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گام های اساسی جهت تبدیل شدن به یک شركت اكتشاف و توليد

سيد مرتضی ميرعباسی*، محمد مهدی مصدق ، شركت پتروگوهر فراساحل كیش   

امـروزه مدیریـت یکپارچه ی زنجیـره ی تولید و پاالیـش محصوالت هیدروکربـوری به عنوان یکی از 
پیچیده تریـن زنجیره هـای صنعتـی، از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. در این میان تدویـن و اجرای 
»نسـل جدیـد قرار داد هـای نفتـی ایـران«، بـا اهدافی نظیـر بهره گیری از ظرفیـت پیمانـکاران داخلی در 
اجـرای پروژه هـای نفتـی، اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت سـازندگان داخلـی بـرای تأمیـن تجهیـزات 
و کاالی مـورد نیـاز، انتقـال و ارتقـای فنـاوری و همچنیـن بـا هـدف تأسـیس و تقویـت ظرفیت هـای 
ایرانـی و شـرکت های  پیـش  روی شـرکت های  نوینـی را  فنـاوری در کشـور، فضـای  مدیریتـی و 
بین المللـی متقاضـی فعالیـت در حـوزه ی اکتشـاف و تولیـد قـرار داده اسـت. از ایـن رو بـا توجـه بـه 
گسـتردگی و پیچیدگـی فعالیـت در ایـن فضـای چالش بر  انگیـز، ایـن شـرکت ها تـالش نموده انـد تـا  
بـه سـمت شناسـایی الزامات تعیین شـده در حوزه هـای مدیریت و رهبـری، مالی و سـتادی و همچنین 
حوزه  هـای فنـی و تخصصـی گام بردارنـد و بتواننـد با تالشـی مضاعـف، چالش های پیـش رو در این 

فضـا را به شـکل مؤثرتـری مدیریـت نمایند.
بـا توجـه بـه اهمیـت شناسـایی ابعـاد مختلـف فضـای اکتشـاف و تولیـد و نیـاز بـه اسـتقرار فرایند های 
اساسـی ایـن حـوزه در یـک سـازمان، ضروری اسـت تـا بـا الگوگیری از تجـارب موفق شـرکت های 
بین المللـی، فاکتورهـای اساسـی جهـت تبدیـل شـدن بـه یـک شـرکت موفـق اکتشـاف و تولیـد را 
شناسـایی کـرد. از ایـن رو در این مقاله تالش شـده اسـت تا بـا تحلیل تفاوت های موجـود در حیطه ی 
فعالیـت شـرکت های E&P بـا سـایر شـرکت های پیمانـکار عمومـی و یـا شـرکت های ارائه دهنـده ی 
سـرویس، فرآیندهـای اصلـی و تأثیرگـذار در ایـن حـوزه را شناسـایی نمـوده و یـک مـدل اجرایـی 

جهـت موفقیـت در ایـن حـوزه را معرفـی کرد. 

قالب  در  فعالیت  به  گاز،  و  نفت  شرکت های  از  بسیاری  امروزه 
این  آورده اند.  روی   E&P به  موسوم  تولید  و  اکتشاف  شرکت های 
رویکرد، تمرکز فضای تجاری صنایع نفت و گاز را از فعالیت در قالب 
 )OSC( 2یا یک شرکت ارائه دهنده ی سرویس )GC( 1پیمانکار عمومی
به سمت فعالیت یکپارچه در حوزه اکتشاف و تولید سوق داده است. در 
این میان، شرکت های پیمانکار عمومی که مشتاق فعالیت در این حوزه 
می باشند، ضمن تغییر ساختار سازمانی خود، به شناخت و اجرای دقیق 
شرکت های  هم چنین  می ورزند.  اهتمام  تولید  و  اکتشاف  فرآیند های 
تغییر  به گونه ای  را  فعالیتی خود  نیز می باید فضای  ارائه دهنده خدمات 
دهند که انتظارات شرکت های کارفرما در پروژه های اکتشاف و تولید 
را برآورده نمایند. شرکت های ارائه دهنده خدمات نه تنها باید بر تأمین 
به موقع و کارامد یک سرویس تمرکز کنند، بلکه در شرایطی الزم است 
تا نسبت به تأمین سرویس های یکپارچه با همکاری شرکت های داخلی 
یا خارجی اقدام نمایند. از سوی دیگر، شرکت های اکتشاف و تولید نیز 
باید ضمن ارزیابی دقیق توانمندی این شرکت ها، عرصه فعالیت را برای 

آنها فراهم کنند. 
شرکت های  قالب  در  فعالیت  رویکرد  گردید،  اشاره  که  همانگونه 

اکتشاف و تولید با شرکت های پیمانکار عمومی یا ارئه دهنده سرویس، 
اشاره  زیر  موارد  به  می توان  آن جمله  از  که  داشته  فراوانی  تفاوت های 

نمود:
پاداش- مبنای  بر  سرمایه گذاری  تولید  و  اکتشاف  شرکت های  در   -

ریسک3 و همراه با عدم قطعیت باال در شرح کار می باشد. حال آنکه در 
شرکت های پیمانکار عمومی یا ارائه دهنده ی خدمات، سرمایه گذاری با 

ریسک پایین و با شرح کار مشخص انجام می شود.
- فعالیت های شرکت های اکتشاف و تولید به صورت یکپارچه از مرحله 
اکتشاف تا ترک میدان تعریف می گردد؛ حال آنکه فعالیت های مربوط 
به شرکت های پیمانکار عمومی در قالب فعالیت های مجزا در هر یک از 

مراحل چرخه عمر یک میدان تعریف می شود. 
- دارایی های شرکت های اکتشاف و تولید از نوع هیدروکربوری بوده، 
دهنده  ارائه  یا  عمومی  پیمانکار  شرکت های  دارایی های  آنکه  حال 

