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مقدمه
تــوان تولید نفت  خــام از مهم  تريــن عوامل 
رقابت كشورهاي تولیدكننده در بازارهاي جهاني 
نفت  خام اســت. تــوان تولید به معنــاي حداكثر 
نرخ اقتصادي اســت. با اين توضیح كه اوالً نرخ 
تولیدي به چاه و مخزن آســیب نرساند و موجب 
اتــالف ســرمايه  هاي عظیم ملــي در درازمدت 
نشــود و ثانیاً بررسي اقتصادي الزم انجام شود تا 
مقرون به صرفه بودن تأسیســات مورد نیاز براي 
بهره  برداري و فرآورش متناســب بــا آن نرخ با 
توجه به مــدت زمان تثبیت آن اثبات شــود. در 
اين مقاله اهداف و برنامه  هاي تولید میادين عمده 
جنوب  غربي ايران در دهه 50 خورشــیدی مورد 
بررســي فني قرار گرفته  اســت. لــذا ابتدا بدون 
وارد شــدن به جزئیات فني، آمــار تولید میادين 
اصلي كه ســهم عمده  اي از تولید نفت كشور را 
به خود اختصاص داده  اند آورده شده و سپس به 
برنامه  هاي تولید قبل از انقالب اســالمي ايران و 
میزان تحقق آنها و هم  چنین اصالحات انجام شده 
روی اين برنامه  ها در آن زمان پرداخته شده است. 

در ادامه به داليل فني عدم تحقق برنامه  ها در آن 
ســال  ها از ديدگاه مخزن، چاه و تأسیسات سطح 
االرضي اشاره شــده است. در حقیقت هدف از 
اين بررسي، ارائه پاســخ به اين سؤال مهم است 
كــه چرا و چگونه تولید نفت  خــام ايران تنها در 
بازه ســال  هاي 1351تا 1356 بیــش از 5 میلیون 

بشــکه در روز بوده و چرا ايــن ركورد هیچ  گاه 
دوباره تکرار نشــد؟ چرا تولید 6 میلیون بشکه  اي 
نفت خام كشور تنها در سال 1353 اتفاق افتاده و 
استمرار نداشــت؟ شکل-1 روند تولید نفت  خام 
ايران را طــی بازه 100 ســاله؛ از 1290 تا 1390 

نشان می  دهد.

بررسي و تحلیل برنامه و عملکرد تولید نفت خام ایران 
در دهه 1350 خورشیدی

صادق فتح  الهي1، رامین روغنیان2 شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب

  1    روند تولید نفت  خام ایران از 1290 تا 1390 ]1[

2 
 

  
  ]1[ 1390تا  1290خام ايران از   روند توليد نفت:1شكل

 

  يد مخازن مورد بررسيخچه توليتار -1
ن مخـازن شـامل   يـ ا .شـد  يبررسـ انـد    داشـته  يتـوجه   د قابـل يكه سابقه تول يلمخزن اص 19د يتول خچهيتار

ـ يآسمار  ، اهوازيد، آغاجاريسف  مان، هفتكل، گچساران، نفتيسل  مسجد ـ   ي، پازنان، كرنج، ب مـه، مـارون   يحك  يب
مـور  يت  ، كوپـال و آب يآسـمار   يد، منصـور يسف  نك، اهواز بنگستان، لبير، بيد، رامشيسف  ، رگي، پارسيآسمار
 1-ن شـكل و شـكل  يسه ايبا مقا .آورده شده است 2-ن مخازن در شكلياتوليد مجموع  يخيتارروند . ندهست

و  بر عهده دارنـد  خورشيدي 50را قبل و بعد از دهه كشورد نفت يتول  عمده ،ن مخازنيا كه دشو  مشاهده مي
مجمـوع  به  ياجمال يبا نگاه .خواهد بودي بررسقابل ران ياخام   نفت يديعمده توان تول ن مخازن،يا يبررس با

و در سـال   كـرده ر ييـ تغ 1345از سـال  آنهـا   نرخ توليدش يب افزايكه ش شود  توليد اين ميادين مشخص مي
يافتـه  فـزايش  اون بشـكه  يـ ليم 5/5در حـدود   يعنـ يخود  يخيتارميزان حداكثر  بهتوليد اين ميادين  1353
) يالديم 1974(ن سال يدر همز ين )ون بشكه در روزيليم 06/6( ركشوخ نفت يتار يديتول نرخحداكثر  .است

  .صورت گرفته است يادشده توسط مخازن به طور عمدهران يد نفت ايدر واقع حداكثر تول .است محقق شده
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1- تاریخچه تولید مخازن مورد بررسي
تاريخچــه تولید 19 مخزن اصلي كه ســابقه 
تولیــد قابل  توجهي داشــته  اند بررســي شــد. اين 
مخازن شامل مسجد  سلیمان، هفتکل، گچساران، 
پازنان،  اهواز  آســماري،  آغاجاري،  نفت  ســفید، 
كرنج، بي  بي  حکیمه، مارون آســماري، پارســي، 
رگ  ســفید، رامشــیر، بینــك، اهواز بنگســتان، 
لب  سفید، منصوري  آسماري، كوپال و آب  تیمور 
هســتند. روند تاريخی مجمــوع تولید اين مخازن 
در شــکل-2 آورده شــده اســت. با مقايسه اين 
شکل و شکل-1 مشاهده مي  شود كه اين مخازن، 

عمــده  تولید نفت كشــور را قبل و بعد از دهه50 
خورشیدی بر عهده دارند و با بررسي آنها، عمده 
توان تولیدي نفت  خام ايران قابل بررســي خواهد 
بود. با نگاهي اجمالي به مجموع تولید اين میادين 
مشخص مي  شود كه شیب افزايش نرخ تولید آنها 
از ســال 1345 تغییر كرده و در ســال 1353 تولید 
ايــن میادين به حداكثر میــزان تاريخي خود يعني 
در حدود 5/5 میلیون بشــکه افزايش يافته اســت. 
حداكثر نــرخ تولیدي تاريخ نفت كشــور )6/06 
میلیون بشــکه در روز( نیز در همین ســال )1974 
میالدي( محقق شده است. در واقع حداكثر تولید 

نفت ايران به طور عمده توســط مخازن يادشــده 
صورت گرفته است.

2- نخستین برنامه تولید از 1355 تا 1364
در شــکل-3 برنامه ده ســاله نخســت تولید 
)منحنــي قرمز  رنــگ( و تولیــد واقعــي )منحني 
ســیاه  رنگ( از میادين عمده تولیدی كشور نشان 
داده شده  اند. نخستین برنامه تولید در سال 1354 بر 
مبناي نتايج حاصل از مطالعات جامع و شبیه  سازي 
مخازن بــزرگ تولیدي نفت ارائه شــده اســت. 
اين مطالعات كه پايــه تصمیم  گیري  هاي تولیدي 
نفت  خام كشــور بوده بر مبناي اطالعات تاريخچه 
تولید اين مخازن تا ســال 1352 انجام شده است. 
انجام اين مطالعات دو ســال به طــول انجامیده و 
بر اســاس برنامه ارائه شــده، تولید نفت 19 میدان 
عمــده تولیدی مورد بررســي تا ســال 1355 به 6 
میلیون و 800 هزار بشــکه در روز افزايش يافته و 
در سال 1357 به مقدار تثبیتي خود يعني 7 میلیون 
و 200 هزار بشــکه در روز مي  رســید. اين تثبیت 
نرخ تولید تا سال 1362 ادامه يافته و پس از آن در 
فاصله سال  هاي 1362 تا 1364 تا میزان 6 میلیون و 

300 هزار بشکه در روز كاهش مي  يافت.

