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مقاالت تحلیلي-كاربردي

توسعه و تولید، میادین هیدروکربنی، دانش بنیان، فن آورمحور، نگرش سیستمی، توسعه ی فن آوری، افزایش تولید، ضریب بازیافت

توسعهوتولیدفنآورمحورمیادینهیدروکربنی

در بند چهاردهم سیاس��ت هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و حفظ و توس��عه ی ظرفیت هاي تولید نفت این 
منابع )به ویژه در میادین مش��ترک(، بر افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کش��ور تأکید شده است. از سوی دیگر در بخش اول بند پنجم سیاست های 
کلی علم و فن آوری، افزایش سهم علم و فن آوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی مورد توجه واقع شده است. از این رو 
مقاله ی حاضر به دنبال آن است تا با ارائه ی روش شناسی طرح توسعه و تولید دانش بنیان یا فن آورمحور میادین هیدروکربنی، در جهت برآورده شدن 

سیاست های مذکور گام بردارد.

پژوهشگاهصنعتنفت سیدمهدیامطهری*،سیدصالحهندی

مقدمه
در توس��عه ی فن آوری باالدستی صنعت 
نفت س��ه عامل اصلی مش��ارکت دارند که 
عبارتند از ش��رکت های بهره بردار )به عنوان 
متقاض��ی ف��ن آوری(، هس��ته های پژوهش 
و ف��ن آوری )به عن��وان مدیریت پروژه های 
توس��عه دهندگان  و  ف��ن آوری(  توس��عه ی 
)به عن��وان مجری��ان پیاده س��ازی و اجرای 
ای��ن رو طراح��ی صحی��ح  ف��ن آوری(. از 
عرص��ه ی بازیگ��ری، نق��ش بی بدیل��ی در 
ایف��ای نقش بهین��ه ی این بازیگ��ران دارد. 
اگ��ر این عرصه ی��ا به عب��ارت دیگر محور 
اصلی بازیگ��ری، یک میدان نفتی باش��د، 

دس��تاوردهای این بازی که همان توسعه ی 
فن آوری است نقش به س��زایی در افزایش 
تولید و ضریب بازیاف��ت یا بهبود مدیریت 

مخازن دارد.
از  اس��ت  عب��ارت  مخ��زن  مدیری��ت 
تصمیم گیری برای اداره ی یک میدان نفتی 

که متشکل از فرآیندهای زیر است ]1[:
 تدوین اس��تراتژي و تعیین اولویت  هاي 
توس��عه و تولی��د ب��ر مبن��اي دس��تیابي ب��ه 

شاخص  هاي کلیدي عملکرد
 مطالعه ی جامع و تهیه ی طرح توسعه ی 

میدان
 اجرای طرح توسعه و تولید

 نظارت و ارزیابی
در تمام��ی ای��ن مراح��ل فن آوری های 
ب��ر پژوهش ه��ای  ن��رم و س��خت مبتن��ی 
بلندم��دت و آینده نگرانه، پژوهش های فنی 
و آزمایش��گاهی و پژوهش های��ی از ن��وع 
مدیریت پروژه نقش به س��زایی در مدیریت 

موفق میدان دارند.
در ش��کل-1 ارتب��اط بی��ن فرآیند اصلی 
مدیریت مخزن با فرآیند پشتیبان در حوزه ی 
پژوهش، نوآوری و فن آوری نشان داده شده 
است. با نگاهی به تجربیات انتقال فن آوری 
نتیج��ه می گیریم که ع��دم یکپارچگی بین 
س��ه عنصر ف��ن آوری، فرآیندهای کاری و 

)sm-motahari@gahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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نیروی انس��انی باعث شکس��ت بسیاری از 
پروژه های انتقال فن آوری اس��ت. از این رو 
برای توس��عه و تولی��د فن آورمحور باید از 
نگرش��ی سیس��تمی بهره جس��ت که بتواند 
فرآیندهای کاری موجود را ترسیم کرده، 
تضادها و تداخالت آنها را شناس��ایی کند 
و در راس��تای بهبود تولید میدان به ارائه ی 
فرآینده��ای بهینه و یکپارچه ی با اس��تفاده 
از فن آوری ه��ای جدی��د مب��ادرت ورزد. 
ای��ن هم��ان مفه��وم مدیری��ت یکپارچه ی 
دارایی های نفتی اس��ت که می تواند ظرف 

اصلی توسعه ی فن آوری باشد.
بر اساس رویکرد سیستمی، فرآیند تولید 

متشکل از س��ه زیرسیس��تم چاه، تأسیسات 
س��طح االرضی و مخزن اس��ت. ه��ر کدام 
از این اجزا با مش��کالتی مواجه هس��تند یا 
ظرفیت هایی ب��رای بهبود عملکرد از طریق 
بهینه سازی دارند. برطرف کردن مشکالت 
موجود یا بهینه س��ازی در چاه، تأسیس��ات 
س��طح االرضی و مخزن به ترتیب روش های 
بهب��ود تولی��د چاه محور، تأسیس��ات محور 
و مخزن مح��ور نامیده می ش��وند که منجر 
بازیاف��ت هیدروکربن  افزای��ش ضریب  به 
خواهند ش��د. تمایز این روش ها در زمان و 
هزینه ی دستیابی به افزایش ضریب بازیافت 
از می��دان اس��ت. روش ه��ای چاه مح��ور، 

روش های  مخزن محور  و  تأسیس��ات محور 
بهب��ود تولی��د کوتاه م��دت، میان م��دت و 
بلندمدت هس��تند ک��ه از لح��اظ هزینه ای 
به ترتی��ب صع��ودی هس��تند )ج��دول-1(. 
بر اس��اس ای��ن رویکرد سیس��تمی می توان 
برای افزایش ضری��ب بازیافت، پروژه های 
پژوهش��ی میدان مح��ور ش��امل پروژه های 
تأسیس��ات محور و  پژوهش��ی چاه مح��ور، 

مخزن محور تعریف کرد.
  یکي از مطالعاتي که بر اس��اس نظرات 
خب��رگان ش��رکت های ب��زرگ نفت��ی در 
خص��وص روش ه��ای مختل��ف عملیات��ی 
بهبود بازیافت تولی��د در بیش از 80 میدان 
و 400 مخ��زن خلی��ج مکزی��ک به منظ��ور 
بررسي روش مناس��ب بهبود بازیافت تولید 
انجام ش��ده، افزایش ضریب بازیافت تولید 
حاصل از به کارگیری روش هاي چاه محور 
در ح��د قابل قبولي )15-2 درصد( نس��بت 
به روش هاي مخزن مح��ور )22-2 درصد( 
اس��ت ]2[. روش ه��ای چاه مح��ور با توجه 
به زم��ان کوتاه��ی که ب��رای دس��تیابی به 
تولید بیش��تر نیاز دارن��د، از جایگاه ویژه اي 

برخوردارند.