خدمات از نوع غیر هیدروکربوری می باشد. 
فرآیند های  با  مقایسه  تولید در  و  اکتشاف  فرآیند های  دقیق  - شناخت 
ارائه دهنده  یا  عمومی  پیمانکار  شرکت های  فعالیت  حوزه  به  مربوط 

خدمات، از اهمیت و پیچیدگی بسیار باالتری برخوردار است.
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عملیاتی، سیستم یکپارچه مدیریت
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شرکت های  با  تولید  و  اکتشاف  شرکت های  همکاری  در  بنابراین   
نقشی کلیدی  فاکتور های زیر  ارائه دهنده خدمات،  یا  پیمانکار عمومی 

را ایفا می نمایند]1[. 
شرکت های  و  خدمات  ارائه دهنده  یا  عمومی  پیمانکار  شرکت های   -
تبیین  با  و  با یکدیگر داشته  متقابلی  تولید می باید همکاری  اکتشاف و 
دقیق شرح وظایف و مسئولیت های خود، ریسک های مربوط به یک یا 
چند سرویس خاص را بپذیرند. هم چنین نحوه ی تقسیم عایدی )منافع( 

یک پروژه باید به درستی مشخص گردد.
- اهداف انجام یک پروژه اکتشاف و تولید خاص، می باید به درستی 
مشخص گردد و هر یک از طرفین باید با شرح مسئولیت مشخص در 

جهت برآورده سازی این اهداف گام بردارند.

- بعد از مشخص شدن سطح انتظارات و اهداف هر یک از طرفین، الزم 
اهداف  تامین  به منظور  منابع و تکنولوژی،  از  استفاده  است راه حل های 

مورد نظر تعیین شود.
سیستم  می باید  ارائه دهنده خدمات،  یا  پیمانکار عمومی  - شرکت های 
انتظارات  و  نیاز ها  با  متناسب  و  زمان  به مرور  را   خود  پروژه  مدیریت 
را  کارفرما  نیاز های  از  مجموعه ای  بتوانند  و  داده  گسترش  کارفرما 
به صورت یکپارچه )از زمان اکتشاف تا تولید و ترک میدان( برآورده 
نمایند. شکل-1 نمونه ای از این سیستم را برای یک شرکت ارائه دهنده 

خدمات به نمایش گذاشته است]1[.
فضای کلی تجارت اکتشاف و تولید نیز با چالش ها و معضالت متعددی 
رو به رو است که مدیریت آنها، نیازمند تعریف ساختاری مناسب جهت 
کنترل ریسک های فنی و غیر فنی می باشد. یکی از این راهکار ها استفاده 
از »اصل شکست رو به جلو4« است. این اصل مبتنی بر استفاده از تهدیدها 
فضای  با  مرتبط  ضعف  و  قوت  نقاط  شناخت  و  فرصت  یک  به عنوان 
می شود،  مشاهده  شکل-2  در  که  همان طور  است.  تولید  و  اکتشاف 
موارد عالوه بر ریسک های  اکثر  در  تولید  و  اکتشاف  پروژه های  انجام 
این  نیز همراه است که مدیریت  متعددی  فنی  با ریسک های غیر  فنی، 
ریسک ها با تعریف گزینه های جایگزین، به عنوان جزیی جدایی ناپذیر 
برای این پروژه ها به شمار می رود و اهمیت استفاده از اصل شکست رو 
به جلو را دو چندان می کند. به بیان دیگر، این اصل به دنبال دستیابی به 
موفقیت مستمر، مدیریت ریسک و مدیریت انتظارات سازمانی در انجام 
پروژه های اکتشاف و تولید با  شناخت دقیق از آن ریسک ها می باشد]2[. 
با توجه به ریسک ها و چالش های پیش روی فضای اکتشاف و تولید، 
بسیاری از شرکت ها تمایل دارند با هدف دستیابی به توان فنی مشترک و 
همچنین مدیریت ریسک و هزینه ها، به صورت مشترک و با تعیین سهم 
مالی و مسئولیتی مشخص با سایر شرکت های عملیاتی یا غیرعملیاتی در 
انجام  این پروژه ها مشارکت داشته باشند. در چنین فضایی، شناسایی و 
اجرای صحیح فرآیند های حیاتی این حوزه، باعث می گردد رقابت بین 
شرکت های اکتشاف و تولید معنا پیدا کند. شکل-3 مهمترین فرآیندها 

جهت ورود به عرصه ی اکتشاف و تولید را نشان می دهد. 
الگوهای  تولید،  و  اکتشاف  مختلف  دوره های  در  فعال  شرکت های 
نموده اند.  طراحی  امر  این  متخصصان  بهره برداری  جهت  را  متفاوتی 
فعال در حوزه  از واحد های  فعالیت جدا گانه ی هر یک  از  الگو ها  این 
اکتشاف و تولید شروع می شود و در نهایت به تشکیل تیم های یکپارچه 
متناسب با پروژه های در حال اجرا و تربیت و استفاده از نیرو های جوان 
بهینه سازی  و  ریسک ها  مدیریت  جهت  حرفه ای،   تیم های  کنار  در 
پروژه ها، ختم می گردد. در ادامه به گام های اساسی جهت تشکیل یک 

شرکت اکتشاف و تولید پرداخته شده است.

1- مراحل تشکيل یک شركت اكتشاف و توليد
تولید،  و  اکتشاف  شرکت  یک  با  متناسب  ساختار  ایجاد  منظور  به 
بزرگ  انجام شده توسط سایر شرکت های  فعالیت های  از  الگو برداری 

شركت 1 یک  برای  پروژه  مدیریت  یکپارچه  سیستم 
 E&P ارائه دهنده ی خدمات در فضای پروژه های

انواع ریسک های غیرفنی پیش رو در فضای اكتشاف  تولید2
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بین المللی در ایجاد ساختار ی مشابه و در نظر گرفتن ریسک های مربوطه، 
ساختاری،  چنین  ایجاد  به منظور  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 

پیمودن مراحل پنچ گانه ی ذیل، حائز اهمیت می باشد.

