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اهمیت مدیریت داده در صنعت باالدستی نفت و گاز

نقش و جایگاه تأثیرگذار مدیریت داده در تمام عرصه ها بر کسي پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زماني خود را بیشتر نمایان مي کند که در صنعت 
بزرگي مثل بخش باالدستي صنعت نفت نقش آفریني نماید. از همین رو، در این مقاله سعي شده است تا تعریفي دقیق و علمي از داده، اطالعات، دانش 
و خرد و مصادیق آن ها در باالدس��تي صنعت نفت ارایه ش��ده و اثرات اقتصادي عدم قطعیت ناش��ي از کمبود یا فقدان داده بررسي شود. در ادامه، دالیل 
کیفي این نقش پُراهمیت بیان و با ارائه مثال هایي کّمي و ملموس، ضرورت برنامه ریزي براي مدیریت، سیاست گزاري و کنترل صحیح این مقوله تبیین 
مي ش��ود. با معرفي تجربیات موفق جهاني در عرصه مدیریت داده، بررس��ي روند فزاینده تمایل به فعالیت در این حوزه و آش��نایي با نهادها، سازمان ها و 
رویه هاي اجرایي ایجاد ش��ده در این خصوص، اس��تدالل خواهد شد که تصمیم گیري عاجل توس��ط مراجع ذیصالح شرکت ملي نفت ایران در مورد 

مدیریت داده، ضروري است.

رضا علیپور یگانه*، سیدصالح هندی، سیدمهدیا مطهری  پژوهشگاه صنعت نفت

مقدمه
امروزه داده به عنوان »منبعی« ارزشمند و یک 
»دارایی« گران بها محس��وب شده و نیاز به داده و 
تولی��د آن در زمان و به مقدار و کیفیت مناس��ب 
امری اجتناب ناپذیر در تمامی صنایع و محیط هاي 
کس��ب و کار اس��ت. داده ها گروهي از نمادها، 
کلمات، اعداد و حقایق گسس��ته و خام هس��تند 
که از طریق مش��اهده، محاس��به، اندازه گیري و 
آزمایش به دس��ت مي آیند و رخدادها را نش��ان 
مي دهند. منظور از خام بودن این است که داده ها 
به خ��ودي خود تولید معني نمي کنند و در واقع، 
مي توان گفت که داده ه��ا، واقعیت هاي عیني و 
مجرد در مورد رویدادها هستند و نشان گر ربط، 

بي ربطي و اهمیت خود نیستند]1[.
آک��وف )1989( در مقاله ای با عنوان "از داده 
تا خرد" سلس��له مراتبی را برای »داده، اطالعات، 
دانش و خرد«1  ارائه ک��رد]2[ که کلیات آن در 
مناب��ع علمي مورد توافق اس��ت. بر این اس��اس، 
داده ه��ا اولین س��طح مدیری��ت داده و دانش را 
تش��کیل داده و مبناي تولید اطالع��ات و دانش 
موردنی��از در تصمیم گیري ه��ا و ش��کل گیری 
خرد هس��تند. اطالع��ات، که طب��ق تعریف پیتر 
دراک��ر)1998(، داده های مرب��وط و هدف دار و 
دارای مفهومی مشخص اند، در سطح بَعدی قرار 
دارن��د و ب��رای تبدیل داده به اطالع��ات، نیاز به 
دانش مي باشد]3[. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات 

است و در واقع، تفس��یري فردي از اطالعات بر 
پایه تجربیات، مهارت ها و توانمندي هاي شخصي 
اس��ت. اطالعات زماني به دانش تبدیل مي گردد 
که توسط اشخاص، تفس��یر گردیده، با عقاید و 
تعهدات آن ها آمیخته ش��ده و به آن مفهوم داده 
ش��ود. خرد، عنصر نهایي در الگوي تولید دانش 
است. تعریفی که رولی )2007( از خرد به آکوف 
نسبت می دهد، عبارت است از: "توانایی افزایش 
بهره وری و تولید ارزش افزوده از طریق عملکرد 

ذهنی و قضاوت هوشمندانه فرد]4[".
اما در صنعت باالدستی نفت و گاز همانند سایر 
صنای��ع، محدودیت منابع موجود برای کس��ب 
بهین��ه ي داده، از نظر زمانی، مال��ی، اقتصادي و 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

امکان پذیري آن، منجر به ایجاد علم جدیدی در 
این بخش با عنوان »مدیریت داده «2 ش��ده است. 
تعاریف مختلفی از مدیریت داده وجود دارد که 
هرکدام متناس��ب و منطبق با س��ازمان یا صنعت 
خاصی اس��ت اما در این می��ان، تعریف وزارت 
دف��اع ایاالت متحده از مدیری��ت داده]5[، تطابق 
خوبی با اهداف صنعت باالدستی نفت و گاز دارد 
که بر مبنای آن، تعریف مدیریت داده در صنعت 

باالدستی عبارت است از:
طراحی سیاس��ت ها، نظام ه��ا و روش ها برای 
شناس��ایی و کنترل نیازهای داده ای؛ برای کسب 
به موقع و اقتصادی آن داده، برای اطمینان بخشی 
از می��زان داده ه��ای مناس��ب در جهت اس��تفاده 
مش��خص، برای توزیع یا ارتب��اط داده ها با محل 
کاربرد و ب��رای تحلیل نوع کارب��رد در زمینه ي 

صنعت باالدستی نفت وگاز.
نیازه��ای تخصصی و پیچیدگی ه��ای فناورانه 
در صنایع نفت وگاز بر کس��ی پوش��یده نیست و 
در ای��ن میان، صنعت باالدس��تی به دلیل اهمیت، 
گس��تردگی و تنوع فعالیت ها در طول زنجیره ي 
ارزش باالدستی که متشکل از فازهای اکتشاف، 
ارزیاب��ی، توس��عه و تولی��د اس��ت، از پیچیدگی 
و حساس��یت باالیی برخوردار مي باش��د. وجود 
چنین گستره ای از فعالیت های تخصصی و توجه 
ب��ه اینکه در ه��ر مرحله از ای��ن زنجیره ي ارزش 
باالدس��تی، حج��م زی��ادی از داده ه��ای فنی در 
س��اختارها و قالب های متفاوتی تولید می شود یا 
نیاز به تولیدش��دن دارد، لزوم اتخاذ یک رویکرد 
صحیح برای مدیریت کارآمِد جریان داده در این 
زنجیره را روشن می سازد. با وجود آنکه مطالب 
زیادی در رابطه با موضوع مدیریت داده و دانش 
در ش��رکت ها و س��ازمان های مختل��ف از جمله 
صنعت باالدس��تی نفت وگاز گفته ش��ده است و 
علی رغم آگاهی این شرکت ها از نقش حیاتی آن 
در عملیات و فعالیت های خود، به نظر می رس��د 
که تالش چندانی برای نشان دادن و اندازه گیری 
"اهمی��ت مدیری��ت داده" در این بخش صورت 
نگرفته اس��ت. از طرف دیگر، کارشناس��انی که 
در ای��ن حوزه ب��ا داده و دانش س��روکار دارند، 
نسبت به وجود ضعف و ناکارآمدی  در مدیریت 

داده ناخرس��ندي هایي اب��راز مي کنن��د که قطعاً 
نش��ان دهنده ي کمبود برنامه ریزی در این حوزه 

است]6[.
در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که 
آیا مدیریت داده، حقیقتاً داراي ارزش و اهمیت 
است؟ آیا واقعاً امکان تولید ارزش افزوده توسط 
شرکت های نفتی با برنامه ریزی در حوزه مدیریت 

