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مروري بر بخش هاي"توسعه"در زنجیره ارزش اكتشاف و تولید 
ایران به همراه آنالیز فرصت-تهدید

مجتبی كریمی-پژوهشگاه صنعت نفت  

زنجیره ارزش باالدستي صنعت نفت را مي توان به 
دو بخش فرایندهاي عملیاتي- فني و خدمات پشتیباني 
و مدیریتي تقس��یم کرد. از جمل��ه یکي از مهمترین 
بخش هاي این زنجیره در فرایند فني-عملیاتي بخش 
توس��عه، تولید و ترک منابع هیدروکربوري اس��ت. 
توجه به مقوله توس��عه در زنجیره از سه منظر توسعه 
میدان ه��ای جدید )طرح های توس��عه بعد از مرحله 
اکتشاف(، توسعه میدان های در حال تولید )افزایش 
ظرفیت تولید یا توسعه تکمیلی( و نگهداشت تولید 
قابل بحث و مطالعه است که در این گزارش تحلیلي 
از نقاط قوت، ضع��ف، تهدید و فرصت هرکدام از 

این بخش ها تبیین مي شود.
فراوان��ي میادی��ن هیدروکرب��وري در ای��ران در 
کنار اهمیت برداش��ت صیانتي و اقتصادي از میادین 
هیدروکرب��وري ب��ا رعایت حداکثرس��ازي ضریب 
بازیاف��ت مخازن ایجاب می نماید ت��ا از یک راهبرد 
نظام مند و برنامه محور براي توسعه ی میادین استفاده 
شود. نمونه خالصه شده از یک برنامه توسعه میدان 

نفتي در شکل-1 آمده است.

فرایندهاي بخش توسعه
فرایندهاي توس��عه در قال��ب زنجیره ارزش به دو 
بخ��ش فراینده��اي اصلي و فرایند ه��اي مدیریتي و 

پشتیباني تقسیم بندي شده است. 
 در اینجا تنها به بررسي و تحلیل فرایندهاي اصلي 

پرداخته مي شود که شامل موارد زیر مي باشد: 

طبقه بندی فرآیندهای توسعه
1( توس��عه میدان های جدید)طرح های توسعه بعد از 

مرحله اکتشاف(
2( توس��عه میدان های در حال تولید)افزایش ظرفیت 

تولید یا توسعه تکمیلی(
3( نگهداش��ت تولید)ک��ه موجب تغییر نقش��ه های 

طراحی گردد.(

توسعه میادین جدید
فراینده��اي توس��عه میادین جدید در ش��کل-2 

نمایش داده ش��ده اس��ت. واحدهاي درگیر در این 
فرایند در این ش��کل مشخص اس��ت. این واحدها 
عبارتن��د از برنامه ریزي ارش��د )تلفیق��ي( و هیات 
مدیره و نهایتاً توسعه دهنده )منظور از توسعه دهنده، 

 1   برنامه توسعه یک میدان نفتي در یک نگاه

 

  برنامه توسعه يك ميدان نفتي در يك نگاه: 1شكل 

  بخش توسعهفرايندهاي 
بندي شده تي و پشتيباني تقسيميرياي مدهندياي اصلي و فراهنديو بخش فراه دش بزنجيره ارزقالب عه در اي توسهنديفرا

  است. 

  

  
   باشد:شامل موارد زير ميكه  دشومي هاختداي اصلي پرهنديرسي و تحليل فرارب هتنها بجا نير اد

  بندي فرآيندهاي توسعهطبقه
 هاي توسعه بعد از مرحله اكتشاف)هاي جديد(طرحتوسعه ميدان )1
 هاي در حال توليد(افزايش ظرفيت توليد يا توسعه تكميلي)توسعه ميدان )2
 ).نگهداشت توليد(كه موجب تغيير نقشه هاي طراحي گردد )3
  

