


بی سابقه در مدیریت فناورانهآغاز دوره 
ی یکپارچه مخازن و ازدیاد برداشت صیانت

با هدف خلق ثروت ملی



اهداف و ضرورت های برگزاری همایش 



ضرورت های برگزاری همایش 

اقتصادتنگاتنگوابستگیومرتبطهایفناوریوانرژیاهمیتبهتوجهبا•

فناورانههایفرصتهمایشمثلمهمیرویدادخالیجایآن،بهجهان

ایندرنوینهایفناوریارائهوالمللیبینهایهمکاریتقریببرای

.بودمحسوسشدتبهعرصه

درخودایمنطقهجایگاهوخودرسالتبهتوجهبانفتصنعتپژوهشگاه•

عنوانبهوگرفتدستدرراجریاننبضانرژینوینهایفناوریخلق

.نمودالمللیبینسطحدرهمایشاینبرگزاریوتشکیلبهاقدامهابیک



اهداف برگزاری همایش 

ر اساس حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه درمیادین مشترک ب•
ده ب ه ابالغیه اقتصاد مقاومتی در مسیر تعالی مدیریت یکپارچه مخازن واگذار ش 

پژوهشی-مراکز تحقیقاتی

م ام ارائه راه حل های فناورانه برای مشکالت صنعت نفت و گ از ب ا اس تفاده از ت•
ظرفیت های تحقیقاتی و پژوهشی کشور و مشارکت ب ا ر ره ه ای خ ارجی ب ا

ملیتمرکز بر تقویت فناوری 

ین معرفی فناوری های کلیدی ازدیاد برداشت و ارائه راه حل فناورانه ب رای می اد•
ی ب ا ایران با نگاهی به الگوهای موفق بین المللی و تبی ین زمین ه ه ای همک ار

المللیشرکت های درجه اول بین 

مرک ز افزایش ارزش افزوده از رریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ب ا ت•
های موردنیازبر توسعه فناوری



مروری بر اولین دوره همایش



اولین دوره همایش



ایرانگازونفتصنعت"فناورانهفرصت40"معرفیقالبدراولهمایش•

.شدبرگزار

را،سفحضورواستقبالمورد،المللیبینتعامالتدرپژوهشگاهمهماقدام•

30ازبیشنفتیهایشرکتمدیرانوکارشناسان،اقتصادینمایندگان

الجزایر،ه،نیجریفیلیپین،ژاپن،هند،رومانی،مجارستان،مصر،آلمان،بالروس،).گرفتقرارکشور

رجستان،گعمان،کانادا،افغانستان،ارمنستان،بلژیک،عراق،اتریش،یونان،روسیه،دانمارک،تایلند،

(...وجنوبیآفریقایترکمنستان،آذربایجان،نروژ،قزاقستان،سوئد،

مروری بر اولین دوره همایش



دومین دوره همایش



(1392بهمن ماه 29مقام معظم رهبری )مقاومتیتبیین سیاست های کلی اقتصاد •

(1392اسفند  ماه 20وزیر محترم نفت )نفتتبیین اولویت های پژوهشی صنعت •

(1394اردیبهشت ماه )نفتچشم انداز پژوهشی پژوهشگاه صنعت سند رونمایی •

صنعت نفتبزرگ کشور به پژوهشگاه میدان 5واگذاری مطالعات یکپارچه توسعه •
(میلیارد بشکه70با حجم نفت در جای معادل جهانمخزن بزرگ نفتی سومین )بزرگ اهواز میدان •
(میلیارد بشکه27حجم نفت در جای معادل )یادآورانمیدان •
آزادگان میدان •
مارونمیدان •
میدان بی بی حکیمه•