توس�عهی و پژوه�ش روششناس�ی -1
فنآوریمیدانمحور

اثربخش��ی پژوهش و توسعه ی فن آوری 
ب��ر مبن��ای توس��عه و تولید از ی��ک میدان 
فرآین��د  یکپارچه س��ازی  مس��تلزم  نفت��ی، 
پژوهش و ف��ن آوری با عملیات توس��عه و 
تولید از میدان اس��ت. برای دستیابی به این 
مهم باید کنسرس��یومی متش��کل از شرکت 
توس��عه دهنده، قط��ب علمی-پژوهش��ی و 
س��رمایه گذار، همکاری وتعامل تنگاتنگی 
داش��ته باش��ند. بر مبنای دیدگاه سیس��تمی 
ارائه ش��ده در بخ��ش قب��ل، پژوهش های 
میدان محور مش��تمل بر پژوهش های مرتبط 

1    ارتباط بین فرآیند اصلی مدیریت مخزن با فرآیند پشتیبان در حوزه ی پژوهش، نوآوری و فن آوری
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  آوريفنپژوهش، نوآوري و  يدر حوزه يند پشتيبانآيند اصلي مديريت مخزن با فرآارتباط بين فر 1شكل

هاي مختلف عملياتي هاي بزرگ نفتي در خصوص روشبر اساس نظرات خبرگان شركت كه مطالعاتي از يكي در
 بهبود مناسب روش بررسي منظورمخزن خليج مكزيك به 400ميدان و  80بهبود بازيافت توليد در بيش از 

 حد در محورچاه هايكارگيري روشبه از حاصل توليد بازيافت ضريب افزايش ام شده،جانتوليد  بازيافت
هاي روش .]2[ است گرفته قرار) درصد 2-22( محورمخزن هايروش به نسبت) درصد 2- 15( قبوليقابل
 ند.برخوردار ايويژه جايگاه از ،براي دستيابي به توليد بيشتر هكوتا زمان به توجه با محورچاه
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 توليد بهبود هايروش ايهزينه و زماني يمقايسه 1 جدول

محورچاهمحورسيساتأتمحورمخزن
گاز غيرامتزاجي/ امتزاجيتزريق  
آب تزريق  
شيميايي مواد با زنيسيالب  
هوشمند مخزن

  مدتبلند
سال) 3- 5(

برداري، سازي واحدهاي بهرهبهينه
  و ... زداييگرها، نمكتفكيك

استفاده از تجهيزات توليدي زير سطح دريا

  مدتميان
)سال 2- 3(

حفاري آوريفن  
تكميل چاه آوريفن  
فرازآوري مصنوعي  
شيميايي تزريق مواد

  مدتكوتاه
 يكماه تا  6(

)سال

 

  محورميدان آوريفن يشناسي پژوهش و توسعهروش-1
يند آسازي فربر مبناي توسعه و توليد از يك ميدان نفتي، مستلزم يكپارچه آوريفن يبخشي پژوهش و توسعهاثر

براي دستيابي به اين مهم بايد كنسرسيومي متشكل با عمليات توسعه و توليد از ميدان است.  آوريفنپژوهش و 
بر مبناي گذار در يك تعامل تنگاتنگ همكاري نمايند. پژوهشي و سرمايه-دهنده، قطب علميتوسعه از شركت
هاي مرتبط با تواند مشتمل بر پژوهشمحور ميهاي ميدانپژوهش ،ه شده در بخش قبلارائ سيستميديدگاه 

نشان داده شده  2-در شكلطور كه همانمحور باشند. محور و مخزنسيساتأمحور، تهاي بهبود توليد چاهروش
 مدت هستند.بلند آرام و يمحور حلقههاي مخزنسريع و كوتاه و روش يمحور حلقههاي چاهروش

 
  
  

2   فرآیند توسعه و تولید دانش بنیان میدان
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 بنيان ميدانيند توسعه و توليد دانشآفر 2شكل 

  
 و سريع يحلقه اساس بر. داد انجام مخزن و چاه سطح دو دررا  سازيمدل توانمي مخزن، توصيف از پس
 در و كرد هارائ را محورچاه توليد افزايش هايحلراه چاه، سازيمدل و مخزن توصيف از پس توانمي مدتكوتاه
 مكشي ايميله هايپمپ مثل( فرازآوري هايروش شامل مربوطه هايآوريفن انتقال و توسعه به اقدام راستا اين
 شكاف مثل( چاه تكميل و حفاري و) پليمر- ژل (مثل شيميايي مواد تزريق ،)معلق الكتريكي هايپمپ و

  .كرد) هوشمند چاه آوريفن و هيدروليكي
 محورچاه توليد افزايش روش بهترين انتخاب و كاربردي راه ينقشه يك يارائه منظوربه مناسب روش انتخاب
 و اقتصادي فني، هايارزيابي به توجه همچنين و مخزن و سيساتأت چاه، هايمحدوديت و شرايط با متناسب
 بر. سازدمي فراهم مدون هايبرنامه قالب در را توليد افزايش شرايط بهبود و توسعه امكان ريسك، مطالعات

 ند ازعبارت كه كرد تعريف متدولوژي اين تبيين براي توانمي مختلفي گيريتصميمهاي درگاه ،3- شكل اساس
 علت با مقابله براي) محورچاه توليد افزايش هايروش از يكي( حلهرا يهئارا، چاه هر در مشكالت علت شناسايي

 با اقتصادي-فني تحليل، محورچاه توليد افزايش روش هر ذيل هاچاه بنديولويت، اچاه هر در مشكل ايجاد
تخمين ارزش  جهت داراولويت هايچاه مورد در ريسك آناليز رويكرد با چاه سازيمدل افزارهاينرم كارگيريبه

 براي اجرايي هايبسته يتهيهو  محورچاه توليد افزايش هايروش از ايبهينه سبد تشكيل، خالص يافزوده
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ها در روشها و هاي چاهبر اساس بسته. ]3[ محورچاه توليد افزايش هايروش سازيپياده جهت هاچاه واگذاري
  .نمودمحور هاي چاهآوريفنتوان اقدام به توسعه و انتقال ، ميبااليند آفر
  

  
 محورفرايند افزايش توليد چاه 3شكل 

  
 هئارا ميدان برايرا  )FDPمقدماتي ( يتوسعه طرح توانمي آن، سازيمدل و مخزن توصيف از پس ديگر سوي از

 با توسعه طرح عنوانبه حال عين در اما .ندارد را برداشت ازدياد استراتژي اتخاذ براي الزم جامعيت طرح اين. داد
 توانمي ،برداشت ازدياد پايلوت طريق از نقيصه اين رفع براي. شود پياده ميدان در تواندمي زياد قطعيتعدم

نشان داده شده  4-يند پايلوت ازدياد برداشت در شكلآفر .كرد طراحي خردمندانه را برداشت ازدياد يبرنامه
هاي تست، هاي ازدياد برداشتگري روشغربالمراحل زدياد برداشت شامل راه ا ينقشهبر اين اساس  .]4[ است

