
30 

توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و 
گازی ایران

سیدرضا شادی زاده*، علی امیرفخریان، محمدعلی هاتفی، دانشگاه صنعت نفت  

فرایندهـای بهبـود بهـره وریIOR( 1( به طـور کلـی تمـام اقداماتـی کـه باعـث افزایـش بازدهـی از 
مخـازن نفتـی و گازی شـود را در برمـی گیرند. هدف اصلـی از انجام این مقاله توسـعه ی راهبردهای 
مدیریـت IOR در مخـازن نفتـی و گازی ایـران مـی باشـد زیرا بازدهی ایـن مخازن پایین اسـت. برای 
رسـیدن بـه ایـن هـدف، مصاحبـه بـا متخصصـان بـا تجربـه ی ایرانـی بـه عنـوان روش جمـع آوری 
اطالعـات و پـی بـردن بـه چالـش هـای صنعـت نفـت ایـران در حـوزه ی فرایندهـای IOR انتخـاب 
شـد. ایـن چالـش هـا در دسـته هـای زیـر مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد : منابـع انسـانی، فنـاوري، منابع 
مالـی، اهمیـت فرایندهـای IOR، سـالمت، ایمنی و محیط زیسـتHSE( 2(  و در نهایـت اقدامات فنی 
مرتبـط بـا تولیـد. در پایان هر دسـته بنـدی، راهکارهای توصیه شـده بوسـیله ی کارشناسـان برای حل 
چالش هـا ارائـه شـده اسـت. بـه عنـوان بخشـی از نتایج ایـن مطالعـه، وابسـتگی اقتصاد کشـور به نفت 
و گاز، سـطح پاییـن فنـاوري و مدیریـت کوتـاه مـدت بـه عنـوان مهمتریـن چالـش هـای صنعت نفت 
شـناخته شـدند. تعامـل سـازنده با شـرکت های بیـن المللی، ایجاد نظـام یکپارچـه ی مدیریت مخازن، 
اصـالح سیسـتم مدیریـت انتقال دانش و در نهایت کاهش ریسـک سـرمایه گـذاری در ایران از طریق 
طراحـی نسـل جدیـد قراردادهـای نفتـی و گازی از جمله مهمتریـن راهکارها برای غلبه بـر چالش ها 

و مشـکالت پیـش روی افزایـش بازدهـی از مخازن اسـت.
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ــناخته می شـــود  ــه نیـــز شـ ــه به عنـــوان بازدهـــی اولیـ تولیـــد اولیـــه کـ
ــرژی  ــه در آن انـ ــت کـ ــور اسـ ــد هیدروکربـ ــه از تولیـ ــن مرحلـ اولیـ
ــرانه ی آبـــی4،  ــا پیشـ ــرانه ی گازی3 و یـ طبیعـــی مخـــزن از قبیـــل پیشـ
ـــن  ـــطح زمی ـــاه5 و س ـــه ی چ ـــمت دهان ـــه س ـــزن ب ـــور را از مخ هیدروکرب
ــرز قابل توجهـــی  ــه طـ ــزن بـ ــار مخـ ــدا، فشـ ــد. در ابتـ ــا می کنـ جابه جـ
از فشـــار ته چاهـــی  درون حفـــره چـــاه باالتـــر اســـت. ایـــن اختـــالف 
ـــوق  ـــن س ـــطح زمی ـــاه و س ـــمت چ ـــور را به س ـــی، هیدروکرب ـــار طبیع فش
ـــار  ـــه فش ـــد ک ـــان می یاب ـــی پای ـــد زمان ـــه ي تولی ـــه ی اولی ـــد. مرحل می ده
ـــد. در  ـــادی نباش ـــد اقتص ـــرخ تولی ـــه ن ـــد ک ـــش یاب ـــدری کاه ـــزن به ق مخ
ـــای  ـــور درج ـــی از هیدروکرب ـــد کم ـــا درص ـــه، تنه ـــی اولی ـــول بازده ط
ــرای  ــد بـ ــدود 10 درصـ ــه حـ ــور نمونـ ــود، به طـ ــد می شـ ــه تولیـ اولیـ
ـــه ی  ـــد از مرحل ـــازن بع ـــی مخ ـــش بازده ـــور افزای ـــی. به منظ ـــازن نفت مخ
 IOR ــای ــت]1[. فرایندهـ ــی اسـ ــای IOR الزامـ ــرای فرایندهـ اول، اجـ
ـــی  ـــرژی طبیع ـــام ان ـــد از اتم ـــت بع ـــد نف ـــش تولی ـــرای افزای ـــی ب روش های
ـــی  ـــد و بازده ـــش تولی ـــث افزای ـــه باع ـــی ک ـــر اقدام ـــتند. ه ـــزن هس مخ
از مخـــازن شـــود، در گـــروه فرایندهـــای IOR قـــرار می گیـــرد. 
روش هـــایEOR 6، حفـــاری بین چاهـــی7، تزریـــق آب و تزریـــق 
 IOR  ـــای ـــه فراینده ـــرای اینک ـــتند.]2[ ب ـــات هس ـــن اقدام ـــزو ای گاز ج
ـــت  ـــو مدیری ـــن نح ـــه بهتری ـــد ب ـــند، بای ـــته باش ـــی را داش ـــترین بازده بیش
شـــوند، در غیـــر اینصـــورت، عالوه بـــر اتـــالف زمـــان و هزینـــه، 

