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اخبار فناوری

حضور شرکت هاي بزرگ نفتي در آب های عمیق و مناطق قطبی با جدیدترین فناوری ها

ــرکت های  ــرفته، ش ــن و پیش ــای نوی فناوری ه
نفتــی را قــادر ســاخته تــا تولیــد از مخــازن 
ــع  ــاز و مناف ــاال را آغ ــای ب ــار و دم دارای فش
ــد از بلوک هــای فراســاحلی را  اقتصــادی تولی
بــا بهره گیــری از تجهیــزات کنتــرل از راه دور 
تضمیــن کننــد. بهره گیــری از ایــن تجهیــزات 
هزینه هــای  کاهــش  و  تولیــد  افزایــش  بــه 
ــدی  ــت. چن ــده اس ــاری انجامی ــای حف دکل ه
اعــالم  پترولیــوم  بریتیــش  شــرکت  پیــش 
ــاز  ــرای آغ ــه ب ــای نوآوران ــرد از فناوری ه ک
تولیــد از مخــازن آب هــای عمیــق کــه بــا 
روش هــای کنونــی قابــل برداشــت نیســتند، 
حمایــت می کنــد. بســیاری از ایــن مخــازن 
ــه  ــد ک ــرار دارن ــود ق ــی خ ــال های جوان در س
در سراســر دنیــا به ویــژه خلیــج مکزیــك و 
دریــای خــزر پراکنــده بــوده و حجــم رســوب  
باالیــی دارنــد. بــرای کار در ایــن مخــازِن 
دارای دمــا و فشــار بــاال بایــد برنامه ریــزی 
شــود. هم اینــك تجهیــزات مــورد اســتفاده 
در چنیــن مخازنــی قادرنــد تــا حداکثــر در 
ــه کار گرفتــه  دمــای 120 درجــه ســانتی گراد ب
شــوند. بــر اســاس اعــالم مدیــران بریتیــش 
ــامل  ــد ش ــنهادی بای ــای پیش ــوم، طرح ه پترولی
هزینه هــای  تعییــن  عملیاتــی،  امکان ســنجی 
ســرمایه ای، پیش بینــی اجــرای هــر بخــش، 
ارزیابــی ریســك و طراحــی فنــی بــا ارائــه 

جزئیــات الزم باشــند.
می گوینـد  پترولیـوم  بریتیـش  مدیـران 
بهره گیـری از ایـن فناوری هـا در سـطح جهانی 
می توانـد دسـتیابی بـه 10 تـا 20 میلیـارد بشـکه 
آنـان  کنـد.  همـوار  را  جدیـد  نفـت  ذخایـر 
نقشـی  بهبودیافتـه  فناوری هـای  ایـن  معتقدنـد 
میادیـن  از  پایـدار  تولیـد  تـداوم  در  حیاتـی 
تحت پوشـش این شـرکت در آب هـای خلیج 
مکزیـك و همچنین میدان هـای واقع در مصر، 
آذربایجـان و چنـد ناحیه دیگر خواهد داشـت.

الف-اکتشاف و تولید در بستر دریا
پیشــرفت های  حــوزه دیگــری کــه در آن، 

ــت  ــه دس ــر ب ــال اخی ــد س ــی در چن قابل توجه
آمــده اســت، ســاخت تجهیــزات کنتــرل از راه 
دور نصب شــده در بســتر دریاهاســت. ایــن 
ــد  ــرخ تولی ــردن ن ــاال ب ــا ب ــد ب ــزات قادرن تجهی
و ضریــب بازیافــت مخــزن به ویــژه از میادیــن 
دارای نفــت ســنگین یــا میادیــن کوچــك 
و دورافتــاده، بــه یــاری شــرکت های نفتــی 
بیاینــد. شــرکت توتــال نیــز از شــرکت های 
ــزات اســتخراج نفــت  پیشــرو در توســعه تجهی
در فراســاحل آنگوالســت. شــرکت توتــال بــا 
ــده  ــر ش ــدی حف ــای تولی ــری از چاه ه بهره گی
به دنبــال  آنگــوال،  بلــوک 1۷ آب هــای  در 
دســتیابی بــه رکــورد تولیــد 220 هــزار بشــکه 
ــن  ــت. ای ــور اس ــدان پازفل ــت در روز از می نف
طــرح، بزرگ تریــن پــروژه در دســت توســعه 
توتــال بــه شــمار مــی رود. ســهم توتــال در 
ــت  ــد اس ــدان 40 درص ــن می ــعه ای ــرح توس ط
و  موبیــل  اکســون  هیــدرو،  اســتات اویل  و 
آن  ســهامداران  دیگــر  پترولیــوم  بریتیــش 
هســتند. توتــال در توســعه میادیــن پیشــین 
از  روســا  و  دالیــا  گیراســول  شــامل  خــود 
چاه هــای تولیــدی حفرشــده در بســتر دریــا 
ــد،  ــناور تولی ــتفاده از ش ــت. اس ــرده اس ــره ب به
طــرح  ایــن  در  بارگیــری،  و  ذخیره ســازی 
پیش بینــی شــده اســت کــه وظیفــه جداســازی 
بــر  را  شــده  اســتخراج  آب  و  گاز  نفــت، 
ــد  ــالم کرده ان ــال اع ــران توت ــده دارد. مدی عه
ــا قابلیــت  ــار در دنی ــرای اولیــن ب ایــن شــناور ب
جداســازی دو نــوع مختلــف نفت را داراســت.
چهارگانــه  بلوک هــای  از  بلــوک  ســه  در 
ســنگین  نفــت  دارای  پازفلــور کــه  میــدان 
اســت، جداســازی گاز از نفــت در بســتر دریــا 
و بــا اســتفاده از ســه واحــد جداکننــده نصــب 
شــده در بســتر دریــا کــه هــر کــدام 1200 تــن 
ــن واحدهــای  ــد، انجــام می شــود. ای وزن دارن
جداکننــده در ســال 2011 میــالدی نصــب 
نفــت  آب،  جداســازی  از  پــس  شــده اند. 
پمپ هــای  از  اســتفاده  بــا  شــده  اســتخراج 
پرقدرتــی کــه در بســتر دریــا نصــب شــده اند، 

ــه ســطح آب منتقــل می شــود. همچنیــن گاز  ب
ــدون  ــودن، ب ــبك تر ب ــل س ــتحصالی به دلی اس
ــه شــناور منتقــل می شــود.  دخالــت خارجــی ب
همــه ایــن اتفاقــات در عمــق 800 متــری اتفــاق 
ــروی  ــور نی ــکان حض ــاًل ام ــه عم ــد ک می افت
انســانی در آن منطقــه وجــود نــدارد؛ بنابرایــن 
تجهیــزات ایــن ســامانه بایــد از راه دور کنتــرل 
اطمینــان،  قابلیــت  از  اســت  الزم  و  شــوند 
ایمنــی و پایــداری عملکــرد باالیــی برخــوردار 
ــالم  ــال اع ــم، توت ــته جام ج ــر نوش ــند. بناب باش
کــرده اســت ســامانه فــوق بــرای 20 ســال 
عملیاتــی خواهــد بــود و طراحــی، ســاخت 
ــترده  ــای گس ــل پژوهش ه ــب آن حاص و نص
شــده  برنامه ریــزی  توســعه ای  طرح هــای  و 
ــه  ــد در مجموع ــداری تولی ــر پای ــز ب ــا تمرک ب
ــت.  ــال اس ــرکت توت ــف ش ــای مختل واحده
ســرمایه گذاری  دالر  میلیــارد   9 وجــود  بــا 
در اجــرای ایــن طــرح، شــرکت توتــال از 
چراکــه  دارد،  کافــی  رضایــت  آن  نتایــج 
ــده  ــن ش ــنگین تر ممک ــت س ــد نف ــکان تولی ام
ــتخراج  ــداوم اس ــد، ت ــقف تولی ــظ س ــا حف و ب
از میــدان پــس از کاهــش فشــار مخــزن در 
تجهیــزات ســرچاهی نیــز میســر خواهــد شــد. 
تجهیــزات  و  قوی تــر  پمپ هــای  ســاخت 
بســتر آب هــای  کاراتــر جهــت نصــب در 
عمیــق بــرای تولیــد پایــدار نفــت از دیگــر 
ــای  ــال در آب ه ــرکت های فع ــای ش انگیزه ه
ــر نفــت  عمیــق اســت. امــکان اســتخراج ذخای
میادیــن کوچــك یــا دورافتــاده، از دیگــر 
ــده در  ــب ش ــزات نص ــاوری تجهی ــای فن مزای