سازي سناريوهاي ازدياد برداشت روي سازي و شبيهمدل، گريآزمايشگاهي ازدياد برداشت بر اساس نتايج غربال
اجرا و و  طراحي مفهومي پايلوت ازدياد برداشت، هاي آزمايشگاهيمدل ديناميكي مخزن با استفاده از نتايج تست

 سازي پايلوت ازدياد برداشتبر اساس نتايج حاصل از پيادهاست. سازي پايلوت ازدياد برداشت در ميدان پياده
اين  براي كل ميدان نفتي طراحي كرد كه ي، سناريوي ازدياد برداشترفتار ميدانتوان با افزايش آگاهي و فهم مي

مقدماتي بر اساس نتايج پايلوت  يرساني طرح توسعهروزهبا ب مهم منجر به افزايش ضريب بازيافت خواهد شد.
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ب��ا روش ه��ای بهب��ود تولی��د چاه مح��ور، 
اس��ت.  مخزن مح��ور  و  تأسیس��ات محور 
همان طور که در ش��کل-2 نشان داده شده 
روش های چاه محور حلقه ی سریع و کوتاه 
و روش ه��ای مخزن محور حلق��ه ی آرام و 

بلندمدت است.
می ت��وان  مخ��زن،  توصی��ف  از  پ��س 
مدل س��ازی را در دو س��طح چ��اه و مخزن 
انج��ام داد. ب��ر اس��اس حلق��ه ی س��ریع و 
کوتاه  مدت می توان پس از توصیف مخزن 
و مدل سازی چاه، راه حل های افزایش تولید 
چاه محور را ارائه کرد و در این راستا اقدام 
به توس��عه و انتقال فن آوری ه��ای مربوطه 

شامل روش های فرازآوری )مثل پمپ های 
میل��ه ای مکش��ی و پمپ ه��ای الکتریک��ی 
معل��ق(، تزریق م��واد ش��یمیایی )مثل ژل-

پلیمر( و حفاری و تکمیل چاه )مثل شکاف 
هیدرولیکی و فن آوری چاه هوشمند( کرد.

انتخاب روش مناس��ب به منظ��ور ارائه ی 
یک نقشه ی راه کاربردي و انتخاب بهترین 
روش افزای��ش تولید چاه محور متناس��ب با 
ش��رایط و محدودیت هاي چاه، تأسیسات و 
مخزن و همچنین توجه به ارزیابي هاي فنی، 
اقتصادي و مطالعات ریسک، امکان توسعه 
و بهبود ش��رایط افزای��ش تولید را در قالب 

برنامه هاي مدون فراهم مي سازد. 

در ش��کل-3، درگاه ه��اي تصمیم گیری 
مختلفي مي توان براي تبیین این متدولوژي 
تعریف ش��ده که عبارتند از شناسایي علت 
مشکالت در هر چاه، ارائه ی راه حل )یکی 
از روش هاي افزایش تولید چاه محور( برای 
مقابل��ه با عل��ت ایجاد مش��کل در هر چاه، 
اولویت بن��دی چاه ها در ه��ر روش افزایش 
تولی��د چاه مح��ور، تحلی��ل فنی-اقتصادی 
ب��ا به کارگی��ری نرم افزارهای مدل س��ازی 
چاه ب��ا رویک��رد آنالیز ریس��ک در مورد 
چاه های اولویت دار جه��ت تخمین ارزش 
افزوده ی خالص، تش��کیل س��بد بهینه ای از 
روش های افزایش تولید چاه محور و تهیه ی 
بس��ته هاي اجرای��ي براي واگ��ذاري چاه ها 
جهت پیاده س��ازی روش هاي افزایش تولید 
چاه محور ]3[. بر اس��اس بسته های چاه ها و 
روش ه��ا در فرآیند باال، می ت��وان اقدام به 
انتقال فن آوری ه��ای چاه محور  و  توس��عه 

نمود.
از س��وی دیگر پ��س از توصیف مخزن 
و مدل س��ازی آن، می توان طرح توس��عه ی 
مقدمات��ی )FDP( را ب��رای می��دان ارائ��ه 
داد. این ط��رح جامعیت الزم ب��رای اتخاذ 
اس��تراتژی ازدیاد برداش��ت را ن��دارد. اما 
در عی��ن ح��ال به عن��وان ط��رح توس��عه با 
می��دان  در  می توان��د  زی��اد  عدم قطعی��ت 
پیاده ش��ود. برای رفع ای��ن نقیصه از طریق 
پایلوت ازدیاد برداش��ت، می توان برنامه ی 
ازدی��اد برداش��ت را خردمندان��ه طراح��ی 
 کرد. فرآین��د پایلوت ازدیاد برداش��ت در 
ش��کل-4 نشان داده ش��ده است ]4[. بر این 
اس��اس نقش��ه ی راه ازدیاد برداشت شامل 
مراح��ل غربال گ��ری روش ه��ای ازدی��اد 
برداش��ت، تست های آزمایش��گاهی ازدیاد 
برداش��ت ب��ر اس��اس نتای��ج غربال گری، 
مدل سازی و شبیه سازی سناریوهای ازدیاد 
برداش��ت روی م��دل دینامیک��ی مخزن با  4    نقشه ی راه ازدیاد برداشت

7 
 

مستلزم داشتن برنامه و  ي باالاجراي موفق دو حلقه اًيقينرا طراحي كرد.  )MDPكالن ( يتوان طرح توسعهمي
هاي ي تستهاي مغزه و سيال براگرفتن نمونهاي براي تواند برنامهست كه ميهاكسب داده جهتطرحي 

توليدي هاي آزمايشهاي چاه و واص و رفتار سيال مخزن، انواع آزمايشو ويژه) و خ آزمايشگاهي مغزه (معمولي
  باشد.

  

  
  ي راه ازدياد برداشتنقشه 4 شكل

8 
 

  ورمحورآفنراه طرح توسعه و توليد  ينقشه-2
  

  
 محورآورراه توسعه و توليد فن ينقشه 5 شكل

  
راهي طراحي شود تا مبناي عمل قرار  يالزم است نقشه ور محورآفندستيابي به طرح توسعه و توليد جهت 
كه عنوان هر فاز و  اين طرح مشتمل بر هشت فاز خواهد بود ،5-در شكل راه ترسيمي يبر اساس نقشهگيرد. 

