توسعهی راهبردهای مدیریت بهبود بهرهوری در مخازن نفتی و
گازی ایران
سیدرضا شادیزاده* ،علی امیرفخریان ،محمدعلی هاتفی ،دانشگاه صنعت نفت

فرایندهـای بهبـود بهـرهوری )IOR( 1به طـور کلـی تمـام اقداماتـی کـه باعـث افزایـش بازدهـی از
مخـازن نفتـی و گازی شـود را در برمـی گیرند .هدف اصلـی از انجام این مقاله توسـعه ی راهبردهای
مدیریـت  IORدر مخـازن نفتـی و گازی ایـران مـی باشـد زیرا بازدهی ایـن مخازن پایین اسـت .برای
رسـیدن بـه ایـن هـدف ،مصاحبـه بـا متخصصـان بـا تجربـه ی ایرانـی بـه عنـوان روش جمـع آوری
اطالعـات و پـی بـردن بـه چالـش هـای صنعـت نفـت ایـران در حـوزه ی فرایندهـای  IORانتخـاب
شـد .ایـن چالـش هـا در دسـته هـای زیـر مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد  :منابـع انسـانی ،فنـاوري ،منابع
مالـی ،اهمیـت فرایندهـای  ،IORسلامت ،ایمنی و محیط زیسـت )HSE( 2و در نهایـت اقدامات فنی
مرتبـط بـا تولیـد .در پایان هر دسـته بنـدی ،راهکارهای توصیه شـده بوسـیله ی کارشناسـان برای حل
چالش هـا ارائـه شـده اسـت .بـه عنـوان بخشـی از نتایج ایـن مطالعـه ،وابسـتگی اقتصاد کشـور به نفت
و گاز ،سـطح پاییـن فنـاوري و مدیریـت کوتـاه مـدت بـه عنـوان مهمتریـن چالـش هـای صنعت نفت
شـناخته شـدند .تعامـل سـازنده با شـرکت های بیـن المللی ،ایجاد نظـام یکپارچـه ی مدیریت مخازن،
اصلاح سیسـتم مدیریـت انتقال دانش و در نهایت کاهش ریسـک سـرمایه گـذاری در ایران از طریق
طراحـی نسـل جدیـد قراردادهـای نفتـی و گازی از جمله مهمتریـن راهکارها برای غلبه بـر چالش ها
و مشـکالت پیـش روی افزایـش بازدهـی از مخازن اسـت.
تولیـــد اولیـــه کـــه بهعنـــوان بازدهـــی اولیـــه نیـــز شـــناخته میشـــود
اولیـــن مرحلـــه از تولیـــد هیدروکربـــور اســـت کـــه در آن انـــرژی
طبیعـــی مخـــزن از قبیـــل پیشـــرانهی گازی 3و یـــا پیشـــرانهی آبـــی،4
هیدروکرب ــور را از مخ ــزن ب ــه س ــمت دهانــهی چ ــاه 5و س ــطح زمی ــن
جابهجـــا میکنـــد .در ابتـــدا ،فشـــار مخـــزن بـــه طـــرز قابلتوجهـــی
از فشـــار تهچاهـــی درون حفـــره چـــاه باالتـــر اســـت .ایـــن اختـــاف
فش ــار طبیع ــی ،هیدروکرب ــور را بهس ــمت چ ــاه و س ــطح زمی ــن س ــوق
میده ــد .مرحلــهی اولیــهي تولی ــد زمان ــی پای ــان مییاب ــد ک ــه فش ــار
مخ ــزن بهق ــدری کاه ــش یاب ــد ک ــه ن ــرخ تولی ــد اقتص ــادی نباش ــد .در
ط ــول بازده ــی اولی ــه ،تنه ــا درص ــد کم ــی از هیدروکرب ــور درج ــای
اولیـــه تولیـــد میشـــود ،بهطـــور نمونـــه حـــدود  10درصـــد بـــرای
مخ ــازن نفت ــی .بهمنظ ــور افزای ــش بازده ــی مخ ــازن بع ــد از مرحلــهی
اول ،اجـــرای فرایندهـــای  IORالزامـــی اســـت[ .]1فرایندهـــای IOR
روشهای ــی ب ــرای افزای ــش تولی ــد نف ــت بع ــد از اتم ــام ان ــرژی طبیع ــی
مخ ــزن هس ــتند .ه ــر اقدام ــی ک ــه باع ــث افزای ــش تولی ــد و بازده ــی
از مخـــازن شـــود ،در گـــروه فرایندهـــای  IORقـــرار میگیـــرد.
روش هـــای ،EOR 6حفـــاری بینچاهـــی ،7تزریـــق آب و تزریـــق
گاز ج ــزو ای ــن اقدام ــات هس ــتند ]2[.ب ــرای اینک ــه فراینده ــای IOR
بیش ــترین بازده ــی را داش ــته باش ــند ،بای ــد ب ــه بهتری ــن نح ــو مدیری ــت
شـــوند ،در غیـــر اینصـــورت ،عالوهبـــر اتـــاف زمـــان و هزینـــه،
*
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بازدهـــی بـــاال از مخـــازن حاصـــل نخواهـــد شـــد.
مخــازن نفــت و گاز ایــران درصــد قابلتوجهــی از ذخایــر نفــت و
گاز جهانــی را تشــکیل میدهنــد ]3[.متاســفانه بــه دلیــل کمبودهــا و
ضعفهایــی کــه در بخشهــای مختلــف صنعــت نفــت ایــران وجــود
دارد ،بازدهــی از مخــازن پاییــن اســت .اکثــر مخــازن نفتــی و گازی
ایــران از نــوع کربناتــه هســتند کــه رســیدن بــه بازدهــی بــاال در ایــن
نــوع مخــازن بهدلیــل وجــود ناهمگنــی 8و پیچیدگــی خــواص ســنگ
مشــکل اســت[ .]4مهمتریــن هــدف ایــن مقالــه ،توســعهی راهبردهــای