داده وجود دارد؟
مقاله حاضر، ضمن تبیین دالیل کیفی اهمیت 
مدیریت داده در بخش باالدس��تی نفت وگاز، به 
ارائه مثال های��ی کّمی و ملم��وس  می پردازد که 
در آن ه��ا، مدیری��ت داده می توان��د در افزایش 
ارزش آفرین��ي در ای��ن بخش نق��ش مؤثری ایفا 
کند. درک اهمیت ای��ن موضوع می تواند باعث 
ش��ود تا مسئله سیاس��ت گذاری برای مدیریت و 
کنترل صحیح نیازهای داده ای در بخش باالدستی 
صنایع نفت وگاز، بیشتر مورد توجه مدیران ارشد 
و سیاس��ت گذاران شرکت ها و سازمان های نفتی 
ق��رار گیرد تا در مراحل بعدی، طراحی رویه ها و 
دستورالعمل هایی برای اجرای مؤثر این سیاست ها 
و فراه��م نمودن زیرس��اخت های فن��ی موردنیاز 
و ی��ا اصالح و بهبود زیرس��اخت های موجود در 
چارچوب مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطاِت 
شرکت های نفتي موردتوجه قرار گیرد. در واقع، 
مدیری��ت داده را می ت��وان حلقه گم ش��ده میان 
تولید و کس��ب داده توس��ط افراد فن��ی از یک 
س��و و تجمیع و ذخیره سازی آن ها در سامانه هاي 
اطالعات باالدس��تی، توس��ط متخصصان آمار و 
فناورِی اطالعات از س��وی دیگر، براي اس��تفاده 
مؤث��ر و مفی��د کاربران نهایي دانس��ت. آنچه که 
در ای��ن میان ضروری اس��ت، حاکم کردن روح 

مدیریت داده در این فرآیندهاست.

1- عدم قطعیت ناش�ی از کمبود یا فقدان داده 
و اثرات اقتصادي آن

عدم قطعی��ت به حالت��ي اطالق مي ش��ود که 
آگاهي از یک رخ��داد یا فرآیند محدود بوده و 
توصی��ف دقیق و کامل وضعیت فعلي آن ممکن 
نباش��د. در اثر وجود عدم قطعی��ت، قضاوت در 
مورد نحوه عملکرد و اتخاذ تصمیمات صحیح در 

مورد یک رخداد یا فرآیند، کاري دشوار خواهد 
بود. به طور کل��ي، عدم قطعیت که منجر به ایجاد 
ریسک می ش��ود، ناش��ي از کمبود یا نبود داده، 
اطالعات و دانش است. در هر یک از بخش هاي 
زنجی��ره ي ارزش باالدس��تي، س��طوحي از عدم 
قطعیت وجود دارد؛ به عنوان مثال، عدم قطعیت در 
یک مخزن هیدروکربني، نشانگر کمبود شفافیت 
در م��ورد وضعی��ت آن مخزن و نتای��ج مرتبط با 
عملک��رد تولید از آن اس��ت. در نتیجه، مدیریت 
مخ��زن و اتخاذ تصمیمات صحیح در رابطه با آن 

همراه با ریسک خواهد بود.
مهم ترین منش��أ عدم قطعیت، کمبود و فقدان 
داده و یا مقیاس و کیفیت نامناس��ب آن اس��ت. 
مث��اًل، داده هایي که به ط��ور مس��تقیم از مخازن 
کس��ب مي ش��ود، عمدتاً مربوط به ناحیه هایي از 
مخزن اس��ت که در آن ها چاه حفر ش��ده است. 
بعضي از این داده ها از مغزه هایي به دست مي آید 
که با اینکه از دقت باالیي برخوردارند، حجمشان 
میلیون ها بار کوچک تر از حجم مخزن بوده و در 
نتیجه، تعمیم این مقادیر اندازه گیري شده به تمام 
مخزن را با چالش روبرو مي سازد. در جاي دیگر، 
اطالع��ات لرزه نگاري ممکن اس��ت از پوش��ش 
زی��اد و خوب ولي قدرت تفکیک و دقت پاییني 
برخ��وردار باش��د. از این رو، نمي توان بر اس��اس 
این داده ه��ا و اطالعات، رفتار مخزن را در آینده 

به طور قطعي پیش بیني کرد. 
به دلیل اثر فزاین��ده عدم قطعیت، هرچقدر که 
توج��ه به این مس��ئله کمتر و دیرت��ر اتفاق بیفتد، 
ریس��ک ناش��ی از عدم قطعیت در مراحل بعدِي 
زنجیره ي ارزِش باالدس��تی بیش��تر  خواهد بود و 
از ای��ن رو، هزینه هاي اقتص��ادی قابل مالحظه اي 
را ب��ر فعالیت ها تحمی��ل خواهد ک��رد. به عنوان 
نمونه، تخمین نادرس��ت نفت قابل اس��تحصال از 
یک مخزن مي تواند منجر به طراحی اشتباه اندازه 
تأسیسات س��طح االرضی و تعیین نادرست تعداد 
چاه ها برای حفاری ش��ود. یک تخمین بیش��تر از 
مقدار واقعی در چنین حالتي، موجب راه اندازي 
تأسیس��ات س��طح االرضی با ظرفیت فرآورش��ی 
زیاد و حفر تعداد چاه بیش��تري خواهد شد. با در 
نظر گرفتن این نکته که هزینه احداث تأسیسات 
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س��طح االرضی میلیون ها دالر برآورد مي شود و 
نیز، هر چاه نفتی در خشکی به طور معمول بین 8 
ت��ا 12 میلیون دالر و در دریا بین 25 تا 50 میلیون 
دالر هزینه در بر دارد، مالحظه مي شود که وجود 
عدم قطعیت در میزان نفت قابل استحصال مي تواند 
زی��ان اقتصادي در محدوده چن��د ده تا چند صد 
میلیون دالر در بر داش��ته باش��د. چنین مثال هایي 
اهمیت کاهش عدم قطعیت از طریق فراهم کردن 
و تولید داده در زمان مناسب و به مقدار مناسب را 
بیشتر نمایان مي کند. البته از سوی دیگر، با توجه 
به اینکه کسب داده مس��تلزم هزینه کردن است، 
بای��د در چارچوبی اقتص��ادی و با در نظر گرفتن 
ارزش افزوده ناش��ی از داده ي کس��ب ش��ده در 
چرخ��ه ي عمر مخزن، به نقطه بهینه کس��ب داده 

اندیشید.

2- ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت داده
در طول فعالیت های مختلف مرتبط با زنجیره 
ارزش باالدس��تی، به فراخور آن فعالیت، ممکن 
اس��ت بت��وان داده های زیاد و یا کمي را کس��ب 
نم��ود. از این رو، متناس��باً امکان تولی��د داده  در 
فعالیت هاي مختلِف این زنجی��ره وجود دارد. به 
عن��وان مثال، مي توان ب��ر روي نمونه هاي مغزه ي 
گرفته شده از یک چاه، داده هاي فراواني همچون 
تخلخ��ل، تراوای��ي، تراوایي هاي نس��بي، درصد 
اش��باع و غیره را اندازه گیري کرد. با توجه به این 
فراواني و تنوع در نوع داده و هم چنین در تعداد و 
محل نمونه ها، برنامه ریزي براي مدیریت و کنترل 
حج��م داده ها از یک طرف و اولویت گذاري در 
کسب داده هاي مهم و اجتناب از نمونه گیري هاي 
غیرضروري از ط��رف دیگر، اهمیت و ضرورت 

خود را نشان مي دهد.
عالوه بر این، اگ��ر داده اي در موقعیت زماني 
و مکاني خاصي کس��ب نشود، امکان کسب آن 
در مراحل بعدي، یا وجود ندارد و یا در صورت 
وجود، مس��تلزم صرف هزینه بیشتري است. یک 
نمون��ه از چنین حالتي در عملیات چاه پیمایي رخ 
مي دهد؛ معموالً اکثر نمودارهاي به دست آمده از 
چاه پیمایي، پس از نصب لوله جداري قابل تکرار 
نیستند و لذا، باید حتماً قبل از جداره گذاري گرفته 

