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مروری بر کارنامه ی پژوهش و فن آوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به روایت آمار

ملی  شرکت  فن آوری  و  پژوهش  اداره ی 
کنونی  ساختار  با  جنوب  نفت خیز  مناطق 
انجام  و  گردید  پایه گذاری   1379 سال  از 
فعالیت های پژوهشی بر عهده آن گذارده شد. 
این اداره برای راهبری پروژه های پژوهشی در 
زمینه های مختلف، تعداد 14 گروه تخصصی، 

نفر عضو گروه  103 حوزه ی تخصصی، 257 
تخصصی و 156 ناظر پژوهشی در اختیار دارد.
تعداد  تاکنون  اداره  این  تشکیل  ابتدای  از 
پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته 131 پروژه به 
مبلغ 14 میلیارد تومان بوده که نتایج 93 پروژه 
قرار  متقاضی  ادارات  استفاده  مورد  آنها  از 

گرفته و استفاده از نتایج سایر پروژه ها نیازمند 
در  همچنین  است.  تکمیلی  فازهای  تعریف 
پروژه  تاکنون 688  تکمیلی  بخش تحصیالت 
)17 پروژه در مقطع دکتری و 671 پروژه در 

مقطع کارشناسی ارشد( خاتمه یافته است.
بــا توجــه بــه اهمیــت ازدیــاد برداشــت و بهبــود 

ردیف
پروژه های تحصیالت 

تکمیلی

سال پژوهشی قبلیسال پژوهشی فعلی

مبلغ )میلیون  تومان(تعداد
درصد از شرکت ملی 

نفت ایران
مبلغ )میلیون تومان(تعداد

65132732661847جاری1

20135413841856منعقد شده2

893653781336خاتمه یافته3

پروژه های تحصیالت تکمیلی؛ آمار و عملکرد مقایسه ای
)سال پژوهشی فعلی: فاصله ی زمانی مهر 1394 تا مهر 1395- پروژه های جاری: پروژه هایی که در مهر 95 در حال اجرا بوده اند(

1

وضعیت پروژهمجریعنوانردیف

1T-4502 جاریشرکت توربین ماشین خاورمیانهساخت توربین گازی سوالر سنتار مدل

خاتمه یافتهجهاد دانشگاهی، پژوهشکده ی توسعه ی صنایع شیمیایی کرجتولید پنج قلم افزایه های سیمان حفاری2

3
تولید دوغاب سیمان سبک و فوق سبک جهت سیمان کاری 

خاتمه یافتهپژوهشگاه صنعت نفتپشت آستری 7 اینچ 10 حلقه چاه مارون

4
تولید افزایه های مناسب برای دستیابی به سیمان با خاصیت 

خاتمه یافتهپژوهشگاه صنعت نفتاالستیک برای میدان مارون

5
توسعه ی فیلتراسیون غشایی در تصفیه ی پساب واحد نمک زدایی 

خاتمه یافتهپژوهشگاه صنعت نفتبا قابلیت تزریق در چاه

6
استفاده از روش های جدید جهت پاک سازی زمین های آلوده 

به مواد نفتی اطراف تأسیسات نفت و گاز )با تأکید بر استفاده از 
پوشش های گیاهی(

خاتمه یافتهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

خاتمه یافتهجهاد دانشگاهی، پژوهشکده ی توسعه ی صنایع شیمیایی کرجتولید صنعتی DRA جهت خطوط لوله واحد بهره برداری نفت7

خاتمه یافتهجهاد دانشگاهی، پژوهشکده ی فن آوری تولیدتوسعه ی تله متری در حفاظت خطوط لوله زیرزمینی8

پروژه های تحقیقاتی با قابلیت تجاری سازی 2
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ــی  ــازن هیدروکربن ــد از مخ ــای تولی فرآینده
و بــا توجــه بــه تــوان بالقــوه ی دانشــگاه ها 
ــاه  ــرداد م ــور در خ ــی کش ــز تحقیقات و مراک
1393، موافقت نامــه ی دوجانبــه ی همــکاری 
علمی–تحقیقاتــی بیــن وزارت نفــت و وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فــن آوری امضــاء شــد. 
قراردادهایــی  ســال  همــان  مــاه  بهمــن  در 
ــا(  ــران )کارفرم ــت ای ــی نف ــرکت مل ــن ش بی
و شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب 
و  دانشــگاه  شــش  و  یک ســو  از  )مجــری( 
مرکــز پژوهشــی )مشــاور پژوهشــی( از ســوی 
دیگــر بــا موضــوع انجــام مطالعــات پژوهشــی 
و مشــاوره ای جهــت توســعه ی فن آوری هــا 
تولیــد و  بهینه ســازی فرآیندهــای  به منظــور 

افزایــش ضریــب ازدیــاد برداشــت در میادیــن 
منتخــب منعقــد شــد. بــر اســاس ایــن قــرارداد، 
منتخــب  پژوهشــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
موظــف شــدند بــا اتخــاذ رویکــردی پژوهشــی 
جهــان،  روز  فن آوری هــای  بــر  مبتنــی  و 
افزایــش  بــرای  الزم  فعالیت هــای  همــه ی 
ــن  ــد از میادی ــود تولی ــت و بهب ــب برداش ضری
ــری  ــال راهب ــدت 10 س ــرف م ــه را ظ مربوط

ــد. کنن
 بــا توجــه بــه قــرارداد مذکــور، انتقــال و 
باالدســتی  بخــش  فن آوری هــای  توســعه ی 
برداشــت  ازدیــاد  و  تولیــد  بهبــود  شــامل 
نفتــی  میــدان  شــش  در    )EOR/IOR(
شــامل میادیــن اهــواز )مخــازن آســماری و 

