اخبار فناوری

حضور شركتهاي بزرگ نفتي در آبهای عمیق و مناطق قطبی با جدیدترین فناوریها
فناوریهــای نویــن و پیشــرفته ،شــرکتهای
نفتــی را قــادر ســاخته تــا تولیــد از مخــازن
دارای فشــار و دمــای بــاال را آغــاز و منافــع
اقتصــادی تولیــد از بلوکهــای فراســاحلی را
بــا بهرهگیــری از تجهیــزات کنتــرل از راه دور
تضمیــن کننــد .بهرهگیــری از ایــن تجهیــزات
بــه افزایــش تولیــد و کاهــش هزینههــای
دکلهــای حفــاری انجامیــده اســت .چنــدی
پیــش شــرکت بریتیــش پترولیــوم اعــام
کــرد از فناوریهــای نوآورانــه بــرای آغــاز
تولیــد از مخــازن آبهــای عمیــق کــه بــا
روشهــای کنونــی قابــل برداشــت نیســتند،
حمایــت میکنــد .بســیاری از ایــن مخــازن
در ســالهای جوانــی خــود قــرار دارنــد کــه
در سراســر دنیــا بهویــژه خلیــج مکزیــک و
دریــای خــزر پراکنــده بــوده و حجــم رســوب
باالیــی دارنــد .بــرای کار در ایــن مخــاز ِن
دارای دمــا و فشــار بــاال بایــد برنامهریــزی
شــود .هماینــک تجهیــزات مــورد اســتفاده
در چنیــن مخازنــی قادرنــد تــا حداکثــر در
دمــای  ١٢٠درجــه ســانتیگراد ب ـهکار گرفتــه
شــوند .بــر اســاس اعــام مدیــران بریتیــش
پترولیــوم ،طرحهــای پیشــنهادی بایــد شــامل
امکانســنجی عملیاتــی ،تعییــن هزینههــای
ســرمایهای ،پیشبینــی اجــرای هــر بخــش،
ارزیابــی ریســک و طراحــی فنــی بــا ارائــه
جزئیــات الزم باشــند.
مدیـران بریتیـش پترولیـوم میگوینـد
بهرهگیـری از ایـن فناوریهـا در سـطح جهانی
میتوانـد دسـتیابی بـه  ١٠تـا  ٢٠میلیـارد بشـکه
ذخایـر نفـت جدیـد را همـوار کنـد .آنـان
معتقدنـد ایـن فناوریهـای بهبودیافتـه نقشـی
حیاتـی در تـداوم تولیـد پایـدار از میادیـن
تحت پوشـش این شـرکت در آبهـای خلیج
مکزیـک و همچنین میدانهـای واقع در مصر،
آذربایجـان و چنـد ناحیه دیگر خواهد داشـت.
الف-اکتشاف و تولید در بستر دریا

حــوزه دیگــری کــه در آن ،پیشــرفتهای
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قابلتوجهــی در چنــد ســال اخیــر بــه دســت
آمــده اســت ،ســاخت تجهیــزات کنتــرل از راه
دور نصبشــده در بســتر دریاهاســت .ایــن
تجهیــزات قادرنــد بــا بــاال بــردن نــرخ تولیــد
و ضریــب بازیافــت مخــزن بهویــژه از میادیــن
دارای نفــت ســنگین یــا میادیــن کوچــک
و دورافتــاده ،بــه یــاری شــرکتهای نفتــی
بیاینــد .شــرکت توتــال نیــز از شــرکتهای
پیشــرو در توســعه تجهیــزات اســتخراج نفــت
در فراســاحل آنگوالســت .شــرکت توتــال بــا
بهرهگیــری از چاههــای تولیــدی حفــر شــده
در بلــوک  ١٧آبهــای آنگــوال ،بهدنبــال
دســتیابی بــه رکــورد تولیــد  ٢٢٠هــزار بشــکه
نفــت در روز از میــدان پازفلــور اســت .ایــن
طــرح ،بزرگتریــن پــروژه در دســت توســعه
توتــال بــه شــمار مــیرود .ســهم توتــال در
طــرح توســعه ایــن میــدان  ٤٠درصــد اســت
و اســتاتاویل هیــدرو ،اکســون موبیــل و
بریتیــش پترولیــوم دیگــر ســهامداران آن
هســتند .توتــال در توســعه میادیــن پیشــین
خــود شــامل گیراســول دالیــا و روســا از
چاههــای تولیــدی حفرشــده در بســتر دریــا
بهــره بــرده اســت .اســتفاده از شــناور تولیــد،
ذخیرهســازی و بارگیــری ،در ایــن طــرح
پیشبینــی شــده اســت کــه وظیفــه جداســازی
نفــت ،گاز و آب اســتخراج شــده را بــر
عهــده دارد .مدیــران توتــال اعــام کردهانــد
ایــن شــناور بــرای اولیــن بــار در دنیــا قابلیــت
جداســازی دو نــوع مختلــف نفت را داراســت.
در ســه بلــوک از بلوکهــای چهارگانــه
میــدان پازفلــور کــه دارای نفــت ســنگین
اســت ،جداســازی گاز از نفــت در بســتر دریــا
و بــا اســتفاده از ســه واحــد جداکننــده نصــب
شــده در بســتر دریــا کــه هــر کــدام  ١٢٠٠تــن
وزن دارنــد ،انجــام میشــود .ایــن واحدهــای
جداکننــده در ســال  ٢٠١١میــادی نصــب
شــدهاند .پــس از جداســازی آب ،نفــت
اســتخراج شــده بــا اســتفاده از پمپهــای
پرقدرتــی کــه در بســتر دریــا نصــب شــدهاند،

