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مجتبي كریمي، پژوهشگاه صنعت نفت 

(karimimoj@ripi.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

مرک��ز به��ره وري و کیفی��ت آمری��کا2 جدیدتری��ن اس��تانداردهاي 
کالس��ه بندي فرآیندها را با هدف تبیین زنجیره ارزش اکتشاف و تولید 
)باالدس��تي( ارائه کرده است. این زنجیره ارزش به دو بخش فرایندهاي 
عملیاتي- فني3 و خدمات پش��تیباني و مدیریتي4 تقسیم مي شود )شکل-

1(. زنجیره ارزش تعریف ش��ده ش��امل 13 بخش است که سهم بخش 
عملیاتي6 زیر بخش و سهم بخش مدیریتي-پشتیباني7 زیر بخش است. 
زیربخش هاي اصلي تش��کیل ش��ده در بخش فني-عملیاتي بشرح ذیل 

است:
1- توسعه چشم انداز و تدوین استراتژي

2- توسعه و مدیریت فن آوري هاي "باالدست- محور"
3- ارزیابي، اکتشاف و توصیف منابع هیدروکربوري

4- توسعه، تولید و تخلیه منابع هیدروکربوري
5- تحویل خدمات

6- مدیریت خدمات مشتري

همچنین 7 زیربخش مدیریتي-پشتیباني عبارت است از:
1- توسعه و مدیریت سرمایه هاي انساني

2- مدیریت فن آوري اطالعات
3- مدیریت منابع مالي

4- ارزیابي، ساخت و مدیریت دارایي ها

5- مدیریت ریسک، مشکالت، موانع و ارائه راهکار
6- مدیریت روابط خارجي

7- توسعه و مدیریت توانمندي هاي کسب و کار

 1    فرایندهاي عملیاتي )فني( و مدیریتي-پشتیباني زنجیره ارزش به 
روایت مرکز بهره وري آمریکا

  
  وري آمريكاپشتيباني زنجيره ارزش به روايت مركز بهره-(فني) و مديريتي : فرايندهاي عملياتي1شكل 

  

در كنار اهميت برداشت صيانتي و اقتصادي از ميادين هيدروكربوري با نفت و گاز فراواني ميادين از طرف ديگر 

ميادين  محور براي توسعهمند و برنامهتا از يك راهبرد نظام كندميرعايت حداكثرسازي ضريب بازيافت ايجاب 

ضعف، تهديد و فرصت در هر  و ارائه نقاط قوت،بازتعريف زنجيره ارزش باالدستي  ،ين روياز ا. استفاده شود

در مهمترين  ،هاي مهمدر نظر گرفتن چارچوب و تعريف منسجم از بخشن يار مهم است. همچنيبس يامر بخش

دن به هدف يات رسياز ضرور يك ميدان نفتي يا گازي "توسعه"يعني روند ارزش  فني زنجيره-بخش عملياتي

شت توليد و هاي در حال توليد، نگهدايندهاي توسعه شامل توسعه ميدانآاست. فر يانتيد صيتول يعني يينها

 .ها، ساز و كار مربوط به خود را دارندكه هركدام از اين بخش شودمي 5سبزتوليد از ميادين 

  

از جمله اهداف مهم قید ش��ده در اسناد باالدستي کش��ور در بخش نفت و گاز، مدیریت بهینه مخازن با رویکرد صیانتي 
و بهبود بازیافت اس��ت. از این رو توجه ویژه به بخش توس��عه و تولید نفت و گاز و بازتعریف زنجیره ارزش "اکتش��اف و 
تولید" )یا زنجیره ارزش باالدستي( الزم و ضروري است. در این مقاله برخي از فعالیت هاي اصلي زنجیره ارزش باالدستي 
براس��اس مدل 1PCF  از اس��تاندارد 2APQC و با تمرکز به بخش محوري "توس��عه میادین" تش��ریح مي شود. این مقاله 
قصد دارد تا با بهره گیري از جدیدترین استانداردهاي کالسه بندي فرآیندها بر پایه مدل مرکز بهره وري و کیفیت آمریکا 
(APQC) که در سال 2016 بروز شده است به تشریح برخي از حوزه هاي مهم و حیاتي زنجیره ارزش باالدستي بپردازد. 

