
11 

135

BHA و Wellhead خودکفایی ایران در ساخت تجهیزات

امضای ١١ میلیارد دالر قرارداد نفتی در جهان طی ماه میالدی گذشته

تعامـل ایجـاد شـده میـان شـرکت ملـي نفـت 
و سـازندگان داخلـی سـبب شـده تـا در زمینـه 
رشـته های  درون چاهـی،  تجهیـزات  سـاخت 
سـرچاهي  تجهیـزات  مجموعـه  و  تکمیلـی 
)Well Head( به طـور کامـل خودکفـا شـویم.

در جریـان بازدیـد اصحـاب رسـانه از کارگاه 
مقـام  یـک  داالن،  عملیاتـی  منطقـه  مرکـزی 
مسـئول بـا اشـاره بـه سـابقه 10 سـاله فعالیـت 
اداره خدمـات فنـی چاه هـا، گفـت: ایـن اداره 
هزینه هـا  کاهـش  و  تولیـد  اسـتمرار  به منظـور 
بـه  خدمت رسـانی  تاکنـون،   1384 سـال  از 
در  را  سـرچاهی  و  درون چاهـی  بخش هـای 
ایـن  در  و  اسـت  قـرارداده  دسـتور کار خـود 
زمینـه موفـق بـه طراحـی و سـاخت بسـیاری از 

اسـت. شـده  کاربـردی  تجهیـزات 
بـا  نزدیـک  تعامـل  و  همـکاری  از  وي 
و  داد  خبـر  داخلـی  سـازنده  شـرکت های 
بـرای  تحریـم  زمـان  در  اداره  ایـن  گفـت: 
نیـاز  مـورد  قطعـات  و  ادوات  برخـی  تأمیـن 
برخـورده  بـه مشـکل  دسـتگاه ها و تجهیـزات 
اراده  بـا  کوتاهـی  زمـان  مـدت  در  امـا  بـود 
کارکنـان  و  نفـت  صنعـت  متخصصـان  قـوی 
بـا  نزدیـک  همـکاری  بـا  و  مجموعـه  ایـن 

سـازندگان داخـل این مشـکل مرتفع شـد. وی 
توضیـح داد: مدیریـت نفـت مناطـق مرکـزی 
عنـوان  بـا  کارگروهـی  تحریـم  سـال های  در 
"کارگـروه استاندارد سـازی لـوازم و تجهیرات 
بـود  داده  تشـکیل  سـرچاهی"  و  درون چاهـی 
کـه همـکاران ایـن مجموعـه بـا حضـور فعـال 
درجلسـات، نقـش مهمـی را درانتقـال مباحـث 
بـه  آن  از  و  کارگـروه  بـه  عملیاتـی  فنـی 

داشـتند.  عهـده  بـر  داخـل  سـازندگان 
میـان  شـده  ایجـاد  تعامـل  افـزود:  دهخـدا 
کارکنـان مجموعـه اداره خدمـات فنـی چاه ها 
و سـازندگان داخلـی سـبب شـد تـا در زمینـه 
رشـته های  درون چاهـی،  تجهیـزات  سـاخت 
 )Well Head( ِول هـد  مجموعـه  و  تکمیلـی 
شـویم  مسـتقل  و  خودکفـا  کامـل  به طـور 
ایـن تجهیـرات  بـه خریـد  نیـاز  به طـوری کـه 
از خـارج کشـور به طـور کامـل مرتفـع شـود. 
وی همچنیـن از خودکفایـی در زمینـه سـاخت 
گفـت:  و  داد  خبـر  آب بندهـا  و  نشـت بندها 
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن مجبـور 
از خـارج کشـور  ایـن تجهیـزات  بـه واردات 
بودیـم. دهخـدا ادامـه داد: همچنیـن بـه همـت 
متخصصـان شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز 

زاگـرس جنوبی، با طراحی و سـاخت مجموعه 
در   )Choke Manifold( سـرچاهی چندراهـه 
کمتـر از دو مـاه موفـق بـه صرفه جویـی 250 تا 

تومانـی شـدیم. میلیـون   300
وی بـا بیـان اینکـه از چند راهـه سـرچاهی برای 
حفـاری  دکل  تـرک  از  پـس  چـاه  آزمایـش 
چهـار  سـاخت  بـا  افـزود:  می شـود،  اسـتفاده 
نمونـه از ایـن دسـتگاه بـه همـت متخصصـان 
داخلی و با اسـتفاده از قطعات موجود در انبار، 
بیـش از یـک میلیـارد تومـان در هزینه های این 

شـرکت صرفه جویـی شـد.   

بـا ترمیم قیمت نفت، قراردادهـای چند میلیارد 
دالری نفت و گاز مجدداً در حال منعقد شـدن 
هسـتند. موسسـه وود مکنـزی اعـالم کـرد، در 
حالـی کـه ترمیـم قیمت نفـت موجـب افزایش 
امیدهـا نسـبت بـه تثبیت بـازار انرژی شـده، در 
مـاه جـوالی بیـش از 11 میلیـارد دالر قـرارداد 
در حـوزه نفـت و گاز بسـته شـده اسـت. ایـن 
رقـم باالتریـن رقـم قـرارداد ماهیانه ثبت شـده 
مجمـوع  و  اسـت  میـالدی  جـاری  سـال  در 
قراردادهـای امضـا شـده از مـاه مـی را بـه 32 
میلیـارد دالر مـی رسـاند. ایـن رقـم 3 برابـر 3 
موسسـه  ایـن  گفتـه  بـه  اسـت.  قبلـی  ماهـه ي 

انعقـاد  رونـد  قیمت هـا،  تثبیـت  بـا  مشـورتی، 
قراردادهـا همچنـان سـرعت خواهـد گرفـت. 
از  اسـتات اویل  و  اکسـون موبیل  شـرکت های 
جملـه شـرکت هایی هسـتند کـه پـس از ترمیم 
بـه  اقـدام  اعتمـاد،  افزایـش  و  قیمت هـا  نسـبی 
خریـد کرده انـد. در حالـی کـه صنعـت انرژی 
هزینه هـا  دالری  تریلیـون  یـک  کاهـش  بـا 
مواجـه شـده، ایـن خریدها به شـرکت ها اجازه 
خواهـد داد تـا رشـد تولیـد خـود را در ماه ها و 

