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 توسعه و تولید میادین ایران از نگاه آمار و اطالعات
 مخازن هیتخل نرخ شاخص

 شاخص تعداد چاه تکمیل شده
بازدهوکم رفعالیغ یهاچاه نسبت شاخص  

 المللیهای نفتی بر اساس تجربیات بینالزامات موفقیت طرح احیای چاه
 ایدن در رفعالیغ یهاچاه یایاح طرح

 یالمللنیب اتیتجرب اساس بر شدهاستخراج یدیکل یهاآموختهدرس

 های ایران از نگاه آمار و اطالعاتچاه
 رانیا شدهیحفار یهاچاه یآمار تیوضع

 رانیا یهاچاه شدن رفعالیغ یفن لیدال یآمار یبررس

 های غیرفعال ایرانچارچوب طرح احیای چاه
 رانیا رفعالیغ یهاچاه یباال تعداد بر مؤثر عوامل یبنددسته

 رفعالیغ یهاچاه یایاح طرح یزیربرنامه سطوح
 مختلف سطوح در رفعالیغ یهاچاه تعداد کاهش وردابر

 چاه اسیمق در طرح انتظار مورد تیموفق احتمال
 چاه اسیمق در طرح انتظار مورد دیتول شیافزا زانیم

 چاه اسیمق در اتیعمل نهیهز برآورد



 انیبندانش یرانیا یهاشرکت ییوروی اردیلیم کی فرصت: بازدهکم و رفعالیغ یهاچاه یایاح

 

3 
 

 و اطالعات توسعه و تولید میادین ایران از نگاه آمار

 شاخص نرخ تخلیه مخازن

 مجموع در رانیا موجود، یآمارها اساس بر
. [1] دارد قرار ایدن اول رتبه در گاز و نفت ریذخا
 یبرا آن حفظ ای و میعظ ثروت نیا از یریگبهره

 یروشیپ ،یچالش عنوان به همواره ندگان،یآ
 یهایانرژ ورود. است بوده سیاستگذاری

 باالبردن یبرا کشورها تالش و تجدیدپذیر
 شده موجب ،یوابستگ عدم و یانرژ تیامن

 کردن نهیشیب دنبال به ینفت یکشورها است
 به آن لیتبد جهت یدروکربنیه مخازن از دیتول

 .باشند ندهیآ یهانسل یبرا یاهیسرما

 شدهدنیا منتشرگزارش وضعیت انرژی  براساس
 ايران ،2020 سال در (BP) پیشرکت بی توسط

 شدهاثبات ذخایر بشكه ميليارد 156 داشتن با
. [1] است جهان چهارم رتبه یدارا نفت،

 رانیا مخازن هیتخل نرخ گزارش نیهم براساس
ح در سط نیترنییپا در ر(ی)نسبت تولید به ذخا

 دارد؛قرارمیان کشورهای منطقه و عضو اوپک 
 شده داده نمایش 1 شکلهمان طور که در 

 است درصد یک رانیا نیادیم هیتخل نرخ است،
البته نرخ تخلیه با در نظر گرفتن تولید  .[1]

های متاثر از شرایط تحریم)فعلی ایران 
 درصد است. 8/0 (المللیبین

وضعیت این شاخص برای ایران نسبت به 
های اقتصادی بزرگ کشورهای عضو سازمان
د. در حالی که نرخ شودنیا نامطلوب ارزیابی می
درصد  در محدوده یکتخلیه مخازن در ایران 

، در کشورهای عضو سازمان قرار دارد
های اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا همکاری

دهد را نشان میدرصد  11و  4 ارقام به ترتیب
وضعیت ایران نسبت به بسیاری از  .(2 شکل)

)به تفکیک  3 شکلکشورهای دنیا که در 
در است،  شده نمایش داده 4 شکلای( و قاره

 دارد. سطح پائینی قرار

ران از نظر نرخ تخلیه وضعیت نامطلوب ای
مخازن نسبت به استاندارهای جهانی، عمدتاً 

یافتگی میادین ناشی از الف( عدم توسعه
بودن توسعه و تولید شده، ب( عدم بهینهکشف

یکی از  است.برداری بهره درحالاز میادین 
قرار دارد، « ب»پتانسیل های موجود که دسته 

که  است های غیرفعال در کشورتعداد باالی چاه
مدت، حل در کوتاهتواند به عنوان یک راهمی

 وضعیت تولید نفت کشور را بهبود بخشد.
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 : نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشورهای اوپک.1 شکل

المللی کمتر از ظرفیت است، های بینتحریمبرای کشورهای ایران، لیبی و ونزوئال که تولید نفت آن تحت تاثیر 
های اخیر در نظر گرفته شده است. در صورتی که میزان تولید فعلی ایران مبنای محاسبات متوسط تولید سال

 درصد است. 0.8باشد، نرخ تخلیه مخازن ایران 
 .[1]پی بررسی وضعیت انرژی دنیا شرکت بی 2020منبع: گزارش سال 
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 .های اقتصادی دنیاسازمان: نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با 2 شکل

فاصله نرخ تخلیه  تر است.ینینرخ تخلیه مخازن در ایران حتی از متوسط این شاخص در کشورهای اوپک پا
 یهایهمکار سازمان عضو یکشورها دراین شاخص  یافته معنادار است.مخازن در ایران با کشورهای توسعه