ــت. ــتر دریاهاس بس

ب- چالش های فعالیت در مناطق قطبی
شـاید هم اینـك مناطـق قطبـی را بایـد به دلیـل 
داشـتن آب وهـوای سـرد و یـخ زده به عنـوان 
ارائه دهنـده  شـرکت های  توجـه  کانـون 
صنعـت  در  روزآمـد  و  پیشـرفته  فناوری هـای 
نفـت به شـمار آوریـم؛ چراکـه بـا افـت حجـم 
صنعـت  قدیمـی،  مخـازن  بیشـتر  در  تولیـد 
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نفـت ناگزیـر اسـت بـه سـوی تولیـد از میادین 
دسـت نخورده واقـع در مناطـق یـخ زده قطبـی 
گام بـردارد. نگاهـی به فهرسـت موانع فراروی 
شـرکت توتـال در آغـاز اسـتخراج از بخـش 
آمریکایـی دریای چوکچی ـ که میان آالسـکا 
چالش هـای  بـا  را  مـا  ـ  دارد  قـرار  روسـیه  و 
کنونـی فعالیـت در ایـن مناطـق آشـنا می کنـد. 
توتـال در ایـن ناحیه تنهـا تا ابتدای ماه سـپتامبر 
هـر سـال مجاز به حفـاری بود، چراکـه به دلیل 

صـدور  عـدم  و  زیسـت محیطی  نگرانی هـای 
مجـوز الزم از سـوی دولـت ایـاالت متحـده، 
در  حفـاری  امـکان  سـال،  سـرد  ماه هـای  در 
ایـن ناحیـه وجـود نـدارد. اوایـل سـپتامبر سـال 
2012 میـالدی، توتـال در نظر داشـت عملیات 
انتقـال دکل حفـاری را با هـدف اجتناب از یخ 
زدن آن آغـاز کنـد. در یکـی از آزمون هـای 
مربـوط بـه اطمینـان از ایمنـی انتقـال، یکـی از 
تجهیـزات سـرچاهی کـه بـرای جلوگیـری از 

انفجـار مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، آسـیب 
دیـد. ایـن سـرپوش بـرای جلوگیـری از نشـت 
پیش بینـی  حـوادث  وقـوع  صـورت  در  نفـت 
در  کـه  اتفاقـی  بـود.  شـده  طراحـی  نشـده، 
صـورت وقـوع در مراحـل اصلـی می توانسـت 

بـه فاجعـه ای بـزرگ تبدیـل شـود.
بخـش  در  اسـت  امیـدوار  نیـز  شـل  شـرکت 
حفـاری در مناطـق قطبی، فعالیت هـای خود را 

گسـترش دهـد.

پمـپ سـانتریفیوژ ۶ مرحلـه ای آب تاسیسـات 
تعمیـرات  و  نگهـداری  بـا  بهـاره  آبرسـانی دار 
آغاجـاری  وگاز  نفـت  بهره بـرداری  شـرکت 

بازسـازی شـد.
تعمیر الکتروپمپ سـانتریفیوژ ۶ مرحله ای آب 
آبرسـانی دار بهـاره با توجه بـه اهمیت زیاد آن، 
بـرای پمپاژ آب تزریقی بـه مخازن نفت نمکی 

در قالـب طـرح ضربتـی پایان یافـت. این پمپ 
شکسـتگی  و  روتـور  آسـیب دیدگی  به دلیـل 
پوسـته و دیفیـوزر خروجـی از کار افتـاده بـود 
کـه بـا اسـتفاده از تـوان کارشناسـان داخلـی و 
تـالش شـبانه روزی کارکنـان بـا رعایت اصول 
ایمنـی و بـدون هیچ گونـه حادثـه ای راه اندازی 
و در سـرویس قـرار گرفـت. تأمیـن و تعمیـر 

پروانه هـا،  روتـور،  شـامل  پمـپ  قطعـات 
بیرینگ هـا و قطعات نشـت بندی، جوشـکاری، 
تعمیـر دیفیـوزر و فلنـج خروجی پمـپ، نصب 
و هـم محـوری پمـپ و الکترو پمـپ، نصب و 
تنظیـم لوله هـای ورودی و خروجـی از جملـه 
عملیـات  ایـن  در  کـه  بـود  مهمـی  اقدام هـای 

شـد. انجام 

مفهوم میدان نفتي هوشـمند به گسـتره وسـیعي 
از فعالیت ها شـامل جمـع آوري، پایش و آنالیز 
بـه روز داده هـا و تجهیـزات گفتـه مي شـود. در 
بخـش  کاربـران  بیـن  ارتبـاط  واژه  ایـن  واقـع 
عملیـات و فناوري اسـت. هنگامـي که مدیران 
صنعتـي خـاص، دور از شـرایط و چالش هـاي 
محیـط کار قـرار مي گیرند، الزم اسـت ارتباط 
منسـجمي بیـن سـتاد و منطقـه عملیـات برقـرار 
باشـد تـا بتـوان تصمیمـات درسـت را در زمان 
از  اسـتفاده  بـا  اجـرا کـرد.  و  اتخـاذ  مناسـب، 
زیـادي  بسـیار  داده هـاي  تکنولـوژي،  ایـن 
مي تـوان  براحتـي  کـه  مي شـود  جمـع آوري 
مدل هـاي  به روزرسـاني  در  داده هـا  ایـن  از 

سـه بعدي میـدان اسـتفاده کـرد.