مرحله اول: تعریف اهداف استراتژیک سازمان اكتشاف و توليد
تعریـف اهـداف اسـتراتژیک سـازمان، به عنـوان یکـی از ارکان اصلـی 
فعالیـت شـرکت های اکتشـاف و تولیـد به شـمار مـی رود. شـناخت دقیق 
از اهداف اسـتراتژیک یک سـازمان توسـط افراد کلیدی و تصمیم سـاز 
آن، نقـش قابل توجهـی در حرکـت بـه سـمت ایـن اهـداف و همچنیـن 
کاهـش زمان هـای غیـر مولـد  دارد. زمـان غیـر مولـد5، زمانی اسـت که 
در آن بـه دلیـل مـواردی همچـون طراحی هـای نادرسـت، فشـار کاری 
نامتـوازن، طوالنـی شـدن زمـان تامیـن تجهیـزات و همچنیـن مشـکالت 
عملیاتـی بـا اتـالف زمـان و هزینه روبـه رو هسـتیم. با توجه بـه پیچیدگی 
فعالیت هـای مرتبـط بـا فضای اکتشـاف و تولیـد، کاهش زمـان غیر مولد 
تـا حـد قابل توجهی تحـت تاثیر تعریـف دقیق اسـتراتژی های سـازمان و 
چگونگـی طراحـی سـاختار سـازمان متناسـب بـا اهـداف از پیـش تعیین 
شـده می باشـد. در صورتـی کـه سـاختار سـازمانی بـه درسـتی طراحـی 
نگـردد بخشـی از اطالعـات تنهـا در اختیـار عـده محـدودی بـوده و لـذا 
امـکان کنتـرل صحیـح  نحـوه دسـتیابی بـه اهداف اسـتراتژیک سـازمان 

نـدارد. وجود 
در بســیاری از مــوارد عمــده ی وقــت و تمرکــز نفــرات ســازمان بــه جای 
ــرف  ــود، ص ــته ش ــازمانی گذاش ــتراتژی س ــاب اس ــر روی انتخ ــه ب اینک
ــود.  ــات می ش ــرای تصمیم ــوه ی اج ــی و نح ــات عملیات ــاذ تصمیم اتخ
ــا و  ــازمان ها از رویه ه ــل س ــت کام ــتباه، در تبعی ــز اش ــن تمرک ــود ای نم
دســتورالعمل های موجــود بــرای حــل مســائل، بــه جــای تدویــن درون 

ــود ]4[.  ــده می ش ــا، دی ــازمانی آنه س

مرحله دوم: استاندارد سازی
حوزه ی  در  به خصوص  سازمانی،  هر  در  استاندارد  رویه های  تعریف 
اکتشاف و تولید، از ریسک های پیش روی آن سازمان کاسته و سازمان 
را در جهت فعالیت پویا یاری می نماید. وجود عواملی نظیر موارد زیر، 
اهمیت استاندارد سازی در این حوزه را به عنوان گامی مهم جهت فعالیت 

در قالب یک شرکت اکتشاف و تولید دو چندان می کند:
فنی در هر شرکت  فرد  به  منحصر  راهکار های  و  استاندارد ها  - وجود 
سپس  و  تولید  مرحله ی  تا  اکتشاف  مرحله ی  از  میادین  توسعه  جهت 

ترک میدان
- حجم محدود اطالعات منتشر شده مربوط به علل موفقیت و شکست 
هر یک از این شرکت ها در فعالیت های انجام شده توسط آنها در حوزه 

اکتشاف و تولید
- عدم تمایل به تعریف دقیق استاندارد های این حوزه به صورت مشترک 

توسط تمامی شرکت ها
 به عنوان مثال شرکت های مختلف اکتشاف و تولید صرف نظر از تنوع 
برای  را  متفاوتی  راهکار های  حفاری،   مختلف  روش های  از  استفاده 
طراحی تجهیزات دورن چاهی و سطح االرضی مورد استفاده در توسعه 
میادین به کار می گیرند. تنوع این راهکار ها و طراحی ها، به دلیل تمایل 
این شرکت ها به کاهش زمان های غیرمولد، جلوگیری از نیاز به مهندسی 
و تعمیر مجدد چاه ها و خطوط سطح االرضی، مدیریت بهتر پروژه ها و 
مواردی از این قبیل می باشد. این تنوع فعالیت ها نه تنها در حوزه ی فنی 
با  مذاکرات  انسانی،  منابع  نظیر حوزه های  غیرفنی،  در حوزه های  بلکه 
و  تصمیم گیری  اصول  تولید،  و  اکتشاف  یا  سایر شرکت های خدماتی 

مواردی از این قبیل نیز وجود دارد.
در این راستا، معموال از استاندارد هایی بهره گرفته می شود که قباًل در 
شرکت  یک  در  است  ممکن  هم چنین  شده اند.  استفاده  مشابه  موارد 
اکتشاف و تولید رویه های استاندارد مبتنی بر تجربیات گذشته در یک 
یا چند مورد خاص به صورت درون سازمانی طراحی شده باشند، که با 
به  نسبت  قابل توجهی  تا حد  را  آنها می توان زمان غیر مولد  از  استفاده 

استاندارد های موجود کاهش داد]4[. 