شوند. برخي از نمودارها نیز اگر تا زماني که چاه 
به صورت حفره باز اس��ت، کسب نشوند، بعد از 
جداره گذاری باید از فناوری های گران قیمت از 
جمله ابزاره��اي اندازه گیري مقاومت الکتریکي 
در چاه هاي داراي لول��ه جداريCHRT(3( براي 
کسب داده استفاده کرد که هزینه عملیات را باال 

مي برد.
به عن��وان مثال��ي دیگ��ر، مي توان ب��ه طرح ها 
و پروژه ه��اي به دام ان��دازي و تزری��ق زیرزمینِي 
کرب��نCCS(4(  و ذخیره س��ازی زیرزمین��ي گاز 
طبیع��یUGS(5(  اش��اره کرد. به منظ��ور ارزیابي 
و امکان س��نجي فن��ي و اقتصادِي یک س��اختار 
زمین شناسِي خشک یا یک مخزن تخلیه شده ي 
نفت یا گاز براي اجراي چنین طرح هایي، وجود 
داده های��ي همچون میزان مقاومت پوش س��نگ6  
آن مخزن در برابر فش��ار گاز تزریقي، پیوستگي 
و بس��تگي مناسب پوش س��نگ با توجه به میزان 
تراوای��ي آن، حج��م کاف��ي مخ��زن، تراوای��ي 
قابل قبول س��نگ مخزن، تزریق پذیري و قابلیت 
تحویل ده��ي7  مطل��وب آن موردنیاز اس��ت ]7[. 
در صورتي که این داده ه��ا در فازهاي اولیه و در 

زمان حضور دکل و تجهیزات در سر چاه گرفته 
ش��وند، نس��بت به حالتي که پس از تخلیه مخزن 
و ترک دکل و تجهیزات، اقدام به کس��ب آن ها 
گردد، تفاوت چش��مگیر هزینه کاماًل محسوس 
اس��ت. این کار مستلزم پیش بیني چنین کاربردها 
و برنامه ریزي براي کس��ب داده ه��اي مورد نیاز 
آن هاس��ت تا در حین حفاري و با صرف هزینه و 
زمان بسیار کمتري در مقایسه با حالت فوق، این 

داده ها گرفته شوند.
مثال هاي فوق، از طرفي نیز نش��ان مي دهند که 
داده ها ممکن اس��ت با گذش��ت زمان از اهمیت 
و ارزش پیش بین��ي نش��ده اي برخوردار ش��وند. 
ممکن اس��ت در ظاهر این گونه تصور ش��ود که 
عمر یک میدان یا مخ��زن نفتی یا گازی تا پایان 
زمان استحصال از آن است، اما پیدایش نیازهای 
جدید و ظهور فناوری های نو س��بب می ش��ود تا 
امکان اس��تفاده های بیش��تر از یک مخزن، حتی 
پ��س از تخلیه آن، فراهم گ��ردد. در صورتي که 
یک مخ��زن بعدها کاندی��داي پروژه هایي چون 
نگه��داري کرب��ن یا ذخیره س��ازي گاز ش��ود، 
داده هایي که در طول عمر استحصالي آن گرفته 

 Cost of
decisions

 Cost to
maintain

 Cost to
replace

 Cost to
use & leverage

 Cost to
acquire

COST

$3,200,000$3,000,000$800,000$2,000,000$1,000,000Base Case

$2,000,000$4,000,000$400,000$600,000$1,000,000Good DM

$6,000,000$2,000,000$2,300,000$4,000,000$1,000,000Poor DM

  1  هزینه داده ]9[

1  نمودار تجمعي مقاالت SPE با موضوع ”ارزش اطالعات“ ]8[

6 

كارهاي بسياري از اين دست توسط مديران و متخصصان  توان حدس زد كهمي ،در نتيجه .صرف نيست
به دليل نو و مهم بودن ها آن اكثر ياتئات و جزشوند ولي اطالعانجام شده يا مي هاي بزرگ نفتيشركت

جهاني در حوزه ارزش اطالعات و مديريت هاي برخي يافته و تحليل به معرفي ،در ادامه گردد.منتشر نمي
  شود.مي پرداختهداده 

 
  ]8[ “ارزش اطالعات”با موضوع  SPEنمودار تجمعي مقاالت  – 1شكل 

  Noahتوسط شركت  دادهداده و مديريت ارزش  سازيكميدلي براي ارائه م -1- 3

 Noahاي به نام كه توسط يك شركت مشاوره "ي داده و مديريت دادهارزش كم"تحت عنوان اي در پروژه

Consulting LLC  براي شركت نفتيHess Corporation  تكرارپذيرانجام شد، روشي، ي براي محاسبه كم
هاي مختلف مديريت ي شيوهارزيابي كم و همچنينگاز وهاي باالدستي نفتبراي شركتارزش داده اهميت و 

سايت خود رشي از نتايج اين پروژه را در وبگزا Noahشركت  ) ارائه گرديد.ضعيفداده باالدستي(خوب و 
در اين  ذور است.مع )Hess(دليل عدم موافقت كارفرمابه ارقام واقعيده كه از انتشار كرمنتشر كرده و اعالم 

 تواند برايخاطر مزاياي زيادي كه ميبهشود كه ها معرفي ميشركت 8"داراييِ"عنوان يك گزارش، داده به
از جمله اهداف ارزش آن است.  اهميت و عنواندارا بودن يك مقدار عددي بهمستلزم  ها داشته باشد،شركت

سنجي فني و اقتصادي و امكانعنوان ابزاري براي به توان به استفاده از آنو مزاياي اين مقدار عددي مي
گيري در مورد حمايت يا عدم حمايت مالي و يا همكاري تجاري گذاري در كسب داده، تصميمتوجيه سرمايه

بهتر از داده نسبت به ساير رقبا اشاره كرد.  گيريِگيري و نيز بهرهدر زمينه انجام يك پروژه مرتبط با داده
، يك داده اهميت ي معتبر براينسبت دادن يك مقدار كمهاي موجود براي به دشواري اشاره بااين گزارش 

 بر اساس ،سپس .كندارائه مي ،نيز داشته باشد را هاي مختلفكه قابليت تكرار براي داده انجام اين كارمدل 
  .]9[نمايده ميبا يكديگر مقايسمديريت داده را نيز  مختلف هايارزش داده، روش افزايش يا كاهش

 كداميك مقدار عددي براي هر و شده تحليل  ريسكو ارزش  ،هزينه ديدگاه، داده از سه مدل در اين
بر اساس اين  شود.در نظر گرفته مي و ارزش خالص داده عنوان حالت پايهمحاسبه و مجموعه اين مقادير به

و  كندميآن در حالت پايه بيشتر خوب، ارزش داده را از ارزش خالص  ييك روش مديريت دادهمدل، 
  كاهد.، از ارزش داده نسبت به حالت پايه ميضعيف يمديريت داده يشيوه

 داده يهزينه  

                                                            
8. Asset 
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شده  است، به ش��رط حفظ اعتبار، ارزش دوباره 
و پیش بین��ي نش��ده اي مي یابد. ای��ن موضوع در 
زماني که با ظهور فناوري هاي نو، تولید مجدد از 
میدان امکان پذیر شود نیز مصداق دارد. بنابراین، 
بهره من��دي از داده هاي یک مخ��زن و میدان در 
استفاده هاي پیش بیني نش��ده ي آتي، اوالً مستلزم 
برنامه ری��زي براي کس��ب آن ها و ثانی��اً حفظ و 
نگه��داري از آن ها به صورت  ایمن، منس��جم و 
طبقه بندي ش��ده اس��ت. هر چه برنامه ریزي براي 
کسب و نگهداري از داده براي افق هاي آینده ي 
یک مخزن، که شامل زمان هاي بعد از تخلیه آن 
نیز مي باشد، بیشتر و دقیق تر صورت بگیرد، امکان 
بهره مندي از مزایاي اقتصادي و زماني این داده ها 

