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تشريح سطوح انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتي
غالمرضــا منوچهــری معــاون مديرعامــل
شــركت ملــي نفــت ايــران ،در پنــل "نقــش
پیوســت فنــاوری قراردادهــای نفتــی ایــران در
اجــرای راهبــرد جهــش فناورانــه صنعــت نفت"
کــه در یازدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی
مدیریــت فنــاوری و نــوآوری برگــزار شــد،
بــه انتقــال فنــاوری بهعنــوان یکــی از اهــداف
صنعــت نفــت در برنامــه ششــم توســعه اشــاره
کــرد و گفــت :در ایــن برنامــه ،اهدافــی
ماننــد افزایــش ظرفیــت تولیــد نفتخــام بــه
حــدود  ۴/۸میلیــون بشــکه در روز ،همــکاری
شــرکتهای ایرانــی  E&Pدر طرحهــای
باالدســتی ،ارتقــای ضریــب بازیافــت مخــازن
نفتــی و گازی ،حداکثرســازی همکاریهــای
جهانــی و ایجــاد اشــتغال بــرای کارشناســان
رشــتههای مهندســی و دیگــر ســطوح
حرفــهای مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
منوچهـری دربـاره اهمیـت افزایـش ضریـب
بازیافـت مخـازن نفتـی کـه در برنامـه ششـم
توسـعه مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه گفـت:
هماکنـون میـزان ذخایـر هیدروکربـور مایـع
قابـل اسـتحصال باقیمانـده کشـور حـدود ۱۵۷
میلیـارد بشـکه اسـت و در صـورت افزایـش
 ۱۰درصـدی متوسـط ضریـب بازیافـت نفـت،
بالـغ بـر  ۷۰میلیـارد بشـکه بـه حجـم ذخایـر
قابـل اسـتحصال نفـت افـزوده میشـود کـه بـا
احتسـاب بهـای کنونی هر بشـکه نفـت ،معادل
سـه هـزار و  ۵۰۰میلیـارد دالر ارزش دارد.
وی بـه بحـث انتقـال فنـاوری در قالـب مـدل
جدیـد قراردادهـای نفتـی هـم اشـاره کـرد

و افـزود :در اجـرای ایـن قراردادهـا ،انتقـال
فنـاوری بـه کارفرمـا ،پیمانـکاران ،مشـاوران،
سـازندگان تجهیـزات و دانشـگاههای
ایرانـی ،محقـق ميشـود و دانـش مدیریـت
و فناوریهـای روزآمـد بـه شـرکتهای
اكتشـاف و تولیـد ایرانـی منتقـل می گـردد.
بـه گفتـه وی ،در ایـن مدل قـراردادی ،مدیران
و کارشناسـان ایرانـی در سـاختار مدیریـت
طـرح ،دفاتـر طراحـی پایـه ،فراینـد معـادالت
و مناقصـات ،کمیتههـای فنـی و تخصصـی،
کمیتـه راهبـری و کمیتـه مشـترک برگـزاری
دورههـای کارآمـوزی حضـور مییابنـد و بـه
ایـن ترتیـب ،انتقـال فنـاوری بـه شـرکتهای
اکتشـاف و تولیـد ایرانـی اجـرا میشـود.
منوچهـری ادامـه داد :پیمانـکار اصلـی طـرح
بایـد بـرای اجـرای فعالیتهـای موضـوع
قـرارداد ،عمومـاً نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه
و انتخـاب پیمانـکاران دسـتدوم از بیـن
شـرکتهای ( EPCمهندسـی ،خریـد و
سـاخت)( GC ،پیمانـکاران عمومـی) و OSC
(شـرکتهای خدمـات نفتـی) اقـدام کنـد کـه
ایـن رویـه ،فرصت مناسـبی را بـرای بهرهمندی
شـرکتهای ایرانـی و رونـق فعالیتهـای ایـن
شـرکتها فراهـم مینمايـد.
وی بلندمـدت بـودن قراردادهـا را بهعنـوان
مزیـت مـدل جدیـد قراردادهـای نفتـی مـورد
اشـاره قـرار داد و افـزود :توسـعه میـدان،
پـروژهای صرفـاً فیزیکـی نیسـت کـه پـس از
سـه یـا چهار سـال اجرایـی شـود و پایـان یابد؛
بلکـه مخـزن ماننـد موجـود زنـدهای اسـت که

