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مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین در صنعت حفاری فراساحل
مجتبی تقیزاده مسن* ،علی کردی ،شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

چکیده

اطالعات مقاله

وجود یک زنجیره تأمین پویا و کارا در صنعت حفاری میتواند در تسریع پاسخگویی و تغییر احتمالی در مواقع
مورد نیاز اعضاء زنجیره در واکنش به تغییرات محیطی و شرایط رقابتی مفید واقع شود .در این مطالعه پارامترهای
تاریخ پذیرش داور97/04/22 :
اصل��ی جهت مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین پروژههای حفاری فراس��احلی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت .با
توج��ه به ماهی��ت پروژههای حفاری ،زمان ،نقش کلیدی در تعیین بهرهوری اقتص��ادی این پروژهها ایفا مینماید.
لذا شناس��ایی عناصر زنجیره تأمین ،ایجاد ارتباط مناس��ب و منطقی بین اعضاء آن ،مدیریت بهینه زمان اجرای هر
ی��ک از عوامل زنجیره و فرایند محور نمودن فعالیتهای مربوطه به عنوان اولین گام در مدیریت یکپارچه زنجیره
تأمین صنایع حفاری تلقی خواهد ش��د .الزمه داش��تن یک زنجیره تأمین مناس��ب در صنایع حفاری نفت و گاز،
یکپارچهس��ازی تصمیمات زنجیره از مش��تریان و کارفرمایان تا تأمینکنندگان میباشد .شناخت صحیح حلقههای
اصلی و کلیدی زنجیره تأمین در صنعت حفاری نفت و گاز ،ایجاد پیوستگی منطقی بین اجزای زنجیره و تعریف
مس��یر حرکت فرایندها در بین اجزای زنجیره تأمین ،اقدامات اولیه جهت بسترس��ازی و فراهم نمودن یک زنجیره
تأمی��ن مؤثر و کارا خواهد بود .بهطور کلی س��ه حلق��ه در زنجیره تأمین صنعت حفاری وج��ود دارد که هر یک
در درون خود زیر حلقههای دیگری نیز ممکن اس��ت داشته باش��ند .حلقههای اصلی در این صنعت شامل مراحل
برآورد ،تأمین و توزیع اس��ت .هیچ یک از حلقههای زنجیره تأمین بهتنهایی نمیتوانند بدون ایجاد یکپارچگی و واژگان کلیدی:
پیوس��تگی فرایندهای مربوطه کارایی الزم و کافی را داش��ته باشند ،لذا توجه به اصل یکپارچهسازی در حلقههای زنجیره تأمین ،حلقههای زنجیره،
زنجیره تأمین صنعت حفاری یکی از الزامات اقتصادی بودن این صنعت خواهد بود.
صنعت حفاری
تاریخ ارسال نویسنده97/03/05 :
تاریخ ارسال به داور97/03/25 :

مقدمه

ام��روزه یکی از مهمترین و کلیدیتری��ن فرایندهایی که در مدیریت
یکپارچه س��ازمانها و پروژه ها مدنظر قرار میگیرد ،ایجاد یک زنجیره
تأمین منس��جم ،کارا و اثربخش اس��ت .مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان
یکی از مبانی زیرس��اختی پیادهسازی کسب و کار در دنیا مطرح است.
در رقابت های جهانی موجود در عصر حاضر ،باید محصوالت متنوع را
با توجه به درخواس��ت مشتری در دسترس وی قرار داد .در بازار رقابتی
موج��ود ،بنگاه های اقتصادی و تولیدی عالوهبر پرداختن به س��ازمان و
منابع داخلی ،خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج
از س��ازمان نیازمند یافته اند .علت این امر در واقع دس��تیابی به مزیت یا
مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتر است[ .]12زنجیره تأمین بهطور
مستقیم یا غیرمس��تقیم در برآورده ساختن خواس��ته های مشتری دخیل
است .یک زنجیره تأمین نهتنها ش��امل تولیدکنندگان و تأمینکنندگان
اس��ت ،بلکه حمل و نقل ،انبارها ،خردهفروش��ان و خود مشتریان را نیز
ش��امل می ش��ود ]3,18[.زنجیره تأمین را هم برای سیستم های تولیدی و
هم خدمات��ی می توان درنظر گرفت .اگرچ��ه پیچیدگی زنجیره ممکن
است از یک صنعت تا صنعت دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر بسیار
متفاوت باش��د ،با این حال هدف کلی مدیریت زنجیره تأمین در صنایع