در پروژه هاي آتي افزایش مي یابد.
نقطه بهین��ه ي داده به لحاظ پراکندگي و تعداد 
و ق��درت تفکیک8  نیز یک��ي از موارد ضرورت 
برنامه ریزي براي کسب داده است. به عنوان مثال، 
در عملیات مغزه گیری از یک چاه یا پالگ گیري 
از یک مغزه ي کامِل نفتي، تعداد و محل و فاصله 
مغزه ها ی��ا پالگ ها براي اندازه گیري هاي بعدي، 
باید باتوجه به نوع س��نِگ مخزن بهینه ش��ود و یا، 
باتوجه به گران قیم��ت بودن عملیات لرزه نگارِي 
س��ه بعدي و چهاربعدي نسبت به عملیات معمول 
دوبع��دي، بای��د حتماً مطالعه ش��ود ک��ه آیا این 
عملیات قادر خواهد بود در برابر هزینه باالي آن، 
از طریق توصیف بهتر مخزن، ایجاد ارزش افزوده 

متناسب کند یا خیر؟
از  بخش��ي  تنه��ا  زمان��ي  محدودیت ه��اي 
محدودیت هاي موجود براي کس��ب داده هستند 
که مي توانند اثرات اقتصادي قابل توجهي بر روي 
پروژه هاي باالدس��تي داشته باش��ند. محدودیت 
منابع از جمل��ه، ابزاره��اي اندازه گیري، ظرفیت 
آزمایشگاه ها و منابع مالي عوامل دیگري هستند 
ک��ه برنامه ریزي براي کس��ب و مدیریت داده را 
به یک ام��ر ضروري در ط��ول زنجیره ي ارزش 
باالدس��تي تبدی��ل مي کنند. بدیهي اس��ت که با 
توج��ه به این محدودیت ها و با وجود تنوع باالي 
داده هاي باالدس��تي، تنها، امکان کسب برخي از 
داده ها وج��ود دارد. از این رو، الزم اس��ت تا در 
پروژه هاي مختلف، س��بدي از داده هاي متفاوت 

تهیه ش��ود و بر اس��اس اولویت هاي هر پروژه، به 
کسب داده هاي ضرورِي مورد نیاز اقدام شود.

3-تجربیات موفق جهانی در عرصه مدیریت داده 
در صنعت باالدستی

مقال��ه اي در مجله ارزیابي و مهندس��ي مخزن 
   SPE ب��ا عن��وان "ارزش اطالع��ات9   در صنعت 
نف��ت و گاز در گذش��ته، ح��ال و آینده"، ضمن 
تش��ریح و تعریف ارزش اطالع��ات و نقش آن 
در بهبود تصمیم گیري، فهرس��تي از مقاالتي که 
در رابط��ه با موضوعاتي از قبیل ارزش اطالعات، 
ارزش داده، ارزش لرزه نگاري س��ه بعدي، ارزش 
نمودار درون چاهي و سایر عناوین مشابه در طول 
سال هاي گذش��ته در نش��ریات و کنفرانس هاي 
 SPE به چاپ رس��یده و ارائه شده  را گردآوري 
کرده اس��ت. بر این اساس، علي رغم اینکه تعداد 
مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها، از موارد چاپ 
شده در نش��ریات بیشتر اس��ت، اما به طور کلي، 
تعداد تجمع��ی مقاالت در زمینه ارزش و اهمیت 
داده در پایگاه هاي SPE، از 10 س��ال قبل به این 

سو، رش��دي با شیب افزایش��ي داشته که نشانگر 
تولی��د دانش و اهمیت موض��وع و افزایش توجه 
متخصصان و مدی��ران به این زمین��ه ي مدیریتي 
است)ش��کل-1(]8[. از طرفي، واضح اس��ت که 
کارهاي انجام ش��ده در زمینه ي ارزش اطالعات 
 SPE و نیز مدیریت داده، تنها محدود به مقاالت
ذکر ش��ده، نمي ش��ود، چرا که این زمینه داراي 
ماهی��ت مدیریتي، تصمیم گیري و اجرایي بوده و 
پژوهشِي صرف نیست. در نتیجه، مي توان حدس 
زد که کارهاي بسیاري از این دست توسط مدیران 
و متخصصان شرکت هاي بزرگ نفتي انجام شده 
یا مي شوند ولي اطالعات و جزئیات اکثر آن ها به 
دلیل نو و مهم بودن منتشر نمي گردد. در ادامه، به 
معرفي و تحلیل برخي یافته هاي جهاني در حوزه 
ارزش اطالعات و مدیریت داده پرداخته مي شود.

 
3-1- ارائه مدلی برای کمي سازي ارزش داده و 

Noah مدیریت داده توسط شرکت
در پروژه اي تحت عنوان "ارزش کّمي داده و 
مدیریت داده" که توسط یک شرکت مشاوره اي 

 - Decision value
data usage

 Integration value
 -

 relevance and
applicability

 Performance
 value - improved

productivity
Time valueVALUE

$11,000,000$4,000,000$2,000,000$2,000,000Base Case

$38,000,000$12,000,000$4,500,000$4,500,000Good DM

$4,000,000$2,000,000$1,000,000$1,000,000Poor DM

  2  ارزش داده ]9[

2  شماتیک ارزش زماني داده ]9[

8 

 كه اشاره به تغييرات ارزش داده در طول دوره انجام يك پروژه يا عمر استحصالي يك ، ارزش زماني داده
گيرد كه در آن مورد استفاده قرار مي ،در اغلب موارد، داده تقريباً بالفاصله پس از كسبمخزن دارد. 

خاص  يرغم اينكه معموًال با گذشت زمان از ارزش يك دادهعليدار است. زمان از ارزش بااليي برخور
نمودار تقريبي شود، ممكن است در زمان خاصي از آينده ارزش آن داده دوباره افزايش يابد. كاسته مي

هاي مجدد به يك ميدان خاص براي انجام پروژه منديِعالقهآمده است.  2-ارزش زماني داده در شكل
هاي جديد از ميدان و نياز مجدد به داده در زمان سازي گاز، ناتواني در كسب دادهذخيره ديگري چون
 توسعه، از جمله داليل افزايش ارزش داده در زمان آينده است.هاي جديد براي ظهور فناوري

 
  ]9[ شماتيك ارزش زماني داده – 2شكل 

 هاي مناسب و در از در دسترس بودن داده است، بازدهي افراد افزايش كه حاصل ،ارزش عملكردي داده
شود. دسترسي اين گيران شركت و سازمان ايجاد مينيروهاي متخصص و نيز تصميم زمان مناسب براي

موجب باال  ،به داده در زمان مورد نياز، از اتالف وقت براي جستجوي آن كاسته و استفاده از آنافراد 
 شود.و بازدهي افراد ميرفتن عملكرد 

 ارزش داده هنگامي كه با ساير . شودبيشتر داده ميكاربردپذيري  كه موجب ،ارزش يكپارچگي داده
 يهاي مغزهسازي دادهاطالعاتي كه از ادغام و يكپارچهيابد. شود، افزايش ميهاي مرتبط ادغام ميداده

 تكتك آيد، داراي ارزش بيشتري از مجموعميدست هآن بچاهي نمودارهاي درونهاي يك چاه با داده
 .پارچگي استافزايي و يكناشي از ايجاد هم ،كه اين ها، به تنهايي، خواهد بودن دادههاي آارزش
كند و نهايتاً تري از مخزن فراهم ميدقيق امكان تفسيرهاي چاه، ادغام شده با داده نگاريِهاي لرزهداده

 شود.در مورد ميدان مي موجب اتخاذ تصميمات بهتري
 بر اساس استفاده از  است كه هايي در شركتگيريارزش تصميم ،در واقعكه  ،داده ارزش تصميماتي