آســماری  )مخــازن  منصــوری  بنگســتان(، 
)مخــازن  بی بی حکیمــه  و  بنگســتان(  و 
میــدان   6 جمعــاً   – بنگســتان(  و  آســماری 
و 12 مخــزن– بــه شــش دانشــگاه و مرکــز 
پژوهشــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، دانشــگاه 
شــریف،  صنعتــی  دانشــگاه  اســالمی،  آزاد 
دانشــگاه صنعــت نفــت، دانشــگاه شــیراز و 
پژوهشــکده ی ازدیــاد برداشــت واگــذار شــد. 
هــدف کلــی طــرح ارائــه ی راه حــل بــرای 
ــب  ــده، کس ــذار ش ــن واگ ــای میادی چالش ه
ــت و  ــاد برداش ــه ی ازدی ــی در زمین ــش فن دان
ــگاه  ــاء جای ــد )EOR/ IOR(، ارتق ــود تولی بهب
جهانــی کشــور و دســتیابی بــه رتبــه ی اول 

اســت. منطقــه  در  دانش بنیــان  اقتصــاد 

مجریعنوانردیف

1
بومی سازی دانش فنی و ساخت داخل توربین گازی سوالر سنتار مدل T-4502 به همراه طراحی، احداث و 

راه اندازی تست استند عملکرد توربین گازی سوالر سنتار )محرک مکانیکی(
شرکت توربین ماشین 

خاورمیانه

2
تدوین دانش فنی، طراحی مفهومی و پایه ی پیشرفته ی واحد نیمه صنعتی تولید سوخت مایع از گاز طبیعی به ظرفیت 

پژوهشگاه صنعت نفتهزار بشکه در روز با روش فیشر - تروپش

3
طراحی، تولید و تزریق ژل پلیمر مناسب به فواصل تولیدی نفت جهت جلوگیری از تولید آب اضافی سازند در 

دانشگاه تربیت مدرسمخازن ماسه ای و کربناته ی شکاف دار مناطق نفت خیز جنوب )فاز دوم(

4
تهیه ی نرم افزار شبیه سازی، تدوین دانش فنی و ساخت یک پایلوت سیار نمک زدای الکترواستاتیک جهت ارزیابی و 

دانشگاه شیرازبهینه سازی واحدهای نمک زدایی موجود و ارزیابی اولیه ی مواد تعلیق شکن

5
دستیابی به دانش فنی تولید نانوسیاالت جهت استفاده در مبدل های حرارتی و برج های خنک کننده با هدف افزایش 

پژوهشگاه صنعت نفتبازده انتقال حرارت

6
 H2S انجام مطالعه ی پایه جهت انجام تغییرات الزم در واحد بهره برداری موجود آب تیمور برای کاهش میزان

15 PPM نفت خام به

جهاد دانشگاهی، 
پژوهشکده ی توسعه ی صنایع 

شیمیایی کرج

7
مطالعه ی ساخت و طراحی فرموالسیون سامانه های مناسب جهت جلوگیری از هرزروی سیال حفاری در مخزن 

پژوهشگاه صنعت نفتبی بی حکیمه

پژوهشگاه صنعت نفتتولید نیمه صنعتی نانو عایق حرارتی8

دانشگاه شهید چمرانارتقاء مدل ریاضی شبیه ساز مخازن هیدروکربنی FARS-11 برای جریان سه فازی و سه بعدی9

10
تدوین و توسعه ی دانش فنی ساخت مته ی حفاری دندانه ای با انجام مطالعات راهبردی و به کارگیری فن آوری های 

نوین
جهاد دانشگاهی، 

پژوهشکده ی فن آوری تولید

پروژه های شاخص جاری
)عملکرد پژوهش و فن آوری در طرح توسعه ی فن آوری های ازدیاد برداشت و بهبود تولید از میادین( 3
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مشاور پژوهشینام مخزننام میدانعنوان پروژهردیف
تعداد 
REP

سال پژوهشی قبلی

تعداد
مبلغ 

)میلیون 
تومان(

افزایش ضریب بازیافت از مخزن بنگستان میدان اهواز با 1
آسماری و بنگستاناهوازاستفاده از روش های فن آورانه

پژوهشگاه 
صنعت نفت

307021232

2
افزایش اثربخشی تزریق گاز در کالهک گازی جهت 

بهبود بازیافت نفت در میدان کرنج با استفاده از روش های 
فن آورانه

آسماری و بنگستانکرنج
دانشگاه آزاد 

اسالمی
274484605

افزایش ضریب بازیافت از مخزن بنگستان میدان کوپال با 3
آسماری و بنگستانکوپالاستفاده از روش های فن آورانه پایه آبی / گازی

دانشگاه 
صنعتی شریف

108020985

به کارگیری روش های فن آورانه ازدیاد برداشت پایه 4
174631500دانشگاه شیرازآسماری و بنگستانمنصوریآبی/ پایه گازی در مخزن بنگستان میدان منصوری

افزایش ضریب بازیافت نفت در مخازن آسماری و 5
آسماری و بنگستانگچسارانبنگستان میدان گچساران با استفاده از فن آوری های نوین

دانشگاه 
صنعت نفت

266987836

6
 )EOR( ارائـه ی روش هـای فن آورانـه در ازدیـاد برداشـت
از نواحـی آب روفتـه و گازروفتـه مخـزن آسـماری میـدان 