3- دومین برنامه تولیــد )برنامه اصالحیه(  از 
1358 تا 1377

پس از بررســي و مقايسه برنامه نخست تولید 
با عملکرد واقعي مخازن در خالل سال هاي 1355 
تا 1357 مشــخص شد كه رســیدن به اهداف اين 
برنامه ناممکن اســت. لذا برنامه اصالحیه )منحنی 
آبي  رنگ( در ســال 1357 ارائه شد )در شکل-3 
از ســال 1377به بعد برنامه برون  يابي شده است(. 
در اين برنامه جديد اهداف مورد نظر برنامه اول تا 
حدود 2 میلیون بشــکه در روز كاهش يافته است. 
در واقع پس از همان دو ســال نخست تولید نفت 
مشخص مي  شود كه رســیدن به تولید 7 میلیون و 
200 هزار بشــکه غیرواقعي بوده و برنامه تولید به 
حدود 5/5 میلیون بشــکه در روز كاهش مي  يابد. 
بر اســاس برنامه اصالح شــده، از ســال 1358 تا 
1363 بايد نرخ تولیــد نفت در حدود 5/6 میلیون 

  2    روند تاریخی مجموع تولید نفت  خام 19 مخزن عمده تولیدی كشور ]2[

3 
 

  
 ]2[مخزن عمده توليدي كشور  19خام   روند تاريخي مجموع توليد نفت: 2شكل 

  
  1364تا  1355توليد از برنامه  نخستين -2

 عمـده ن ياديم )رنگ  اهيس يمنحن( يد واقعيو تول )رنگ  قرمز يمنحن(د يتول نخستبرنامه ده ساله  3-در شكل
نتـايج حاصـل از مطالعـات     يبر مبنـا  1354در سال  ديبرنامه تولنخستين  .اند  داده شده نشان كشور توليدي

هـاي    گيـري   تصـميم  مطالعـات كـه پايـه   ايـن   .شده است ارائه نفتي ديتول سازي مخازن بزرگ  جامع و شبيه
انجـام   خورشـيدي  1352توليد اين مخازن تـا سـال    بر مبناي اطالعات تاريخچهكشور بوده  خام  توليدي نفت

دان يـ م 19 د نفـت يـ تول ،ن برنامـه يابر اساس  .به طول انجاميده استدو سال اين مطالعات انجام . است شده
افتـه و  يش يهزار بشكه در روز افـزا  800ون و يليم 6به ورشيدي خ 1355تا سال  يمورد بررسعمده توليدي 

نـرخ  ايـن تثبيـت    .ديرسـ   يهزار بشكه در روز م 200ون و يليم 7 يعنيخود  يتيبه مقدار تثب 1357در سال 
 300ميليـون و   6 ميـزان  تـا  1364تا  1362هاي   سالفاصله در ن آپس از ادامه يافته و  1362تا سال  توليد

  .يافت  در روز كاهش ميهزار بشكه 
  3    تاریخچه تولید نفت  خام و برنامه  هاي اول و دوم تولید در 19 مخزن عمده تولیدی ]2[  

4 
 

  
  ]2[ مخزن عمده توليدي 19هاي اول و دوم توليد در   خام و برنامه  تاريخچه توليد نفت: 3شكل 

  
  1377تا  1358از )  اصالحيه برنامه(توليد برنامه  يندوم -3

 1357تـا   1355در خـالل سـالهاي   با عملكـرد واقعـي مخـازن    توليد  نخستپس از بررسي و مقايسه برنامه 
در سـال   )رنـگ   آبـي  منحنـي (برنامه اصالحيه  الذ .اين برنامه ناممكن استمشخص شد كه رسيدن به اهداف 

اهـداف  جديـد   در ايـن برنامـه   ).يابي شده است  برونبرنامه  به بعد1377از سال  3-شكلدر ( شد ارائه 1357
همـان دو سـال    پـس از واقـع   در .افتـه اسـت  يون بشكه در روز كـاهش  يليم 2حدود  برنامه اول تا مورد نظر
برنامـه  بوده و  يواقعريهزار بشكه غ 200ون و يليم 7د يدن به توليشود كه رس  يمشخص م نفت ديتول نخست

 1363تا  1358از سال  ،بر اساس برنامه اصالح شده .يابد  ميون بشكه در روز كاهش يليم 5/5 حدود د بهيتول
 و ودد آغـاز شـ  يـ پس از آن كـاهش تول ت شده و يكه در روز تثبون بشيليم 6/5حدود در نفت  ديتولنرخ بايد 

كه روال كـاهش   يدر صورت 3-شكلبر اساس  .برسدون بشكه در روز يليم 6/2به  1377در سال ميزان توليد 
 بشكه در روزون يليم 4/1به اين ميادين د نفت يتول 1388در سال  ،افتي  ين برنامه ادامه ميطبق اتوليد  نرخ
  .ديرس  يم
  
  توليد يها  برنامه ومخازن  يعملكرد واقع يبررس -4

زان تحقـق  يـ ، ميد كل مخازن مورد بررسـ يو پس از آن مجموع تولد چند مخزن يتول حيتشرن بخش با يدر ا
مخـزن   19از  مخـزن  6 بـه بررسـي   به طور خالصـه  نجايدر ا .خواهد شد يد بررسياول و دوم تول يها  برنامه

در مخـزن  . مشخص شده اند Fو  A ،B ،C، D، E ين مخازن با اساميا. ميپرداز  يم يمورد بررسعمده توليدي 
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بشــکه در روز تثبیت شــده و پس از آن كاهش 
تولید آغاز شــود و میزان تولید در ســال 1377 به 
2/6 میلیون بشکه در روز برسد. بر اساس شکل-3 
در صورتي كــه روال كاهش نرخ تولید طبق اين 
برنامــه ادامه مي  يافت، در ســال 1388 تولید نفت 
اين میادين به 1/4 میلیون بشکه در روز مي  رسید.