زمين  شناسي و  
مدل سازي  

عددي

جمع آوري  
داده ها و تحليل 
داده ها ي مخزن 

پيش بيني  
ذخيره و توليد  

 در نظر گرفتن
  شرايط محيطي

راهبرد توسعه و 
تخليه ي مخزن  

  تأسيسات مورد
نياز   يبررسي اقتصاد تاييد مديريت

خدمات عمومي و مالي -پژوهش و فناوري -خدمات فني•
انيفرآيندهاي مديريتي و پشتيبمنابع انساني -برنامه ريزي -تصميم گيري•

توسعه ميدان هاي جديد•
توسعه ميدان هاي در حال توليد•

نگهداشت توليد•
فرآيندهاي اصلي
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 2   فرایند كلي توسعه میادین جدید

  توسعه ميادين جديد
مشخص  اين شكلر دند ين فراير ادرگير داي هه شده است. واحدنمايش داد 2-در شكلد يجدعه ميادين اي توسهنديفرا

نده، واحدي دهعهتوس زمنظور ا( ندهدهعهتوس نهايتاًره و ييات مدهو  )تلفيقيارشد (زي ريهبرنام زا عبارتند اهن واحدياست. ا
عه و تهيه مطالعه جامع ميدان اي توسهتييين اولوع، تعهند توسيفراهاي مهمترين گام ).است عهمتولي انجام توس هاست ك

)MDP( دو گام  نيش ازنجيره ارزرسد. ب مييتصو هره شركت نفت بييات مدهر دو  هزي تلفيقي تهييرهر برنامه داست ك
  .استن داده شده نشا 3-شكلدر  ارزشمند

  
 
  

  

 
 

  فرايند كلي توسعه ميادين جديد :2 شكل

 

  

اكتشاف و ارزيابي عهتعيين اولويت هاي توس MDPتهيه  MDPبررسي و تصويب 

اجرا تحويل به بهره بردار توليد

مطرح شدن طرح هاي 
توسعه نفت در 

برنامه ريزي تلفيقي
بررسي طرح ها از ديدگاه 

فني و اقتصادي اولويت بندي طرح ها   تصويب در هيئت
تمديره شركت نف

ابالغ طرح براي 
MDPتهيه 

ريزي واحد برنامه اكتشاف
 و هيات مديره  ارشد

 هيات مديره  دهندهتوسعه

 بهره بردار دهندهتوسعه دهندهتوسعه

(توسعه ميادين جديد)فرايندهاي توسعه  

توسعهتعيين اولويت هاي   
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(توسعه ميادين جديد)فرايندهاي توسعه  

توسعهتعيين اولويت هاي   
واحدي است که متولي انجام توسعه است(. مهمترین 
گام هاي فرایند توس��عه، تعیین اولویت هاي توس��عه 
و تهی��ه مطالعه جام��ع میدان )MDP( اس��ت که در 
مدیری��ت برنامه ریزي تلفیقي تهیه و در هیات مدیره 
شرکت نفت به تصویب مي رسد. زنجیره ارزش این 

دو گام ارزشمند در شکل-3 نشان داده شده است.
پ��س از تعیی��ن اولویت ه��اي توس��عه و ابالغ 
ب��راي تهیه MDP، فرایند تهیه MDP در ش��رکت 
توس��عه دهنده آغاز می شود )شکل 4(. فرایند تهیه 
MDP از شناس��ایي و تعیین مسئول تهیه آن تا تهیه 

سند MDP که سناریوهاي مختلف تولیدي در آن 
مشخص شده است را نشان مي دهد.

پس از اینکه MDP در هیات مدیره به تصویب 
رس��ید براي اجرا ابالغ مي ش��ود. اج��راي فرایند 
توس��عه از دی��دگاه مدیریت��ي در دو گزین��ه قابل 
اجراست: اجراي مس��تقل که توسط توسعه دهنده 
صورت مي گیرد و یا اجرا با استفاده از منابع داخلي 
و خارجي نظیر قراردادهای بیع متقابل کوتاه مدت 
 .)IPC س��ابق( و بیع متقابل بلندمدت )معروف به(
فرایند مدیریتي اجراي توس��عه در هر دو گزینه در 