 .است درصد 11 و 4 بیترت به اروپا هیاتحاد و توسعه و یاقتصاد
 .[1]پی بررسی وضعیت انرژی دنیا شرکت بی 2020منبع: گزارش سال 
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 .کشورهای جهان به تفکیک قاره: نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با 3 شکل

نرخ تخلیه مخازن در ایران نسبت به کشورهای با وضعیت مشابه ایران از نظر فناوری و حجم ذخایر در وضعیت 
 عمدتاً  ،یجهان یهاداستاندار به نسبت مخازن هیتخل نرخ نظر از رانیا نامطلوب تیوضع ندارد.ر مطلوبی قرا

 نیادیم از دیتول و توسعه بودننهیبه عدم( ب شده،کشف نیادیم یافتگیتوسعه عدم (الف از یناش
 . برداری استبهرهدرحال

 .[1]پی بررسی وضعیت انرژی دنیا شرکت بی 2020منبع: گزارش سال 
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 .کشورهای مطرح نفتی: نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با 4 شکل

. نسبت به کشورهای باسابقه در صنعت نفت از استاندارد نامطلوبی برخوردار استنرخ تخلیه مخازن در ایران 
هر یک از این کشورها با پیاده سازی سیاست های متنوع توسعه ای در راستای بیشینه سازی برداشت از 

 فتی گام بر می دارند.منابع ن
 .[1]پی بررسی وضعیت انرژی دنیا شرکت بی 2020منبع: گزارش سال 

 

 شدهتکمیلتعداد چاه  شاخص

را  و گاز حفاری و تکمیل چاه در میادین نفت
یافتگی توان به عنوان یک شاخص از توسعهمی

 گرفت. نظرکشور درنفت باالدستی صنعت
 ذخایرتعداد چاه های تکمیل شده به ازای 

گر آن است که بیان هیدروکربنی هر کشور
ریزی کشور در سطح کالن به چه میزان برنامه

های خدادادی به سمت خلق ثروت از نعمت
 است.

آمارهای منتشر شده ساالنه توسط بر اساس 
ر یشده به ذخاتکمیل هایچاهاوپک، نسبت 

است؛ عددی که نشان  15هیدروکربنی ایران 

 ینتردهد ایران از نظر این شاخص در پایینمی
همان  سطح در بین کشورهای اوپک قرار دارد.

نشان داده شده است،  5 شکلطور که در 
 ذخایرشده به متوسط تعداد چاه تکمیل

شده برای کشورهای عضو اوپک بیش از اثبات
این عدد  برابر این شاخص برای ایران است. 3

فارس نظیر برای کشورهای حاشیه خلیج
 40بی و کویت بین عربستان، امارات متحده عر

تمرکز  دهداین شاخص نشان می است. 60تا 
شده و اثبات ذخایرباالیی بر استخراج حداکثری 

تبدیل آن به ثروت عمومی وجود دارد؛ به طوری 
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ایران فاصله بسیار معناداری به طور خاص که 
 در دنیا دارد. حاکم نگرشاین با 

یافتگی میادین ماندگی توسعهجبران عقب
گذاری مدت و سرمایهریزی بلندبا برنامهایران 

مدت و با در کوتاه است. باال قابل انجام
گذاری، تمرکز بر های فعلی سرمایهمحدودیت

های موجود از جمله مدیریت مناسب دارایی
احیای  ها بسیار حائز اهمیت است.چاه
اساس بازده که برغیرفعال و کم هایچاه

گذاری نسبتاً سرمایهتجربیات موجود در دنیا با 
تواند راهی برای است، می پایین قابل تحقق

تا زمان رفع مدت نگهداشت تولید در افق کوتاه
 باشد.گذاری های سرمایهمحدودیت

 
در ایران در مقایسه  هیدروکربنبه ازای یک میلیارد بشکه ذخیره ( 2019-1980) تکمیل شده تعداد چاه: 5 شکل

 .و متوسط دنیا با سایر کشورهای اوپک
های تکمیل شده به ازای ذخیره هیدروکربن یک شاخص مناسب از توسعه یافتگی صنعت باالدستی تعداد چاه

هر کشور است. وضعیت ایران در این شاخص در پایین ترین شرایط در بین کشورهای اوپک قرار دارد. این 
 عدد نیا پائین است. رنسبت به متوسط کشورهای اوپک یک سوم و نسبت به متوسط دنیا بسیاشاخص 

 .است 60 تا 40 نیب تیکو و یعرب متحده امارات عربستان، رینظ فارسجیخل هیحاش یکشورها یبرا
 .[2] 2020، بولتن آماری ساالنه اوپک [1]پی شرکت بیبررسی وضعیت انرژی دنیا  2020منبع: گزارش سال 
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بازدهو کم های غیرفعال نسبت چاهشاخص 

در کشورهای مختلف، دالیل متعددی برای 
وجود دارد، اما تالش  هاچاهغیرفعال شدن 

غیرفعال به کل در های چاهشود نسبت می
بماند. آشکار است ممکن باقیترین حد پایین

بازده و کمغیرفعال و های چاهگیری از که بهره
ها تا عدد استاندارد از ملزومات کاهش تعداد آن

 است.ها در کشورنفت افزایش تولید 
چه میزان تولید یک چاه بیشتر باشد، ترک هر

تر خواهد بود؛ زیرا منافع سختچاه آن 
احتی قابل راقتصادی تولید با دبی باال به

این موضوع در آمار  پوشی نیست.چشم
کننده نفت به خوبی مشهود های تولیدکشور
 است.