سیسـتم  از  مفهومـي  مـدل  زیـر  شـکل 
را  هوشـمند  نفتـي  میادیـن  در  تصمیم گیـري 
نشـان مي دهد. در این شـکل، سـطح صفر، فاز 
جمـع آوري و انتقـال داده هاسـت. از ملزومات 
ایـن فـاز مي تـوان بـه تجهیـزات هوشـمند در 

کـرد. اشـاره  انتقـال  خطـوط  و  چاه هـا 
 سـطح-1، سـطح پایـش داده هاسـت. در ایـن 
مرحلـه، پتانسـیل تولیـد و مشـکالت احتمالـي 
تولیـد از مخـزن شـناخته مي شـوند. بـا اسـتفاده 
از داده هـا در زمـان واقعي شـان مشـخصه هاي 
مي گـردد.  مشـخص  مخـزن  عملکـرد  اصلـي 
داده هاسـت.  تحلیـل  بـه  مربـوط  سـطح-2، 
از  آمـده  به دسـت  اطالعـات  مرحلـه  ایـن  در 
سـطح قبـل تحلیـل مي شـوند و از نرم افزارهاي 

مدل سـازي و نرم افزارهـاي تحلیلگـر براي پیدا 
مشـکالت  رفـع  مختلـف  راه کارهـاي  کـردن 
اسـتفاده مي شـود. سـطح- 3، سـطح  احتمالـي 
بهینه سـازي اسـت. در ایـن مرحلـه بـر اسـاس 
محدودیت هـاي  دسـترس،  در  دادهـاي 
اقتصـادي،  شـرایط  و  ریسـك ها  فنـاوري، 
تصمیم هـاي گرفته شـده غربال شـده و بهترین 
روش  از  اسـتفاده  مي شـود.  اجرایـي  تصمیـم 
تصمیم گیـري هوشـمند موجـب بهبـود تولیـد 

از مخـزن و چـاه مي شـود.

میــدان  فنــاوري  مزایــاي  و  کاربردهــا 
شــمند هو

بنابرگــزارش بولتــن ازدیــاد برداشــت، ایــن 
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فنــاوري در تمامــي میادیــن تولیــدي، میادیــن 
متروکــه،  چاه هــاي  گاز،  ذخیره ســازي 
ــري  ــاي تعمی ــد، چاه ه ــال تولی ــاي در ح چاه ه
ــل اســتفاده  ــاري قاب ــاي در دســت حف و چاه ه
اســت. در پایــان، بــه برخــي از مزایاي اســتفاده 
از ایــن تکنولــوژي در میادیــن تولیــدي اشــاره 

مي شــود:
- افزایش تولید

- افزایش بازیافت نهایي
- کاهــش زمــان مدیریــت داده هــا و افزایــش 

ــراي تحلیــل داده هــا زمــان در دســترس ب
ــر کارشناســان  ــري ســریع تر و بهت - تصمیم گی

و مدیــران
- توانایي تصمیم گیري بر اساس پیش بیني آینده

ــط  ــي و محی ــالمت، ایمن ــت س ــود مدیری - بهب
زیســت

-کاهــش عــدم قطعیت هــا در مخــزن و بهبــود 
عملکــرد مخــزن

-تثبیت تولید و یا ارتقا تولید
-کاهش هزینه هاي عملیات تولید  
-کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري 

رکورد جذب روزانه 3 میلیون تن دی اکسیدکربن در آمریکا شکست

چین مرکز فوریت های مهار نشت نفت در آب های عمیق می سازد

تــن  میلیــون  ســه  روزانــه  رکــورد جــذب 
در  مصــرف  به منظــور  دی اکســیدکربن 
از  انتقــال  و  برداشــت  ازدیــاد  پروژه هــای 
شکســت. آمریــکا  در  لولــه  خــط  طریــق 

30 ژوئــن ســال 201۶، رکــورد تولیــد ســه 
به منظــور  دی اکســید کربن  تــن  میلیــون 
مصــرف در پروژه هــای ازدیــاد برداشــت و 
انتقــال از طریــق خــط لولــه در آمریکا شکســته 
ــق  ــن دســتاورد، نتیجــه همــکاری موف شــد. ای
و   )DOE( آمریــکا  انــرژی  اطالعــات  اداره 

 )NETL( آزمایشــگاه فنــاوری انــرژی ملــی
نــو  فناوری هــای  از  اســتفاده  در  آمریــکا 
ــاوری  ــن فن جــذب دی اکســیدکربن اســت. ای
ــام دارد،  ــأ ن ــانی خ ــذب نوس ــه ج ــد ک جدی
ــدروژن  ــد هی ــزات تولی ــون روی تجهی هم اکن
در ایالــت تگــزاس نصــب شــده اســت و بیــش 
از محتــوای دی اکســیدکربن  از 90 درصــد 
ــو  ــار آن در ج ــع از انتش ــرده، مان ــذب ک را ج
می شــود. گاز دی اکســیدکربن جــذب شــده، 
یــا در پروژه هــای ازدیــاد برداشــت بــا اســتفاده 

به صــورت  یــا  می شــود  اســتفاده   CO2 از 
ایمــن در ســازندهای زمین شناســی مناســب 
نشــان  بررســی ها  می گــردد.  ذخیره ســازی 
کربــن  دی اکســید  میــزان  ایــن  می دهــد 
می توانــد باعــث ازدیــاد برداشــت بیــن ۶0 
ــر اســاس  ــون بشــکه نفــت شــود. ب ــا 90 میلی ت
گــزارش راه ازدیــاد برداشــت، در آمریــکا 
همــه  کربــن،  بــاالی  تقاضــای  به دلیــل 
دی اکســیدکربن تولیــد شــده در یــك روز در 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــان روز ب هم

در  نفـــت  نشـــت  مهـــار  به منظـــور  چیـــن 
بـــه  ارائـــه خدمـــات  و  آب هـــای عمیـــق 
ســـاخت  بـــه  اقـــدام  نفتـــی،  بلوک هـــای 

می کنـــد. ویـــژه  فوریت هـــای  مرکـــز 
ــرز، کمیســیون  ــه گــزارش خبرگــزاری رویت ب
نظــارت و مدیریــت دارایی هــای دولتــی چیــن 

اعــالم کــرد کــه ایــن کشــور قــرار اســت 
نشــت  مهــار  فوریت هــای  مرکــز  نخســتین 
ــن  ــد. ای ــاد کن ــق ایج ــای عمی ــت در آب ه نف
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روند کاهشی سرمایه گذاری در میدان های دریایی متوقف می شود

معامله بزرگ نفتی قطر با روسیه

نــرخ   ،2020 ســال  تــا  مــی رود  انتظــار 
میدان هــای  در  ســاالنه  ســرمایه گذاری 
درصــد  پنــج  حــدود  خاورمیانــه  دریایــی 

باشــد.  داشــته  افزایــش 
پژوهشـــکده ازدیـــاد برداشـــت از مخـــازن 
نفـــت و گاز در گزارشـــی بـــه احتمـــال افزایـــش 
میدان هـــای  در  ســـرمایه گذاری  میـــزان 
ـــر  ـــت. ب ـــرده اس ـــاره ک ـــه اش ـــی خاورمیان دریای
اســـاس ایـــن گـــزارش، هم اکنـــون بســـیاری 
از شـــرکت های اکتشـــافی و تولیـــدی بـــا 

توجـــه بـــه رکـــود کنونـــی بـــازار نفـــت، 
پروژه هـــای  در  ســـرمایه گذاری  دربـــاره 
ــتند.  ــردد هسـ ــد مـ ــای جدیـ ــعه میدان هـ توسـ
می دهـــد  نشـــان  آمـــاری  بررســـی های 
تعـــداد پروژه هـــای میدان هـــای دریایـــی بـــه 
ـــزان خـــود از ســـال 1998 تاکنـــون  کمتریـــن می
ایـــن گزارش هـــا،  رســـیده اســـت. طبـــق 
ــی  ــازن دریایـ ــرمایه گذاری در مخـ ــرخ سـ نـ
دالر  میلیـــارد   43 حـــدود   201۶ ســـال  در 
اســـت کـــه حـــدود ۷۵ درصـــد نســـبت بـــه 