سـال های آینـده تضمیـن کننـد. 
بـه گـزارش شـانا، گریـگ آیتکـن، تحلیلگـر 
موسسـه وود مکنـزی گفت: »آشـفتگی شـدید 

موجـب  سـال  نخسـت  سـه ماهه  در  قیمت هـا 
بـا  بـود.  شـده  زیـادی  بالتکلیفـی  ایجـاد 
بـازار فعالیت هـا دوبـاره  بـه  بازگشـت اعتمـاد 
افزایـش یافـت و شـرکت ها دوبـاره بـه جـای 
تمرکـز بـر چگونگـی ادامـه حیـات خـود، بـه 
فکـر افزایـش تولیـد خـود در آینـده افتادنـد.«
ــت  ــده نف ــن تولیدکنن ــون موبیل، بزرگتری اکس
ــته  ــاه گذش ــازاری، م ــر ارزش ب ــان از نظ جه
ــرای  ــارد دالر ب ــه ارزش 3,6 میلی ــراردادی ب ق
خریــد شــرکت اکتشــاف گاز اینتراویــل منعقد 
کــرد تــا اکتشــاف گاز خــود در گینه نــو پاپــوا 
ــن در  ــرکت همچنی ــن ش ــد. ای ــش ده را افزای
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تأثیر تداوم کاهش قیمت نفت بر پروژه هاي ازدیاد برداشت

حفاری با لیزر؛ انقالبی در صنعت حفاری 

قیمـــت نفت )مشـــابه وقایع ســـال هاي اخیر( 
طـــرز  بـــه   1٩٩0 تـــا   1٩80 ســـال هاي  در 
چشـــمگیري کاهـــش یافـــت و در نتیجـــه، 
ازدیـــاد  پروژه هـــاي  در  ســـرمایه گذاري 
انتظار مي رود در  برداشـــت کم شـــدند. آیا 

بیفتد؟ اتفاقـــي  نیز چنیـــن  ســـال 2016 
کــه  دارنــد  اعتقــاد  کارشناســان  برخــي 
بــه  برداشــت کمــاکان  ازدیــاد  پروژه  هــاي 
حیــات خــود ادامــه مي دهنــد، بــا ایــن تفــاوت 
ــرد  ــه کارب ــر ک ــاي بالغ ت ــواع فناوري ه ــه ان ک
ــاي  ــد، شــانس بق ــري دارن ــا ریســک کمت آنه
ــه  ــي ک ــت و پروژه های ــد داش ــتري خواهن بیش
ریســک باالیــي دارنــد یــا ارزش افــزوده کمي 
دارنــد، حــذف خواهنــد شــد. منشــاء ایــن 

ــاد  ــاي ازدی ــت فناوري ه ــن اس ــک ممک ریس
ــاي مخــزن هــدف  ــا پیچیدگي ه برداشــت و ی

ــد. باش
 به عنـــوان مثـــال، اگر هزینه هاي ســـرمایه اي 
یـــک پـــروژه تزریـــق دي اکســـیدکربن یا 
نیتـــروژن، در ازاي 25 تـــا 35 دالر هزینه ي 
برداشـــت،  ازدیاد  بشـــکه  هر  بـــراي  تزریق 
با در نظـــر گرفتن نرخ بازگشـــت ســـرمایه 
بیـــش از ده درصـــد و نفت بشـــکه اي پنجاه 
دالر مي توانـــد پاســـخگوي اجـــراي پروژه 
با مطالعـــات دقیقتر  اما الزم اســـت  باشـــد، 
مخـــزن و مدیریت صحیحتر چاه ها ریســـک 
و هزینه هـــاي اجرایـــي را تـــا حـــد ممکن 
کاهـــش داد. البته انجام ایـــن مطالعات دقیق 

خود مســـتلزم صرف هزینه بیشـــتر مي باشد. 
ایـــن زمینه بولتـــن راه ازدیاد برداشـــت  در 
که  مخازنـــي  اســـاس  ایـــن  بـــر  نوشـــت: 
اجـــراي  دارنـــد،  کمتـــري  پیچیدگـــي 
آنهـــا  در  برداشـــت  ازدیـــاد  پروژه هـــاي 
ریســـک کمتري دارد و لذا شـــانس عملیاتي 
شـــدن این پروژه هـــا در آنها باالتر اســـت. 
در مـــواردي، بقاي یـــک میدان وابســـته به 
ازدیادبرداشـــت  خـــاص  روش هاي  انجـــام 
اســـت، در این صورت ممکن اســـت پروژه 
اما شـــرکت هایي  با ضرر آغاز شـــود،  حتي 
که جریـــان مالـــي باالیي دارنـــد، مي توانند 

پاســـخگوي ایـــن مخارج باشـــند.  
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بـــرای  متعـــددی  روش هـــای  امـــروزه 
ــنهاد  ــی پیشـ ــاری دورانـ ــا حفـ ــی بـ جایگزینـ
ـــوان  ـــا می ت ـــه ي آنه ـــه از جمل ـــت ک ـــده اس ش
ـــاری  ـــرد. حف ـــاره ک ـــزر اش ـــا لی ـــاری ب ـــه حف ب
بـــا لیـــزر یکـــی از راه کارهـــای موثـــر و 
ـــبک  ـــات مش ـــاری و عملی ـــت حف ـــب جه مناس
کاری ســـازندهای ســـخت و متراکـــم بـــا 
ـــاوري  ـــتفاده از فن ـــرا اس ـــت زی ـــاد اس ـــق زی عم
لیـــزر در حفـــاری ســـنگ ها می توانـــد در 
عیـــن افزایـــش ســـرعت حفـــاری و کاهـــش 
ــای  ــان هزینه هـ ــاری، هم زمـ ــان حفـ مدت زمـ
را  زیســـت محیطی  آلودگـــی  و  حفـــاری 
ـــه  ــزر ب ــا لیـ ــاری بـ ــد. در حفـ ــش دهـ کاهـ
ــا ســـطح ســـنگ  جهـــت تمـــاس نداشـــتن بـ
ــف  ــری از توقـ ــاری و جلوگیـ ــن حفـ در حیـ
ـــان  ـــه، در مدت زم ـــض مت ـــرای تعوی ـــاری ب حف