 با عنوانعنوان نمونه در هشتمين و آخرين فاز نشان داده شده است. به شكلاين آن در  يورانهآمحصول فن
شود. با نو و بهينه براي هفت فاز قبلي تهيه مي آوريفنهاي بسته ،در طول اجراي طرح آوريفنمديريت 

توان افزايش توليد و ضريب بازيافت در كنار توليد و سازي اين هشت فاز روي مخزن نفتي منتخب ميپياده
مشتمل بر تعدادي فعاليت كليدي است كه عناوين  اين فازهادست آورد. هر كدام از هرا ب آوريفن يتوسعه
  نشان داده شده است. 2-در جدولهاي حاصل از هر فعاليت هاي كليدي، مجريان و خروجيفعاليت

  
 ميدان محورآورفنهاي فازهاي توسعه و توليد ها، مجريان و خروجيشكست فعاليت 2 جدول

3   فرآیند افزایش تولید چاه محور

5 
 

  
 بنيان ميدانيند توسعه و توليد دانشآفر 2شكل 

  
 و سريع يحلقه اساس بر. داد انجام مخزن و چاه سطح دو دررا  سازيمدل توانمي مخزن، توصيف از پس
 در و كرد هارائ را محورچاه توليد افزايش هايحلراه چاه، سازيمدل و مخزن توصيف از پس توانمي مدتكوتاه
 مكشي ايميله هايپمپ مثل( فرازآوري هايروش شامل مربوطه هايآوريفن انتقال و توسعه به اقدام راستا اين
 شكاف مثل( چاه تكميل و حفاري و) پليمر- ژل (مثل شيميايي مواد تزريق ،)معلق الكتريكي هايپمپ و

  .كرد) هوشمند چاه آوريفن و هيدروليكي
 محورچاه توليد افزايش روش بهترين انتخاب و كاربردي راه ينقشه يك يارائه منظوربه مناسب روش انتخاب
 و اقتصادي فني، هايارزيابي به توجه همچنين و مخزن و سيساتأت چاه، هايمحدوديت و شرايط با متناسب
 بر. سازدمي فراهم مدون هايبرنامه قالب در را توليد افزايش شرايط بهبود و توسعه امكان ريسك، مطالعات

 ند ازعبارت كه كرد تعريف متدولوژي اين تبيين براي توانمي مختلفي گيريتصميمهاي درگاه ،3- شكل اساس
 علت با مقابله براي) محورچاه توليد افزايش هايروش از يكي( حلهرا يهئارا، چاه هر در مشكالت علت شناسايي

 با اقتصادي-فني تحليل، محورچاه توليد افزايش روش هر ذيل هاچاه بنديولويت، اچاه هر در مشكل ايجاد
تخمين ارزش  جهت داراولويت هايچاه مورد در ريسك آناليز رويكرد با چاه سازيمدل افزارهاينرم كارگيريبه

 براي اجرايي هايبسته يتهيهو  محورچاه توليد افزايش هايروش از ايبهينه سبد تشكيل، خالص يافزوده

6 
 

ها در روشها و هاي چاهبر اساس بسته. ]3[ محورچاه توليد افزايش هايروش سازيپياده جهت هاچاه واگذاري
  .نمودمحور هاي چاهآوريفنتوان اقدام به توسعه و انتقال ، ميبااليند آفر
  

  
 محورفرايند افزايش توليد چاه 3شكل 

  
 هئارا ميدان برايرا  )FDPمقدماتي ( يتوسعه طرح توانمي آن، سازيمدل و مخزن توصيف از پس ديگر سوي از

 با توسعه طرح عنوانبه حال عين در اما .ندارد را برداشت ازدياد استراتژي اتخاذ براي الزم جامعيت طرح اين. داد
 توانمي ،برداشت ازدياد پايلوت طريق از نقيصه اين رفع براي. شود پياده ميدان در تواندمي زياد قطعيتعدم

نشان داده شده  4-يند پايلوت ازدياد برداشت در شكلآفر .كرد طراحي خردمندانه را برداشت ازدياد يبرنامه
هاي تست، هاي ازدياد برداشتگري روشغربالمراحل زدياد برداشت شامل راه ا ينقشهبر اين اساس  .]4[ است

سازي سناريوهاي ازدياد برداشت روي سازي و شبيهمدل، گريآزمايشگاهي ازدياد برداشت بر اساس نتايج غربال
اجرا و و  طراحي مفهومي پايلوت ازدياد برداشت، هاي آزمايشگاهيمدل ديناميكي مخزن با استفاده از نتايج تست

 سازي پايلوت ازدياد برداشتبر اساس نتايج حاصل از پيادهاست. سازي پايلوت ازدياد برداشت در ميدان پياده
اين  براي كل ميدان نفتي طراحي كرد كه ي، سناريوي ازدياد برداشترفتار ميدانتوان با افزايش آگاهي و فهم مي

مقدماتي بر اساس نتايج پايلوت  يرساني طرح توسعهروزهبا ب مهم منجر به افزايش ضريب بازيافت خواهد شد.

مشکالت تولیدی  چاه ها راه حل های رفع 
مشکالت

عوامل ایجاد مشکالت

آزمایش های تشخیصی

مخروطی شدن آب و گاز

الیه های تولید كننده 
آب و گاز

چگالی كم مشبک 
كاری ها

سازنده های تولید 
كننده شن

فشار پایین مخزن

زون های رباینده

نشتی لوله ی جداری

انگیزش چاه

استفاده از بالك 
روشهای فرازآوری 

روش های جلوگیری 
از رسوب

تهیه ی سبد چاه ها و راه حل های 
روش های جلوگیری برای اجام عملیات های درمانی

از رسوب

روش های كنترل

تغییر اندازه ی لوله

كاهش چرخ تولید

الویت بندی چاه های 
ذیل راه حل ها 
یا روش های 

تصمی گیری چند 
معیاره

تخمین ارزش 
افزوده ی خالص

حفاری افقی
ستون سنگین درچاه

تراوایی كم

رسوب معدنی

رسوب آسفالتین

تولید شن

مشکل فراز آوری

تولید گاز نا خواسته

تولید آب نا خواسته

محدودیت های 
فن آوری تکنولوژیکی 
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استفاده از نتایج تس��ت های آزمایشگاهی، 
طراح��ی مفهوم��ی و اج��را و پیاده س��ازی 
پایلوت ازدیاد برداش��ت در میدان اس��ت. 
ب��ر اس��اس نتایج حاص��ل از پیاده س��ازی، 
می ت��وان با افزای��ش آگاهی و فه��م رفتار 
میدان، س��ناریوی ازدیاد برداشتی برای کل 
میدان نفتی طراحی کرد که این مهم منجر 
به افزایش ضریب بازیافت خواهد ش��د. با 
به روزرس��انی طرح توس��عه ی مقدماتی بر 
اساس نتایج پایلوت می توان طرح توسعه ی 
کالن )MDP( را طراحی کرد. یقیناً اجرای 
موفق دو حلقه ی باال مس��تلزم داشتن برنامه 
و طرح��ی جهت کس��ب داده هاس��ت که 

می توان��د برنامه ای ب��رای گرفتن نمونه های 
مغزه و س��یال برای تست های آزمایشگاهی 
مغ��زه )معمولی و ویژه( و خ��واص و رفتار 
س��یال مخزن، ان��واع آزمایش ه��ای چاه و 

آزمایش های تولیدی باشد.