مدیریــت  IORدر مخــازن نفتــی و گازی ایــران اســت .بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف و بــرای جمـعآوری اطالعــات مربــوط بــه ایــران ،روش
مصاحبــه بــا متخصصــان و خبــرگان صنعــت نفــت مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .پــس از مصاحبــه بــا متخصصــان ،چالشهــا و مشــکالت
صنعــت نفــت در حــوزهی فرایندهــای  IORشناســایی شــد .ایــن
چالشهــا بهصــورت مجــزا و در دســتههای زیــر قــرار گرفتنــد :منابــع
انســانی ،فنــاوري ،منابــع مالــی ،اهمیــت فرایندهــای  IOR ،HSEو در
نهایــت اقدامــات فنــی و مهندســی .در پایــان هــر دســته ،راهکارهــای
ارائــه شــده توســط متخصصــان بــرای حــل چالشهــا ذکــر شــده
اســت .از مهمتریــن چالشهــای موجــود میتــوان بــه کمبــود بودجــه،
ســطح پاییــن فنــاوري ،فقــدان سیســتم مدیریــت انتقــال دانــش مناســب
و ضعفهــای مدیریتــی اشــاره کــرد.
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فرایندهــای  IORبهصــورت محــدود در ایــران اجــرا میشــوند
و مدیریــت و برنامهریــزی ایدهآلــی بــرای آنهــا وجــود نــدارد.
بهطورکلــی در ایــران مطالعــات و تحقیقــات جامعــی بــرای بررســی
چالــش هــای صنعــت نفــت در حــوزه ی فرایندهــای IORانجــام
نشــده اســت .ولــی در مقابــل ،مقــاالت و کتابهــای زیــادی در
ســطح بینالملــل در ایــن مــورد منتشــر شــده اســت .در ادامــه ،چندیــن
پژوهــش مرتبــط ارائــه میگــردد.
در ســال  ،2006شــولت 9چالشهــا و راهبردهــای  IORرا مطالعــه كــرد.
او بــه ایــن نتیجــه رســید کــه پیشــرفت در حــوزهی بازبینــی و کنتــرل
مخــزن کمــک بســیار زیــادی بــه موفقیــت پروژههــای  IORخواهــد
کــرد .عالوهبرایــن ،وی بهینــه کــردن میــدان و اجــرای روشهــای
 EORرا دو عامــل مهــم بــرای افزایــش تولیــد از میادیــن برشــمرد و آن
را جــزو نتایــج مهــم مطالعــات خــود دانســت[.]5
جــرو 10در ســال  2012تأثیــر چاههــای تزریقــی افقــی بــر افزایــش
قابلیــت تولیــد مخــازن را مــورد بررســی قــرار داد .او بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه چاههــای تزریقــی افقــی نســبت بــه چاههــای تزریقــی
عمــودی افزایــش تولیــد بیشــتری را در پــی خواهنــد داشــت و در
نتیجــه ،یــک راهــکار مناســب بــرای افزایــش بهــرهوری از مخــازن
خواهنــد بــود[.]6
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در ســال  ،2007جوهالــت و همــکاران از شــرکت اســتاتاویل
کاربــرد فناوریهــای  IORرا بهمنظــور افزایــش بازدهــی از مخــازن
مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .بــرای ایــن منظــور آنهــا تحقیقــات و
مطالعــات گســتردهای بــرروی ســطوح مختلــف فناوريهــای موردنظــر
انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فناوريهــای جدیــد در
افزایــش بازدهــی از مخــازن تأثیــر بســیار زیــادی دارنــد[.]7
طــی مطالعاتــی کــه در ســال  2010انجــام شــد ،چالشهــا و فرصتهــای
فرایندهــای  IORتوســط کــوکال 13و همــکاران مــورد بررســی قــرار
گرفــت .یکــی از نتایــج مطالعــات آنهــا ایــن بــود کــه یــک برنام ـهی
ایــدهآل بازبینــی و کنتــرل مخــزن بــرای بهینــه کــردن بازدهــی در
مرحلـهی تولیــد ثانویــه و همچنیــن مرحلـهی  EORضــروری اســت .در
واقــع میتــوان ایــن برنامــه را بهعنــوان یــک راهبــرد اساســی بــرای
افزایــش بازدهــی مخــزن درنظــر گرفــت[.]8
فرایندهــای  IORتوســط شــرکتهای مختلــف درون ایــران اجــرا
میشــوند ولــی در ایــن راســتا مشــکالت و چالشهــای زیــادی وجــود
دارد کــه ســبب شــده برنامهریــزی و اجــرای ایــن فرایندهــا بهصــورت
ایــدهآل نباشــد .صنعــت نفــت ایــران نیازمنــد مطالعــات و بررس ـیهای
جامعــی اســت تــا بتــوان چالشهــا و مشــکالت ایــن صنعــت عظیــم را
در حــوزهی فرایندهــای  IORشــناخت و راهحلهایــی اساســی بــرای
رفــع آنهــا پیــدا نمــود.
 -1روش تحقیق