انتخاب موضوع همایش



بهنفتصنعتارزشزنجیرههایحوزهتمامیدرزبدهمتخصصان•

نفتصنعتباالدستیحوزهخصوص

مارون،اهواز،مانندکشوربزرگمیدان20ازبیشدرمخازنمطالعات•

...وتیمورآبجنوبی،پارسیادآوران،آزادگان،حکیمه،بیبی

"نیادآورا"عظیمفوقمیداندربرداشتازدیادپایلوتاولینمطالعه•

آنالیزسنگ،آنالیززمینهدرجهاناولترازومجهزهایآزمایشگاه•

برداشتازدیادوسیال

ویژگی های انحصاری پژوهشگاه در توسعه یکپارچه مخازن



ازدیاد برداشت



نیست ازدیاد برداشت فقط به معنی افزایش برداشت •

وسیاس ی ، عوام ل اقتص ادیبای دبا اف زایش ر ریب بازیاف ت همراه •

گرفتمحیطی را در نظر زیست

مخ زن بهجبران ناپذیری رربه افزایش برداشت غیر صیانتی از مخزن •

خواهد زد

و اگر رویکرد به مخزن درازمدت و با انجام تمام مطالعات جامع نباشد•

.دکرخواهیم ها بشکه ررر میلیون ، نشودمدیریت علمی برداشت 

توصیف ازدیاد برداشت



گاز قابل برداشت جهان % 18/2نفت قابل برداشت و % 9/3ایران با داشتن •

. اول از نظر مجموع ذخایر هیدروکربنی در جهان استرتبه دارای 

میلیارد بشکه نفت در جاس ت ک ه ب ا احتس اب ر ریب650ایران دارای •

ص ورت می ش ود و در میلیارد بشکه بالغ 156ذخایر آن به % 24بازیافت 

میلیارد بشکه نفت در زیر زم ین 494ثابت بودن رریب برداشت، بالغ بر 

.باقی خواهد ماند

وضعیت ازدیاد برداشت در ایران



است و شرکت های نفت ی جه ان % 35میانگین رریب برداشت نفت در دنیا •

ب  دون ش  ک ب  ا اس  تفاده از . را ه  ده ق  رار داده ان  د% 70ر  ریب برداش  ت 

فناوری ه  ای روز جه  انی، برنام  ه ریزی راهب  ردی و اعم  ال روش ه  ای ن  وین 

IOR/EORانگین افزایش رریب برداشت از مخازن نفتی کشور و رسیدن به می

. جهانی و باالتر امکان پذیر خواهد بود

میلیارد دالر ث روت 650در صورت افزیش حداقل یک درصد رریب بازیافت، •

.ملی خلق خواهد شد

وضعیت ازدیاد برداشت در ایران



 IOR/EORتشکیل کارگروههای تخصص در حوزه های مختلف •

در س ه س طح چ اه، مخ زن و ( TTA)استخراج چالش ها و حوزه ه ای فن اوری ه ده •
تأسیسات 

ق برگزاری نشست های فن ی و س مینارهای تخصص ی متع دد ب ا کارشناس ان من ار•
نفت خیز جنوب، م دیران و کارشناس ان پ ژوهش و فن اوری وزارت نف ت، م دیران و 

کارشناسان پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت و کارشناسان بین المللی

تدوین نقشه راه ازدیاد برداشت •

ال در شناسایی و ارزیابی مراکز پژوهشی، دانشگاهی و شرکت ه ای ب ین الملل ی فع •
حوزه ازدیاد برداشت 

راه اندازی سایت مطالعاتی و پژوهشی میدان اهواز •

اهم اقدامات پژوهشگاه در راستای طرح یکپارچه توسعه مخازن



همکاران و مشارکت کنندگان



وزارت امور خارجه•وزارت نفت•

همکاران ما



:چهار شرکت اصلی•

ملی نفتشرکت •

شرکت ملی گاز•

شرکت ملی صنایع پتروشیمی•

شرکت ملی پاالیش و پخش•

شرکت ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی•

کننده مشارکت شرکت های داخلی 



DBUIIکنسرسیوم•

•OMV

•TUDelft

•Wellquip

•Senergy

•Bergensis University

•Impa

•Imperial College

•Utrecht University

شرکت های خارجی مشارکت کننده



آلمان•
اتریش•
فرانسه•
هلند•
فنالند•
مجارستان•
اسپانیا•
سوئد•
انگلیس•
روسیه•
نروژ•

چین•
ژاپن•
هند•
کره جنوبی•
اندونزی•
مالزی•
امارات•
عراق•
ترکمنستان•
آذربایجان•
عربستان سعودی•

قزاقستان•
ونزوئال•
برزیل•
نیجریه•
آفریقای جنوبی•
دانمارک•
عمان•

کشورهای دعوت شده



نمایشگاه جانبی



رای همزمان با رویداد بزرگ همایش، نمایشگاه تخصصی جانبی ب•

ارائ  ه آخ  رین دس  تاوردهای فناوران  ه ح  وزه ازدی  اد برداش  ت و 

ثب ت ن ام در هم ایش و . تجهیزات م رتبط برگ زار خواه د ش د

زبان  ه 4نمایش  گاه ج  انبی ب  ه ص  ورت الکترونیک  ی از پورت  ال 

www.ripi.irقابل انجام است.

