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تجزیه و تحلیل در میدان نفتی دیجیتال
بهینهس��ازی تجهیزات نفت و گاز معموالً امري
زمانبر و هزينهبر است؛ بهویژه زماني كه موضوع
س�لامت و عملكرد مطرح باش��د ب��ا ابهامات و
س��ؤاالتي همراه است؛ آیا این تجهيزات به پایان
عمر خود نزدیک هستند؟ آیا ما آمادهی واکنش
به تغییرات بازار هس��تیم؟ چ��را این تجهیزات به
مشکل بر خورده اند؟
این مس��ائل بهخصوص در سالهای اخیر حادتر
ش��ده اس��ت .رکود قیمت نفت و گاز ،فش��ار بر
تولیدکنن��دگان برای کاهش هزینهها و کس��ب
س��ود بیش��تر را پديد آورده اس��ت .از اينرو در
دسترس بودن تجهیزات و جلوگیری از خرابیها
زمانیک��ه دركي از زم��ان واقع��ی در عملکرد
وج��ود ندارد یا زمانی که دسترس��ي به دادههای
جمعآوری ش��ده مح��دود میگردند دش��وارتر
است .با اينحال امروزه صنعت در نقطهی عطفی بهت��ری بهعن��وان محی��ط بهرهب��رداري متص��ل جامع و کامل انجام میشود.
ق��رار دارد .انتظار میرود تولیدکنندگان نفت و ( )Connected Productionصورت گیرد .در این تجزی��ه و تحلیل ش��امل نظ��ارت ب��ر دادههای
گاز با هدف دس��تيابي به می��دان نفتی دیجیتال ،اتوماس��یون ذینفعان در زمان واقعی به اطالعات بس��یار ،جمعآوری و محاس��بهی این اطالعات
در ح��ال برنامهريزي ب��رای اتص��ال تجهیزات ،بهرهبرداي وصل می ش��وند تا بهتر بتوانند شرايط ب��ه اطالعات و س��پس ارائهی ای��ن اطالعات به
دستگاهها و سیس��تمهای خود و ادغام دادههای عملکرد تجهیزات را درککنند .از این روشها کارگ��ران در قالب دانش مفید و عملی اس��ت.
خود باش��ند .گرچ��ه همزم��ان ،تولیدکنندگان ب��رای کمک به کاه��ش ناش��ناختههای مؤثر بر تجزی��ه و تحلیل میتواند ش��امل رفتار خوب و
بهدنبال راههایی برای تبدی��ل همهی این دادهها عملیات اس��تفاده میکنند .آنه��ا حتی میتوانند روند عملکرد از سیس��تمهای باالب��ر مصنوعی،
امكان پیشبینی عملکرد آینده و مقابله با مسائل همچنی��ن میتواند عملکرد واقع��ی و اطالعات
به اطالعات عملیاتی هستند.
اتوماس��یون راک��ول ب��ه ی��ک می��دان نفت��ی قبل از آنکه به خرابی غیرمنتظره منجر ش��وند را هشدار از سيستمهای پردازش سطح ،سیستمهای
مرتب��ط متص��ل میش��ود ک��ه اطالع��ات را بهدس��ت آورند .تمامی این اطالعات کس��ب و نظارت از راه دور یا اطالعات چندگانه دربارهی
عمل��ی ک��رده و اج��ازه میده��د تصمیمگیری کار و عملیات از طری��ق تجزیه و تحلیل دقیق و شرایط چاه و مخزن باشد.

بهرهبرداري مجدد ميادین نفتي شمال عراق توسط شركت بيپي
بيپ��ي با ه��دف كمك ب��ه دولت ع��راق در
راستاي توليد بيشتر از ميادین نفتي فوق بزرگ
در منطق��هی كركوك به ش��مال اين كش��ور
بازگشته است .اين ش��ركت بهدليل جنگ در
منطقه ،در س��ال  2015ميالدي مجبور به ترك
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عراق ش��ده بود .ب��ا امض��اي توافقنامهاي بين
دولت عراق و ش��ركت بيپي در  18ژانويهی
 2018اين ش��ركت موظف ب��ه افزايش توليد
ناخال��ص داخلي اين كش��ور  700-750هزار
بش��كه در روز ش��ده اس��ت .ع�لاوه ب��ر اين،

توافقنام��هی مذكور ش��امل عمليات بررس��ي
ل��رزهاي و مطالعاتي براي كمك به بازس��ازي
اساس��ي اين ميدان نيز هس��ت .بی پی همچنين
موظف به توسعهی مجدد ميدان در درازمدت
است.

