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دكتر فتاحي رئيس انجمن بين المللي مهندسان نفت جهان:SPE

توليد نفت سنگين و مديريت نيروي انساني از جمله چالشهاي
صنعت نفت در آينده
براي اولين بار رياست انجمن  SPEجهان به يك ايراني واگذار شد
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دكتر فتاحي به رياست انجمن بين المللي مهندسان نفت  SPEجهان
در سال  2010ميالدي منصوب شد.
دكتر فتاحي متولد س��ال  1326در تهران ،داراي دو مدرك دكتري
در زمين��ه ه��وا فضا و مكاني��ك از دانش��گاههاي امريكا اس��ت .وي
همچني��ن مطالعات خود را درزمينه نفت و در بخش باالدس��تي نيز
ادامه داد .رياس��ت انجمن بين المللي مهندسان نفت  SPEجهان كه
براي برگزاري همايش  SPEبه ايران دعوت ش��ده بود در جمع تعداد
زيادي از مديران ،متخصصين صنعت نفت ،كارشناس��ان ،دانشجويان
عضو و غير عضو انجمن در تاريخ هجدهم اسفندماه  1387در باشگاه
شماره يك شركت ملي نفت ايران به ايراد سخنراني پرداخت.
الزم به ذكر اس��ت انجمن  SPEدر س��ال  1913در قالب موسسه اي
به نام موسسه مهندسان معدن امريكا  AIMEتاسيس شد و در سال
 1957اين انجمن بطور جدي و بصورت يك انجمن بين المللي نفت
در دنيا ش��روع به كار كرد .اين انجمن س��ازماني غيرانتفاعي بوده كه
ش��ركت اصلي آن در هلند واقع شده و شامل  6زير مجموعه در تمام
دنيا است SPE .داراي  90000عضو در سراسر دنيا بوده كه  22000عضو آن

*

و تولي��د ،صنعت نف��ت بيش از هر زمان ديگر ب��ا چالشهاي يگانه و
جديد روبروس��ت .اين چالشها در زمينههاي مختلف از جمله :توليد

نفت س�نگين ،توليد نفت از زير آبهاي عمي�ق و توليد انواع نفتهاي غير

متعارف از قبيل بيتومن و نفتهاي فوق سنگين است .بعنوان مثال ،بيش
از دو س��وم ذخاير باقيمانده نفت در دنيا به گونه انواع نفت س��نگين
هستندكه با گرانرويهاي گوناگون در طبيعت موجود و از نظر توليد
و بهرهب��رداري پيچيدگيهاي مخصوص ب��ه خود را دارند .در حاليكه
نفت سنگين در نقاط مختلف دنيا يافت ميشود ،چالش عمده ،يافتن
روشه��اي تولي��د آن با كمترين مقدار س��رمايه و در عين حال قابل
قبول از نظر استانداردهاي حفاظت محيط زيست است.
ذخي��ره نف��ت باقيمان��ده در دنيا در ح��دود  2100ميليارد بش��كه
تخمينزده ميش��ود كه بيش از  800ميليارد بش��كه آنرا اقسام نفت
سنگين تشكيل ميدهد .در حاليكه اين رقم بزرگيست ،بايد به خاطر
داش��ت كه مقدار نفت باقيمانده درجا در دني��ا بين  6000تا 7000
ميليارد بش��كه ميباش��د .از اين مقدار 2700 ،ميليارد در كانادا و در
ح��دود  1000ميلي��ارد بش��كه در خاورميانه قرار دارن��د .با توجه به
ارق��ام باال ،ميتوان نتيجه گيري كرد كه حتي افزايش كميدر مقدار
را دانشجويان تشكيل ميدهند.
در اي��ن همايش دكتر فتاحي ابتدا به مروري از تاريخچه انجمن  SPEدرص��د بازدهي مخازن ميتواند ميلياردها بش��كه به ذخاير نفت دنيا
در جهان پرداخت و در ادامه در مورد چالشها و مش��كالت در پيش اضافهكند.
روي صنعت نفت در آينده،سخنان مبسوطي به شرح ذيل ايراد كرد:
با توجه ب��ه اهميت و نقش انرژي در جهان امروز و موازنه بين تقاضا بس��ياري از اين ذخاي��ر در مخازني كه ضخام��ت اليههاي آنها كمتر
* كارشناس مديريت برنامهريزي