تولی�د و توس�عه ط�رح راه نقش�هی -2
فنآورمحور

 جهت دس��تیابی به طرح توس��عه و تولید 
ف��ن آور محور الزم اس��ت نقش��ه ی راهی 
طراحی ش��ود تا مبنای عمل ق��رار گیرد. بر 
اساس نقشه ی راه ترسیمی در شکل-5، این 
طرح مش��تمل بر هش��ت فاز خواهد بود که 

عنوان هر فاز و محصول فن آورانه ی آن در 
شکل نشان داده ش��ده است. به عنوان نمونه 
در هشتمین و آخرین فاز با عنوان مدیریت 
فن آوری در طول اجرای طرح، بس��ته های 
فن آوری نو و بهینه برای هفت فاز قبلی تهیه 
می شود. با پیاده س��ازی این هشت فاز روی 
مخزن نفت��ی منتخب می توان در کنار تولید 
و توس��عه ی ف��ن آوری به افزای��ش تولید و 
ضریب بازیافت نیز دست یافت هر کدام از 
این فازها مشتمل بر تعدادی فعالیت کلیدی 
اس��ت ک��ه عناوی��ن فعالیت ه��ای کلیدی، 
مجری��ان و خروجی ه��ای حاص��ل از ه��ر 

فعالیت در جدول-2 نشان داده شده است.

3-س�ازماناج�رایط�رحتوس�عهوتولید
فنآورمحور

کنسرسیوم توس��عه و تولید فن آورمحور 
پیمان��کاران  و  مجری��ان  از  متش��کل 
)توس��عه دهندگان(، تأمین کنندگان مالی و 
تأمین کنن��دگان و تولیدکنندگان فن آوری 
خواهد ب��ود. این کنسرس��یوم دارای چهار 
کمیته ی مهندس��ی نفت، اجرایی-عملیاتی، 
فن آوری و پش��تیبانی است. این کنسرسیوم 
زیرنظر کمیته ی مدیریت مش��ترک فعالیت 
خواهد کرد. اعض��ای این کمیته عبارت از 
امور حقوقی ش��رکت ملی نفت، کارفرما، 
نماینده ی کنسرسیوم، مدیریت برنامه ریزی 
تلفیق��ی، معاون��ت پژوه��ش و ف��ن آوری 
وزارت نفت و مدیریت پژوهش و فن آوری 
شرکت ملی نفت هستند. ارکان اجرایی در 

شکل-6 نشان داده شده اند.

4-گردشکاريبراساسساختارپیشنهادي
ب��ر اس��اس س��اختار گ��ردش کاری که 
در ش��کل-7 نشان داده ش��ده، بعد از عقد 
ق��رارداد واگ��ذاري مش��اوره ی پژوهش��ي 
و ف��ن آوری ب��ا مراک��ز توس��عه ی دانش و 

5    نقشه ی راه توسعه و تولید فن آورمحور

7 
 

مستلزم داشتن برنامه و  ي باالاجراي موفق دو حلقه اًيقينرا طراحي كرد.  )MDPكالن ( يتوان طرح توسعهمي
هاي ي تستهاي مغزه و سيال براگرفتن نمونهاي براي تواند برنامهست كه ميهاكسب داده جهتطرحي 

توليدي هاي آزمايشهاي چاه و واص و رفتار سيال مخزن، انواع آزمايشو ويژه) و خ آزمايشگاهي مغزه (معمولي
  باشد.

  

  
  ي راه ازدياد برداشتنقشه 4 شكل

8 
 

  ورمحورآفنراه طرح توسعه و توليد  ينقشه-2
  

  
 محورآورراه توسعه و توليد فن ينقشه 5 شكل

  
راهي طراحي شود تا مبناي عمل قرار  يالزم است نقشه ور محورآفندستيابي به طرح توسعه و توليد جهت 
كه عنوان هر فاز و  اين طرح مشتمل بر هشت فاز خواهد بود ،5-در شكل راه ترسيمي يبر اساس نقشهگيرد. 

 با عنوانعنوان نمونه در هشتمين و آخرين فاز نشان داده شده است. به شكلاين آن در  يورانهآمحصول فن
شود. با نو و بهينه براي هفت فاز قبلي تهيه مي آوريفنهاي بسته ،در طول اجراي طرح آوريفنمديريت 

توان افزايش توليد و ضريب بازيافت در كنار توليد و سازي اين هشت فاز روي مخزن نفتي منتخب ميپياده
مشتمل بر تعدادي فعاليت كليدي است كه عناوين  اين فازهادست آورد. هر كدام از هرا ب آوريفن يتوسعه
  نشان داده شده است. 2-در جدولهاي حاصل از هر فعاليت هاي كليدي، مجريان و خروجيفعاليت

  
 ميدان محورآورفنهاي فازهاي توسعه و توليد ها، مجريان و خروجيشكست فعاليت 2 جدول

6   سازمان اجرای طرح توسعه و تولید فن آورمحور میدان

11 
 

دهنده، توسعه
 سازندگان تجهيزات

6 

هاي استاتيك و ديناميك بر اساس رساني مدلروزهب
 هاي پايلوتداده

،پژوهشي-علميقطب
هاي مهندسيشركت
 مشاور

جامع يطرح توسعه
 ميدان

(MDP) 

طراحي سناريوهاي ازدياد برداشت بر اساس نتايج حاصل از 
 پايلوت

سيسات أهاي حفاري، تكميل چاه و تبرنامه يهئارا
 االرضيسطح

 ارزيابي اقتصادي و تحليل ريسك

 ميدان يبرنامه جامع توسعه يهارائ

7 

،پژوهشي-قطب علمي عمليات حفاري و تكميل چاه
هاي شركت
دهنده وتوسعه

 سازندگان تجهيزات

توليد نفت حاصل از
وري درآكارگيري فنبه

-نگاه سيستمي چاه
 مخزن و تأسيسات

بهبود مستمر عمليات
هاتوليد با افزايش داده

 هاو دانسته

 االرضيسيسات سطحأاندازي تعمليات نصب و راه

 توليد، نگهداري و پشتيباني

-قطب علمي
، شركت پژوهشي

هاي بردار، شركتبهره
دهنده و توسعه

 سازندگان تجهيزات

8 

وري و توانمندي آشناسايي مشكالت، ارزيابي پتانسيل فن
 وريآكارگيري فنكسب و به

،ژوهشيپ-قطب علمي
الملليبين يسسهؤم

مطالعات انرژي،
هايقطبها، دانشگاه
 علمي

وريآفن يبسته يارائه
 نو و بهينه براي تمام

 هفت فاز

 هاي مناسبوريآانتخاب فن

 وريآتدوين استراتژي كسب فن

 وريآكارگيري فنتوسعه و به

 رساني متداوم پايگاه تبادل دانشروزهب
-قطب علمي

هاي ، شركتپژوهشي
دانش مستند و 

 تجميع شده

12 
 

 مهندسي مشاور
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كنندگان مالي و مينأدهندگان)، تمتشكل از مجريان و پيمانكاران (توسعه محورآورفنكنسرسيوم توسعه و توليد 
ي مهندسي نفت، خواهد بود. اين كنسرسيوم داراي چهار كميته آوريفنكنندگان كنندگان و توليدأمينت

مديريت مشترك فعاليت خواهد كرد.  يو پشتيباني است. اين كنسرسيوم ذيل كميته آوريفنعملياتي، -اجرايي
ريزي تلفيقي، كنسرسيوم، برنامه ياعضاي اين كميته عبارت از امور حقوقي شركت ملي نفت، كارفرما، نماينده