بــه ســطح آب منتقــل میشــود .همچنیــن گاز
اســتحصالی بهدلیــل ســبکتر بــودن ،بــدون
دخالــت خارجــی بــه شــناور منتقــل میشــود.
همــه ایــن اتفاقــات در عمــق  ٨٠٠متــری اتفــاق
میافتــد کــه عمــ ً
ا امــکان حضــور نیــروی
انســانی در آن منطقــه وجــود نــدارد؛ بنابرایــن
تجهیــزات ایــن ســامانه بایــد از راه دور کنتــرل
شــوند و الزم اســت از قابلیــت اطمینــان،
ایمنــی و پایــداری عملکــرد باالیــی برخــوردار
باشــند .بنابــر نوشــته جامجــم ،توتــال اعــام
کــرده اســت ســامانه فــوق بــرای  ٢٠ســال
عملیاتــی خواهــد بــود و طراحــی ،ســاخت
و نصــب آن حاصــل پژوهشهــای گســترده
و طرحهــای توســعهای برنامهریــزی شــده
بــا تمرکــز بــر پایــداری تولیــد در مجموعــه
واحدهــای مختلــف شــرکت توتــال اســت.
بــا وجــود  ٩میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
در اجــرای ایــن طــرح ،شــرکت توتــال از
نتایــج آن رضایــت کافــی دارد ،چراکــه
امــکان تولیــد نفــت ســنگینتر ممکــن شــده
و بــا حفــظ ســقف تولیــد ،تــداوم اســتخراج
از میــدان پــس از کاهــش فشــار مخــزن در
تجهیــزات ســرچاهی نیــز میســر خواهــد شــد.
ســاخت پمپهــای قویتــر و تجهیــزات
کاراتــر جهــت نصــب در بســتر آبهــای
عمیــق بــرای تولیــد پایــدار نفــت از دیگــر
انگیزههــای شــرکتهای فعــال در آبهــای
عمیــق اســت .امــکان اســتخراج ذخایــر نفــت
میادیــن کوچــک یــا دورافتــاده ،از دیگــر
مزایــای فنــاوری تجهیــزات نصــب شــده در
بســتر دریاهاســت.
ب -چالشهای فعالیت در مناطق قطبی

شـاید هماینـک مناطـق قطبـی را بایـد بهدلیـل
داشـتن آبوهـوای سـرد و یـخ زده بهعنـوان
کانـون توجـه شـرکتهای ارائهدهنـده
فناوریهـای پیشـرفته و روزآمـد در صنعـت
نفـت بهشـمار آوریـم؛ چراکـه بـا افـت حجـم
تولیـد در بیشـتر مخـازن قدیمـی ،صنعـت
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نفـت ناگزیـر اسـت بـه سـوی تولیـد از میادین
دسـتنخورده واقـع در مناطـق یـخزده قطبـی
گام بـردارد .نگاهـی به فهرسـت موانع فراروی
شـرکت توتـال در آغـاز اسـتخراج از بخـش
آمریکایـی دریای چوکچی ـ که میان آالسـکا
و روسـیه قـرار دارد ـ مـا را بـا چالشهـای
کنونـی فعالیـت در ایـن مناطـق آشـنا میکنـد.
توتـال در ایـن ناحیه تنهـا تا ابتدای ماه سـپتامبر
هـر سـال مجاز به حفـاری بود ،چراکـه به دلیل

نگرانیهـای زیسـتمحیطی و عـدم صـدور
مجـوز الزم از سـوی دولـت ایـاالت متحـده،
در ماههـای سـرد سـال ،امـکان حفـاری در
ایـن ناحیـه وجـود نـدارد .اوایـل سـپتامبر سـال
 ٢٠١٢میلادی ،توتـال در نظر داشـت عملیات
انتقـال دکل حفـاری را با هـدف اجتناب از یخ
زدن آن آغـاز کنـد .در یکـی از آزمونهـای
مربـوط بـه اطمینـان از ایمنـی انتقـال ،یکـی از
تجهیـزات سـرچاهی کـه بـرای جلوگیـری از

انفجـار مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،آسـیب
دیـد .ایـن سـرپوش بـرای جلوگیـری از نشـت
نفـت در صـورت وقـوع حـوادث پیشبینـی
نشـده ،طراحـی شـده بـود .اتفاقـی کـه در
صـورت وقـوع در مراحـل اصلـی میتوانسـت
بـه فاجعـهای بـزرگ تبدیـل شـود.
شـرکت شـل نیـز امیـدوار اسـت در بخـش
حفـاری در مناطـق قطبی ،فعالیتهـای خود را
گسـترش دهـد.

پمپ سانتریفیوژ  ٦مرحلهای آب آغاجاری بازسازی شد
پمـپ سـانتریفیوژ  ٦مرحلـهای آب تاسیسـات
آبرسـانیدار بهـاره بـا نگهـداری و تعمیـرات
شـرکت بهرهبـرداری نفـت وگاز آغاجـاری
بازسـازی شـد.
تعمیر الکتروپمپ سـانتریفیوژ  ٦مرحلهای آب
آبرسـانیدار بهـاره با توجه بـه اهمیت زیاد آن،
بـرای پمپاژ آب تزریقی بـه مخازن نفت نمکی

در قالـب طـرح ضربتـی پایان یافـت .این پمپ
بهدلیـل آسـیبدیدگی روتـور و شکسـتگی
پوسـته و دیفیـوزر خروجـی از کار افتـاده بـود
کـه بـا اسـتفاده از تـوان کارشناسـان داخلـی و
تلاش شـبانهروزی کارکنـان بـا رعایت اصول
ایمنـی و بـدون هیچگونـه حادثـهای راهاندازی
و در سـرویس قـرار گرفـت .تأمیـن و تعمیـر

قطعـات پمـپ شـامل روتـور ،پروانههـا،
بیرینگهـا و قطعات نشـتبندی ،جوشـکاری،
تعمیـر دیفیـوزر و فلنـج خروجی پمـپ ،نصب
و هـم محـوری پمـپ و الکترو پمـپ ،نصب و
تنظیـم لولههـای ورودی و خروجـی از جملـه
اقدامهـای مهمـی بـود کـه در ایـن عملیـات
انجام شـد.

نگاهي كوتاه به تعريف يك ميدان نفتي هوشمند
مفهوم ميدان نفتي هوشـمند به گسـتره وسـيعي
از فعاليتها شـامل جمـعآوري ،پايش و آناليز
بـهروز دادههـا و تجهيـزات گفتـه ميشـود .در
واقـع ايـن واژه ارتبـاط بيـن كاربـران بخـش
عمليـات و فناوري اسـت .هنگامـي كه مديران
صنعتـي خـاص ،دور از شـرايط و چالشهـاي
محيـط كار قـرار ميگيرند ،الزم اسـت ارتباط
منسـجمي بيـن سـتاد و منطقـه عمليـات برقـرار
باشـد تـا بتـوان تصميمـات درسـت را در زمان
مناسـب ،اتخـاذ و اجـرا كـرد .بـا اسـتفاده از
ايـن تكنولـوژي ،دادههـاي بسـيار زيـادي
جمـعآوري ميشـود كـه براحتـي ميتـوان
از ايـن دادههـا در بهروزرسـاني مدلهـاي
سـهبعدي ميـدان اسـتفاده كـرد.