بازدهـــی بـــاال از مخـــازن حاصـــل نخواهـــد شـــد.
مخــازن نفــت و گاز ایــران درصــد قابل توجهــی از ذخایــر نفــت و 
ــا و  ــل کمبوده ــه دلی ــفانه ب ــد.]3[ متاس ــکیل می دهن ــی را تش گاز جهان
ــران وجــود  ــی کــه در بخش هــای مختلــف صنعــت نفــت ای ضعف های
ــی و گازی  ــازن نفت ــر مخ ــت. اکث ــن اس ــازن پایی ــی از مخ دارد، بازده
ــن  ــاال در ای ــی ب ــه بازده ــیدن ب ــه رس ــتند ک ــه هس ــوع کربنات ــران از ن ای
ــی8 و پیچیدگــی خــواص ســنگ  ــل وجــود ناهمگن ــوع مخــازن به دلی ن
ــه، توســعه ی راهبردهــای  مشــکل اســت]4[. مهمتریــن هــدف ایــن مقال
ــرای رســیدن  ــران اســت. ب مدیریــت IOR در مخــازن نفتــی و گازی ای
بــه ایــن هــدف و بــرای جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه ایــران، روش 
مصاحبــه بــا متخصصــان و خبــرگان صنعــت نفــت مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. پــس از مصاحبــه بــا متخصصــان، چالش هــا و مشــکالت 
IOR شناســایی شــد. ایــن  صنعــت نفــت در حــوزه ی فرایندهــای 
ــع  ــد: مناب ــرار گرفتن ــر ق ــا به صــورت مجــزا و در دســته های زی چالش ه
ــای IOR ،HSE و در  ــت فراینده ــی، اهمی ــع مال ــاوري، مناب ــانی، فن انس
ــای  ــته، راهکاره ــر دس ــان ه ــی و مهندســی. در پای ــات فن ــت اقدام نهای
ارائــه شــده توســط متخصصــان بــرای حــل چالش هــا ذکــر شــده 
ــود بودجــه،  ــه کمب ــوان ب اســت. از مهمتریــن چالش هــای موجــود می ت
ســطح پاییــن فنــاوري، فقــدان سیســتم مدیریــت انتقــال دانــش مناســب 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــای مدیریت و ضعف ه
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می شــوند  اجــرا  ایــران  در  محــدود  به صــورت   IOR فرایندهــای 
نــدارد.  وجــود  آنهــا  بــرای  ایده آلــی  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  و 
ــی  ــرای بررس ــی ب ــات جامع ــات و تحقیق ــران مطالع ــی در ای به طورکل
چالــش هــای صنعــت نفــت در حــوزه ی فرایندهــایIOR انجــام 
نشــده اســت. ولــی در مقابــل، مقــاالت و کتاب هــای زیــادی در 
ســطح بین الملــل در ایــن مــورد منتشــر شــده اســت. در ادامــه، چندیــن 

پژوهــش مرتبــط ارائــه می گــردد.
در ســال 2006، شــولت٩ چالش هــا و راهبردهــای IOR را مطالعــه کــرد. 
ــرل  ــی و کنت ــن نتیجــه رســید کــه پیشــرفت در حــوزه ی بازبین ــه ای او ب
ــد  ــای IOR خواه ــت پروژه ه ــه موفقی ــادی ب ــیار زی ــک بس ــزن کم مخ
کــرد. عالوه برایــن، وی بهینــه کــردن میــدان و اجــرای روش هــای 
EOR را دو عامــل مهــم بــرای افزایــش تولیــد از میادیــن برشــمرد و آن 

را جــزو نتایــج مهــم مطالعــات خــود دانســت]5[.
جــرو10 در ســال 2012 تأثیــر چاه هــای تزریقــی افقــی بــر افزایــش 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــرار داد. او ب ــی ق ــورد بررس ــازن را م ــد مخ ــت تولی قابلی
رســید کــه چاه هــای تزریقــی افقــی نســبت بــه چاه هــای تزریقــی 
عمــودی افزایــش تولیــد بیشــتری را در پــی خواهنــد داشــت و در 
ــازن  ــره وری از مخ ــش به ــرای افزای ــب ب ــکار مناس ــک راه ــه، ی نتیج

ــود]6[. ــد ب خواهن
در ســال 2007، جوهالــت 11 و همــکاران از شــرکت اســتات اویل12  
کاربــرد فناوری هــای IOR را به منظــور افزایــش بازدهــی از مخــازن 
مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. بــرای ایــن منظــور آنهــا تحقیقــات و 
مطالعــات گســترده ای بــرروی ســطوح مختلــف فناوري هــای موردنظــر 
ــد در  ــای جدی ــه فناوري ه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــام دادن انج

ــد]7[. ــادی دارن ــیار زی ــر بس ــازن تأثی ــی از مخ ــش بازده افزای
طــی مطالعاتــی کــه در ســال 2010 انجــام شــد، چالش هــا و فرصت هــای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــکاران م ــوکال13 و هم ــط ک ــای IOR توس فراینده
ــه ی  ــک برنام ــود کــه ی ــن ب ــا ای ــات آنه ــج مطالع ــت. یکــی از نتای گرف
ایــده آل بازبینــی و کنتــرل مخــزن بــرای بهینــه کــردن بازدهــی در 
مرحلــه ی تولیــد ثانویــه و همچنیــن مرحلــه ی EOR ضــروری اســت. در 
ــرای  ــی ب ــرد اساس ــک راهب ــوان ی ــه را به عن ــن برنام ــوان ای ــع می ت واق

ــت]8[. ــش بازدهــی مخــزن درنظــر گرف افزای
فرایندهــای IOR توســط شــرکت های مختلــف درون ایــران اجــرا 
می شــوند ولــی در ایــن راســتا مشــکالت و چالش هــای زیــادی وجــود 
دارد کــه ســبب شــده برنامه ریــزی و اجــرای ایــن فرایندهــا به صــورت 
ایــده آل نباشــد. صنعــت نفــت ایــران نیازمنــد مطالعــات و بررســی های 
جامعــی اســت تــا بتــوان چالش هــا و مشــکالت ایــن صنعــت عظیــم را 
ــرای  ــی ب ــی اساس ــناخت و راه حل های ــای IOR ش ــوزه ی فراینده در ح

رفــع آنهــا پیــدا نمــود.