ـــدود  ـــا 2014 و ح ـــال های 2011 ت ـــن س میانگی
ــته  ــال گذشـ ــه سـ ــبت بـ ــد نسـ ــت درصـ هشـ
کاهـــش یافتـــه اســـت. بـــا وجـــود ایـــن 
کاهـــش جهانـــی، انتظـــار مـــی رود تـــا ســـال 
در  ســـاالنه  ســـرمایه گذاری  نـــرخ   ،2020
ـــج  ـــدود پن ـــه ح ـــی خاورمیان ـــای دریای میدان ه
ـــی  ـــد افزایش ـــن رون ـــد. ای ـــش یاب ـــد افزای درص
ـــد  ـــردی مانن ـــای راهب ـــعه میدان ه ـــی از توس ناش
ــوم  ــتان( و زاکـ ــفانیه )عربسـ ــی، سـ پارس جنوبـ
ـــود.  ـــد ب ـــی( خواه ـــارات متحـــده عرب ـــی )ام باالی

 Qatar پوتیــن رئیس جمهــور روســیه موافقــت
Investment Authority کــه صندوق توســعه 
ــد  ــا خری ــردد را ب ــوب می گ ــر محس ــی قط مل
ــه   19/۵درصــد از ســهام شــرکت روســنفت ب
ــن  ــرد. در ای ــالم ک ــارد دالر اع ارزش 11 میلی
معاملــه، شــرکت بازرگانــی Glencore Plc بــا 
آورده جزئــی 300 میلیــون یــورو بــا صنــدوق 
توســعه ملــی قطــر مشــارکت خواهــد داشــت.
روزانـه حـدود  تولیـد  بـا   شـرکت روسـنفت 
بزرگتریـن  به عنـوان  نفـت  بشـکه  میلیـون   ۵
تولیدکننـده نفـت روسـیه محسـوب می گردد. 
ایـن معاملـه صرف نظـر از جنبـه اقتصـادی، از 

زیـرا  اسـت  اهمیـت  حائـز  نیـز  سیاسـی  جنبـه 
روسـنفت  شـرکت  اکرایـن،  وقایـع  به دلیـل 
و  آمریـکا  مالـی  و  فنـی  تحریـم  تحـت 
معاملـه در  ایـن  دارد.  قـرار  اروپایـی  اتحادیـه 
جـذب  حجـم  بزرگتریـن  تحقـق،  صـورت 
سـرمایه گذاری خارجـی توسـط روسـیه پـس 
از اعمـال تحریم هـای غـرب علیـه ایـن کشـور 
محسـوب می گـردد. دولـت قطـر کـه همـواره 
به صورت سـنتی در اردوگاه غرب قرار داشـته، 
بـا بی اعتنائـی نسـبت به ایـن تحریم ها، شـوکی 
می گـردد.  محسـوب  آمریـکا  و  غـرب  بـرای 
ایـن معاملـه نوعـی پیـروزی دیپلماتیـك بـرای 

مـي رود.  به شـمار  نیـز  غـرب  قبـال  در  پوتیـن 
واکنـش آمریـکا  بـا  ایـن خبـر سـریعاً  انتشـار 

business &law منبـع:  اسـت.  شـده  مواجـه 

ــه  ــق ب ــی متعل ــدان نفت ــاورت می ــز در مج مرک
ــود و  ــاخته می ش ــینوک س ــی س ــرکت دولت ش
قــادر اســت نشــت نفــت را از خــط لوله هایــی 
کــه در عمــق یك هــزار و ۵00 متری از ســطح 
دریــا قــرار دارنــد، مهــار کنــد. کمیســیون 
نظــارت و مدیریــت دارایی هــای دولتــی چیــن 
خبــر داد کــه مرکــز فوریت هــای نشــت نفــت، 
ــه بلوک هــای نفتــی واقــع  خدمــات خــود را ب
در دریــای شــرقی و جنوبــی ایــن کشــور ارائــه 

می کنــد.
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ضرورت انجام مطالعات و عملیات شکاف هیدرولیکي در ایران

ــه  ــي ب ــت در گزارش ــاد برداش ــن راه ازدی بولت
مخــازن  در  هیدرولیکــي  شــکاف  اهمیــت 
نفتــي ایــران پرداختــه اســت. بنابــر نوشــته ایــن 
گــزارش، فنــاوري شــکاف هیدرولیکــي بیــش 
از نیــم قــرن قدمــت دارد و باعــث مقــرون 
ــازن  ــیاري از مخ ــد از بس ــدن تولی ــه ش  به صرف

شــده اســت.
از ۵0 هــزار  بیــش  اواســط دهــه 19۵0  تــا 
ــده  ــزارش ش ــي گ ــکاف زني عملیات ــروژه ش پ
ــروژه  ــون پ ــا ســال 2008 بیــش از 1/۵ میلی و ت
ــا 2  ــي 10 هــزار ت ــازه ي قیمت شــکاف زني در ب
ــده  ــام ش ــروژه) انج ــراي هرپ ــون دالر( ب میلی
ــودي  ــد صع ــم رون ــاز ه ــار ب ــن آم ــت. ای اس
ــه  ــا نیم ــه ت ــي ک ــا جای ــه داده ت ــود را ادام خ
میلیــون   2/۵ از  بیــش   2012 ســال  نخســت 
پــروژه شــکاف زني درچاه هــاي نفــت وگاز 
ــان،  ــا عملیاتــي شــده اســت کــه از ایــن می دنی
درکشــور  پــروژه  میلیــون  یــك  از  بیــش 
ایــاالت متحــده امریــکا انجــام گردیــده اســت. 
برخــي تخمین هــا بیانگــر ایــن واقعیــت اســت 
کــه شــکاف زني هیدرولیکــي باعــث افزایــش 
30 درصــدي ذخایــر نفتــي و 90 درصــدي 
ــده  ــکا ش ــتحصال امری ــل اس ــر گازي قاب ذخای
اســت. دربــاره اثربخــش بــودن ایــن روش 
ــیار  ــي بس ــا تراوای ــازن ب ــه مخ ــت ب ــي اس کاف
پاییــن و شــیلي آمریــکاي شــمالي نگاهــي 

انداخــت و متوجــه گردیــد کــه در دهــه اخیــر 
ــي  ــورها ناش ــن کش ــد گاز در ای ــش تولی جه
ــکاف  ــرفته ش ــوژي پیش ــري تکنول از به کارگی
ــت  ــوده اس ــي ب ــاي افق ــي در چاه ه هیدرولیک
ــد از  ــدن تولی ــه ش ــرون به صرف ــث مق ــه باع ک
ــق صنعــت  مخــازن ســابقاً غیراقتصــادي و رون

ــت.  ــده اس ــورها ش ــن کش ــیل در ای ش
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه تراوایـي مخـازن 
شـیلي در حـدود نانودارسـي اسـت کـه بسـیار 
پایین تـر از مخـازن کم تـراواي ایران مي باشـد. 
بـه همیـن دلیـل نوسـانات قیمت نفـت مي تواند 

در توسـعه مخـازن شـیلي تأثیـر گذار باشـد.