حفـــاری صرفه جویـــی عمـــد ه ای صـــورت 
ـــای  ـــر مزای ـــن از دیگ ـــت. همچنی ـــد گرف خواه
ــتفاده از لیـــزر در حفاری هـــای چاه هـــای  اسـ

نفـــت عبارتنـــداز:
ــواره  ــر روی دی ــرامیکی ب ــداری س ــاد ج ایج
چــاه به دلیــل ذوب شــدن ســنگ، کاهــش 
روزهــای کاری دکل حفــاری و مدت زمــان 
از  یکســان  قطــر  ایجــاد  حفــاری،  توقــف 
ســطح تــا تــه، کاهــش احتمــال گیــر لوله هــای 
هزینه هــای  چشــم گیر  کاهــش  حفــاری، 
و  ســبک  لوله هــای  از  اســتفاده  حفــاری، 
حفــاری،  لوله هــای  برخــی  جایگزینــی 
حفــاری،  هزینه هــای  چشــم گیر  کاهــش 
لوله هــای ســبک و جایگزینــی  از  اســتفاده 
ــا فیبرهــای نــوری،  برخــی لوله هــای ســنگین ب
و  زیســت محیطی  آلودگی هــای  کاهــش 

مدیریــت مطلــوب محیط زیســت و افزایــش 
ــر مقــدار  ــا 100 براب ــه 10 ت ســرعت حفــاری ب

ــر. حاض
بــر اســاس بررســی های انجــام شــده مشــخص 
ــب و  ــن مناس ــزر جایگزی ــا لی ــاری ب ــد حف ش
مقــرون به صرفــه ای در مقایســه بــا حفــاری 
ــن،  ــر ای ــود. عالوه ب ــوب می ش ــی محس دوران
نفــت  چاه هــای  درون  مانده یابــی  عملیــات 
فنــاوري  ایــن  از  بهره گیــری  بــا  را  گاز  و 
ــکان  ــن ام ــه ای ــرد؛ چراک ــریع ک ــوان تس می ت
ــکان  ــا را در همــان م ــا مانده ه فراهــم اســت ت
ذوب کــرده و عملیــات حفــاری را ادامــه داد. 
چاه هــای  کاری  مشــبک  بهبــود  همچنیــن 
ــزر، موضوعــات  ــا اســتفاده از لی نفــت و گاز ب
ــت  ــان نف ــوی مهندس ــری از س ــی  دیگ پژوهش

به شــمار مــي رود. 

ــرای  ــا ب ــی ایتالی ــرکت ان ــا ش ــره ب ــال مذاک ح
خریــد بخشــی از ســهام منابــع گازی ایــن 

ــت. ــک اس ــرکت در موزامبی ش

نفت  تولیدکننده  بزرگتریـــن  اویل،  اســـتات 
نـــروژ، ماه گذشـــته قـــراردادی 2,5 میلیارد 
دالری بـــرای خریـــد یک بلـــوک نفتی در 

نزدیکی ســـواحل برزیـــل منعقـــد کرد که 
بزرگترین خرید این شـــرکت از ســـال 2011 

تاکنون اســـت. 
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بازنگري هند در قراردادهای نفتی

توسعه و به کارگیري فناوري هاي ازدیاد برداشت در میدان نفتي الشاهین قطر

آزمایش میداني موفق سه افزایه سیمان حفاري در ایران

گاز  و  نفـت  میادیـن  مناقصـه  جدیـد  دور 
جدیـد  دور  ایـن  شـد.  اعـالم  هندوسـتان 
مناقصـه شـامل 46 منطقـه قـراردادی متشـکل 
از 67 میـدان کوچـک نفت وگاز در خشـکی، 
آبهـای کم عمـق و آبهـای عمیـق خواهـد بود. 
طبـق بـراورد وزارت نفـت هند در ایـن میادین 
گاز  آن  معـادل  یـا  نفـت  بشـکه  میلیـون   625
و گاز  نفـت  وزیـر  می باشـد.  موجـود  در جـا 
طبیعـی هند اعـالم کرده اسـت: ایـن مناقصات 
آغـاز سیاسـت های جدیـد تولیـد هیدروکربنی 
ایـن کشـور محسـوب خواهـد شـد. بـا توجـه 
بـه شـرایط حاکـم بـر بـازار نفـت و به منظـور 
بـرای  نفتـی  شـرکت های  بیشـتر  ترغیـب 

سـرمایه گذاری در میادیـن نفـت و گاز هنـد، 
در  اساسـی  نظـر  تجدیـد  ایـن کشـور  دولـت 
سیاسـت های قبلـی کـه در زمـان خـود نیـز در 
صنعـت نفـت جهـان متعـارف بـود را صـورت 
داده اسـت. با توجـه به کاهش سـرمایه گذاری 
در صنعـت نفـت ایـن کشـور طـی چنـد سـال 
تصویـب  هنـد  جدیـد  نفتـی  سیاسـت  اخیـر، 
شـده اسـت. در چارچـوب ایـن سیاسـت، مدل 
در  "مشـارکت  قالـب  در  قـراردادی  جدیـد 
بـه   )Revenue Sharing Contract( درآمـد" 
شـرکت های نفتی پیشـنهاد شـده اسـت. در این 
نسـل جدیـد قـراردادي دوره قرارداد 20 سـاله 
بـوده کـه بـا توافق طرفیـن برای 10 سـال دیگر 

قابـل تمدیـد خواهـد بـود.
همچنیـــن یـــک مجوز بـــرای اکتشـــاف و 
اســـتخراج از میادین متعـــارف و غیرمتعارف 
هیدروکربنـــی تـــوأم صادر خواهد شـــد که 
طی  اکتشـــاف  برای  محدودیتی  هیچ گونـــه 
دوره قـــرارداد اعمال نخواهد شـــد. همچنین 
اســـاس  بر  اهداف سیاســـت های جدید هند 