در این خصوص می توان شاخص تعداد 
های غیرفعال به کل چاه ها را در کشور های چاه

مقدار متوسط تولید در تنوع مبا پراکندگی 
های ازای هر چاه مورد سنجش قرار داد. چاهبه

بشکه نفت  1250ر ایران به طور متوسط فعال د
این در حالی است که  ،کنندمیدر روز تولید 

 چاه های حفر شده در ایراندرصد از  35حدود 
کشور های توسعه اکثر در  غیرفعال هستند.

 10این نسبت حدود  یافته با نرخ تولید مشابه
عربستان سعودی و کویت که  دراست.  درصد

 ،مشابه ایران است هر چاه نرخ تولید متوسط
 25کمتر از بازده نسبت غیرفعال و کمشاخص 

 درصد است. 
گذاری رسیدن نسبت در روسیه و مالزی هدف

 10چاه های غیر فعال به کل چاه ها به ترتیب 
 ریزی شده است. درصد برنامه 15و 
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 المللیبر اساس تجربیات بین های نفتیالزامات موفقیت طرح احیای چاه

 در دنیا غیرفعالهای طرح احیای چاه

های نفتی دنیا ات کشورها و شرکتیمرور تجرب
غیرفعال  هایچاهسازی طرح احیای در پیاده

دهد که این طرح در دوران کاهش می نشان
درآمدهای نفتی و افزایش ریسک اکتشافات و 

تواند از نظر اقتصادی میهای جدید توسعه
برای استخراج چارچوب و کامالً جذاب باشد. 

غیرفعال ایران،  هایچاهالگوگیری طرح احیای 
مالزی، ترینداد و توباگو،  هایتجربیات کشور

پی روسیه و ایالت کالیفرنیای بی-شرکت تیومن
مورد بررسی قرار اساس منابع موجود برآمریکا 
 .[8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3] گرفت

شده در کشورهای های انجاممرور عملیات
دهد که عملیات معموالً با مختلف نشان می

درصد باالیی منجر به بازگرداندن چاه به مدار 
است. نرخ موفقیت عملیات در  تولید شده

در مالزی با  تیهای نفپروژه ملی احیای چاه
درصد افزایش  70درصد به  60بهبود فرآیندها از 

درصد را به عنوان  85این کشور نرخ و داشته 
 کرده گذاری برای فاز بعدی طرح انتخابهدف

است. این نرخ در کشور ترینداد و توباگو در طی 
درصد با  90درصد به باالی  58چهار سال از 

است. بر  یدهدرصد در این بازه رس 70میانگین 
پی بی-اساس نتایج طرح در شرکت تیومن

ت عملیات یروسیه مشخص شده که نرخ موفق
بازده نسبت به فعال و کم هایچاهاحیا در 

 درصد بیشتر است.  40تا  30های غیرفعال چاه

های موفق در مالزی افزایش در نتیجه عملیات
 شده محقق بشکه در روز هزار 40 معادل تولید

تولید درصد پتانسیل  50که تقریباً 
های غیرفعال این شده از مجموع چاهبینیپیش

های توباگو طی سالو کشور است. در ترینداد 
در مجموع چهارصدهزار بشکه  2014تا  2011

تجمیعی نفت تولید شده است. در طرح 
های غیرفعال در کالیفرنیا گسترده احیای چاه

میزان نفت افزایش قابل توجهی در تولید 
که )محقق شده است. در مجموع هفتاد چاه 

، تولید پس (ها در دسترس قرار دارداطالعات آن
از عملیات تعمیری نسبت به تولید قبل از 

درصد  81طور متوسط ها بهغیرفعال شدن چاه
افزایش داشته است. افزایش تولید در عملیات 

پی روسیه طی بی-احیای چاه در شرکت تیومن
 330طور متوسط بهب افزایش سال سب 7

 بشکه در روز به تولید نفت از هر چاه شده
 است.

شده و نتایج حاصله در آنچه در موردکاوی انجام
است که  یگیرد، عوامل قرار مورد توجه دبای آنها

وری مناسب در طرح احیای منتج به بهره
 قابل توجهوری بهرهشود. غیرفعال می هایچاه

ها در موارد قالب طرح احیای چاهشده در اشاره
نتیجه طراحی اصول و چارچوبی است که  ،فوق

 هاآموختهدرس ازدر سالیان متمادی 
 است.آمده دستهب
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 المللیر اساس تجربیات بینکلیدی استخراج شده ب هایآموختهدرس

موفقیت طرح  هایی برایآموختهدرسرا باید به عنوان  گرفته عوامل زیرهای صورتبر اساس موردکاوی
 توجه قرار داد. بازده موردغیرفعال و کم هایچاهاحیای 

 : پایگاه داده و غربالگریالف( 

غیرفعال، تهیه یک پایگاه داده کامل  هایهای احیای چاهدر همه طرح مشترک هاییکی از اولین گام
ها و از جمله مخزن، چاه« سیستم تولید»داده تمامی اطالعات  موجود است. این پایگاه هایچاهاز 

ها، گیری برای غربالگری چاهشود. این پایگاه داده مبنای تصمیماالرضی را شامل میسطح تأسیسات
آوری بود. تهیه این پایگاه داده با جمع ریزی عملیات، پایش موفقیت و میزان تولید خواهدبرنامه