از  10مت��ر ،عمق بي��ش از  1000متر ،تخلخ��ل كمتر از ،%20
تراواي��ي كمتر از يك دارس��ي و بعضي موارد در زير اليههاي ضخيم
يخ ب��ا درجه حرارت مخزن كمتر از  7درجه س��انتيگراد قرار دارند.
بهرهبرداري و توليد نفتهاي س��نگين به دالئل ذكر ش��ده و رعايت
مقررات حفظ محيط زيست مستلزم فناوري بيشتر و پيشرفته تر و
هزينه هنگفت ميباشد .در حاليكه توليد نفت سنگين با چالشهاي
بزرگتري مواجه اس��ت ،توليد نفت سبك نيز مشكالت و چالشهاي
خ��ود را دارد .با اين وجود هر دوي آنها ب��ا معيارها و مراحل پايهاي
يكساني در زمينه توليد و بهرهبرداري روبرو هستند.
با اينكه نفت موجود در دنيا به زودي تمام نخواهد ش��د ،توليد نفت
بايد همگام با مقدار تقاضاي آن از جانب كش��ورهاي پرجمعيت نظير
چين و هندوستان باش��د .آژانس اطالعات انرژي آمريكا ،در گزارش
س��ال  2008خود پيش بيني ميكند ك��ه تقاضاي جهاني انرژي در
سال  2030به  700000تريليون بي تي يو كه يك و نيم برابر مقدار
فعلي است خواهد رسيد .اين گزارش همچنين معتقد است كه بيش
از  %80مصرف انرژي آينده از منابع فسيلي خواهد بود.
در حاليك��ه مس��ائل متع��ددي در آينده وجود دارن��د ،برخي از اين
مشكالت در صنعت نفت در حال حاضر به صورت چالشهاي حساس
دكت�ر ليهات�ت ،رئيس انجم�ن بين الملل�ي پيمانكاران حف�اري :فقط
براي دكلهاي حف�اري دريايي ،حدود  17000نيروي تازه نفس مورد
نيازاس�ت كه در حال حاضر در اس�تخدام صنعت نيستند .اين كمبود
افراد واجد شرايط ميتواند در رشد صنعت نفت ايجاد اختالل كند.

و بحراني خود را نشان دادهاند .از مهمترين اينها ،مديريت نيروهاي
انس��اني ،فناوري از توليد و توس��عه تا كاربرد ،بهينهسازي فرآيندها،
همكاريهاي مشترك و باالخره مديريت ريسك هستند.
اينها مسائل جديدي نيستند ،ولي ميتوانند به سطحي صعود كنند
كه باعث بروز مشكالت عمدهاي براي صنعت نفت در آينده نزديك
شوند كه در اين راه  SPEميتواند در اين موارد نقش عمدهاي را در
يافتن راه حل براي اين مسائل ايفا كند.
مديريت نيروهاي انس��اني يكي از مهمترين چالشهاي ما در آينده
اس��ت .متأس��فانه ،ما يك��ي از مع��دود صنايعي هس��تيم ،كه ارزش
شركتهاي نفتيمان را بر اساس ذخاير بشكههاي نفت آنها ميسنجيم
و نه به ميزان ارزش نيروي متبحر انساني .اين در حاليست كه نيروي
با تجربه و تحصيلكرده انس��اني شاغل در صنعت ،اساس موجوديت و
موفقيت دراز مدت آن خواهد بود.
برطب��ق گفته دكتر ليهاتت ،رئيس انجمن بي��ن المللي پيمانكاران
حف��اري ،فقط براي دكلهاي حفاري درياي��ي ،حدود  17000افراد
ت��ازه مورد نيازند كه در حال حاضر در اس��تخدام صنعت نيس��تند.
اين كمبود افراد واجد ش��رايط ميتواند در رش��د صنعت نفت ايجاد
اختالل كند.
تحصي�لات مت��داول امروزي با آنك��ه هنوز براي آم��اده كردن افراد
براي پيوس��تن به صنعت الزم اس��ت ،مدتهاس��ت كه نارساني آن
براي تماميدوره كاري اش��كار شده است .الزمه محيط جديد كاري،
يادگيري بدون وقفه در تماميطول خدمت ميباشد.