بی بی حکیمـه
آسماری و بنگستانبی بی حکیمه

پژوهشکده ی 
ازدیاد برداشت

8951124

پروژه های پژوهشی واگذار شده طرح توسعه ی میادین منتخب

سیاست های شرکت های فراملیتی نفتی در دوره ی قیمت های کم نفت

شـــرکت های بـــزرگ نفتـــی همزمـــان در 
ـــد  ـــت دارن ـــا فعالی ـــورهای دنی ـــیاری از کش بس
ـــه  ـــتند از جمل ـــروژه هس ـــرای پ ـــال اج و در ح
توتـــال در 130 کشـــور، انـــی در 83 کشـــور، 
بی پـــی در 80 کشـــور، شـــل در 70 کشـــور، 
ــل در  ــتات اویـ ــور و اسـ ــول در 47 کشـ رپسـ
30 کشـــور. صرف نظـــر از مباحـــث مالـــی 
و فنـــی، ایـــن واقعیـــت نشـــانگر نظـــام بســـیار 
یـــاد  شـــرکت های  مدیریتـــی  کارآمـــد 
ـــت  ـــکان مدیری ـــا ام ـــه آنه ـــه ب ـــت ک ـــده اس ش
در  فعالیت هـــا  از  حجـــم  ایـــن  همزمـــان 
کشـــورهای مختلـــف بـــا نظام هـــای حقوقـــی 

مختلـــف را می دهـــد. یکـــی از جنبه هـــای 
کارآمـــدی شـــرکت های نفتـــی یادشـــده، 
ــرایط  ــا شـ ــب بـ ــت های متناسـ ــاذ سیاسـ اتخـ
ـــت.  ـــی اس ـــش کارآی ـــدف افزای ـــا ه ـــازار و ب ب
به نوشـــته ی شـــانا برخـــی از سیاســـت های 
در  جهـــان  نفتـــی  شـــرکت های  جدیـــد 
ـــرار  ـــن ق ـــت بدی ـــن نف ـــای پائی دوره ی قیمت ه

اســـت:

تمرکززدایی
شـرکت های  جدیـد  سیاسـت های  از  یکـی 
نفتی، تمرکززدایی اسـت. در 15 سـال گذشـته 

مرکزیـت بیشـتر شـرکت های نفتـی بـه دالیـل 
عملیـات،  حجـم  افزایـش  جملـه  از  مختلـف 
لـزوم مدیریـت ریسـک و غیـره تا حـد زیادی 

متـورم شـده اسـت.
ـــای  ـــیاری از هزینه ه ـــت، بس ـــت نف ـــقوط قیم س
غیرقابل توجیـــه  را  شـــرکت ها  باالســـری 
کنـــد  فرآینـــد  آن  بـــر  افـــزون  و  کـــرده 
تصمیم گیـــری در ایـــن شـــرکت ها بـــرای 
حفـــظ موقعیـــت رقابتـــی شـــرکت ها بـــه 
ـــه ی  ـــده اســـت. از جنب ـــل ش ـــد تبدی ـــک تهدی ی
ـــی  ـــل اجرائ ـــری در مراح ـــی، تصمیم گی عملیات
ـــر از  ـــی بهت ـــه ی عملیات ـــروژه، در منطق ـــک پ ی

4
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دفتـــر مرکـــزی شـــرکت مســـتقر در کشـــور 
ـــد  ـــه خواه ـــر فاصل ـــزاران کیلومت ـــا ه ـــر ب دیگ
بـــود. در مطالعـــه ی مـــورخ ســـپتامبر 2016 
ـــاره  ـــوع اش ـــن موض ـــه ای ـــزی ب ـــه ی مکن مؤسس
و تأکیـــد شـــده کـــه کمـــاکان مدیریـــت 
عملیاتـــی،  و  مالـــی  فنـــی،  ریســـک های 
در  تمرکـــز  بـــرای  مهـــم  شـــاخص های 
محســـوب  شـــرکت  تصمیم گیری هـــای 
ــرد را  ــدل رویکـ ــن دو مـ ــوند و بنابرایـ می شـ

در ایـــن خصـــوص پیشـــنهاد می کنـــد:
ریسـک  بـا  پروژه هایـی  بـرای  الـف( 
اختیـارات  اعطـای  و  تمرکززدایـی  کمتـر؛ 
پـروژه مدیریـت  بـه  بیشـتر  تصمیم گیـری 
پروژه هــای  و  کالن  مباحــث  بــرای  ب( 
و  عمیــق  آبهــای  پــروژه ی  ماننــد  پیچیــده 

متمرکــز مدیریــت  ال ان جــی؛ 

برون سپاری
ســـود  و  نفـــت  افســـانه ای  قیمت هـــای 
ـــد  ـــبب ش ـــتی س ـــای باالدس ـــروژه ه ـــت پ هنگف
در دو دهـــه ی گذشـــته برخـــی شـــرکت های 
ـــا  ـــوند. ام ـــی ش ـــای نفت ـــی وارد پروژه ه غیرنفت
ــا ســـبب شـــد ایـــن گـــروه  ســـقوط قیمت هـ
ــن  ــروج از ایـ ــه خـ ــم بـ ــرکت ها تصمیـ از شـ
حـــوزه بگیرنـــد. ازجملـــه اینکـــه چنـــد روز 
 Maersk ـــرکت ـــه دو ش ـــد ک ـــالم ش ـــش اع پی
گرفته انـــد  تصمیـــم   DONG Energy و 
نفـــت و گاز خـــود  همـــه ی فعالیت هـــای 

را ادغـــام کننـــد. بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح 
ـــارد دالر  ـــه ارزش 10 میلی ـــدی ب شـــرکت جدی