مرحله سوم: شناسایی فرایندهای اصلی و بهينه سازی آنها
و  قوانین  شرکت ها،  سایر  همانند  تولید  و  اکتشاف  شرکت های  در 
مشخص،  فرآیند هایی  قالب  در  حوزه  این  به  مربوط  دستورالعمل های 
فرآیند ها  این  پیاده سازی  از  هدف  )شکل-3(.  است  گردیده  تعریف 
نمودن  بیشینه  منابع موجود و  از  بهره وری  افزایش سطح  پروژه ،  در هر 
این  از فرآیند های  این رو، شناخت دقیق  از  ارزش آن پروژه می باشد. 
حوزه با استفاده از ابزار های مختلف، در فضای رقابتی اکتشاف و تولید، 
جایگاه منحصربه فردی دارد. در این مرحله می باید ضمن شناخت دقیق 
این فرآیندها، از ایجاد پیچیدگی بیش از حد در آنها جلوگیری شود. 
مدیریت  فرآیند  بهبود  سازمان،  هدف  که  صورتی  در  مثال  عنوان  به 
با استفاده از یک تکنولوژی خاص در  توسعه ی میدان بوده و بخواهد 

فرایندهای اساسی جهت ورود به حوزه اكتشاف و تولید ]3[3
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حوزه ی عملیات حفاری به این هدف دست یابد، می باید شناخت دقیقی 
از آن تکنولوژی به دست آورده و سپس فرآیند های حفاری متناسب با 
آن را مدیریت و بهینه سازی کند. در چنین شرایطی ممکن است تغییرات 
زمین شناسی و مخزنی چاه های مورد نظر نیز بر پیچیدگی های این مرحله 

بیفزاید]4[.
یکی دیگر از پارامترهای مهم در بهینه سازی فرآیندها، انجام به موقع آن 
می باشد. در صورتی که فرآیندی به موقع در یک سازمان اجرا نگردد، 

آن  انتظار  مورد  تغییرات  اِعمال  از  ناشی  هزینه های  باالرفتن  عالوه بر 
فرآیند، میزان تاثیر آن نیز کاهش می یابد. شکل-4 میزان تاثیر فرآیند 
تصمیم گیری و هزینه ی متناظر با آن را به صورت شماتیک برای مراحل 

مختلف یک پروژه به نمایش گذاشته است]5[.
انسانی،  سرمایه  حفظ  هدف  با  انسانی،  منابع  مدیریت  فرآیند  اجرای 
مدیریت استعداد ها، گسترش سطح استعداد های سازمانی و مواردی از 
این دست انجام می گردد. اهمیت فرآیند مدیریت منابع انسانی نه تنها در 
حفظ سرمایه ی منابع انسانی حائز اهمیت بوده، بلکه در جذب و تربیت 
نیروی انسانی کارآمد نیز بسیار مهم و حیاتی است. جذب نیروی انسانی 
استعداد های  از  دقیق  شناخت  همچون  مواردی  بر  مبتنی  باید  جدید، 
سیستم های  ایجاد  تخصصی،  غیر  و  تخصصی  حوزه های  در  موجود 
تعیین  شده،  جذب  نیروی  عملکرد  مانیتورینگ  کارمندان،  انگیزشی 
آموزش های موردنیاز مطابق با مانیتورینگ انجام شده، بررسی خروجی  
آنها  نقاط قوت و ضعف و رفع  ماموریت های واگذار شده و شناخت 
باشد. از این رو، اجرای به موقع این سیاست ها، در میزان موفقیت آن، 
اثرگذار خواهد بود. شکل-5 موارد بیان شده را به صورت شماتیک و 
اولین  واگذاری  تا  استخدام  ابتدای  از  مشخص  زمانی  دوره  برای یک 

ماموریت به شخص، نشان می دهد.
بنابراین منظور از بهینه سازی فرآیند ها در این مرحله، شناخت دقیق آن 
تاخیر های  ارزیابی  آن،  شکست  یا  موفقیت  فاکتور های  تعیین  فرآیند، 

بی مورد در اجرا و همچنین کنترل هزینه های مرتبط با آن می باشد.

مرحله چهارم: ارتقا اهداف سازمانی به صورت مداوم
می باید  فرآیند ها  و  تولید، ساختار سازمان  و  اکتشاف  در یک سازمان 
تعیین  از پیش  به اهداف  به گونه ای طراحی گردد که عالوه بر دستیابی 
این  در  برداشت.  گام  باالتر  اهداف  به  دستیابی  جهت  در  بتوان  شده، 
راستا، کنترل مداوم عملکرد سازمانی با استفاده از شاخصه های مشخص 
و از پیش تعیین شده نظیر بهبود طراحی چاه ها، انتخاب بهینه روش های 
ازدیاد برداشت از یک میدان و مواردی از این قبیل، سازمان را در جهت 
برآورده  نحوه ی  بررسی  در  می نماید.  یاری  کالن  اهداف  به  دستیابی 
شدن اهداف سازمانی، عالوه بر تعیین چالش ها و مشکالت، الزم است 
نحوه ی  و  گردیده  مشخص  آن  به  مربوط  شاخصه ی  هدف،  هر  برای 
بهبود کیفیت دستیابی به آن هدف تعیین گردد. به عنوان مثال در صورتی 
اهواز  میدان  در  افقی  چاه  مشخصی  تعداد  حفاری  سازمان،  هدف  که 
باشد، قبل از بررسی میزان پیشرفت مورد انتظار در حفاری چاه های افقی 
در این میدان، باید مشکالت حفاری افقی آن بررسی و سپس متناسب 
با آن مشکالت، سطح مورد انتظار پیشرفت کار تعیین گردد. در نهایت، 

سطح واقعی آن قابل ارزیابی خواهد بود. 