شکل-5 ارایه شده است.
ف��ارغ از بُع��د مدیریتي، اجراي فرایند توس��عه را 
مي ت��وان از دیدگاه فني نیز بررس��ي کرد. در ادامه، 
فرایند اجراي توس��عه از دیدگاه فني نشان داده شده 
است )ش��کل-6(. این فرایند از امکان سنجي شروع 
ش��ده و به پیش راه اندازي و راه اندازی ختم مي شود. 
آخرین حلقه فرایند توس��عه، تحویل ب��ه بهره بردار 
اس��ت که ب��ا تش��کیل کمیت��ه راه ان��دازي، مراحل 
پیش راه ان��دازي و راه ان��دازي ص��ورت گرفته و به 
بهره بردار تحویل مي ش��ود. این فرایند در شکل-7 

نشان داده شده است. 

توسعه میادین در حال تولید
دومین فرایند اصلي توسعه، توسعه میادین درحال 
تولید است که در سطح کالن تفاوتي با فرایند توسعه 
میادین جدید ندارد )ش��کل-8(. تنها تفاوت آنها در 
شروع فرایند اس��ت که در این فرایند به جای شروع 

  3   گام هاي دو فرایند مهم در توسعه میادین جدید

  هاي دو فرايند مهم در توسعه ميادين جديد:گام3شكل

  

(شكل  شودآغاز مينده دهعهتوسشركت ر د MDP هند تهيي، فرا MDP هغ براي تهيالو اب عهاي توسهتييين اولوعت زپس ا
 آنر داي مختلف توليدي هويسنار هك MDP سند هن تا تهيه آيين مسئول تهيعي و تيشناسا زا MDP هند تهييفرا. )4

  .ددهمي نمشخص شده است را نشا
  

 

  فرايند بررسي و تصويب طرح توسعه ميدان :4 شكل
  

ر دتي يريگاه مديددعه از ند توسي. اجراي فرادمي شو الغب رسيد براي اجرا ابيتصوه ره بييات مدهر د MDP هنكيا زپس ا
اخلي و خارجي دمنابع  زه اداجرا با استفا يا ود گيرنده صورت ميدهعهتوسط توس همستقل كقابل اجراست: اجراي ه نيو گزد

ر عه دتي اجراي توسيريند مدي. فرا)IPCمتقابل بلندمدت (معروف به مدت (سابق) و بيعكوتاه متقابلبيعقراردادهاي  نظير
  .شده است يهارا 5-ه در شكلنيو گزدر ه
  

  
  در فرايند توسعه "اجرا"هاي : انواع گام5شكل

  
گاه يددعه از ند اجراي توسيفرا ،در ادامه. درسي كررگاه فني نيز بيدد از نتوارا ميعه ند توسياجراي فرا ،تييريد مدعب زفارغ ا

د. شوختم مي زيانداي و راهزانداراهپيش هشده و ب عسنجي شرونامكا زند اين فراي. ا)6-شكل( ه شده استدان دفني نشا

  شناسايي و تعيين
  MDPمسئول تهيه 

به همراه مشاور

جمع آوري داده 
انقشه ه/ هاي فني

  سازي مدل
مخزن شرح سناريوها بازبيني فني و 

اقتصادي پروژه ها MDPتهيه سند 

  بررسي نهايي در
كميته هاي  
تخصصي  

وژهتهيه اقتصاد پر  تهيه گزارش اجرايي
و سرمايه گذاري تصويب   دريافت مجوزهاي  

الزم قانوني هابالغ براي توسع

اجراي مستقل تعيين مجري اتعيين برنامه اجر استخدام عوامل  
اجرايي عقد قرارداد اجرا پروژه توليد آزمايشي

اجرا با استفاده از 
منابع داخلي و 

خارجي
 دعوت از پيمانكاران

خارجي
تحويل اسناد 

مناقصه
ت دريافت پيشنهادا

و مذاكره عقد قرارداد تعيين نماينده
تشكيل كميته 

JMC  و زيرگروه
هاي مختلف

ر كنترل و نظارت ب
اجرا توليد آزمايشي

 MDPتهيه

 MDPبررسي و تصويب 

 اجرا

 4   فرایند بررسي و تصویب طرح توسعه میدان
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اجرايي عقد قرارداد اجرا پروژه توليد آزمايشي