ابتـــدا روش مصاحبـــهی حضـــوری بهعنـــوان روش جمـــعآوری

اطالعـــات مربـــوط بـــه صنعـــت نفـــت ایـــران انتخـــاب شـــد ،بدیـــن
منظـــور نیـــاز بـــه طراحـــی یـــک مجموعـــه ســـواالت کامـــل مرتبـــط
بـــا اهـــداف پژوهـــش بـــود .پـــس از مطالعـــهی ادبیـــات موضـــوع
و همچنیـــن بررســـی ســـاختار فنـــی و مدیریتـــی شـــرکتهای
بینالملل ــی موف ــق در عرصــهی فراینده ــای  ،IORس ــواالت طراح ــی
و طبقهبنـــدی شـــدند .در ایـــن تحقیـــق بـــا  22تـــن از خبـــرگان و
متخصصـــان شـــرکتهای مختلـــف کـــه تجربـــه و دانـــش کافـــی در
عرصــهی فراینده ــای  IORداش ــتند ،مصاحب ــه ش ــد .در ط ــول م ــدت
مصاحب ــه ،اف ــراد عالوهب ــر پاس ــخ ب ــه س ــواالت مصاحب ــه ،دیدگاهه ــا،
چالشهـــا و راهحلهـــای مختلـــف خـــود را بیـــان کردنـــد .ســـواالت
مصاحبـــه بـــه دو قســـمت ســـواالت کلـــی و ســـواالت فنـــی تقســـیم
میشـــدند .مهمتریـــن ســـواالت مصاحبـــه عبارتنـــد از:
 -1-1بخش اول :سواالت کلی

ســـواالت کلـــی بـــه پنـــج دســـتهی مجـــزا بهصـــورت زیـــر تقســـیم
میشـــوند:

منابع انسانی:

 دیدگاه شما نسبت به موارد زیر چگونه است؟ وج ــود نی ــروی ماه ــر ،ب ــا تجرب ــه و آم ــوزش دی ــده در بخشه ــایتحقیق ــات ،مهندس ــی و عملی ــات مرب ــوط ب ــه فراینده ــای .IOR
 آشـــنایی منابـــع انســـانی بـــا روشهـــای نویـــن  IORکـــه در ســـطحجهانـــی اجـــرا میشـــوند.
فناوري:

 از لحـــاظ دســـتیابی بـــه فنـــاوري در چـــه ســـطحی قـــرار داریـــم؟راهکارهـــای شـــما بـــرای پیشـــرفت در ایـــن حیطـــه چیســـت؟
دسترسی به منابع مالی:

 آیـــا بودجـــهی مناســـب بـــرای مطالعـــه و اجـــرای  IORدر هـــرســـطحی تخصیـــص داده میشـــود؟ موانـــع و مشـــکالت ایـــران در
ایـــن زمینـــه چیســـت؟
اهمیت به مبحث :IOR

 اهمی ــت  IORرا در بی ــن مدی ــران و مناب ــع انس ــانی چگون ــه ارزیاب ــیمیکنی ــد؟ چ ــه مش ــکالتی در ای ــن زمین ــه وج ــود دارد؟
:HSE

 تـــا چـــه میـــزان در صنعـــت نفـــت ایـــران بـــه  HSEاهمیـــت دادهمیشـــود؟ مشـــکالت و چالشهـــای مـــا در ایـــن حیطـــه چیســـت؟
راهکارهـــای خـــود را بـــرای بهبـــود شـــرایط بیـــان کنیـــد.
 -2-1بخش دوم :سواالت فنی

آیـــا بـــرای توســـعهی میادیـــن از چرخـــهی نگـــرش سیســـتماتیک
اســـتفاده میشـــود؟ اگـــر اســـتفاده میشـــود ،چـــه نقـــاط قـــوت و
ضعفـــی در بهکاربـــردن آن وجـــود دارد؟ اگـــر اســـتفاده نمیشـــود،
چـــه راهکارهایـــی بـــرای پیادهســـازی موفـــق آن پیشـــنهاد میکنیـــد؟
31

ارتبـــاط ،همـــکاری و تبـــادل اطالعـــات بیـــن گروههـــای مختلـــف
از جملـــه مهندســـان مخـــزن ،حفـــاری ،زمینشناســـان و ...را چگونـــه
ارزیابـــی میکنیـــد؟ آیـــا یـــک تیـــم یکپارچـــه 14بـــرای انجـــام
پروژههـــا وجـــود دارد؟ چـــرا؟
آیـــا متخصصـــان ایرانـــی میتواننـــد مـــدل مناســـبی (اســـتاتیکی و
دینامیکـــی) از مخـــزن ارائـــه دهنـــد؟ دالیـــل موفقیـــت یـــا ضعـــف
صنعـــت در ایـــن حیطـــه چیســـت؟
در بخـــش اجـــرای طرحهـــا و پروژههـــا در میادیـــن ،از جملـــه
حفـــاری ،تکمیـــل چـــاه ،تحریـــک چـــاه و ...چـــه چالشهـــا و
مشـــکالتی وجـــود دارد؟ راهکارهـــای خـــود را بـــرای رفـــع آنهـــا
پیشـــنهاد کنیـــد.
پ ــس از بررس ــی و تحلی ــل نتای ــج مصاحبهه ــا و همچنی ــن ب ــا اس ــتفاده
از ادبیـــات موضـــوع ،چالشهـــا و مشـــکالت صنعـــت نفـــت در هـــر
بخـــش (منابـــع انســـانی ،فنـــاوري ،منابـــع مالـــی ،اقدامـــات فنـــی و)...
بهصـــورت جداگانـــه اســـتخراج شـــدند .در انتهـــای هـــر بخـــش،
راهکارهـــای متخصصـــان بـــرای بهبـــود شـــرایط و رفـــع چالشهـــا
ارائ ــه ش ــده اس ــت.
 -2فرضیات و محدودیتهای تحقیق