مرحله پنجم: استقرار سيستم های مدون و به روز جهت مدیریت 
اطالعات، داده ها، دانش و تجربيات

هم چنین  و  سازمان  در  موجود  داده های  و  اطالعات  از  دقیق  شناخت 

میزان تاثیر فرآیند تصمیم گیری و هزینه ی متناظر با آن برای 4
مراحل مختلف یک پروژه

زمانی 5 دوره  یه  برای  انسانی  منابع  مدیریت  فرآیند  اجرای 
مشخص از ابتدای استخدام تا واگذاری اولین ماموریت

برای 6 تولید  و  اكتشاف  سازمان  یک  در  اطالعات  مدیریت 
فرآیند حفاری
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مدیریت دانش و ثبت تجربیات کسب شده در خالل انجام فرآیند های 
ارزیابی  و  سازمان  ظرفیت های  دقیق  شناخت  امکان  تولید،  و  اکتشاف 
است یک  ممکن  اگرچه  میان  این  در  می نماید.  فراهم  را  آن  عملکرد 
جایگاه  نوین  تکنولوژی های  به کار گیری  با  تولید  و  اکتشاف  شرکت 
نتواند  که  صورتی  در  اما  باشد،  داده  اختصاص  به خود  را  قابل قبولی 
و  دانش  از  و  نماید  مدیریت  را  خود  داده های  و  اطالعات  به خوبی 
را  خود  پیشرفت  روند  نمی تواند  کند،  استفاده  شده  کسب  تجربیات 
ارزیابی نماید. در صورتی که فرآیند ثبت و مدیریت اطالعات، داده ها، 
هر  موردنیاز  اطالعات  و  پذیرد  صورت  درستی  به  تجربیات  و  دانش 
سیستم های  حالت  این  در  شود،  گذاشته  اشتراک  به  درستی  به  فرد 
نمونه ای  بسیار مناسبی خواهند داشت. شکل-6  یافته، کارکرد  استقرار 
از مدیریت اطالعات را در یک سازمان اکتشاف و تولید برای فرآیند 

حفاری به نمایش گذاشته است]4[.

2- مدل »مدیریت ابداعات عملياتی6 « جهت  فعاليت در حوزه 
اكتشاف و توليد

در عرصه ی اکتشاف و تولید، شیوه  نوینی از همکاری بین شرکت های 
عملیاتی و شرکت های ارائه دهنده خدمات مورد انتظار می باشد. از این 
تامین  به  منحصر  تنها  خدمات  دهنده ی  ارائه  شرکت های  کارکرد  رو 
کاال، تولید یک محصول خاص، تامین نیروی انسانی و مواردی از این 
در  خدمات  دهنده ی  ارائه  شرکت های  دیگر،  بیان  به  نمی گردد.  قبیل 
ارائه ی  و  چالش ها  رفع  جهت  در  را  موثری  نقش  می باید  حوزه،  این 
در  نمایند.  ایفا  تولید  و  اکتشاف  پروژه های  با  مرتبط  راهکارهای 
فاکتور هایی  تاثیر  تحت  شرکت ها،  این  بین  همکاری  فضایی،  چنین 
شرکت های  و  عملیاتی  شرکت های  بین  رفتاری  ناهنجاری های  نظیر 
طرفین،  هزینه های  و  انتظارات  سطح  افزایش  خدمات،  ارائه دهنده 
پروژه، کاهش حداکثری  در  نیاز  مورد  تکنولوژی های  مدیریت سطح 
بنابراین، همکاری  قبیل، می باشد.  این  از  زمان های غیرمولد و مواردی 
واقعی و خالقانه ی طرفین و هم چنین ارائه راهکار های مدیریت تغییرات، 
می تواند نقشی کلیدی را در این سطح از همکاری ها ایفا نماید. در این 
مهمی  نقش  می تواند  زیر  سامانه های  و  پارامترها  از  بهره گیری  میان 
از  بیشینه  استفاده ی  همچنین  و  شرکت ها  همکاری  سطوح  تسهیل  در 
نیرو های کارامد و متخصص و مدیریت سرمایه های پراکنده داشته باشد:
- وجود سیستم های اشتراک گذاری اطالعات در تمامی سطوح پروژه  

بین شرکت های دخیل در پروژه  های اکتشاف و تولید
- مدیریت رخدادها از طریق استقرار مکانیسم جریان کارِی درگردش 

و آگاهانه7 مطابق با شرایط زمانی و مکانی مختلف
- بهره گیری از سیستم های یکپارچه ی تحت وب

- استفاده از تکنولوژی های مدیریت داده  های مختلف در زمان واقعی
متخصص  انسانی  نیروی  و  منابع  از  استفاده حداکثری  امکان  مدل  این 
منجر  و  نموده  فراهم  را  مکانی  و  زمانی  موقعیت  هر  در  غیرمتمرکز 
زمان  در  عملیات  مراکز  در  بهینه  سرمایه گذاری  سطح  گسترش  به 

ابداعات عملیاتی،  از  منظور  این مدل  )RTOCs( می گردد. در  واقعی8 
به کار گیری یا خلق روش های نوین در انجام عملیات  حوزه اکتشاف و 
تولید بوده و نباید با انجام موفق عملیات بر اساس روش های موجود با 
کم ترین خطا، پایین ترین سطح هزینه، پایین ترین میزان تاخیر و مواردی 
از این قبیل، اشتباه گرفته شود. در ادامه، اجزا و عناصر کلیدی این مدل 

به صورت دقیق تر تشریح می گردند ]6[.