اجرا با استفاده از 
منابع داخلي و 

خارجي
 دعوت از پيمانكاران

خارجي
تحويل اسناد 

مناقصه
ت دريافت پيشنهادا

و مذاكره عقد قرارداد تعيين نماينده
تشكيل كميته 

JMC  و زيرگروه
هاي مختلف

ر كنترل و نظارت ب
اجرا توليد آزمايشي

 MDPتهيه

 MDPبررسي و تصويب 

 اجرا

 5   انواع گام هاي "اجرا" در فرایند توسعه

 

  هاي دو فرايند مهم در توسعه ميادين جديد:گام3شكل

  

(شكل  شودآغاز مينده دهعهتوسشركت ر د MDP هند تهيي، فرا MDP هغ براي تهيالو اب عهاي توسهتييين اولوعت زپس ا
 آنر داي مختلف توليدي هويسنار هك MDP سند هن تا تهيه آيين مسئول تهيعي و تيشناسا زا MDP هند تهييفرا. )4

  .ددهمي نمشخص شده است را نشا
  

 

  فرايند بررسي و تصويب طرح توسعه ميدان :4 شكل
  

ر دتي يريگاه مديددعه از ند توسي. اجراي فرادمي شو الغب رسيد براي اجرا ابيتصوه ره بييات مدهر د MDP هنكيا زپس ا
اخلي و خارجي دمنابع  زه اداجرا با استفا يا ود گيرنده صورت ميدهعهتوسط توس همستقل كقابل اجراست: اجراي ه نيو گزد

ر عه دتي اجراي توسيريند مدي. فرا)IPCمتقابل بلندمدت (معروف به مدت (سابق) و بيعكوتاه متقابلبيعقراردادهاي  نظير
  .شده است يهارا 5-ه در شكلنيو گزدر ه
  

  
  در فرايند توسعه "اجرا"هاي : انواع گام5شكل

  
گاه يددعه از ند اجراي توسيفرا ،در ادامه. درسي كررگاه فني نيز بيدد از نتوارا ميعه ند توسياجراي فرا ،تييريد مدعب زفارغ ا

د. شوختم مي زيانداي و راهزانداراهپيش هشده و ب عسنجي شرونامكا زند اين فراي. ا)6-شكل( ه شده استدان دفني نشا

  شناسايي و تعيين
  MDPمسئول تهيه 

به همراه مشاور

جمع آوري داده 
انقشه ه/ هاي فني

  سازي مدل
مخزن شرح سناريوها بازبيني فني و 

اقتصادي پروژه ها MDPتهيه سند 

  بررسي نهايي در
كميته هاي  
تخصصي  

وژهتهيه اقتصاد پر  تهيه گزارش اجرايي
و سرمايه گذاري تصويب   دريافت مجوزهاي  

الزم قانوني هابالغ براي توسع

اجراي مستقل تعيين مجري اتعيين برنامه اجر استخدام عوامل  
اجرايي عقد قرارداد اجرا پروژه توليد آزمايشي

اجرا با استفاده از 
منابع داخلي و 

خارجي
 دعوت از پيمانكاران

خارجي
تحويل اسناد 

مناقصه
ت دريافت پيشنهادا

و مذاكره عقد قرارداد تعيين نماينده
تشكيل كميته 

JMC  و زيرگروه
هاي مختلف

ر كنترل و نظارت ب
اجرا توليد آزمايشي

 MDPتهيه

 MDPبررسي و تصويب 

 اجرا

 6    بررسي فني گام اجرا در فرایند توسعه

ي زانداي و راهزانداراهي، مراحل پيشزانداراه هبا تشكيل كميت هار است كدبربهره هل بي، تحوعهند توسيفراه ن حلقيرآخ
  نشان داده شده است.  شكل7-اين فرايند در شكل. دشول مييار تحودبربهره هو ب هصورت گرفت

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  : بررسي فني گام اجرا در فرايند توسعه6 شكل

  

 

  :گام نهايي در توسعه؛ تحويل به بهره بردار7شكل
  

  توسعه ميادين در حال توليد
عه ند توسين تفاوتي با فرار سطح كاله دحال توليد است كدرن ديميا عه، توسعهند اصلي توسيومين فراد