شـكل زيـر مـدل مفهومـي از سيسـتم
تصميمگيـري در مياديـن نفتـي هوشـمند را
نشـان ميدهد .در اين شـكل ،سـطح صفر ،فاز
جمـعآوري و انتقـال دادههاسـت .از ملزومات
ايـن فـاز ميتـوان بـه تجهيـزات هوشـمند در
چاههـا و خطـوط انتقـال اشـاره كـرد.
سـطح ،1-سـطح پايـش دادههاسـت .در ايـن
مرحلـه ،پتانسـيل توليـد و مشـكالت احتمالـي
توليـد از مخـزن شـناخته ميشـوند .بـا اسـتفاده
از دادههـا در زمـان واقعيشـان مشـخصههاي
اصلـي عملكـرد مخـزن مشـخص ميگـردد.
سـطح ،2-مربـوط بـه تحليـل دادههاسـت.
در ايـن مرحلـه اطالعـات بهدسـت آمـده از
سـطح قبـل تحليـل ميشـوند و از نرمافزارهاي

مدلسـازي و نرمافزارهـاي تحليلگـر براي پيدا
كـردن راهكارهـاي مختلـف رفـع مشـكالت
احتمالـي اسـتفاده ميشـود .سـطح ،3 -سـطح
بهينهسـازي اسـت .در ايـن مرحلـه بـر اسـاس
دادهـاي در دسـترس ،محدوديتهـاي
فنـاوري ،ريسـكها و شـرايط اقتصـادي،
تصميمهـاي گرفته شـده غربال شـده و بهترين
تصميـم اجرايـي ميشـود .اسـتفاده از روش
تصميمگيـري هوشـمند موجـب بهبـود توليـد
از مخـزن و چـاه ميشـود.
كاربردهــا و مزايــاي فنــاوري ميــدان
هو شــمند

بنابرگــزارش بولتــن ازديــاد برداشــت ،ايــن
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فنــاوري در تمامــي مياديــن توليــدي ،مياديــن
ذخيرهســازي گاز ،چاههــاي متروكــه،
چاههــاي در حــال توليــد ،چاههــاي تعميــري
و چاههــاي در دســت حفــاري قابــل اســتفاده
اســت .در پایــان ،بــه برخــي از مزاياي اســتفاده
از ايــن تكنولــوژي در مياديــن توليــدي اشــاره
ميشــود:
 افزايش توليد افزايش بازيافت نهايي كاهــش زمــان مديريــت دادههــا و افزايــشزمــان در دســترس بــراي تحليــل دادههــا
 تصميمگيــري ســريعتر و بهتــر كارشناســانو مديــران
 توانايي تصميمگيري بر اساس پيشبيني آينده بهبــود مديريــت ســامت ،ايمنــي و محيــطزيســت
-كاهــش عــدم قطعيتهــا در مخــزن و بهبــود

عملكــرد مخــزن
-تثبيت توليد و يا ارتقا توليد

كاهش هزينههاي عمليات توليد-كاهش هزينههاي سرمايهگذاري

رکورد جذب روزانه  ٣میلیون تن دیاکسیدکربن در آمریکا شکست
رکــورد جــذب روزانــه ســه میلیــون تــن
دیاکســیدکربن بهمنظــور مصــرف در
پروژههــای ازدیــاد برداشــت و انتقــال از
طریــق خــط لولــه در آمریــکا شکســت.
 ٣٠ژوئــن ســال  ،2016رکــورد تولیــد ســه
میلیــون تــن دیاکســیدکربن بهمنظــور
مصــرف در پروژههــای ازدیــاد برداشــت و
انتقــال از طریــق خــط لولــه در آمریکا شکســته
شــد .ایــن دســتاورد ،نتیجــه همــکاری موفــق
اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا ( )DOEو

آزمایشــگاه فنــاوری انــرژی ملــی ()NETL
آمریــکا در اســتفاده از فناوریهــای نــو
جــذب دیاکســیدکربن اســت .ایــن فنــاوری
جدیــد کــه جــذب نوســانی خــأ نــام دارد،
هماکنــون روی تجهیــزات تولیــد هیــدروژن
در ایالــت تگــزاس نصــب شــده اســت و بیــش
از  ٩٠درصــد از محتــوای دیاکســیدکربن
را جــذب کــرده ،مانــع از انتشــار آن در جــو
میشــود .گاز دیاکســیدکربن جــذب شــده،
یــا در پروژههــای ازدیــاد برداشــت بــا اســتفاده

از  CO2اســتفاده میشــود یــا بهصــورت
ایمــن در ســازندهای زمینشناســی مناســب
ذخیرهســازی میگــردد .بررســیها نشــان
میدهــد ایــن میــزان دیاکســید کربــن
میتوانــد باعــث ازدیــاد برداشــت بیــن ٦٠
تــا  ٩٠میلیــون بشــکه نفــت شــود .بــر اســاس
گــزارش راه ازدیــاد برداشــت ،در آمریــکا
بهدلیــل تقاضــای بــاالی کربــن ،همــه
دیاکســیدکربن تولیــد شــده در یــک روز در
همــان روز بــه فــروش میرســد.

چین مرکز فوریتهای مهار نشت نفت در آبهای عمیق میسازد
چیـــن بهمنظـــور مهـــار نشـــت نفـــت در
آبهـــای عمیـــق و ارائـــه خدمـــات بـــه
بلوکهـــای نفتـــی ،اقـــدام بـــه ســـاخت
14

مرکـــز فوریتهـــای ویـــژه میکنـــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،کمیســیون
نظــارت و مدیریــت داراییهــای دولتــی چیــن

اعــام کــرد کــه ایــن کشــور قــرار اســت
نخســتین مرکــز فوریتهــای مهــار نشــت
نفــت در آبهــای عمیــق ایجــاد کنــد .ایــن
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مرکــز در مجــاورت میــدان نفتــی متعلــق بــه
شــرکت دولتــی ســینوک ســاخته میشــود و
قــادر اســت نشــت نفــت را از خــط لولههایــی
کــه در عمــق یک هــزار و  ٥٠٠متری از ســطح
دریــا قــرار دارنــد ،مهــار کنــد .کمیســیون
نظــارت و مدیریــت داراییهــای دولتــی چیــن
خبــر داد کــه مرکــز فوریتهــای نشــت نفــت،
خدمــات خــود را بــه بلوکهــای نفتــی واقــع
در دریــای شــرقی و جنوبــی ایــن کشــور ارائــه
میکنــد.