مختلف تا حدود زیادی مش��ابه یکدیگر اس��ت .هدف مدیریت زنجیره
تأمی��ن و خصوصاً مدیریت موجودی ها در زنجیره تأمین ،کاهش هزینه
کلی زنجیره بوده و همین مطلب باعث ش��ده اس��ت که زنجیره نیازمند
همکاری متقابل اجزای آن باشد .هماهنگی در زنجیره تأمین در صورتی
بهب��ود می یابد که تمامی اجزای آن اقداماتی هماهنگ انجام دهند و در
نتیج��ه ،کل زنجی��ره بهعنوان یک کل واحد س��ود نماید .هماهنگی در
زنجیره تأمین نیازمند این اس��ت که هر جزء از زنجیره این واقعیت را مد
نظ��ر قرار دهد که فعالیت هایش بر دیگر اج��زای زنجیره تأمین نیز تأثیر
می گ��ذارد .در حال��ت کلی ،زنجیره تأمین از دو ی��ا چند حلقه یا واحد
یا س��ازمان تشکیل می ش��ود که فرایندهای مجزا ولی مرتبط با یکدیگر
هس��تند و به وس��یله جریان های م��واد ،اطالعات و جریان ه��ای مالی به
یکدیگر مربوط می شوند .حتی خود مصرفکننده نهایی را نیز می توان
یکی از این واحدها در نظر گرفت [.]7
یکی از دالی��ل عدم هماهنگی در زنجیره تأمی��ن را می توان اینگونه
بیان نمود که اعضای زنجیره دارای اهدافی هستند که بعضاً ممکن است
با اهداف س��ایر اجزای زنجیره در تضاد باش��د .در صورتیکه هر جزء
از زنجی��ره تأمین بخواهد ب��ه تنهایی اهداف خود را بهین��ه نموده و در
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نتیجه س��ود خ��ود را حداکثر نماید ،منجر به کاهش س��ود کلی زنجیره
خواهد ش��د .از طرفی ،فق��دان و یا ضعف یکی از اعض��ای زنجیره نیز
می تواند تأثیر منفی بر کل زنجیره داش��ته باش��د .ام��روزه دغدغه اصلی
در زنجیره تأمین ،دس��تیابی به هماهنگ��ی در کل زنجیره با وجود تنوع
محصوالت و مالکیت های مختلف اجزای آن اس��ت .مدیریت زنجیره
تأمی��ن ،بر یکپارچه س��ازی فعالیت های زنجیره تأمی��ن و نیز جریان های
اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره ،برای دس��تیابی
به مزیت رقابتی قابل اتکا مش��تمل می ش��ود .بنابراین ،مدیریت زنجیره
تأمین عبارت است از فرایند یکپارچهسازی فعالیت های زنجیره تأمین و
نیز جریان های اطالعاتی مرتبط با آن ،از طریق بهبود و هماهنگ سازی
فعالیت ها در زنجیره تأمین و تولید و عرضه محصول[.]13
ویژگی های اصلی زنجیره تأمین