ایجـــاد خواهـــد شـــد.
ــی در  ــزرگ نفتـ ــرکت های بـ ــیاری از شـ بسـ
ـــود  ـــته ای خ ـــای هس ـــری فعالیت ه ـــال بازنگ ح
ـــی  ـــن موضـــوع کـــه چـــه فعالیت های هســـتند. ای
ـــه  ـــود و چ ـــام  ش ـــرکت انج ـــل ش ـــد در داخ بای
مشـــارکت  بـــا  می توانـــد  فعالیت هایـــی 
دیگـــر شـــرکت ها به شـــکل برون ســـپاری 
ـــه ی  ـــرای ادام ـــی ب ـــم مهم ـــردد تصمی ـــام گ انج
به شـــمار  نفتـــی  شـــرکت های  فعالیـــت 
همـــه ی  داشـــت  درنظـــر  بایـــد  می آیـــد. 
شـــرکت های مزبـــور از تـــوان مالـــی، فنـــی و 
تشـــکیالتی کافـــی بـــرای حفـــظ و توســـعه ی 
رشـــته فعالیت ها درون ســـازمانی برخـــوردار 
بـــا درنظـــر  نفتـــی  هســـتند. شـــرکت های 
گرفتـــن عواملـــی مثـــل هزینـــه ی تمـــام شـــده 
و کارآیـــی حتـــی برخـــی از فعالیت هـــای 
ــرکت های  ــایر شـ ــه سـ ــروژه را بـ ــدی پـ کلیـ
تخصصـــی واگـــذار می کننـــد. بـــرای نمونـــه 
شـــرکت BG قبـــل از اینکـــه تحـــت تملـــک 
ـــا امضـــای قـــرارداد  شـــرکت شـــل قـــرار گیـــرد ب
بلندمـــدت مشـــارکت راهبـــردی، همـــه ی 
را  خـــود  پروژه هـــای   FEED فعالیت هـــای 
ـــکاری KBR واگـــذار کـــرده  ـــه شـــرکت پیمان ب

بـــود.
امـــروزه زنجیـــره ای از شـــرکت های خدمـــات 
و تجهیـــزات ســـرچاهی )OFSE( به وجـــود 

آمده انـــد کـــه بســـته های خدماتـــی متنوعـــی 
ســـبب  کـــه  به طـــوری  می دهنـــد؛  ارائـــه 
انجـــام  در  نفتـــی  شـــرکت های  بازنگـــری 
فعالیت هـــای  از  برخـــی  ســـازمانی  درون 
ــض  ــه محـ ــده اند. توجـ ــا شـ ــی پروژه هـ اصلـ
ـــی و غفلـــت از اســـتقرار  ـــه مباحـــث فنـــی و مال ب
ـــع تحقـــق اهـــداف  نظـــام کارآمـــد مدیریتـــی مان
ملـــی بـــرای ارتقـــاء صنعـــت نفـــت خواهـــد 
بـــود. بـــه اعتقـــاد نگارنـــده، شـــرکت های 
ـــن  ـــت های نوی ـــن سیاس ـــد از ای ـــز بای ـــی نی ایران
و علمـــی تجربـــه شـــده ی بین المللـــی تبعیـــت 
کننـــد. به عنـــوان نمونـــه، موفقیـــت حرفـــه ای 
و اقتصـــادی یـــک شـــرکت خدماتـــی بـــا 
ـــای  ـــود به ج ـــی خ ـــای واقع ـــناخت ظرفیت ه ش
گســـترش فعالیت هـــا و حتـــی اصـــرار بـــه 
داشـــتن نقـــش E&P در تمرکـــز بـــر فعالیـــت 
هســـته ی خـــود و حفـــظ جایـــگاه یـــک 
پیمانـــکار فرعـــی. همچنیـــن برون ســـپاری 
ــت  ــه مدیریـ ــد بـ ــا می توانـ ــات پروژه هـ خدمـ
شـــرکت های  توســـط  پروژه هـــا  کارآمـــد 

ــد. کارفرمایـــی کمـــک کنـ
جملــه  از  نویــن  سیاســت های  ایــن   
همگــی  کــه  برون ســپاری  و  تمرکززدایــی 
ــود  ــام می ش ــی انج ــش کارآی ــدف افزای ــا ه ب
می تواننــد راه گشــای بســیاری از مشــکالت 
صنعــت نفــت کشــور و به تبــع آن تحــرک 
ــا  ــروج آنه ــی و خ ــع داخل ــرکت ها و صنای ش

از رکــود باشــد. 

کاربرد فن آوري جدید نانو با هدف ازدیاد برداشت نفت

دانشــگاه  و  هوســتون  دانشــگاه  محققــان 
ــراً مــاده ا ی شــیمیایي  صنعــت نفــت چیــن اخی
بــا عنــوان نانــو ســیال آمفیفیلیــک را بــر پایــه ی 
ــاي  ــتفاده در پروژه ه ــدف اس ــا ه ــن و ب گراف
ازدیــاد برداشــت از میادیــن خشــکي و دریایــي 
ایــن مــاده  به کارگیــري  معرفــي کرده انــد. 
ــت بــا  ــاد برداش در روش هــاي ثالثیــه ی ازدی
غلظــت کــم )حــدود 0/01 درصــد( منجــر بــه 
ــش برداشــت 15 درصــدي شــده اســت.  افزای

ــاده در  ــن م ــت ای ــرد مثب ــي عملک ــل اصل دلی
ــه  ازدیــاد برداشــت، تشــکیل فیلمــي جامدگون
از آب و نفــت اســت کــه در عیــن داشــتن 
انتقــال  در  زیــاد  هیدرودینامیکــي  قــدرت 
مایعــات، تنــش میان رویــه ی آب و نفــت را 

نیــز کاهــش مي دهــد.
بـــه نوشـــته ی بولتن ازدیـــاد برداشـــت،  از 
مي تـــوان  جدیـــد،  ســـیال  نانـــو  مزایـــاي 
بـــه ســـازگاري آن بـــا محیـــط زیســـت و 

مقـــرون به صرفه تر بـــودن آن اشـــاره کرد. 
بررســـي ها حاکي از آنســـت که استفاده از 
ســـایر نانوســـیال ها در غلظت مشـــابه منجر 
5 درصدی  حـــدود  بازیافـــت  افزایـــش  به 
از  اســـتفاده  نفت مي شـــود، در حالـــي که 
درصدي   15 افزایـــش  با  جدید،  نانوســـیال 
ضریـــب بازیافـــت نفت، نقـــش مؤثري در 
کاهـــش هزینه هـــاي ازدیاد برداشـــت ثالثیه 