ــات  ــي عملی ــه و طراح ــد مطالع ــف- فرآین ال
ــي ــت هیدرولیک شکس

به طـور معمـول مطالعـات مربـوط بـه شـکاف 
هیدرولیکي شـامل سـه فاز اصلي مي باشـد؛ در 
فـاز اول نواحـي و چاه هاي مناسـب براي ایجاد 
شـکاف  فراینـد  و  مي شـود  انتخـاب  شـکاف 
فـاز  بهینـه مي گـردد.  و  هیدرولیکـي طراحـي 
کـه  اسـت  زمانـي  بـه  مربـوط  مطالعـات  دوم 
فراینـد شـکاف هیدرولیکـي در چاه هـا اجـرا 
پایـش  روش هـاي  مرحلـه  ایـن  در  مي شـود. 
گسـترش شـکاف، آنالیـز فشـارهاي تزریـق و 
همچنیـن آنالیـزي فشـار چـاه در زمـان تمیـز 
کـردن شـکاف انجام مي گیـرد. ایـن مطالعات 

عمومـاً براي کنترل عملیات، شناسـایي هندسـه 
بـودن  موثـر  و  شـده  ایجـاد  شـکاف  ابعـاد  و 
عملیـات  کـردن  بهینـه  همچنیـن  و  عملیـات 
بـه  مربـوط  سـوم  فـاز  مي شـوند.  انجـام  آتـي 
شبیه سـازي رفتـار تولیـد از شـکاف، بازدهـي 
تولیـد طوالني مـدت از شـکاف ایجـاد شـده، 
اِعمـال اثـر شـکاف در شبیه سـازها و مدل هـاي 

مي باشـد. غیـره  و  تولیـد  پیش بینـي 
کشــور  مخــازن  بــراي  کنونــي،  مقطــع  در 
ضــروري اســت فــاز اول به طــور کامــل و 
جامــع مــورد توجــه قــرار گیــرد. در ایــن فــاز 
ــدا بایــد تجــارب موفــق و ناموفــق شــکاف  ابت
هیدرولیکــي در دنیــا و علــل آن مــورد مطالعــه 
ــت  ــه الزم اس ــرد. در ادام ــرار گی ــي ق و بررس
گردنــد.  جمــع آوري  موردنیــاز  داده هــاي 
بــراي طراحــي شــکاف هیدرولیکــي بهینــه 
در یــك مخــزن، بــه طیــف وســیعي از داده هــا 
نیــاز اســت. منابــع ایــن داده هــا شــامل مــواردي 
ــي،  ــاي زمین شناس ــت: داده ه ــل اس ــن قبی از ای
ــج  ــل چــاه، نتای گزارش هــاي حفــاري و تکمی
ســیال،  و  ســنگ  آزمایشــگاهي  تســت هاي 
داده هــاي خصوصیــات مخزنــي، گزارش هــاي 
ســنگ  مکانیــك  مطالعــات  و  آزمایش هــا 
موجــود، تفســیرهاي نمودارهــاي چاه پیمایــي، 
گزارش هــاي بهره بــرداري و تعمیــر چاه هــا، 
ــا. ــرد چاه ه ــد و عملک ــت هاي تولی ــج تس نتای

ذخایر اثبات شده نفت آمریکا به شدت کاهش یافت

دولـت آمریـکا بـرآورد ذخایـر نفت خـام ایـن 
را  میـالدی  گذشـته  سـال  پایـان  در  کشـور 
بیـش از چهـار میلیـارد بشـکه کاهـش داد. بـه 
گـزارش شـانا، اداره اطالعـات انـرژی آمریکا 
اعـالم کـرد از پایان سـال 2014 تـا پایان 201۵ 
میـالدی، ذخایـر اثبـات شـده نفـت و میعانـات 

درصـد   11 از  بیـش  بـا  کشـور  ایـن  گازی 
کاهـش، از 39 میلیـارد و 900 میلیون بشـکه به 
3۵ میلیارد و 200 میلیون بشـکه رسـیده اسـت. 
ایـن اداره همچنیـن اعـالم کـرد ذخایـر اثبـات 
شـده گاز طبیعی این کشـور در دوره یاد شـده 
بـا بیـش از 1۶درصـد افـت، از 388 تریلیـون و 

تریلیـون  بـه 324  میلیـارد فـوت مکعـب   800
یافتـه  کاهـش  مکعـب  فـوت  میلیـارد   300 و 
اسـت. میانگیـن قیمـت تك فروشـی نفت خـام 
در آمریـکا نیـز بـا حـدود ۵0 درصـد افـت، از 
9۵ دالر در سـال 2014 میـالدی به ۵0 دالر در 

سـال 201۵ میـالدی رسـیده بـود.
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مورد نظــر،  داده هــاي  آنالیــز  و  بررســي  بــا 
مناســب  چاه هــاي  و  نواحــي  مي تــوان 
تعییــن  را  هیدرولیکــي  شــکاف  بــراي 
ــات  ــت مطالع ــد الزم اس ــه بع ــود. در مرحل نم
ــات  ــرد و خصوصی ــام گی ــنگ انج مکانیك س
ــل تنــش درجــا در  مکانیکــي ســنگ و پروفای
ایــن  در  شــود.  تعییــن  مورد نظــر  چاه هــاي 
ســنگ ها  مکانیکــي  خصوصیــات  مرحلــه 
توســط آزمایش هــاي مربوطــه اندازه گیــري 
مکانیك ســنگي  محاســبات  و  مي شــوند 
ــره  ــگاه کالیب ــج آزمایش ــا نتای ــا ب نمودارنگاره
شــده و در نهایــت، پروفایــل خصوصیــات 
مکانیکــي الیه هــا و همچنیــن تنش هــاي در 
ادامــه ســیال،  جــا محاســبه مي گردنــد. در 
تعییــن  مناســب  پروپانت هــاي  و  افزایــه 
ــل  ــي از قبی ــه، مباحث ــن مرحل ــود. در ای مي ش
ــال  ــت، انتق ــامل پروپان ــیاالت ش ــوژي س رئول
ســیال،  هــرزوي  شــکاف،  در  پروپانــت 
آســیب  پروپانــت،  فیزیکــي  ویژگي هــاي 

شــکاف و ســازند و ســازگاري ســیال تزریقــي 
بــا ســیال مخزنــي مطالعــه خواهنــد گردیــد تــا 
ــت و افزایه هــاي مناســب  ــوان ســیال، پروپان بت
را انتخــاب نمــود. مرحلــه بســیار مهــم بعــدي، 
عملیــات  برنامــه  بهینه ســازي  و  طراحــي 
شکســت هیدرولیکــي اســت. ایــن مرحلــه 

ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ش
ــاي  ــا و نرم افزاره ــه مدل ه ــي و مقایس - بررس
مناســب جهــت  مــدل  انتخــاب  و  موجــود 

فراینــد شکســت هیدرولیکــي شبیه ســازي 
انتخــاب  و  اولیت بنــدي  غربال گــري،   -
بــه  توجــه  بــا  مناســب  چاه هــا و الیه هــاي 

آمــده به دســت  جدیــد  اطالعــات 
ــا  - تعییــن ســیاالت و پروپانت هــاي مناســب ب

توجــه بــه شــرایط مخــزن
- تعریــف برنامه هــاي مختلــف تزریــق بــر 
ــار،  ــل فش ــي از قبی ــاي عملیات ــاي پارامتره مبن
نــرخ و حجــم تزریــق، نــوع ســیال، تعــداد 
مراحــل تزریــق، نــوع و حجــم پروپانــت و 