بایـد در درازمـدت رفتـار آن کنتـرل شـود
و بـه تناسـب واکنشهـای مخـزن ،اقدامـات
مقتضـی صـورت گیـرد .اینجاسـت کـه نقـش
اسـتفاده مسـتمر از فناوری در مهندسـی مخزن
پُررنگتـر میشـود.
منوچهــری دربــاره تأمیــن منابــع مالــی در
اجــرای مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی هــم
توضیــح داد :ایــن مــدل قــراردادی ،تابــع
محدودیتهــای مالــی متعــارف نیســت و
بهطــور مثــال مــا مکلــف نیســتیم در ازای
دریافــت وام از کشــوری ،تجهیزاتمــان را
از همــان کشــور خریــداری کنیــم یــا حتــی
تماســی بــا بانکهــای ارائهدهنــده تســهیالت
داشــته باشــیم .بهگفتــهي ایــن مقــام مســئول،
دولــت و بانــک مرکــزی ایــران در قبــال
تســهیالتی کــه از ســوی پیمانــکار تأمیــن
میشــود هیــچ مســئولیت و تعهــدی ندارنــد و
مطالبــات صرفـاً از طریــق بخشــی از تولیــدات
میــدان و یــا درآمــد حاصــل از فــروش
محصــوالت بازپرداخــت میشــود.
وی خاطرنشــان کــرد :در فراینــد اجــرای مــدل
جدیــد قراردادهــای نفتــی ،انتقــال فنــاوری بــه
شــرکت ملــی نفــت ایــران بهعنــوان کارفرمــا
اجتنــاب ناپذیــر اســت و از آنجــا کــه بایــد
در هــر پــروژه ،یــک مرکــز تحقیــق و توســعه
داخلــی ،فرایندهــا را بهطــور مســتمر رصــد
کنــد ،انتقــال فنــاوری بــه دانشــگاهها و مراکــز
تحقیقاتــی کشــور نیــز از دیگــر دســتاوردهای
اجــرای مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی
خواهــد بــود.

ابالغ خطمشی و راهبرد توسعه و بهرهبرداری صیانتی از مخازن نفت و گاز
وزیـر نفـت «خطمشـی و راهبـرد توسـعه و
بهرهبـرداری صیانتـی از مخزنهـای نفـت و
گاز» (راهبـرد توسـعه مخـازن) را ابلاغ کـرد.
در ابالغیـه بیـژن زنگنـه ،وزیـر نفـت آمـده

اسـت :بـه اسـتناد اختیـارات و وظایـف وزارت
نفـت ناشـی از جزء  ۱و  ۲بند الـف و جزءهای
 ۱و  ۵بنـد ب مـاده  ۳قانون و اختیارات وزارت
نفـت مصـوب  ۱۳۹۱مجلـس محتـرم شـورای

اسلامی ،مـوارد زیـر در خصـوص خطمشـی
و راهبـرد توسـعه و بهرهبـرداری صیانتـی
از مخزنهـای نفـت و گاز (راهبـرد توسـعه
مخـازن) ابلاغ میشـود:
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اخبار فناوری

در مقدمه اين ابالغيه مهم چنين آمده است:
بـه مـوازات اقدامهایـی کـه شـرکت ملـی
نفـت ایـران در اجـرای مصوبـه دولـت در
خصـوص شـرایط عمومـی ،سـاختار و الگـوی
قراردادهـای باالدسـتی نفـت و گاز در دسـت
اقـدام دارد ،الزم اسـت بـا توجـه بـه اهمیـت
صیانـت از مخـازن نفـت و گاز اقدامـات زیـر
را انجـام برسـاند:
الف -عملیات توسعهای هر میدان/مخزن
توسعه نیافته ( )Green Fieldیا در قالب
قراردادهای  IPCبه انجام خواهد رسید و
یا در غیر این صورت حتماً قبل از شروع به
هر اقدامی در مخزن باید مطالعات الزم برای
ارائه طرح توسعه میدان/مخزن توسط مشاور
معتبر ذیصالح به انجام رسیده و این مشاور،
گزینههایی را برای توسعه میدان ارائه نماید.
ب -در میدانهـای در حـال بهرهبـرداری،