ركان اجرايي در شركت ملي نفت است. ا آوريفنوزارت نفت و مديريت پژوهش و  آوريفنمعاونت پژوهش و 
  .اندشان داده شدهن 6-شكل

  

 
  ميدان ورمحورآفنسازمان اجراي طرح توسعه و توليد  6 شكل

  



34

مقاالت تحلیلي-كاربردي

ف��ن آوري میادی��ن، باید ای��ن مراکز تحت 
نظارت دبیرخان��ه ی طرح توس��عه و تولید 
فن آور محور، نس��بت ب��ه تعریف و معرفي 
تی��م خود اقدام ک��رده و حداقل صالحیت 
ای��ن تیم به تأیی��د دبیرخانه برس��د. این تیم 
بای��د به تفکی��ک گروه توس��عه ی دانش و 
توسعه ی فن آوري و مدیریت طرح معرفي 
شده و دبیرخانه مراقبت کند تا افراد معرفي 
شده با سایر مراکز مشترکات نداشته باشند 
یا در صورت مش��ترک بودن، سهم حضور 
در هر مرکز به دقت تعریف ش��ود. س��پس 

باید کمیته ی فني ش��رکت بهره بردار میدان 
تعریف ش��ده و جلسات تفاهم اولیه تشکیل 
گردد. پیشنهاد مي شود در شش ماه نخست 
جهت سرعت بخش��ي ب��ه کار، فعالیت هاي 
اجرای��ي و برنامه ریزي و سیاس��ت گذاري 
در  ش��وند.  آغ��از  یکدیگ��ر  به م��وازات 
فعالیت هاي اجرای��ي باید فاز جمع آوري و 
مرور داده ه��اي موجود )DCR( و همچنین 
توصی��ف )آش��نایي ب��ا مخ��زن و آخرین 
مخ��زن  کالبدش��کافي  و  توس��عه(  ط��رح 
در تخصص ه��اي مختل��ف انج��ام ش��ود. 

به موازات، مرکز توسعه ی دانش و فن آوري 
باید نس��بت به تهیه ی طرح جامع توس��عه ی 
 Master of Science( ف��ن آوري  و  عل��م 
 )and Technology Plan: MS&TDP

براي مخ��زن اق��دام نماید. این ط��رح باید 
به تفکی��ک پروژه هاي بنیادي ب��راي تولید 
دانش، پروژه هاي کاربردي براي توس��عه ی 
ف��ن آوري و رفع مش��کالت و گلوگاه هاي 
فعل��ي تعریف گ��ردد. پیش��نهاد مي ش��ود 
پروژه هاي بنیادي حداکثر بیس��ت درصد و 
پروژه هاي کاربردي هشتاد درصد پروژه ها 
را شامل ش��وند. در این طرح باید تأکید بر 
ارائه ی راه حل هاي جام��ع و یکپارچه بوده 
و پروژه ها به صورت ش��بکه اي و با ش��رط 
ایجاد هم افزایي تعریف ش��ده و از تعریف 

پروژه هاي تک تک اجتناب شود.
فصل هاي ط��رح جامع توس��عه ی علم و 
فن آوري )MS&TDP( مشتمل بر توصیف 
مختصر مخزن/میدان، مرور خالصه ی طرح 
توسعه ی جاري، معرفی تیم مرکز توسعه ی 
دانش و فن آوري )رزومه ها به پیوست ارائه 
ش��ود(، تعریف نیازه��اي فن آورانه ی اعم 
از خدم��ات فن آورانه، مطالع��ات، نیازهاي 
 )Proactive( توسعه اي با دیدگاه پیشگیرانه
و واکنشی )Reactive(، تعریف پروژه هاي 
کوتاه م��دت، می��ان م��دت و درازمدت بر 
اس��اس نیازهاي فن آورانه در حد شرح نیاز 
تعریف ش��ده یا درخواس��ت برای پیشنهاد 
فنی-مالی )RFP(، س��ند راهبردي توسعه ی 
ف��ن آوري و معرفي ش��بکه ی نقش آفرینان 

داخلي و خارجي است.
در پروژه هاي توسعه ی فن آوري با توجه 
به ماهی��ت هر پروژه باید اج��را یا آزمایش 
میداني، همچنین تجاري س��ازي هر کدام از 
همان ابتدا تعریف شده و نهادهاي الزم براي 
ایفاي هر نقش درنظر گرفته ش��ود. با توجه 
به اینکه احتم��االً اکثر مراکز تعیین ش��ده، 

  1   مقایسه زمانی و هزینه ای روش های بهبود تولید

چاه محورتأسیسات محورمخزن محور
 تزریق امتزاجي/ غیرامتزاجي 

گاز
 تزریق آب

 سیالب زني با مواد شیمیایي
مخزن هوشمند

بلندمدت
)5-3 سال(

ي  ها حد ا و ي  ز بهینه سا
تفکیک گرها،  بهره برداری، 

نمک زدایي و ...
تجهیزات  از  استفاده 

تولیدي زیر سطح دریا

میان مدت
)3-2 سال(

 فن آوری حفاری
 فن آوری تکمیل چاه
 فرازآوری مصنوعی

 تزریق مواد شیمیایي

كوتاه مدت
)6 ماه تا یک سال(

7   ساختار گردش كاری برای تولید و توسعه ی فن آوری در كنار افزایش تولید و ضریب بازیافت

15 
 

 
  

  آوري در كنار افزايش توليد و ضريب بازيافتفن يساختار گردش كاري براي توليد و توسعه 7 شكل
  
 محورآورفنالزامات اجراي طرح توسعه و توليد -5

و دستيابي به  محورآورفنزيادي دستيابي به موفقيت در طرح توسعه و توليد  تواند تا حدمي زيرتوجه به موارد 
  است را تضمين كند: آوريفن ياهداف اصلي آن كه افزايش توليد و ضريب بازيافت در كنار توليد و توسعه

ميدان هر براي مراكزتوسط  آوريفن يتوسعه و دانش يتوسعه مجري تيم معرفي  
توليد بينيپيش جلسات و فني جلسات در تيم ينماينده يا ميدان هر آوريفن يتوسعه تيم شركت 

)Forecast( طرح هر در وريآفن مديريت نامتخصص كارگيريهب الزامو  بردار بهره هايشركت در  
شده تعريف نياز شرح اساس بر داخلي و خارجي همياران و مشاوران از استفاده  
آن عمر ابتداي از ميداني توسعه قراردادهاي عقد مذاكرات و جلسات در آوريفن يتوسعه تيم حضور 

مراكزتوسط  انساني نيروي توانمندسازي و توسعه يبرنامه يارائه و تهيه  
سازييكپارچه مباحث به توجه  

ورمحورآطرح توسعه و توليد فنيدبيرخانه

 شركت ملي نفت ايران

شوراي عالي مشاورين

وريآدانش و فنيمجمع مراكز توسعه

 A-ميدان محورآورراهبري توسعه و توليد فنيكميتهB-ميدان محورآورراهبري توسعه و توليد فنيكميته