داشـــت.  خواهد  به دنبـــال 
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حفــاری  صنعــت  گســتردگی  و  اهمیــت 
دکل  یــک  به همــراه  کــه  اســت  آن  رو  از 
حفــاری حــدود 15 شــرکت ســرویس دهنده ی 
خدمــات حفــاری وجــود دارد کــه عظیــم 
بــودن ایــن صنعــت از نظــر فــن آوری و نیــروی 
انســانی را بیــش از پیــش آشــکار می کنــد. 
ــاری انجــام  ــراژ حف ــن مت ــن حــال میانگی ــا ای ب
شــده در ایــران در مقایســه بــا کشــورهای 
پیشــرفته ماننــد آمریــکا کمتــر اســت کــه 
بــودن  پاییــن  امــر  ایــن  دالیــل  جملــه  از 
نکــردن  اســتفاده  ایــران،  فــن آوری  ســطح 
از سیســتم های مدیریتــی اســتفاده شــده در 
ایــن کشــورها و یکســان نبــودن اســتاندارد 

ــرات و کاالهــای مــورد اســتفاده اســت.  تجهی
شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ــه ی  ــزارش هزین ــن گ ــه ی ای ــالمی در ادام اس
می دهــد:  قــرار  توجــه  مــورد  را  حفــاری 
حــدود 80-70 درصــد هزینــه ی تولیــد بــه 
ــا افزایــش  زمــان حفــاری وابســته اســت کــه ب
بهــره وری کاهــش می یابــد.  تعــداد 35 عامــل 
برون چاهــی و 101 عامــل درون چاهــی بــر 

بازدهــی عملیــات حفــاری اثرگذارنــد.
عوامــل درون چاهــی از جملــه انتخاب ســرمته، 
بــه  ترکیــب گل حفــاری و غیــره مربــوط 
مباحــث مهندســی اســت و عوامــل برون چاهی 
ماننــد ضوابــط، نحــوه ی خریــد کاال، آمــوزش 

ــه  ــت ب ــن دس ــی از ای ــانی و عوامل ــروی انس نی
ــود. ــوط می ش ــت مرب مدیری

تلـــف  زمان هـــای  کاهـــش  عامـــل  ســـه   
ــوذ  ــرعت نفـ ــش سـ ــاری، افزایـ ــده ی حفـ شـ
ــی  ــش بازدهـ ــمند در افزایـ ــات هوشـ و عملیـ
ــه  ــد. از جملـ ــری دارنـ ــش مؤثـ ــاری نقـ حفـ
در  حفـــاری  صنعـــت  مهـــم  چالش هـــای 
ــورد  ــات مـ ــود قطعـ ــه نبـ ــوان بـ ــران می تـ ایـ
نیـــاز حفـــاری حیـــن عملیـــات فـــوران چـــاه، 
نیـــروی انســـانی متخصـــص، نبـــود لـــوازم و 
ـــدن  ـــرمایه گذاری و نخری ـــود س ـــزات، نب تجهی
ــاری از  ــای حفـ ــتگاه هـ ــین آالت و دسـ ماشـ

کشـــورهای صاحـــب دانـــش اشـــاره کـــرد.

شـــورای  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز 
و  چالش هـــا  گزارشـــی،  در  اســـالمی 
فرصت هـــای پیـــش روی صنعـــت حفـــاری 
مرکـــز  ایـــن  کـــرد.  بررســـی  را  ایـــران 
ــل  ــه مراحـ ــود بـ ــزارش خـ ــی در گـ پژوهشـ
تولیـــد هیدروکربـــن از یـــک مخـــزن نفتـــی 
و  ارزیابـــی  اکتشـــاف،  شـــامل  گازی  یـــا 
ــر ایـــن اســـاس،  ــد. بـ ــاره می کنـ ــعه اشـ توسـ
اولیـــن گام در راه کشـــف نفـــت در اعمـــاق 
زمیـــن، عملیـــات اکتشـــافی نامیـــده می شـــود 
ـــی،  ـــن شناس ـــش زمی ـــری از دان ـــا بهره گی ـــه ب ک
وضعیـــت و ســـاختمان طبقـــات زمیـــن در 
محـــل موردنظـــر امکان پذیـــر اســـت. بـــر 
ــای  ــاری چاه هـ ــزارش، حفـ ــن گـ ــه ی ایـ پایـ
ــن  ــن و پیچیده تریـ نفـــت و گاز تخصصی تریـ
ــه ی  ــه مرحلـ ــوط بـ ــای مربـ بخـــش فعالیت هـ
ــک  ــاری یـ ــه ی حفـ ــت. هزینـ ــاف اسـ اکتشـ
ـــت  ـــه موقعی ـــادی ب ـــد زی ـــا ح ـــافی ت ـــاه اکتش چ
ــاه  ــه چـ ــق آن و اینکـ ــاه، عمـ جغرافیایـــی چـ
ــتگی دارد  ــا بسـ ــا دریـ ــد یـ ــکی باشـ در خشـ

میلیـــون  تـــا 100  از 10  اســـت  و ممکـــن 
به دلیـــل  همچنیـــن  کنـــد؛  تغییـــر  دالر 
نبـــود فن آوری هایـــی کـــه بتواننـــد بـــدون 
ــازن  ــت مخـ ــم و کیفیـ ــاه، حجـ ــاری چـ حفـ
از روی ســـطح زمیـــن و  را  هیدروکربنـــی 
ــری در  ــد تصمیم گیـ ــن کننـ ــت تعییـ ــا دقـ بـ
ـــاه، در  ـــتین چ ـــاری نخس ـــکان حف ـــوص م خص