الزم اسـت ابتـدا بـا انتخاب مهندسـان مشـاوره
ذیصلاح ،مطالعـات ایـن میدانهـا انجـام و
طرحهایـی بـرای نحـوه بهرهبـرداری صیانتـی/
توسـعه میدان/مخزن توسط ایشـان ارائه گردد.
ج -در همــه مــوارد موضــوع ذیــل بنــد «الــف»
و بنــد «ب» الزم اســت طرحهایــی پیشــنهادی
مهندســان مشــاور طــرف قــرارداد ،پــس از
بررســی و تأییــد ابتدایــی کمیتــه مشــاوران
مدیریــت مخــازن در شــرکت ملــی نفــت
ایــران بــرای تأییــد نهایــی از طریــق وزیــر بــه
شــورای عالــی مهندســی مخــازن نفــت و گاز
ارجــاع شــود.
د -پـس از تصویـب طـرح برداشـت/
بهرهبـرداری صیانتی/توسـعه میدان/مخـزن،
بهترتیـب مقـرر در بند «ج» الزم اسـت گزارش
توجیـه فنـی ،اقتصـادی و مالـی هـر طـرح تهیه
و ارائـه شـود .ترجیحـاً در عمـده مـوارد بایـد

گزارشهـای توجیـه فنـی ،مالـی و اقتصـادی
طرحهـا با اتـکای به مـاده  ۱۲قانون رفـع موانع
تولیـد ،تهیـه شـود تـا مصوبههـای الزم اخـذ
گـردد.
ﻫ -پــس از اخــذ مصوبــات الزم بــرای هــر
طــرح توســعه ،میدانهــای توســعه نیافتــه
( )Green Fieldیــا در حــال بهرهبــرداری
( )Brown Fieldبایــد اقدامــات اجرایــی بــرای
انتخــاب پیمانــکار /پیمانــکاران ،مطابــق نظــام
اجرایــی کــه متعاقبــا ابــاغ خواهــد شــد ،بــرای
توســعه میدانها/مخزنهــا بــه انجــام برســد.
در اجـرای بنـد «ب» الزم اسـت در میدانهـای
در حـال بهرهبـرداری ،بـا انتخـاب مهندسـان
مشـاور ذیصلاح ،مطالعـات ایـن میدانهـا
انجـام و طرحهایـی بـرای نحـوه بهرهبـرداری
صیانتی/توسـعه میـدان /مخـزن توسـط ایشـان
ارائـه گـردد.