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 156
ماهنامه 

به نوش��تهی بولتن راه ازدياد برداش��ت ،قبل از
اين بيپي اولين ش��ركت بزرگ بينالمللي بود
كه پس از  35س��ال انزواي عراق به اين كشور
بازگشت تا به توليد از ميدان فوقبزرگ رميله
در جنوب این کش��ور كمك كن��د .با وجود

اينكه ش��ركت بيپ��ي تاريخچ��های طوالني
در زمينهی اكتش��اف و تولي��د در ميادین نفتي
عراق دارد با امضاي اي��ن توافقنامهی جديد،
روابط دولت عراق با اين شركت بزرگ نفتي
بيش از پيش مستحكم ميشود .از سوی ديگر

طبق گفتهی سخنگوي ش��ركت شورون ،اين
ش��ركت نيز بهزودي حفاريهاي جديد خود
را در عراق آغاز خواهد كرد .شركت رزنفت
روسيه نيز بهتازگي فعاليت خود را در منطقه ای
كردستان عراق آغاز کرده است.

استراتژی  2030شركت ملي نفت الجزاير
چندي قبل ش��رکت ملی نفت الجزایر ،از
اس��تراتژی  2030خود که بهنام SH2030
ش��ناخته ش��ده را ارائه ك��رد و از اهداف
بلندپروازان��هاي رونمايي نمود .هدف اين
ش��ركت تبدیل ش��دن به پنجمین شرکت
ملی نفت ( )NOCدر جهان تا س��ال 2030
است .اولد کادور ،مدیرعامل این شرکت
گفت :ه��دف ما تبدیل ش��دن به پنجمین
 NOCب��زرگ در جهان تا س��ال  2030از
طریق ترکیب ذخایر نف��ت و گاز ،تولید،
ظرفیت پاالی��ش و همچنین حجم تجاری
محصوالت مختلف است.
اين س��ند اس��تراتژی ش��امل س��ی طرح،
حول محور س��ه بخش اصلی است .بهبود
به��رهوری این ش��رکت از طری��ق بهکار
ب��ردن فنآوریه��اي نوآوران��ه یکی از
جنبههای کلیدی اين س��ند اس��ت؛ بهویژه
بدی��ن دلیل ک��ه ش��رکت نف��ت الجزایر
در اس��تفاده از فنآوره��اي نفت��ي عق��ب
مانده ک��ه منجر به کاهش بازیافت ش��ده و بررس��یهای لرزهای را برای چشمانداز مدیترانه اس��ت .این اس��تراتژی تولید 20
میلیارد مترمکعب از ذخایر غیرمتعارف تا
اس��ت .مق��دار بازيافت نفت اين كش��ور تولید خود انجام دهد.
کمتر از  20درصد اس��ت كه در مقایسه با اين ش��ركت امیدوار اس��ت تا سال  2022س��ال  2030و توليد  70میلیارد متر مکعب
بازيافت  34درصدي در مصر بسيار كمتر حدود  8500کیلومتر در س��ال لرزهنگاري از ای��ن دخایر تا س��ال  2040را پيشبيني
اس��ت .الجزایر س��رزمين آم��ادهاي براي دوبعدي و بیش از  20000کیلومتر در سال كرده اس��ت .ع�لاوه بر آن ش��رکت نفت
اكتش��اف اس��ت؛ چراكه در ه��ر  10000لرزهنگاري سهبعدي در الجزایرانجام شود .الجزای��ره با توج��ه به دادههاي اين س��ند
کیلومتر مرب��ع کمتر از بیس��ت حلقه چاه بخش ديگ��ر این اس��تراتژی ،هدف قرار اس��تراتژي ( )SH2030قصد دارد فروش
دارد .شرکت ملی نفت الجزایر قصد دارد دادن ذخایر غیرمتعارف ،منابع تجدیدپذیر گاز خود برای ص��ادرات را به  50درصد
ساالنه هشتاد حلقه چاه اكتشافي حفر کرده و توس��عهی مناط��ق دریای��ی در دری��ای افزایش دهد.
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نفت صد دالري در راه است
به گزارش رویترز ،حس��ین کاظمپور اردبیلی
ضمن هشدار دربارهی بیهوده بودن انتظارها از
کمک روسیه و عربستان به کاهش قیمتهای
جهان��ی نفتخام گفت :قیمت نفت بهزودی و
در پی اختالل عرضهی ناش��ی از سیاستهای
دونال��د ترامپ ب��ه  ۱۰۰دالر برای هر بش��که
میرسد.
نماین��دهی ای��ران در هی��أت عام��ل اوپ��ک
افزود :ترامپ باید این انتظار را داش��ته باش��د
که تالش��ش برای ممانعت از حضور ایران در
بازارهای جهانی نفتخام سبب گروگانگیری
بازار توسط روسیه و عربستان که تمایل زیادی کاظمپور اردبیلی تأکید کرد :ما همس��ایه هستیم
هم به قیمتهای کم نفت ندارند میشود .وی و همس��ایه هم باق��ی خواهیم ماند .م��ا میدانیم
تصریح ک��رد :مس��ئولیت پرداخت قیمتهای ک��ه میتوانیم و باید در کن��ار هم زندگی کنیم.
زیاد برای نفت توسط همهی مصرفکنندگان نماین��دهی ای��ران در هیأت عام��ل اوپک عنوان
جهان بهویژه در جایگاههای عرضهی سوخت کرد :هیچ فردی از شما (ترامپ) نمیخواهد که
ایاالت متحده بهتنهایی بر دوش ترامپ اس��ت از آنه��ا حمایت و دفاع کنید .ش��ما از زمانی که
و باید منتظر قیمتهای  ۱۰۰دالری نفت بود .روی کار آمدهای��د در ح��ال مقابله و رویارویی