١- روش تحقیق
به عنـــوان روش جمـــع آوری  ابتـــدا روش مصاحبـــه ی حضـــوری 

اطالعـــات مربـــوط بـــه صنعـــت نفـــت ایـــران انتخـــاب شـــد، بدیـــن 
منظـــور نیـــاز بـــه طراحـــی یـــک مجموعـــه ســـواالت کامـــل مرتبـــط 
ــوع  ــات موضـ ــه ی ادبیـ ــس از مطالعـ ــود. پـ ــش بـ ــداف پژوهـ ــا اهـ بـ
شـــرکت های  مدیریتـــی  و  فنـــی  ســـاختار  بررســـی  همچنیـــن  و 
بین المللـــی موفـــق در عرصـــه ی فرایندهـــای IOR، ســـواالت طراحـــی 
و طبقه بنـــدی شـــدند. در ایـــن تحقیـــق بـــا 22 تـــن از خبـــرگان و 
متخصصـــان شـــرکت های مختلـــف کـــه تجربـــه و دانـــش کافـــی در 
ـــدت  ـــول م ـــد. در ط ـــه ش ـــتند، مصاحب ـــای IOR داش ـــه ی فراینده عرص
ـــا،  ـــه، دیدگاه ه ـــواالت مصاحب ـــه س ـــخ ب ـــر پاس ـــراد عالوه ب ـــه، اف مصاحب
چالش هـــا و راه حل هـــای مختلـــف خـــود را بیـــان کردنـــد. ســـواالت 
مصاحبـــه بـــه دو قســـمت ســـواالت کلـــی و ســـواالت فنـــی تقســـیم 

ــد از: ــه عبارتنـ ــواالت مصاحبـ ــن سـ ــدند. مهمتریـ می شـ

١-١- بخش اول: سواالت کلی 
ــیم  ــر تقسـ ــزا به صـــورت زیـ ــته ی مجـ ــه پنـــج دسـ ســـواالت کلـــی بـ

می شـــوند:
منابع انسانی:

- دیدگاه شما نسبت به موارد زیر چگونه است؟
ـــای  ـــده در بخش ه ـــوزش دی ـــه و آم ـــا تجرب ـــر، ب ـــروی ماه ـــود نی - وج

.IOR ـــای ـــه فراینده ـــوط ب ـــات مرب ـــی و عملی ـــات، مهندس تحقیق
- آشـــنایی منابـــع انســـانی بـــا روش هـــای نویـــن IOR کـــه در ســـطح 

ــوند. ــرا می شـ ــی اجـ جهانـ
فناوري:

- از لحـــاظ دســـتیابی بـــه فنـــاوري در چـــه ســـطحی قـــرار داریـــم؟ 
راهکارهـــای شـــما بـــرای پیشـــرفت در ایـــن حیطـــه چیســـت؟

دسترسی به منابع مالی:
ـــر  ـــرای IOR در ه ـــه و اج ـــرای مطالع ــب ب ـــه ی مناسـ ــا بودج - آیـ
ــران در  ــکالت ایـ ــع و مشـ ــود؟ موانـ ــص داده می شـ ــطحی تخصیـ سـ

ایـــن زمینـــه چیســـت؟
:IOR اهمیت به مبحث

ـــی  ـــه ارزیاب ـــانی چگون ـــع انس ـــران و مناب ـــن مدی ـــت IOR را در بی - اهمی
ـــود دارد؟ ـــه وج ـــن زمین ـــکالتی در ای ـــه مش ـــد؟ چ می کنی

:HSE

ــت داده  ــه HSE اهمیـ ــران بـ ــت ایـ ــت نفـ ــزان در صنعـ ــه میـ ــا چـ - تـ
ــت؟  ــه چیسـ ــن حیطـ ــا در ایـ ــای مـ ــکالت و چالش هـ ــود؟ مشـ می شـ

راهکارهـــای خـــود را بـــرای بهبـــود شـــرایط بیـــان کنیـــد.

١-2- بخش دوم: سواالت فنی
ــتماتیک  ــرش سیسـ ــه ی نگـ ــن از چرخـ ــعه ی میادیـ ــرای توسـ ــا بـ آیـ
ــوت و  ــاط قـ ــه نقـ ــود، چـ ــتفاده می شـ ــر اسـ ــود؟ اگـ ــتفاده می شـ اسـ
ــود،  ــتفاده نمی شـ ــر اسـ ــود دارد؟ اگـ ــردن آن وجـ ضعفـــی در به کاربـ
چـــه راهکارهایـــی بـــرای پیاده ســـازی موفـــق آن پیشـــنهاد می کنیـــد؟
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ــف  ــای مختلـ ــن گروه هـ ــات بیـ ــادل اطالعـ ــکاری و تبـ ــاط، همـ ارتبـ
از جملـــه مهندســـان مخـــزن، حفـــاری، زمین شناســـان و... را چگونـــه 
ارزیابـــی می کنیـــد؟ آیـــا یـــک تیـــم یکپارچـــه14 بـــرای انجـــام 

پروژه هـــا وجـــود دارد؟ چـــرا؟
ــتاتیکی و  ــبی )اسـ ــدل مناسـ ــد مـ ــی می تواننـ ــان ایرانـ ــا متخصصـ آیـ
ــا ضعـــف  ــه دهنـــد؟ دالیـــل موفقیـــت یـ ــزن ارائـ دینامیکـــی( از مخـ

ــه چیســـت؟ ــن حیطـ صنعـــت در ایـ
در بخـــش اجـــرای طرح هـــا و پروژه هـــا در میادیـــن، از جملـــه 
حفـــاری، تکمیـــل چـــاه، تحریـــک چـــاه و... چـــه چالش هـــا و 
ــا  ــع آنهـ ــرای رفـ ــود را بـ ــای خـ ــود دارد؟ راهکارهـ ــکالتی وجـ مشـ

ــد. ــنهاد کنیـ پیشـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــن ب ـــا و همچنی ـــج مصاحبه ه ـــل نتای ـــی و تحلی ـــس از بررس پ
از ادبیـــات موضـــوع، چالش هـــا و مشـــکالت صنعـــت نفـــت در هـــر 
بخـــش )منابـــع انســـانی، فنـــاوري، منابـــع مالـــی، اقدامـــات فنـــی و...( 
به صـــورت جداگانـــه اســـتخراج شـــدند. در انتهـــای هـــر بخـــش، 
ــا  ــع چالش هـ ــرایط و رفـ ــود شـ ــرای بهبـ ــان بـ ــای متخصصـ راهکارهـ

ارائـــه شـــده اســـت.