در صنعت دهد. ي از ارزش داده را تشكيل ميبخش بزرگ ،ارزش تصميماتي دادهشوند. گرفته ميداده 
افزايش ذخاير درجاي تحت مديريت  وري عملياتي،نفت و گاز، اين ارزش از مواردي چون افزايش بهره

عنوان بهشود. ها حاصل ميسبد فعاليت شركت و يا باالرفتن درآمد شركت از طريق مديريت صحيحِ
انجام هايي از آن ميدان بر اساس داده ،اكتشاف ذخاير جديد در يك ميدانبراي گيري مثال، تصميم

هايي نسبت شي از ارزش آن ذخاير را به دادهتوان بخشود. در صورت اثبات وجود ذخاير جديد، ميمي
  اند.گيري براي انجام عمليات اكتشافي شدهداد كه منجر به اين تصميم

 يمديريت دادهشيوه ده و همانطور كه قبالً اشاره شد، يك از ارزش دا Noahسازي شركت طبق مدل
افزايد و در مديريت داده مي يپايهذكر شده نسبت به حالت  يبه ميزان هر يك از اجزاي ارزش داده ،خوب
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به ن��ام Noah Consulting LLC براي ش��رکت 
نفت��ي Hess Corporation انجام ش��د، روش��ي 
تکرارپذیر، براي محاس��به کّمي اهمیت و ارزش 
داده ب��راي ش��رکت هاي باالدس��تي نف��ت و گاز 
و همچنی��ن ارزیاب��ي کّمي ش��یوه هاي مختلف 
مدیریت داده باالدس��تي)خوب و ضعیف( ارائه 
گردی��د. ش��رکت  Noah گزارش��ي از نتایج این 
پ��روژه را در وب س��ایت خ��ود منتش��ر کرده و 
اعالم ک��رده که از انتش��ار ارقام واقع��ي به دلیل 
عدم موافق��ت کارفرم��ا )Hess( معذور اس��ت. 
در ای��ن گزارش، داده به عنوان ی��ک "دارایِي"10  
ش��رکت ها معرفي مي ش��ود که به خاط��ر مزایاي 
زیادي که مي تواند براي ش��رکت ها داشته باشد، 
مس��تلزم دارا ب��ودن یک مقدار ع��ددي به عنوان 
اهمی��ت و ارزش آن اس��ت. از جمل��ه اهداف و 
مزای��اي این مقدار عددي مي توان به اس��تفاده از 
آن به عن��وان اب��زاري براي امکان س��نجي فني و 
اقتصادي و توجیه سرمایه گذاري در کسب داده، 
تصمیم گیري در مورد حمای��ت یا عدم حمایت 
مال��ي و یا همکاري تج��اري در زمینه انجام یک 
پروژه مرتبط با داده گیري و نیز بهره گیرِي بهتر از 
داده نسبت به سایر رقبا اشاره کرد. این گزارش با 
اشاره به دش��واري هاي موجود براي نسبت دادن 
یک مقدار کّمي معتبر ب��راي اهمیت داده، یک 
مدل انجام کار که قابلی��ت تکرار براي داده هاي 
مختلف را نیز داشته باشد، ارائه مي کند. سپس، بر 
اس��اس افزایش یا کاهش ارزش داده، روش هاي 
مختل��ف مدیریت داده را نیز با یکدیگر مقایس��ه 

مي نماید]9[.
در این مدل، داده از سه دیدگاه هزینه، ارزش 
و ریس��ک تحلیل شده و یک مقدار عددي براي 
هر کدام محاس��به و مجموعه این مقادیر به عنوان 
حال��ت پایه و ارزش خال��ص داده در نظر گرفته 
مي شود. بر اساس این مدل، یک روش مدیریت 
داده ی خوب، ارزش داده را از ارزش خالص آن 
در حالت پایه بیش��تر می کند و شیوه ی مدیریت 
داده ی ضعیف، از ارزش داده نسبت به حالت پایه 

مي کاهد.
 هزینه ی داده

هزینه ی داده ش��امل تمامي هزینه هاي مربوط 

به داده هایي اس��ت که وارد ش��رکت شده و در 
تصمیم گیري ه��ا ب��ه کار م��ي رود. ای��ن هزینه ها 

عبارتند از:
 هزینه کس��ب داده، که ممکن است مستقیماً 
همچ��ون  میدان��ي  نمونه  گیري ه��اي  از  ناش��ي 
نمودارگیري، مغزه، لرزه نگاري و غیره بوده و یا 
حاصل خریداري داده از یک ش��رکت فروشنده 

داده باشد،
 هزین��ه اس��تفاده و به کارگیري، ک��ه در اثر 
انج��ام هرگونه پ��ردازش، تغیی��رات، تبدیالت، 
یکپارچه سازي و اعتبارسنجي بر روي داده، قبل از 
استفاده از آن در تصمیم گیري ها، به صورت زمان 
صرف ش��ده توس��ط متخصصان و نرم افزارهاي 
مورد اس��تفاده در این فرآیند، به شرکت تحمیل 

مي شود،
 هزین��ه جایگزین��ي، ک��ه ممک��ن اس��ت به 
دالیل مختلف��ي همچون از بین رفت��ن داده، گم 
شدن، خرابي واس��ط هاي نگهداري داده و اتمام 
کپي رایت استفاده از داده یا نرم افزارهاي واسط، 
به صورت نمونه گیري یا خریداري مجدد تحمیل 

گردد،
 هزینه حفظ و نگهداري، که در مورد داده نیز 
همچون سایر دارایي ها نیازمند زمان، تالش، پول 
و منابع اس��ت و فعالیت هایي مانند ذخیره سازی، 
حفاظت، بارگذاری، تغییرات فرمت، طبقه بندي، 

به روز رساني و پشتیبانی را شامل مي شود و
  هزینه تصمیم گیري، که بخشي از کل مخارج 
ش��رکت را در بر مي گیرد، ناش��ي از تصمیماتي 
است که بر اساس داده هاي موجود گرفته شده و 
اگر آن داده ها نبودند، این هزینه ها براي شرکت 
به وجود نمي آمدند. به عنوان مثال، حفر یک چاه 
جدید در یک مخزن یا انجام عملیات لرزه نگاري 
در ی��ک میدان که براي ش��رکت هزینه به همراه 
دارد، همگي تصمیماتي هستند که بر مبناي یک 
س��ري داده موجود ص��ورت مي گیرند و البته در 

نهایت، هدف، افزایش درآمد شرکت است.
هر ی��ک از هزینه هاي فوق توس��ط ش��رکت 
 Noah مدل س��ازي گردید ک��ه تقریبي از مقادیر 
هر ک��دام در ردی��ف حالت پای��ه در جدول-1 
آمده اس��ت. همچنین، در این مدل س��ازي، تأثیر 
نحوه مدیریت داده بر این هزینه ها بررسي گردید. 
مقادیر هر یک از هزینه ها در حالت هاي شیوه ی 
مدیریت داده ی خوب و ضعیف در پایین حالت 
پایه در جدول-1 نش��ان داده ش��ده است. هزینه 
کس��ب داده اولیه در هر سه حالت برابر 1 میلیون 
دالر در نظر گرفته ش��ده و بر اس��اس این مقدار، 
هزینه کل، ارزش و ریسک داده محاسبه گردیده 
اس��ت. با توجه به جدول، هزین��ه ی کل داده در 
حالت پای��ه برابر 10 میلیون دالر و در حالت هاي 
شیوه ی مدیریت داده ی خوب و ضعیف به ترتیب 

3  مقایسه هزینه، ارزش و ریسک در حالت هاي پایه، خوب و ضعیف مدیریت داده ]10[
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. بخشي از اين شودمربوط ميضعيف  يمديريت دادهوه شيتصميمات گرفته شده در يك شركت با 
حفر  ،هايي از اين دستمثالعنوان به شود.ها ميكاريدوبارهنامطلوب و يا صرف كاهش اثرات  ،هزينه