در ایـــن مطالعـــه فـــرض شـــده اســـت کـــه افـــراد مـــورد مصاحبـــه
تجربـــه و اطالعـــات کافـــی در مـــورد فرایندهـــای  IORرا دارنـــد و
همچنیـــن نظـــرات آنهـــا نمایانگـــر وضعیـــت شـــرکتها و صنعـــت
نفـــت ایـــران میباشـــد .یکـــی از محدودیتهـــای تحقیـــق ایـــن
اس ــت ک ــه اف ــراد م ــورد مصاحب ــه ممک ــن اس ــت نس ــبت ب ــه س ــواالت،
ســـوگیری شـــخصی داشـــته باشـــند و همچنیـــن بهدلیـــل تعصـــب،
تمـــام واقعیتهـــای موجـــود را بازگـــو نکننـــد .انتخـــاب افـــراد
مصاحب ــه ش ــونده از تع ــداد مح ــدودی ش ــرکت و دانش ــگاه و همچنی ــن
احتمـــال نامناســـب شـــرایط ایـــن افراد(شـــرایط روحـــی ،مالـــی،
خانوادگ ــی و )...در هن ــگام مصاحب ــه از دیگ ــر محدودیته ــای ای ــن
تحقی ــق میباش ــد ،در نتیج ــه بای ــد در تحلی ــل و بس ــط دادن اطالع ـ ِ
ـات
بهدســـت آمـــده دقـــت نمـــود.
 -3تحلیل یافتههای پژوهش

پـــس از اتمـــام مصاحبههـــا و همچنیـــن مطالعـــات کتابخانـــهای،
اطالعـــات خـــا ِم بهدســـت آمـــده مـــورد تجزیـــه و تحلیـــل قـــرار
گرفتنـــد .در طـــی ایـــن مرحلـــه ،تمـــام یافتههـــای بهدســـت آمـــده
خالصـــه شـــده و در بخشهـــای مشـــخص جداســـازی شـــدند کـــه
ای ــن بخشه ــا ب ــه انضم ــام س ــواالت مصاحب ــه اس ــت .در پای ــان ه ــر
بخـــش بهصـــورت مجـــزا چالشهـــا و مشـــکالت صنعـــت نفـــت در
بخ ــش مربوط ــه بررس ــی ش ــده و راهکاره ــا و راهبرده ــای پیش ــنهادی
متخصصـــان بـــرای حـــل ایـــن چالشهـــا و مشـــکالت ارائـــه شـــده
اســـت.
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 -1-3منابع انسانی

بـــرای داشـــتن نظـــام مدیریـــت یکپارچـــهی مخـــزن کـــه اســـاس
رس ــیدن ب ــه باالتری ــن به ــرهوری از مخ ــازن اس ــت ،وج ــود نیروه ــای
بـــا تجربـــه و حرفـــهای ضـــروری اســـت ولـــی متاســـفانه در ایـــران
می ــزان مهاج ــرت اف ــراد فن ــی و ب ــا تجرب ــه افزای ــش یافت ــه اس ــت و بای ــد
راهکارهای ــی در ای ــن خص ــوص اندیش ــیده ش ــود .در س ــالهای اخی ــر
فنـــاوري و نحـــوهی اجـــرای فرایندهـــای  IORدر دنیـــا عـــوض شـــده
اس ــت و نیروه ــا ب ــا ای ــن روشه ــا بهص ــورت عملیات ــی آش ــنا نیس ــتند.
در بحـــث آمـــوزش نیروهـــا بایـــد بیـــان کـــرد کـــه متأســـفانه وقتـــی
بحـــران مالـــی رخ میدهـــد ،اولیـــن اقـــدام کـــم کـــردن آموزشهـــا
و پاییـــن آوردن کیفیـــت آنهاســـت .کالسهـــای آموزشـــی حرفـــهای
نیســـتند ،زیـــرا آموزشدهنـــده شـــخصی نیســـت کـــه ســـالها در
حرفـــهی نفـــت بـــوده باشـــد(معموالً اســـاتید دانشـــگاه هســـتند کـــه
عمدتـــاً کار حرفـــهای چندانـــی نکردهانـــد) در نتیجـــه تجـــارب الزم
در ایـــن کالسهـــا منتقـــل نمیشـــود.
-1-1-3چالشها و راهکارها