2- فرضیات و محدودیت های تحقیق
ــه  ــورد مصاحبـ ــراد مـ ــه افـ ــت کـ ــده اسـ ــرض شـ ــه فـ ــن مطالعـ در ایـ
تجربـــه و اطالعـــات کافـــی در مـــورد فرایندهـــای  IOR را دارنـــد و 
ــت  ــرکت ها و صنعـ ــت شـ ــر وضعیـ ــا نمایانگـ ــرات آنهـ ــن نظـ همچنیـ
نفـــت ایـــران می باشـــد. یکـــی از محدودیت هـــای تحقیـــق ایـــن 
ـــواالت،  ـــه س ـــبت ب ـــت نس ـــن اس ـــه ممک ـــورد مصاحب ـــراد م ـــه اف ـــت ک اس
ــب،  ــل تعصـ ــن به دلیـ ــند و همچنیـ ــته باشـ ــخصی داشـ ــوگیری شـ سـ
تمـــام واقعیت هـــای موجـــود را بازگـــو نکننـــد. انتخـــاب افـــراد 
ـــن  ـــداد محـــدودی شـــرکت و دانشـــگاه و همچنی ـــه شـــونده از تع مصاحب
احتمـــال نامناســـب شـــرایط ایـــن افراد )شـــرایط روحـــی، مالـــی، 
ـــن  ـــای ای ـــر محدودیت ه ـــه از دیگ ـــگام مصاحب ـــی و...( در هن خانوادگ
ـــاِت  ـــط دادن اطالع ـــل و بس ـــد در تحلی ـــه بای ـــد، در نتیج ـــق می باش تحقی

ــود. ــت نمـ ــده دقـ ــت آمـ به دسـ

3- تحلیل یافته های پژوهش
پـــس از اتمـــام مصاحبه هـــا و همچنیـــن مطالعـــات کتابخانـــه ای، 
اطالعـــات خـــاِم به دســـت آمـــده مـــورد تجزیـــه و تحلیـــل قـــرار 
ــده  ــت آمـ ــای به دسـ ــام یافته هـ ــه، تمـ ــن مرحلـ ــی ایـ ــد. در طـ گرفتنـ
ــه  ــدند کـ ــازی شـ ــای مشـــخص جداسـ ــده و در بخش هـ ــه شـ خالصـ
ـــر  ـــان ه ـــت. در پای ـــه اس ـــواالت مصاحب ـــام س ـــه انضم ـــا ب ـــن بخش ه ای
بخـــش به صـــورت مجـــزا چالش هـــا و مشـــکالت صنعـــت نفـــت در 
ـــنهادی  ـــای پیش ـــا و راهبرده ـــده و راهکاره ـــی ش ـــه بررس ـــش مربوط بخ
ــده  ــه شـ ــا و مشـــکالت ارائـ ــل ایـــن چالش هـ ــرای حـ ــان بـ متخصصـ

اســـت.

3-١- منابع انسانی
ــاس  ــه اسـ ــزن کـ ــه ی مخـ ــت یکپارچـ ــام مدیریـ ــتن نظـ ــرای داشـ بـ
ـــای  ـــود نیروه ـــت، وج ـــازن اس ـــره وری از مخ ـــن به ـــه باالتری ـــیدن ب رس
ــران  ــفانه در ایـ ــی متاسـ ــت ولـ ــروری اسـ ــه ای ضـ ــه و حرفـ ــا تجربـ بـ
ـــد  ـــه اســـت و بای ـــه افزایـــش یافت ـــا تجرب ـــی و ب ـــراد فن ـــزان مهاجـــرت اف می
ـــر  ـــال های اخی ـــود. در س ـــیده ش ـــوص اندیش ـــن خص ـــی در ای راهکارهای
فنـــاوري و نحـــوه ی اجـــرای فرایندهـــای IOR در دنیـــا عـــوض شـــده 
ـــتند.  ـــنا نیس ـــی آش ـــورت عملیات ـــا به ص ـــن روش ه ـــا ای ـــا ب ـــت و نیروه اس
در بحـــث آمـــوزش نیروهـــا بایـــد بیـــان کـــرد کـــه متأســـفانه وقتـــی 
بحـــران مالـــی رخ می دهـــد، اولیـــن اقـــدام کـــم کـــردن آموزش هـــا 
و پاییـــن آوردن کیفیـــت آنهاســـت. کالس هـــای آموزشـــی حرفـــه ای 
نیســـتند، زیـــرا آموزش دهنـــده شـــخصی نیســـت کـــه ســـال ها در 
حرفـــه ی نفـــت بـــوده باشـــد )معموالً اســـاتید دانشـــگاه هســـتند کـــه 
عمدتـــاً کار حرفـــه ای چندانـــی نکرده انـــد( در نتیجـــه تجـــارب الزم 

ــود. ــل نمی شـ ــا منتقـ ــن کالس هـ در ایـ

3-١-١-چالش ها و راهکارها
چالش هـــا و راهکارهـــای بخـــش منابـــع انســـانی در زیـــر آمـــده 
ـــه آن ذکـــر شـــده اســـت(. ـــوط ب ـــش، راه حـــل مرب اســـت)بعد از هـــر چال

✓  مهاجرت افراد باتجربه و فنی افزایش یافته است.
ـــرای اینکـــه حضـــور نیروهـــا در صنعـــت نفـــت تـــداوم داشـــته باشـــد  ✓  ب
ـــا رفـــع  ـــن آنه خیلـــی از مســـائل تأثیرگـــذار اســـت و یکـــی از مهمتری
ــع  ــر منابـ ــت. مدیـ ــغلی اسـ ــت شـ ــن امنیـ ــی و تأمیـ ــای مالـ دغدغه هـ
انســـانی بایـــد بـــا اســـتفاده از کارشناســـان و مشـــاوران خـــود، یـــک 
فضـــای آرام در محیـــط کار ایجـــاد کنـــد ) امنیـــت شـــغلی، حقوقـــی، 