 A-وري ميدانآدانش و فنيمركز توسعه  A-ميدانبردار فني شركت بهرهيكميته

وريآدانش و فن يشبكه مشاوران و همياران داخلي و خارجي توسعه

وريآفن يگروه توسعه دانش يگروه توسعه  

16 
 

پروژه  مديريت به مربوط هايپژوهش مثل ؛ندارد ميدان به ربطي كه عمومي لئمسا براي امجز فايل بازكردن
  افزارنرم يو توسعه

استراتژي هستند ميدان كدام در آنكه از جداي بنگستاني مخازن مثالً( مخازن و ميادين بين تفكيك 
  داشت) خواهند خاصي يتوسعه

برداشت ازدياد و توسعه استراتژي تدوين مخازن براي و ميادين بنديخوشه  
همكاري نوع اساس بر برداربهره شركت در سازماني و شخصي تشويقي هايسيستم تعريف  
  

  گيرينتيجه
بر  آوريفن يبا عنايت به تصريح افزايش و بهبود توليد و ضريب بازيافت از ميادين و لزوم توجه به توليد و توسعه

 محورآورفنسازي و ايجاد گفتمان براي توسعه و توليد هاي كالن كشور، بايد توليد محتوا، فرهنگاساس سياست
يابي و كه مبين جايگاه آوريفنسيستم پژوهش، نوآوري و . بر اين اساس اكودر كشور تقويت شودميادين 
گيرد. اين اجماع بر تفاهم و اجماع خرد جمعي شكل  ثر در اين عرصه، مبتنيؤسازي بين بازيگران مارتباط

  در باالدستي نفت گردد. آوريفنوين استراتژي سازي و تدهاي توانمندگذاري، برنامهتواند منجر به قانونمي
  

منابع
[1] Integrated Petroleum Reservoir Management: A Team Approach, Abdus Satter, Ganesh C. 
Thakur, 1994 
[2] Joseph Lach :"IOR for Deepwater  Gulf of Mexico", Knowledge Reservoir, December 2010 

حور، سيد مهديا مطهري، سيد صالح هندي، امير ماههاي چكارگيري روشمدت با به افزايش توليد در كوتاه ]3[
 1390، آبان 84اكتشاف و توليد شماره  يجهانبخش، حسين يادگاري، ماهنامه

[4] www.slb.com 
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  2   فعالیت ها، مجریان و خروجی های فازهای توسعه و تولید فن آورمحور میدان

خروجی هامجریانفعالیت های اصلی فاز

1

جمع آوري و مرور داده ها )DCR(، طراحی و ساخت پایگاه نرم افزاری و 
قطب علمی-پژوهشی، دانشگاه و شركت های  مهندسی مشاورسخت افزاری تبادل دانش

پایگاه اطالعاتی برنامه ی كسب داده های 
جدید

)Fast tracking field study( مطالعه ي سریع میدان

قطب علمی-پژوهشی، دانشگاه، قطب های علمی 

پیشنهاد محل چاه هاي توصیفي-تولیدي جدید

IOR مطالعه ي اولیه یا مفهومي
•توصیف اولیه ی مخزن به صورت مفهومي
•غربال گري اولیه ی روش هاي بهبود تولید

برنامه ی كسب داده های جدیدارائه ی 
برنامه ی اولیه ی بهبود تولید چاه محور 

)WPE( بر اساس چاه هاي موجود

2

 قطب علمی-پژوهشی، شركت های مهندسی مشاورشركت هایطراحی و اجراي برنامه ی حفاري و تکمیل چاه توصیفي-تحدیدي 
تولید نفت توسعه دهنده

اجراي برنامه ي مدیریت داده در مقیاس آزمایشگاهي و میداني شامل:
•كسب داده هاي جدید

• تفسیر و تحلیل داده های جدید
• كسب دانش از طریق تركیب داده های جدید و قبلی

قطب علمی-پژوهشی، دانشگاه ها، شركت های توسعه دهنده
به روزرسانی پایگاه داده

3

شناسایي مشکالت و علل آنها بر اساس آزمایش هاي تشخیصي

افزایش تولید چاه محورقطب علمی-پژوهشی، قطب های علمی، شركت های مهندسی مشاور
)اولین افزایش تولید بر اساس 

فن آوري هاي نو(
شناخت مشکالت میداني چاه ها و تعیین

ارائه ی راه حل ها و اولویت بندی آنها

مدل سازی چاه و ارزیابی اقتصادی

قطب علمی-پژوهشی، شركت های توسعه دهنده، سازندگان تجهیزاتتأمین كاال و اجرای روش بهبود تولید چاه محور

4

شناسایی و بررسی مشکالت فرآورشی
 قطب علمی-پژوهشی قطب های علمی، شركت های مهندسی

مشاور

 
افزایش تولید بر اساس بهینه سازی 

تأسیسات سطح االرضی
 مطالعه ی راه های افزایش ظرفیت  تأسیسات، ارائه ی راهکار فن آورانه ی

تأسیسات محور
مدل سازی راه حل تأسیسات-محور و بهینه سازی شبکه ی تولید

قطب علمی-پژوهشی، شركت های توسعه دهنده، سازندگان تجهیزاتاجرا

5

توصیف جامع مخزن
طرح توسعه ی مقدماتی )FDP(قطب علمی-پژوهشی، شركت های مهندسی مشاور مدل سازی استاتیک و دینامیک و سناریو های اولیه

به روز رسانی غربال گری روش های ازدیاد برداشت
قطب علمی-پژوهشی، دانشگاه قطب های علمی

 پایلوت ازدیاد برداشت )كاهش عدم
 قطعیت، افزایش فهم نسبت به رفتار

)میدان و كاهش ریسک سرمایه گذاری

انجام تست های آزمایشگاهی ازدیاد برداشت

مدل سازی عملکرد سناریوهای تولید

 قطب علمی- پژوهشی، دانشگاه، قطب های علمی و شركت های
مهندسی مشاور

انتخاب مکان و نحوه ی اجرای پایلوت بر مبنای ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک

ارائه ی برنامه ی كسب داده ها از پایلوت

 قطب-علمی پژوهشی، شركت های توسعه دهنده، سازندگاناجرای پایلوت ازدیاد برداشت
تجهیزات

6

به روز رسانی مدل های استاتیک و دینامیک بر اساس داده های پایلوت

طرح توسعه ی جامع میدان )MDP(قطب علمی پژوهشی شركت های مهندسی مشاور

طراحی و سناریوهای ازدیاد برداشت بر اساس نتایج حاصل از پایلوت

ارائه ی برنامه های حفاری، تکمیل چاه و تأسیسات سطح االرضی

ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک

ارائه ی برنامه جامع توسعه ی میدان

7

 قطب عملی-پژوهشی شركت های توسعه دهنده، سازندگانعملیات حفاری و تکمیل چاه
تجهیزات

 تولید نفت حاصل از به كارگیری فن آوری
 در نگاه سیستمی چاه-مخزن و تأسیسات
 بهبود مستمر عملیات تولید با افزایش