چالشهـــا و راهکارهـــای بخـــش منابـــع انســـانی در زیـــر آمـــده
اس ــت(بعد از ه ــر چال ــش ،راهح ــل مرب ــوط ب ــه آن ذک ــر ش ــده اس ــت).
✓ مهاجرت افراد باتجربه و فنی افزایش یافته است.
✓ بــرای اینکــه حضــور نیروهــا در صنعــت نفــت تــداوم داشــته باشــد
خیل ــی از مس ــائل تأثیرگ ــذار اس ــت و یک ــی از مهمتری ــن آنه ــا رف ــع
دغدغههـــای مالـــی و تأمیـــن امنیـــت شـــغلی اســـت .مدیـــر منابـــع
انســـانی بایـــد بـــا اســـتفاده از کارشناســـان و مشـــاوران خـــود ،یـــک
فضـــای آرام در محیـــط کار ایجـــاد کنـــد( امنیـــت شـــغلی ،حقوقـــی،
مالـــی و.)...
✓ نیروهـــا بـــا روشهـــای نویـــن  IORبهصـــورت عملیاتـــی آشـــنا
نیســـتند.
✓ منابـــع انســـانی در صنعـــت نفـــت پتانســـیل فراگیـــری روشهـــای
نوی ــن را دارن ــد ول ــی بای ــد بس ــتر آن مهی ــا ش ــود و یک ــی از بهتری ــن
راهکاره ــا ب ــرای فراه ــم ک ــردن ای ــن بس ــتر ،تعام ــل ب ــا ش ــرکتهای
بی ــن الملل ــی و بهم ــوازات آن ،بهب ــود سیس ــتم مدیری ــت انتق ــال دان ــش
در کش ــور اس ــت.
✓ مشـــکالت زیـــادی در سیســـتم آموزشـــی منابـــع انســـانی وجـــود
دارد.
✓ نیروهـــا بایـــد از شـــرکتی بـــه شـــرکت دیگـــر بـــرای حضـــور در
پروژههـــای مختلـــف و کســـب دانـــش و تجربـــه جابهجـــا شـــوند و
تنهـــا درگیـــر کارهـــای روزمـــره نباشـــند.
✓ حمایـــت نیروهـــا بـــرای حضـــور در کنفرانسهـــا و کارگاههـــای
بینالمللـــی و همچنیـــن دعـــوت از متخصصـــان دارای تجربـــهی
بینالمللـــی بـــرای برگـــزاری کالسهـــای آموزشـــی کمـــک بســـیار
زیـــادی بـــه امـــر آمـــوزش خواهـــد کـــرد.
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بودجـــهی آمـــوزش تنهـــا بـــه آموزشهـــای کالســـیک و معمولـــی
اختصـــاص داده نشـــود و بخشـــی از آن بـــه خـــود شـــرکتها تعلـــق
گیـــرد تـــا بخـــش فنـــی شـــرکتها بتواننـــد بـــا طراحـــی و اجـــرای
کارگاه بـــرای ســـایر شـــرکتها ،تجـــارب خـــود را بـــه اشـــتراک
بگذارنـــد.
 -2-3فناوري

صنعـــت نفـــت از لحـــاظ دسترســـی بـــه فناوريهـــای روز ،در
حوزه هایـــی خیلـــی عقـــب اســـت و در بعضـــی حوزههـــا هـــم ســـطح
قابلقبولـــی دارد .در بخشهـــای شبیهســـازی و اســـتفاده از نرمافـــزار
و همچنیـــن مطالعـــات مخـــزن ،ســـطح فنـــاوري خـــوب اســـت ولـــی
در بعضـــی از حوزههـــا ماننـــد تولیـــد ثانویـــه و علیالخصـــوص
 ،EORعقبماندگیهـــای زیـــادی وجـــود دارد .مهمتریـــن دلیـــل
عقبماندگـــی ایـــران در زمینـــهی فنـــاوري ایـــن بـــوده اســـت کـــه
رســـیدن بـــه فناوريهـــای بـــاال و بومیســـازی آن در صنعـــت نفـــت
ج ــدی گرفت ــه نش ــده و همیش ــه وابس ــتگی ب ــه ش ــرکتهای خارج ــی
و راحتطلبـــی ترجیـــح داده شـــده اســـت.
 -1-2-3چالشها و راهکارها

✓ استفاده از فناوريهای در دسترس بهینه نيست.
✓ بــا اســتفاده از برنامهریــزی و مدیریــت فنــاوري مناســب ،ایــن
چالــش قابلحــل اســت.
✓ در صنعــت نفــت عقــب ماندگیهــای زیــادی در حــوزهی فنــاوري
وجــود دارد.
✓ هنــوز هــم بــرای پیشــرفت در ایــن زمینــه دیــر نشــده اســت و
میتــوان از االن فناوريهــای مختلــف را دریافــت کــرده و آنهــا را
بهبــود داد(مثـ ً
ا الیســنس 15یــک دســتگاه خریــداری شــده و بــه ارتقــاء
آن پرداختــه شــود) تــا بتــوان بــه مــرور زمــان زیرســاختهای الزم را
ایجــاد نمــود .برقــراری تعامــات بینالمللــی و بهمــوازات آن شــناخت
شــرکتهای صاحــب فنــاوري و انجــام کار مشــترک بــا آنهــا کمــک
بســیار زیــادی در جهــت دســتیابی بــه فناوريهــای روز خواهــد کــرد.
✓ ضعــف در مدیریــت انتقــال دانــش یــک چالــش اساســی در جهــت
دســتیابی بــه فناوريهــای بــاال بــوده اســت.
✓ مدیریــت انتقــال دانــش و همچنیــن قراردادهــا بایــد طــوری باشــد
کــه بتــوان حداکثــر دانــش و فنــاوري را از شــرکتهای بینالمللــی بــه
داخــل کشــور انتقــال داد .هنــگام حضــور شــرکتهای بینالمللــی در
ایــران ،دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی کــه حلقههــای اصلــی انتقــال
دانــش در کشــور هســتند ،بایــد در تمــاس بــا ایــن شــرکتها قــرار
گیرنــد.
 -3-3دسترسی به منابع مالی