ــت. ــر اسـ ــیار مؤثـ ــات بسـ ــت عملیـ موفقیـ
از  قبــل  مثــاًل  می افزایــد:  گــزارش  ایــن   
اســتفاده از لرزه نــگاری ســه بعدی، احتمــال 
ــود  ــد ب ــکا 25 درص ــق در آمری ــاری موف حف
امــا بــا اســتفاده ی گســترده از لرزه نــگاری 
درصــد   ،2005 ســال  در  ســه بعدی 
بــه  اکتشــافی  موفقیت آمیــز  حفاری هــای 
ــم  ــن رق ــت. ای ــه اس ــش یافت ــد افزای 50 درص
درصــد   88 بــه  توســعه ای  چاه هــای  بــرای 
ــه  ــد ب ــر بای ــوی دیگ ــت. از س ــیده اس ــز رس نی
ــت کــه منابــع و  ــه داش ــن نکتــه نیــز توج ای
ــد و  ــان محدودن ــی در جه ــر هیدروکربن ذخای
ــول  ــهل الوص ــن س ــیاری از میادی ــون بس تاکن

ــود  ــا وج ــاس ب ــن اس ــر ای ــده اند. ب ــناخته ش ش
ضریــب  فــن آوری،  نســبی  پیشــرفت های 
موفقیــت فعالیت هــای اکتشــافی روزبــه روز 

می یابــد. کاهــش 
ــه  ــم اینک ــات الزم تصمی ــذ اطالع ــس از اخ پ
آیــا بایــد در میــدان ســرمایه گذاری انجــام 
ــه مرحلــه ی ارزیابــی موکــول  شــود یــا خیــر ب
حجــم  تصمیم گیــری  ایــن  در  می شــود؛ 
اطالعــات موجــود، حجــم نفــت درجــای 
زمین شناســی،  پیچیدگی هــای  میــدان، 
ــاری  ــرای حف ــاز ب ــورد نی ــای م ــداد چاه ه تع
تصمیم گیــری  در  زمانــی  محدودیــت  و 
مؤثرنــد. پــس از مرحلــه ی ارزیابــی میــدان 
ــت  ــت باشــد نوب ــا مثب اگــر نتیجــه ی ارزیابی ه
ــا  ــه در اینج ــد ک ــدان می رس ــعه ی می ــه توس ب
انتخــاب مــدل زمین شناســی مهــم خواهــد 
ــد شــامل اطالعــات نســبتاً  ــن مــدل بای ــود. ای ب
دقیقــی در خصــوص ســاختار و حجــم مخــزن، 
چگونگــی  و  مخــزن  ســیال  خصوصیــات 

توزیــع آن در مخــزن باشــد.
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اخبار فناوری

وزارت نفــت در مســیر ارتقــاء توانمندی هــای 
اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای  و  داخلــی 
گــروه  ده  بومی ســازی  طــرح  مقاومتــی، 
خانــواده ی کاالهــا و تجهیــزات صنعــت نفــت 
را در دســتور کار دارد کــه ســاخت تجهیــزات 
ســرچاهی و درون چاهــی صنعــت نفــت هم در 
ــت. ــده اس ــده ش ــی دی ــای کاالی ــن گروه ه ای
در ایــن خصــوص معــاون وزیــر نفــت در 
امــور پژوهــش و فــن آوری بــه توانمنــدی 
ــاخت تجهیــزات  ــرکت های داخلــی در س ش
درون چاهــی نفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــادرات  ــرای ص ــی ب ــت کاف ــزات از قابلی تجهی
ــد. ــه برخوردارن ــورهای منطق ــر کش ــه دیگ ب

محمدرضــا مقــدم بــا بیــان اینکــه هم اکنــون در 
طراحــی و تولیــد تجهیــزات درون چاهی وضع 
ــاخت تجهیــزات  ــت: س ــم گف ــی داری مطلوب

بخش هــای  مهم تریــن  از  درون چاهــی 
ســاخت تجهیــزات نفتــی در داخــل محســوب 
در  اشــتباه  کوچک تریــن  زیــرا  می شــود 
ســاخت ایــن تجهیــزات چاه هــای نفتــی را 
ــا خطــرات بزرگــی مواجــه می کنــد. معــاون  ب
ــت  ــر نف ــن آوری وزی ــش و ف ــی، پژوه مهندس
تجهیــزات  ســازنده ی  شــرکت های  افــزود: 
توانســته اند  نفــت  صنعــت  درو ن چاهــی 
اطمینــان مشــتریان داخلــی را جلــب کننــد. 
ــن  ــش روی ای ــع پی ــن اگــر برخــی موان همچنی
ــا  ــوالت آنه ــود محص ــرف ش ــرکت ها برط ش
بــدون تردیــد قابلیــت صــادرات به کشــورهای 

ــت. ــد داش ــه را خواه منطق
ــرای  ــا از اجـ ــدف مـ ــرد: هـ ــح کـ وی تصریـ
گـــروه کاالهـــای  ده  بومی ســـازی  طـــرح 
ـــدرت  ـــش ق ـــت، افزای ـــت نف ـــاز صنع ـــورد نی م

ـــت  ـــی اس ـــد داخل ـــا برن ـــی ب ـــی و مهندس طراح
ــور در  ــی کشـ ــت داخلـ ــی هویـ ــه نوعـ ــا بـ تـ
حـــوزه ی طراحـــی و مهندســـی تجهیـــزات 
ــایر  ــای سـ ــه و از مدل هـ ــکل گرفتـ ــی شـ نفتـ
کشـــورها اســـتفاده نشـــود کـــه خوشـــبختانه 
ـــا  ـــده و طراحی ه ـــام ش ـــم انج ـــن مه ـــروز ای ام
در بخـــش تجهیـــزات درون چاهـــی بومـــی 
ـــروزه  ـــه ام ـــان اینک ـــا بی ـــدم ب ـــت. مق ـــده اس ش
ســـاخت تجهیـــزات درون چاهـــی صنعـــت 
ـــد  ـــی دارن ـــازار داخل ـــی در ب ـــهم مهم ـــت، س نف
ــرکت های  ــم شـ ــار داریـ ــرد: انتظـ ــوان کـ عنـ
را  کیفیـــت  تجهیـــزات،  ایـــن  ســـازنده ی 
ـــد  ـــد. هرچن ـــرار دهن ـــر ق ـــش مدنظ ـــش از پی بی
کیفیـــت محصـــوالت مـــا هم اکنـــون نیـــز 
در مقایســـه بـــا محصـــوالت مشـــابه چینـــی و 