  8-شكلميادين جديد ندارد (

نياز و پيشنهاد با تهيه شرح ،). تنها تفاوت آنها در شروع فرايند است كه در اين فرايند به جاي شروع آن با اكتشاف شكل
   ).9-(شكلافتداتفاق مي ،گيردبردار صورت ميتوسعه ميادين در حال توليد كه توسط بهره

تحويل به 
بهره بردار

ه تشكيل كميت
راه اندازي

پيش راه 
اندازي راه اندازي تحويل

با توجه به اطالعات دريافتي از 
مديريت اكتشاف و تكميل آنها و زدن 
چاه هاي توصيفي و شايد اكتشافي، 
اطالعاتي از گستره مخزن و برآورد 
ميزان نفت در جاري آن حاصل مي 
شود. بر اساس تحليل اطالعات مخزن 

عنوان شده امكان پذيري و تحليل نياز 
طرح توسعه از نظر فني و اقتصادي 

 مورد بررسي قرار مي گيرد.
است  MDPاين مرحله قبل از تهيه 

و در واقع همان شرح نياز است كه 
براي تصويب به برنامه ريزي تلفيقي 

 شركت ملي نفت ارسال مي شود.
 

موارد زير 
 مشخص مي شود: 
پتانسيل توليد 
ميدان قابليت 
ميزان توليد 
روزانه تأسيسات 

االرضي و سطح 
تحت االرضي 

موردنياز 
سناريوهاي 

 مختلف توليد
 

مهندسي پايه سايت انتخاب ميشود، در 
، P&ID، نقشه هاي PFDنقشه هاي 

Data sheet معيارهاي مختلف ،
طراحي براي سيستم هاي مختلف و 
مشخصه هاي محصوالت و خوراك ها، 
استانداردها و انتخاب مواد را شامل مي 

مهندسي تفصيلي عمدتا  -شود
سفارشات خريد و اطالعات مهندسي 

) گرفته مي vendorsكه از فروشنگان(
در واقع تركيبي است  FEED –شود. 

از مهندسي پايه و بخشي از مهندسي 
تفصيلي. در واقع آن بخش از سفارشات 
خريد كه زمانبر است از مهندسي 

 جاي دارد. FEEDتفصيلي در 
 

بخش مهندسي آن شامل تأييد 
FEED  و اطالعاتي است كه از

گرفته  Vendorsفروشندگان 
بخش خريد  –مي شود. 

است كه بر  Orderسفارشات 
اساس برنامه سفارشاتي است 
كه در بخش مهندسي تهيه 

ساخت هم مربوط  -شده است.
به كارهاي ساختماني و نصب 
تجهيزات مي شود كه تا مرحله 

 توليد آزمايش پيش مي رود.
 

امكان 
 سنجي

 طراحي
 مفهومي

FEED 

 PRE BASIC - 
MDP BASIC  –

DETAIL 

پكيج 
هاي 
EPC 

پيش اندازي و 
 راه اندازي

 7   گام نهایي در توسعه؛ تحویل به بهره بردار

ي زانداي و راهزانداراهي، مراحل پيشزانداراه هبا تشكيل كميت هار است كدبربهره هل بي، تحوعهند توسيفراه ن حلقيرآخ
  نشان داده شده است.  شكل7-اين فرايند در شكل. دشول مييار تحودبربهره هو ب هصورت گرفت

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  : بررسي فني گام اجرا در فرايند توسعه6 شكل

  

 

  :گام نهايي در توسعه؛ تحويل به بهره بردار7شكل
  

  توسعه ميادين در حال توليد
عه ند توسين تفاوتي با فرار سطح كاله دحال توليد است كدرن ديميا عه، توسعهند اصلي توسيومين فراد

  8-شكلميادين جديد ندارد (

نياز و پيشنهاد با تهيه شرح ،). تنها تفاوت آنها در شروع فرايند است كه در اين فرايند به جاي شروع آن با اكتشاف شكل
   ).9-(شكلافتداتفاق مي ،گيردبردار صورت ميتوسعه ميادين در حال توليد كه توسط بهره