همکاری در زمان واقعی9 )در لحظه(
به خدمت گرفتن شیوه ها و  از  همکاری در زمان واقعی، عبارت است 
بین  ارتباط  و  اشتراک گذاری  سخت افزاری  و  نرم افزاری  سیستم های 
تمامی عناصر کلیدی و غیرکلیدی یک پروژه با هدف مدیریت تغییرات 
یک پروژه، مشارکت فعال تمامی شرکت های دخیل در اجرای پروژه 
در  تولید.  و  اکتشاف  پروژه های  در  لحظه  در  و  بهینه  تصمیم گیری  و 
بین  ارتباطی  نوین  شیوه های  از  استفاده  با  مشارکت  شیوه  این  در  واقع 
تمامی ذینفعان یک پروژه اکتشاف و تولید نظیر زمین شناسان، مهندسان 
و  مدیریت  متولیان  سر چاهی،  زمین شناسان  مخزن،  مهندسان  حفاری، 
به صورت  خدمات،  دهنده  ارائه  شرکت های  داده ها،  لحظه  در  تفسیر 
هم زمان هماهنگی انجام شده و اطالعات موجود متناسب با سطح  نیاز 
هر یک از ذینفعان به اشتراک گذاشته می شوند. به منظور ایجاد چنین 
و  ایجاد  تولید،  و  اکتشاف  پروژه های  در  هماهنگی  و  ارتباط  از  سطح 
برقراری  نوین  سیستم های  اطالعات،  و  داده ها  سه الیه  یکپارچه سازی 
و  فرآیند ها  تصمیم گیر،  افراد  و  اطالعات  اشتراک گذاری  و  ارتباط 
هم چون  مواردی  در  می باشد.  پروژه، ضروری  کاربران یک  تجربیات 
بر  نیز عالوه  ارتباطات، یکپارچه سازی درون این الیه  الیه اطالعات و 
یکپارچه سازی با الیه های دیگر ضروری می باشد. بدین منظور باید در 
شده  تولید  داده های  کلیه  پروژه،  اجرای  و  برنامه ریزی  ابتدایی  مراحل 
زمین شناسی،  گزارش های  حفاری،  گزارش های  نظیر  مختلف  منابع  از 
گزارش های  عملیات،  کلیدی  عملکرد  شاخص های  گزارش های 
خروجی مدیریت دانش و مواردی از این قبیل، یکپارچه سازی شده و 
رویه ها و بستر های به اشتراک گذاری، کنترل کیفی و به روز رسانی آنها 
بین تمامی عناصر دخیل در پروژه تعیین گردند. به عنوان مثال در خصوص 
داده های اندازه گیری در طول حفاری )MWD( و نمودار گیری در طول 
حفاری )LWD( باید عالوه بر ثبت دقیق و کنترل کیفی، یکپارچه سازی 
داده ها با سایر تفسیر های زمین شناسی، پتروفیزیکی، اطالعات حفاری و 
سایر اطالعات موجود انجام گردد. هم چنین طراحی سیستمی با امکان 
به روزرسانی برنامه چاه با مشارکت تمامی گروه های دخیل در پروژه های 

اکتشاف و تولید مثالی دیگر از این مدل می باشد.

مدیریت شرایط خاص
آن  در  که  می گردد  اطالق  مواردی  به  مدل،  این  در  خاص  شرایط 
به منظور  و  نبوده  کارآمد  تجاری  یا  کاری  جریان  رایج  فرآیند های 
کنترل آن باید از خالقیت های انسانی یا فرآیند های اتوماتیک بر مبنای 
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شاخصه های آن شرایط خاص، استفاده شود. شرایط خاص ممکن است 
ناشی از ارتباطات بین گروه های مختلف دخیل در یک پروژه اکتشاف و 
تولید، داده های غیرقابل اعتماد، شرایط متناقض با طرح تجاری شرکت 

و مواردی از این قبیل به وجود آید. 
بازخورد  بررسی  و  اجرا  تعریف،  شامل  خاص  شرایط  مدیریت 
نرم افزار های  یا  انسانی متخصص  نیروی  از طریق  فرآیند هایی است که 
اتوماتیک اجرایی می گردند. تشخیص تغییرات داده ها، تعیین داده های 
یک  حفاری  در  حفاری  برنامه  از  انحراف  میزان  تغییر  رفته،  دست  از 
چاه و تعیین عدم یکپارچگی داده ها از جمله مثال های مدیریت شرایط 
و  شرایط خاص  مدیریت  می باشد.  تولید  و  اکتشاف  فضای  در  خاص 
استقرار سیستم اتوماسیون جریان کاری، از جمله شاخصه های اصلی در 
و  اکتشاف  پروژه های  در  کاری  مختلف  گروه های  هم زمان  همکاری 

تولید به شمار می رود ]6[.

جمع بندی الزامات كاربردی اجرای این مدل
در اجرای این مدل، توجه به موارد کلیدی زیر حائز اهمیت می باشد:

- یکپارچه نمودن سیستم ها و تکنولوژی های مورد نیاز جهت همکاری 
در زمان واقعی بین گروه های مختلف اکتشاف و تولید

- استقرار فرآیند های مورد نیاز جهت اجرای دقیق این مدل
منابع  به  دستیابی  و  کاری  مختلف  گروه های  بین  ارتباط  برقراری   -

غیر متمرکز در جبهه های مختلف کاری
گروه های  بین  ارتباط  برقراری  جهت  اپلیکیشن ها  یکپارچه سازی   -
واقعی،  زمان  در  اطالعات  و  داده ها  اشتراک گذاری  و  ثبت  مختلف، 
با  تفسیر ها و برنامه های  گزارش گیری آنی، تهیه پایگاه داده و مقایسه 

موجود
- تعریف رویه های حفظ امنیت نرم افزار ها و برنامه های کاربردی

 تهیه سیستم اتوماتیک مدیریت شرایط خاص به منظور بررسی مشکالت 

مراكز عمليات در زمان واقعی

Geosteering پرسنل متخصص این مرکز با انجام ارزیابی، آنالیز و مدل سازی ها، محل بهینه ی چاه های افقی و مرکز
چند شاخه11 را به گونه ای تعیین می کنند که حداکثر تماس با مخزن فراهم گردد.

اتاق عملیات اکتشاف
(Exploration Operation Room)

در این مرکز، کارشناسان مطالعات و عملیات زمین شناسی حضور داشته و پروژه  های اکتشافی 
همچنین  و  سازند  ارزیابی  نظیر  تصمیم گیری  آنالیزهای  مرکز  این  در  می نمایند.  مدیریت  را 
نمودار گیری گل برای چاه های اکتشافی و توسعه ای انجام شده و مواردی همچون تعیین نقاط 

قراردادن پاشنه لوله جداری، مغزه گیری و انتخاب تست های ساق مته، صورت می پذیرد.