با ظهور بازار رقابتی جهانی همراه با گسترش تنوع مشتریان و افزایش
ق��درت چانه زنی آنها ،س��ازمان ها در صورتی می توانن��د به بقای خود
ادامه دهند که نیاز مش��تری را محور فعالیت هایش��ان قرار داده و بتوانند
عکس العمل های س��ریعی در مقابل تغییرات نیازهای مش��تریان داش��ته
باش��ند .در این شرایط س��ازمان ها برای ادامه حضور در این بازار رقابتی
چاره ای جز داش��تن هماهنگی و همکاری مناسب با شرکای تأمین منابع
و توزیع کاال و بطور خالصه با کل زنجیره تأمینش��ان ندارند .بهمنظور
هماهنگ نمودن و مدیریت همکاری ها در زنجیره تأمین بود که مفهوم
«مدیری��ت زنجیره تأمی��ن» متولد ش��د .در واقع زنجی��ره تأمین ،وظیفه
یکپارچهس��ازی فعالیت های زنجیره را از طری��ق بهبود روابط درونی به
منظور دس��تیابی به یک موقعی��ت رقابتی قابل ات��کا و ادامهدار به عهده
دارد.
تعاریف متع��ددی از زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین توس��ط
محققان ارائه شده اس��ت؛ لی و بلینگتون [ ]14زنجیره تأمین را این طور
تعریف می کنند :یک زنجیره تأمین ش��بکه ای از تسهیالت ()Facilities
مختلف است که کار تدارکات مواد اولیه ،تبدیل مواد اولیه به محصول
نیمه ساخته و نهایی و توزیع محصول نهایی به مشتریان را انجام می دهد.
آنها مدیریت زنجیره تأمین را هماهنگی جریان اطالعات ،مواد و جریان
مالی در بین اجزای مختلف زنجیره می دانند[ .]14تعریفی که دانش��گاه
 MITاز مدیری��ت زنجیره تأمین دارد ،بیان می دارد که مدیریت زنجیره
تأمین عبارت اس��ت از یک رویک��رد یکپارچه فرایندگ��را برای تأمین
م��واد اولیه و اقالم مورد نیاز ،تولی��د و تحویل محصوالت و خدمات به
مشتریان.
با نگاهی بر تعاریف متفاوتی که از زنجیره تأمین و مدیریت آن وجود
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دارد ،می توان هدف مش��ترکی در آنها مش��اهده نمود که همانا افزایش
سودآوری سازمانها و دس��تیابی به موقعیت رقابتی قابلاتکا از طریق
بهب��ود روابط درون زنجیره تأمین اس��ت .زنجیره تأمی��ن به عنوان یکی
از عناص��ر ضروری و غیرقابل انکار ب��رای موفقیت در تولید بوده و این
ب��اور وجود دارد که برت��ری در مدیریت زنجیره تأمی��ن منجر به نوعی
مزیت رقابتی می گردد .نیاز به بهبود عملیات ،افزایش س��طح منبع یابی
از خ��ارج ، 1افزایش هزینه های حمل و نقل ،فش��ارهای رقابتی ،جهانی
ش��دن ،اهمیت فرایند تجارت الکترونیک ،پیچیدگی فرایند تأمین و نیاز
به مدیریت کردن موجودی ،از جمله دالیلی اس��ت که نیاز به مدیریت
زنجیره تأمین را ضروری میسازد]16[.
براساس تعریف ارائه شده توسط گلدارت[ ،]6هدف اصلی مدیریت
زنجی��ره تأمین ،افزای��ش نتیجه و حاصل کار و همزم��ان با آن ،کاهش
هزینه های تولید و عملیات است.
بهطور کلی در هر زنجیره تأمین شرکت ها می باید در مورد پنج زمینه
زیر تصمیمگیری نمایند[:]9
 )1تولی��د :بازار چه محصولی را نیاز دارد؟ چ��ه مقدار و چه زمانی باید
2
از هر محصول تولید ش��ود؟ این فعالیت شامل ایجاد برنامه تولید جامع
میباش��د که ظرفیت های کارخانه ،باالنس ب��ارکاری ،کنترل کیفیت و
نگه��داری و تعمیرات را در بر دارد .در پروژه های حفاری ،برنامه تولید
جامع معموالً توس��ط س��ندی به نام  3MDPعرضه می شود .اهداف این
سند نیز مشابه  MPSمی باش��د و در آن اطالعاتی در خصوص موقعیت
میدان و چاه ها ،تعداد و نوع چاه های برنامه ریزی ش��ده جهت حفاری،
نوع هیدورکربن و اطالعات سازند مخزنی ،ظرفیت تولیدی مورد انتظار
از مخزن ،نوع و مکانیسم حفاری و سایر اطالعات مشابه ارائه می گردد.
لذا برنامه جامع عملیات حفاری بر مبنای  MDPتهیه و اجرایی می ش��ود
و براس��اس این س��ند می توان فرایندهای مورد انتظ��ار زنجیره تأمین را
شناسایی و مدیریت نمود.
 )2موج��ودی :چه موجودی و در کدام انبار زنجی��ره تأمین باید ذخیره
ش��ود؟ چه مق��دار از ای��ن موج��ودی را می بایس��ت مواد اولی��ه ،مواد
نیمه ساخته و محصول نهایی شامل شود؟ هدف اولیه موجودی مقابله با
عدماطمینان در زنجیره تأمین می باشد؛ در عین حال نگهداری موجودی
ممکن اس��ت هزینه باالیی داشته باشد؛ پس سطح بهینه موجودی و نقطه
سفارش چقدر است؟ به عنوان مثال در صنعت حفاری فراساحل ،درنظر
داش��تن و حفظ حداقل موجودی و ذخیره سوخت دکل ها و شناورهای
لجس��تیکی به منظور افزای��ش قابلیت اطمینان در ای��ن بخش از زنجیره
تأمین بس��یار حائز اهمیت اس��ت .ریس��ک هایی مانند بدی آب و هوا و
طوفانی ش��دن دریا ،مشکالت هماهنگی تأمین به موقع سوخت ،خرابی
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ش��ناور حمل س��وخت از جمله دالیل داش��تن ذخیره احتیاطی سوخت
دکل ها و شناورها می باشد.
 )3مکان یابی :تس��هیالت تولیدی و انبار موجودی ها کجا باید مستقر
ش��وند؟ مکان های بهینه با کمترین هزینه برای تسهیالت تولیدی و انبار
موجودی کجاها هس��تند؟ آیا می بایست از تس��هیالت موجود استفاده
شود یا تسهیالت جدید باید اضافه گردد؟ در کنار تعیین مکان تسهیالت
می بایست مسیرهای مختلف جهت رساندن محصوالت به مشتری نهایی
نیز مشخص گردد.
 )4حم��ل و نقل :مواد و محص��والت چگونه بای��د از یک مکان در
زنجیره تأمین ب��ه یک نقطه دیگر زنجیره منتقل ش��وند؟ باربری هوایی
و حمل با کامیون عموماً س��ریع و مطمئن است ،ولی در عین حال بسیار
پرهزینه اس��ت .حمل ب��ار در صنعت حفاری فراس��احل به طور کلی از
طریق دریا و توسط شناورهای باری 4انجام می گیرد .حمل از طریق دریا
کم هزینه تر بوده ولی اغلب دارای زمان حمل باال و عدم اطمینان باالتر
است .این عدم اطمینان می باید توسط برنامهریزی دقیق در زنجیره تأمین
از مرحل��ه تأمین تا توزیع ،شناس��ایی فعالیت های پرریس��ک و مدیریت
ریس��ک ها ،تحلیل آنالیز فاصله 5بین فعالیت ها و پایش و رفع مرتب آن
و نیز در برخی موارد توسط راهکارهای اجرایی دیگری مانند نگهداری
بیشتر موجودی در انبار یا مخازن دکل حفاری جبران شود.
 )5اطالعات :چه دادههایی نباید به اشتراک گذاشته شود و چه مقدار
از اطالعات می باید در زنجیره تأمین بین حلقه های زنجیره به اش��تراک
گذاش��ته شود؟ با داش��تن اطالعات مناس��ب و به موقع ،اجزای زنجیره
می توانند تصمیمات موثری را در مورد اینکه چه محصولی و چه مقدار
باید تولید شود ،موجودی ها کجا انبار شوند و بهترین روش حمل و نقل
چیست گرفته می شود.
6
مبحث زنجیره تأمین ( ) SCMدر سالهای اخیر مورد توجه بسیاری
از محقق��ان و اف��راد با تجربه در این موضوع قرار گرفته اس��ت .زنجیره
تأمی��ن مؤثر منجر به نظام مند ش��دن حجم زیادی از مناب��ع جهت ارائه
خدمات مشخص به مش��تریان و کارفرمایان محصول ،خدمت یا پروژه
خواهد ش��د .مدیری��ت بهینه زنجی��ره تأمین عالوهب��ر افزایش رضایت
مشتریان و ذینفعان قادر خواهد بود تا زمان انجام خدمت ،تولید محصول
یا پیش��برد پروژه ها را به حداقل رس��انده یا در زمانبندی مطلوب حفظ
نمای��د؛ در بحث تبادل اطالعات (مانند تکنیک های پیشبینی ،مدیریت
موج��ودی ،نحوه حملونقل و تحویل) نقش مؤث��ری ایفا نماید[]1؛ در
تصمیم گیری و اجرای مباحث س��اختاری و زیرس��اختی (سیس��تمهای
 JITیا تحویل در موعد نیاز ،برونس��پاری ک��ردن ،مدیریت موجودی،
پیمانکاران دس��ت دوم) مش��ارکت نماید[]15,4؛ در ارتباط با شرکای