نمایشگاه جانبی همایش

http://www.ripi.ir/


برنامه صبح



زمان برنامهعنوان

9:10–9:00 افتتاحیه

9:25–9:10 سخنرانی افتتاحیه دکتر کاتوزیان

10:00–9:25 1سخنرانی مقام ارشد 

10:30–10:00 2سخنرانی مقام ارشد 

11:00–10:30 3سخنرانی مقام ارشد 

11:30–11:00 4سخنرانی مقام ارشد 

12:00–11:30   OMVسخنرانی نماینده شرکت

12:30–12:00   DUBIIسخنرانی نماینده کنسرسیوم

برنامه صبح



فناوری مورد بحث پنل های عصر16



ازدیاد برداشت از الیه های کم تراوای کربناته فناوری •

فناوری رراحی پایلوت ازدیاد برداشت •

فناوری مدیریت آب های تولیدی •

سات فناوری جلوگیری از تشکیل و حذه رسوبات آلی و معدنی در مخازن و تأسی•

فناوری تزریق آب، گاز و سیاالت ترکیبی در مخازن •

فناوری نظارت و مدیریت به هنگام میدان •

فناوری مورد بحث پنل های عصر16

حوزه فناوری های ازدیاد برداشت مخزن محور



افقی و چند شاخه ای های فناوری چاه•

فناوری برنامه ریزی و تکمیل چاه•

فناوری کنترل و مدیریت تولید شن •

فناوری فرازآوری نفت•

فناوری انگیزش چاه •

فناوری های مورد بحث پنل های عصر

حوزه فناوری های ازدیاد برداشت چاه محور



بهینه سازی تجهیزات و تأسیسات فرآورشفناوری •

فناوری جمع آوری گازهای همراه •

فناوری پیشرفته نمکزدایی از نفت خام •

فناوری مدیریت خوردگی •

فناوری مدیریت پسماندهای حفاری •

فناوری های مورد بحث پنل های عصر

حوزه فناوری های ازدیاد برداشت تأسیسات محور و محیط زیست



برنامه پنل های عصر



زمان برنامهعنوان

14:30–14:00 1و پرسش و پاسخ معرفی

15:00–14:30 2و پرسش و پاسخ معرفی

15:30–15:00 3و پرسش و پاسخ معرفی

15:45–15:30 پذیرایی

16:15–15:45 4و پرسش و پاسخ معرفی

16:45–16:15 5معرفی و پرسش و پاسخ 

17:15–16:45 6معرفی و پرسش و پاسخ 

ربرنامه پنل ازدیاد برداشت مخزن محو

RIPI, Delft Un, NISOC, IOOC, CFOC, PEDEC, OMV, Energy-One, Senergy: سخنرانان پنل



برنامه پنل ازدیاد برداشت چاه محور

RIPI, Delft Un, NISOC, IOOC, CFOC, PEDEC, OMV, Energy-One, Senergy: سخنرانان پنل

زمان برنامهعنوان

14:30–14:00 1و پرسش و پاسخ معرفی

15:00–14:30 2و پرسش و پاسخ معرفی

15:30–15:00 3و پرسش و پاسخ معرفی

15:45–15:30 پذیرایی

16:15–15:45 4و پرسش و پاسخ معرفی

16:45–16:15 5معرفی و پرسش و پاسخ 



برنامه پنل ازدیاد برداشت تأسیسات محور و محیط زیست

RIPI, Delft Un, NISOC, IOOC, CFOC, PEDEC, OMV, Energy-One, Senergy: سخنرانان پنل

زمان برنامهعنوان

14:30–14:00 1و پرسش و پاسخ معرفی

15:00–14:30 2و پرسش و پاسخ معرفی

15:30–15:00 3و پرسش و پاسخ معرفی

15:45–15:30 پذیرایی

16:15–15:45 4و پرسش و پاسخ معرفی

16:45–16:15 5معرفی و پرسش و پاسخ 