تزریقــي افزایه هــاي 
- شبیه سازي گسترش شکاف و تعیین ابعاد نهایي 

و هندسه شکاف ایجاد شده براي هر سناریو
- تعیین هزینه هاي اقتصادي و همچنین افزایش 

NPV تولید هر یك از سناریوها و تعیین
- آنالیز ریسك و اعمال محدودیتهاي عملیاتي

- تعیین سناریوي بهینه
- در نهایـت پیشـنهاد هاي عملیاتـي در مـورد 
مالحظـات ایمنـي، مالحظات زیسـت محیطي، 
انسـاني مورد نیـاز، تجهیـزات  نیـروي  زمـان و 
مجـرب  شـرکت هاي  مورد نیـاز،  و  مناسـب 
موجـود  منابـع  عملیـات،  ایـن  انجـام  جهـت 
جهـت تأمیـن مـواد موردنیـاز، تهیـه پروتکلـي 
جهـت  الزم  ضوابـط  تعییـن  به منظـور  جامـع 
صـدور مجـوز انجـام عملیات توسـط نهادهاي 
زیسـت محیطـي و غیـره ارائه مي گـردد و پس 
از عقـد قـرارداد بـا شـرکت خدمـات دهنده ي 
بعـدي  فازهـاي  هیدرولیکـي،  شـکاف  ایجـاد 

مي شـود. شـروع  مطالعـات 

نشــان  پژوهشــی  مؤسســه  یــك  گــزارش 
ــازار نفــت  ــالدی ب ــد در ســال 201۷ می می ده
ــه ســوی ثبــات حرکــت می کنــد و میانگیــن  ب
قیمــت نفــت بــه ۶0 دالر بــرای هــر بشــکه 
می رســد. بــه گــزارش روزنامــه گالــف تایمــز، 
ــن  ــه میانگی ــد ک ــان می ده ــش نش ــك پژوه ی
ــه ۶0  ــالدی ب ــال 201۷ می ــت در س ــت نف قیم
دالر و در ســال 2018 میــالدی بــه ۷0 دالر 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــر بشــکه می رســد، ام ــرای ه ب
ــش  ــی افزای ــکا در پ ــت آمری ــد نف ــد تولی رش
ــت  ــازار نف ــه ب ــوازن ب ــت ت ــا، بازگش قیمت ه
ــه  ــالدی ب ــال 201۷ می ــی س ــای پایان در ماه ه
ــك و  ــق اوپ ــق تواف ــاد. طب ــد افت ــر خواه تأخی
ــال 201۷  ــاز س ــوده از آغ ــرار ب ــك، ق غیراوپ
ــدگان عمــده نفــت جهــان  میــالدی، تولیدکنن

 800 و  میلیــون  یــك  را  کاال  ایــن  عرضــه 
ــه  ــد. مؤسس ــزار بشــکه در روز کاهــش دهن ه
پژوهشــی کمکــو اعــالم کــرد: افزایــش شــمار 
دکل هــای حفــاری نفــت در آمریــکا در چنــد 
ــور  ــا عب ــه ب ــد ک ــان می ده ــته، نش ــه گذش هفت
قیمــت نفــت از مــرز ۵0 دالر بــرای هــر بشــکه، 
تولیــد نفــت در آمریــکا افزایــش خواهــد یافت 
و ایــن مســئله، تــا حــدی تأثیــر توافــق اوپك را 

ــد. ــش می ده کاه
برآوردهــای اوپــك حاکــی از آن اســت کــه 
ــه دوم 201۷  ــش از نیم ــت پی ــازار نف ــوازن ب ت
بین المللــی  آژانــس  امــا  نمی شــود  محقــق 
و  دارد  خوشــبینانه تری  پیش بینــی  انــرژی 
اعــالم کــرده اســت کــه از نیمــه نخســت ســال 
آینــده میــالدی، عرضــه نفــت از تقاضــای 

ــد 1۷  ــود رش ــا وج ــد. ب ــد ش ــر خواه آن کمت
درصــدی قیمــت نفــت پس از مــاه نوامبر ســال 
201۶ میــالدی به دلیــل افزایــش امیــدواری بــه 
کاهــش عرضــه، مؤسســه کمکــو اعــالم کــرد: 
ــازه ۵۵  ــده در ب ــال آین ــت در دو س ــت نف قیم
ــر بشــکه نوســان خواهــد  ــرای ه ــا ۶۵ دالر ب ت
ــون  ــادی همچ ــی متض ــرا نیروهای ــت، زی داش
اوپــك و تولیدکننــدگان شــیل آمریــکا، جلــو 

ــد. ــازه را می گیرن ــن ب ــازار از ای ــروج ب خ
ــش  ــرد افزای ــالم ک ــن اع ــه همچنی ــن مؤسس ای
ارزش دالر در چنــد هفتــه گذشــته، بــر قیمــت 
ــر  ــی از تأثی ــته و بخش ــی داش ــر منف ــت تأثی نف
ــی کــرده اســت.  ــق اوپــك را خنث ــت تواف مثب
ــت  ــد نف ــکنی تولی ــر، رکوردش ــوی دیگ از س
اوپــك در مــاه نوامبــر ســال 201۶ نیــز بــر 
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الــف- ســال 2٠17 میــادی، ســال تحــول در 
صنعــت نفــت 

بــه گــزارش شــبکه خبــری بلومبــرگ، رئیــس 
بخــش پژوهــش باالدســتی نفــت و گاز در 
رشــد  کــرد:  اعــالم  وودمکنــزی،  مؤسســه 
قیمــت نفــت انگیــزه تولیدکننــدگان نفــت 
شــیل در آمریــکا را بــرای افزایــش فعالیــت باال 
می بــرد. وی گفــت: بازگشــت تولیدکننــدگان 
نفــت بــه کار، نیازمنــد زمــان اســت و بنابرایــن، 
ــت  ــذار در صنع ــال گ ــالدی س ــال 201۷ می س
ــال  ــه وی، در س ــه گفت ــود. ب ــد ب ــت خواه نف
ــکه از  ــزار بش ــدود ۷00 ه ــالدی ح ــاری می ج
تولیــد روزانــه آمریــکا کاســته شــد و مؤسســه 
ــان  ــا پای وودمکنــزی پیش بینــی می کنــد کــه ت
ســال 201۷ میــالدی، 300 هــزار بشــکه از ایــن 
ــناس  ــن کارش ــردد. ای ــازار بازگ ــه ب ــد ب تولی
نفتــی گفــت: در ســال 2018 میــالدی اگــر 
ــرای  ــاالی ۵۵ دالر ب ــان ب ــت همچن ــت نف قیم
ــد  ــتری از تولی ــم بیش ــد، حج ــکه باش ــر بش ه
نفــت آمریــکا وارد بــازار خواهــد شــد و ایــن 
مســئله می توانــد قیمــت نفــت را دوبــاره پاییــن 
ــا ایــن همــه، راجــر هشــدار داد کــه  ــاورد. ب بی
شــرکت های نفتــِی آمریــکا بــرای افزایــش 
ــت  ــت نف ــتمرار قیم ــد اس ــود، نیازمن ــد خ تولی
بــاالی ۵۵ دالر هســتند و در ایــن صــورت 
ــش  ــن بخ ــه ای ــاره ب ــرمایه دوب ــه س ــت ک اس

ــد.  ــد ش وارد خواه
میـالدی،   201۷ سـال  کـه  کـرد  اعـالم  وی 
نفـت  صنعـت  بـرای  انگیـز  هیجـان  دورانـی 