زنجیره تأمین پائیندس��تی به منظور ارتقای ارزش افزوده برای مش��تری
مؤثر باش��د[ ]10؛ در افزایش س��ود و کاهش هزینهها و بهای تمامش��ده
عمل نماید[.]2
بنابراین ،ماهیت  SCMدر مشکالت شرکت ها در پیادهسازی کسب
و کار جهانی و در وس��عت محیطی بسیار بیش��تر میتواند قابل مشاهده
باش��د .ریس��ک ها کاهش یابد و همچنی��ن می تواند تأثی��ر بزرگی در
فرایندهای تصمیمسازی مدیریت کسب و کار داشته باشد.
زنجیره تأمین یک فرآیند پویا میباش��د و در بردارنده جریان ثابتی از
اطالع��ات ،مواد و کاال و نقدینگ��ی در درون یا بین بخشهای عملیاتی
اعض��ای زنجیره میباش��د .اعضای زنجی��ره لزوماً باید ب��ا یکدیگر و با
ش��رکای تجاری خود همکاری الزم را داشته باشند تا نیازهای مشتریان
و ذینفعان را برطرف نموده و موجب افزایش رضایتمندی ایشان گردند.
با این حال مدیریت تش��ریک مساعی چند جانبه در یک زنجیره تأمین،
کار بس��یار مش��کلی اس��ت ،چراکه نفرات و اعضای بس��یار زیادی در
عملیات زنجیره تأمین وجود دارند و لذا تصمیمس��ازیها توس��ط افراد
مختل��ف و متعدد ،بخش ه��ای مختلف عملیاتی و اعض��ای مختلفی از
س��اختار سازمانی مربوطه انجام می گیرد[ .]17بدون وجود یک زنجیره
تأمی��ن پویا و همکاری اعض��ای آن امکان عملکرد س��ریع و تمرکز بر
امور تأمین ،پاسخ س��ریع و به موقع و ارائه خدمات با کیفیت باال وجود
نخواهد داشت.
زنجیره تأمین در صنعت حفاری نفت و گاز

وجود یک زنجی��ره تأمین پویا و کارا در صنعت حفاری میتواند در
تسریع پاسخگویی و تغییر احتمالی در مواقع مورد نیاز اعضاء زنجیره در
واکنش به تغییرات محیطی و شرایط رقابتی مفید واقع شود .یک فرایند
پویا همچنین ش��امل فراگیری و اکتس��اب همزمان و مداوم و بررس��ی
وضعیت ش��رکا ،تکنولوژی ها و ساختارهای سازمانی است .به دلیل باال
بودن انعطافپذیری مؤسس��ات بازرگانی و تجاری ،موقعیت مناس��بی
برای آنها فراهم است تا ظرفیت ها و پتانسیل های فعال و پویا را شناسایی
و کشف و یا ایجاد نموده و در آنها سرمایهگذاری نمایند[.]11,8
ام��ا وجود ش��رایط محیطی متغی��ر در صنایع نفت و گاز منجر ش��ده
اس��ت تا نیاز ب��ه قابلیت اطمینان و انعطافپذیری باالتر در سیس��تم های
برنامه ریزی و کنترل زنجیره تأمین محسوس باشد.
کاه��ش این متغیرها به واس��طه درک صحیح��ی از عوامل کلیدی و
ریش��ه ای و نحوه تعامل ای��ن عوامل با یکدیگر اس��ت .چراکه تغییرات
بازار ،تکنولوژی و رقبا در این بین به سرعت در حال وقوع است[.]10,5
در نتیجه ،مدیران علیرغم کمبود اطالعات باید تصمیمات س��ریع اتخاذ
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در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺣ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺣﻔﺎري ،زﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي
مقاالت تحلیلی  -کاربردی

اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ،اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط

اﻋﻀﺎء آن ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺠﻴﺮه و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﻧﻤﻮدن

نمایند.
در دهه های گذش��ته و از زمانی ک��ه ذخایر هیدروکربن��ی به عنوان در بازار رقابتی متزلزل نماید.
اصلی ترین منابع انرژی مورد اس��تفاده قرار گرفته اند ،شرکت های نفتی
فراساحل ﮔﺎز ،ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي
حفاریﻧﻔﺖ و
ﺣﻔﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ در
عنوانﺗﺄﻣﻴﻦ
زﻧﺠﻴﺮه
ﻳﻚ
داﺷﺘﻦ
ﺻﻨﺎﻳﻊ صنعت
زنجیره تأمین در
حلقه های اصلی
حفاری به
صنعت
ﻻزﻣﻪمی نمایند.
نقش کلیدی در اقتص��اد جهانی ایفا
به طور کلی س��ه حلقه در زنجیره تأمی��ن صنعت حفاری وجود
بخش باالدس��تی صنایع نفت و گاز تأثیرپذیری زیادی از عوامل بیرونی
دارد ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺗﺎ
که هر یک در درون خود زیر حلقههای دیگری نیز ممکن اس��ت داشته
و محیطی مانند نوسانات قیمت نفت و تغییرات تکنولوژی دارد.
است (شکل:)1
شامل موارد
صنعت
ﺗﺄﻣﻴﻦهای اصلی در
باشند .حلقه
زنجیره تأمین
مدیریت
اصلی جهت
ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪزیرﻫﺎي
].[17
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنایندارد
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و
یکپارچه ﺑﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن
در این مطالعه پارامترهای ﻳﺎ
پروژه های حفاری فراس��احلی مورد بررس��ی قرار گرفته است .با توجه ال�ف) برآورد :در مقیاس کلی ،شروع زنجیره تأمین در صنایع حفاری،
صنعتو برﻛﻠﻴﺪي زﻧﺠ
اﺻﻠﻲ
ﺻﺤﻴﺢ کهﺣﻠﻘﻪ
برآورد وﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا
کلی��دیﻣﻲ
ﺻﻨﻌﺖنقشدﻳﮕﺮ
ﻫﺎيای��ن
اص��والً در
نیازس��نجی می باش��د
ﻣﺘﻔﺎوتمرحل��ه
ﺗﻮاﻧﺪبهره وری
در تعیین
ب��ه ماهیت پروژه ه��ای حفاری ،زمان
اقتصادی این پروژه ها ایفا می نماید .لذا شناس��ایی عناصر زنجیره تأمین ،اس��اس خواس��ته های کارفرما و ذینفعان تعیین می گ��ردد و معموالً در
ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻓ
ﺣﻔﺎري ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي زﻧﺠﻴﺮه و ﺗﻌﺮﻳﻒ
ایجاد ارتباط مناسب و منطقی بین اعضاء آن ،مدیریت بهینه زمان اجرای قالب س��فارش کار یا قرارداد منعقد شده است .در این راستا ،شناسایی
ﻳﻚتعریف
ﻧﻤﻮدنجهت
برنامهری��زی
تأمی��ن و
نیازمندی ه��ای زنجی��ره
اﻗﺪاﻣﺎتمربوطه
ﺗﺄﻣﻴﻦ ،فعالیت های
محور نم��ودن
ه��ر یک از عوام��ل زنجیره و فرایند
س��اختارﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮ
زﻧﺠﻴﺮه
ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي و
اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ
زﻧﺠﻴﺮه
بهعن��وان اولین گام در مدیریت یکپارچه زنجی��ره تأمین صنایع حفاری زنجیره به منظور دستیابی به خواسته های مشتری و مدیریت یکپارچگی
ﺗﺄﻣﻴﻦ
مهمترینو ﮔﺎز
ﺣﻔﺎرياز ﻧﻔﺖ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ
می باشد.
اقدامات ﺑﺎمورد نیاز
فرایندهای زنجیره
تلقی خواهد شد.
اینک��ه چه چیزی ،چه مقدار ،با چه مش��خصاتی ،چه زمانی و در کجا
الزمه داش��تن یک زنجیره تأمین مناس��ب در صنای��ع حفاری نفت و
ﺑﺎﺷﺪ] .[2در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
گاز ،یکپارچه س��ازی تصمیم��ات زنجیره از مش��تریان و کارفرمایان تا باید مورد استفاده قرار گیرد ،موضوع اصلی فعالیت های این حلقه است.
قراردادی،
ﻣﺘﺰﻟﺰلتعهدات
مختلفی مانند
ﺑﺎزارابزارهای
نیازسنجی ،از
جهت برآورد
ارتباطات مناس��ب
نیاز به
تأمینکنندگان می باش��د .این فرایند
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
رﻗﺎﺑﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎنورا در
ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ
مدیریتﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ و
داﺷﺘﻪ
توسط شرکت یا سازمان مربوطه با مشتریان و تأمینکنندگان دارد[ .]17الزام��ات تحقق محصول ،اس��تانداردها ،تجربیات قبل��ی ،نظر نخبگان و
مؤلفه های سازنده یک زنجیره تأمین از صنعتی به صنعت دیگر می تواند افراد متخصص و نیز در نظر گرفتن مقدار ذخایر احتیاطی ویا اضطراری
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ
متفاوت باش��د .لذا ش��ناخت صحیح حلقه های اصلی و کلیدی زنجیره می توان اس��تفاده نمود .ذخیره احتیاطی کف مقدار بهینه موجودی مواد
تأمین در صنعت حفاری نفت و گاز ،ایجاد پیوستگی منطقی بین اجزای یا کاالی مورد نیاز اس��ت که باید به محض کاهش موجودی و رسیدن
تأمین آن
درخواس��ت خرید یا
بالفاصله
س��طح
ﺣﻠﻘﻪتأمین،
اجزای زنجیره
فراینده��ا در
گردد .ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ
صادردارد
وﺟﻮد
ﺣﻔﺎري
ﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ
مربوطه ﺗﺄﻣ
زﻧﺠﻴﺮه
ﻛﻠﻲ بهدر
بین ﺳﻪ
ﻛﻠﻲ
زنجیره و تعریف مس��یر حرکتﺑﻪ ﻃﻮر
اقدامات اولیه جهت بسترسازی و فراهم نمودن یک زنجیره تأمین مؤثر ذخی��ره اضطراری حداقل می��زان موجودی کاال و یا مواد اس��ت که به
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷ
سطحدر
اﺻﻠﻲ
ﺣﻠﻘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺖ
شرکت ﻧﻴﺰ
دﻳﮕﺮي
تشریکﻫﺎي
و کارا خواهد بود .یک فرایند ﺣﻠﻘﻪ
موجودی
ﻫﺎيرسیدن
صورت
گردد و در
داﺷﺘﻪتلقی می
مرز بحرانی
ﻣﻤﻜﻦعنوان
حفاری نفت
مساعی بین
و گاز با تأمینکنندگان زنجیره تأمین آن باید وجود داش��ته باشد[ .]2در ب��ه آن نقط��ه ،در حداقل زمان و ه��ر روش ممکن باید م��واد ،کاال ویا
)ﺷﻜﻞ:(1
این وضعیت تمام اعضای زنجیره می دانند که اش��تباه کوچک می تواند خدم��ات مورد نظر تأمین گردد .تعیین این حدود برعهده متولیان اصلی
تأثیر بزرگی بر کل زنجیره داش��ته باش��د و جایگاه شرکت یا سازمان را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﻔﺎري ﺗﻠﻘﻲ