مالـــی و...(.
ــنا  ــی آشـ ــورت عملیاتـ ــن IOR به صـ ــای نویـ ــا روش هـ ــا بـ ✓  نیروهـ

نیســـتند.
✓  منابـــع انســـانی در صنعـــت نفـــت پتانســـیل فراگیـــری روش هـــای 
ـــن  ـــی از بهتری ـــود و یک ـــا ش ـــتر آن مهی ـــد بس ـــی بای ـــد ول ـــن را دارن نوی
ـــرکت های  ـــا ش ـــل ب ـــتر، تعام ـــن بس ـــردن ای ـــم ک ـــرای فراه ـــا ب راهکاره
ـــش  ـــال دان ـــت انتق ـــتم مدیری ـــود سیس ـــوازات آن، بهب ـــی و به م ـــن الملل بی

ـــت. ـــور اس در کش
✓  مشـــکالت زیـــادی در سیســـتم آموزشـــی منابـــع انســـانی وجـــود 

دارد.
✓  نیروهـــا بایـــد از شـــرکتی بـــه شـــرکت دیگـــر بـــرای حضـــور در 
ــوند و  ــا شـ ــه جابه جـ ــای مختلـــف و کســـب دانـــش و تجربـ پروژه هـ

تنهـــا درگیـــر کارهـــای روزمـــره نباشـــند.
✓  حمایـــت نیروهـــا بـــرای حضـــور در کنفرانس هـــا و کارگاه هـــای 
از متخصصـــان دارای تجربـــه ی  بین المللـــی و همچنیـــن دعـــوت 
بین المللـــی بـــرای برگـــزاری کالس هـــای آموزشـــی کمـــک بســـیار 

زیـــادی بـــه امـــر آمـــوزش خواهـــد کـــرد.
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 بودجـــه ی آمـــوزش تنهـــا بـــه آموزش هـــای کالســـیک و معمولـــی 
اختصـــاص داده نشـــود و بخشـــی از آن بـــه خـــود شـــرکت ها تعلـــق 
ــا بخـــش فنـــی شـــرکت ها بتواننـــد بـــا طراحـــی و اجـــرای  گیـــرد تـ
ــتراک  ــه اشـ ــود را بـ ــارب خـ ــرکت ها، تجـ ــایر شـ ــرای سـ کارگاه بـ

بگذارنـــد.

3-2- فناوري
در  روز،  فناوري هـــای  بـــه  دسترســـی  لحـــاظ  از  نفـــت  صنعـــت 
حوزه هایـــی خیلـــی عقـــب اســـت و در بعضـــی حوزه هـــا هـــم ســـطح 
ــزار  ــتفاده از نرم افـ ــازی و اسـ ــای شبیه سـ ــی دارد. در بخش هـ قابل قبولـ
و همچنیـــن مطالعـــات مخـــزن، ســـطح فنـــاوري خـــوب اســـت ولـــی 
در بعضـــی از حوزه هـــا ماننـــد تولیـــد ثانویـــه و علی الخصـــوص 
EOR، عقب ماندگی هـــای زیـــادی وجـــود دارد. مهمتریـــن دلیـــل 
ــه  ــوده اســـت کـ ــن بـ ــاوري ایـ ــه ی فنـ ــران در زمینـ عقب ماندگـــی ایـ
رســـیدن بـــه فناوري هـــای بـــاال و بومی ســـازی آن در صنعـــت نفـــت 
ـــی  ـــرکت های خارج ـــه ش ـــتگی ب ـــه وابس ـــده و همیش ـــه نش ـــدی گرفت ج

ــت. ــده اسـ ــح داده شـ ــی ترجیـ و راحت طلبـ

3-2-١- چالش ها و راهکارها
✓  استفاده از فناوري های در دسترس بهینه نیست.

✓  بــا اســتفاده از برنامه ریــزی و مدیریــت فنــاوري مناســب، ایــن 
اســت. قابل حــل  چالــش 

✓  در صنعــت نفــت عقــب ماندگی هــای زیــادی در حــوزه ی فنــاوري 
وجــود دارد.

✓  هنــوز هــم بــرای پیشــرفت در ایــن زمینــه دیــر نشــده اســت و 
می تــوان از االن فناوري هــای مختلــف را دریافــت کــرده و آنهــا را 
بهبــود داد )مثــاًل الیســنس15 یــک دســتگاه خریــداری شــده و بــه ارتقــاء 
ــان زیرســاخت های الزم را  ــرور زم ــه م ــوان ب ــا بت ــه شــود( ت آن پرداخت
ایجــاد نمــود. برقــراری تعامــالت بین المللــی و به مــوازات آن شــناخت 
ــا آنهــا کمــک  شــرکت های صاحــب فنــاوري و انجــام کار مشــترک ب
ــه فناوري هــای روز خواهــد کــرد. بســیار زیــادی در جهــت دســتیابی ب
✓ ضعــف در مدیریــت انتقــال دانــش یــک چالــش اساســی در جهــت 

ــوده اســت. ــاال ب ــه فناوري هــای ب دســتیابی ب
ــد  ــوری باش ــد ط ــا بای ــن قرارداده ــش و همچنی ــال دان ــت انتق ✓ مدیری
کــه بتــوان حداکثــر دانــش و فنــاوري را از شــرکت های بین المللــی بــه 
ــی در  ــگام حضــور شــرکت های بین الملل ــال داد. هن داخــل کشــور انتق
ــال  ــی انتق ــای اصل ــه حلقه ه ــی ک ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــران، دانش ای
ــرار  ــرکت ها ق ــن ش ــا ای ــاس ب ــد در تم ــتند، بای ــور هس ــش در کش دان

گیرنــد.

3-3- دسترسی به منابع مالی
بـــه  بـــرای تخصیـــص بودجـــه  قانون هـــای خوبـــی  خوشـــبختانه 

ـــی  ـــی وقت ـــت ول ـــده اس ـــع ش ـــا وض ـــت از آنه ـــاي IOR و حمای فراینده
ـــه  ـــوان ب ـــاً نمی ت ـــد، قطع ـــته باش ـــود داش ـــدید وج ـــه ی ش ـــود بودج کمب
ــا نیـــز پایبنـــد بـــود و متأســـفانه در حـــال حاضـــر ایـــن  ایـــن قانون هـ

کمبـــود بودجـــه ی شـــدید حکمفرماســـت.