ایـن  از معامله هـا، در  بـود و بسـیاری  خواهـد 
داد. خواهنـد  ثمـر  سـال 

ــش  ــاف؛ افزای ــای اکتش ــش هزینه ه ب- کاه
ــی ــرکت های نفت ــوددهی ش س

طبـــق پیش بینـــی وودمکنـــزی هزینه هـــا و 
حـــوزه  در  جهانـــی  ســـرمایه گذاری های 
 201۷ ســـال  در  گاز  و  نفـــت  اکتشـــاف 
میـــالدی نســـبت به ســـال جـــاری میالدی 
کاهش می یابـــد. این میزان در ســـال 201۶ 
میـــالدی 40 میلیـــارد دالر بوده اســـت. این 
موسســـه ادامـــه داد: اما کاهـــش هزینه ها و 
ســـرمایه گذاری در ایـــن بخش، بـــه معنای 
کاهش ســـوددهی نیســـت. با توجـــه به افت 
قیمـــت جهانـــی نفـــت در 30 ماه گذشـــته، 
اکســـون  جملـــه  از  نفتـــی  شـــرکت های 
موبیل آمریکا و شـــل انگلیســـی-هلندی در 
ســـال های اخیـــر بودجـــه ســـرمایه گذاری 
اکتشـــاف  به خصـــوص در حوزه  را  خـــود 
کاهـــش داده اند. طبق گـــزارش وودمکنزی، 
ســـهم اکتشاف در ســـرمایه گذاری های نفت 
و گاز ســـال آینده میالدی بـــه کمترین میزان 
خود یعنـــی هشـــت درصد خواهد رســـید. 
انـــدرو التمـــن، معـــاون رئیـــس تحقیقات 
اکتشـــاف در موسســـه وودمکنـــزی گفت: 
نـــگاه کنیم، میـــزان کلی  اگـــر خوش بینانه 
ســـرمایه گذاری در این حوزه در سال 201۷ 
میـــالدی خواهد  ســـال 201۶  مانند  میالدی 
بـــود و حتی شـــاید کاهـــش یابـــد؛ این در 

حالی اســـت که در ســـال 2014 میالدی این 
با مبلغ 9۵ میلیارد دالر رکوردشـــکنی  میزان 
ســـرمایه گذاری ها  و  هزینه ها  کرد. کاهـــش 
در زمینـــه حفـــاری، طراحی ســـاده تر چاه ها 
به  ارزان تر،  لـــرزه ای  تصویربرداری هـــای  و 
ایـــن مفهوم اســـت کـــه شـــمار دکل ها در 
ســـال آینـــده میـــالدی ممکن اســـت مانند 
ســـال جـــاری میـــالدی باشـــد، اما ســـود 
فعالیت هـــا افزایش  یابد. التمـــن گفت: پس 
از یـــك دهه رکود، ســـود ابرشـــرکت های 
انرژی از اکتشـــاف نفـــت و گاز نزدیك به 
10 درصد در ســـال 201۵ میـــالدی افزایش 
یافـــت، اما ســـود دیگـــر حوزه هـــای تولید 
نفـــت )تولید، پاالیـــش و پخش( بـــی تغییر 
باقـــی ماند؛ چاه هـــای کمتر و کـــم هزینه تر، 
آینـــده بهتری را بـــرای اکتشـــاف کنندگان 
رقـــم می زنـــد. انتظـــار نمی رود کـــه تعداد 
حفاری هـــا در ســـال آینده میـــالدی کاهش 
یابد، ایـــن میزان به طـــور میانگیـــن به ازای 
هر چـــاه نزدیك به 2۵ میلیون بشـــکه معادل 

بود. خواهـــد  نفت 

ســـرمایه گذاری  امتنـــاع  و  امـــکان  ج- 
شـــرکت های نفتـــی در توســـعه منابـــع 

تجدیدپذیـــر
ایــن موسســه بــه تازگــی گزارشــی منتشــر 
کــرده کــه نشــان می دهــد تولیدکننــدگان 
در  کــه  هســتند  آن  از  نگــران  نفت خــام 
از حامل هــای  انــرژی  منابــع  تغییــر  فراینــد 

پیش بینی نفتی و مهم موسسه وودمکنزی 

ــد  ــری نامطلــوب داشــت. تولی قیمــت نفــت اث
نفت شــیل آمریــکا نیــز بــه رونــد افزایشــی 
خــود ادامــه داد و آمــار شــرکت خدمــات 
حفــاری بیکرهیــوز نشــان می دهــد کــه شــمار 
ــکا از ۵00  ــت در آمری ــاری نف ــای حف دکل ه

ــه اســت. ــر رفت ــورد فرات م
در زمینــه مصــرف، آژانــس بین المللــی انــرژی 
بــرآورد می کنــد کــه تقاضــای روزانــه ي نفــت 
در ســال 201۶ میــالدی از یــك میلیــون و 400 
هــزار بشــکه افزایــش برخــوردار شــده باشــد. 

همچنیــن پیش بینــی می شــود کــه تقاضــای 
روزانــه نفــت در ســال 201۷ میــالدی از یــك 
ــزار بشــکه رشــد برخــوردار  ــون و 1۵0 ه میلی
شــود و بــه 9۵ میلیــون و ۵۶0 هــزار بشــکه در 

روز برســد.
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ــد و  ــا بمانن ــر ج ــع تجدیدپذی ــه مناب ــیلی ب فس
ــد و شــاید در  ــل آن طــور کــه بای ــن دلی به همی
ــج  ــد. نتای ــرمایه گذاری نمی کنن ــه س ــن زمین ای
مطالعــه موسســه مشــاوره ای وودمکنــزی نشــان 
ــرای  ــا ب ــزون تقاض ــد روزاف ــه رش ــد ک می ده
آینــده  ســال   20 در  می توانــد  نفت خــام 
درصــد  دهــم   ۵ ســاالنه  میانگیــن  به طــور 
کاهــش یابــد؛ در حالــی کــه تولیــد انــرژی از 
ــدت  ــن م ــد در ای ــر می توان ــع تجدیدپذی مناب

ــد. ــش یاب ــر افزای ــج براب ــه پن ب
ــی  ــه پیش بینی های ــن زمین ــر در ای ــه پیش ت البت
ــن  ــن آخری ــی ای ــود ول ــیده ب ــوش رس ــه گ ب
ــه  ــورد توج ــری م ــای دیگ ــزارش از جنبه ه گ
ــر  ــه آن خاط ــزارش ب ــن گ ــت ای ــت. اهمی اس
از  یکــی  وودمکنــزی  موسســه  کــه  اســت 
منابــع اصلــی تأمین کننــده  اطالعــات بــرای 
تولیــد  زمینــه  در  فعــال  مهــم  شــرکت های 
ــر  ــل، مدی ــول مــك کان نفــت وگاز اســت. پائ
وودمــك،  در  جهانــی  روندهــای  واحــد 
ــه  ــد ب ــور بای ــه چط ــه اینک ــخ ب ــد: پاس می گوی
توســعه انرژی هــای پــاک واکنــش نشــان داد، 
مهمتریــن مســئله  راهبــردی بــرای شــرکت های 