ــرار دارد. هنـــدی در ســـطح باالتـــری قـ

فرآیندهای چابک سازی در شرکت های نفتی

نفتــی  شــرکت های  شــاخص  ویژگــی 
کارآمــد، چابکــی بــرای مواجهــه بــا تغییــرات 
اســت. چابکــی از دو عنصــر تشــکیل می شــود:
ازجملــه  دینامیــک،  توانمندی هــای  الــف( 
توانایــی تشــکیل ســریع گروه هــای بیــن واحدها 
ــدام  ــرای اق ــف ب ــدد وظای ــدی مج و اولویت بن

ســریع
ب( سـتون فقـرات بـا ثبـات ایجـاد فرآیندهای 
ارزش افـزوده و معیارهـای فرهنگـی کـه قـادر 

بـه ایجـاد مقتدرانـه ی کارآیی باشـند
آینـده  نفتـی  شـرکت های  چابکـی  ارکان 

از: عبارتنـد 
 ساختار

 کارکنان
  فرآیندها

 business & law کانـــال  نوشـــته ی  بـــه 
ســـاختارهای پیچیـــده ی اداری و ســـاختارهای 

ـــد  ـــی و فرآین ـــیک، خودبروکراس اداری کالس
ـــا فعالیـــت  ـــد کـــه ب ـــی دارن تصمیم ســـازی طوالن
پروژه محـــور ســـنخیت نـــدارد. چابک ســـازی 
در  اساســـی  تغییـــرات  نیازمنـــد  شـــرکت، 
ـــانی  ـــع انس ـــت مناب ـــیک مدیری ـــرد کالس رویک
تصمیـــم  دیگـــر،  جالـــب  مـــورد  اســـت. 
اســـتات اویل  نـــروژی  شـــرکت  مدیریتـــی 
ــان  ــوص زمـ ــرکت در خصـ ــن شـ ــت. ایـ اسـ
و مـــکان انجـــام وظیفـــه، بـــه تیـــم مهندســـی 
ــه تیـــم  آزادی کامـــل داد. بدیـــن ترتیـــب کـ
مهندســـی آزاد بودنـــد وظایـــف محولـــه را در 
ـــی در  ـــا حت ـــارج از آن ی ـــا خ ـــرکت ی ـــل ش مح

منـــزل انجـــام دهنـــد.
منجـــر  نه تنهـــا  مدیریتـــی  رویکـــرد  ایـــن 
ــه  ــد بلکـ ــی شـ ــای فنـ ــی نوآوری هـ ــه برخـ بـ
به صـــورت شـــگفت آوری کل هزینه هـــای 
توســـعه و عملیـــات زیـــر ســـطح دریـــای 

شـــرکت را تـــا 30 درصـــد کاهـــش داد. 

ویژگی فرآیندهای کاری پویا
بـه اعتقاد کارشناسـان مؤسسـه ی مکنزی، برای 
نفتـی،  شـرکت های  پویایـی  عناصـر  تحقـق 
زیـر  ویژگی هـای  از  بایـد  کاری  فرآیندهـای 

برخـوردار باشـند:
 تعداد کم

 ساده
 الزام آور بودن

شــده ی  پذیرفتــه  رویه هــای  بــا  انطبــاق   
لمللــی بین ا

ــه  ــن زمین ــی در ای ــرکت های نفت ــی از ش برخ
یــک  مثــاًل  کرده انــد.  عمــل  به ســرعت 
ــود  ــاری خ ــتانداردهای حف ــی اس ــرکت نفت ش
 1000 از  بازنگــری،  هفتــه  چنــد  ظــرف  را 
صفحــه بــه کمتــر از 100 صفحــه کاهــش 
داد و بدیــن ترتیــب شــرکت مزبــور موفــق 
شــد هزینه هــای حفــاری را تــا 30 درصــد 

توانمندی شرکت های داخلی در ساخت تجهیزات درون چاهی
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تحول در صنعت نفت به کمک سیمان فومي

اندونزی عالقمند به مشارکت در طرح های باالدستی صنعت نفت ایران است

انســـتیتو نفـــت آمریـــکا )API( مطالعـــات 
جدیـــدي در زمینـــه ی ســـیمان هاي فومـــي 
ــن  ــي ایـ ــري اصلـ ــرده اســـت. مجـ ــاز کـ آغـ
ــا، آزمایشـــگاه فـــن آوري انـــرژي  پژوهش هـ
تجهیـــزات  از  آمریـــکا،   )NETL( ملـــي 
سیتي اســـکن و ژئومکانیـــک جهـــت تحقـــق 

اهـــداف خـــود بهـــره مي بـــرد.
عملیات هـــاي  پایـــدار  و  موفـــق  انجـــام   
ــل  ــردن کامـ ــدا کـ ــتلزم جـ ــت و گاز مسـ نفـ
و  اســـت  اطـــراف  ســـازندهاي  از  چـــاه 
بنابرایـــن آب بنـــدي صحیـــح چـــاه بســـیار 

حائـــز اهمیـــت خواهـــد بـــود. اســـتفاده از 
ســـیمان هاي ســـبک ایـــن امـــکان را فراهـــم 
مي کنـــد تـــا بـــا کاهـــش هدررفـــت ســـیمان، 
عملیـــات آب بنـــدي بـــا موفقیـــت انجـــام 
ـــو  شـــود. در حـــال حاضـــر اســـتفاده از مـــواد نان
یـــا فومي کـــردن ســـیمان، پاســـخ مناســـبي 