در  9كاريمجاور و يا مشبكهاي چاههاي دادهاز  يا عدم استفاده صحيحيك چاه خشك به خاطر نبود 
  .توان برشمردرا ميگاما نمودار نادرست دليل تفسير عمق نامناسب به

آيد، در دست ميهفوق ب يكه از جمع سه مؤلفه Noahسازي شركت مدلمقادير ريسك داده بر طبق 
برابر  ،مديريت دادهشيوه  يِپايهدر حالت مناسب  يريسك كل استفاده نكردن از دادهآمده است.  3-جدول

ميليون دالر  30و  5/4ترتيب برابر خوب و ضعيف به يمديريت داده يشيوههاي ميليون دالر و در حالت 10
خوب  يمديريت داده يشيوهدهند كه چگونه هزينه بالقوه جبران ريسك در اين مقادير نشان ميباشد. مي

مديريت صحيح داده، احتمال ردكردن موعدهاي  يشيوهچرا كه با ، كاهش يافته است پايهنسبت به حالت 
هاي و هزينهقانوني  يهايابد. اگر مجموع كل جريمههاي غيرصحيح و غيره كاهش ميگزارش دادهقانوني و 
توجهي خواهيم رسيد كه كم يك شركت را در نظر بگيريم، به مقدار قابل ايمني و محيط زيستيِ احتمالي

  صرفه بااليي دارد.كردن آن به نصف، 
  ]9[ ريسك داده – 3جدول 

RISK Regulatory risk -
data usage 

HSE risk - 
data usage 

Decision risk - 
data usage 

Base Case $1,000,000 $5,000,000 $4,000,000 
Good DM $500,000 $1,000,000 $3,000,000 
Poor DM $2,000,000 $16,000,000 $12,000,000 

 3-ب و ضعيف در شكلپايه، خو يمديريت داده يشيوه يسازي شدهاي از سه حالت مدلمقايسه
دهند، است. اين نمودارها كه ميزان هزينه، ارزش و ريسك را در سه حالت فوق نمايش مي نشان داده شده

از ميزان  ،خوب يمديريت دادهشيوه اند. همانگونه كه مشخص است، براساس مقادير جداول باال ترسيم شده
توجهي داده كاسته و بر ارزش آن به ميزان قابلمديريت شيوه  يپايههزينه و ريسك داده نسبت به حالت 

، داراي هزينه و ريسك پايهدر مقايسه با حالت ضعيف  يمديريت دادهشيوه اضافه كرده است. از طرف ديگر، 
  .استباالتر و ارزش افزوده كمتري 

  
  ]10[ هاي پايه، خوب و ضعيف مديريت دادهمقايسه هزينه، ارزش و ريسك در حالت – 3شكل 

  (پوسك سابق)مؤسسه انرجيستيكس -2- 3

                                                            
9. Perforating 

Decision risk - data usageHSE risk - data usageRegulatory risk - data usageRISK

$4,000,000$5,000,000$1,000,000Base Case

$3,000,000$1,000,000$500,000Good DM

$12,000,000$16,000,000$2,000,000Poor DM

  3  ریسک داده ]9[
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8 و 15/3 میلیون دالر آورده شده است.
 ارزش داده

مؤلفه هاي بس��یاري در نسبت دادن یک مقدار 
عددي ب��ه ارزش داده دخالت دارند. در گزارش 
ش��رکت  Noah مؤلفه ه��اي زیر به عن��وان اجزاء 
مس��تقل و مه��م ارزش داده در نظر گرفته ش��ده 

است:
 ارزش زمان��ي داده، که اش��اره ب��ه تغییرات 
ارزش داده در طول دوره انجام یک پروژه یا عمر 
اس��تحصالي یک مخ��زن دارد. در اغلب موارد، 
داده تقریباً بالفاصله پس از کسب، مورد استفاده 
قرار مي گی��رد که در آن زم��ان از ارزش باالیي 
برخوردار است. علي رغم اینکه معموالً با گذشت 
زمان از ارزش یک داده ی خاص کاسته مي شود، 
ممکن اس��ت در زمان خاصي از آینده ارزش آن 
داده دوباره افزایش یابد. نم��ودار تقریبي ارزش 
زماني داده در ش��کل-2 آمده است. عالقه مندِي 
مجدد به یک میدان خاص براي انجام پروژه هاي 
دیگري چون ذخیره سازي گاز، ناتواني در کسب 
داده ه��اي جدید از میدان و نیاز مجدد به داده در 
زم��ان ظهور فناوري هاي جدید براي توس��عه، از 
جمله دالیل افزای��ش ارزش داده در زمان آینده 

است.
  ارزش عملک��ردي داده، که حاصل افزایش 
بازدهي افراد است، از در دسترس بودن داده هاي 
مناس��ب و در زم��ان مناس��ب ب��راي نیروه��اي 
متخصص و نیز تصمیم گیران ش��رکت و سازمان 
ایجاد مي شود. دسترسي این افراد به داده در زمان 
مورد نی��از، از اتالف وقت براي جس��تجوي آن 
کاسته و استفاده از آن، موجب باال رفتن عملکرد 

و بازدهي افراد مي شود.
موج��ب  ک��ه  داده،  یکپارچگ��ي  ارزش   
کاربردپذیري بیش��تر داده مي ش��ود. ارزش داده 
هنگام��ي ک��ه با س��ایر داده ه��اي مرتب��ط ادغام 
مي ش��ود، افزایش مي یابد. اطالعاتي که از ادغام 
و یکپارچه س��ازي داده هاي مغ��زه ی یک چاه با 
داده ه��اي نمودارهاي درون چاهي آن به دس��ت 
مي آید، داراي ارزش بیشتري از مجموع تک تک 
ارزش ه��اي آن داده ها، به تنهایي، خواهد بود که 
این، ناش��ي از ایجاد هم افزای��ي و یک پارچگي 

است. داده هاي لرزه نگارِي ادغام شده با داده هاي 
چاه، ام��کان تفس��یر دقیق تري از مخ��زن فراهم 
مي کند و نهایت��اً موجب اتخاذ تصمیمات بهتري 

در مورد میدان مي شود.
 ارزش تصمیمات��ي داده، که در واقع، ارزش 
تصمیم گیري هایي در شرکت است که بر اساس 
استفاده از داده گرفته مي شوند. ارزش تصمیماتي 
داده، بخ��ش بزرگ��ي از ارزش داده را تش��کیل 
مي ده��د. در صنع��ت نف��ت و گاز، ای��ن ارزش 
از م��واردي چ��ون افزایش به��ره وري عملیاتي، 
افزایش ذخایر درجاي تحت مدیریت ش��رکت 
و ی��ا باالرفتن درآمد ش��رکت از طریق مدیریت 
صحیِح س��بد فعالیت ها حاصل مي شود. به عنوان 
مثال، تصمیم گیري براي اکتش��اف ذخایر جدید 
در یک میدان، بر اس��اس داده هایي از آن میدان 
انجام مي ش��ود. در صورت اثب��ات وجود ذخایر 
جدید، مي توان بخش��ي از ارزش آن ذخایر را به 
داده هایي نسبت داد که منجر به این تصمیم گیري 

براي انجام عملیات اکتشافي شده اند.
طبق مدل س��ازي شرکت  Noah از ارزش داده 
و همانطور که قباًل اشاره شد، یک شیوه مدیریت 
داده ی خ��وب، به میزان هر یک از اجزاي ارزش 
داده ی ذکر شده نسبت به حالت پایه ی مدیریت 
داده مي افزاید و در مقابل، شیوه مدیریت ضعیف 

داده، ارزش هر ج��زء را کاهش مي دهد. مقادیر 
عددي این مدل س��ازي در جدول-2 آمده است. 
ب��ا توجه به این جدول، ارزش کل داده در حالت 
پایه برابر 19 میلیون دالر و در حالت هاي شیوه ی 
مدیری��ت داده ی خوب و ضعیف به ترتیب 59 و 
8 میلیون دالر برآورد شده است که اهمیت شیوه 
مدیریت داده ی صحی��ح در ایجاد ارزش افزوده 