در گذش��ته ،محي��ط كاري متولدين پس از جن��گ دوم جهاني،
هميش��ه توام با يادگيري از افراد با تجربه و يا به وسيله تعليم فنون
در داخل ش��ركتها ب��ود .همچنين ،اين كارفرما بود كه مس��ئوليت
آمورش افراد جوان و كم تجربه را بعهده داش��ت .اما در محيط كاري
ام��روز ،مجالي ب��راي يادگيري از افراد با تجربه نيس��ت .كالسهاي
درس داخلي ،به وس��يله س��ازمانهاي تعليماتي خارج از ش��ركتها
جايگزين ش��دهاند و باالخره ،مس��ئوليت آموزش افراد جوان نيز به
خود آنها واگذار شده است.
موفقي��ت در جايگزين��ي تجربههائي كه در حال خ��روج از صنعت
مديري�ت نيروهاي انس�اني يكي از مهمترين چالشه�اي ما در آينده
است.

است ،بستگي زيادي به جلب استعدادهاي تازه در سطح جهاني دارد.
اين كمبود نيروي انس��اني را ميتوان از ميان فارغ التحصيالن س��اير
رش��تههاي علوم و يا مهندسي ،جلب افراد با تجربه از صنايع ديگر و
يا از افراد آموزش ديدهاي كه از خدمت در ارتش مرخص ميش��وند
نيز تأمين كرد.
حف��ظ اس��تعدادها و تجارب موج��ود ،بايد از مهمتري��ن الويتها در
مورد مديريت نيروي انس��اني باش��د .آموزش و تعليم اعضاي جوان،
سرمايهگذاري ارزشمندي در تضمين كاميابي آينده صنعت نفت است.
س��ازمانهايي كه خواهان موفقيت در آينده هس��تند بايد استراتژي
روشني در مورد جلب استعدادها ،كارگيري موثر آنان و حفظ افراد با
ارزش در مراحل مختلف سني در محيط كار داشته باشند.
از فعاليتهاي  SPEدر اين خصوص ،ميتوان سازماندهي برنامههاي
اعض��اي جوان صنعت ،فارغ التحصي�لان متخصص ،آگاهي در مورد
انرژي ،جس��تجو براي اساتيد دانش��گاه و تخصيص بودجه به منظور
اعطاي كمك هزينه تحصيلي براي آنهائيكه هدفش��ان تدريس است
نام برد.
فناوريهاي مورد نياز در آينده ،بايد هم اكنون شناس��ائي شده و بر
روي آنها س��رمايهگذاري ش��ود تا به موقع براي استفاده در ميادين
نفت��ي آماده باش��ند .همچنين در حال حاضر روند معمول س��رمايه
گذاري در توس��عه فناوري ،بايد با همكاريهاي علميبين سازمانها
توام با طرح ريزي جامع و سرمايهگذاري كافي باشد.
توس��عه و پياده كردن فناوريهاي آينده امريس��ت بسيار پيچيده و
پرخرج كه الزمه آن اتخاذ يك استراتژي روشن توام با همكاريهاي
هر چه بيشتر ما بين صنعت نفت ،دانشگاهها و مراكز پژوهشي است.
اين همكاريهاي نزديك علميفرصتهاي متعددي به وجود خواهند
آورد كه در آن نيروهاي متخصص در نقاط مختلف دنيا بتوانند با يك
ديگر كار كنند ،از اتالف وقت و سرمايه جلوگيري كنند و همزمان به
توسعه فناوريهاي جديد صورت عمل بخشند.
يكي ديگر از ابعاد كوش��شهاي ما ،باي��د در راه هر چه كوتاه كردن
زمان بين توس��عه فناوري و به كارگيري آن باشد .به عنوان مثال :از