ــت. ــان اس ــت در جه ــد نف ــگام در تولی پیش
ــه وجــود  ــال ب ــن مســئله کام ــد: ای وی می گوی
می گــردد،  بــاز  شــرکت ها  ایــن  هســتی  و 
ــت  ــئله در حقیق ــن مس ــرح ای ــا ط ــما ب ــرا ش زی
ــدگان  ــر تولیدکنن ــر س ــه ب ــه چ ــید ک می پرس
ــد؛  ــد آم ــرژی خواه ــوری ان ــع هیدروکرب مناب
در حالــی کــه تقاضــا بــرای تولیــدات آنها روز 
بــه روز افــول می کنــد. گــزارش وودمــك 
همچنیــن نشــان داد در حالــی کــه شــرکت های 
بــزرگ نفتــی همیشــه صحبت هــای بســیار 
ــن  ــع تأمی ــازی مناب ــورد متنوع س ــادی در م زی
انــرژی و تمرکــز بــر منابــع تجدیدپذیــر انــرژی 
داشــته اند،  هنــوز تنهــا بخــش بســیار کوچکــی 
ــعه  ــه توس ــود را ب ــت خ ــای هنگف از درآمد ه

ــد. ــاص می دهن ــش اختص ــن بخ ای
طبـق گـزارش مشـعل، مـك کانل یادآور شـد 
که شـرکت توتال فرانسـه کـه 2 میلیارد و ۵00 

شـرکت های  توسـعه  زمینـه  در  دالر  میلیـون 
خورشـیدی  سـلول های  و  باتـری  تولیـد 
از  یکـی  اسـت،  کـرده  سـرمایه گذاری 
پیشـگامان در ایـن زمینه به شـمار مـی رود. البته 
شـرکت اسـتات اویل نـروژ هـم پـس از آن در 
ایـن زمینـه مطرح بـوده کـه تمرکز بیشـتری بر 

تولیـد انـرژی از بـاد داشـته اسـت.
همیــن دو شــرکت جــزء  10 شــرکتی برتــر 
نفــت وگاز جهــان هســتند کــه وعــده داده 
ــك  ــاً ی ــده مجموع ــال آین ــی 10 س ــد ط بودن
تولیــد  فنــاوری  زمینــه  در  دالر  میلیــارد 
انرژی هــای پــاک ســرمایه گذاری کننــد. ایــن 
ــا وعــده  کاهــش انتشــار  ــدا ب شــرکت ها در ابت
ــز سیســتم های  ــن در هــوا و نی مونوکســید کرب
ــن در اعمــاق  ــره ســازی دی اکســید کرب ذخی
دریــا و یــا زیــر زمیــن زیــر بــار ایــن تعهــدات 
کــه  مهمــی  شــرکت های  دیگــر  رفتنــد. 
کرده انــد،  ســرمایه گذاری  زمینــه  ایــن  در 
و  بی پــی  شــل،  انگلیســی-هلندی  شــرکت 
کلــی  به طــور  هســتند.  آرامکــو  ســعودی 
تمایــل  آمریــکا  کشــور  نمی رســد  به نظــر 
ــد  ــه رون ــتاب دهی ب ــرای ش ــادی ب ــی زی خیل
بــا  تجدید پذیــر  انرژی هــای  جایگزینــی 

باشــد. داشــته  فســیلی  ســوخت های 
سـال  در  تنهـا  بلومبـرگ،  اطالعـات  بنابـر 
زمینـه  در  دالر  میلیـارد   3۵0 از  بیـش   201۵
جهـان  در  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  توسـعه 
سـرمایه گذاری شـده اسـت. یافته های گزارش 
کـه  تهدیـدی  ابعـاد  بـه  همچنیـن  وود مـك 
بـرای شـرکت های  پـاک  انرژی هـای  توسـعه 
نفـت وگاز در بـر دارنـد، اشـاره داشـته اسـت.
از  گزارش هایــی کــه چنــد هفتــه گذشــته 
ســوی ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت 
بین المللــي  آژانــس  همچنیــن  و  )اوپــك( 
انــرژی منتشــر شــد، نشــان داد کــه تقاضــا 
بــرای نفــت حداقــل تــا ســال 2040 رشــد 
خواهــد داشــت؛ البتــه ایــن رشــد بیشــتر از 
ســوی مصرف کننــدگان در آســیا خواهــد 
ــا  ــن گزارش ه ــر دو ای ــال ه ــن ح ــا ای ــود. ب ب

مصــرف  ایــن  اوج  کــه  کرده انــد  اذعــان 
ــم  ــد آن ه ــده باش ــال آین ــی 1۵ س ــد ط می توان
ــرای  ــر ب ــی مؤث ــان اقدام ــه جه ــی ک در صورت
انجــام  هوایــی  و  آب  تغییــرات  بــا  مقابلــه 
ــی  ــزارش پیش بین ــن گ ــك در ای ــد. وود م ده
ــرای نفت خــام  کــرده بــود کــه رشــد تقاضــا ب
تــا ســال 203۵ ادامــه خواهــد داشــت امــا 
بــا ســرعتی بســیار کمتــر از رشــد مصــرف 
وي  پاک تــر.  ســوخت های  و  طبیعــی  گاز 
ــون  ــی تاکن ــرکت های نفت ــد: ش ــه می ده ادام
ــری از  ــراي جلوگی ــالش ب ــی از ت ــر چندان تأثی
ــد  ــت نمی کردن ــوا دریاف ــن در ه ــار کرب انتش
ــود  ــی خ ــز اصل ــت گذاران تمرک ــرا سیاس زی
گازهــای  انتشــار  کاهــش  بــه  معطــوف  را 
و  بــرق  تولیــد  بخش هــای  از  گلخانــه ای 

ــد. ــرده بودن ــی ک صنعت
ــن کارشــناس مســائل نفــت  ــه ای ــه گفت ــی ب ول
و انــرژی، ایــن رویــه زمانــی کــه بیــش از 
بــزرگ  تولیــد شــرکت های  از  ۵0 درصــد 
بــه  مربــوط  مالیات هــای  مشــمول  نفتــی 
ــده  ــه  آین ــك ده ــی ی ــك ط ــد گاز کربنی تولی
ــر گرفتــن  شــوند و دولت هــا بیشــتر متمرکــز ب
ســوخت های  کننــدگان  تولیــد  از  مالیــات 
فســیلی شــوند، تغییــر خواهــد کــرد. ایــن 
گــزارش همچنیــن نشــان داد کــه افزایــش 
ــبز،  ــای س ــش انرژی ه ــرمایه گذاری در بخ س
خطرهــاي ویــژه ای را در پــی خواهــد داشــت؛ 
بنــا بــر ایــن گــزارش، ایجــاد تعهــد مالــِی بیــش 
ــد  ــاه می توان ــي کوت از حــد در زمان هــای خیل
ــدگان  ــای تولیدکنن ــه عایدی ه ــی ک در صورت
ــت وگاز  ــدگان نف ــو از تولیدکنن ــای ن انرژی ه
ــرای  ــرمایه گذاری را ب ــود، ارزش س ــر ش کمت
ــك  ــه م ــد. بــه گفت ــش ده ســهامداران کاه
کانــل، متنــوع ســازی انرژی هــای تجدید پذیــر 
ــد.  ــده باش ــی متوازن کنن ــد اقدام ــم می توان ه
ــه  ــن زمین ــریع در ای ــد س ــش از ح ــت بی حرک
قــرار دهــد  میــز  را روی  پول هــا  می توانــد 
ــی را  ــدی آن، فرصت های ــه کن ــه ب ــا باتوج ام

ــرد. ــن بب از بی