روند کاهشی سرمایهگذاری در میدانهای دریایی متوقف میشود
انتظــار مــیرود تــا ســال  ،٢٠٢٠نــرخ
ســرمایهگذاری ســاالنه در میدانهــای
دریایــی خاورمیانــه حــدود پنــج درصــد
افزایــش داشــته باشــد.
پژوهشـــکده ازدیـــاد برداشـــت از مخـــازن
نفــت و گاز در گزارشــی بــه احتمــال افزایــش
میـــزان ســـرمایهگذاری در میدانهـــای
دریای ــی خاورمیان ــه اش ــاره ک ــرده اس ــت .ب ــر
اســـاس ایـــن گـــزارش ،هماکنـــون بســـیاری
از شـــرکتهای اکتشـــافی و تولیـــدی بـــا

توجـــه بـــه رکـــود کنونـــی بـــازار نفـــت،
دربـــاره ســـرمایهگذاری در پروژههـــای
توســـعه میدانهـــای جدیـــد مـــردد هســـتند.
بررســـیهای آمـــاری نشـــان میدهـــد
تعـــداد پروژههـــای میدانهـــای دریایـــی بـــه
کمتری ــن می ــزان خ ــود از س ــال  ١٩٩٨تاکن ــون
رســـیده اســـت .طبـــق ایـــن گزارشهـــا،
نـــرخ ســـرمایهگذاری در مخـــازن دریایـــی
در ســـال  ٢٠١٦حـــدود  ٤٣میلیـــارد دالر
اســـت کـــه حـــدود  ٧٥درصـــد نســـبت بـــه

میانگی ــن س ــالهای  ٢٠١١ت ــا  ٢٠١٤و ح ــدود
هشـــت درصـــد نســـبت بـــه ســـال گذشـــته
کاهـــش یافتـــه اســـت .بـــا وجـــود ایـــن
کاهـــش جهانـــی ،انتظـــار مـــیرود تـــا ســـال
 ،٢٠٢٠نـــرخ ســـرمایهگذاری ســـاالنه در
میدانه ــای دریای ــی خاورمیان ــه ح ــدود پن ــج
درص ــد افزای ــش یاب ــد .ای ــن رون ــد افزایش ــی
ناش ــی از توس ــعه میدانه ــای راهب ــردی مانن ــد
پارسجنوبـــی ،ســـفانیه (عربســـتان) و زاکـــوم
باالی ــی (ام ــارات متح ــده عرب ــی) خواه ــد ب ــود.

معامله بزرگ نفتی قطر با روسیه
پوتیــن رئیسجمهــور روســیه موافقــت Qatar

 Investment Authorityکــه صندوق توســعه
ملــی قطــر محســوب میگــردد را بــا خریــد
19/5درصــد از ســهام شــرکت روســنفت بــه
ارزش  11میلیــارد دالر اعــام کــرد .در ایــن
معاملــه ،شــرکت بازرگانــی  Glencore Plcبــا
آورده جزئــی  300میلیــون یــورو بــا صنــدوق
توســعه ملــی قطــر مشــارکت خواهــد داشــت.
شـرکت روسـنفت بـا تولیـد روزانـه حـدود
 5میلیـون بشـکه نفـت بهعنـوان بزرگتریـن
تولیدکننـده نفـت روسـیه محسـوب میگردد.
ایـن معاملـه صرفنظـر از جنبـه اقتصـادی ،از

جنبـه سیاسـی نیـز حائـز اهمیـت اسـت زیـرا
بهدلیـل وقایـع اکرایـن ،شـرکت روسـنفت
تحـت تحریـم فنـی و مالـی آمریـکا و
اتحادیـه اروپايـی قـرار دارد .ایـن معاملـه در
صـورت تحقـق ،بزرگتریـن حجـم جـذب
سـرمایهگذاری خارجـی توسـط روسـیه پـس
از اعمـال تحریمهـای غـرب علیـه ایـن کشـور
محسـوب میگـردد .دولـت قطـر کـه همـواره
بهصورت سـنتی در اردوگاه غرب قرار داشـته،
بـا بیاعتنائـی نسـبت به ایـن تحریمها ،شـوکی
بـرای غـرب و آمریـکا محسـوب میگـردد.
ایـن معاملـه نوعـی پیـروزی دیپلماتیـک بـرای

پوتیـن در قبـال غـرب نیـز بهشـمار مـيرود.
انتشـار ایـن خبـر سـریعاً بـا واکنـش آمریـکا
مواجـه شـده اسـت .منبـعbusiness &law :
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ذخایر اثبات شده نفت آمریکا بهشدت کاهش یافت
دولـت آمریـکا بـرآورد ذخایـر نفتخـام ایـن
کشـور در پایـان سـال گذشـته میلادی را
بیـش از چهـار میلیـارد بشـکه کاهـش داد .بـه
گـزارش شـانا ،اداره اطالعـات انـرژی آمریکا
اعلام کـرد از پایان سـال  ٢٠١٤تـا پایان ٢٠١٥
میلادی ،ذخایـر اثبـات شـده نفـت و میعانـات

گازی ایـن کشـور بـا بیـش از  ١١درصـد
کاهـش ،از  ٣٩میلیـارد و  ٩٠٠میلیون بشـکه به
 ٣٥میلیارد و  ٢٠٠میلیون بشـکه رسـیده اسـت.
ایـن اداره همچنیـن اعلام کـرد ذخایـر اثبـات
شـده گاز طبیعی این کشـور در دوره یاد شـده
بـا بیـش از ١٦درصـد افـت ،از  ٣٨٨تریلیـون و

 ٨٠٠میلیـارد فـوت مکعـب بـه  ٣٢٤تریلیـون
و  ٣٠٠میلیـارد فـوت مکعـب کاهـش یافتـه
اسـت .میانگیـن قیمـت تکفروشـی نفتخـام
در آمریـکا نیـز بـا حـدود  ٥٠درصـد افـت ،از
 ٩٥دالر در سـال  ٢٠١٤میلادی به  ٥٠دالر در
سـال  ٢٠١٥میلادی رسـیده بـود.