با همه هس��تید .رئی��س جمهور ای��االت متحده
در تازهتری��ن توئی��ت خود بار دیگ��ر اوپک را
مقصر قیمتهای زیاد نفت و س��وخت دانس��ت
و از عربس��تان س��عودی و همپیمانان این کشور
خواسته برای برخورداری از ادامهی حمایتهای
واشنگتن ،تولید نفت خود را افزایش دهند.

ضرورت ادارهی غیرسیاسی بازار نفت
حمله به پایانههای نفتی رأس النوف و السیدر
در روزهای گذش��ته سبب شد تولید نفت لیبی
به  ۳۱۵هزار بش��که در روز کاه��ش یابد .این
خبر و خبرهای مش��ابه آن ط��ی روزهای اخیر
توسط خبرگزاری رویترز مخابره شده تا نشان
ده��د بازار نفت در ش��رایطی ق��رار گرفته که
توانایی حذف نفت ایران را نخواهد داش��ت و
اصرار ترامپ بر این موضوع و اطمینانبخش��ی
از سوی عربس��تان و روس��یه که واقعیتها را
به درس��تی منعکس نمیکنند س��بب میش��ود
دود آن به چش��م هر دو ط��رف تولیدکننده و
مصرفکننده برود.
حس��ین کاظمپور اردبیل��ی ،نماین��دهی ایران
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در هی��أت عامل اوپک درب��ارهی حذف نفت
ایران از بازار در این ش��رایط توضیح میدهد:
درخواس��ت ع��دم خرید نفت ایران از س��وی
ترامپ و تحت فش��ار قراردادن ش��رکتهای
اروپایی در ش��رایطی اس��ت که نیجریه و لیبی
در بحران بهس��ر میبرند ،تولی��د نفت ونزوئال
بهدلیل تحری��م آمریکا کاهش یافته و مصرف
داخلی عربس��تان بهدلیل فصل تابستان افزایش
خواه��د داش��ت .در واقع این ی��ک خودزنی
اس��ت که س��بب افزایش ش��دید قیمت نفت
در بازاره��ای جهانی خواهد ش��د و در نهایت
مصرفکنن��دهی آمریکای��ی بای��د بهدلی��ل
روحیهی یکجانبهگرایی ترامپ هزینه ی آنرا

