصادی مطابقت داش��ته مگر اینکه موانع دیگری در 
راس��تای برداشت غیر صیانتی مطرح باشد. لذا تولید صیانتی الزاماً 
توسط مفاهیم فنی که مش��روط بر حداکثر سازی ارزش اقتصادی 
باش��ند قابل تعریف اس��ت و اگر در مواضع��ی تولید صیانتی منتج 

به حداکثر س��ازی ارزش اقتصادی نباش��د نیاز است تا سناریوهای 
تولیدی تغییر نماید. مطابق قوانین نفتی نیز تولید صیانتی مشروط 
بر حداکثر س��ازی ارزش اقتصادی به تکمی��ل زنجیره ارزش افزوده 
اشاره نموده است32.  بنابراین شاخص ارزش اقتصادِی مفهوم تولید 
صیانتی، ناظر به حداکثر س��ازی زنجی��ره ارزش تولید نفت خام و 
گاز طبیعی اس��ت و رویکرد حداکثر سازی سود اقتصادی در کلیه 
فعالیت ها امری الزامی بوده که تولید صیانتی از این امر مس��تثنی 
نخواهد بود. لذا نظر برخی کارشناس��ان در توجه به حداکثر سازی 
س��ود در ش��رایط مختلف هزینه ای و درآمدی صرفاً ش��امل تولید 
صیانتی نبوده و امری کلی در اصول اقتصاد مهندس��ی محس��وب 
می شود که ممکن است به دلیل وجود عواملی نتوان تولید صیانتی 

را به طور کامل رعایت نمود.

نتیجه گیری
تولید صیانتی مفهومی اس��توار بر دو بعد فنی و اقتصادی داشته 
ک��ه تضمین حداکثر س��ازی ارزش اقتصادی در ط��ول زمان را 
تداعی می کند. در بعد فنی الزم است تا با تعیین نرخ های تولید 
و تزریق منطقی و بهینه، بیش��ترین میزان برداشت از مخزن در 
ناحی��ه ریزش هر چاه صورت پذیرد؛ اما این مورد الزاماً به معنای 
برداش��ت اقتصادی نیس��ت و لذا الزم اس��ت بر اس��اس ارزیابی 
شاخص های اقتصادی، این میزان تولید از هر چاه و درمجموع از 
هر مخ��زن نفتی و گازی تعیین گردد. در بُعد فنی و مهندس��ِی 
مفه��وم تولی��د صیانتی توج��ه به موارد کم��ی و کیفی هم چون 
حداکثر نرخ بهینه برداش��ت، تزریق س��یال، فش��ردگی مخزن، 
کاله��ک گازی و آب��ده مخزن، رس��وبات مخزنی و آس��یب های 
سازندی شاخص های کلیدی تولید صیانتی معرفی می گردد و در 
بُعد شاخص های اقتصادی، ارزیابی ارزش خالص فعلی، نرخ بازده 
داخل��ی، درآم��د نفتی و قیمت نف��ت، درآمد تجمع��ی به تولید 
تجمع��ی و ... به عنوان مهم ترین معیارهای ارزیابی تولید صیانتی 

از هر میدان و مخزن و چاه ارائه می گردد.
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محقق ابطال فرضیه صفر )اچ صفر( را در دستور کار قرار می دهد.
[16]. Net Present Value )NPV(
[17]. Master Development Plan

]18[. در اولين گام بايد گفت كه تزريق گاز در مخازن نفت، به س��ه طريق ازدياد برداش��ت نفت 
را ب��ه دنبال دارد: الف: تثبيت فش��ار )فرايند امتزاج ناپذیر( ب: تبخير تركيبات مياني و س��نگين 
نفت )كه منجر به امتزاج پذیری در مخزن می ش��ود(. ج: جابه جایی نفت )ايجاد نيروي رانش براي 

ازدياد برداشت(.
]19[. روش های تزريق امتزاجي گاز در مخازن نفتي ش��امل تزريق دی اکس��ید كربن، نيتروژن و 
گازهاي هیدروکربنی اس��ت. يكي از فاكتورهاي مهم در فرايند تزريق امتزاجي گاز، حداقل فش��ار 
امتزاجي اس��ت. در اين فش��ار، گاِز تزریق ش��ده و نفت در جاي اوليه در يكديگر حل می ش��وند و 
فرايند جابجايي بس��يار مؤثر می گردد. در روش تزریق گاز غیرامتزاجی، گاز تزریق ش��ده در نفت 

حل نمی شود.
[20]. Aquifer

]21[. ترکیبات س��نگینی از جنس س��اختارهای هیدروکربن آروماتیکی هستند که در نفت خام 
به صورت معلق یافت ش��ده و به وس��یله رزین ها، به عنوان عامل نگه دارنده، احاطه ش��ده اند. عوامل 
تش��کیل رسوب آس��فالتین در مخازن نفتی به تغییرات فشار، دما یا ترکیب نفت بستگی دارد که 
این عوامل س��بب به هم خوردن تعادل ش��یمیایی موجود در مخزن و چاه شده و درنتیجه باعث 