سازی، های مدیریت داده شامل کنترل کیفیت، پاکد آغاز، و پس از انجام پردازشهای متنوع موجوداده
 شد. خواهد های آتی استفادهگیریسنجی و ... جهت تصمیمصحت

 : محورنگاه میدانب( 

ها بررسی و غیرفعال تمرکز دارند، ویژگی مشترک همه آن هایچاهها بر کاهش هر چند این طرح
محور است. توجه صرف به یک چاه بدون در نظر گرفتن آن به عنوان نگاه میدانیابی بر اساس عارضه

دهد. در این نگاه  می تواند نرخ موفقیت عملیات احیا و افزایش تولید را به شدت کاهشجزئی از کل، 
 لیستچکیک دسته  با استفاده از یک چاه یابیعارضه ،اساس بررسی جامع سیستم تولید برو 

  پذیرد.می وجود انجاممیابی عارضه

 های جامع تشخیصی:بر اساس بررسی هاچاه فنی غربالگریپ( 

چنین افزایش شده، جهت مدیریت هزینه و ریسک عملیات احیا و همسازیهای پیادهدر اکثر طرح
است. در مرحله اول که  ای غربالگری مورد توجه بودهاحتمال موفقیت احیای چاه یک رویکرد دومرحله

ها بر اساس کاتالوگ است، چاه تأسیساتبیشتر بر اساس پایگاه داده شامل اطالعات چاه، مخزن و 
چنین برخی تر جامع و همشد. در مرحله دوم نیاز به مطالعه عمیق ندبندی خواهیابی دستهعارضه
 بکارگیریبا . شودمیتایید یا اصالح  نتایج آن غربالگری اولیهبر مبنای های عملیاتی است که ارزیابی

سازی چاه حل مناسب برای فعالراه ،«حلراه-مشکل»بررسی جامع تشخیصی مبتنی بر کاتالوگ  نتایج
 (.6 شکلد )شوانتخاب می
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 : غیرقابل احیا هایچاهمستعد احیا از  هایچاهتفکیک ت( 

غیرقابل  هایچاهمستعد احیا از  هایچاهغربالگری  ،های احیاهای مشترک تمامی طرحیکی از ویژگی
 هایچاهصورت شماتیک رویه غربالگری به 6 شکل. دباشصورت میمستعد  هایچاهتمرکز بر  و احیا

 دهد.غیرفعال را نمایش می

 

 
 .شده انجام یریالگوگ اساس بر ایاح طرح یبرا هاچاهفنی  یغربالگر روند کیشمات: 6 شکل

 احتمال شیافزا نیچنهم و ایاح اتیعمل سکیر و نهیهز تیریمد جهت شده، یسازادهیپ یهاطرح اکثر در
 هایچاه یغربالگر از پس .است بوده توجه مورد فنی یغربالگر یامرحله دو کردیرو کی ،چاه یایاح تیموفق

 .گیردصورت می مستعد یهاچاه بر تمرکز ا،یاح رقابلیغ هایچاه از ایاح مستعد
 .[8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3] غیرفعال در دنیا هایچاهمنابع موردکاوی طرح احیای  منبع:

 

 : محورفناوری های چاهانتخاب ث( 

سازی تمرکز اجرا اما در زمان پیاده ؛نگاه حاکم میدان محور است ،اگر چه در مرحله مطالعه و غربالگری
محیطی( وری، و مباحث زیستبر جزء چاه از سیستم تولید )به دلیل سه فاکتور زمان، هزینه و بهره

 ،راه حل-شده بر مبنای کاتالوگ مشکلحل انتخاببهترین فناوری برای راه داست. بر همین اساس بای
انتخاب ( برخوردار است، بر اساس عوامل زمان، هزینه و درصد موفقیت طرح)رایی بیشترین کااز که 
را ای که روش مذکور حداقل شایستگی فنی به گونه ،د. در این راستا تهیه یک رویه ارزیابی فناوریشو

تواند با رسد. همچنین این کمیته ناظر مینظر میهباشد، ضروری ب از دید یک کمیته ناظر داشته
افزایش به  ،این طرح های مختلف در بین مجریانها و دستاوردهای فناوریآموختهگذاری درساکاشتر
 یاری رساند.وری طرح بهره
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 : نفعانتعامل ذیج( 

نفتی )شرکت ملی نفت  هایچاهصاحب شامل نفعان اصلی غیرفعال، ذی هایچاهدر طرح احیای 
 و یفناور پارک)نفت(، مجریان  غیردولتی صنعت )صندوق پژوهش و فناوری گذارسرمایهایران(، نهاد 

. نحوه تعامل و خواهند بودهای خدماتی و شرکت( انیبندانش یهاشرکت قیطر از گاز و نفت ینوآور
 بود. از آنجا موفقیت این طرح خواهد عواملترین نفعان یکی از کلیدیفرآیندهای اجرایی بین این ذی

گیری و سرعت محور است، انعطاف، چابکی در تصمیمحله راهمحور بکه این طرح حرکت از نگاه خدمات
 ها بسیار کلیدی هستند.  ییدیهأدر صدور ت

 : مدل مالی و تسهیم ریسکچ( 

موردکاوی در کشورهای مختلف نشان داد طرح احیای چاه در نگاه کالن برای صاحبان میادین نفتی از 
غیرفعال ایران شرکت ملی نفت ایران )به  هایچاهنظر اقتصادی جذاب است. از آنجا که در طرح احیای 

د، مدل مالی کنمیواگذار  بنیانهای نوپا و دانششرکتعنوان مالک میادین نفتی( اجرای طرح را به 
واگذاری طرح و نحوه تسهیم ریسک بین شرکت ملی نفت ایران و مجری بسیار حائز اهمیت است. 