مصادیق انتقال فناوری در صنعت نفت
بیطـرف معـاون وزیـر نفـت در امور مهندسـی،
پژوهـش و فنـاوری با بیـان اینکـه وزارت نفت
در چنیـن شـرایطی سیاسـت جهـش فناورانـه
نفـت را در دسـتور کار قـرار داد ،افـزود:
بـه ایـن منظـور ۹ ،قـرارداد توسـعه فناورانـه
میدانهـا در بخـش باالدسـت صنعـت نفـت
بیـن شـرکت ملـی نفـت ایـران و دانشـگاهها و
مراکز تحقیقاتی کشـور امضا شـد و سـپس ۱۲
قـرارداد هـم با هـدف انتقـال و توسـعه فناوری
در حـوزه پاییندسـت صنعـت نفـت بیـن سـه
شـرکت اصلـی وزارت نفـت بـا دانشـگاهها و
پژوهشـگاههای معتبـر ایرانـی بـه امضـا رسـید.
وی از طـرح بومیسـازی  ۱۰گـروه خانـواده
کاالهـا و تجهیـزات صنعت نفـت بهعنوان گام
دیگـر وزارت نفـت در مسـیر توسـعه و انتقـال
فنـاوری یـاد کـرد و گفـت :مناقصات سـاخت
ایـن گروههـای کاالیـی طـی سـالهای اخیـر
بهتدریـج برگـزار و قراردادهـای مربـوط بـه
آنهـا منعقـد شـد و هماکنـون سـاخت داخـل
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ایـن تجهیـزات در دسـت اقـدام اسـت.
بـه گفتـه معـاون وزیر نفـت ،تمـام قراردادهای
امضـا شـده در ایـن حـوزه ،از ویژگـی انتقـال
فنـاوری سـاخت بـه شـرکت سـازنده ایرانـی
برخـوردار اسـت و وزارت نفـت در ایـن
مسـیر از ظرفیتهـای انجمنهـای تخصصـی
سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفت در کشـور
نیـز بهرهمنـد میشـود .بیطـرف به تدویـن مدل
جدیـد قراردادهـای نفتـی نیـز بهعنـوان رکـن
دیگـر تلاش بـرای انتقـال فنـاوری در دولـت
یازدهـم اشـاره کـرد و افـزود :وزارت نفت در
صـدد اسـت بـا اجـرای ایـن مـدل قـراردادی،
انتقـال فنـاوری و اسـتفاده حداکثـری از
ظرفیتهـای داخلـی را در فراینـد توسـعه
میادیـن نفـت و گاز تحقـق بخشـد.
بیطـرف در بخـش دیگـری از صحبتهـای
خـود ،بـه پیچیدگیهـای صنعـت نفـت بهدلیل
فناوریهـای خـاص ایـن صنعـت بهویـژه در
بخـش مهندسـی مخـزن اشـاره کـرد و گفـت:

اسـتفاده از ظرفیتهـای داخلـی بـه صـورت
حرفـهای در صنعت نفت کشـور ،از حدود ۲۰
سـال گذشـته مطـرح شـد و بـه ویـژه در چهـار
سـال اخیـر مـورد توجـه قـرار گرفت.
وی یکــی از دالیــل اتخــاذ رویکــرد اتــکا
بــه ظرفیتهــای داخلــی در صنعــت نفــت
را تحریــم عنــوان کــرد و افــزود :تحریمهــا
باعــث شــد تکمیــل پروژههــا بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای داخلــی بیــش از پیــش مــورد
توجــه قــرار گیــرد و خوشــبختانه مــدل جدیــد
قراردادهــای نفتــی هــم بــا نــگاه بــه اســتفاده
حداکثــری از توانمندیهــای داخلــی و انتقــال
فنــاوری در بخشهــای مختلــف بهویــژه
بخــش مهندســی مخــزن و مدیریــت پــروژه
تدویــن شــده و در دســتور کار وزارت نفــت
قــرار گرفتــه اســت.
بیطـرف بـه غنـای تحصیلات آکادمیـک
در رشـتههایی ماننـد بـرق ،عمـران و راه و
سـاختمان و سـابقه طوالنـی تدریـس ایـن
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رشـتهها در دانشـگاههای معتبـر کشـور اشـاره
کـرد و افـزود :متاسـفانه پرداختن به رشـتههای

اختصاصـی نفـت در دانشـگاههای ایـران
محـدود بـوده و عمـده آمـوزش در ایـن حوزه

بـه فعالیتهـای دانشـکده نفـت آبـادان مربوط
میشـده اسـت.

احياي چاههای نفت قدیمی در آمريكا
شـرکتهای نفتـی مناطـق کالیفرنیـا و
اوکالهمـا ،امـکان جـذب سـرمایه بـرای
توسـعه چاههـای قدیمـی را مورد بررسـی قرار
دادهانـد ،حتـی درصورتیکـه نفت ایـن مناطق
بشـکهای  10الـی  30دالر محاسـبه شـود ،بـاز
هـم صرفـه اقتصـادی دارد.
بــه گــزارش پورتــال پژوهشــگاه ،شــرکتهای
نفتــی فعــال در مناطــق اوکالهمــا و دره
مرکــزی کالیفرنیــا ،احیــا و بازســازی چاههــای
قدیمــی را بــه پروژههــای حفــاری پرهزینــه
ذخایــر شــیل ( Shaleنفــت و گازی کــه در
میــان ســنگهای ســخت و ســاختارهای شــیل