4- بررسي عملکرد واقعي مخازن و برنامه  هاي 
تولید

در ايــن بخش با تشــريح تولیــد چند مخزن 
و پــس از آن مجمــوع تولید كل مخــازن مورد 
بررســي، میزان تحقق برنامه  هاي اول و دوم تولید 
بررســي خواهد شــد. در اينجا به طور خالصه به 
بررســی 6 مخــزن از 19 مخــزن عمــده تولیدی 
 مورد بررســي مي  پردازيم. اين مخازن با اســامي
 A مشخص شده اند. در مخزن F و E،D،C،B،A
تاريخچه واقعي تولیــد به همراه برنامه اول و دوم 
تولید در شــکل-4 آورده شده است. همان گونه 
كه مشــاهده مي  شود از سال 1352 تا 1356 تولید 
اين میدان حدوداً 42 درصد كاهش يافته اســت. 
اين عملکرد موجب شده كه برنامه تولید اصالح 
شــده دچار تغییرات شديدي شــود؛ به نحوي كه 
پیش  بیني شــده از ســال 1358 اين مخزن با افت 

تولید شديدي مواجه خواهد شد.
در شــکل-5 تاريخچه تولیــد و برنامه اول و 

دوم تولید براي مخزن B آورده شده است. میزان 
تولید ايــن مخزن كه حداكثر تولید آن در ســال 
1353 حدوداً 290 هزار بشکه در روز بوده، 3 سال 
بعد يعنی در سال 1356 به 198 هزار بشکه در روز 
كاهــش مي  يابد. در واقع ايــن مخزن در آن زمان 
طي 3 ســال، نزديك بــه 32 درصد كاهش تولید 
داشته است. اين در حالي است كه طبق برنامه  هاي 
اول و دوم تولیدي، اين مخزن تا ســال 1372 بايد 
تولید 290 هزار بشکه در روز را حفظ مي  كرد.

شــکل-6 برنامه  هاي تولیــدي و تولید واقعي 
مخزن C را نشــان مي  دهد. همان طور كه مشاهده 
می  شود در نخســتین برنامه، دســت  يابي به تولید 
145 هــزار بشــکه در روز بــراي ايــن مخزن در 
نظر گرفته شــده كه پس از محقق نشــدن آن، در 
برنامه اصالحي اين میزان به 100 هزار بشــکه در 
روز كاهش يافته اســت. اين در حالي اســت كه 
حداكثــر تولید اين مخزن آن هــم تنها براي يك 
ســال 79 هزار بشکه در روز يعني %54 برنامه اول 
تولید و %79 برنامه اصالحي بوده است. اين نتايج 
خوش  بینانه بودن برنامه  هاي اول و دوم تولیدي در 

اين مخزن را به وضوح نشان مي  دهد.
شکل-7 نشــان می  دهد كه حداكثر تولید از 
مخزن D، به میزان 451 هزار بشــکه در روز و در 
سال 1352 اتفاق افتاده است. تولیداين مخزن پس 
از افت وخیزهاي شــديد طي چهار سال، در سال 

1356 به 253 هزار بشــکه در روز مي  رســد. اين 
بدان معناســت كه در طي ايــن مدت كوتاه تولید 
اين مخزن 44 درصد افت داشــته اســت. نخستین 
برنامه تولیــد اين مخزن هــم خوش  بینانه بوده اما 
برنامــه اصالحي تا حد قابل  قبولــي با تولید مخزن 
در ســال 1356 و نیز بازه ده ســاله 1367 تا 1377 

هم  خواني دارد.
تاريخچه تولید و برنامه  های اول و دوم تولید 
در مخزن E در شکل-8 نشان داده شده است. در 
اين مخزن حداكثر تولید در سال 1353 با نرخ 921 
هزار بشکه در روز انجام شده است. اين تولید در 
ســال بعد با 26 درصد افت به 681 هزار بشکه در 
روز كاهش مي  يابد و ســپس بــا افزايش مجدد تا 
ســال 1356 به 821 هزار بشــکه در روز مي  رسد. 
اين مخزن به طور متوســط در طول 3 ســال 10/8 
درصد افت تولید داشــته كه اگر اين روند ســريع 
افت تولید تا 30 سال بعد ادامه مي  يافت اين مخزن 
بايد در ســال 1386 در حدود 304 هزار بشکه در 
 E روز تولید مي  كرد. اين در حالیســت كه مخزن
در سال 1386، تولیدی معادل 457 هزار بشکه در 
روز داشته است. برنامه نخست، تولید 1/4 میلیون 
بشــکه در روز را براي اين مخــزن هدف  گذاري 
كرده بود و در برنامــه اصالحي اين رقم به 1/15 
میلیون بشــکه در روز كاهش يافــت. همان طور 
كــه عملکرد میــدان نشــان مي  دهــد در دهه 50 
خورشــیدی میزان تولید واقعي مخزن بسیار كمتر 

از برنامه طراحي شده بوده است.
تاريخچه تولید مخزن F در شــکل-9 آورده 
شده است. اين مخزن بر خالف اكثر مخازن ديگر 
در دهه 50 تاريخچه نســبتاً   طوالني تولیدی داشته 
اســت. حداكثر تولید اين مخزن در سال 1327 به 
میزان 205 هزار بشــکه در روز بوده است. جالب 
اســت كه اين مخــزن با وجود تالش فــراوان در 
حداكثر  ســازي میزان تولید از مخازن، در دهه 50 
تولید كمی داشته است. داليل اين گونه رفتارها در 
بخش  هاي بعد توضیح داده خواهد شد. اما به طور 
خالصه مي  توان گفت كه اين مخزن شــکاف  دار 
به دلیل اينکه دوره ابتدايي تولید از شــکاف  ها را 
سپري كرده بود، امکان تکرار تولیدهاي بسیار باال  ]2[ A 4    تاریخچه تولید نفت  خام و برنامه  هاي اول و دوم تولید از مخزن  
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A كـه   گونه همان. آورده شده است 4-تاريخچه واقعي توليد به همراه برنامه اول و دوم توليد در شكل شماره
كـرد  ايـن عمل . درصد كاهش يافته است 42 اًتوليد اين ميدان حدود 1356تا  1352شود از سال   مشاهده مي

بينـي شـده از سـال      به نحوي كه پـيش  ود؛موجب شده كه برنامه توليد اصالح شده دچار تغييرات شديدي ش
  .خواهد شدشديدي مواجه  توليداين مخزن با افت  1358

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]A ]2مخزن  ازهاي اول و دوم توليد   خام و برنامه  تاريخچه توليد نفت: 4شكل 
  

ن مخـزن  ياميزان توليد . آورده شده است Bبراي مخزن د ياول و دوم تول برنامه د ويخچه توليتار 5-در شكل
 به 1356در سال يعني سال بعد  3 بوده، هزار بشكه در روز 290 حدوداً 1353در سال  آند يكه حداكثر تول

رصـد  د 32ك بـه  يسال نزد 3 ين مخزن در آن زمان در طيدر واقع ا. ابدي  يهزار بشكه در روز كاهش م 198
 1372ن مخزن تا سال يا يدياول و دوم تول يها  است كه طبق برنامه ين در حاليا. د داشته استيكاهش تول

  .كرد  يرا حفظ م در روزهزار بشكه  290د يد توليبا
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را پیدا نکرده اســت. برنامه تولید نخست با نتايج 
عملکرد ايــن مخزن در ســال  هاي بعد هم  خواني 
خوبي دارد و برنامه اصالحي بســیار بدبینانه بوده 
اســت. به طوري كه در برنامه اصالحي براي سال 
1376 تولید 6 هزار بشــکه در روز پیش بیني شده 
در صورتیکه در عمل اين مخزن 29 هزار بشــکه 