اصول ذیل اعالم شـــده اســـت : 
1- افزایش تولید

2- جذب سرمایه گذاری
3- ایجاد اشتغال

4- شفافیت
5- کاهش تصمیم گیری های اداری 

شـده  منعقـد  پژوهشـي  قـرارداد  اسـاس  بـر 
میـان شـرکت نفـت قطـر و دانشـگاه کپنهـاگ 
 ،Maersk oil فنـاوري  و  پژوهـش  مرکـز  بـا 
روش هـاي ازدیاد برداشـت در میدان الشـاهین 
گرفـت.  خواهـد  قـرار  مطالعـه  مـورد  قطـر 
ایـن مرکـز پژوهشـي از سـال 2010 بـر روي 
پروژه هـاي تزریـق گاز، آب و مـواد شـیمیایي 
در چاه هـاي ایـن میـدان فعالیـت داشـته اسـت. 
و  نفتـي  مخـزن  ایـن  پیچیدگي هـاي  به دلیـل 
چاه هـاي  فنـاوري  نـازک،  الیه هـاي  وجـود 
و  تمـاس  سـطح  افزایـش  به منظـور  افقـي 

پروژه هـاي  دیگـر  موضـوع  نفـت،  برداشـت 
پژوهشـي اسـت. نتایج بررسي ها نشـان مي دهد 
از  برداشـت  پتانسـیل  افقـي  حفـاري چاه هـاي 
ایـن میـدان را بـه میـزان چشـمگیري افزایـش 
جهـت  پژوهشـي  مرکـز  ایـن  داد.  خواهـد 
اجـراي این طرح 10 سـاله مبلغ یکصـد میلیون 
دالر سـرمایه گذاري کـرده اسـت. میـدان نفتي 
قطـر  شـمالي  گاز  میـدان  از  بخشـي  الشـاهین 
ایـران  بـا  مشـترک  میادیـن  جـزو  و  مي باشـد 
محسـوب مي گـردد )در امتـداد الیه هـاي نفتي 

پـارس جنوبـي اسـت(.

طبـق گـزارش بولتن ازدیاد برداشـت، در سـال 
میلیـارد   1,5 آن  از  تجمعـي  تولیـد  گذشـته 
ایـن مخـزن 45  اسـت.  بشـکه گـزارش شـده 
درصـد تولیـد نفـت قطـر را شـامل مي شـود و 
بـا 2214 کیلومتر مربع، سـومین مخـزن کربناته 
بزرگ دنیا محسـوب مي شـود. میدان الشـاهین 
در مجموع داراي 33 سـکوي تولیدي اسـت و 
حداکثـر تولید روزانه آن در سـال 2014، 300 

هـزار بشـکه در روز گـزارش شـده اسـت. 
The Oil and Gas Year Journal -  :مـنـــــبـع

December 2015 

ـــروه  ـــان گ ـــان و کارشناس ـــت متخصص ـــه هم ب
پژوهـــش و فناوری هـــای حفـــاری و تکمیـــل 
ـــازی  ـــت، بومی س ـــت نف ـــگاه صنع ـــاه پژوهش چ
ـــاری در  ـــیمان حف ـــای س ـــم از افزودنی ه ده قل
ـــم  ـــه قل ـــه داد و س ـــگاهی نتیج ـــاس آزمایش مقی
ــا  ــار در دمـ ــامل ریتـ ــا شـ ــن افزودنی هـ از ایـ

ـــن و متوســـط و پراکنده ســـاز آب شـــیرین،  پایی
ــت  ــا موفقیـ ــاری بـ ــال جـ ــاه سـ ــرداد مـ در مـ

ـــد. ـــی ش ـــش میدان آزمای
ســـیمان کاری چاه هـــای نفـــت و گاز یکـــی 
ـــوده  ـــاه ب ـــل چ ـــای تکمی ـــن بخش ه از مهمتری
ــه در صـــورت نامطلـــوب بـــودن و عـــدم  کـ

توفیـــق در آن، خســـارات جبـــران ناپذیـــری 
بـــر منابـــع هیدروکربـــوری وارد خواهـــد 
شـــد و نبـــود افزایه هـــای فـــوق بـــا کیفیـــت 
و میـــزان مناســـب، عملیـــات تولیـــد صیانتـــی 
ـــوری  ـــع هیدروکرب ـــادرات مناب ـــه ص و در نتیج
را بـــه مخاطـــره می افکنـــد. صنعـــت حفـــاری 
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برند غول هاي نفتي جهان چقدر مي ارزد؟

ــرکت ها در  ــاره ش ــم درب ــث مه ــی از مباح یک
جهــان، ارزش آنهــا در بــازار به شــمار می آیــد. 
ــک  ــن ارزش ی ــددی در تعیی شــاخص های متع
ــن  ــی از ای ــه یک ــت ک ــذار اس ــرکت تأثیرگ ش
ــوان  ــد( به عن ــاری )برن ــت تج ــاخص ها عالم ش
یکــی از حقــوق دارایــی فکــری ثبــت شــده و 

تحــت حمایــت قانونــی اســت.
در صنعـــت نفـــت جهـــان، توجه بـــه برند 
و افزایـــش ارزش آن مـــورد توجـــه جـــدی 
شـــرکت های نفتی اســـت زیرا در چارچوب 
فعالیـــت شـــرکت هـــا منطبـــق بـــا »اصول 
بـــه  محـــوری  موضوع هـــای  بازرگانـــی«، 
جنبه هـــای فنـــی از قبیل میـــزان ذخایر مخزن 
و اکتشاف، توســـعه، تولید و ... محدود نشده 
و همـــه جنبه هـــای تأثیرگـــذار بـــر افزایش 
کارایـــی و ســـوددهی ازجمله برند شـــرکت 
بـــوده اســـت و حتی  مـــورد توجه جـــدی 