تحويل به 
بهره بردار

ه تشكيل كميت
راه اندازي

پيش راه 
اندازي راه اندازي تحويل

با توجه به اطالعات دريافتي از 
مديريت اكتشاف و تكميل آنها و زدن 
چاه هاي توصيفي و شايد اكتشافي، 
اطالعاتي از گستره مخزن و برآورد 
ميزان نفت در جاري آن حاصل مي 
شود. بر اساس تحليل اطالعات مخزن 

عنوان شده امكان پذيري و تحليل نياز 
طرح توسعه از نظر فني و اقتصادي 

 مورد بررسي قرار مي گيرد.
است  MDPاين مرحله قبل از تهيه 

و در واقع همان شرح نياز است كه 
براي تصويب به برنامه ريزي تلفيقي 

 شركت ملي نفت ارسال مي شود.
 

موارد زير 
 مشخص مي شود: 
پتانسيل توليد 
ميدان قابليت 
ميزان توليد 
روزانه تأسيسات 

االرضي و سطح 
تحت االرضي 

موردنياز 
سناريوهاي 

 مختلف توليد
 

مهندسي پايه سايت انتخاب ميشود، در 
، P&ID، نقشه هاي PFDنقشه هاي 

Data sheet معيارهاي مختلف ،
طراحي براي سيستم هاي مختلف و 
مشخصه هاي محصوالت و خوراك ها، 
استانداردها و انتخاب مواد را شامل مي 

مهندسي تفصيلي عمدتا  -شود
سفارشات خريد و اطالعات مهندسي 

) گرفته مي vendorsكه از فروشنگان(
در واقع تركيبي است  FEED –شود. 

از مهندسي پايه و بخشي از مهندسي 
تفصيلي. در واقع آن بخش از سفارشات 
خريد كه زمانبر است از مهندسي 

 جاي دارد. FEEDتفصيلي در 
 

بخش مهندسي آن شامل تأييد 
FEED  و اطالعاتي است كه از

گرفته  Vendorsفروشندگان 
بخش خريد  –مي شود. 

است كه بر  Orderسفارشات 
اساس برنامه سفارشاتي است 
كه در بخش مهندسي تهيه 

ساخت هم مربوط  -شده است.
به كارهاي ساختماني و نصب 
تجهيزات مي شود كه تا مرحله 

 توليد آزمايش پيش مي رود.
 

امكان 
 سنجي

 طراحي
 مفهومي

FEED 

 PRE BASIC - 
MDP BASIC  –

DETAIL 

پكيج 
هاي 
EPC 

پيش اندازي و 
 راه اندازي



8

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 155  گزارش

آن با اکتش��اف، با تهیه ش��رح نیاز و پیش��نهاد توسعه 
میادی��ن در حال تولید که توس��ط بهره بردار صورت 

می گیرد، اتفاق می افتد)شکل-9(. 

ماتریس نقاط قوت-ضعف؛ فرصت-تهدید
درباره چگونگي توس��عه در میادی��ن نفت و گاز 
ایران تحلیل هاي مختلفي صورت گرفته است که در 
این مقاله، جمع بندي و خالصه این نظرات و تحلیل ها 
در قالب ماتریس��ي ارائه شده است )شکل-10(. الزم 
به ذکر اس��ت که این ماتریس، دائم��اً مي تواند تغییر 
کند و الزم است در جلسات کارشناسي مرتب مورد 

بازنگري قرار گیرد. 