در روز تولید كرده است.
با بررســي اجمالــي برنامه  هــاي تولیدي قبل 
از انقالب و میزان تحقق آنها مشــخص مي  شــود 
كه رســیدن به اهداف نخســتین برنامــه تولید به 
هیچ  عنوان مقدور نبوده است. حتي اهداف برنامه 
اصالحي نیز در همان زمان محقق نشــده است. بر 
مبناي برنامــه اصالحي بايد تثبیت نــرخ تولید به 
میزان 5/6 میلیون بشــکه در روز تا سال 1362در 
مجموعه اين میادين ادامــه مي  يافت؛ در صورتي 
كه تنها در فاصلۀ 3ســال يعنی از سال 1353 )كه 
حداكثر تولیــد3 اين مخازن به میزان 5/47 میلیون 
بشــکه در روز انجام شده( تا ســال 1356، تولید 
اين مخــازن با افتی به میزان 390 هزار بشــکه در 
روز مواجه شــده و در ســال 1356 تولید آنها به 
 حــدود 5 میلیون بشــکه در روز رســیده اســت
)شــکل-2(. در واقــع بــا اين بررســي به وضوح 
مشخص می  شــود كه نه تنها برنامه افزايش تولید 
و تثبیت نرخ تولید در دهه 50 خورشــیدی چه در 
برنامه نخســت و چه در اصالحیــه آن امکان  پذير 

نبوده، بلکه میزان افت تولید نیز در برنامه اصالحي 
بعضــاً   اغراق  آمیز بوده و با نتايــج واقعي عملکرد 
میاديــن نفتي هم  خوانــي ندارد. با بررســی نتايج 
عنوان شــده با اين ســؤال مواجه می  شويم كه آيا 
اساساً مبناي برنامه  هاي تولید دهه 50، بررسي  هاي 
جامع علمي و مطالعات جامع مخزن بوده يا خیر؟ 
در صورتي كــه اين برنامه  ها بر اســاس مطالعات 
علمــي بوده چرا نتايــج اين مطالعــات تا اين حد 
با عملکرد واقعي میادين ناســازگار اســت؟ براي 
پاسخ به اين ســؤال در بخش بعد به طور خالصه 
مطالعــات فنــي دوره مذكور را بررســي خواهیم 

كرد.

5- سابقه مطالعات جامع میادین عمده كشور
اســناد و گزارشات فني نشــان مي  دهد كه 
در بررســي فني پديده  ها و مکانیزم  هاي مخزني 
و مطالعــه آنها، شــركت  هاي مختلفــي از جمله 
شــركت شــل )shell(، شــركت نفت انگلیس 
)BP(، شــركت توتال )Total( و شركت دكتر 
مك  كــورد )McCord( و همکارانــش حضور 
داشته  اند. شــركت  هايي چون شل و توتال بیشتر 
آزمايش  هــای ويــژه و مطالعات مــوردي را بر 
عهده داشته  اند. شــركت مك  كورد و همکاران 
فعالیت  هــاي عهده  دار انجام مطالعــات بوده  اند. 
اين شــركت كه فعالیت  هاي خود را در تگزاس 

انجام مي  داده، مطالعات خود را بر اساس تمامي 
اطالعات تاريخچه تولیدي تعدادي از میادين از 
جمله مخازن آســماري اهواز، مارون، پارسي و 
غیره تا ابتداي سال 1352 انجام داده است. اسناد 
فني و گزارشات اين شركت نشان مي  دهد كه با 
توجه به عدم دسترســی به شبیه  سازهاي تجاري 
جهت مطالعه میادين در آن زمان، يك نرم  افزار 
توسعه  شبیه  ســاز سه  بعدي-سه  فازي  كامپیوتري 
داده شــده اســت. مطالعات و نتايج شبیه  سازي 
انجام شده توسط اين شركت كه بر مبناي تمامي 
داده  ها و آزمايش  های ارســال شده به آن بوده، 
در تدوين بسیاري از برنامه  هاي تولید اين میادين 
استفاده شده اســت. مطالعه دقیق گزارشات فني 
اين شــركت نشان مي  دهد كه روش كار مطالعه 
و بررســي  هاي فني آن به خوبي صورت گرفته 
اما به دلیل ناكافی   بودن تاريخچه تولیدي میادين 
عظیم و اصلي در آن زمان، عملکرد مکانیزم  هاي 
تولیدي آنها به خوبي مشــخص نشــده است. از 
طرفي بــه دلیل عــدم وجود شــناخت جامع از 
رفتار مخازن شــکاف  دار ايــران، پیش  بیني  هاي 
نرم  افزارهــاي شبیه  ســاز حتــي توســط بهترين 
شــركت  هاي مطالعه مخــزن با خطاهاي بســیار 
بزرگي همراه بوده اســت. بــه عنوان مثال اغلب 
چاه  های مخزن فوق  العاده عظیم مارون آسماري 
)كه با 41 حلقه چاه مطالعه و شبیه  ســازي شــده 
بود(، در زمــان انجام مطالعه به صورت حفره  باز 
تکمیل شــده و تمامــي اليه  هاي مخــزن امکان 
جريان به چاه را داشــته  اند. بديهی اســت كه در 
چنین شــرايطي اليه  هاي ماسه  ســنگي با تراوايي 
بســیار زياد و نیز اليه  هــاي كربناته بــا تراوايي 
شکاف زياد تولیدهاي بســیار بااليي را موجب 
مي  شده  اند؛ به نحوي كه در نخستین برنامه میزان 
تولید تثبیتي 1/6 میلیون بشــکه در روز براي اين 
مخزن در نظر گرفته شد. در صورتي كه در همان 
زمان نیز، امکان تحقق اين برنامه حتي براي يك 
ماه هم فراهم نمي  شــود. اين در حالي است كه 
نتايج شبیه  ســازي اين مخزن كه توسط شركت 
مك  كورد و همکاران انجام شد، نشان داده بود 
كه اين مخزن با ســناريوي تولید تخلیه طبیعي و  ]2[ B 5    تاریخچه تولید نفت  خام و برنامه  هاي اول و دوم تولید از مخزن  
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  ]B ]2مخزن  ازهاي اول و دوم توليد   خام و برنامه  تاريخچه توليد نفت: 5شكل 

  
 در شـود   مشـاهده مـي  كـه  طـور   همـان  .دهد  يرا نشان م Cمخزن  يد واقعيو تول يديتول يها  برنامه 6-شكل

ر نظر گرفته شـده كـه پـس از    ن مخزن ديا يهزار بشكه در روز برا 145 توليدبه  يابي  دست برنامه، نخستين
 ين در حـال يـ ا .اسـت  افتهي كاهشهزار بشكه در روز  100زان به ين ميادر برنامه اصالحي  ،محقق نشدن آن

اول  برنامـه  54% يعنـ يهـزار بشـكه در روز    79ك سال ي ين مخزن آن هم تنها برايد ايحداكثر تول است كه
ن يـ در ا يديـ تول اول و دوم يهـا   نانه بـودن برنامـه  يب  ج خوشين نتايا .بوده است يبرنامه اصالح 79%د و يتول