 1فعالیتها و شاخصهای تصمیمگیری و انتخاب در فرایند برآورد
و نیاز سنجی زنجیره تأمین
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مراحل

نام فعالیت

شاخص های اصلی تصمیم گیری

یک

برآورد نوع و مشخصات فنی
کاال ،مواد یا خدمات مورد نیاز

مفاد قراردادی ،الزامات فنی و کیفی

دو

برآورد مقدار یا تعداد کاال،
مواد ویا خدمات مورد نیاز

نوع قرارداد و مفاد آن ،سوابق و تجربیات قبلی ،نظر
متخصصان

سه

تعیین زمان و مکان مورد
استفاده کاال ،مواد یا خدمات
مورد نیاز

ساختار شکست کار ،برنامه زمانبندی ،تحلیل روند
گذشته ،نتایج نیازسنجی

چهار

شناسایی ،بررسی ،ارزیابی و تحلیل ریسک های مؤثر
تعیین حدود ذخایر اضطراری بر تأخیر زنجیره تأمین ،بررسی و طبقهبندی تأثیر وزنی
تأخیرات تأمین کاال یا خدمات ،سوابق و تجربیات قبلی،
و احتیاطی
نظر متخصصان

٧

ﺗﻮزﻳﻊ

ﺑﺮآورد

ﺗﺄﻣﻴﻦ
 1نمای کلی زنجیره تأمین در صنعت حفاری فراساحل
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و به اصطالح واحدهای س��ازمانی تخصصی می باش��د .حدود احتیاط و
اضط��رار حتی در خصوص م��واد یا کاالی ثاب��ت از صنعتی به صنعت
دیگر و حتی از یک محیط کاری به محیط دیگر می تواند متغیر باش��د.
به عنوان مثال تبعات ناشی از اتمام سوخت به صورت مقطعی در صنعت
حفاری به دلیل باالبودن هزینه های تأخیر ( waitingیا )7 NPTبیش��تر از
بس��یاری از صنایع دیگر است .از طرفی ریسک تأمین و تحویل به موقع
س��وخت در صنعت حفاری فراس��احل بیش از صنعت حفاری خشکی
می باش��د ،که بر این اساس ،صاحبان و متخصصین هر صنعت می توانند
در تعاریف حدود ذخیره احتیاطی و اضطراری س��وخت برنامهریزی و
سیاست گذاری نمایند .پس از اتمام فاز برآورد و نیازسنجی ،برنامهریزی
جه��ت تأمین انجام گردیده و زنجی��ره وارد فرایند بعدی (فرایند تأمین)
خواهد شد (جدول.)1
ب) تأمی�ن :فراه��م نم��ودن و محقق س��اختن نتایج فراین��د برآورد و
نیازسنجی ،مرحله تأمین میباشد که حلقه دوم از مدیریت زنجیره تأمین
( )SCMتلق��ی میگردد .اولین ش��اخص و زیرحلق��ه در فرایند تأمین،
شناسایی پیمانکاران حفاری و تأمینکنندگان کاال یا خدمات لجستیکی
حفاری میباش��د .پیچیدگی و حساس��یت ب��االی فرایندهای حفاری و
پر ریس��ک و تخصصی بودن این صنعت س��بب شده اس��ت که عموماً
مقادیر زی��ادی از امور اجرای��ی پروژههای حفاری ب��ه تأمینکنندگان
و پیمانکاران حائز ش��رایط برونس��پاری ش��ود .بدیهی اس��ت انتخاب
پیمانکاران و تأمینکنندگان باید در ش��رایط عادالنه و بر مبنای رویهها
و دس��تورالعملهای ش��فاف و مش��خص باشد .شناس��ایی و دستهبندی
تأمینکنن��دگان و دریافت اطالع��ات موردنیاز جه��ت ارزیابی ،تعیین
ش��اخص های ارزیابی و امتیازدهی بر اس��اس شاخص ها و طبقهبندی بر
مبنای امتیاز اخذ ش��ده یکی از روش های معمول در انتخاب پیمانکاران
و تأمینکنندگان زنجیره تأمین می باشد .نظر به اینکه این فرایند معموالً
زمان بر اما اساس��اً مورد نیاز می باشد ،لذا برنامهریزی زمانی جهت انجام
به موقع فرایند ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان اولین گام در این مس��یر
خواهد بود.
فراین��د ارزیابی باید بص��ورت مس��تمر و دوره ای ت��داوم یابد ،زیرا
قابلیت های تأمینکنندگان ممکن اس��ت به مرور زمان دچار تغییر شود؛
ابزار ،روش ه��ا و تکنولوژی های جدید می تواند ب��ه ظرفیت های قبلی
تأمینکننده اضافه شود ،یا بالعکس تجهیزات و امکانات تأمینکنندگان
موجود در زنجیره ممکن اس��ت با گذر زمان مس��تهلک شده یا کاهش
یاب��د؛ یا اینکه انتظارات ذینفعان یا ش��رایط تحق��ق محصول دچار تغییر
شود.
بنابراین فرایند انتخاب و ارزیاب��ی تأمینکنندگان و پیمانکاران ،یک