نتیجه گیری
در این گزارش تالش شد تا به تشریح بخش هاي 
مهم توس��عه در ایران پرداخته ش��ود. توجه به مقوله 
توسعه در زنجیره از سه منظر توسعه میدان های جدید 
)طرح های توس��عه بعد از مرحله اکتش��اف(، توسعه 
میدان ه��ای در حال تولید )افزای��ش ظرفیت تولید یا 
توس��عه تکمیلی( و نگهداشت تولید است که در این 
مقاله خالصه اي از مهمترین بخش هاي توس��عه ارائه 
ش��د. فرایندهاي توسعه در قالب زنجیره ارزش به دو 
بخ��ش فرایندهاي اصل��ي و فراینده��اي مدیریتي و 
پشتیباني تقسیم بندي شده است که تالش شد تحلیلي 
از فرایندهاي اصلي بیان ش��ود و نهایتاً ماتریس نقاط 
قوت-ضعف، فرصت-تهدید ترس��یم شد. از جمله 
نقاط چالش��ي در مسیر توس��عه ضعف یکپارچگی و 
هماهنگی وظایف بخش توسعه میان شرکت مادر و 
ش��رکت های وابس��ته، پیچیده بودن و طوالني بودن 
فرآین��د تصمیم گیری و همچنی��ن ضعف هماهنگی 
کاف��ی در تحویل کار به بخش های دیگر اس��ت که 

امید است این موارد مرتفع شود.
 10   تحلیل فعالیت هاي اصلي در فرایند توسعه بر مبناي ماتریس نقاط قوت-ضعف، تهدید-فرصت

 

  فرصت-ضعف، تهديد-هاي اصلي در فرايند توسعه بر مبناي ماتريس نقاط قوتفعاليت: تحليل 10 شكل

  

  گيرينتيجه
توجه به مقوله توسعه در زنجيره از سه هاي مهم توسعه در ايران پرداخته شود. در اين مقاله تالش شد تا به تشريح بخش

هاي در حال توليد (افزايش ظرفيت توسعه ميدان هاي توسعه بعد از مرحله اكتشاف)،هاي جديد (طرحتوسعه ميدانمنظر 
هاي توسعه ارائه شد. اي از مهمترين بخشاست كه در اين مقاله خالصهتوليد يا توسعه تكميلي) و نگهداشت توليد 

بندي شده تي و پشتيباني تقسيميرياي مدهندياي اصلي و فراهنديو بخش فراه دش بزنجيره ارزقالب عه در اي توسهنديفرا
تهديد ترسيم شد. از -ضعف، فرصت-ماتريس نقاط قوت و نهايتاً بيان شوداي اصلي هنديفرا ي ازتحليلكه تالش شد  تاس

 هايشركت و مادر شركت ميان توسعه بخش وظايف هماهنگي و يكپارچگي ضعفجمله نقاط چالشي در مسير توسعه 
 هايبخش به كار تحويل در كافي هماهنگي ضعفو همچنين  گيريتصميم فرآيند، پيچيده بودن و طوالني بودن وابسته
 است كه اميد است اين موارد مرتفع شود. ديگر

  

  منابع

آبان  -اكتشاف و توليد "حوزه باالدستى صنعت نفت هاىها و اولويتنگاهى كوتاه به چالش "مجتبي كريمي  -1
1389  

نقاط ضعف
هاي   ضعف يكپارچگي و هماهنگي وظايف بخش توسعه ميان شركت مادر و شركت

شاف، و يا ضعف ارتباطات و تعامالت اثربخش و شفاف ميان بخش توسعه و اكت/وابسته
خص  فرآيند انتقال دانش فني و مديريت دانش فاقد ساختار مش/توسعه و توليد

ري پيچيده،  فرآيند تصميم گي/مسئوليت هاي بين وظيفه اي تعريف نشده است/است
  برخي فرآيندهاي توسعه صريح، روشن و مدرن نمي/ چندسطحي و طوالني است

رصت  ضعف پايش ف/ضعف هماهنگي كافي در تحويل كار به بخش هاي ديگر/باشند
عه و  ضعف در ارائه اولويت هاي توس/هاي بين المللي و حضور در عرصه بين المللي

ف در  ضع/ضعف در رويكرد تجاري به اكثر فعاليت هاي توسعه/برنامه ريزي توسعه
م  ضعف در تعادل و شفافيت بين تمركز و عد/اهداف و سياست هاي كالن توسعه

تمركز در فعاليت هاي توسعه

نقاط قوت
اجراي پروژه هاي مشترك با شركت هاي معتبر خارجي و آشنايي با 

فرآيندكاري آنها
وجود تجربه هاي ارزشمند در اجراي طرح هاي توسعه

تهديدها
هزينه هاي باال و مشكالت فني

ليل دستيابي دشوار به دانش فني و فناوري هاي جديد جهت توسعه به د
چالش هاي عرصه روابط بين الملل