ضرورت انجام مطالعات و عمليات شكاف هيدروليكي در ايران
بولتــن راه ازديــاد برداشــت در گزارشــي بــه
اهميــت شــكاف هيدروليكــي در مخــازن
نفتــي ايــران پرداختــه اســت .بنابــر نوشــته ايــن
گــزارش ،فنــاوري شــكاف هيدروليكــي بيــش
از نيــم قــرن قدمــت دارد و باعــث مقــرون
بهصرفــه شــدن توليــد از بســياري از مخــازن
شــده اســت.
تــا اواســط دهــه  1950بيــش از  50هــزار
پــروژه شــكافزني عملياتــي گــزارش شــده
و تــا ســال  2008بيــش از  1/5ميليــون پــروژه
شــكافزني در بــازهي قيمتــي  10هــزار تــا 2
ميليــون دالر) بــراي هرپــروژه( انجــام شــده
اســت .ايــن آمــار بــاز هــم رونــد صعــودي
خــود را ادامــه داده تــا جايــي كــه تــا نيمــه
نخســت ســال  2012بيــش از  2/5ميليــون
پــروژه شــكافزني درچاههــاي نفــت وگاز
دنيــا عملياتــي شــده اســت كــه از ايــن ميــان،
بيــش از يــک ميليــون پــروژه دركشــور
ايــاالت متحــده امريــكا انجــام گرديــده اســت.
برخــي تخمينهــا بيانگــر ايــن واقعيــت اســت
كــه شــكافزني هيدروليكــي باعــث افزايــش
 30درصــدي ذخايــر نفتــي و  90درصــدي
ذخايــر گازي قابــل اســتحصال امريــكا شــده
اســت .دربــاره اثربخــش بــودن ايــن روش
كافــي اســت بــه مخــازن بــا تراوايــي بســيار
پاييــن و شــيلي آمريــكاي شــمالي نگاهــي
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انداخــت و متوجــه گرديــد كــه در دهــه اخيــر
جهــش توليــد گاز در ايــن كشــورها ناشــي
از بهكارگيــري تكنولــوژي پيشــرفته شــكاف
هيدروليكــي در چاههــاي افقــي بــوده اســت
كــه باعــث مقــرون بهصرفــه شــدن توليــد از
مخــازن ســابقاً غيراقتصــادي و رونــق صنعــت
شــيل در ايــن كشــورها شــده اســت.
البتـه بايـد توجـه داشـت كـه تراوايـي مخـازن
شـيلي در حـدود نانودارسـي اسـت كـه بسـيار
پايينتـر از مخـازن كمتـراواي ايران ميباشـد.
بـه هميـن دليـل نوسـانات قيمت نفـت ميتواند
در توسـعه مخـازن شـيلي تأثيـر گذار باشـد.
الــف -فرآينــد مطالعــه و طراحــي عمليــات
شكســت هيدروليكــي

بهطـور معمـول مطالعـات مربـوط بـه شـكاف
هيدروليكي شـامل سـه فاز اصلي ميباشـد؛ در
فـاز اول نواحـي و چاههاي مناسـب براي ايجاد
شـكاف انتخـاب ميشـود و فراينـد شـكاف
هيدروليكـي طراحـي و بهينـه ميگـردد .فـاز
دوم مطالعـات مربـوط بـه زمانـي اسـت كـه
فراينـد شـكاف هيدروليكـي در چاههـا اجـرا
ميشـود .در ايـن مرحلـه روشهـاي پايـش
گسـترش شـكاف ،آناليـز فشـارهاي تزريـق و
همچنيـن آناليـزي فشـار چـاه در زمـان تميـز
كـردن شـكاف انجام مي گيـرد .ايـن مطالعات

عمومـاً براي كنترل عمليات ،شناسـايي هندسـه
و ابعـاد شـكاف ايجـاد شـده و موثـر بـودن
عمليـات و همچنيـن بهينـه كـردن عمليـات
آتـي انجـام ميشـوند .فـاز سـوم مربـوط بـه
شبيهسـازي رفتـار توليـد از شـكاف ،بازدهـي
توليـد طوالنيمـدت از شـكاف ايجـاد شـده،
اِعمـال اثـر شـكاف در شبيهسـازها و مدلهـاي
پيشبينـي توليـد و غيـره ميباشـد.
در مقطــع كنونــي ،بــراي مخــازن كشــور
ضــروري اســت فــاز اول بهطــور كامــل و
جامــع مــورد توجــه قــرار گيــرد .در ايــن فــاز
ابتــدا بايــد تجــارب موفــق و ناموفــق شــكاف
هيدروليكــي در دنيــا و علــل آن مــورد مطالعــه
و بررســي قــرار گيــرد .در ادامــه الزم اســت
دادههــاي موردنيــاز جمــعآوري گردنــد.
بــراي طراحــي شــكاف هيدروليكــي بهينــه
در يــک مخــزن ،بــه طيــف وســيعي از دادههــا
نيــاز اســت .منابــع ايــن دادههــا شــامل مــواردي
از ايــن قبيــل اســت :دادههــاي زمينشناســي،
گزارشهــاي حفــاري و تكميــل چــاه ،نتايــج
تســتهاي آزمايشــگاهي ســنگ و ســيال،
دادههــاي خصوصيــات مخزنــي ،گزارشهــاي
آزمايشهــا و مطالعــات مكانيــک ســنگ
موجــود ،تفســيرهاي نمودارهــاي چاهپيمايــي،
گزارشهــاي بهرهبــرداري و تعميــر چاههــا،
نتايــج تســتهاي توليــد و عملكــرد چاههــا.
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بــا بررســي و آناليــز دادههــاي موردنظــر،
ميتــوان نواحــي و چاههــاي مناســب
بــراي شــكاف هيدروليكــي را تعييــن
نمــود .در مرحلــه بعــد الزم اســت مطالعــات
مكانيکســنگ انجــام گيــرد و خصوصيــات
مكانيكــي ســنگ و پروفايــل تنــش درجــا در
چاههــاي موردنظــر تعييــن شــود .در ايــن
مرحلــه خصوصيــات مكانيكــي ســنگها
توســط آزمايشهــاي مربوطــه اندازهگيــري
ميشــوند و محاســبات مكانيکســنگي
نمودارنگارهــا بــا نتايــج آزمايشــگاه كاليبــره
شــده و در نهايــت ،پروفايــل خصوصيــات
مكانيكــي اليههــا و همچنيــن تنشهــاي در
جــا محاســبه ميگردنــد .در ادامــه ســيال،
افزايــه و پروپانتهــاي مناســب تعييــن
ميشــود .در ايــن مرحلــه ،مباحثــي از قبيــل
رئولــوژي ســياالت شــامل پروپانــت ،انتقــال
پروپانــت در شــكاف ،هــرزوي ســيال،
ويژگيهــاي فيزيكــي پروپانــت ،آســيب

شــكاف و ســازند و ســازگاري ســيال تزريقــي
بــا ســيال مخزنــي مطالعــه خواهنــد گرديــد تــا
بتــوان ســيال ،پروپانــت و افزايههــاي مناســب
را انتخــاب نمــود .مرحلــه بســيار مهــم بعــدي،
طراحــي و بهينهســازي برنامــه عمليــات
شكســت هيدروليكــي اســت .ايــن مرحلــه
شــامل مــوارد زيــر اســت:
 بررســي و مقايســه مدلهــا و نرمافزارهــايموجــود و انتخــاب مــدل مناســب جهــت
شبيهســازي فراينــد شكســت هيدروليكــي
 غربالگــري ،اوليتبنــدي و انتخــابچاههــا و اليههــاي مناســب بــا توجــه بــه
اطالعــات جديــد بهدســت آمــده
 تعييــن ســياالت و پروپانتهــاي مناســب بــاتوجــه بــه شــرايط مخــزن
 تعريــف برنامههــاي مختلــف تزريــق بــرمبنــاي پارامترهــاي عملياتــي از قبيــل فشــار،
نــرخ و حجــم تزريــق ،نــوع ســيال ،تعــداد
مراحــل تزريــق ،نــوع و حجــم پروپانــت و