تشکیل رسوب می شود.
]22[. درصورتی که در یک مخزن نفتی هر س��ه س��یال آب، نفت و گاز وجود داشته باشد، 
ترتیب قرار گرفتن س��یاالت درون مخزن به گونه ای اس��ت که از پایین به باال ابتدا آب، بعد 

نفت و س��پس گاز قرار می گیرد. به س��ازندی که در آن ذخایر گاز طبیعی قرار دارد، سازند 
گازی و به س��ازندهای دیگر، س��ازندهای نفتی-گازی می گویند. به بخش باالیی مخزن که 
حدفاصل میان پوش��ش سنگ بستر و س��طح تماس نفت و گاز است، کالهک گازی مخزن 
نفتی می گویند. برخی از مخازن هیدروکربوری فاقد کالهک گازی، برخی دیگر فاقد بخش 

آبده و تعدادی نیز فاقد هردوی آن ها هستند.
]23[. تغییر طول ضخامت الیه مخزنی )نسبت به طول اولیه( ناشی از فشردگی سنگ مخزن که 

منتج به کاهش ضخامت الیه مخزنی می شود.
]24[. فش��ار موئینگ��ی عامل مهمی برای بررس��ی و تعیین رفتار محیط های متخلخل اس��ت. از 
مهم ترین کاربرد عمده منحنی های فشار موئینگی، مدل سازی تزریق، مشخص شدن نواحی تماس 

فازهای موجود در مخزن و نواحی انتقالی است.
[25]. Tubing
[26]. Couple
[27]. Gas Lift

]28[. تغییر طولی )ضخامت( الیه مخزنی نس��بت به طول )ضخامت( اولیه که ناش��ی از به وجود 
آمدن حفرات خالی درون مخزن به دلیل تولید سیال است.

]29[.  پديده آس��يب س��ازند به هرگونه فرآيند مضري اطالق می ش��ود که با تأثير بر روي سازند 
مخزن��ي و به ویژه تراوايي س��نگ مخزن، قابليت توليد يک چاه نفتي ي��ا گازي و يا قابليت تزريق 
پذيري يک چاه را نس��بت به حالت طبيعي آن کاهش دهد؛ بنابراین آس��يب سازند يک پديده ي 
نامطلوب اس��ت که در صورت بروز می تواند مشکالت عملياتي و زيان هاي اقتصادي فراواني ايجاد 
کند. پديده آس��يب س��ازند می تواند در تمام مراحل مختلف حفاري، تکمي��ل چاه، تحريک چاه، 
تعمير چاه و توليد از چاه اتفاق افتد. عوامل آس��یب رس��ان به س��ازند را می توان در چهار گروه 

اصلي دسته بندی کرد:
- عوامل مکانيکي
- عوامل شيميايي

- عوامل بيولوژيکي
- عوامل حرارتي

مهم ترین ش��اخص در ارتباط اثر پوس��ته )Skin( اس��ت که این اثر در فاصله نزديك به حفره چاه 
تشدید می شود. اين عوامل مي تواند در نتیجه ی ورود آب از گل حفاري به داخل سازند يا عوارض 
حاصل از مش��بک کاری )سوراخ كردن( و هم چنين آزاد شدن گاز نزديك چاه، به دليل افت فشار 
و نیز رس��وب آسفالتين )نوعي نفت بسيار سنگين با گرانروي بسيار باال( باشند. مقدار پوسته را با 

يك ضريب به اسم »ضريب پوسته« نشان مي دهند.
]30[.  گل حفاری باعث می ش��ود س��تون گل حفاری به دیوار چاه فش��ار آورده و مانع ریزش آن 
ش��ود؛ به ع��الوه بدنه چاه را ان��دود کرده و منافذ آن را می گیرد. اندود ک��ردن بدنه چاه به دالیلی 

مختلفی ازجمله پایداری دیواره چاه )و جلوگیری از ریزش دیواره چاه و ...( امری الزم است.
[31]. Formation Damage

]32[.  در م��اده چهارم از قانون اص��الح قانون نفت 1390 و در بخش وظایف هیآت عالی نظارت 
بر منابع نفتی به طور صریح مسأله ارزش افزوده اقتصادی از منابع به عنوان معیاری برای صیانت از 
منابع نفت و گاز به همراه برداش��ت بهینه از آن ها ذکر گردیده اس��ت که می بایست توسط هیآت 
عالی نظارت موردبررس��ی و ارزیابی قرار گیرد: »م��اده 4 � ... وظایف هیآت عالی نظارت بر منابع 
نفتی به شرح زیر است: ...2 � بررسی و ارزیابی اجرای سیاست های راهبردی و برنامه های مصوب 
وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حداکثری ارزش افزوده 

اقتصادی از منابع مذکور. ...«.