خوشـــبختانه قانونهـــای خوبـــی بـــرای تخصیـــص بودجـــه بـــه

فراینده ــاي  IORو حمای ــت از آنه ــا وض ــع ش ــده اس ــت ول ــی وقت ــی
کمب ــود بودجــهی ش ــدید وج ــود داش ــته باش ــد ،قطعــاً نمیت ــوان ب ــه
ایـــن قانونهـــا نیـــز پایبنـــد بـــود و متأســـفانه در حـــال حاضـــر ایـــن
کمبـــود بودجـــهی شـــدید حکمفرماســـت.
 -1-3-3چالشها و راهکارها

✓ مدیریتهـــای کوتاهمـــدت در صنعـــت نفـــت و فقـــدان نگـــرش
بلندمـــدت و آیندهنگرانـــه در بیـــن مدیـــران باعـــث شـــده کـــه
اقدامـــات  IORبـــرای تخصیـــص بودجـــه در اولویـــت نباشـــند.
✓ مدیری ــت در صنع ــت نف ــت بای ــد بهص ــورت بلندم ــدت باش ــد ت ــا
ارزش ســـرمایهگذاری در بخـــش  IORمـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
✓ بودجهه ــای تخصی ــص داده ش ــده ب ــه اقدام ــات  IORدر س ــالهای
اخی ــر بیش ــتر در ح ــد کاره ــای مطالعات ــی ،آزمایش ــگاهی و ارزیاب ــی
بـــوده اســـت ولـــی چـــون اجـــرای فرایندهـــای  IORنیـــاز بـــه منابـــع
مال ــی زی ــادی دارد ،بُع ــد اجرای ــی ای ــن فراینده ــا ب ــا مش ــکل تأمی ــن
بودجـــه مواجـــه میشـــود.
✓ وابســـتگی اقتصـــاد کشـــور بـــه نفـــت و گاز بایـــد کاهـــش یابـــد
ت ــا بت ــوان س ــهم بیش ــتری از درآمده ــای نفت ــی را ب ــه اقدام ــات IOR
اختص ــاص داد .عالوهبرای ــن ،یک ــی از راهکارهای ــی ک ــه میت ــوان از
آن ب ــرای تأمی ــن س ــرمایه در ح ــوزهی اقدام ــات  IORچ ــه در زم ــان
کمبـــود بودجـــه داخلـــی و چـــه غیـــر از آن اســـتفاده کـــرد ،جـــذب
ســـرمایهگذار و همـــکاری بـــا شـــرکتهای بینالمللـــی اســـت.
 -4-3اهمیت به مبحث IOR

در زمینـــهی فرایندهـــای  IORجلســـات زیـــادی برگـــزار میشـــود،
کمیتههـــای مختلفـــی تشـــکیل شـــده اســـت ولـــی شـــرکتهای
داخل ــی ب ــرای اج ــرای عمل ــی ای ــن روشه ــا در میادی ــن ،کمبوده ــا و
ضعفهـــای زیـــادی دارنـــد.

 -1-4-3چالشها و راهکارها

✓ درصـــد کمـــی از مدیـــران شـــرکتهای نفتـــی داخلـــی تجربـــهی
کار فنی-مهندســـی در بخـــش باالدســـت صنعـــت نفـــت را داشـــتهاند
در نتیجـــه ،ایـــن مدیـــران بـــه فرایندهـــای  IORاهمیـــت چندانـــی
نمیدهنـــد چـــون آن را نمیشناســـند و اهمیـــت آن را بهخوبـــی
درک نکردهانـــد.
✓ مدیـــران بخشهـــای مخلتـــف بایـــد بـــه نحـــوی برگزیـــده شـــوند
ک ــه تجربــهی کار فنی-مهندس ــی در بخ ــش باالدس ــت صنع ــت نف ــت
را داشـــته باشـــند و یـــا بهگونـــهای اهمیـــت اقدامـــات فنـــی را درک
کنن ــد.
✓ اهمی ــت ب ــه فراینده ــای  IORو اقدام ــات مرب ــوط ب ــه ای ــن حیط ــه،
بیش ــتر در ح ــد ش ــعار دادن و نهایتــاً پروژهه ــای پژوهش ــی ب ــوده و ب ــه
میـــزان انـــدک ،عملیاتـــی شـــدهاند.
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✓ بای ــد برنامهری ــزی و س ــرمایهگذاری مناس ــب انج ــام ش ــود ،مراک ــز
علمی-پژوهشـــی بـــه شـــکل منســـجم کار کننـــد ،مراکـــز ازدیـــاد
برداشـــت در دانشـــگاههای برتـــر فعـــال باشـــند و بهطـــور کلـــی
بهج ــای اینک ــه اقدام ــات در ح ــد ح ــرف و ش ــعار باش ــد ،ع ــزم راس ــخ
بـــرای شـــروع و اجـــرای عملـــی فرایندهـــای  IORایجـــاد شـــود.
HSE -5-3

در ســـالهای اخیـــر نســـبت بـــه گذشـــته رعایـــت نـــکات  HSEدر
صنعـــت نفـــت رونـــد ر و بـــ ه رشـــدی داشـــته اســـت ولـــی هنـــوز در
ایـــن زمینـــه ضعـــف و کاســـتی زیـــادی دارد (بهخصـــوص مســـائل
محیطزیســـتی).
 -1-5-3چالشها و راهکارها

✓ در صـورت کمبـود بودجـه ،اقدامـات  HSEآنطور کـه باید رعایت
نمیشوند.
✓ تخصیـص بودجـه بـه اقدامـات  HSEبایـد الزامـی شـود تـا حتـی در
زمـان کمبـود بودجـه ،ایـن اقدامـات عملـی شـوند.
✓ سطح ایران از لحاظ پایبندی به اصول  HSEپایین است.
✓ تقویت تعهد مدیران در این عرصه.
✓ تقویت ماهیت مجوزهای کاری برای حفظ موارد مرتبط با .HSE
✓ آمـوزش کافـی نیروهـای انسـانی و فرهنگسـازی در زمینـهی ایمنی
و بهخصـوص حفـظ محیط زیسـت.