افزايههــاي تزريقــي
 شبيهسازي گسترش شكاف و تعيين ابعاد نهاييو هندسه شكاف ايجاد شده براي هر سناريو
 تعيين هزينههاي اقتصادي و همچنين افزايشتوليد هر يک از سناريوها و تعيين NPV
 آناليز ريسک و اعمال محدوديتهاي عملياتي تعيين سناريوي بهينه در نهايـت پيشـنهادهاي عملياتـي در مـوردمالحظـات ايمنـي ،مالحظات زيسـتمحيطي،
زمـان و نيـروي انسـاني موردنيـاز ،تجهيـزات
مناسـب و موردنيـاز ،شـركتهاي مجـرب
جهـت انجـام ايـن عمليـات ،منابـع موجـود
جهـت تأميـن مـواد موردنيـاز ،تهيـه پروتكلـي
جامـع بهمنظـور تعييـن ضوابـط الزم جهـت
صـدور مجـوز انجـام عمليات توسـط نهادهاي
زيسـت محيطـي و غيـره ارائه ميگـردد و پس
از عقـد قـرارداد بـا شـركت خدمـات دهندهي
ايجـاد شـكاف هيدروليكـي ،فازهـاي بعـدي
مطالعـات شـروع ميشـود.

میانگین قیمت نفت در سال آینده میالدی به  ٦٠دالر میرسد
گــزارش یــک مؤسســه پژوهشــی نشــان
میدهــد در ســال  ٢٠١٧میــادی بــازار نفــت
بــه ســوی ثبــات حرکــت میکنــد و میانگیــن
قیمــت نفــت بــه  ٦٠دالر بــرای هــر بشــکه
میرســد .بــه گــزارش روزنامــه گالــف تایمــز،
یــک پژوهــش نشــان میدهــد کــه میانگیــن
قیمــت نفــت در ســال  ٢٠١٧میــادی بــه ٦٠
دالر و در ســال  ٢٠١٨میــادی بــه  ٧٠دالر
بــرای هــر بشــکه میرســد ،امــا بــا توجــه بــه
رشــد تولیــد نفــت آمریــکا در پــی افزایــش
قیمتهــا ،بازگشــت تــوازن بــه بــازار نفــت
در ماههــای پایانــی ســال  2017میــادی بــه
تأخیــر خواهــد افتــاد .طبــق توافــق اوپــک و
غیراوپــک ،قــرار بــوده از آغــاز ســال ٢٠١٧
میــادی ،تولیدکننــدگان عمــده نفــت جهــان

عرضــه ایــن کاال را یــک میلیــون و ٨٠٠
هــزار بشــکه در روز کاهــش دهنــد .مؤسســه
پژوهشــی کمکــو اعــام کــرد :افزایــش شــمار
دکلهــای حفــاری نفــت در آمریــکا در چنــد
هفتــه گذشــته ،نشــان میدهــد کــه بــا عبــور
قیمــت نفــت از مــرز  ٥٠دالر بــرای هــر بشــکه،
تولیــد نفــت در آمریــکا افزایــش خواهــد یافت
و ایــن مســئله ،تــا حــدی تأثیــر توافــق اوپک را
کاهــش میدهــد.
برآوردهــای اوپــک حاکــی از آن اســت کــه
تــوازن بــازار نفــت پیــش از نیمــه دوم ٢٠١٧
محقــق نمیشــود امــا آژانــس بینالمللــی
انــرژی پیشبینــی خوشــبینانهتری دارد و
اعــام کــرده اســت کــه از نیمــه نخســت ســال
آینــده میــادی ،عرضــه نفــت از تقاضــای

آن کمتــر خواهــد شــد .بــا وجــود رشــد ١٧
درصــدی قیمــت نفــت پس از مــاه نوامبر ســال
 2016میــادی بهدلیــل افزایــش امیــدواری بــه
کاهــش عرضــه ،مؤسســه کمکــو اعــام کــرد:
قیمــت نفــت در دو ســال آینــده در بــازه ٥٥
تــا  ٦٥دالر بــرای هــر بشــکه نوســان خواهــد
داشــت ،زیــرا نیروهایــی متضــادی همچــون
اوپــک و تولیدکننــدگان شــیل آمریــکا ،جلــو
خــروج بــازار از ایــن بــازه را میگیرنــد.
ایــن مؤسســه همچنیــن اعــام کــرد افزایــش
ارزش دالر در چنــد هفتــه گذشــته ،بــر قیمــت
نفــت تأثیــر منفــی داشــته و بخشــی از تأثیــر
مثبــت توافــق اوپــک را خنثــی کــرده اســت.
از ســوی دیگــر ،رکوردشــکنی تولیــد نفــت
اوپــک در مــاه نوامبــر ســال  2016نیــز بــر
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قیمــت نفــت اثــری نامطلــوب داشــت .تولیــد
نفتشــیل آمریــکا نیــز بــه رونــد افزایشــی
خــود ادامــه داد و آمــار شــرکت خدمــات
حفــاری بیکرهیــوز نشــان میدهــد کــه شــمار
دکلهــای حفــاری نفــت در آمریــکا از ٥٠٠

مــورد فراتــر رفتــه اســت.
در زمینــه مصــرف ،آژانــس بینالمللــی انــرژی
بــرآورد میکنــد کــه تقاضــای روزانـهي نفــت
در ســال  ٢٠١٦میــادی از یــک میلیــون و ٤٠٠
هــزار بشــکه افزایــش برخــوردار شــده باشــد.

همچنیــن پیشبینــی میشــود کــه تقاضــای
روزانــه نفــت در ســال  ٢٠١٧میــادی از یــک
میلیــون و  ١٥٠هــزار بشــکه رشــد برخــوردار
شــود و بــه  ٩٥میلیــون و  ٥٦٠هــزار بشــکه در
روز برســد.