بهصــورت درگیــر ،محصــور شــده اســت و
آزادســازی آن بــه اســتفاده از فنــاوری موســوم
بــه شکســت هیدرولیــک نیــاز دارد) ترجیــح
میدهنــد .بســیاری از ایــن شــرکتها بــرای
تأمیــن هزینههــای خــود ،از ســرمایهگذارهای
خصوصــی کمــک میگیرنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت هــر بشــکه نفــت
 WTIبــه کمتــر از  50دالر رســیده اســت و
حفــاری چاههــای افقــی بــرای اســتخراج
نفــت شــیل بســیار پرهزینــه میباشــد،
شــرکتهای آمریکایــی ترجیــح میدهنــد از
تکنولوژی هــای جدیــد در حفــاری چاههــای

قدیمــی عمــودی اســتفاده کننــد .هزینــه
احیــای یــک چــاه قدیمــی عمــودی کمتــر از
یــک میلیــون دالر میباشــد ،در حالیکــه
اســتخراج از ذخایــر شــیل بــه طــور میانگیــن
 6تــا  8میلیــون دالر هزینــه دارد.

خدمات جديد شلمبرژه در زمينه مشخصهسازي سيال حين حفاري
در كنفرانس فناوري دريايي در شـهر هيسـتون
آمريـكا ،شـركت شـلمبرژه خدمـات جديـد
خـود را معرفـي كـرد .در ايـن كنفرانـس بسـته
خدمـات جديـدي از شناسـايي خصوصيـات
سـيال درونچاهـي در هنـگام حفـاري بـراي
اوليـن بـار بـه صنعـت نفـت معرفـي شـد .ايـن
خدمـات در انـواع مختلـف چاههـا از چـاه
اكتشـافي تـا چاههـاي انحرافـي قابـل اسـتفاده

اسـت و خطاهـاي موجـود در تحليـل سـيال
و عمليـات نمونهگيـري بهشـدت كاهـش
مييابـد.
بنابرگـزارش بولتـن راه ازدياد برداشـت ،بسـته
خدماتـي  SpectraSphereتنهـا امكان موجود
در شناسـايي خصوصيـات سـيال در هنـگام
حفـاري ميباشـد كـه در آن ،خصوصيـات
بحرانـي ،نـوع ،تركيبـات و نسـبت گاز به نفت

سـيال در هنگام حفـاري ارزيابي ميشـود .اين
خصوصيـات از جملـه پارامترهـاي اساسـي و
اوليـه بـراي تخميـن نفـت درجـا ،بهينهسـازي
تكميـل چاه ،طراحي تأسيسـات سـطحاالرضي
و رسـيدن به ميـزان توليد هدف ،ميباشـد .اين
روش تاكنـون در خليـج مكزيـك ،خاورميانه،
آفريقـا ،درياي شـمال و مخـازن دريايي مالزي
آزمايش شـده اسـت.

رونمايي از يك فناوري جديد در بخش حفاری چاههای افقی
شــرکت روســی تات-نفــت توانســته اســت
تکنولــوژی جدیــدی در زمینــه حفــاری
چاههــای افقــی بــا قُطــر کــم طراحــی کنــد و
تاکنــون عملیــات اســتخراج چهارمیــن چــاه

افقــی را بــا موفقیــت بــه پایــان رســانده اســت.
حفـــاری چاههـــای افقـــی چشـــمانداز
روشـــنی در پیـــشرو دارد ،ایـــن نـــوع
حف ــاری باع ــث افزای ــش می ــزان اس ــتخراج و

همچنیـــن افزایـــش بازیابـــی هیدروکربنهـــا
میگـــردد و بـــه دلیـــل کوچکتـــر بـــودن
فض ــای حف ــاری ش ــده ،هزینهه ــای عملیات ــی
کاهـــش مییابـــد .حفـــاری افقـــی باعـــث
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اخبار فناوری

بهتأخيـــر انداختـــن پديـــده مخروطـــي شـــدن
گاز و آب میشـــود و ایـــن امـــر راندمـــان
حفـــاری را افزایـــش میدهـــد.