زمانيك��ه اولي��ن گزارش فني در مورد تزريق بخ��ار در ميدان نفتي
« »Mt.Posoدر كاليفرنيا ارائه شد ،تا زمان عملي شدن اولين تزريق
 20س��ال طول كش��يد .در آينده ،چنين تأخيري قابل قبول نخواهد
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بود.
در بسياري از موارد ،كندي در پذيرش فناوري جديد بدليل احساس
راحتي و آشنائي با شرايط موجود است و همين امر باعث ميشود كه
پذيرش و كاربرد فناوريهايي كه از راه ميرسند را بدليل تازه بودن و
نا آش��نائي و ريسك بيشتر به تأخير بياندازد .به خاطر افزايش آگاهي
از تولد فناوريهاي نو SPE ،به طرق مختلف از قبيل مبادله اطالعات
علم��ي ،كنفرانسها و همچنين انتش��ار كت��اب و ژورنالهاي فني به
فعاليت مشغول اس��ت .فعاليتهاي ديگر اس پي اي در زمينه اشاعه
فناوري ،عبارتند از :تش��كيل كميتههاي مشاور در تحقيق و پژوهش،
جم��ع آوري گازهاي كارب��ن ،ذخاير نفت و گاز ،مديريت منابع نفتي
و همچني��ن مباحثهه��اي فني از طريق مجله ماهيان��ه  JPTو برنامه
سخنرانان برجسته.
در صنعت نفت پيش��رفته و پيچيده ما نيز ،مديريت موثر پروژهها نياز
به حذف اتالف وقت و سرمايه و باال بردن بهرهوري دارد .اما ما در اين
رش��ته بسيار كم تجربه هستيم و به همين خاطر بايد از ساير صنايع
توليدي كه در اين امر پيشرفته هستند بياموزيم .كاربرد بهينهسازي
فرآيندها ميتواند تأثير عميقي در تقليل هزينهها و تسريع زمان الزم
ب��راي پياده كردن فناوريهاي جديد داش��ته باش��د .در حال حاضر،
فق��ط تعداد كمياز ش��ركتهاي نفتي به بررس��ي فرآيندهاي خود و
ميزان كيفيت توليديش��ان پرداختهاند .در آينده ،روشهاي جديدي
در مديري��ت كاري م��ورد نياز خواهد بود ك��ه در آن ابتكار و نوآوري
از س��وي ردههاي پائين جايگزين اقدامات دستوري از جانب ردههاي
باالي سازمان بشود.
يكي ديگر از مس��ائلي كه صنعت نفت بايد به آن توجه كند همكاري
و مش��اركت در موارد گوناگون اس��ت .همكاريهايي كه به آنها اشاره
ميش��ود ش��امل مبادله دانش ،يادگيري از يكديگ��ر و هماهنگي در
مس��ائل موج��ود في ما بين اس��ت .اين همكاريها ن��ه تنها منجر به
تماسهاي بيش��تر و مبادالت علميخواهد ش��د ،بلكه نهايتاً سرعت
پيشرفت را افزايش و هزينه توسعه ميادين نفت و گاز را تقليل خواهد
داد .مس��ائلي كه در آينده با آنها روبرو خواهيم ش��د بسيار وسيعتر و
پيچيدهتر از آن هس��تندكه فقط يك گروه بتوانند به تنهائي برايشان
راه حل پيدا كنند .در عوض ،بايد به دنبال راههايي باش��يم كه در آن
همكاري بين همه اعضاي صنعت ترويج گردد.
راههاي فراواني براي همكاري بيش��تر موجود هستند .تبادل تجارب
عملياتي ،شركت در گروههاي پژوهشي ،ايجاد فرصتهاي كارآموزي
براي دانش��جويان ،فرصتهاي پژوهش��ي براي اس��اتيد دانش��گاهها،