پیشبینی نفتی و مهم موسسه وودمکنزی

الــف -ســال  ٢٠١٧میــادی ،ســال تحــول در
صنعــت نفــت

بــه گــزارش شــبکه خبــری بلومبــرگ ،رئیــس
بخــش پژوهــش باالدســتی نفــت و گاز در
مؤسســه وودمکنــزی ،اعــام کــرد :رشــد
قیمــت نفــت انگیــزه تولیدکننــدگان نفــت
شــیل در آمریــکا را بــرای افزایــش فعالیــت باال
میبــرد .وی گفــت :بازگشــت تولیدکننــدگان
نفــت بــه کار ،نیازمنــد زمــان اســت و بنابرایــن،
ســال  ٢٠١٧میــادی ســال گــذار در صنعــت
نفــت خواهــد بــود .بــه گفتــه وی ،در ســال
جــاری میــادی حــدود  ٧٠٠هــزار بشــکه از
تولیــد روزانــه آمریــکا کاســته شــد و مؤسســه
وودمکنــزی پیشبینــی میکنــد کــه تــا پایــان
ســال  ٢٠١٧میــادی ٣٠٠ ،هــزار بشــکه از ایــن
تولیــد بــه بــازار بازگــردد .ایــن کارشــناس
نفتــی گفــت :در ســال  ٢٠١٨میــادی اگــر
قیمــت نفــت همچنــان بــاالی  ٥٥دالر بــرای
هــر بشــکه باشــد ،حجــم بیشــتری از تولیــد
نفــت آمریــکا وارد بــازار خواهــد شــد و ایــن
مســئله میتوانــد قیمــت نفــت را دوبــاره پاییــن
بیــاورد .بــا ایــن همــه ،راجــر هشــدار داد کــه
شــرکتهای نفتــیِ آمریــکا بــرای افزایــش
تولیــد خــود ،نیازمنــد اســتمرار قیمــت نفــت
بــاالی  ٥٥دالر هســتند و در ایــن صــورت
اســت کــه ســرمایه دوبــاره بــه ایــن بخــش
وارد خواهــد شــد.
وی اعلام کـرد کـه سـال  ٢٠١٧میلادی،
دورانـی هیجـان انگیـز بـرای صنعـت نفـت
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خواهـد بـود و بسـیاری از معاملههـا ،در ایـن
سـال ثمـر خواهنـد داد.
ب -کاهــش هزینههــای اکتشــاف؛ افزایــش
ســوددهی شــرکتهای نفتــی

طبـــق پیشبینـــی وودمکنـــزی هزینههـــا و
ســـرمایهگذاریهای جهانـــی در حـــوزه
اکتشـــاف نفـــت و گاز در ســـال ٢٠١٧
میـــادی نســـبت به ســـال جـــاری میالدی
کاهش مییابـــد .این میزان در ســـال ٢٠١٦
میـــادی  ٤٠میلیـــارد دالر بوده اســـت .این
موسســـه ادامـــه داد :اما کاهـــش هزینهها و
ســـرمایهگذاری در ایـــن بخش ،بـــه معنای
کاهش ســـوددهی نیســـت .با توجـــه به افت
قیمـــت جهانـــی نفـــت در  ٣٠ماه گذشـــته،
شـــرکتهای نفتـــی از جملـــه اکســـون
موبیل آمریکا و شـــل انگلیســـی-هلندی در
ســـالهای اخیـــر بودجـــه ســـرمايهگذاری
خـــود را بهخصـــوص در حوزه اکتشـــاف
کاهـــش دادهاند .طبق گـــزارش وودمکنزی،
ســـهم اکتشاف در ســـرمایهگذاریهای نفت
و گاز ســـال آینده میالدی بـــه کمترین میزان
خود یعنـــی هشـــت درصد خواهد رســـید.
انـــدرو التمـــن ،معـــاون رئیـــس تحقیقات
اکتشـــاف در موسســـه وودمکنـــزی گفت:
اگـــر خوشبینانه نـــگاه کنیم ،میـــزان کلی
ســـرمایهگذاری در این حوزه در سال ٢٠١٧
میالدی مانند ســـال  2016میـــادی خواهد
بـــود و حتی شـــاید کاهـــش یابـــد؛ این در

حالی اســـت که در ســـال  ٢٠١٤میالدی این
میزان با مبلغ  ٩٥میلیارد دالر رکوردشـــکنی
کرد .کاهـــش هزینهها و ســـرمایهگذاریها
در زمینـــه حفـــاری ،طراحی ســـادهتر چاهها
و تصویربرداریهـــای لـــرزهای ارزانتر ،به
ایـــن مفهوم اســـت کـــه شـــمار دکلها در
ســـال آینـــده میـــادی ممکن اســـت مانند
ســـال جـــاری میـــادی باشـــد ،اما ســـود
فعالیتهـــا افزایش یابد .التمـــن گفت :پس
از یـــک دهه رکود ،ســـود ابرشـــرکتهای
انرژی از اکتشـــاف نفـــت و گاز نزدیک به
 ١٠درصد در ســـال  ٢٠١٥میـــادی افزایش
یافـــت ،اما ســـود دیگـــر حوزههـــای تولید
نفـــت (تولید ،پاالیـــش و پخش) بـــی تغییر
باقـــی ماند؛ چاههـــای کمتر و کـــم هزینهتر،
آینـــده بهتری را بـــرای اکتشـــافکنندگان
رقـــم میزنـــد .انتظـــار نمیرود کـــه تعداد
حفاریهـــا در ســـال آینده میـــادی کاهش
یابد ،ایـــن میزان بهطـــور میانگیـــن به ازای
هر چـــاه نزدیک به  ٢٥میلیون بشـــکه معادل
نفت خواهـــد بود.
ج -امـــکان و امتنـــاع ســـرمایهگذاری
شـــرکتهای نفتـــی در توســـعه منابـــع
تجدیدپذیـــر

ایــن موسســه بــه تازگــی گزارشــی منتشــر
کــرده کــه نشــان میدهــد تولیدکننــدگان
نفتخــام نگــران از آن هســتند کــه در
فراینــد تغییــر منابــع انــرژی از حاملهــای
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فســیلی بــه منابــع تجدیدپذیــر جــا بماننــد و
بههمیــن دلیــل آنطــور کــه بایــد و شــاید در
ایــن زمینــه ســرمایهگذاری نمیکننــد .نتایــج
مطالعــه موسســه مشــاورهای وودمکنــزی نشــان
میدهــد کــه رشــد روزافــزون تقاضــا بــرای
نفتخــام میتوانــد در  ۲۰ســال آینــده
بهطــور میانگیــن ســاالنه  ۵دهــم درصــد
کاهــش یابــد؛ در حالــی کــه تولیــد انــرژی از
منابــع تجدیدپذیــر میتوانــد در ایــن مــدت
بــه پنــج برابــر افزایــش یابــد.
البتــه پیشتــر در ایــن زمینــه پیشبینیهایــی
بــه گــوش رســیده بــود ولــی ایــن آخریــن
گــزارش از جنبههــای دیگــری مــورد توجــه
اســت .اهمیــت ایــن گــزارش بــه آن خاطــر
اســت کــه موسســه وودمکنــزی یکــی از
منابــع اصلــی تأمینکننــده اطالعــات بــرای
شــرکتهای مهــم فعــال در زمینــه تولیــد
نف ـتوگاز اســت .پائــول مــک کانــل ،مدیــر
واحــد روندهــای جهانــی در وودمــک،
میگویــد :پاســخ بــه اینکــه چطــور بایــد بــه
توســعه انرژیهــای پــاک واکنــش نشــان داد،
مهمتریــن مســئله راهبــردی بــرای شــرکتهای
پیشــگام در تولیــد نفــت در جهــان اســت.
وی میگویــد :ایــن مســئله کامــا بــه وجــود
و هســتی ایــن شــرکتها بــاز میگــردد،
زیــرا شــما بــا طــرح ایــن مســئله در حقیقــت
میپرســید کــه چــه بــر ســر تولیدکننــدگان
منابــع هیدروکربــوری انــرژی خواهــد آمــد؛
در حالــی کــه تقاضــا بــرای تولیــدات آنها روز
بــه روز افــول میکنــد .گــزارش وودمــک
همچنیــن نشــان داد در حالــی کــه شــرکتهای
بــزرگ نفتــی همیشــه صحبتهــای بســیار
زیــادی در مــورد متنوعســازی منابــع تأمیــن
انــرژی و تمرکــز بــر منابــع تجدیدپذیــر انــرژی
داشــتهاند ،هنــوز تنهــا بخــش بســیار کوچکــی
از درآمدهــای هنگفــت خــود را بــه توســعه
ایــن بخــش اختصــاص میدهنــد.
طبـق گـزارش مشـعل ،مـک کانل یادآور شـد
که شـرکت توتال فرانسـه کـه  ۲میلیارد و ۵۰۰