 -6-3اقدامات فنی

در ایـــن بخـــش بهدلیـــل گســـتردگی بیـــش از حـــد اطالعـــات ،تنهـــا
چالشهـــا و راهکارهایـــی کـــه از تحلیـــل دادههـــا بهدســـت آمدهانـــد
ارائ ــه خواه ــد ش ــد.

 -1-6-3چالشها و راهکارها

✓ در ای ــران نگ ــرش سیس ــتماتیک نس ــبت ب ــه تولی ــد ب ــا اس ــتانداردهای
جهانــی فاصلــه دارد.
✓ بـــرای رســـیدن بـــه اســـتانداردهای موردنظـــر ،اســـتقرار نظـــام
یکپارچـــهی مدیریـــت مخـــزن ضـــروری اســـت.
✓ در شـــرکتهای دولتـــی ارتبـــاط بیـــن اعضـــاء و گروههـــای
مختلـــف ،ســـازمان یافتـــه نیســـت و یـــک تیـــم متحـــد کـــه همـــهی
اعضـــاء از جملـــه مهندســـان مخـــرن ،حفـــاری ،بهرهبـــرداری،
متخصصـــان زمینشناســـی و ســـایرگروهها دور هـــم جمـــع شـــده و
بهص ــورت هماهن ــگ و در ارتب ــاط ب ــا ه ــم کار کنن ــد ،وج ــود ن ــدارد.
16
✓ سیس ــتم و س ــاختار س ــازمانی ش ــرکتها بای ــد از حال ــت وظيف ـهاي
ب ــه س ــمت سیس ــتم پ ــروژه مح ــور 17س ــوق پی ــدا کن ــد و ب ــا تعری ــف
یـــک تیـــم پـــروژه ،متخصصانـــی از گروههـــای مختلف(مهندســـی
مخـــزن ،حفـــاری ،بهرهبـــرداری ،اکتشـــاف ،ژئوفیزیـــک و )...وارد
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ای ــن تی ــم ش ــوند و تم ــام اختی ــارات و مس ــئولیتها ب ــه آنه ــا و مدی ــر
پ ــروژه واگ ــذار ش ــود.
✓ بهب ــود بخش ــیدن فرهن ــگ تب ــادل اطالع ــات در بی ــن نیروه ــا زی ــرا
متأســـفانه افـــراد از لحـــاظ فرهنگـــی در زمینـــهی تبـــادل اطالعـــات و
کا ِر گروه ــی بس ــیار ضعی ــف هس ــتند.
✓ مدلهـــای اســـتاتیکی و دینامیکـــی مخـــازن عدمقطعیتهـــای
زیـــادی دارنـــد کـــه مهمتریـــن دلیـــل آن برمیگـــردد بـــه اینکـــه
صنعـــت نفـــت در زمینـــهی جمـــعآوری اطالعـــات از مخـــازن بســـیار
ضعیـــف عمـــل كـــرده اســـت.
✓ دسترســـی بـــه فنـــاوري ،مدیریـــت مناســـب ،تخصیـــص بودجـــه و
دارا بـــودن نیـــروی انســـانی متخصـــص و حرفـــهای از شـــرایط الزم
بـــرای موفقیـــت در زمینـــهی مدلســـازی مخـــازن اســـت و بـــرای
کاهـــش عدمقطعیتهـــای مدلهـــا بایـــد بـــه ســـمت ایجـــاد ایـــن
عوام ــل پی ــش بروی ــم ک ــه ای ــن مه ــم ،وظیفــهی حاک ــم میادی ــن نف ــت
و گاز یعنـــی شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران میباشـــد.
✓ در ای ــران ب ــه حف ــاری بیش ــتر بهعن ــوان ی ــک کارعملیات ــی ع ــادی
نـــگاه میشـــود تـــا یـــک فراینـــد تخصصـــی و برنامههـــای حفـــاری
بهصـــورت دقیـــق و حرفـــهای براســـاس ســـاختار مخـــزن و چـــاه
طراحـــی نمیشـــوند .عالوهبـــر نداشـــتن برنامـــهی چـــاه ایـــدهآل،
مش ــکل دیگ ــری ک ــه وج ــود دارد ای ــن اس ــت ک ــه برنامــهی حف ــاری
تهیـــه شـــده بـــرای چـــاه بهطـــور کامـــل اجـــرا نمیشـــود و دلیـــل آن
برمیگـــردد بـــه اینکـــه تصمیمگیرنـــدهی اصلـــی در طـــول پیشـــرفت
ای ــن فراین ــد ،حف ــار اس ــت ک ــه بیش ــتر ب ــه فک ــر ک ــم ک ــردن هزین ــه،
کاهـــش زمـــان حفـــاری و جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت میباشـــد
تـــا اجـــرای کامـــل برنامـــه .در بخـــش تکمیـــل چـــاه دسترســـی بـــه
فنـــاوري بـــاال و تجهیـــزات پیشـــرفته همچـــون چـــاه هوشـــمند 18کـــه
بـــرای مدیریـــت بهینـــه و افزایـــش بهـــرهوری از مخـــازن بهشـــدت
موردنی ــاز هس ــتند ،وج ــود ن ــدارد و تنه ــا در بعض ــی مناط ــق تع ــدادی
حســـگر بـــرای اندازهگیـــری دمـــا و فشـــار بـــر روی پمپهـــا نصـــب
شـــده اســـت .همچنیـــن بهطـــور کلـــی صنعـــت نفـــت در زمینـــهی
بهکارگیـــری روشهـــای جدیـــد و پربـــازده بـــرای تحریـــک 19و
افزایـــش تولیـــد چاههـــا عقـــب مانـــده اســـت.
✓ متخصص ــان بای ــد برنامــهی حف ــاری را ب ــر اس ــاس س ــاختار مخ ــزن
طراح ــی ک ــرده و همچنی ــن مدی ــران و اف ــراد مس ــئول بای ــد حف ــار را
مل ــزم ب ــه اج ــرای ای ــن برنام ــه کنن ــد .اس ــتفاده از فناوريه ــای بــهروز
ب ــرای تکمی ــل چ ــاه و همچنی ــن اقدام ــات آزمایش ــگاهی و شبیهس ــازی
نرماف ــزاری قب ــل از ش ــروع عملی ــات تحری ــک چ ــاه ض ــروری اس ــت
زی ــرا ش ــاهکلید تولی ــد نف ــت ای ــران در آین ــده ،تولی ــد از مخ ــازن ب ــا
تراوای ــی 20پایی ــن اس ــت.
نتیجهگیری
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 IORبـــا چالشهـــا و مشـــکالت زیـــادی روبـــهرو بـــوده و شـــناخت
ایـــن چالشهـــا و راهحلهـــای آنهـــا الزمـــهی مدیریـــت بهینـــه
اســـت .بهطورکلـــی مهمتریـــن چالشهـــا و همچنیـــن راهحلهـــا و
راهبردهـــای آنهـــا عبارتنـــد از:
 .1مهاج ــرت اف ــراد ب ــا س ــابقه و فن ــی از ای ــران افزای ــش یافت ــه اس ــت
و بنابرای ــن ،مدیری ــت مناب ــع انس ــانی بای ــد ب ــا اس ــتفاده از مش ــاوران و
متخصصــان خــود شــرایط و فضــای کاری افــراد را پایــدار کند(امنیــت
ش ــغلی ،رف ــع دغدغهه ــای مال ــی و )...ت ــا مهاج ــرت نیروه ــا ت ــا ح ــد
ممک ــن کاه ــش یاب ــد.
 .2س ــطح فن ــاوري در ای ــران بس ــیار پایی ــن اس ــت .ب ــا س ــرمایهگذاری،
حمایـــت از شـــرکتهای دانشبنیـــان و همچنیـــن بهبـــود سیســـتم
مدیریـــت انتقـــال دانـــش ،میتـــوان زیرســـاختهای الزم را بـــرای
پیش ــرفت در عرصــهی فن ــاوري ایج ــاد نم ــود.
 .3بودجـــهی الزم بـــه مطالعـــه و اجـــرای فرایندهـــای  IORتخصیـــص
داده نمیش ــود .کاه ــش وابس ــتگی اقتص ــاد کش ــور ب ــه نف ــت و گاز و
همچنی ــن مدیری ــت مناس ــب مناب ــع مال ــی ،کم ــک بس ــیار زی ــادی ب ــه
رف ــع مش ــکالت مال ــی خواه ــد ک ــرد.
 .4بهدلیـــل حضـــور ناپایـــدار مدیـــران ،متأســـفانه دیـــد بلندمـــدت