به عنـــوان خـــط قرمـــز تلقی می شـــود.
فعـــال  شـــرکت های  میـــان  هم اکنـــون 
در صنعـــت نفـــت و گاز، برنـــد شـــرکت 
انگلیســـی-هلندی شـــل بـــا ارزش 32 میلیـــارد 
ــی  ــرکت نفتـ ــد شـ ــن برنـ ــا ارزش تریـ دالر، بـ
بـــه شـــمار می آیـــد. پـــس از شـــل، برنـــد 
شـــرکت های پتروچاینـــا بـــا ارزش 20میلیـــارد 

دالر، ســـینوپک بـــا ارزش 20میلیـــارد دالر، 
ـــارد  ـــا ارزش 1٩میلی ـــکا ب ـــل آمری ـــون موبی اکس
دالر، شـــورون آمریـــکا بـــا ارزش 18میلیـــارد 
ــارد  ــا ارزش 17میلیـ ــس بـ ــی انگلیـ دالر، بی پـ
دالر، توتـــال فرانســـه بـــا ارزش 15 میلیـــارد 
دالر، پترونـــاس مالـــزی بـــا ارزش 10میلیـــارد 
دالر، اِنـــی ایتالیـــا بـــا ارزش ٩میلیـــارد دالر 
ــارد  ــت میلیـ ــا ارزش هفـ ــل بـ ــتات اویـ و اسـ
دالر رتبه هـــای دوم تـــا دهـــم ارزشـــمندترین 
ـــان  ـــی جه ـــرکت های نفت ـــاری ش ـــای تج برنده

ــد.  ــار دارنـ را در اختیـ
از ارقـــام و رتبه هـــای یـــاد شـــده چنـــد نتیجـــه 

ــت: ــوان گرفـ می تـ
چینـــی  نفتـــی  شـــرکت های  رویکـــرد   -1
در قبـــال »برنـــد« و جایـــگاه آنهـــا در ایـــن 

رتبه بنـــدی حائـــز اهمیـــت اســـت.
طبـــق گـــزارش شـــانا، ارزش برنـــد شـــرکت 
جهـــان  شـــرکت   500 میـــان  پتروچاینـــا 
)شـــامل همـــه حوزه هـــای تجـــاری( در ســـال 
ــا  ــه بـ ــت کـ ــرار داشـ ــه 20٩ قـ 200٩، در رتبـ
ــه در  ــن رتبـ ــزی ایـ ــذاری و برنامه ریـ هدف گـ
ـــرکت ها و  ـــه 42 در کل ش ـــه رتب ـــال 2016 ب س
رتبـــه دوم در کل شـــرکت های نفتـــی جهـــان 
ارتقـــا یافتـــه اســـت. شـــرکت دیگـــر چینـــی، 

ـــه  ـــی را ادام ـــیر جهش ـــن مس ـــز همی ـــینوپک نی س
داده اســـت. ارزش برنـــد شـــرکت ســـینوپک 
میـــان 500 شـــرکت جهـــان )شـــامل همـــه 
در   ،200٩ ســـال  در  تجـــاری(  حوزه هـــای 
ـــرار داشـــت، امـــا شـــرکت یادشـــده  ـــه 186 ق رتب
ـــود را  ـــد خ ـــده، ارزش برن ـــش خیره کنن ـــا جه ب
ظـــرف کمتـــر از 6 ســـال در ســـال 2016 بـــه 
رتبـــه 42 در کل شـــرکت ها و رتبـــه ســـوم در 
ـــت.  ـــا داده اس ـــان ارتق ـــی جه ـــرکت های نفت ش
ـــی  ـــی چین ـــرکت های نفت ـــاده ش ـــه فوق الع توج
ـــای  ـــود در بازاره ـــد خ ـــش ارزش برن ـــه افزای ب
ـــادی  ـــی اقتص ـــت کل ـــا سیاس ـــو ب ـــی همس جهان
ـــارت  ـــد تج ـــا قواع ـــت ب ـــور سوسیالیس ـــن کش ای

بین الملـــل اســـت.
ــورهای  ــی از کش ــرکت های نفت ــور ش 2- حض
چیــن، مالــزی ، روســیه و هنــد در فهرســت 
ارزش گــذاری  برنــد  دارای  شــرکت های 
ــه در اداره  ــن روی ــری ای شــده، نمایانگــر فراگی
ــه  ــوده و توج ــان ب ــی در جه ــرکت های نفت ش
ایــن گــروه از شــرکت ها تنهــا بــه مباحــث 
فنــی و تولیــدی و... محــدود نشــده اســت، 
ــی  ــگاه مهم ــز جای ــی نی ــث بازرگان ــه مباح بلک
در حیطــه فعالیت هــای شــرکت های بــزرگ 

و حتــی متوســط نفتــی دارد. 

کشـــورمان وابســـتگی باالیـــی نســـبت بـــه 
واردات افزایه هـــای مورد نیـــاز در عملیـــات 
و  متخصصـــان  ایـــن رو  از  دارد  حفـــاری 
کارشناســـان گـــروه پژوهـــش و فناوری هـــای 
ـــاخت  ـــگاه، س ـــاه پژوهش ـــل چ ـــاری و تکمی حف
ــت  ــرف در صنعـ ــای پرمصـ ــد افزایه هـ و تولیـ
ـــد. ـــرار دادن ـــاری را در دســـتور کار خـــود ق حف
از اهـــداف مـــورد توجـــه در ایـــن پـــروژه 
انگیـــزش چـــاه  و  تکمیـــل  بـــه  می تـــوان 
به منظـــور دســـتیابی بـــه خودکفایـــی و تولیـــد 
دانـــش فنـــی، بررســـی ســـازگاری مـــواد 
افزودنـــی بـــا یکدیگـــر جهـــت باالبـــردن 
ـــای  ـــرایط چاه ه ـــا در ش ـــرد آنه ـــدرت عملک ق
ـــی  ـــاس نیمه صنعت ـــا در مقی ـــد آنه ـــران و تولی ای