در یک شرکت را نشان مي دهد.
 ریسک داده

ب��ر خالف هزینه و ارزش ک��ه در باال به آن ها 
اشاره شد، ریسک داده، یک مؤلفه غیرمستقیم در 
تعیین میزان ارزش��مندي و اهمیت داده مي باشد. 
به عبارت دیگر، ریس��ک داده اش��اره به هزینه اي 
دارد که اس��تفاده نکردن از داده یا داده مناس��ب 
در مواقع مختلف مي تواند به همراه داش��ته باشد. 
اجزاء متعددي را مي توان براي ریس��ک داده در 

نظر گرفت که مهم ترین آن ها عبارتند از:
 ریسک قانوني استفاده نکردن از داده مناسب، 
که متوجه قوانین و مقرراتي است که شرکت هاي 
فعال در حوزه ی باالدستي در هر کشور، منطقه یا 
استان، ملزم به رعایت آن ها براي انجام فعالیت هاي 
اکتش��اف، حفاري و تولید هیدروکربن مي باشند. 
اس��تفاده کردن از داده ی مناس��ب و فراهم نمودن 
اطالعات ش��فاف از کارهاي انجام شده، همواره 

4  جایگاه یابي استانداردهاي انرجیستیکس در فرآیند كسب داده ی باالدستي ]11[
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  ]11[ باالدستي ييابي استانداردهاي انرجيستيكس در فرآيند كسب دادهجايگاه – 4شكل 

  16ام)ديپي(مؤسسه پيهاي نفتيدادهاي حرفهمؤسسه مديريت  -3- 3
صنعت نفت  تعامل با دراست،  17غيرانتفاعيلي الملبيناين مؤسسه نيز كه همانند انرجيستيكس يك مؤسسه 

مؤسسه، پذيرش اين انداز چشمكند. و مديريت داده فعاليت مي و ارتقاء استانداردها خلق با هدفو 
توسط  صنعت نفت )اكتشاف و توليدباالدستي(هاي مديريت داده در فعاليت 18هاي موفقنمونهاستانداردها و 

ام ديپيهاي پيعمده فعاليت. ستهاذ تصميمات تجاري بهتر به كمك آناتخا هاي نفتي و در نتيجه،شركت
، ارائه تعاريف استاندارد از واژگان و اصطالحات "19امديپيمدل داده پي"بر روي توسعه و حمايت از 

اي براي هاي حرفهموردنياز نفتي، آموزش استانداردهاي حوزه مديريت داده نفتي و صدور گواهينامه
  .]12[مديريت داده متمركز استمتخصصان 

  گيرينتيجه
افزايي و ريسك، افزايش كيفيت و ارزش مديريت داده در بخش باالدستي صنعت نفت، از طريق كاهش هزينه

شود. روند ها بسيار پراهميت بوده و باعث افزايش كارامدي اين صنعت ميكردن زمان انجام پروژهو كوتاه
  د اين موضوع است.ؤييز من جهاني تمايل به مديريت داده

هاي شناسايي ها و روشها، نظام، تدوين سياستموضوعهاي بزرگ نفتي با اشراف كامل به اين شركت
 ها با محل كاربرد و تحليل نوع كاربردارتباط داده وموقع و اقتصادي آن داده و كنترل نياز داده براي كسب به

اقدام به نهادسازي و تعريف  ،و براي اجرايي كردن اين تصميمات هاي كاري خود قرار دادهها را در اولويتآن
  .اندآفرينان نمودهنقش

                                                            
16. Professional Petroleum Data Management (PPDM) Association 
17. Global, Not-for-profit Organization 
18. Best Practices 
19. PPDM Data Model 
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جزئي از ش��روط قانون��ي فعالی��ت در این حوزه 
ب��وده و با گذش��ت زم��ان، افزایش یافته اس��ت. 
این موض��وع به خصوص در مورد ش��رکت هاي 
خصوصي و پیمانکاران بیشتر نمایان است و آن ها 
باید در زمان هاي مش��خصي اطالعات ش��فافي از 
نحوه عملک��رد خود به دولت ها ارائ��ه دهند و در 
غیراین صورت، مش��مول حسابرس��ي و پرداخت 
جرایم خواهند ب��ود که مي ت��وان از آن، به عنوان 
ریسک و هزینه قانوني عدم استفاده یا فراهم نکردن 
داده ی مناسب نام برد. به عنوان مثال در ایران، پس 
از راه ان��دازي کامل س��امانه اطالعات باالدس��تي 
توسط شرکت ملي نفت و الزام سایر شرکت هاي 
تابعه به وارد کردن داده هاي خود در این س��امانه، 
ارائه نکردن داده هاي درخواس��ت ش��ده مي تواند 
چنین هزینه هایي را براي شرکت ملي نفت به همراه 

داشته باشد.
• ریس��ک ایمني و محیط زیس��تي اس��تفاده 
نکردن از داده مناس��ب، از موارد دیگري اس��ت 
که مي تواند ش��رکت های باالدستي را مجبور به 
پرداخت هزینه هاي باالیي بکند. با وجود احتمال 
پایین وقوع ح��وادث مخاطره آمیز، تأثیر و هزینه 
این حوادث در صنایع باالدستي بسیار زیاد است. 
داده، در جلوگی��ري از بُروز چنین حوادثي نقش 
مهمي بازي مي کند. به عنوان مثال، اگر اِش��کالي 
در داده ه��اي مربوط به فش��ار س��ازند و ترکیب 
س��نگ مخزن وجود داش��ته باش��د و حفاري در 
نزدیکي مخزن کنترل نش��ود، چاه با خطر فوران 
روبرو ش��ده و خس��ارت ها و هزینه هاي باالیي به 

همراه خواهد داشت.
 ریس��ک تصمیم گیري غلط ب��ر مبناي عدم 
استفاده از داده صحیح، که در واقع، حالت مشابه 
ولي نقطه ی مقابِل تولی��د ارزش افزوده از طریق 
تصمیم گیري با استفاده از داده ی مناسب است و 
منجر به تحمیل هزینه هاي باالیي به ش��رکت هاي 
باالدستي مي شود. این ریسک متوجه هزینه هاي 
بالقوه اي اس��ت که به تصمیمات گرفته ش��ده در 
یک ش��رکت با ش��یوه مدیریت داده ی ضعیف 
مربوط می ش��ود. بخش��ي از ای��ن هزینه، صرف 
کاهش اث��رات نامطل��وب و ی��ا دوباره کاري ها 
مي شود. به عنوان مثال هایي از این دست، حفر یک 

چاه خشک به خاطر نبود یا عدم استفاده صحیح از 
داده ه��اي چاه هاي مجاور و یا مش��بک کاري11  در 
عمق نامناسب به دلیل تفسیر نادرست نمودار گاما را 

می توان برشمرد.
مقادیر ریس��ک داده بر طبق مدل سازي شرکت 
 Noah که از جمع سه مؤلفه ی فوق به دست مي آید، 
در جدول-3 آمده اس��ت. ریس��ک کل اس��تفاده 
نک��ردن از داده ی مناس��ب در حالت پایه ِي ش��یوه 
مدیریت داده، برابر 10 میلیون دالر و در حالت هاي 
ش��یوه ی مدیریت داده ی خوب و ضعیف به ترتیب 
برابر 4/5 و 30 میلیون دالر مي باشد. این مقادیر نشان 
مي دهند که چگونه هزینه بالقوه جبران ریسک در 
شیوه ی مدیریت داده ی خوب نسبت به حالت پایه  
کاهش یافته اس��ت، چ��را که با ش��یوه ی مدیریت 
صحی��ح داده، احتمال ردکردن موعدهاي قانوني و 
گزارش داده هاي غیرصحیح و غیره کاهش مي یابد. 
اگ��ر مجموع کل جریمه هاي قانون��ي و هزینه هاي 
احتمالي ایمني و محیط زیس��تِي یک شرکت را در 
نظر بگیریم، به مقدار قابل توجهي خواهیم رسید که 