نس ــبت ب ــه تولی ــد از مخ ــازن وج ــود ن ــدارد و ه ــدف اصل ــی ،تولی ــد
در ح ــال حاض ــر اس ــت .مدی ــران منص ــوب عالوهب ــر داش ــتن تجربــهی
کار فنـــی در باالدســـت صنعـــت بایـــد بـــا حضـــور بلندمـــدت ،دیـــد
بلندمـــدت نســـبت بـــه تولیـــد و بهـــرهوری از مخـــازن داشـــته باشـــند.
 .5س ــطح ای ــران از لح ــاظ اج ــرای اص ــول  HSEپایی ــن اس ــت .تقوی ــت
تعه ــد مدی ــران در ای ــن عرص ــه ،ال ــزام تخصی ــص بودج ــه ب ــرای ای ــن
بخـــش ،تقویـــت ماهیـــت مجوزهـــای کاری بـــرای حفـــظ مـــوارد
مرتبـــط بـــا  HSEو همچنیـــن آمـــوزش کافـــی نیروهـــای انســـانی و
فرهنگســـازی ،از جملـــه راهکارهـــای حـــل ایـــن مشـــکل خواهنـــد
ب ــود.
 .6در بخـــش اقدامـــات فنـــی از جملـــه حفـــاری ،تکمیـــل چـــاه،
تحریـــک چـــاه و ...عقبافتادگـــی و مشـــکالت زیـــادی از قبیـــل
پایی ــن ب ــودن س ــطح فن ــاوري ،فق ــدان نظ ــام جام ــع مدیری ــت مخ ــزن
و ...وج ــود دارد .تخصی ــص بودج ــه ،مدیری ــت مناس ــب و دارای دی ــد
بلندمـــدت بـــه صنعـــت ،جـــذب ســـرمایهگذاران خارجـــی از طریـــق
طراحـــی قرارداهـــای ایـــدهآل و همچنیـــن اســـتفادهی بهینـــه از تـــوان
داخلـــی از جملـــه راهبردهـــای پیشـــرفت در زمینـــهی اقدامـــات فنـــی
خواهـــد بـــود.
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