این زنجیره ارزش به دو بخش فرایندهاي عملیاتي- فني3 و خدمات پشتیباني و مدیریتي 4 تقسیم مي شود. زنجیره ارزش 
تعریف ش��ده ش��امل 13 بخش است که سهم بخش عملیاتی6 زیر بخش و سهم بخش مدیریتي-پشتیباني، 7 زیر بخش 

است. 

واژگان كلیدی:
زنجیره ارزش، مرکز بهره وري و کیفیت 

آمریکا، اکتشاف، توسعه، تولید

تاریخ ارسال نویسنده: 96/07/12
تاریخ ارسال به داور: 96/07/12
تاریخ پذیرش داور: 96/09/16

مقدمه

اصالعات مقالهچکیده

نگاهي به حوزه هاي مهم در زنجیره ارزش اكتشاف و تولید



ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 151 

29

 از طرف دیگر فراواني میادین نفت و گاز در کنار اهمیت برداش��ت 
صیانتي و اقتصادي از میادین هیدروکربوري با رعایت حداکثرس��ازي 
ضریب بازیافت ایجاب مي کند تا از یک راهبرد نظام مند و برنامه محور 
براي توسعه  میادین استفاده شود. از این روي، بازتعریف زنجیره ارزش 
باالدس��تي و ارائ��ه نقاط قوت،  ضعف، تهدی��د و فرصت در هر بخش 
امري بس��یار مهم اس��ت. همچنین در نظر گرفتن چارچوب و تعریف 
منس��جم از بخش هاي مهم، در مهمترین بخ��ش عملیاتي-فني زنجیره 
ارزش یعن��ي روند "توس��عه" یک میدان نفتي ی��ا گازي از ضروریات 
رس��یدن به هدف نهایي یعني تولید صیانتي اس��ت. فرآیندهاي توسعه 
ش��امل توس��عه میدان هاي در حال تولید، نگهداش��ت تولید و تولید از 
میادین س��بز  مي شود که هرکدام از این بخش ها، ساز و کار مربوط به 

خود را دارند.

1- زنجیره ارزش در باالدستي

اهمی��ت زنجیره ارزش در بخش باالدس��تي از جوان��ب مختلف قابل 
بررس��ي اس��ت. با این حال دو م��ورد از مهمترین م��وارد اهمیت آن به 

"یکپارچگي" و "بهره وري" مرتبط است.
الف( یکپارچگي: از آنجا که نی��ل بهره ورانه به تمامي اهداف کالن 
چرخه، متضمن یکپارچگي اکتش��اف، توسعه، تولید و مدیریت مخازن 
در هدف گذاري اس��ت، اهداف کالن به صورت یکپارچه براي زنجیره 

تعریف شده است.
ب( بهره وري: هدف اصلي مطالعه زنجیره ارزش باالدستي را در یک 
جمله مي توان باز مهندس��ي فرایندها و ارتقاي بهره وري تعریف کرد. 7 
هدف مهم مس��تخرج از اس��ناد باالدس��تي در ارتباط با زنجیره اکتشاف 
تولید در جدول-1 و  22 هدف استحصال شده مرتبط با اهداف عملیاتي 

در جدول-2 بیان شده است.
ش��امل  اکتشاف-توس��عه-تولید   زنجی��ره  اصل��ي  فعالیت ه��اي 
 فرایندهایي براس��اس مدل PCF  از استاندارد APQC  در شکل-1ذکر 
ش��ده اس��ت. این ش��رکت فراینده��اي مذک��ور را براس��اس مطالعات 
خ��ود ب��ر روي ش��رکت هاي نفتي در س��طح جه��ان اس��تخراج کرده 
اس��ت. اع��داد درون پرانت��ز ش��ماره ج��زوات اس��ت ک��ه در آنه��ا 
ش��ده  استانداردس��ازي  و  تش��ریح  فراینده��ا  ای��ن  ش��رکت  توس��ط 
 اس��ت. برخ��ي از کده��ا و حوزه��اي مرتب��ط در ای��ن اس��تاندارد در

 ادامه آمده است. 