3-3-١- چالش ها و راهکارها
ــرش  ــدان نگـ ــت و فقـ ــت نفـ ــدت در صنعـ ــای کوتاه مـ ✓ مدیریت هـ
بلندمـــدت و آینده نگرانـــه در بیـــن مدیـــران باعـــث شـــده کـــه 

ــند. ــت نباشـ ــه در اولویـ ــص بودجـ ــرای تخصیـ ــات IOR بـ اقدامـ
ـــا  ـــد ت ـــدت باش ـــورت بلندم ـــد به ص ـــت بای ـــت نف ـــت در صنع ✓  مدیری

ارزش ســـرمایه گذاری در بخـــش IOR مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
ـــال های  ـــات IOR در س ـــه اقدام ـــده ب ـــص داده ش ـــای تخصی ✓  بودجه ه
ـــی، آزمایشـــگاهی و ارزیابـــی  ـــتر در حـــد کارهـــای مطالعات اخیـــر بیش
بـــوده اســـت ولـــی چـــون اجـــرای فرایندهـــای IOR نیـــاز بـــه منابـــع 
ـــا بـــا مشـــکل تأمیـــن  ـــادی دارد، بُعـــد اجرایـــی ایـــن فراینده ـــی زی مال

بودجـــه مواجـــه می شـــود.
✓  وابســـتگی اقتصـــاد کشـــور بـــه نفـــت و گاز بایـــد کاهـــش یابـــد 
 IOR ـــات ـــه اقدام ـــی را ب ـــای نفت ـــتری از درآمده ـــهم بیش ـــوان س ـــا بت ت
ـــه می تـــوان از  ـــی ک ـــی از راهکارهای ـــن، یک ـــاص داد. عالوه برای اختص
ـــان  ـــه در زم ـــات IOR چ ـــوزه ی اقدام ـــرمایه در ح ـــن س ـــرای تأمی آن ب
کمبـــود بودجـــه داخلـــی و چـــه غیـــر از آن اســـتفاده کـــرد، جـــذب 

ســـرمایه گذار و همـــکاری بـــا شـــرکت های بین المللـــی اســـت.

IOR 3-٤- اهمیت به مبحث
ــود،  ــزار می شـ ــادی برگـ ــات زیـ ــای IOR جلسـ ــه ی فرایندهـ در زمینـ
کمیته هـــای مختلفـــی تشـــکیل شـــده اســـت ولـــی شـــرکت های 
ـــا و  ـــن، کمبوده ـــا در میادی ـــن روش ه ـــی ای ـــرای عمل ـــرای اج ـــی ب داخل

ــد. ــادی دارنـ ــای زیـ ضعف هـ

3-٤-١- چالش ها و راهکارها 
✓ درصـــد کمـــی از مدیـــران شـــرکت های نفتـــی داخلـــی تجربـــه ی 
کار فنی-مهندســـی در بخـــش باالدســـت صنعـــت نفـــت را داشـــته اند 
در نتیجـــه، ایـــن مدیـــران بـــه فرایندهـــای IOR اهمیـــت چندانـــی 
نمی دهنـــد چـــون آن را نمی شناســـند و اهمیـــت آن را به خوبـــی 

نکرده انـــد. درک 
✓ مدیـــران بخش هـــای مخلتـــف بایـــد بـــه نحـــوی برگزیـــده شـــوند 
ـــت  ـــت نف ـــت صنع ـــش باالدس ـــی در بخ ـــه ی کار فنی-مهندس ـــه تجرب ک
را داشـــته باشـــند و یـــا به گونـــه ای اهمیـــت اقدامـــات فنـــی را درک 

ـــد. کنن
ـــه،  ـــن حیط ـــه ای ـــوط ب ـــات مرب ـــای IOR و اقدام ـــه فراینده ـــت ب ✓ اهمی
ـــه  ـــوده و ب ـــی ب ـــای پژوهش ـــاً پروژه ه ـــعار دادن و نهایت ـــد ش ـــتر در ح بیش

میـــزان انـــدک، عملیاتـــی شـــده اند.
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ـــز  ـــود، مراک ـــام ش ـــب انج ـــرمایه گذاری مناس ـــزی و س ـــد برنامه ری ✓ بای
ــاد  ــز ازدیـ ــد، مراکـ ــجم کار کننـ ــکل منسـ ــه شـ ــی بـ علمی-پژوهشـ
برداشـــت در دانشـــگاه های برتـــر فعـــال باشـــند و به طـــور کلـــی 
ـــخ  ـــزم راس ـــد، ع ـــعار باش ـــرف و ش ـــد ح ـــات در ح ـــه اقدام ـــای اینک به ج

بـــرای شـــروع و اجـــرای عملـــی فرایندهـــای IOR ایجـــاد شـــود.

HSE -5-3
ــکات HSE در  ــت نـ ــته رعایـ ــه گذشـ ــبت بـ ــر نسـ ــال های اخیـ در سـ
صنعـــت نفـــت رونـــد رو  بـــه  رشـــدی داشـــته اســـت ولـــی هنـــوز در 
ــائل  ــوص مسـ ــادی دارد )به خصـ ــتی زیـ ــف و کاسـ ــه ضعـ ــن زمینـ ایـ

. محیط زیســـتی(

3-5-١- چالش ها و راهکارها
✓  در صـورت کمبـود بودجـه، اقدامـات HSE آن طور کـه باید رعایت 

نمی شوند.
✓ تخصیـص بودجـه بـه اقدامـات HSE بایـد الزامـی شـود تـا حتـی در 

زمـان کمبـود بودجـه، ایـن اقدامـات عملـی شـوند.
✓  سطح ایران از لحاظ پایبندی به اصول HSE پایین است.