شده توسط وی )عدم برای مجری متناسب با ریسک تحملای باشد که رژیم مالی طرح باید به گونه
. همان طور که در باشد گذاری خطرپذیرسرمایهجذابیت واجد درصدی عملیات(،  50-40موفقیت 

درصد  40تا  30 آنها که شانس موفقیتبازده )کم هایچاهتوان واگذاری های فوق اشاره شد، میبخش
به « ت»غیرفعال مستعد احیا که در اصل  هایچاهنظور غیرفعال )م هایچاه( در کنار است بیشتر

 داد. قرار را مدنظر یک بستهعنوان یک عامل اساسی در این طرح ذکر شد( به صورت 
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 :مجریان طرحو نظارت ارزیابی ح( 

های مجری کاندیدا ارزیابی شرکت ،غیرفعال هایچاههای دخیل در طرح احیای ترین فرآیندیکی از مهم
ها است. در واقع همان طور نظر شرکت مالک چاهمورد هایایستگیشاساس بربرای این طرح و انتخاب 

شد، متناسب با آن باید ارزیابی  به لزوم جذابیت و تسهیم ریسک مجری وزن داده« چ»که در اصل 
سازی پیاده مرحلهر ادامه کار و چنین دپذیرد. هم مجریان طرح صورت در فرآیند انتخاب مجری/ چابکی

 وای وری عملیات با کمترین هزینه سرمایهسازی بهرهنظارت بر فعالیت مجری به منظور بیشینه ،طرح
 ترین زمان ممکن بسیار حائز اهمیت است.در کوتاه

 : گرایانهگذاری واقعهدفخ( 

غیرفعال بایستی  هایچاهگذاری طرح احیای در سطح ملی و پورتفوی شرکت ملی نفت ایران، هدف
 چند ویژگی مشخص داشته باشد:

. گرفته شودها در نظرغیرفعال به مجموع چاه هایچاهدرصدی به عنوان حد استاندارد نسبت  •
 .است شده غیرفعال پذیرفته هایچاهبه عنوان یک حد مناسب برای درصد  %10در دنیا  مثالً 

گرایانه غیرفعال تا رسیدن به حد استاندارد به صورت واقع هایهچاریزی کاهش درصد برنامه •
 رسد.مینظرهساله برای رسیدن به حد استاندارد معقول ب 5-3انجام پذیرد. یک افق زمانی 

ای دارایی )به خصوص چاه( در شرکت ملی نفت ایران به گونهپورتفو و های مدیریت تهیه رویه •
غیرفعال  هایچاهها عالوه بر کمک به کاهش درصد شدن چاهباشد که با کاهش نرخ غیرفعال 

 مدت حفظ گردد.های اولیه طرح، حد استاندارد با کمترین هزینه ممکن در بلنددر سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران از نگاه آمار و اطالعات هایچاه
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 شده ایرانحفاری هایچاهوضعیت آماری 

بر اساس آمار و اطالعات موجود از مجموع 
، شدهچاه حفاری و تکمیلحلقه  5400حدوداً 
 اند.شده درصد از مدار تولید خارج 35بالغ بر 

 شده صیل ارائهفبه ت 7 شکلطور که در همان
غیرفعال ایران  هایچاهدرصد  40است، تقریباً 

که  اندقرار گرفتهمتروکه  هایچاهدر دسته 
ها انجام شده است عملیات رهاسازی بر روی آن

 یا باید انجام پذیرد.

 یت انجام طرحها، ظرفبر اساس این داده
 هایچاهتوان در غیرفعال را می هایچاهاحیای 

معلق )که به دالیلی همچون تولید پایین از 
بسته )که به  هایچاهاند(، و شدهمدار خارج

است(  ها متوقف شدهدالیل مختلف تولید آن
 60این دو دسته از چاه مجموعاً  د.کرجستجو 

حلقه  1100-1000معادل )غیرفعال  هایچاهدرصد 
 گیرد.را در بر می (چاه

 

 
 .های حفاری شده ایران به تفکیک فعال و غیرفعالوضعیت چاه: 7 شکل

ها در درصد از این چاه 40های حفاری شده ایران غیرفعال هستند. درصد چاه 35بر اساس اطالعات موجود، 
 د بود.نرا خواهدارا درصد باقیمانده امکان احیا  60اند و بندی متروکه قرار گرفتهدسته
 .های شرکت ملی نفت ایرانگزارش منبع:
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 ایران هایچاهبررسی آماری دالیل فنی غیرفعال شدن 

، دالیل فنی توقف تولید و ایران حلقه چاه غیرفعال 200های گرفته بر دادهبر اساس تحلیل صورت
های که در کل میادین کشور تنوع خواص میدان و فناوریاز آنجا است. شناسایی شدهشدن چاه بسته

توان این نمونه را به عنوان شاخصی از وضعیت کل می ،دارد توجهیقابلمورد استفاده همگونی 
، سه دلیل فنی عمده که مشخص است 8 شکلطور که در همان .کردغیرفعال ایران تلقی  هایچاه

 منجر به توقف تولید شده است عبارتند از:

 آب تولید زیاد •

 چاه ساختمانمشکالت مربوط به  •

 چاهیدرونین یفشار پا •

 اصول اساسی بقیه رعایتکنار در برای آنها های مناسب فناوری اثبات/تمرکز بر این سه دلیل و ارائه
تواند کلید موفقیت طرح و میالمللی تجربیات بین و بکارگیریغیرفعال  هایچاهطرح احیای چارچوب 

 .غیرفعال به مدار تولید باشد هایچاهبازگرداندن بخش قابل توجهی از 

 
 .غیرفعال ایران هایچاهمشکالت  فنیبندی دسته: 8 شکل

اند، شامل نفتی ایران شده هایچاهکه منجر به غیرفعال شدن فنی  عمده دالیلبر اساس اطالعات موجود، 
های مناسب حلاست. تمرکز بر این سه دلیل و ارائه راه چاهیدرونین ی، مشکالت چاه و فشار پاآب تولید زیاد

 داد.د غیرفعال ایران را پوشش خواه هایچاهبخش زیادی از مشکالت 
 های شرکت ملی نفت ایران.گزارش منبع:
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 غیرفعال ایران هایچاهچارچوب طرح احیای 

 های غیرفعال ایرانبندی عوامل مؤثر بر تعداد باالی چاهدسته

نظر است. از گیری چالش موردنیاز موفقیت هر طرحی، شناسایی دقیق عوامل شکلنخستین پیش
توان غیرفعال ایران را می هایچاهگرفته، عوامل مؤثر بر درصد باالی های صورترو بر اساس تحلیلاین

 (:9 شکل)بندی نمود در دو دسته کالن طبقه

 عدم بهینگی مدیریت پورتفو، •

 مشکالت مدیریت میدان. •

های غیرفعال ریزی طرح احیای چاهشد تا برنامه ها سبب خواهدشناخت مختصات هر یک از این دسته
 و احتمال موفقیت طرح افزایش یابد. شودتر دقیق

مشکالت عمدتاً ناشی از مدیریت غیربهینه پورتفو در سطح شرکت ملی نفت ایران است. دسته اول 
 ، از جمله:شودمیتوان برشمرد که منجر به غیربهینگی مدیریت پورتفوی تولید عوامل مؤثری را می

 کار،وعدم جذابیت مدل کسب •

 فرآیندهای غیربهینه و بروکراتیک، •

 ر سطح پورتفوی شرکت ملی نفت ایران،ریزی بهینه و یکپارچه دعدم برنامه •

 انسانی. یعدم انگیزه کافی در نیرو •

 :کردبندی توان به چهار بخش عمده تقسیمرا می (که عمدتاً فنی هستند)مشکالت دسته دوم 

 ،محورمشکالت مخزن •

 ،محورچاهمشکالت دهانه •

 ،محورمشکالت چاه •

 .محور تأسیساتمشکالت  •

کند تا شده کمک میبندی ارائههای غیرفعال با تقسیمباالبودن تعداد چاهشناخت عوامل مؤثر بر 
نیاز های غیرفعال ایران متناسب با هر دسته در سطح موردیابی در طرح احیای چاهحلریزی و راهبرنامه
 پذیرد. صورت
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 ایران.بندی کالن مشکالت تولید میادین نفتی : طبقه9 شکل
های و بالتبع افزایش چاهتولید گرفته، مشکالتی که منجر به مدیریت غیربهینه بر اساس تحلیل صورت

( مشکالت مدیریت میدان 2( عدم بهینگی مدیریت پورتفو و 1، را می توان در دو طبقه عمده شودغیرفعال می
 .کرددسته بندی 

 .PertoView: منبع

 

 های غیرفعالچاهریزی طرح احیای سطوح برنامه

الذکر، شده فوقجهت رفع عوامل شناسایی
 ،های ایرانریزی طرح احیای چاهبرنامه
 ،داده شده شینما 10 شکل در طور کههمان

پورتفو، میدان در سه سطح ضوع موبایست می
هر یک از این سطوح  .شودپیگیری و چاه 

نفعان متفاوتی در اکوسیستم بازیگران و ذی
 .کندمیصنعت باالدستی نفت را درگیر 

های در سطح یک که معطوف به چالش
کار، فرآیندها، وشده چهارگانه مدل کسبذکر

، مدیریت استانسانی یکپارچگی و نیروی
شرکت ملی نفت ایران مشارکت عمده را دارند. 

های های این سطح متمرکز بر رفع چالشحلراه

تر پورتفوی شده به منظور مدیریت بهینهذکر
 شرکت ملی نفت ایران با منابع موجود است.

ها و در سطح دو، تمرکز اصلی بر احیای چاه
ل با مشکالت بخش های غیرفعادارایی
محور است. از آنجا که تأسیساتمحور و مخزن

های دوگانه ذکر های غیرفعال با علتاحیای چاه
شده، صرفاً در مقیاس چاه عملی نیست، 
راهکارهای پیشنهادی نیز باید در مقیاس میدان 

های غیرفعال . در این مقیاس چاهشود پیگیری
. شوددیده می بستهدر یک میدان به صورت 

های تواند توسط شرکتاجرای این سطح می
گذاری داخلی تابعه شرکت ملی نفت با سرمایه

مدیریت پورتفو

مدل کسب وکار

فرآیندها

برنامه ریزی یکپارچه

نیروی انسانی

مدیریت میدان

مخزن محور

دهانه چاه محور

چاه محور

تأسیسات محور
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گذاران از جمله و یا واگذاری به سرمایه
 د.شووتولید محقق اکتشاف ایرانی هایشرکت

های در سطح سه که تمرکز بر احیای چاه
محور محور و چاهچاهغیرفعال با مشکالت دهانه

 تأسیساتمحور )تأسیساتو تا حدودی 
های فرآورشی موقت سرچاهی، سیستم

سرچاهی و ...( است، راهکارها عمدتاً در 
مقیاس چاه هستند؛ از این رو می توان اجرای 
این سطح را به صورت چاه به چاه متصور بود. 