ـــه و  ـــد بهین ـــد تولی ـــی فراین ـــرد. طراح ـــاره ک اش
تدویـــن بســـته دانـــش فنـــی بـــرای واگـــذاری بـــا 
اســـتفاده از توانایی هـــای موجـــود در کشـــور 
بـــا جلـــب همـــکاری موسســـات دانش بنیـــان 
و تولیدکننـــدگان و توســـعه دهندگان بخـــش 
ــروژه  ــن پـ ــداف ایـ ــر اهـ ــی از دیگـ خصوصـ

مهـــم بـــوده اســـت.
ــد  ــوالت جدیـ ــی محصـ ــش میدانـ در آزمایـ
بومـــی، دوغـــاب ســـیمان طراحـــی شـــده در 
چـــاه 22 چشـــمه خـــوش )لولـــه جـــداری 
ــاس ترین  ــی از حسـ ــه یکـ ــچ( کـ 3/8 13 اینـ
ــی اســـت، در  ــق عملیاتـ و ســـخت ترین مناطـ
ـــروژه،  ـــن پ ـــا، ناظری ـــده کارفرم ـــور نماین حض
ـــق  ـــت مناط ـــرکت نف ـــر ش ـــه و ناظ ـــس ناحی رئی

مرکـــزی اجـــرا و براســـاس آزمایش هـــای 
کنتـــرل کیفـــی اســـتانداردهای بین المللـــی و 
ـــج  ـــران، نتای شـــرکت نفـــت مناطـــق مرکـــزی ای
به دســـت آمـــده کامـــاًل رضایت بخـــش و 

موفـــق گـــزارش شـــده اســـت.
در پــی ایــن توفیــق بــزرگ، کارفرمــای پــروژه 
درخواســت انجــام عملیــات ســیمانکاری لولــه 
ــا اســتفاده  ــن چــاه ب ــچ همی جــداری 5/8 ٩ این
از ســه قلــم از افزودنی هــای دیگــر شــامل: 
ــاال، پراکنده ســاز آب شــور  ــار در دمــاي ب ریت
گاز  نفــوذ  از  جلوگیری کننــده  افزودنــی  و 
ــنهاد  ــگاه پیش ــه پژوهش ــده را ب ــازی ش بومی س
داده اســت کــه در آینــده نزدیــک انجــام 

ــد شــد.  خواه
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همـکاري  بـا  شـلمبرژر  خدماتـي  شـرکت 
تکمیـل  سیسـتم  عربسـتان  آرامکـو  شـرکت 
چاهـي را توسـعه داده  اند که بـا کنترل هم زمان 
ناحیه هـاي چندگانـه از چاه هـاي چند بخشـي، 
افزایـش بازیافـت از مخزن را موجب مي شـود 
در حالـي کـه هزینه هـاي تداخل و فـرازآوري 

را کاهـش مي دهـد.
سیسـتم مدیریـت مخـزن و تولیـد مانـارا کـه از 
در  مي کنـد،  اسـتفاده  القایـي  کوپلـر  فنـاوري 
یافتـه  گسـترش  چاه هـاي  معمولـي،  چاه هـاي 
در دو یـا چنـد بخـش و یـا در تعـداد نامحدود 
مي باشـد.  کاربـردي  چـاه  جانبـي  شـاخه هاي 
مانـارا شـامل ایسـتگاه هاي متراکمـي اسـت که 

در نواحـي هـر بخـش از چـاه قـرار مي گیـرد و 
توانایـي اندازه گیـري میـزان بـرش آب، نـرخ 
جریـان سـیال، فشـار و دمـا در زمـان واقعـي را 
داراسـت. ایسـتگاه هاي چندگانـه در هر شـاخه 
جانبـي چـاه قـرار مي گیـرد تـا کنترلـي دقیـق 
افـت فشـار داشـته  تولیـد و  از  را  منطقـه اي  و 
تـا شـش  مراحـل کاري کـه در سـه  باشـد و 
مـاه قابـل انجـام بـوده اسـت را در یـک روز 
انجـام مي دهد. حسـگرهاي موجـود در جریان 
باالیـي ایسـتگاه ها، تولیـد از ناحیه هـاي مرتبط 
را آنالیـز مي کنـد. درحالي که تمامـي داده هاي 
هم زمـان  به صـورت  مانـارا  سیسـتم  ته چاهـي 

روي سـطح زمیـن قابـل مشـاهده اسـت.

برداشـت،  ازدیـاد  راه  بولتـن  نوشـته  براسـاس 
زمانـي کـه در یـک ناحیـه ویـژه، میان شـکني 
آب رخ میدهـد، سیسـتم مانـارا مي توانـد شـیر 
الکتریکـي کنتـرل جریـان را به گونـه اي تنظیم 
کنـد کـه مانع از تولیـد آب شـود در حالي که 
بقیـه نواحـي بـدون توقف بـه تولید خـود ادامه 
دهنـد. سیسـتم مانـارا بـر روي چهـار حلقه چاه 
در خاورمیانـه نصـب شـده اسـت. در یکـي از 
موارد شـش ایسـتگاه و چهار کوپلـر القایي در 
سـه شـاخه از چاه نصب شـده اسـت که پایش 
روزانـه چـاه و مدیریـت مخـزن و کنتـرل افت 

فشـار در هـر ناحیـه را فراهـم مي کنـد.  
 http://slb.com – January 2016 :منبع

انجام سه اقدام ضروري در دوره نفت ارزان

بـــرای  نفتـــی  شـــرکت های  و  کشـــورها 
ارزان،  نفـــت  دوره هـــاي  مدیریـــت 
پیـــش  در  را  متفاوتـــی  رویکردهـــای 
ــد در  ــا را بایـ ــه مهم تریـــن آنهـ ــد کـ گرفته انـ