فرصت ها
اران وجود پتانسيل هاي قابل توجه در اين بخش و امكان جذب سرمايه گذ

خارجي در طرح هاي توسعه
ي جديدامكان بهبود مشاركت ها با هدف دستيابي به دانش فني و فناوريها

تحليل فعاليت هاي اصلي در توسعه

منابعپانویس ها

]1[ مجتب��ي کریمي " نگاهی کوتاه به چالش ها و اولویت های حوزه باالدس��تی صنعت نفت" اکتش��اف و 
تولید- آبان 1389

سند چشم انداز بیست ساله  ]2[
اسناد ابالغی باالدستی  ]3[

]4[ مجتبي کریمي"نگاهی به حوزه های مهم در زنجیره ارزش اکتش��اف و تولید " مجله اکتش��اف تولید- 
1396

]5[ دکت��ر علي وکیل��ي "راهنم��اي مدیریت پروژه  ه��اي نفت و گاز و پتروش��یمي" ، موسس��ه مطالعات 
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 8   فرایند كلي توسعه میدان هاي در حال تولید

  

  

  

  

  
  

  هاي در حال توليدفرايند كلي توسعه ميدان :8 شكل

  

 

 

  

  هاي توسعه در ميادين در حال توليدگام: 9شكل

 

  تهديد-ضعف؛ فرصت-نقاط قوتماتريس 
بندي و هاي مختلفي صورت گرفته است كه در اين مقاله، جمعدرباره چگونگي توسعه در ميادين نفت و گاز ايران تحليل

تواند مي ذكر است كه اين ماتريس، دائماًهالزم ب). 10-(شكلدر قالب ماتريسي ارائه شده است اهتحليلخالصه اين نظرات و 
   تغيير كند و الزم است در جلسات كارشناسي مرتب مورد بازنگري قرار گيرد.

  

تهيه شرح نياز و پيشنهاد 
توسعه ميادين در حال 

توليد
تعيين اولويت هاي توسعه MDPتهيه  MDPبررسي و تصويب 

اجرا تحويل به بهره بردار توليد

توسعه 
 دهنده

برنامه ريزي 
تلفيقي و هيات 

ف

توسعه  برنامه ريزي
تلفيقي و هيات 

 مديره نفت

دهندهتوسعه  بهره بردار 

 اجراي پروژه تعريف پروژه

 توسعه (نگهداشت توليد)فرآيندهاي 

 فرآيندهاي توسعه (توسعه ميدان هاي در حال توليد)

 9   گام هاي توسعه در میادین در حال تولید

  

  

  

  

  
  

  هاي در حال توليدفرايند كلي توسعه ميدان :8 شكل

  

 

 

  

  هاي توسعه در ميادين در حال توليدگام: 9شكل

 

  تهديد-ضعف؛ فرصت-نقاط قوتماتريس 
بندي و هاي مختلفي صورت گرفته است كه در اين مقاله، جمعدرباره چگونگي توسعه در ميادين نفت و گاز ايران تحليل

تواند مي ذكر است كه اين ماتريس، دائماًهالزم ب). 10-(شكلدر قالب ماتريسي ارائه شده است اهتحليلخالصه اين نظرات و 
   تغيير كند و الزم است در جلسات كارشناسي مرتب مورد بازنگري قرار گيرد.

  

تهيه شرح نياز و پيشنهاد 
توسعه ميادين در حال 

توليد
تعيين اولويت هاي توسعه MDPتهيه  MDPبررسي و تصويب 

اجرا تحويل به بهره بردار توليد

توسعه 
 دهنده

برنامه ريزي 
تلفيقي و هيات 

ف

توسعه  برنامه ريزي
تلفيقي و هيات 

 مديره نفت

دهندهتوسعه  بهره بردار 

 اجراي پروژه تعريف پروژه

 توسعه (نگهداشت توليد)فرآيندهاي 

 فرآيندهاي توسعه (توسعه ميدان هاي در حال توليد)