تفــاوت "حفــاری چاههــای افقــی بــا قطــر کــم"

بــا حفاریهــای افقــی قدیمــی در ایــن اســت
کــه قطــر چــاه از ســطح زمیــن و لحظــه شــروع

حفــاری تــا انتهــای چــاه یکســان بــوده و بــه
انــدازه  155/6میلیمتــر و قطــر لولــه حفــاری
 114میلیمتــر میباشــد.

معرفي بستهنرمفزاري بهينهسازي توليد توسط شركت ِودِ رفورد
 شـركت بينالمللـي ودرفـورد نسـخه تجـاري
نرمافـزار بهينهسـازي توليـد را با نـام ForeSite
در كنفرانـس سـاالنه نرمافـزار ودرفـورد ارائـه
اعلام نمـود .ايـن بسـته نرمافـزاري مدلهـاي
مبتنـي بـر فيزيـك را بـا اسـتفاده از روشهـاي
پيشـرفته تجزيـه و تحليـل دادههـا بـا هـدف
بهبـود عملكـرد چاههـا ،مخـازن ،و امكانـات

سـطحاالرضي تركيـب نمـوده اسـت.
ايـن شـركت اعلام كـرد ايـن نسـخه از
محصـول ،اوليـن نمونـه از سـري نرمافزارهـاي
يكپارچـهاي اسـت كـه فنـاوري بهينهسـازي
توليـد ودرفـورد را بـا اسـتفاده از اينترنت اشـيا
و محاسـبات ابـري ،بـا مديريـت داراييهـا
تركيـب نمـوده اسـت .بـر اسـاس اعلام

ايـن شـركت ،هـدف ايـن بسـته نرمافـزاري
جمـعآوري دادههـاي موجـود جهـت بهبـود
نظـارت و افزايـش قـدرت كنتـرل و پيشبينـي
اسـت كـه بـه كاربـران امـكان تصميمگيـري
بهتـر (بـه حداكثـر رسـاندن توليـد همـراه
بـا كاهـش هزينـه بـه ازاي هـر بشـكه نفـت
توليـدي) را ميدهـد.

استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی "یادگیری ماشین" در حفاریها
متخصصـــان مرکـــز علمی-تحقیقاتـــی
"گازپروم نفـــت" با کمک مهندســـان مرکز
فنی مهندسی مســـکو  MFTIالگوریتمهایی
را طراحـــی کردهانـــد کـــه بر اســـاس آنها
میتـــوان در چاههـــای حفـــاری از فناوری
"یادگیری ماشـــین" اســـتفاده کرد.
ایــن تکنولــوژی ،دادههــای عملیاتــی بهدســت
آمــده از چاههــا را بهبــود میبخشــد ،و
همچنیــن الگوهــای جدیــد را شناســایی
میکنــد .تکنولــوژی یادگیــری ماشــین
( )Machine learningبهعنــوان یکــی
از شــاخههای وســیع و پُرکاربــرد هــوش
مصنوعــی ،بــه تنظیــم و اکتشــاف شــیوهها و
الگوریتمهایــی میپــردازد کــه بــر اســاس
آنهــا رایانههــا میتواننــد مطالــب جدیــد
فراگیرنــد و توانایــی یادگیــری داشــته باشــند.
بنابر گـزارش پورتال پژوهشـگاه صنعت نفت،
اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی باعـث صرفهجویی
در زمـان و هزینـه تحلیـل دادههـای عملیاتـی
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شـده ،ایـن الگوریتمهـا اطالعـات جدیـد را
در حیـن اکتشـاف فـرا میگیرنـد و بهتریـن
روش را بـرای افزایـش اسـتخراج نفت انتخاب
میکننـد ،دادههـای عملیاتـی تمـام چاههـای
نفـت گازپـروم (از قبیـل دبـی جریـان مایـع،

دبـی نفـت ،میـزان آبدهـی و فشـار چـاه و)...
را اندازهگیـری کـرده و ایـن اطالعـات را
بهصـورت ماهانـه تجزیـه و تحلیـل میکننـد.
در ایـن روشهـا از بُـروز خطـای انسـانی
جلوگیـری میشـود.