داده ها و دانسته ها

عملیات نصب و راه اندازی تأسیسات سطح االرضی

 قطب علمی-پژوهشی شركت  بهره برداری شركت های توسعه دهنده وتولید، نگهداری و پشتیبانی
سازندگان تجهیزات

8

 شناسایی مشکالت ارزیابی پتانسیل فن آوری و توانمندی كسب و به كارگیری
 فن آوری

 قطب علمی-پژوهشی، موسسه بین المللی مطاعات انرژی،
دانشگاه ها، قطب های علمی

 ارائه ی بسته ی فن آوری نو و بهینه
برای تمام هفت فاز

انتخاب فن آوری مناسب

تدوین استراتژی كسب فن آوری

توسعه و به كارگیری فن آوری

دانش  مستند و تجمیع شدهقطب علمی-پژوهشی، شركت های مهندسی مشاور به روز رسانی متداوم پایگاه تبادل دانش
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دانش��گاهي خواهند بود باید مراقبت ش��ود 
که تمام حلقه هاي زنجیره ی تجاري س��ازي 
و توس��عه ی فن آوري در ای��ن طرح جامع 
دیده ش��ود ت��ا از تبدیل موض��وع، صرفاً به 
چند پروژه ی دانشجویي جلوگیري به عمل 
آی��د. در این ط��رح جامع بای��د به تفکیک 
بسته ی س��ند راهبردي توس��عه ی فن آوري 
شامل احصاء و تعریف فن آوري هاي مورد 
نیاز، نحوه ی دس��تیابي به ای��ن فن آوري ها 
)خلق درون زا، انتق��ال فن آوري، همکاري 
مش��ترک، خرید و ...(، زمان مناسب براي 
توسعه ی فن آوري و شرکاء و نقش آفرینان 
تعریف ش��ود. این س��ند حتماً باید توس��ط 
متخصصان مدیریت فن آوري تدوین شود 
تا نقش��ه ی راهي براي پیگیري امور مربوط 
به توسعه ی فن آوري باشد. در بسته ی دیگر 
از این طرح، ش��بکه ی دان��ش و فن آوری 
مش��تمل بر نقش آفرین��ان حقیقي، حقوقي، 

داخلي و خارجي خواهد بود.
تأکید مي ش��ود که در تعری��ف پروژه ها 
ب��ر اس��اس مناب��ع مال��ي و اولویت ه��اي 
ش��رکت هاي بهره ب��ردار، بای��د تفکی��ک 
چاه مح��ور،  کوتاه م��دت  راهکاره��اي 
بلندم��دت  و  تأسیس��ات محور  میان م��دت 
مخزن محور درنظر گرفته ش��ود. این س��ند 
ک��ه حداکث��ر در ش��ش م��اه به کم��ک و 
مشارکت مرکز توسعه ی دانش و فن آوري 
و ش��رکت بهره بردار تهیه خواهد شد، بعد 
از اینکه توس��ط دبیرخانه در ش��وراي عالي 
مش��اورین، ارائه و فعالیت هاي تکراري آن 
با س��ایر مراکز حذف گردی��د، تصویب و 
ابالغ شده و با تعریف شاخص هاي کلیدي 

عملک��رد )KPI(، مرج��ع ارزیاب��ي مراکز 
توس��عه ی دانش و فن آوري ق��رار خواهد 
گرفت. پیش��نهاد مي ش��ود دبیرخانه توسط 
ی��ک گروه مجرب کنترل پروژه نس��بت به 
اخذ گزارش های ماهیانه و فصلي مدیریتي 
و گزارش ه��ای فني اقدام ک��رده و به طور 
جدي فعالیت مراکز را رصد و تحقق برنامه 
را هدایت کند. بدیهی اس��ت که این س��ند 

باید هر سال بازنگري شود.

5-الزام�اتاج�رایط�رحتوس�عهوتولید
فنآورمحور

توجه به موارد زیر می تواند تا حد زیادی 
دستیابی به موفقیت در طرح توسعه و تولید 
فن آورمحور و دستیابی به اهداف اصلی آن 
که افزایش تولید و ضریب بازیافت در کنار 
تولید و توسعه ی فن آوری است را تضمین 

کند:
 معرفي تی��م مجري توس��عه ی دانش و 
توسعه ی فن آوری توس��ط مراکز براي هر 

میدان
 شرکت تیم توسعه ی فن آوری هر میدان 
یا نماینده ی تیم در جلس��ات فني و جلسات 
پیش بیني تولید )Forecast( در شرکت هاي 
بهره بردار و ال��زام به کارگیري متخصصان 

مدیریت فن آوري در هر طرح
 اس��تفاده از مشاوران و همیاران خارجي 

و داخلي بر اساس شرح نیاز تعریف شده
 حض��ور تی��م توس��عه ی ف��ن آوری در 
جلس��ات و مذاک��رات عق��د قراردادهاي 

توسعه ی میدان از ابتداي عمر آن
و  توس��عه  برنام��ه ی  ارائ��ه ی  و  تهی��ه   

توانمندسازي نیروي انساني توسط مراکز
 توجه به مباحث یکپارچه سازي

 بازکردن فایل مجزا براي مسائل عمومي 
که ربطي ب��ه میدان ندارد مثل پژوهش هاي 
مرب��وط ب��ه مدیریت پ��روژه و توس��عه ی 

نرم افزار
 تفکیک کردن میادی��ن و مخازن )مثاًل 
مخازن بنگس��تاني جداي از آنکه در کدام 
میدان هس��تند استراتژي توس��عه ی خاصي 

خواهند داشت(
 خوش��ه بندي میادی��ن و مخ��ازن براي 

تدوین استراتژي توسعه و ازدیاد برداشت
 تعریف سیستم هاي تشویقي شخصي و 
سازماني در شرکت بهره بردار بر اساس نوع 

همکاري

نتیجهگیری
با عنای��ت به تصری��ح افزای��ش و بهبود 
تولید و ضریب بازیاف��ت از میادین و لزوم 
توج��ه ب��ه تولید و توس��عه ی ف��ن آوری بر 
اس��اس ضروری است سیاس��ت های کالن 
کش��ور، باید تولید محتوا، فرهنگ سازی و 
ایجاد گفتمان در راس��تای توس��عه و تولید 
فن آورمحور میادین در کشور تقویت شود. 
بر این اس��اس ضروری اس��ت اکوسیس��تم 
پژوه��ش، ن��وآوری و فن آوری ک��ه مبیّن 
جایگاه یاب��ی و ارتباط س��ازی بین بازیگران 
مؤث��ر در ای��ن عرص��ه، مبتنی ب��ر تفاهم و 
اجماع خرد جمعی شکل گیرد. این اجماع 
می تواند منجر ب��ه قانون گذاری، برنامه های 
توانمندسازی و تدوین استراتژی فن آوری 

در باالدست نفت گردد.
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