 مجریانتوان به اجرای این سطح از احیا را می
، و فناور بنیانهای دانشمحور مانند شرکتچاه
های وتولید و شرکتهای اکتشافتشرک

 خدماتی واگذار نمود.

 
 

 
 

 های غیرفعال ایران.ریزی جهت کاهش تعداد چاه: سطوح برنامه10 شکل
غیرفعال های بر اساس تحلیل صورت گرفته، سه سطح متفاوت را باید در برنامه ریزی برای کاهش درصد چاه

 ایران در نظر گرفت. هدف هر یک از سطوح بخش های مختلفی از بازیگران صنعت باالدستی خواهد بود.
 .PertoView: منبع

 

 

 

 

:  سطح یک
مقیاس پورتفو

زی مدیریت برنامه ری•
تلفیقی

شرکت های تابعه•

: سطح دو

مقیاس میدان
شرکت های تابعه•
E&Pشرکت های •

: سطح سه
مقیاس چاه

سرمایه گذاران •
چاه محور

شرکت های •
دانش بنیان
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 های غیرفعال در سطوح مختلفبرآورد کاهش تعداد چاه

تعداد  7 شکلشده در بر اساس آمارهای ارائه
 حلقه 1100های مستعد طرح احیا حدوداً چاه

های غیرفعال در است. هدف از طرح احیای چاه
های غیرفعال به نهایت رسیدن درصد چاه

درصد و کمتر( است؛ از این  10استاندارد جهانی )
های درگیر در هر از تعداد چاهرو باید برآوردی 

 یک از سطوح را داشت.

وری طرح در اگرچه برآورد دقیق از میزان بهره
های موجود سطح یک با توجه به پیچیدگی

توان از قواعد می بسیار سخت است،
سرانگشتی برای تخمین میزان مشارکت این 

های غیرفعال سطح در بهبود درصد چاه
سازی هر ع، بهینهاساس مناب. برکرداستفاده 

فرآیندی )در اینجا مدیریت پورتفو( سبب 
 د.شودرصدی می 40تا  10وری افزایش بهره

توان تخمین زد با بهبود مدیریت رو میاز این
شده، به طور متوسط پورتفو با مختصات ذکر

به مدار تولید  را های غیرفعالدرصد از چاه25
 بازگردند.

 8 شکلشده در هبا استفاده از آمارهای ارائ
های هدف در توان تخمینی از درصد چاهمی

طور که در دست آورد. همانسطح دو و سه به
 10است، حدوداً  شده نمایش داده 11 شکل

های نیاز به احیا در مقیاس میدان درصد از چاه
ها که معادل . باقیمانده چاههستند)سطح دو( 

حلقه چاه هستند، هدف طرح  600حدوداً 
انند محور مچاه مجریاناحیای مقیاس چاه برای 

 بود. دنخواه و فناور بنیانهای دانششرکت
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 های غیرفعال.شده در طرح کالن احیای چاه: برآورد درصد مشارکت هر یک از سطوح شناسایی11 شکل
های گرفته، درصد چاهبر اساس تحلیل صورت .است چاه حلقه 1100 حدوداً  ایاح طرح مستعد یهاچاه تعداد

درصد به استاندارد  35تواند از ریزی پیشنهادی در سه مقیاس پورتفو، میدان و چاه میغیرفعال با برنامه
 محورچاه گذارانهیسرما یبرا هاهچا یایاح طرحتوان در حلقه چاه را می 600 .شوددرصد نزدیک  10جهانی 

  .دادپیشنهاد  فناور و انیبندانش یهاشرکت مانند
 .PetroViewمنبع:

 

 احتمال موفقیت مورد انتظار طرح در مقیاس چاه

ین درصد مبه دلیل ماهیت یکسان طرح، تخ
توان بر اساس موفقیت مورد انتظار طرح را می

های نفتی شرکت تجربیات موفق در کشورها/
سازی که به صورت مدون این طرح را پیاده

طور که در این گزارش داد. همان انجاماند، کرده
شد، در صورت رعایت اصول و  اشاره
توان شده، می های اجرایی اشارهآموختهدرس

درصدی را برای شروع  60تا  50احتمال موفقیت 
طرح در نظر گرفت. البته این احتمال در صورت 

تواند به صورت قابل پایش و بهبود مداوم می
 توجهی افزایش یابد.