 1  هفت هدف مهم در زنجیره اکتشاف-تولید به بیان اسناد باالدستي

هدفردیف

شناسایي پتانسیل هیدروکربوري مناطق مختلف کشور1

مدیریت بهینه مخازن با رویکرد تولید صیانتي و بهبود بازیافت2

توسعه فعالیت هاي چرخه با نگاه به برنامه هاي توسعه کشور3

یکپارچه سازي فعالیت هاي چرخه4

مدیریت فعالیت هاي چرخه براساس اصول تجاري5

 جذب تولید و بکارگیري دانش مورد نیاز در حوزه هاي نرم افزاري،6
مغزافزاري و سخت افزاري

حضور موثر در عرصه بین المللي فعالیت هاي نفت و گاز7

 2   هدف عملیاتي در زنجیره اکتشاف-تولید

هدفردیف
بهینه سازي مستمر شناخت از حوضه هاي رسوبي کشور1

 توانمندسازي کلیه فعالیت هاي اکتشافي-ارزیابي )شناخت حوضه رسوبي،2
حفاري و...( براي همکاري هاي داخلي و جهاني

بهینه سازي مستمر روش هاي مدیریت مخازن در تمامي مولفه ها و اجزاي آن3

بهینه سازي مستمر سیستم هاي اطالعاتي منابع هیدروکربوري4

انجام مطالعات دقیق امکان سنجي )فني و اقتصادي( براي کلیه پروژه ها و فعالیت ها5

دستیابي به قابلیت ها و تخصص هاي جهاني در زمینه فعالیت هاي نفت و گاز6

بهینه سازي مستمر روش هاي بهره برداري از مخازن با اتکا به برنامه ریزي و نگرش بلند مدت7

مدل سازي کلیه مخازن کشور8

تدوین برنامه عملیاتي براي بهبود بازیافت9

بهینه سازي مستمر سیستم های اطالعاتي مخازن10

ارتقاي رعایت ضوابط زیست محیطي11

ارتقاي سطح مدیریت دانش12

گسترش فعالیت هاي چرخه در عرصه بین المللي نفت و گاز13

ترازیابي مستمر با بهترین عملکردها در سطح بین المللي14

)بهینه سازي توان منابع )انساني، مالي، فیزیکي و اطالعاتي15

بهینه سازي مستمر سیستم اطالعاتي فرایندها16

حاکمیت تفکر مشتري مداري17

ارتقاي فن آوري بومي در زمینه نفت و گاز18

بهبود مستمر بهره وري و سودآوري فعالیت ها19

ارزیابي عملکرد براساس پایش پیشرفت ها و نتایج20

بهینه سازي مستمر سیستم انگیزشي براساس نتایج21

توسعه و تقویت قابلیت هاي تخصصي و مدیریتي مورد نیاز22
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2- برخ�ي از اس�تانداردهاي كالس�ه بندي فرآیندها بر پای�ه مدل مركز 

بهره وري و كیفیت آمریکا

1- خرید دارایي )12984(
1-1 راهبرد- محور نمودن خریدها )12985(

1-2 شناسایي فرصت ها) 12987(
1-3 ارزیابي فرصت ها ) 12993(

1-4 پیگیري فرصت ها 12998
1-5 تحویل فرصت هاي موفق به اکتشاف، توسعه و تولید )13004(

2- کشف دارایي )13005(
2-1 تدوین راهبرد اکتشاف ) 13006(

2-2 دستیابي به داده هاي سایزمیک ) 13007(
2-3 پردازش داده هاي سایزمیک ) 13008(

2-4 توسعه مدل هاي سایزمیک ) 13009(
2-5 اجراء تحلیل حوزه )13010(

)13011( 6-2
2-7 حفاري چاه هاي اکتشافي) 13015(
2-8 ارزیابي چاه هاي اکتشافي) 13016(

2-9 ارایه گزارشات قانوني )13017(
2-10 تحویل چاه هاي اکتشافي موفق جهت ارزیابي )13018(