مرکز عملیات حفاری در زمان واقعی
(Real Time Drilling Operation Center)

متخصصان این مرکز تالش دارند تا زمان های غیر مولد را کاهش دهند. در واقع در این مرکز 
داده های مرتبط با عملیات حفاری نظیر داده های MWD، LWD، حفاری افقی، سیاالت حفاری 
موجود  اطالعات  مبنای  بر  بهینه  تصمیم گیری های  و  بررسی شده  دمایی  و  فشاری  اطالعات  و 

انجام می گردد.

مركز یکپارچه سازی واحد های مختلف دخيل در پروژه

مرکز مدیریت رخداد ها
(Event Solutions Center)

این مرکز با همکاری نفرات متخصص، طرح های بهینه ی توسعه میادین را تهیه نموده و کلیه 
نوین  روش های  انجام  با  مرکز  این  در  می نمایند.  مدیریت  را  پروژه  رخداد های  و  چالش ها 
مدل سازی،  و  شبیه سازی  مخزن،  از  صحیح  درک  مخزن،  شاخصه بندی  ریسک،  مدیریت 
توسعه ی  جهت  الزم  تکنولوژی های  هم چنین  می گردد.  تهیه  میدان  توسعه  طرح  بهینه ترین 
به  میدان،  تعیین گردیده و در کل فرآیند جریان کاری  انجام شده  مبنای مطالعات  بر  میدان 

خدمت گرفته می شوند.

مرکز مدیریت هوشمند میدان
(Intelligent Field Centers)

در این مرکز با حضور کارشناسان مدیریتی و فنی به صورت از راه دور، تولید از مخزن در 
و در خصوص  و آغازسازی گردیده  ارزیابی، مدل سازی  مشاهده،  میدان،  و  مقیاس هر چاه 

انتخاب بهیته سطح تولید تصمیم گیری می شود.

مركز آموزش

مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص
در این مرکز دوره های آموزشی معمول متناسب با نیازمند های کاری به روز می شوند. همچنین 
یا  نرم افزاری  آموزش  صورت  به  است  ممکن  کارکنان  نیازمندی های  با  متناسب  آموزش ها 

عملی صورت پذیرد.

1.



36 

سخت  افزاری و نرم افزاری سامانه های ثبت اطالعات و داده ها و ارسال 
یا سایر  پیامک  از طریق  به گروه های پشتیبان  به صورت آنی  مشکالت 

موارد ارتباطی
- مدیریت و یکپارچه سازی داده ها در زمان واقعی

 »Saudi Aramco« 3- نمونه عملی اجرای مدل در شركت
شرکت آرامکو، یکی از شرکت هایی است که با ایجاد زیرساخت های 
واقعی  زمان  در  عملیات  مراکز  بر  مشتمل  مراکزی  تاسیس  و  مناسب 
و  پروژه10  مختلف  واحد های  یکپارچه سازی  مراکز   ،)RTOCs(
و  نرم افزار ها  کلیه  به  آنها  تجهیز  همچنین  و  منسجم  آموزشی  مراکز 
را  مشترک  همکاری  مدل  است  توانسته  نیاز،  مورد  سخت افزار های 
به صورت  ارتباط  برقراری  امکان  مجموعه،  این  در  نماید.  اجرایی 
هم زمان با کلیه ی دکل ها و مدیریت یکپارچه ی 75 دکل وجود دارد. 
در واقع، در این  مجموعه، به کاربران زمین شناسی و حفاری این امکان 
داده می شود که به صورت هم زمان اطالعات زمین شناسی و حفاری را 
در هر زمان و مکان بررسی نموده و نقطه نظرات خود را انتقال دهند ]7[. 
اجرای این مدل در شرکت Saudi Aramco، درس آموخته های زیر را 

در پی داشته است:
بین  باال  هماهنگی  و  یکپارچه سازی  نیازمند  مدل  این  دقیق  اجرای 
واحد های مختلف عملیاتی و تخصصی نظیر واحد های حفاری، مهندسی 

مخزن، مدیریت مخزن، اکتشاف و IT می باشد.
ارائه  شرکت های  پروژه ها،  در  دخیل  شرکت های  سایر  با  همکاری   -
دهنده خدمات و همچنین شرکت های تامین کننده ی نرم  افزار، در اجرای 

این مدل ضروری به نظر می رسد. 
- اجرای این مدل در سطح پروژه های کالن، به استقرار سیستم مدیریت 

پروژه ی قوی و حمایت  رده های مدیریتی نیازمند است.
به دنبال  برای شرکت آرامکو، منافع و مزایای زیر را  این مدل  اجرای 

داشته است:
- افزایش سطح کارایی کاربران در دپارتمان های مختلف

- امکان کنترل عملیات حفاری در حال انجام به صورت هم  زمان
- کاهش زمان دکل و افزایش سطح کیفی عملیات حفاری

- حل سریع تر چالش های عملیاتی
- کاهش هزیته  ناشی از اتالف زمان و ریسک عملیاتی

- بهینه نمودن نفر/ساعت مورد نیاز برای انجام عملیات حفاری
در ادامه، شرح مختصری از مراکز مختلف تشکیل شده توسط شرکت 
همکاری  مدل  اجرای  هدف  با  مراکز  این  است؛  شده  ارائه  آرامکو 
بهترین شکل،  به  بتوانند  تا  آمده اند  به وجود  مجموعه  این  در  مشترک 

مدیریت و اجرای عملیات را پیش ببرند ]7[: 

 Shell 4- نمونه عملی اجرای مدل در شركت
ابداعــات عملیاتــی،  مــدل  نمــودن  پیــاده  به منظــور  شــرکت شــل 
اقــدام بــه تاســیس مرکــز عملیــات یکپارچــه12 در ایــن شــرکت نمــوده 