در جایگاه سوخت و برای بنزین پرداخت کند.
وی با تأکید بر اینکه بازار نفت باید بهصورت
غیرسیاسی اداره ش��ود و نباید از نفت بهعنوان
ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده
ک��رد تصریحک��رد :این مه��م باره��ا و بارها
توس��ط وزیر نفت ایران عنوان شده است؛ زیرا
اصرار بر این موضوع در بلندمدت به نفع بازار
نخواه��د بود .نمایندهی ای��ران در هیأت عامل
اوپک افزود :آمری��کا بهخوبی این موضوع را
میداند که حذف نفت ایران در ش��رایط فعلی
به صالح نیس��ت و قطعاً میخواهد برای دادن
مج��وز ،امتیازاتی را از مش��تریان نف��ت ایران
دریافت کند.
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قدرتمند كردن فضاي كار با صنعت ديجيتال
بدونش��ک تغییرات عمده ای در نحوهی کار
در صنع��ت نفت و گاز و ابزاره��ای انجام آن
بوج��ود آمده اس��ت .این صنع��ت قب ً
ال قدرت
س��وپرکامپیوتر ،شبیهس��ازی و تجسم را قبول
کرده؛ بهویژه در تجزیه و تحلیل زیرسطح .در
حال حاضر واقعیت و ابزار به اشتراکگذاری
اطالع��ات در زمان  -از نمایشهای س��رپایی
تا هواپیماه��ای بدون سرنش��ین  -قابلیتهای
جدی��د را ب��ه فض��اي كاري از راه دور و از
طریق رابطهای انساني فراهم كرده است .این
فنآوریها هنگامي پديدار شده اند که صنعت
بهسرعت در حال تغییر است.
بر اساس مطالعهای مشترک از دانشگاه رابرت
گوردونو کارشناس��ان نفت و گاز در سالهای
 2014و  ،2017صنع��ت بريتاني��ا بهدليل ورود
فضاي جديد اطالعاتي ،بیش از  70000ش��غل
مستقیم و غیرمستقیم را از دست داد.
ب��ر اس��اس اين تحقی��ق ت��ا س��ال  2035احتماالً
ح��دود  80000کارگر ديگر هم بهداليل مختلف
بازنشسته خواهند شد یا بخشهاي اصلي را ترک
خواهند کرد .البته انتظ��ار میرود حدود 40000
نفر نیز به صنعت وارد شوند و از این تعداد 10000
نف��ر در زمینههای جدی��د مانند تجزی��ه و تحلیل
دادهها ،عل��وم داده ،رباتیک ،علم مواد ،مدیریت

تغییرات و عملیات از راه دور وارد كار شوند.
ای��ن گ��زارش میگوی��د انتقال فض��اي كار
از طری��ق قابلی��ت دسترس��ی از راه دور روند
قابلمالحظ��های دارد .بس��یاری از وظایف که
در ح��ال حاض��ر در محل انجام میش��وند در
آینده از مراکز س��احلی (ک��ه در آن تخصص
کلیدی خواهد بود) در محل توس��ط کارکنان

مج��رب چندمهارت��ي ( )multiskilledو ب��ا
مدیری��ت روشها و دس��تورالعملهای مراکز
ساحلی انجام میشود .این امر نیازمند ابزارهای
جدیدی مانند اتصال بیس��یم در سیس��تمهای
 offshore and heads-upاس��ت ت��ا با هدف
کمک به کارشناس��ان از راه دور اطالعات را
به محل کار انتقال دهد.

ظرفیت افزایش تولید نفتخام روسیه بیش از  ۲۰۰هزار بشکه نیست
روس��یه بهعنوان یکی از کش��ورهای غیرعضو
اوپ��ک ک��ه توافقنام��هی  ۲۰۱۶کاهش ۶۰۰
هزار بش��کهای تولید ده کش��ور غیراوپک را
امضاء کرده در ماههای اخیر بر شیپور افزایش
تولید نفت دمیده اس��ت .دربارهی روس��یه نیز
مثل عربس��تان این سؤال مطرح میشود که آیا
روسیه چنین ظرفیتی دارد؟

یک تحلیلگ��ر حوزهی ان��رژی در این زمینه
میگوید :روس��یه ثابت کرده که توان افزایش
تولید بیشتر از  100-۱۵۰هزار بشکه در روز را
ندارد و بنابراین ورود این کشور به این مبحث
وقتی  ۸۵۰هزار بشکه نفت لیبی از بازار حذف
ش��ده توجیه تجاری ندارد .روس��یه در ماه مه
 ۲۰۱۸در بیانیه ی همکاری حدود  ۹۵درصد به

کاهش تولید پایبند بوده اس��ت .از ابتدای سال
 ۲۰۱۷تا پایان ماه مه نیز میانگین سطح پایبندی
روسیه  ۹۳درصد گزارش شده است.
ای��ن تحلیلگر تأکید میکن��د :در حال حاضر
مهم اینست که صادرات  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار
بشکه نفت ایران ،تحت فشار ترامپ به اروپا و
مشتریان نفتی ایران قرار گرفته است.
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