فرصته��اي تدريس در دانش��گاهها ب��راي مهندس��ين و كارمندان
واجد ش��رايط ش��اغل در صنعت نفت و افزايش كمكهاي مالي براي
دانشگاهها از جمله مثالهاي اين همكاريها هستند.
در درباره ريس��ك در انج��ام پروژهها و به حس��اب آوردن احتماالت
در تصميمگيريه��اي روزانه كاري ميت��وان درباره ابهامات آينده در
صنعت و به ش��كل وس��يعتر در س��طح جهان كه مانع رشد صنعت
نفت و يا تصوير نا مناس��بي از آن در افكار عموميبجا بگذارند ،اشاره
گردد.
آمار جديدي كه توس��ط ارنس��ت اند يانگ در م��اه ژانويه  2008در
ژورنال  JPTبه چاپ رس��يد ،نش��انگر آنس��ت كه كمب��ود افراد واجد
ش��رايط وخامت اوضاع اقتصادي ،كنترل هزينهها ،موضع گيريهاي
سياسي در مورد دستيابي به ذخاير نفت ،رقابتهاي بين شركتهاي
دولتي و ديگر ش��ركتهاي خصوصي نفت ،عدم اتخاذ سياس��تهاي
روشن در مورد آينده انرژي ،تغييرات ناگهاني تقاضا براي نفت ،اوضاع
ج��وي ،تغيي��رات ناگهاني در عرضه نفت ،و باالخ��ره صرفه جوئي در
مصرف انرژي از مس��ائلي هستند كه آگاهي از چگونگي آنها در آينده
داراي اهميت زيادي براي صنعت ما است.
صنعت نفت همواره به ويژه در هنگام درآمدهاي قابل مالحظه هدف
انتقادات افكار عموميدر سراس��ر دنيا قرار گرفته اس��ت .متأس��فانه،
ذخيره نفت باقيمانده در دنيا حدود  2100ميليارد بش�كه تخمينزده
ميشود كه بيش از  800ميليارد بشكه آنرا اقسام نفت سنگين تشكيل
ميدهد .بايد به خاطر داشت كه مقدار نفت باقيمانده درجا در دنيا بين
 6000تا  7000ميليارد بشكه ميباشد .از اين مقدار 2700 ،ميليارد در
كانادا و در حدود  1000ميليارد بشكه در خاورميانه قرار دارند.

هنگاميكه در مورد نفت صحبت ميش��ود ،عم��وم مردم اصل عرضه
و تقاضا ،ريس��ك در عمليات ،و جهاني بودن صنعت نفت را فراموش
ك��رده و نظرات منفي خ��ود را در مورد آن حفظ كرده و يا تش��ديد
ميكنند .در نتيجه ،ما بايد همواره كوشش و سعي مداوم در باال بردن
آگاهي عموم داشته باشيم.
نمودارهاي سادهاي از اين نظير ،كه قيمت نفت را در مقايسه با اجناس
ديگر نش��ان ميدهد ميتوانند براي همه حتي بعضي از ش��اغلين در
صنعت نيز آموزنده باشند .اين مقايسه نشان ميدهد در حاليكه نفت
مادهاي تمام شدني است .قيمت آن به مراتب ارزانتر از بسياري ديگر
از اجناس است كه تمام شدني نيز نيستند.
يكي از موارد س�وء تفاهمهاي عامه راجع به مالكيت شركتهاي خصوصي
نفتي است .گزارشي كه اخيرا ً از طرف انستيتوي نفت آمريكا منتشر شده،
نشان ميدهد كه  %98سهام اين شركتها متعلق به اشخاص عادي است.
امروزه هر كس�ي ميتواند با خريد س�هام هر كدام از اين شركتها ،مالك
سهمياز آنها باشد.

ب��ا توجه به آنچه كه ذكر ش��د و از آنجائيكه وجه��ه صنعت نفت در
تصميم نس��ل جوان در پيوستن به صنعت مهم است ،ما بايد همواره
سعي فراوان در نقش آفريني مثبت آن در افكار عموميبنماييمSPE .
نيز در اين جهت به فعاليتهاي مختلف و عمدهاي مشغول است.
در پايان ،دكتر فتاحي لوحهاي يادبودي به دانش��جوياني اهدا كردكه
توانس��ته بودند در مسابقات داخل و خارج كشور مقامهاي ارزندهايي
بدست آورند.