میلیـون دالر در زمینـه توسـعه شـرکتهای
تولیـد باتـری و سـلولهای خورشـیدی
سـرمایهگذاری کـرده اسـت ،یکـی از
پیشـگامان در ایـن زمینه بهشـمار مـیرود .البته
شـرکت اسـتاتاویل نـروژ هـم پـس از آن در
ایـن زمینـه مطرح بـوده کـه تمرکز بیشـتری بر
تولیـد انـرژی از بـاد داشـته اسـت.
همیــن دو شــرکت جــزء  ۱۰شــرکتی برتــر
نفــتوگاز جهــان هســتند کــه وعــده داده
بودنــد طــی  ۱۰ســال آینــده مجموعــاً یــک
میلیــارد دالر در زمینــه فنــاوری تولیــد
انرژیهــای پــاک ســرمایهگذاری کننــد .ایــن
شــرکتها در ابتــدا بــا وعــده کاهــش انتشــار
مونوکســید کربــن در هــوا و نیــز سیســتمهای
ذخیــره ســازی دی اکســید کربــن در اعمــاق
دریــا و یــا زیــر زمیــن زیــر بــار ایــن تعهــدات
رفتنــد .دیگــر شــرکتهای مهمــی کــه
در ایــن زمینــه ســرمایهگذاری کردهانــد،
شــرکت انگلیســی-هلندی شــل ،بیپــی و
ســعودی آرامکــو هســتند .بهطــور کلــی
بهنظــر نمیرســد کشــور آمریــکا تمایــل
خیلــی زیــادی بــرای شــتابدهی بــه رونــد
جایگزینــی انرژیهــای تجدیدپذیــر بــا
ســوختهای فســیلی داشــته باشــد.
بنابـر اطالعـات بلومبـرگ ،تنهـا در سـال
 ۲۰۱۵بیـش از  ۳۵۰میلیـارد دالر در زمینـه
توسـعه انرژیهـای تجدیدپذیـر در جهـان
سـرمایهگذاری شـده اسـت .یافتههای گزارش
وودمـک همچنیـن بـه ابعـاد تهدیـدی کـه
توسـعه انرژیهـای پـاک بـرای شـرکتهای
نفـتوگاز در بـر دارنـد ،اشـاره داشـته اسـت.
گزارشهایــی کــه چنــد هفتــه گذشــته از
ســوی ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت
(اوپــک) و همچنیــن آژانــس بینالمللــي
انــرژی منتشــر شــد ،نشــان داد کــه تقاضــا
بــرای نفــت حداقــل تــا ســال  ۲۰۴۰رشــد
خواهــد داشــت؛ البتــه ایــن رشــد بیشــتر از
ســوی مصرفکننــدگان در آســیا خواهــد
بــود .بــا ایــن حــال هــر دو ایــن گزارشهــا

اذعــان کردهانــد کــه اوج ایــن مصــرف
میتوانــد طــی  ۱۵ســال آینــده باشــد آنهــم
در صورتــی کــه جهــان اقدامــی مؤثــر بــرای
مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی انجــام
دهــد .وودمــک در ایــن گــزارش پیشبینــی
کــرده بــود کــه رشــد تقاضــا بــرای نفتخــام
تــا ســال  ۲۰۳۵ادامــه خواهــد داشــت امــا
بــا ســرعتی بســیار کمتــر از رشــد مصــرف
گاز طبیعــی و ســوختهای پاکتــر .وي
ادامــه میدهــد :شــرکتهای نفتــی تاکنــون
تأثیــر چندانــی از تــاش بــراي جلوگیــری از
انتشــار کربــن در هــوا دریافــت نمیکردنــد
زیــرا سیاســتگذاران تمرکــز اصلــی خــود
را معطــوف بــه کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانــهای از بخشهــای تولیــد بــرق و
صنعتــی کــرده بودنــد.
ولــی بــه گفتــه ایــن کارشــناس مســائل نفــت
و انــرژی ،ایــن رویــه زمانــی کــه بیــش از
 ۵۰درصــد از تولیــد شــرکتهای بــزرگ
نفتــی مشــمول مالیاتهــای مربــوط بــه
تولیــد گاز کربنیــک طــی یــک دهــ ه آینــده
شــوند و دولتهــا بیشــتر متمرکــز بــر گرفتــن
مالیــات از تولیــد کننــدگان ســوختهای
فســیلی شــوند ،تغییــر خواهــد کــرد .ایــن
گــزارش همچنیــن نشــان داد کــه افزایــش
ســرمایهگذاری در بخــش انرژیهــای ســبز،
خطرهــاي ویــژهای را در پــی خواهــد داشــت؛
بنــا بــر ایــن گــزارش ،ایجــاد تعهــد مالــیِ بیــش
از حــد در زمانهــای خيلــي كوتــاه میتوانــد
در صورتــی کــه عایدیهــای تولیدکننــدگان
انرژیهــای نــو از تولیدکننــدگان نفــتوگاز
کمتــر شــود ،ارزش ســرمایهگذاری را بــرای
ســهامداران کاهــش دهــد .بــه گفتــه مــک
کانــل ،متنــوع ســازی انرژیهــای تجدیدپذیــر
هــم میتوانــد اقدامــی متوازنکننــده باشــد.
حرکــت بیــش از حــد ســریع در ایــن زمینــه
میتوانــد پولهــا را روی میــز قــرار دهــد
امــا باتوجــه بــه کنــدی آن ،فرصتهایــی را
از بیــن ببــرد.
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