  .دهد  يبه وضوح نشان مرا مخزن 
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فقط با حفــر 114 حلقه چاه جديد، تا زمانی كه 
تولید تجمعي آن به 9/5 میلیارد بشــکه برســد، 
قــادر به حفظ تولید تثبیتي بــه میزان 1/6 میلیون 
بشکه در روز خواهد بود و افت تولید اين مخزن 
پــس از آن زمان آغاز خواهد شــد. بر اســاس 
نتايج پیش  بیني اين شبیه  سازي، پس از تولید 12 
میلیارد بشــکه نفت از اين مخــزن، نرخ تولید به 
500 هزار بشــکه در روز كاهش خواهد يافت. 
اگر نتايج شبیه  ســازي  هاي انجام شده با عملکرد 
تولید واقعي 25 ســال اخیر مقايسه شود مشاهده 
می  كنیــم كه اين مخزن با وجود داشــتن حدود 
400 حلقــه چاه و 23 ســال تزريــق گاز جهت 
حفظ فشار مخزن و هم  چنین ايجاد كارخانه  هاي 
نمك  زدايي، در 20 سال اخیر با نرخ تولیدی در 
حــدود 500 هزار بشــکه در روز در مدار تولید 
بــوده و از ابتداي تولید تا كنــون در حدود 10 
میلیارد بشــکه نفت تولید كرده اســت. در واقع 
پتانســیل ابتدايــي بســیار زياد تولیــدي مخازن 
موجب مي  شــود كــه شبیه  ســاز تاريخچه كافي 
جهت ارائــه تخمین واقع  بینانــه  ای از افت تولید 
در اختیار نداشــته و پیش  بیني  هاي آن بر اســاس 
دوره  اي خــاص از تولیــد و بســیار خوش  بینانه 
انجام شــده و با عدم قطعیت بااليي همراه است. 
از طرف ديگر اگر به میاديني مثل هفتکل كه تا 
دهه 50، تاريخچه تولید نســبتاً طوالني )بیش از 

40 ســال تولید( داشته  اند و مکانیز  م هاي تولیدي 
آنها به خوبي مشــخص بوده توجه شود مشاهده 
می  كنیم كــه پیش  بیني  هاي تولیدي آنها از دقت 

خوبي برخوردار بوده است.

6- تجزیه و تحلیل علل عدم تحقق برنامه  هاي 
تولیدي دهه 50 خورشیدی

در اين بخش با بررســي برخــي از مهم  ترين 
داليل عدم تحقق برنامه  هاي تولید در دهه 50، راه  
براي يافتن پاســخ ســؤال اصلي اين نوشتار، يعني 
داليل عدم تکرار ركورد تولید 6 میلیون بشکه در 
روز هموار مي  شــود. طبق سوابق موجود از تعداد 
شركت  هاي دخیل در صنعت نفت كشور در دهه 
50 خورشیدی و تعداد شركت  هاي سرويس  دهنده 
در بخش  هــاي مختلف، به نظر مي  رســد به دلیل 
حضور مستقیم شركت  هاي بزرگ نفتي در ايران 
جهت ســرمايه  گذاري در صنعت نفت، دسترسي 
بــه امکانــات شــركت  هاي بین  المللــي  كشــور 
حفاري، خدمات چاه  ها، امکانات آزمايشــگاهي 
و تکنولــوژي روز دنیــا با مشــکل چنداني روبرو 
نبوده است؛ به نحوی كه در آن زمان، 46 شركت 
بین  المللــي به صــورت تخصصــي كار حفاري و 
خدمــات جانبي اين صنعــت را در ايران بر عهده 
داشته  اند. ضمن اينکه همان طور كه در بخش  هاي 
قبــل گفته شــد برنامه  هــاي تولیدي نشــان  دهنده 

تصمیمی قطعی براي رســیدن به تولیدهاي بســیار 
باال بوده اســت. لذا با قطعیت بســیار باال مي  توان 
گفت عــدم تحقق برنامه  هاي تولیــد به دلیل نبود 
تکنولــوژي، ســرمايه و تجهیزات نبــوده بلکه به 
داليــل فني و به دلیــل طبیعت مخــازن نفتي رخ 
داده است. لذا در اين بخش به صورت موردي به 
تعدادی از داليــل فني كه در عدم تحقق برنامه  ها 
و يا عدم تثبیت تولید 5/5 میلیون بشکه  ای در روز 

مؤثر بوده، خواهیم پرداخت.

6-1- عدم وجود اطالعات كافي
در دهه 50 تعداد چاه  هاي حفر شــده در چند 
مخــزن بزرگ در مقايســه با گســتره آنها بســیار 
كم بوده اســت. بــا توجه به اســتخراج  داده  ها از 
چاه  ها،  اين عامل موجب مي  شود داده  هاي كافي 
جهت مطالعــه صحیح و علمي مخزن در دســت 
نباشــد. عدم وجود داده  های كافــي، تخمین كلیه 
پارامترهــاي مخــزن را با عدم قطعیت  هاي بســیار 
بااليی روبرو كرده كه اين عامل به طور مســتقیم 
نتايــج پیش  بیني تولید را با خطاهاي زيادي مواجه 
كرده است. با بررسي دقیق  تر اين عامل بسیار مهم 
مشــاهده می  شود كه در آن زمان به دلیل كم  بودن 
تعداد چاه  ها در برخي از مخازن، حدود ساختماني 
آنها به طور كامل شــناخته نشده بود. هنگامي كه 
ســاختمان يك مخزن به درســتي شــناخته نشود 
در واقــع محاســبه حجم كلي ســنگ مخزن4 كه 
اصلي  ترين پارامتر در محاســبه نفت درجاست، با 
عدم  قطعیت فراوان و خطاي زيادي همراه خواهد 
بود. از طرف ديگر تنها منبع كسب اطالعات پايه 
پتروفیزيکي همانند تخلخل و اشــباع آب از يك 
مخزن نیز كســب اطالعات از چاه  هاي آن مخزن 
اســت. اگر در تمامي بخش  هاي يك مخزن نفتي 
)با كیفیت مخزني كم يا زياد( تعداد چاه  هاي كافي 
وجود نداشته باشــد و عمده چاه  های موجود، در 
ناحیه ای كه از  كیفیت مخزني مناســبی برخوردار 
است قرار داشته باشــند، هنگامي كه اين خواص 
مناســب پتروفیزيکي به تمامي نقاط مخزن تعمیم 
داده شــوند در تخمین كیفیت مجموع كل مخزن 
خطاي بزرگي ايجاد مي  كنند. در واقع هنگامي كه  ]2[ C 6    تاریخچه تولید نفت خام و برنامه هاي اول و دوم تولید از مخزن  
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خواص فیزيکي پايه  اي سنگ مخزن و شکاف، مثل 
تخلخل، اشباع آب و تراوايي در بخش  هاي وسیعي 
از مخزن وضعیت نامطلوبي داشته باشند، حجم نفت 
درجا و پیش  بیني تولید در آن بخش  ها بســیار كمتر 
از بخش  هاي با كیفیت مخزن اســت. به عنوان مثال 
وضعیت خواص سنگ و شکاف  ها و به تبع آن تولید 
در سکتورهاي 4، 5، 6 و 7 در مخزن آسماري میدان 
مارون بسیار بهتر از سکتورهاي 1، 2، 3 و 8 است. اما به 
دلیل عدم وجود چاه كافي در تمامي سکتورها، در آن 
زمان اين تفاوت زياد سکتورهاي مختلف تولیدي، در 

شبیه  سازي مخزن به درستي اعمال نشده است.