فراین��د دائمی در طول حیات پروژه ،س��ازمان و یا زنجیره تأمین خواهد
بود .به دلیل اینکه صنعت حفاری یکی از هزینهبرترین ،پرریس��ک ترین
و تخصصی ترین صنایع می باشد ،لذا محدویت در تعداد تأمینکنندگان
در بخش های مختلف این صنعت بسیار بیشتر از سایر صنایع است .توجه
به این نکته اساس��ی معین می کند که ایجاد فضای رقابتی و عادالنه بین
تأمینکنندگان ای��ن صنعت جهت ورود به زنجیره تأمین بس��یار مهم و
اساس��ی اس��ت .مرحله تأمین در تمام صنایع و خصوصاً صنعت حفاری
باید دارای س��اختار فرایندی مش��خص و منظم باشد و بُروز پیچیدگی و
یا جدایی در بخشی از آن مطمئناً اثرات منفی قابلتوجهی در نتایج کار
خواهد گذاشت.
برنامهریزی تأمین باید به گونه ای باش��د که تماماً نیازهای تعیین شده
در مرحل��ه ب��رآورد اعم از تعداد یا حجم ،مش��خصات و همچنین زمان
و م��کان تحوی��ل کاال ،مواد یا خدمات برآورد ش��ده را پوش��ش دهد.
درنهایت باید تعادل بین اطالعات مرحله برآورد و تأمین برقرار باشد:

MR=PO, ∆MR=∆PO
SR=SO, ∆SR=∆SO

( 8 MRبرآورد و درخواست کاال یا مواد) و ( 9 SRبرآورد و درخواست
خدمات)
11
( 10 POسفارش تأمین کاال یا مواد) و ( SOسفارش تأمین خدمات)
نظ��ر به اینک��ه خروجی و نتایج ای��ن مرحله از زنجی��ره تأمین به طور
مس��تقیم بر محصول پروژه های حفاری مؤثر خواهد بود ،لذا پیادهسازی
مکانیسم کنترل و پایش مرتب شامل مراحل برنامهریزی ،اجرا ،کنترل و
اقدام (چرخه دمینگ) بسیار کارا و مؤثر خواهد بود.
پس از اتم��ام مرحله تأمین ،برنامهریزی جه��ت ورود به حلقه بعدی
زنجیره (توزیع) صورت می گیرد.
ج) توزی�ع :حلق��ه کلیدی و حس��اس دیگر در زنجی��ره تأمین صنعت
حف��اری فراس��احل ،امور توزیع و نهاییس��ازی و تحقق نیاز میباش��د.
بخش توزیع دربرگیرنده حجم عمده ای از فعالیت های مدیریت زنجیره
تأمین است .در فعالیتهای فراساحلی ،حمل و نقل به دو صورت هوایی
یا دریایی می تواند انجام ش��ود .پائین ب��ودن قابلتوجه هزینه های حمل
و نقل دریایی در مقایس��ه با حمل و نقل هوایی س��بب ش��ده است اکثر
شرکتهای حفاری فراس��احل ،در امور ترانزیت و جابجایی مربوط به
پروژه های خود از روش دریایی اس��تفاده نمایند .اما آنچه مسلم است به
دلیل باال بودن ریسک های حمل و نقل دریایی ،ضرورت برنامهریزی و
زمانبن��دی و مدیریت دقیق این بخش از زنجیره تأمین بیش تر نمود پیدا
خواهد کرد.
تأمین ب��ه موقع آب ،مواد غذایی و مواد بهداش��تی پرس��نل حفاری
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مس��تقر بر روی دکل حفاری ،تأمین به موقع س��وخت مورد نیاز دکل،
جابجایی نفرات و کاالهای حفاری از اصلی ترین فعالیت های لجستیکی
در حوزه ارائه خدمات حمل و نقل دریایی در صنایع حفاری فراساحلی
بهش��مار می رود .برنامهریزی اجرای عملیات حف��اری عموماً به نحوی
انجام می گردد که این عملیات به صورت مس��تمر و بدون وقفه باش��د؛
زی��را هرگونه توقف حف��اری به هر دلیل می تواند تاثی��ر منفی در زمان
پروژه ه��ای حفاری و به تبع آن افزایش قابل توجه هزینه های مربوطه را
ش��امل گردد ،لذا برنامهریزی جهت انجام فعالیت های به موقع و صحیح
این بخش از زنجیره تأمین حائز اهمیت می باشد.
ش��یوه عملی مدیریت بهینه خدمات لجستیک دریایی باید به گونه ای
باش��د که ضمن شناس��ایی و لحاظ قرار دادن ریسک های منفی ممکن،
ارائه پاس��خ های مناسب به ریسک ها در صورت وقوع احتمالی ریسک
مربوطه در زمان مناس��ب انجام گیرد ت��ا خللی در عملیات حفاری وارد
نگردد .شناس��ایی و طبقهبندی مدیریت ریس��ک های حوزه لجس��تیک
دریای��ی نیاز به تحقی��ق و بررس��ی های مجزایی دارد .ام��ا از مهمترین
ریس��ک هایی که می تواند این بخش از زنجیره تأمین را دچار مش��کل
نماید می توان به عدم تأمین و یا ارس��ال به موقع س��وخت ،مواد غذایی
و آب ،کااله��ا و مواد مصرفی و یا پرس��نل مورد نیاز حفاری؛ ش��رایط
جوی نامناسب؛ وضعیت نامساعد دریا؛ وجود مشکالت حوزه گمرکی؛
ریس��ک های مربوط ب��ه بارگیری ،تخلی��ه وهمچنین خراب��ی احتمالی
شناورها اشاره نمود.
بهطور کل��ی عملیات لجس��تیکی نامناس��ب در راس��تای فرایندهای
زنجیره تأمین در صنعت حفاری فراس��احل ،منج��ر به بروز اثرات منفی
در کل زنجی��ره تأمین و افزایش هزینه های تولید محصول خواهد ش��د.
یکی دیگر از اثرات غیر مس��تقیم مدیریت ناصحیح خدمات لجس��تیک
در زنجیره تأمین ،بروز اثر ش�لاقی خواهد بود .اثر ش�لاقی یکی از آثار
نامطلوب در زنجیره تأمین است ،این اثر خصوصاً در زنجیره های تأمین
ب��ا تعداد فرایندهای زیاد به مانند صنعت حفاری فراس��احل مش��کالت
فراوان��ی ایج��اد و منجر به تحمی��ل هزینه های هنگفتی ب��ه کلیه اجزای
زنجیره می ش��ود .بهطور کلی اثر شالقی به پدیده ای اطالق می شود که
در آن نوسانات در سفارشات ،در عبور از مراحل مختلف زنجیره تأمین
افزای��ش می یابد .این افزایش می تواند س��بب بی ثباتی در زنجیره تأمین
و افزای��ش هزینه های کل��ی زنجیره گردد[ .]19می ت��وان تبعات وجود
اثر ش�لاقی در زنجیره تأمین صنعت حف��اری را بصورت زیر بیان نمود:
افزایش هزینههای حفاری ،افزایش هزینههای ناش��ی از کاالی مازاد در
انبار ،افزایش زمان های تحویل پروژه حفاری و بروز نارضایتی ذینفعان،
افزای��ش هزینه های حم��ل و نقل ،افزای��ش هزینه های نیروی انس��انی،
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کاهش روابط نزدیک بین اجزاء در زنجیره تأمین.
در صنعت حفاری فراساحل ،یکی از زیر حلقه های اصلی و بسیار مهم
حلق��ه توزیع ،انبارها و مبحث مدیریت مناس��ب انبارها و موجودی های
انبار می باش��د .انبارها عموماً در پایگاه ها و مراکز لجستیکی و همچنین
بر روی دکل های حفاری مس��تقر می باشند .حمل کاالهای موردنیاز از
انبارهای پایگاههای لجستیکی به انبارهای دکل عمدتاً توسط شناورهای
حمل بار ( )Supply Boatصورت می گیرد.
بهمنظور بهینه س��ازی فرایند خرید و تأمین بهموقع کاالهای موردنیاز
پروژه ،مدیریت یکپارچه و کنترل موجودی انبارها (اعم از کاالهایی که
خرید آنها انجام ش��ده ولی هنوز تحویل انبارها نشده است یا کاالهایی
که در هر یک از انبارهای مراکز لجس��تیکی یا عملیاتی موجود هس��تند
و یا کاالهایی که بر روی ش��ناورهای حم��ل و نقل بار در مرحله انتقال
به یکی از انبارها می باش��ند ،به منظور جلوگیری از خرید اضافه و بروز
اثر ش�لاقی و تحمیل هزینههای مازاد)  ،نظارت بر فرایند درخواست تا
تحویل به موقع کاال به مراکز عملیاتی الزم اس��ت فرایند برنامهریزی و
کنترل مواد در س��ازمان های مرتبط با صنعت حف��اری مدون و اجرایی
گردیده و بصورت مس��تمر مورد پایش و کنت��رل قرارگیرد .عدم توجه
ب��ه این موضوع به دلی��ل بروز نقص در اطالع��ات و پیچیدگی گردش
اطالع��ات می تواند یک��ی از فاکتورهای اصلی عامل بروز اثر ش�لاقی
گردد.
نتیجه گیری