اســت. هــدف از ایجــاد ایــن مرکــز، فراهــم نمــودن امــکان همــکاری 
بیــن گروه هــای مختلــف در پروژه هــای حفــاری آب هــای عمیــق 
می باشــد. ایــن مرکــز متشــکل از یــک اتــاق کنتــرل از راه دور13 بــوده 
و رویه هــای ارتباطــی بیــن گروه هــای مختلــف در ایــن مرکــز تعریــف 
ــه  ــف کاری ب ــای مختل ــز گروه ه ــن مرک ــع در ای ــت. در واق ــده اس ش
ــز  ــا مراک ــاط ب ــا ارتب ــته و ب ــور داش ــره حض ــد نف ــای چن ــورت تیم ه ص
عملیاتــی، بــدون تــرک محــل کار خــود، چالش هــای عملیاتــی را 
ــتفاده  ــا اس ــز و ب ــن مرک ــق ای ــرات از طری ــن نف ــد. ای ــت می کنن مدیری
بــا مراکــز  را  متنــوع، اطالعــات و داده هــای الزم  نرم  افزار هــای  از 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــای ای ــل در پروژه ه ــای دخی ــایر گروه ه ــی و س عملیات
ــد  ــز می توانن ــن مرک ــرات ای ــه نف ــن کلی ــد. هم چنی ــتراک می گذارن اش
رویــه ی  انجــام فرآیند هــای عملیاتــی را مدیریــت و بهینــه نماینــد. 
ــرل از راه  ــاق کنت ــات یکپارچــه، ات ــری از مرکــز عملی شــکل- 7 تصوی

دور و محــدوده  ی کاری ایــن تیــم را نمایــش می دهــد ]8[. 
استقرار و پیاده سازی مدل شرح داده شده در این مقاله توسط شرکت 

مركز عملیات یکپارچه جهت كنترل عملیات در شركت شل7
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شل و فراهم نمودن یک محیط فعالیت مشترکCWE( 14(، مزایای زیر 
را از جنبه های مختلف برای این شرکت فراهم نموده است:

-  مدیریت کارامد تر مخزن و تجهیزات
- برگزاری کارامد تر جلسات بررسی تولید روزانه و مرور وضعیت چاه 

نسبت به گذشته
- تصمیم گیـری سـریع تر و اولویت  بنـدی تصمیمـات بـا حضـور کلیـه 

دخیل  نفـرات 
تیـم  بیـن گروه هـای مختلـف عملیاتـی و  ارتبـاط مـداوم و مناسـب   -
تصمیم گیـر حاضـر در دفاتـر مرکـزی و تعییـن راهکار های تولید بیشـتر 

چاه هـا از 
- کاهش اتالف وقت در فعالیت های مهندسی

- افزایـش سـطح ایمنـی عملیات هـا و جلوگیـری از تردد هـای مـداوم 
ضـروری غیر 

- برگـزاری جلسـات کلـی بررسـی وضعیـت چـاه بـه صـورت هـر سـه 
روز یکبـار

- تعریـف دقیـق اندیـس عملکـرد کلیـدی به منظـور سـنجش عملکرد، 
تجهیـزات، فعالیت هـا و دسـتاوردهای مرکـز فعالیـت مشـترک

- افزایـش سـطح اعتمـاد بیـن گروه هـای دخیـل در اجـرای پروژه هـا تـا 
97 درصـد ]8[.

نتيجه گيری
از  دقیق  شناخت  با  تولید  و  اکتشاف  فضای  یکپارچه ی  مدیریت 
فرآیند ها و چالش های پیش روی این فضا، به عنوان یکی از پیچیده ترین 

گستردگی  می رود.  به شمار  گاز  و  نفت  صنایع  در  صنعتی  زنجیره های 
حجم فعالیت ها از مراحل اکتشاف تا تولید و سپس ترک میدان، حضور 
بر  قبیل،  این  از  مواردی  و  عملیاتی  غیر  و  عملیاتی  متعدد  شرکت های 
نقاط قوت و ضعف عملکرد  و  این حوزه  فرآیند های  اهمیت شناخت 
شرکت های اکتشاف و تولید می افزاید. در این میان تأسیس و مدیریت 
شناسایی  مستلزم  نوپا،  به ویژه  و  متوسط  کوچک،  شرکت های  موفق 
الگوهای ارائه شده جهت ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید در سراسر 
دنیا و انتخاب شیوه ای بهینه در این خصوص می باشد. الگوی ارائه شده 
در این مقاله و پیمودن دقیق هر یک از مراحل پنج گانه ی آن، بر اجرای 
دارد.  به سزایی  تاثیر  تولید  و  اکتشاف  شرکت های  ایجاد  فرآیند  موفق 
همچنین مدل مدیریت ابداعات عملیاتی که به عنوان یکی از مدل های 
به کار گرفته شده توسط شرکت های E&P، در این مقاله ارائه شد، مدلی 
شرایط خاص  مدیریت  و  واقعی  زمان  در  همکاری  بر  مبتنی  که  است 
پی  در  را  موفقیت هایی  بین المللی،  شرکت های  در  آن  اجرای  و  بوده 

داشته است. 
بیان فرآیند های مرتبط با فضای اکتشاف و تولید و بررسی کامل مدل های 
ارائه شده برای فعالیت در این حوزه، مستلزم مطالعات گسترده ای بوده 
که ارائه ی همه این موارد در حوصله ی موضوع این بحث نمی گنجد. 
از این رو به نظر می رسد با توجه به پیچدگی های مربوط به فرآیند های 
متنوع در این عرصه، همچون فرآیند مدیریت پروژه، مدیریت ریسک، 
انسانی،  منابع  مدیریت  و  تکنولوژی  انتقال  مدیریت  مالی،  مدیریت 
ضروری است این موارد نیز توسط صاحب نظران این عرصه، به صورت 
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