کـــرد: طبقه بنـــدی  ســـطح  ســـه 
1- اصـــالح قوانیـــن 2- اصـــالح شـــرایط 
قـــراردادی 3- اصـــالح ســـاختار اجرایـــی
ایـــن بخـــش در  1- اصـــالح قوانیـــن: در 
ســـال های اخیـــر برخـــی کشـــورها بـــرای 
ــت  ــی در صنعـ ــرمایه های خارجـ ــذب سـ جـ
نفـــت، تحـــوالت اساســـی ایجـــاد کرده انـــد؛ 
از کشـــور ترکیـــه تـــا مکزیـــک همگـــي 
ــر  ــر بـ ــن ناظـ ــی را در قوانیـ ــرات اساسـ تغییـ
صنعـــت نفـــت خـــود بـــا هـــدف جـــذب 
ســـرمایه ي بیشـــتر به وجـــود آورده انـــد. ایـــن 
اقـــدام در مکزیـــک تـــا جایـــی پیـــش رفـــت 

کـــه بـــه انقـــالب نفتـــی شـــهرت یافـــت.
2- اصـــالح شـــرایط قـــراردادی: کشـــورهای 
ــی  ــی تحولـ ــر نفتـ ــب ذخایـ ــان و صاحـ میزبـ
ــراردادی  ــرایط قـ ــوب شـ ــی در چارچـ اساسـ
مهمتریـــن  کـــه  کرده انـــد  ایجـــاد  خـــود 
ــت؛  ــد رخ داده اسـ ــاری در هنـ ــاه جـ آن، مـ

ایـــن کشـــور بـــرای جذابیـــت بیشـــتر، یـــک 
ـــرده  ـــاد ک ـــی ایج ـــای نفت ـــوب قرارداده چارچ
ـــمت  ـــه س ـــد ب ـــارکت در تولی ـــرارداد مش و از ق
ـــد حرکـــت کـــرده اســـت.  مشـــارکت در درآم
ایـــن چارچـــوب قـــرار اســـت، هنـــد  در 
مناقصـــه ای بـــرای طرح هـــای نفـــت و گاز 

خـــود برگـــزار کنـــد.
ــورها و  ــی: کشـ ــاختار اجرایـ ــالح سـ 3- اصـ
ــی  ــرکت ملـ ــم از شـ ــی اعـ ــرکت های نفتـ شـ
نفـــت و شـــرکت های بین المللـــی بســـیاری 
ــا  ــام بـ ــال ادغـ ــی در حـ ــرکت های نفتـ از شـ
هـــم بـــوده و حتـــی شـــرکت هایی همچـــون 
هـــدف  بـــا  اخیـــر  ســـال های  در  بی پـــی 
و  کارآیـــی  افزایـــش  و  هزینـــه  کاهـــش 
ــی  ــاختار اجرایـ ــت، سـ ــوان رقابـ ــای تـ ارتقـ

ــد.  ــالح کردنـ ــود را اصـ خـ
بــه گــزارش شــانا، به عنــوان نمونــه اکنــون 
شــرکت های بــزرگ دنیــا از جملــه، شــل، 
ــی  ــان فعالیت ــاط جه ــی نق ــه در اقص ــال ک توت
گســترده دارنــد، ســاختار اجرایــی کارآمــدی 
دارنــد؛ به عنــوان نمونــه شــرکت توتــال بــا 
100 هــزار نیــروی انســانی در 130 کشــور 

ــی را انجــام می دهــد. جهــان طرح هــای اجرای
ـــای  ـــان طرح ه ـــور جه ـــه در 80 کش ـــی ک بی پ
در حـــال اجـــرا دارد شـــمار کارکنانـــش بـــه 
ـــی- ـــرکت انگلیس ـــد؛ ش ـــن می رس ـــزار ت 84 ه

هلنـــدی شـــل در 70 کشـــور جهـــان فعالیـــت 
داشـــته و ٩4 هـــزار تـــن نیـــروی انســـانی 
ــوان  ــو به عنـ ــعودی آرامکـ ــرکت سـ دارد. شـ
بزرگتریـــن تولید کننـــده نفـــت جهـــان بـــا 
ـــزار  ـــکه در روز، 60 ه ـــون بش ـــش از 10 میلی بی

نیـــروی انســـانی دارد.
ـــورها  ـــه کش ـــت ک ـــر آن اس ـــاال بیانگ ـــوارد ب م
بایـــد ســـه عامـــل  نفتـــی  و شـــرکت های 
ـــراردادی  ـــرایط ق ـــالح ش ـــن، اص ـــالح قوانی اص
ــه  ــی را موردتوجـ ــاختار اجرایـ ــالح سـ و اصـ
قـــرار دهنـــد؛ در غیـــر ایـــن صـــورت در 
ـــتگی  ـــران و ورشکس ـــا بح ـــت ارزان ب دوره نف

اقتصـــادی همـــراه خواهنـــد شـــد.
ــز  ــران نیـ ــت ایـ ــت نفـ ــد صنعـ ــر میرسـ به نظـ
بایـــد ســـه شـــاخص را در دوره نفـــت ارزان 
ـــن  ـــت ای ـــا تقوی ـــد و ب ـــرار ده ـــه ق ـــورد توج م
توســـعه  شـــتاب  و  تقویـــت  ســـبب  ارکان 

ــود.  ــور شـ ــت در کشـ ــت نفـ صنعـ

اجراي سیستم نوین مدیریت هوشمند تولید 
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فناوري جدید ارزیابي تکمیل چاه

امضاي قرارداد ساخت پنج دکل حفاری دریایی

برزیل پیشرو صنعت نفت و گاز فراساحلی جهان می شود

شـــرکت "میکـــرو ســـایزمیک" مجموعـــه 
جدیـــد ارزیابـــي تکمیـــل چـــاه را با هدف 
پیش بینـــي ناحیـــه تخلیه و میـــزان بهره وري 
چـــاه معرفي کرد. ایـــن خدمـــات، فناوري 
ارزیابـــي تکمیـــل چاه هاي غیـــر متعارف را 
فراتـــر از رویکرد مبتني بر مدلســـازي مي برد 
و بر رویکردي مبتني بر مشـــاهدات اســـتوار 
اســـت. این روش، آنالیز پیشـــرفته اي است از 
داده هـــاي جدیدي که به صورت مســـتقیم از 
مخـــزن گرفته شـــده اند. در این نـــوع آنالیز، 
هیدرولیکي، تخمین  تأثیر شـــکاف  با حذف 
بســـیار دقیقـــي از تولید تجمعـــي و بازیافت 