در صورت رعایت  رودانتظار میبر این اساس 
عملیات که  600نیازهای طرح، از مجموع پیش

 300محور است، هدف سطح سه یا مقیاس چاه
عملیات موفق و منجر به افزایش تولید  350تا 
ود.ش
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 میزان افزایش تولید مورد انتظار طرح در مقیاس چاه

تلف ایران با توجه به تنوع خواص میادین مخ
انتظار از افزایش تولید به بینی مقدار موردپیش

حلقه چاه در سطح سه دارای  600ازای احیای 
های زیادی است. در مورد این پارامتر پیچیدگی

توان از برخی قواعد بسیار کلیدی طرح نیز می
 ه نمود.سرانگشتی و آماری استفاد

متوسط تولید نفت ایران با توجه به تعداد 
بشکه  1250های تولیدی فعال ایران حدوداً چاه

بر اساس تئوری حد مرکزی،  نفت در روز است.
به را های ایران توان توزیع میزان تولید چاهیم

دلیل تعداد کافی نمونه به صورت توزیع نرمال 
بازه توزیع نرمال هر چاه از  . اگردر نظر گرفت

در نظر گرفته  1250صفر )چاه بسته( با میانگین 
شود، انحراف معیار توزیع نرمال دبی تولید 

بود. از  بشکه در روز خواهد 400ها در حدود چاه

گذاری شده است که درصد آنجا که هدف
درصد  10درصد فعلی به  35های غیرفعال از چاه

بر اساس روابط  ند،و یا کمتر کاهش پیدا ک
درصدی تجمیعی بر روی تابع  25ریاضی کاهش 

 400تا  300افزایش متوسط توزیع نرمال معادل 
ای مقدار تولید نفت است. از این رو بشکه

 600توان انتظار داشت هر عملیات موفق از می
ریزی شده در سطح چاه به طور عملیات برنامه

نفت را بشکه در روز تولید  400تا  300متوسط 
توجه به احتمال موفقیت دهد. با افزایش

مورد انتظار تولید عملیات احیای چاه، افزایش 
حلقه چاه غیرفعال در  600از طرح احیای 

هزار  140تا  90مقیاس چاه )سطح سه( بین 
 شود.بینی میپیشبشکه در روز 

 

 برآورد هزینه عملیات در مقیاس چاه

به منظور تخمین هزینه هر عملیات در مقیاس 
ای های هزینهعملیات سطح سه( آیتم 600چاه )

مشکل  سههای محتمل برای حلاساس راهبر
مشکالت ساختمان چاه  ،فنی رفع تولید آب زیاد

شد. بر این  شناساییو جبران افت فشار چاه 
 نمایش داده 12 شکلطور که در اساس همان

است، هزینه انواع عملیات برای رفع این  شده
. در مورد اعداد ارائه شده استمشکل برآورد سه

 شده ذکر چند نکته ضروری است:

از لیست در برآورد هزینه هر عملیات  •
های رایج در شرکت ملی نفت قیمت

شده ایران و آخرین مناقصات برگزار
 است.شده استفاده 

تخمین  5گرفته در سطح برآورد صورت •
هزینه است و هدف آن ارائه یک 

مدیریتی است. بدیهی جامع تخمین 
است، برآورد دقیق پس از انجام 

های چاه به چاه صورت خواهد ارزیابی
 گرفت.

شده صرفاً شامل هزینه  برآوردهزینه  •
عملیات احیای چاه غیرفعال است. 

های دیگری مانند هزینه هزینه
یابی که ممکن است تشخیص و عیب

 نشده نیاز باشد در این هزینه دیدهمورد
 است.
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بینی نشده های پیشهزینه •
(Contingency در این برآورد لحاظ )

است. با توجه به ماهیت این  نشده
چنین قدیمی بودن و همعملیات 

های ها امکان حادث شدن هزینهچاه
 نشده بسیار باال است.  بینیپیش

های متنوع بینی و توزیع عملیاتبر اساس پیش
اشاره شده است، به طور  12 شکلکه در 

گردد، هزینه هر عملیات بینی میمتوسط پیش
حلقه چاه به طور متوسط  600در طرح احیای 

یورو باشد. بر این اساس میزان هزار 1750
حلقه  600سرمایه گذاری الزم برای طرح احیای 

یورو تخمین زده میلیارد یک ل، چاه غیرفعا
هزار  11تا  7طرح بر این اساس هزینه  شود.می

یورو به ازای هر بشکه افزایش تولید برآورد 
 شود. می

، می توان بر چاه های با یبرای اولویت ده
ه دکل یا شناور قابل مشکالتی که بدون نیاز ب
متوسط هزینه این  .احیا هستند، تمرکز نمود

هزار یورو برآورد شده  750 رابرب ،نوع عملیات
ساس در این اولویت می توان با ین ااست. بر ا

 350میلیون یورویی بالغ بر  300سرمایه گذاری 
  چاه را احیا نمود.

 
 یورو هستند.اعداد هزار – های غیرفعال هدف سطح سه: برآورد هزینه عملیات احیای چاه12 شکل

های رایج در شرکت ملی نفت ایران و مناقصات بر اساس اطالعات برگرفته شده از آخرین لیست هزینه
، الیه شکافی و بهبود شده، برای هر نوع عملیات به منظور رفع تولید اضافی آب و مشکالت ساختمانیبرگزار

 یایاح طرح یبرا الزم یگذارهیسرما نزایم عملیات محاسبه شده است.هزینه صرفاً  چاهیافت فشار درون
 . شودیم زده نیتخم یورو اردیلیمیک یورو، هزار  1750به ازای میانگین هزینه هر چاه  رفعال،یغ چاه حلقه 600
 تمرکز هستند، ایاح قابل شناور ای دکل به ازین بدون که یمشکالت با یها چاه بر توان یم ،یده تیاولو یبرا

 . نمود ایاح را چاه 350 بر بالغ ییوروی ونیلیم 300 یگذار هیسرما با توان یم تیاولو نیا در. نمود
 .PetroViewمنبع:
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