6-2- تخلیه نفت شکاف  ها
يکــي از ويژگي  هــاي مخازن شــکاف  دار، نرخ 
تولیــدی زياد در ســال  هاي ابتدايي تولید اســت. اين 
ويژگي به دلیل تخلیه نفت اولیه درون شکاف  هاست.
در واقــع در اين گونه مخازن نفتی در دو محیط كاماًل 
متفاوت به نام شکاف و ماتريکس واقع شده  اند. حجم 
محیط شکاف نســبت به حجم كل نفت درجا، حجم 
بسیار كمتري است )به طور متوسط كمتر از 5 درصد 
كل نفــت درجا در شــکاف  ها قــرار دارد(. در مقابل، 
تراوايي اين محیط بسیار بسیار باالتر از محیط ماتريکس 
كه عمده نفت درجا را در خود جاي داده، مي  باشد. اين 
ويژگي باعث مي  شــود در ابتداي تولید تا قبل از تخلیه 
شــکاف  ها نرخ تولیدی اين گونه مخازن بســیار زياد 

بوده و پس از تخلیه آنها تولید به شــدت افت كند. اين 
افت تولید در هر مخزن متناســب با تراوايي ماتريکس 
و مکانیزم  هاي تولیدي اســت. به عنــوان مثال بار ديگر 
به مطالعه جامع مخزن آســماري میدان مارون توســط 
شــركت مك  كورد اشــاره مي  كنیم. در هنگام انجام 
مطالعه اولیه مخزن آسماري میدان مارون، اين میدان در 
حدود 1/4 میلیارد بشــکه نفت تولید كرده بود كه اين 
میزان كمتر از 3/5 درصد نفت درجاي مخزن اســت. 
در واقع اين میزان نفت تولیــدي در حدود میزان نفت 
درجاي موجود در شــکاف  های اين مخزن بوده است. 
هم  چنین اليه  هاي ماسه  سنگي )مثل زير اليه-3( نیز در 
آن زمــان در هیچ  كجای اين مخزن تخلیه نشــده بوده 
است. لذا در هنگام مطالعه، تاريخچه عملکرد مخزن تنها 
مربوط بــه دوره اولیه تولید بوده و تاريخچه  ای از زمان 
پس از دوره تخلیه اولیه و بسیار سريع شکاف  ها وجود 
نداشته است. در نتیجه در اين دوره عملکرد فوق  العاده 
مخزن با نرخ تولید بیش از يك میلیون بشــکه در روز 
به وسیله 31 حلقه چاه تولیدي تصوری بسیار غیرواقعی 
از وضعیت پارامترهاي مخزني كه در شبیه  سازي مورد 
استفاده قرار مي  گیرند ايجاد كرده و پیش  بیني  هاي تولید 

را فوق  العاده خوش  بینانه شکل داده بود.

6-3- عدم وجود تاریخچــه كافي از حركت 
سطوح تماس

در اثر تولید بســیار زياد از چاه  ها در دهه 50 و به 

دلیل شکاف  دار بودن عمده مخازن تولیدي، هم  زمان با 
تولید نفت،گاز و آب از باال و پايین به سمت چاه  هاي 
تولیــدي حركت كرده و پس از چند ســال چاه  ها به 
شــدت دچار تولید آب و گاز اضافي شده  اند و نرخ 
تولید خالص نفت در چاه  ها را كاهش داده و يا حتي 
متوقف مي  كنند. به دلیــل عدم وجود تعداد چاه  هاي 
كافي در اكثر مخازن، حركت ســطوح تماس آب و 
نفت به ســمت چاه  هاي تولیدي و به تبع آن كاهش 
تولید به خوبي پیش  بیني نشده است. در واقع حركت 
سطوح تماس جز تأثیر اشــاره شده بر چاه  ها بر روي 
فاكتورهاي بســیار مهم ديگري در شبیه  سازي مخزن 
تأثیرگذار اســت. در واقع برای شبیه  سازي هر مخزن 
تطابق تاريخچه5 حركت ســطوح تماس گاز-نفت 
و آب-نفت الزامي اســت. علت اين امر آنســت كه 
میزان حركت ســطوح تماس در اثــر تولید نفت در 
واقع نشــان دهنده ضريب برداشت در ناحیه گاز  زده 
و آب  زده هســتند. يکــي از عوامــل بســیار مهم در 
شبیه  سازي مخازن شکاف  دار ارتفاع بلوک6 است. اين 
عامل كه به داليلي هم  چون عدم امکان اندازه  گیري 
مستقیم اندازه بلوک  ها، عدم امکان اندازه  گیري میزان 
پیوستگي مويینگي بین بلوک  ها و غیره، به طور مستقیم 
قابل  اندازه  گیري نیســت، عاملي است كه معموالً در 
حین تطابق تاريخچه ســطوح تماس تنظیم مي  شود. 
در مخازنــي با نواحــي گاززده و يا آب  زده عظیم در 
صورتي كه ريزش ثقلي از مکانیزم  هاي اصلي تولید 
باشد، تنظیم اين عامل نقشي تعیین  كننده در میزان تولید 
و برداشت نهايي دارد. لذا هنگامي كه تاريخچه مناسبي 
از میزان حركت سطوح تماس با تولید در دست نباشد 
امکان تخمین درســت اين عامل وجود نداشته و در 
نتیجه پیش  بیني تولید با عدم  قطعیــت فراواني همراه 
خواهد بود. اين اتفاق در نتايج شبیه  سازي تعدادي از 

میادين مطالعه شده در دهه 50 رخ داده است.

6-4- اثر تولید نامتوازن از مخازن
ايــن عامل به خصوص در دهــه 50 كه عمده 
چاه  هــاي تولیدي به صــورت حفره بــاز7 تکمیل 
شده  اند، مشاهده مي  شود. در واقع تخلیه مخازني مثل 
مارون آسماري كه به صورت اليه  اي عمل مي كنند 
)اليه  هاي ماسه  سنگي و كربناته هم  زمان در مخزن 
وجود دارند( در صورتي كه بدون مديريت صحیح  ]2[ D 7    تاریخچه تولید نفت  خام و برنامه  هاي اول و دوم تولید از مخزن  
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  ]D ]2مخزن  ازهاي اول و دوم توليد   امهخام و برن  تاريخچه توليد نفت: 7شكل 

  
ن مخـزن  يـ در ا. اسـت  نشان داده شـده  8-در شكل Eد در مخزن ياول و دوم تول هاي  د و برنامهيخچه توليتار

 26د در سـال بعـد بـا    ين توليا. است انجام شدههزار بشكه در روز  921 نرخبا  1353د در سال يحداكثر تول
هـزار   821بـه   1356ش مجدد تا سـال  يابد و سپس با افزاي  يكاهش مر روز هزار بشكه د 681به  افتدرصد 