پیادهس��ازی نظام یکپارچه مدیریت زنجی��ره تأمین در صنعت حفاری
فراس��احل منجر ب��ه افزایش کارایی و اثربخش��ی و به تب��ع آن ارتقای
بهره وری در این صنعت خواهد ش��د .شناس��ایی فرایندها و زیرفرایندها
و فعالیت ه��ای مرب��وط به هر فراین��د ،گام اول در اس��تقرار این زنجیره
می باش��د و اولویتبندی و تعیین تقدم و تأخر فرایندها و تعریف مس��یر
حرکت فعالیته��ای مختلف درون چرخه زنجی��ره تأمین گام دوم در
یکپارچه سازی زنجیره تأمین خواهد بود.
س��ه ف��از یا حلقه اصلی ش��امل ب��رآورد ،تأمین و توزی��ع برای یک
زنجیره تأمین در صنعت حفاری فراس��احل تعری��ف گردید که الزمه
ورود به فعالیت های هر مرحله یا حلقه ،برنامه ریزی می باشد .در مرحله
برآورد ،نوع ،مقدار ،زمان و مکان استفاده مواد یا کاال یا خدمات تعیین
می گ��ردد .حلقه تأمین مرب��وط به فراهم نمودن یا خری��د کاال یا مواد
یا خدمات براس��اس مشخصات معین ش��ده در مرحله برآورد می باشد.
کنترل و پایش مرتب فعالیت های مرحله تأمین ،از اهمیت بس��یار باالیی
برخوردار اس��ت؛ زیرا کاال یا خدمات تهیه ش��ده مس��تقیماً بر کیفیت
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هیچیک از حلقههای زنجیره تأمی��ن بهتنهایی نمی توانند بدون ایجاد
 کارای��ی الزم و کافی را،یکپارچگی و پیوس��تگیِ فرایندهای مربوطه
 لذا توجه به اصل یکپارچه س��ازی در حلقه های زنجیره،داش��ته باش��ند
تأمی��ن صنعت حف��اری یکی از الزام��ات اقتصادی ب��ودن این صنعت
.خواهد بود

 مرحل��ه نهای��ی در زنجیره تأمین.محص��ول حفاری مؤث��ر خواهد بود
 برنامهریزی. مربوط به حلقه توزیع می باشد،صنعت حفاری فراس��احل
دقیق در این مرحله سبب خواهد شد تا کاال و خدمات برآورد شده در
زمان و مکان مناس��ب تحویل و بکارگیری شود و وقفهای در توزیع به
.وجود نیاید

پانویس ها
1. Out Sourcing

2. MPS:Master Production Schedule
3. Master Development Plan
4. Supply Boat
5. Gap Analysis
6. Supply Chain Management

7. Non Production Time
8. Material Request
9. Service Request
10. Purchasing Order
11. Service Order
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