نهایـــي مخزن به دســـت خواهـــد آمد.
این ســـرویس ایـــن امـــکان را بـــه اپراتور 
مي دهـــد که بـــا پیش بینـــي دقیق تـــر ناحیه 

تخلیـــه چاه ها، بهره وري هر چـــاه و کارکرد 
هر مرحله از تکمیل )شـــامل مشـــبک کاري 
جدیـــد، تغییـــر نواحـــي تولیـــدي، ایجـــاد 
شـــکاف هیدرولیکـــي و غیـــره(، تنها چند 
هفتـــه بعد از انجـــام آن، برنامه توســـعه اي با 
بـــازده باالتـــري را طراحي کنـــد. همچنین 
و  شـــکاف  ایجاد  طراحـــي  بهبـــود  موجب 
ســـایر عملیات  مـــورد نیاز در طول توســـعه 

مي شـــود. میدان 
یا همان خدماتي کـــه در تخمین  ســـرویس 
میـــزان بهـــره وري چاه هـــا کمـــک مي کند 
PIindex نامیـــده مي شـــود. از نتایج حاصل 
از ایـــن خدمـــات مي توان به عنـــوان معیاري 

کرد. اســـتفاده  چاه ها  مقایســـه  براي 
همچنیـــن ایـــن ســـرویس دید ســـریعي از 

میدان  چاه هـــاي  تکمیـــل  کلي  اســـتراتژي 
در اختیـــار توســـعه دهندگان قـــرار مي دهد. 
مجموعه  ایـــن  دوم  یا خدمـــات  ســـرویس 
DIindex مشـــخص کننده ناحیـــه زهکشـــي 
چاه هاي مخـــزن و الگوي تخلیه چاه اســـت. 
نتایـــج این ســـرویس به صورت نقشـــه اي از 
شـــعاع تخلیه مخزن اســـت که نشـــان دهنده 
افت فشـــار چـــاه و همچنین تأثیـــر چاه هاي 
مجـــاور روي آن مي باشـــد و ایـــن امکان را 
مي دهـــد تـــا برنامه ریـــزي ایده آلـــي براي 
تعییـــن فاصلـــه بین چاه هـــا در زمـــان مورد 

نظر از تولید داشـــته باشـــیم. 
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)تخلیص از راه ازدیاد برداشت(

دریایی  حفاری  دکل  پنج  ساخت  قرارداد 
و  تسدید  شرکت  عامل  مدیران  میان  جکاپ 
کشتی سازی کراسنای باریکادی )kbs( روسیه 
به ارزش یک میلیارد دالر امضا شد. تفاهم نامه 
گروه  بین   2016 آوریل  دکل ها  این  ساخت 
صنعتی تسدید و شرکت کشتی سازی کراسنای 

باریکادی روسیه در بندر آستارا خان امضا شد 
با  تسدید  شرکت  شد  قرار  آن،  براساس  که 
کمک شرکت روسی در بخش تأمین مالی و 
حفاری  دکل  پنج  ساخت  به  خرید  و  ساخت 

دریایی اقدام کند.
 ارزش ساخت این دکل ها حدود یک میلیارد 

و  روسی  درصد   42 سهم  با  که  بوده  دالر 
در  که  است  داخل  ساخت  ایرانی  درصد   58
از  پس  شد.  خواهد  گرفته  به کار  خلیج فارس 
زمانی  بازه  در  دکل  نخستین  قرارداد،  امضای 
فناوري  انتقال  باید  که  می شود  ساخته  ماه   22

هم صورت گیرد. 

بررسـی ها نشـان می دهـد برزیل پیشـرو صنعت 
جهانـی نفـت و گاز فراسـاحلی خواهـد بـود. 
کـه  برزیـل  فنـاوري"،  "آفشـور  گـزارش  بـه 
از سـال  میلیـارد دالر  بـا سـرمایه گذاری 116 
را  سـرمایه گذاری  باالتریـن   2025 تـا   2016
در صنعـت فراسـاحل دارد، پیشـرو این صنعت 
در آینـده خواهـد بـود. براسـاس گزارشـی که 
"گلوبـال دیتـا" تهیـه کـرده اسـت، دو پـروژه 
فراسـاحل بـه اسـم های لیبـرا و ایتاپو بـه تنهایی 
را  سـرمایه گذاری  ایـن  از  میلیـارد دالر   15,8

گـزارش  ایـن  می دهنـد.  اختصـاص  خـود  بـه 
کـه  شـرکت هایی  میـان  در  می دهـد  نشـان 
سـرمایه گذاری  فراسـاحل  صنایـع  حـوزه  در 
می کننـد، شـرکت نفـت پترولیـو برازیلیـو در 
صـدر جـدول خواهـد بـود و ظـرف 10 سـال 
آینـده بیـش از ٩0,٩ میلیـارد دالر در این زمینه 
سـرمایه گذاری خواهـد کرد. در جهـان، انتظار 
مـی رود سـرمایه گذاری بالـغ بـر 871 میلیـارد 
دالر در پروژه هـای کلیـدی تولید از فراسـاحل 
انجـام گیـرد. از این میـزان 500 میلیارد دالر از 

سـال 2016 تـا 2025 انجـام خواهـد شـد.
سـوی  از  نفـت  عرضـه  سـریع  فـوق  رشـد 
میادیـن نفت شـیل آمریـکا باعـث شـد سـقوط 
 2014 سـال  اواسـط  در  نفـت  قیمـت  شـدید 
کلیـد بخـورد، ایـن بـار برخـالف دهـه 1٩80، 
تولیدکننـدگان نفـت اوپـک تصمیـم گرفتنـد 
تولیـد نفت خـود را بـدون تغییر حفـظ کنند تا 
از سـهم بـازار اعضای این سـازمان دفـاع کنند 
و ایـن موضـوع را به کاهـش تولید بـرای دفاع 

از قیمت هـا ترجیـح دادنـد. 