✓ تقویت تعهد مدیران در این عرصه.
 .HSE تقویت ماهیت مجوزهای کاری برای حفظ موارد مرتبط با  ✓

✓  آمـوزش کافـی نیروهـای انسـانی و فرهنگ سـازی در زمینـه ی ایمنی 
و به خصـوص حفـظ محیط زیسـت.

3-6- اقدامات فنی
در ایـــن بخـــش به دلیـــل گســـتردگی بیـــش از حـــد اطالعـــات، تنهـــا 
چالش هـــا و راهکارهایـــی کـــه از تحلیـــل داده هـــا به دســـت آمده انـــد 

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ارائ

3-6-١- چالش ها و راهکارها
ـــا اســـتانداردهای  ـــد ب ـــه تولی ـــران نگـــرش سیســـتماتیک نســـبت ب ✓  در ای

جهانـــی فاصلـــه دارد.
✓  بـــرای رســـیدن بـــه اســـتانداردهای موردنظـــر، اســـتقرار نظـــام 

یکپارچـــه ی مدیریـــت مخـــزن ضـــروری اســـت.
✓  در شـــرکت های دولتـــی ارتبـــاط بیـــن اعضـــاء و گروه هـــا ی 
مختلـــف، ســـازمان یافتـــه نیســـت و یـــک تیـــم متحـــد کـــه همـــه ی 
بهره بـــرداری،  حفـــاری،  مخـــرن،  مهندســـان  جملـــه  از  اعضـــاء 
ــده و  ــع شـ ــم جمـ ــایرگروه ها دور هـ ــی و سـ ــان زمین شناسـ متخصصـ
ـــدارد. ـــود ن ـــد، وج ـــم کار کنن ـــا ه ـــاط ب ـــگ و در ارتب ـــورت هماهن به ص
ـــت وظیفـــه اي16   ـــد از حال ✓  سیســـتم و ســـاختار ســـازمانی شـــرکت ها بای
ـــف  ـــا تعری ـــد و ب ـــدا کن ـــوق پی ـــور17 س ـــروژه مح ـــتم پ ـــمت سیس ـــه س ب
ــی  ــای مختلف )مهندسـ ــی از گروه هـ ــروژه، متخصصانـ ــم پـ ــک تیـ یـ
ــک و...( وارد  ــاف، ژئوفیزیـ ــرداری، اکتشـ ــاری، بهره بـ ــزن، حفـ مخـ

ـــر  ـــا و مدی ـــه آنه ـــئولیت ها ب ـــارات و مس ـــام اختی ـــوند و تم ـــم ش ـــن تی ای
ـــود. ـــذار ش ـــروژه واگ پ

ـــرا  ـــا زی ـــن نیروه ـــات در بی ـــادل اطالع ـــگ تب ـــیدن فرهن ـــود بخش ✓  بهب
متأســـفانه افـــراد از لحـــاظ فرهنگـــی در زمینـــه ی تبـــادل اطالعـــات و 

ـــتند. ـــف هس ـــیار ضعی ـــی بس کاِر گروه
عدم قطعیت هـــای  مخـــازن  دینامیکـــی  و  اســـتاتیکی  مدل هـــای   ✓
ــه  ــه اینکـ ــردد بـ ــل آن برمی گـ ــن دلیـ ــه مهمتریـ ــد کـ ــادی دارنـ زیـ
صنعـــت نفـــت در زمینـــه ی جمـــع آوری اطالعـــات از مخـــازن بســـیار 

ضعیـــف عمـــل کـــرده اســـت.
✓  دسترســـی بـــه فنـــاوري، مدیریـــت مناســـب، تخصیـــص بودجـــه و 
ــرایط الزم  ــه ای از شـ ــص و حرفـ ــانی متخصـ ــروی انسـ ــودن نیـ دارا بـ
ــرای  ــت و بـ ــازن اسـ ــازی مخـ ــه ی مدل سـ ــت در زمینـ ــرای موفقیـ بـ
ــن  ــاد ایـ ــمت ایجـ ــه سـ ــد بـ ــا بایـ ــای مدل هـ ــش عدم قطعیت هـ کاهـ
ـــت  ـــن نف ـــم میادی ـــه ی حاک ـــم، وظیف ـــن مه ـــه ای ـــم ک ـــش بروی ـــل پی عوام

و گاز یعنـــی شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران می باشـــد.
ـــادی  ـــی ع ـــک کارعملیات ـــاری بیشـــتر به عنـــوان ی ـــه حف ✓ در ایـــران ب
نـــگاه می شـــود تـــا یـــک فراینـــد تخصصـــی و برنامه هـــای حفـــاری 
به صـــورت دقیـــق و حرفـــه ای براســـاس ســـاختار مخـــزن و چـــاه 
طراحـــی نمی شـــوند. عالوه بـــر نداشـــتن برنامـــه ی چـــاه ایـــده آل، 
ـــاری  ـــه ی حف ـــه برنام ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای ـــه وج ـــری ک ـــکل دیگ مش
تهیـــه شـــده بـــرای چـــاه به طـــور کامـــل اجـــرا نمی شـــود و دلیـــل آن 
برمی گـــردد بـــه اینکـــه تصمیم گیرنـــده ی اصلـــی در طـــول پیشـــرفت 
ـــه،  ـــردن هزین ـــم ک ـــر ک ـــه فک ـــتر ب ـــه بیش ـــت ک ـــار اس ـــد، حف ـــن فراین ای
کاهـــش زمـــان حفـــاری و جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت می باشـــد 
تـــا اجـــرای کامـــل برنامـــه. در بخـــش تکمیـــل چـــاه دسترســـی بـــه 
فنـــاوري بـــاال و تجهیـــزات پیشـــرفته همچـــون چـــاه هوشـــمند18 کـــه 
ــدت  ــازن به شـ ــره وری از مخـ ــش بهـ ــه و افزایـ ــت بهینـ ــرای مدیریـ بـ
ـــدادی  ـــق تع ـــی مناط ـــا در بعض ـــدارد و تنه ـــود ن ـــتند، وج ـــاز هس موردنی
حســـگر بـــرای اندازه گیـــری دمـــا و فشـــار بـــر روی پمپ هـــا نصـــب 
ــه ی  ــت در زمینـ ــت نفـ ــی صنعـ ــور کلـ ــن به طـ ــت. همچنیـ ــده اسـ شـ
به کارگیـــری روش هـــای جدیـــد و پربـــازده بـــرای تحریـــک1٩ و 