ن يـ اگـر ا  د داشته كهيافت تول درصد 8/10سال  3به طور متوسط در طول اين مخزن  .رسد  يبشكه در روز م
هزار بشكه  304در حدود  1386د در سال ين مخزن باياافت ي  يادامه م سال بعد 30تا  ديع افت توليروند سر

هـزار بشـكه در روز    457 توليدي معـادل  ،1386 سال در Eمخزن ست كه ين در حاليا. كرد  يد مير روز تولد
كـرده بـود و در    يگـذار   ن مخزن هـدف يا يون بشكه در روز را برايليم 4/1د يتول نخست،برنامه  .است داشته
دان نشـان  يـ كـه عملكـرد م  طـور   همـان . افتيون بشكه در روز كاهش يليم 15/1ن رقم به يا ياصالح برنامه

  .شده بوده است يطراح ار كمتر از برنامهيمخزن بس يد واقعيزان توليم خورشيدي 50دهد در دهه   يم
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اليه  هــا و به ترتیب از پايین به باال انجام نشــود، در 
اليه  هاي پر تراوا آب و يا حتي گاز از طريق يال  ها 
به میان اليه نفتي كشــیده شده و تولید را به شدت 
مختــل مي  كنند. در آن زمــان در اين گونه مخازن 
ابتدا اليه  هاي ماسه كه تراوايي بااليی دارند و سپس 
اليه  هاي كربناته تخلیه شده  اند. به اين ترتیب آب 
توسط اليه  هاي ماســه  اي از يال  ها به میان اليه  هاي 
كربناته كشیده شده و مشــکالت تولیدي زيادي 
ايجاد كرده است. اگر تاريخچه تولید نفت چاه  ها 
در اين دهه را با دقت بررسي كنیم مشاهده مي  شود 
كه تعداد اندكــي از چاه  ها به صورت پايدار تولید 

كرده  اند و اغلب چاه  ها پس از چند ســال تولید باال 
دچار نوسانات شديد تولیدي شده  اند. اين نوسانات 
عمدتاً   به دلیل تولید سیاالت ناخواسته )گاز و آب( 
بوده است. در واقع آب با سنگین  كردن ستون چاه 
مانع از تولید پايدار به صورت طبیعي مي  شــود. از 
طرفي تولید گاز اضافي در چاه  هاي تولیدي نفت از 
دو جنبه عمده بر تولید تأثیرگذار است. يکي آنکه 
هنگام ورود گاز از كالهك گازي به مسیر حركت 
نفت به ســمت چاه  هاي تولیدي، جريان ســیال در 
سنگ مخزن دوفازي مي  شود. به دلیل اينکه گاز به 
شدت غیرتركننده8 است، تراوايي نسبي نفت را در 

محیط متخلخل به شدت كاهش مي  دهد. از طرفي 
تحرک  پذيري9 بسیار باالي گاز نسبت به نفت اين 
عامل را تا جايي تشــديد مي  كنــد كه عمده تولید 
گاز خواهد بود و میزان تولید نفت به شدت كاهش 
خواهد يافت. عامل دوم اين اســت كه با ورود گاز 
كالهك گازی به چاه  هــاي تولیدي نفت و بدون 
بازگرداني آن به مخزن )اتفاقي كه در اين دهه رخ 
مي  داد( در واقع از قدرت مکانیزم انبساط كالهك 
گازي كه يکي از منابع اصلي جبران افت فشار ناشي 
از تولید نفت است كاسته مي  شود و هر سال در اثر 
تولید، شیب افت فشار بیشتر مي  شود. اين عوامل به 
وضوح در افت تولید بسیاري از چاه  ها در اين دوره 

مشاهده مي  شوند.

6-5- كاهش تراوایي شکاف  ها در اثر تولید
با تخلیه نفت درون شکاف  ها در اثر تولید، به 
دلیل وجود فشار روباره10 تراوايي شکاف  ها كاهش 
مي  يابد. در واقع با گذشت زمان و برداشت از مخزن، 
فشار روي مخزن ثابت بوده ولي فشار خود مخزن 
در حال كاهش است. اين عامل تراوايي شکاف  ها 
را به صورت لگاريتمي كاهش مي  دهد.اين كاهش 
تراوايي تأثیر زيادي در افت تولید مخازن شکاف  دار 
ايفا می كند. در واقع در شبیه  سازي، اين عامل بايد در 
نظر گرفته شود كه پس از كاهش قابل  توجه فشار 
مخزن، تراوايي شــکاف كاهش مي  يابد. هنگامي 
كه اثر اين كاهش تراوايي ديده نشود پیش  بیني  هاي 
تولید بســیار خوش  بینانه خواهند شد. در اوايل دهه 
50 كه بســیاري از مطالعات مربوط به مخازن انجام 
شده  اند به دلیل اينکه در بسیاري از مخازن هنوز نفت 
اولیه درون شکاف  ها تخلیه نشــده بود و تاريخچه 
قابل  توجهي از افت تولید در دست نبود، اين عامل در 
نظر گرفته نشد. با خوش  بینانه در نظر گرفتن تراوايي 
شکاف  ها به طور حتم پیش  بیني تولید نیز خوش  بینانه 

خواهد بود.

6-6- اثر تولید آب بر چاه  هاي تولیدي و واحدهاي 
فرآورشي

باالرفتن میزان درصد آب تولیدي در اثر تخلیه 
سريع شکاف  ها موجب مي  شود ستون سیال درون 
چاه سنگین شــده و فشار معکوس زيادي به مخزن 
وارد كند. در واقع افزايش درصد آب موجب   شده 
بسیاری از چاه  ها قادر به انجام تولید طبیعي خود نبوده 
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  ]E ]2تاريخچه توليد نفت خام و برنامه هاي اول و دوم توليد در مخزن : 8شكل 

  
 50گـر در دهـه   يمخازن دن مخزن بر خالف اكثر يا. آورده شده است 9-در شكل Fد مخزن يتول يخچه يتار

 بـه ميـزان   1327ن مخزن در سـال  يد ايحداكثر تول. داشته است يديتول يطوالن   نسبتا خچهيتار خورشيدي
زان يـ م يسـاز   با وجود تالش فراوان در حـداكثر ن مخزن يجالب است كه ا .هزار بشكه در روز بوده است 205
ح داده يبعـد توضـ   يها  گونه رفتارها در بخش نيل ايدال .داشته است كميد يتول 50در دهه  ،د از مخازنيتول

د از يـ تول ييابتـدا  نكـه دوره يل ايـ دار به دل  ن مخزن شكافيتوان گفت كه ا  ياما به طور خالصه م. خواهد شد
ج يبا نتا نخستتوليد  برنامه .دا نكرده استيار باال را پيبس يدهايتكرار تولكرده بود، امكان  يها را سپر  شكاف
بـه   .نانـه بـوده اسـت   يار بدبيبسـ  يدارد و برنامه اصـالح  يخوب يخوان  بعد هم يها  مخزن در سالن ياد عملكر
كه در يدر صـورت  شـده  ينـ يش بيهزار بشكه در روز پـ  6د يتول 1376سال  يبرا ياصالح كه در برنامه يطور