بـــراي ایـــن نیـــاز اســـت. 
بنـــا بـــر گـــزارش "راه ازدیـــاد برداشـــت" در 
عیـــن حـــال، فـــوم ناپایـــدار مي توانـــد منجـــر 
ــاه شـــود.  ــه قســـمت بندي نادرســـت در چـ بـ
در ایـــن فـــن آوري گاز نیتـــروژن جهـــت 

ایجـــاد حباب هـــاي میکروســـکوپیک، بـــه 
مي شـــود.  تزریـــق  ســـیمان  ســـیال  درون 
ــر،  ــه یکدیگـ ــا بـ ــن حباب هـ ــال ایـ ــا اتصـ بـ
نامطلـــوب شـــده و گاز  کیفیـــت ســـیمان 
نشـــت مي کنـــد. در مقابـــل، ســـیمان فومـــي 
ـــي  ـــب و پراکندگ ـــي مناس ـــت، چگال ـــا کیفی ب
صحیحـــي از حباب هـــا دارد کـــه باعـــث 
ایـــن  یافته هـــاي  مي گـــردد.  آن  قـــوام 
ــا  ــد تـ ــک مي کنـ ــه API کمـ ــا بـ پژوهش هـ
ـــه ی  ـــود در زمین ـــاله ی خ ـــتانداردهاي 29 س اس

ــد. ــه روز کنـ ــیمان را بـ سـ

اندونــزی خواهــان مشــارکت در طرح هــای 
ایــران و حضــور  نفــت  باالدســتی صنعــت 
منصــوری  و  آب تیمــور  نفتــی  میادیــن  در 
ــران اســت. رئیــس مجلــس مشــورتی خلــق  ای
ــران،  ــت ای ــر نف ــه وزی ــژن زنگن ــزی و بی اندون
ــاره ی گســترش همکاری هــای دو کشــور  درب
در بخش هــای اقتصــادی و انــرژی بــا یکدیگــر 
گفت و گــو کردنــد. ذوالکفلــی حســن رئیــس 
مجلــس مشــورتی خلــق اندونــزی نیــز در ایــن 
دیــدار گفــت: شــرکت ملــی نفــت این کشــور 
ــارکت  ــور و مش ــه حض ــد ب ــا( عالقمن )پرتامین
ــران  در طرح هــای باالدســتی صنعــت نفــت ای
اســت. وی افــزود: اندونــزی آمادگــی دارد در 
مطالعــه ی میادیــن نفتــی آب تیمــور و منصوری 

ملــی  شــرکت  کنــد.  همــکاری  ایــران  بــا 
ــزی  ــت اندون ــی نف ــرکت مل ــران و ش ــت ای نف
یادداشــت  امســال  مــاه  مــرداد  )پرتامینــا(، 
تفاهــم همــکاری مشــترکی امضــاء کردنــد که 
بــر مبنــای آن، میادیــن آب تیمــور و منصــوری 
توســط شــرکت اندونزیایــی مطالعــه می شــود.
بـــه گـــزارش شـــانا، علـــی کاردر مدیـــر 
عامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران و دووی 
ســـوجیپتو مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت 
اندونـــزی )پرتامینـــا(، 18 مـــرداد مـــاه بـــا 
ـــوری  ـــی منص ـــدان نفت ـــه ی دو می ـــدف مطالع ه
و آب تیمـــور توســـط شـــرکت اندونزیایـــی، 
و   )MOU( همـــکاری  تفاهـــم  یادداشـــت 
ـــران  ـــد. ای ـــاء کردن ـــی امض ـــرارداد محرمانگ ق

هم اکنـــون خواســـتار ارائـــه ی طـــرح جامـــع 
توســـعه  توســـط اندونـــزی بـــرای دو میـــدان 
ـــه  ـــن زمین ـــاد شـــده اســـت کـــه مذاکـــره در ای ی
ـــی منصـــوری  ـــدان نفت ـــه دارد. می ـــان ادام همچن
از نظـــر موقعیـــت جغرافیایـــی در حـــدود 60 
کیلومتـــری شـــمال خلیج فـــارس و تقریبـــاً 50 
ـــه ی  ـــواز در ناحی ـــرقی اه ـــری جنوب ش کیلومت
خشـــک جنوب غربـــی قـــرار گرفتـــه اســـت. 
میـــدان نفتـــی آب تیمـــور نیـــز در اســـتان 
ــتان، در 25 کیلومتـــری جنوب غربـــی  خوزسـ
و  منصـــوری  میادیـــن  مابیـــن  و  اهـــواز 
ــون از  ــه هم اکنـ ــده کـ ــع شـ ــنگرد واقـ سوسـ
ـــت  ـــت برداش ـــروک آن نف ـــالم و س ـــازن ای مخ

می شـــود.

ساده ســازی  خصــوص  در  دهــد.  کاهــش 
فرآیندهــا کــه مســأله ی  و هماهنگ ســازی 
از  می شــود  محســوب  شــرکت ها  داخلــی 
لحــاظ اهمیــت بعضــاً بــه مشــارکت بین المللــی 
تبدیــل شــده اســت. مثــاًل اخیــراً در قالــب 
مجمــع جهانــی اقتصــاد تعــداد هفــده شــرکت 
بین المللــی و ملــی نفتــی در حــال مذاکــره 

ــرای استانداردســازی چارچــوب خریدهــای  ب
خــود هســتند. چنیــن اقداماتــی روابــط تجــاری 
ــز تســهیل خواهــد کــرد.  بیــن شــرکت ها را نی
ــدام  ــه اق ــزی س ــه ی مکن ــه ی مؤسس در مطالع
اساســی بــرای تغییــرات بنیادیــن در ســتون 
فقــرات شــرکت های نفتــی پیشــنهاد شــده کــه 
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