افزایـــش تولیـــد چاه هـــا عقـــب مانـــده اســـت.
ـــزن  ـــاختار مخ ـــاس س ـــر اس ـــاری را ب ـــه ی حف ـــد برنام ـــان بای ✓  متخصص
ـــار را  ـــد حف ـــئول بای ـــراد مس ـــران و اف ـــن مدی ـــرده و همچنی ـــی ک طراح
ـــه روز  ـــای ب ـــتفاده از فناوري ه ـــد. اس ـــه کنن ـــن برنام ـــرای ای ـــه اج ـــزم ب مل
ـــازی  ـــگاهی و شبیه س ـــات آزمایش ـــن اقدام ـــاه و همچنی ـــل چ ـــرای تکمی ب
ـــت  ـــروری اس ـــاه ض ـــک چ ـــات تحری ـــروع عملی ـــل از ش ـــزاری قب نرم اف
ـــا  ـــازن ب ـــد از مخ ـــده، تولی ـــران در آین ـــت ای ـــد نف ـــاه کلید تولی ـــرا ش زی

ـــت. ـــن اس ـــی20 پایی تراوای
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IOR بـــا چالش هـــا و مشـــکالت زیـــادی روبـــه رو بـــوده و شـــناخت 
ایـــن چالش هـــا و راه حل هـــای آنهـــا الزمـــه ی مدیریـــت بهینـــه 
اســـت. به طورکلـــی مهمتریـــن چالش هـــا و همچنیـــن راه حل هـــا و 

ــد از: ــا عبارتنـ ــای آنهـ راهبردهـ
ـــت  ـــه اس ـــش یافت ـــران افزای ـــی از ای ـــابقه و فن ـــا س ـــراد ب ـــرت اف 1. مهاج
ـــاوران و  ـــتفاده از مش ـــا اس ـــد ب ـــانی بای ـــع انس ـــت مناب ـــن، مدیری و بنابرای
متخصصـــان خـــود شـــرایط و فضـــای کاری افـــراد را پایـــدار کند)امنیـــت 
ـــد  ـــا ح ـــا ت ـــرت نیروه ـــا مهاج ـــی و...( ت ـــای مال ـــع دغدغه ه ـــغلی، رف ش

ـــد. ـــش یاب ـــن کاه ممک
ـــرمایه گذاری،  ـــا س ـــت. ب ـــن اس ـــیار پایی ـــران بس ـــاوري در ای ـــطح فن 2. س
حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان و همچنیـــن بهبـــود سیســـتم 
ــرای  ــاخت های الزم را بـ ــوان زیرسـ ــش، می تـ ــال دانـ ــت انتقـ مدیریـ

پیشـــرفت در عرصـــه ی فنـــاوري ایجـــاد نمـــود.
3. بودجـــه ی الزم بـــه مطالعـــه و اجـــرای فرایندهـــای IOR تخصیـــص 
ـــت و گاز و  ـــه نف ـــور ب ـــاد کش ـــتگی اقتص ـــش وابس ـــود. کاه داده نمی ش
ـــه  ـــادی ب ـــیار زی ـــک بس ـــی، کم ـــع مال ـــب مناب ـــت مناس ـــن مدیری همچنی

ـــرد. ـــد ک ـــی خواه ـــکالت مال ـــع مش رف
ــدت  ــد بلندمـ ــفانه دیـ ــران، متأسـ ــدار مدیـ ــور ناپایـ ــل حضـ 4. به دلیـ

ـــد  ـــی، تولی ـــدف اصل ـــدارد و ه ـــود ن ـــازن وج ـــد از مخ ـــه تولی ـــبت ب نس
ـــه ی  ـــتن تجرب ـــر داش ـــوب عالوه ب ـــران منص ـــت. مدی ـــر اس ـــال حاض در ح
کار فنـــی در باالدســـت صنعـــت بایـــد بـــا حضـــور بلندمـــدت، دیـــد 
بلندمـــدت نســـبت بـــه تولیـــد و بهـــره وری از مخـــازن داشـــته باشـــند.

ـــت  ـــن اســـت. تقوی ـــران از لحـــاظ اجـــرای اصـــول HSE پایی 5. ســـطح ای
ـــن  ـــرای ای ـــه ب ـــص بودج ـــزام تخصی ـــه، ال ـــن عرص ـــران در ای ـــد مدی تعه
ــوارد  ــظ مـ ــرای حفـ ــای کاری بـ ــت مجوزهـ ــت ماهیـ ــش، تقویـ بخـ
ــانی و  ــای انسـ ــی نیروهـ ــوزش کافـ ــن آمـ ــا HSE و همچنیـ ــط بـ مرتبـ
فرهنگ ســـازی، از جملـــه راهکارهـــای حـــل ایـــن مشـــکل خواهنـــد 

ـــود. ب
6. در بخـــش اقدامـــات فنـــی از جملـــه حفـــاری، تکمیـــل چـــاه، 
تحریـــک چـــاه و... عقب افتادگـــی و مشـــکالت زیـــادی از قبیـــل 
ـــزن  ـــت مخ ـــع مدیری ـــام جام ـــدان نظ ـــاوري، فق ـــطح فن ـــودن س ـــن ب پایی
ـــد  ـــب و دارای دی ـــت مناس ـــه، مدیری ـــص بودج ـــود دارد. تخصی و... وج
بلند مـــدت بـــه صنعـــت، جـــذب ســـرمایه گذاران خارجـــی از طریـــق 
طراحـــی قرارداهـــای ایـــده آل و همچنیـــن اســـتفاده ی بهینـــه از تـــوان 
داخلـــی از جملـــه راهبردهـــای پیشـــرفت در زمینـــه ی اقدامـــات فنـــی 

خواهـــد بـــود. 