3- ارزیابي دارایي )13019(
3-1 جمع آوري داده )13020(

3-2 توسعه مدل دارایي ) 13027(
3-3 تدوین سناریوها ) 13035(

3-4 ارزیابي مطلوبیت اقتصادي )13040(
3-5 پیشنهاد برنامه توسعه )13045(

3-6 تحویل نتایج ارزیابي به توسعه)13049(
4- توسعه دارایي )13050(

4-1 توسعه تاسیسات)13051(
4-2 توسعه دارایي هاي سطح االرضي)13083(

4-3 ارایه گزارشات قانوني )13095(
4-4 تحویل به تولید )13096(

5- توسعه دارایي) 13097(
5-1 تدوین راهبرد برداشت از دارایي)13098(

5-2 بکارگیري دارایي )13107(
5-3 ارایه گزارشات قانوني )13126(

6- فرصت خروج ) 13127(
6-1 تدوین راهبرد خروج )13128(
6-2 انجام فروش یا مبادله )13129(

6-3 انجام فعالیت هاي رهاسازي)13130(

3- واژگان مهم در زنجیره باالدستي و تعاریف

اکتشاف: شناسایي حوضه هاي رسوبي مستعد و ارزیابي اکتشافي منابع 
هیدروکربوري احتمالي در خش��کي و دریا در سطح ملي و بین المللي با 

رویکرد تجاري.
توس��عه: عملیات��ي و اجرای��ي س��طح االرضي و تحت االرضي منطبق 
ب��ا تغییر در طراحي نقش��ه هاي موجود یا طراحي نقش��ه هاي جدید، که 
منجر به آغاز، نگهداش��ت، بهبود کیفیت، افزایش ظرفیت تولید روزانه 
و ی��ا افزایش میزان هیدروکربور قابل برداش��ت نهایي ت��وأم با افزایش 

دارایي هاي با ارزش روز شود.
تولید: اجراي کلیه عملیات مرتبط با استخراج، فراورش، ذخیره سازي 
و انتق��ال نفت، گاز، مایعات و فراورده ه��اي گازي به مبادي تحویل در 

جهت تحقق برنامه هاي ابالغی.
تولید صیانت��ي: از واژه »تولید صیانتي« تعاریف متعددي ارائه ش��ده 
است. در بند 7 از ماده-1 قانون اصالح قانون نفت مصوب 1390، تولید 
صیانت ش��ده ذخایر هیدروکربني عبارت اس��ت از: »کلیه عملیاتي که 
منجر به برداش��ت بهینه و حداکثري ارزش اقتصادي تولید از منابع نفتي 
کش��ور در طول عمر منابع مذکور مي شود و باعث جلوگیري از اتالف 

ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاست هاي مصوب مي گردد«. 
 2   فرایندهاي کالن زنجیره ارزش باالدستي

 

  : فرايندهاي كالن زنجيره ارزش باالدستي1 شكل

  

 يبندميتقس يند اصليتوان در قالب سه فرازنجيره ارزش را مي يندهاي، فرا2-به عبارت ديگر، مطابق با شكل

بالقوه است.  ييك دارايد هستند كه هنوز از نظر شركت يمخزن جد يياول مرتبط با شناسا يهاتيكرد. فعال

د مخزن مورد يتوسعه و تول يمخزن و بالفعل شدن آن برا يياست كه پس از شناسا ييندهايآدوم فر يهاتيفعال

هاي ندها است. مجموعه فعاليتيآن فرياز ا يبانيو پشت يگذاراستيسوم مربوط به حوزه س يهاتياست. فعالاز ين

اي از فرايند ، نمونه4-در نظر گرفت. شكل 3-توان مطابق شكلزنجيره ارزش در يك حالت استاتيك را مي

  دهد.نظارت و پايش زنجيره ارزش اكتشاف توليد را نشان مي

  

دسته بندي 
كالن 

فرآيندهاي 
زنجيره ارزش

 سياستگذاري، برنامه
ريزي كالن، هماهنگي، 

نظارت و پشتيباني

 فرآيندهاي مرتبط
د با توسعه و تولي

صيانتي از مخازن 
موجود

 فرآيندهاي مرتبط
 با شناسايي مخازن

)اكتشاف(جديد 
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 3   نمودار استاتیک فرایندهاي زنجیره ارزش اکتشاف تولید