  .د كرده استيهزار بشكه در روز تول 29ن مخزن يعمل ا
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 ]F ]2فت خام و برنامه هاي اول و دوم توليد در مخزن تاريخچه توليد ن: 9شكل 

  
ف اهدا دن بهيرس شود كه  يزان تحقق آنها مشخص ميقبل از انقالب و م يديتول يها  برنامه ياجمال يبررس با

ز در همان زمان محقـق  ين ياصالح اهداف برنامه يحت. عنوان مقدور نبوده است  چيد به هيتولبرنامه نخستين 
ميليـون بشـكه در روز تـا سـال      6/5نـرخ توليـد بـه ميـزان     تثبيت  ديبا يبرنامه اصالح يبر مبنا .نشده است

بـه   ن مخازنيا 3ديحداكثر تولكه  1353از سال  كه يدر صورت ؛افتي  يم ادامهميادين ن يا در مجموعه1362
ي بـه  افتـ مخـازن بـا   اين توليد  ،سال 3تنها طي  ،1356تا سال  در روز انجام شدهميليون بشكه  47/5 ميزان
در ون بشـكه  يـ ليم 5ن مخازن به حـدود  يد ايتول 1356و در سال  در روز مواجه شدههزار بشكه  390 ميزان

د يـ ش توليبرنامه افزانه تنها  كهشود   وضوح مشخص ميبه  ين بررسيا در واقع با .)2-شكل( ه استديرسروز 
 بلكـه  ،ر نبودهيپذ  ه آن امكانياصالحو چه در  ستنخچه در برنامه  خورشيدي 50در دهه  نرخ توليدت يو تثب

 ينخـوا   هم ين نفتياديعملكرد م يج واقعيبا نتاز بوده و يآم  اغراق   بعضا يز در برنامه اصالحين توليدزان افت يم
 ،50دهـه  د يتول يها  برنامه يمبناً   اساسا ايكه آ شويم  مواجه ميال ؤن سيا عنوان شده با جينتا با بررسي. دندار
مطالعـات   اساسها بر   برنامه اين كه يدر صورت ر؟يا خي بودهجامع مخزن و مطالعات  يجامع علم يها  يبررس
ن يـ پاسـخ بـه ا   يبـرا  ن ناسازگار اسـت؟ ياديم ين حد با عملكرد واقعين مطالعات تا ايج ايبوده چرا نتا يعلم
  .خواهيم كرد يبررسمذكور را  دوره يمطالعات فندر بخش بعد به طور خالصه ل ؤاس
  
  عمده كشور نياديمطالعات جامع م سابقه -5
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و نیاز به تعمیر و تکمیل مجدد پیدا كنند. اين تعمیر و 
تکمیل  ها نیز سبب   شده چاه براي مّدتی بسته شود كه 
در آن زمان به دلیل باال بودن تولید هر چاه، اين عامل 
موجب ايجاد افت تولید قابل  توجهي می  شده است.

6-7-توسعه ناموزون واحدهاي فراورشي هم  زمان 
با افزایش نرخ تولید

افزايش بسیار ســريع تولید در دهه 50 و عدم 
توسعه هم  زمان واحدهاي فرآورشي و نمك  زدايي 
و عــدم تزريق گاز متناســب با افزايــش تولید نیز 
سبب شده رســیدن به نرخ تولید تثبیتي، اقتصادي 
و صیانتي محقق نشــود. در واقع پس از چند ســال 
تولید از مخازن مشکالتي مثل تولید آب در چاه  ها 
ايجاد مي  شود كه ســاخت واحدهاي نمك  زدايي 
و يا اســتفاده از روش  های فرازآوري مصنوعي در 
چاه  ها جهت استمرار تولید اجتناب ناپذير مي  نمايد. 
به دلیل اينکه متناسب با افزايش تولید نفت  خام و به 
تبــع آن افزايش تولید آب و گاز اضافي در چاه  ها، 
واحدهاي جمــع  آوري، بازگرداني و تزريق گاز و 
نیــز واحدهاي نمك  زدايي احداث نشــده بود، در 
بســیاري از مخازن هنگام بهره  بــرداري از چاه  ها به 
ناچار مجبور بوده  اند پس از تولید مقدار ناچیزي آب 
همراه با نفت، نواحي آب  گرفته را ســیمان كرده و 
نواحي تکمیل چاه را تغییر دهند. در واقع در صورتي 
كه ستون نفتي قابل  توجهي براي تولید وجود نداشته 
باشد اين سیاســت تولیدي هزينه  هاي گزافي برای 
تولید ايجاد كرده و از طرف ديگر تعمیرات مکرر 
چاه  ها مانع از تثبیت نرخ تولید و حتی سبب كاهش 

تولید می  شوند.

جمع  بندي و نتیجه  گیري

 تولید 6 میلیون بشکه  اي نفت  خام ايران تنها در  •

بازه زماني محدودي صورت گرفته كه اين امر به دلیل 
جوان بودن بســیاري از مخازن عمده تولیدي و تولید 
از شکاف  ها بوده است. اين تولید به هیچ  عنوان قابلیت 
تداوم و تکرار نداشته و افت تولید اكثر مخازن از چند 

سال پیش از انقالب اسالمي ايران آغاز شده است.
 با وجــود ســرمايه  گذاري  هاي كالن و امکان  •

دسترســي گســترده به تکنولوژي  هاي روز دنیا و نیز 
حضور شــركت  هاي متعــدد بین  المللــي در بخش 
خدمات چاه، حفاري و كاال در دهه 50، امکان تحقق 
برنامــه تولید 7/2 میلیون بشــکه   در روز از 19 مخزن 
مورد بررســي فراهم نشــده و حتي تولید 5/5 میلیون 
بشــکه در روز نیز استمرار نداشته اســت. اين امر در 
واقع نشان   می  دهد كه طبیعت و عملکرد مخازن نقشي 

تعیین  كننده در تولید آنها ايفا می  كند.
 مهم  ترين عامــل در طراحی برنامه تولید از هر  •

مخزن، تاريخچه مناســب به همراه داده  هاي كافي از 

مخزن و يا به عبارت بهتر شناخت صحیح و علمي از 
مخزن است.
 نتايج نرم  افزارهاي شبیه  ساز مخازن در پیش  بیني  •

سناريوهاي مختلف برداشت بايد با دقت  نظر كافي و 
بررسي دقیق مورد استفاده قرار گرفته و برنامه تولید با 
هماهنگي كلیه متخصصان مطالعاتي و عملیاتي كه به 
طور روزمره با چاه  ها و مخازن سروكار دارند ارائه شود.

 در هر برنامه افزايش تولید بايستی كلیه ملزومات  •
و امکانات الزم متناسب با آن در نظر گرفته شود.

 اگر در برنامه  ريــزي مربوط به تولید، واقعیت  •
مخــازن ديده نشــود برنامه دچار خطاهاي فاحشــي 
خواهد شد؛ چراكه ممکن است با فرض میزان تولید 
باال و متعاقــب آن در نظرگرفتــن درآمدهاي زياد، 
طرح  هاي كالن اقتصادي در برنامه  ای كشور قرار داده 
شود و در نهايت با عدم تحقق برنامه  هاي تولیدی ضربه 

سنگیني به كشور وارد گردد.
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