کم کردن آن به نصف، صرفه باالیي دارد.
مقایسه اي از سه حالت مدل سازي شده ی شیوه ی 
مدیریت داده ی پایه، خوب و ضعیف در ش��کل-3 
نشان داده شده است. این نمودارها که میزان هزینه، 
ارزش و ریس��ک را در س��ه حال��ت ف��وق نمایش 
مي دهند، براساس مقادیر جداول باال ترسیم شده اند. 
همانگونه که مشخص است، شیوه مدیریت داده ی 
خ��وب، از میزان هزینه و ریس��ک داده نس��بت به 
حالت پایه ي شیوه مدیریت داده کاسته و بر ارزش 
آن به میزان قابل توجهي اضافه کرده است. از طرف 
دیگر، ش��یوه مدیریت داده ی ضعیف در مقایسه با 
حالت پایه، داراي هزینه و ریس��ک باالتر و ارزش 

افزوده کمتري است.
   

3-2- مؤسسه انرجیستیکس)پوسک سابق(
یکي از بخش هاي فع��ال در زمینه مدیریت داده 
و دانش در صنعت ان��رژي و به خصوص در حوزه 
باالدستي نفت و گاز مؤسسه انرجیستیکس12  است. 
تا قب��ل از س��ال 2007 میالدي، این مؤسس��ه با نام 
پوسک13  ش��ناخته مي ش��د. از اهداف تأسیس آن 
مي توان به ایجاد یک مرجع بي طرف براي تس��هیل 

تبادل اطالعات اکتش��اف و تولید، یکپارچه سازي 
فرآیندهاي باالدس��تي و تقویِت به اشتراک گذاری 
اطالعات فني در بین شرکت هاي نفتي و بخش هاي 
داخل��ي آن ه��ا، ش��رکت هاي س��رویس دهنده و 
پیمان��کار، دولت ها و دیگر بازیگ��ران این صنعت 
از طریق استانداردس��ازي پروتکل هاي انتقال داده 
و گزارش گیري در صنعت باالدس��تي نفت اش��اره 

کرد]10[.
توس��ط  ش��ده  ارائ��ه  استانداردس��ازي هاي 
انرجیستیکس برطبق وب سایت رسمي این مؤسسه 

تا پایان سال 2014 میالدي عبارتند از]11[:
 استانداردهاي ویتس-ام ال14 

 استانداردهاي پرود-ام ال15 
 استانداردهاي رزکیو-ام ال16 

 استانداردهاي مدیریت داده و دارایي
 خدمات صنعت��ي – اس��تانداردهاي ارتباطات 

متقابل در خدمات وب
 قوانین تنظیمي – استانداردهاي استفاده از مواد 

شیمیایي
 استانداردهاي زمین شناسي

 XML 17این اس��تانداردها از زبان نش��انه گذاري
ب��راي تعریف ان��واع داده و پروتکل ه��اي فناوري 
اطالع��ات )مانن��د SOAP و HTTP/S( در انتقال 
داده اس��تفاده مي کنند. در طول زمان، ویرایش هاي 
مختلفي از استانداردهاي فوق توسط انرجیستیکس 

ارائه شده است]11[.
در ش��کل-4 نمایش��ي از جریان هاي اصلي داده 
در فرآیند کس��ب داده ی باالدستي ارائه شده و در 
آن، جایگاه هر یک از استانداردهاي ویتس-ام ال، 

پرود-ام ال و رزکیو-ام ال نشان داده شده است.
 

داده ه�اي  حرف�ه ای  مدیری�ت  مؤسس�ه   -3-3
نفتی)مؤسسه پي پي دي ام(18 

این مؤسس��ه نیز که همانند انرجیس��تیکس یک 
مؤسس��ه بین المللي غیرانتفاعي19  است، در تعامل با 
صنعت نفت و با هدف خلق و ارتقاء اس��تانداردها و 
مدیریت داده فعالیت مي کند. چش��م انداز20 مؤسسه، 
پذیرش این استانداردها و نمونه هاي موفق  مدیریت 
داده در فعالیت ه��ای باالدستی)اکتش��اف و تولید( 
صنعت نفت توس��ط ش��رکت هاي نفتي و در نتیجه، 
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اتخاذ تصمیمات تجاري بهتر به کمک آن هاس��ت. 
عم��ده فعالیت هاي پي پ��ي دي ام بر روي توس��عه و 
حمای��ت از "مدل داده پي پي دي ام "21، ارائه تعاریف 
اس��تاندارد از واژگان و اصطالحات موردنیاز نفتي، 
آموزش اس��تانداردهاي حوزه مدیری��ت داده نفتي 
و صدور گواهینامه هاي حرف��ه اي براي متخصصان 

مدیریت داده متمرکز است]12[.

نتیجه گیری
مدیریت داده در بخش باالدس��تي صنعت نفت، 
از طریق کاهش هزینه  و ریس��ک، افزایش کیفیت 
و ارزش افزای��ي و کوتاه کردن زمان انجام پروژه ها 
بسیار پراهمیت بوده و باعث افزایش کارامدي این 
صنعت مي ش��ود. روند جهاني تمای��ل به مدیریت 

داده نیز مؤید این موضوع است.
شرکت هاي بزرگ نفتي با اشراف کامل به این 

موض��وع، تدوین سیاس��ت ها، نظام ها و روش های 
شناس��ایی و کنترل نیاز داده برای کسب به موقع و 
اقتصادی آن داده و ارتباط داده ها با محل کاربرد و 
تحلی��ل نوع کاربرد آن ها را در اولویت هاي کاري 
خود قرار داده و براي اجرایي کردن این تصمیمات، 
اقدام به نهادسازي و تعریف نقش آفرینان نموده اند.

در ش��رکت ملي نف��ت ایران، با اج��راي پروژه 
سامانه اطالعات باالدستي توسط مدیریت فناوری 
اطالعات، تا اندازه اي زیرس��اخت  هاي این امر مهیا 
شده است، ولي الزم است با نگاه جامع و یکپارچه 
به این موضوع، از کاهش کارایي سامانه جلوگیري 
کرده و از این طریق از وارد ش��دن ضرر و زیان و یا 

عدم النفع پیش گیري کرد.
با توجه ب��ه مطالبي ک��ه ارائه گردی��د مي توان 
نتیجه گیري کرد که ش��رکت ملی نف��ت ایران در 
خصوص مدیریت داده هاي بخش باالدس��تي، باید 

4 فعالیت را در اولویت هاي کاري خود قرار دهد:
1( شناس��ایی بهتری��ن ش��یوه های مدیریت داده 
در بخش باالدس��تی با تأکید بر تجارب جهانی)در 
طي ای��ن فعالیت، تعریف و دس��ته بندی داده ها در 
هر حلقه ی زنجیره ارزش بخش باالدس��تي، ترسیم 
نقش��ه جریان داده و تبدیل آن به اطالعات، دانش 
و تصمیم، بررسی معیارهای اهمیت داده و نقطه ی 
بهینه ی داده ها از جهت تعداد، درجه کیفیت و زمان 

کسب انجام می پذیرد(.
2( شناس��ایی و مستندس��ازي ش��یوه ی فعل��ی 
مدیریت داده بخش باالدس��تی در کشور با لحاظ 

کردن سامانه اطالعات باالدستی.
3( شناس��ایی چالش ها از مقایسه دو مرحله فوق 

در مدیریت داده بخش باالدستی کشور.
4( طراحی سیاس��ت ها و رویه ها برای مدیریت 

داده در بخش باالدستی کشور.
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