 

  : نمودار استاتيك فرايندهاي زنجيره ارزش اكتشاف توليد2 شكل

 

 plan 

 DO 

 Check 

& 

Action 

  : فرايند نظارت و پايش زنجيره ارزش اكتشاف توليد3 شكل

  

هاي اكتشاف،  انجام فعاليت
قاي توسعه و توليد مبتني بر ارت

مستمر بهره وري، دانش، 
 شفافيت و انسجام، با رويكرد

تجاري و حضور فعال در عرصه 
بين المللي

 تدوين
 و استراتژي
ماموريت

 ارتقاي
 فناوري هاي

باالدست محور  ريزي، برنامه
 اقدام و ارزيابي

اصالحي
 سازي، آماده

 تحليل و حفاري
نتايج

سنجي امكان

 و تعريف
سازي مفهوم

 پروژه اجراي
توسعه

حفاري

استخراج
الانتق -تحويلجداسازي

 مديريت
عملكرد

 برنامه ريزي
راهبردي

 برنامه ريزي
تجاري

 برنامه ريزي
عملياتي

 فرصت پايش
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 صادرات -تحويل

مديريت 
 مخزن

 پايش راهبردي -مديريت عملكرد

در تعریف دیگري، درخشان )1393( بیان مي کند که "از دیدگاه ما، 
تولید صیانتي در خالل عمر مخزن روندي از تولید اس��ت که هماهنگ 
ب��ا حداکثرس��ازي ارزش اقتصادي مخزن و رعایت منافع نس��ل فعلي و 
نسل هاي آینده باشد. بنابراین تولید صیانتي مفهومي  پویاست، زیرا تولید 
ف��رداي ما از مخازن نفت��ي تابعي از کمیت و کیفی��ت تولید امروز ما از 

همان مخازن است".
 ب��ه عبارت دیگر، مطابق با ش��کل-2، فراینده��اي زنجیره ارزش 
را مي توان در قالب س��ه فرایند اصلي تقس��یم بندي کرد. فعالیت هاي 
اول مرتبط با شناس��ایي مخزن جدید هستند که هنوز از نظر شرکت 
یک دارایي بالقوه است. فعالیت هاي دوم فرآیندهایي است که پس 
از شناس��ایي مخزن و بالفعل ش��دن آن براي توس��عه و تولید مخزن 
مورد نیاز اس��ت. فعالیت هاي سوم مربوط به حوزه سیاست گذاري و 
پش��تیباني از این فرآیندها است. مجموعه فعالیت هاي زنجیره ارزش 
در یک حالت اس��تاتیک را مي توان مطابق شکل-3 در نظر گرفت. 

ش��کل-4، نمونه اي از فرایند نظارت و پایش زنجیره ارزش اکتشاف 
تولید را نشان مي دهد.

 
نتیجه گیري

در این نوشته سعي ش��د تا با بهره گیري از استانداردهاي کالسه بندي 
فرآیندها بر پایه مدل مرکز بهره وري و کیفیت آمریکا که در سال 2017 
به روز ش��ده اس��ت، زنجیره ارزش باالدستي تشریح ش��ود. این زنجیره 
ارزش ب��ه دو بخش فرآینده��اي عملیاتي- فني و خدمات پش��تیباني و 
مدیریتي تقس��یم مي شود. 4 بند بس��یار مهم و اصلي در بخش عملیاتي-

فني به عنوان محوریت مباحث به شرح زیر است.
1. توسعه چشم انداز و تدوین استراتژي

2. توسعه و مدیریت فن آوري هاي "باالدست- محور"
3. ارزیابي، اکتشاف و توصیف منابع هیدروکربوري

4. توسعه، تولید و تخلیه منابع هیدروکربوري 

منابعپانویس ها

پانویس هاپانویس ها
1.Process Classification Framework
2.American Productivity & Quality Center
3.Operating Process

4.Management and Support Services
5.Green field
6.Exploration, Development, Production (EDP)

[1] APQC (American Productivity & Quality Center): https://www.
apqc.org/

]2[ سند چشم انداز بیست ساله
]3[ اسناد ابالغي باالدستي


