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مروری بر کارنامهی پژوهش و فنآوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بهروایت آمار
ادارهی پژوهش و فنآوری شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب با ساختار کنونی
از سال  ١٣٧٩پایهگذاری گردید و انجام
فعالیتهای پژوهشی بر عهده آن گذارده شد.
این اداره برای راهبری پروژههای پژوهشی در
زمینههای مختلف ،تعداد  ١٤گروه تخصصی،

پروژههای تحصیالت تکمیلی؛ آمار و عملکرد مقایسهای
(سال پژوهشی فعلی :فاصلهی زمانی مهر  ١٣٩٤تا مهر  -١٣٩٥پروژههای جاری :پروژههایی که در مهر  ٩٥در حال اجرا بودهاند)

1

ردیف

2

ردیف

 ١٠٣حوزهی تخصصی ٢٥٧ ،نفر عضو گروه
تخصصی و  ١٥٦ناظر پژوهشی در اختیار دارد.
از ابتدای تشکیل این اداره تاکنون تعداد
پروژههای تحقیقاتی خاتمهیافته  ١٣١پروژه به
مبلغ  ١٤میلیارد تومان بوده که نتایج  ٩٣پروژه
از آنها مورد استفاده ادارات متقاضی قرار

گرفته و استفاده از نتایج سایر پروژهها نیازمند
تعریف فازهای تکمیلی است .همچنین در
بخش تحصیالت تکمیلی تاکنون  ٦٨٨پروژه
( ١٧پروژه در مقطع دکتری و  ٦٧١پروژه در
مقطع کارشناسی ارشد) خاتمه یافته است.
بــا توجــه بــه اهمیــت ازدیــاد برداشــت و بهبــود

سال پژوهشی فعلی

پروژههای تحصیالت
تکمیلی

سال پژوهشی قبلی
درصد از شرکت ملی

تعداد

مبلغ (میلیونتومان)

١

جاری

٦٥١

٣٢٧

٣٢

٢

منعقد شده

٢٠١

٣٥٤

١٣

٨٤١

٣

خاتمه یافته

٨٩

٣٦٥

٣٧

٨١

نفت ایران

تعداد

مبلغ (میلیون تومان)

٦٦١

٨٤٧
٨٥٦
٣٣٦

پروژههای تحقیقاتی با قابلیت تجاریسازی
مجری

عنوان

وضعیت پروژه

جاری

١

ساخت توربین گازی سوالر سنتار مدل T-٤٥٠٢

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

٢

تولید پنج قلم افزایههای سیمان حفاری

جهاد دانشگاهی ،پژوهشکدهی توسعهی صنایع شیمیایی کرج

خاتمه یافته

٣

تولید دوغاب سیمان سبک و فوقسبک جهت سیمانکاری
پشت آستری  ٧اینچ  ١٠حلقه چاه مارون

پژوهشگاه صنعت نفت

خاتمه یافته

٤

تولید افزایههای مناسب برای دستیابی به سیمان با خاصیت
االستیک برای میدان مارون

پژوهشگاه صنعت نفت

خاتمه یافته

٥

توسعهی فیلتراسیون غشایی در تصفیهی پساب واحد نمکزدایی
با قابلیت تزریق در چاه

پژوهشگاه صنعت نفت

خاتمه یافته

٦

استفاده از روشهای جدید جهت پاکسازی زمینهای آلوده
به مواد نفتی اطراف تأسیسات نفت و گاز (با تأکید بر استفاده از
پوششهای گیاهی)

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

خاتمه یافته

٧

تولید صنعتی  DRAجهت خطوط لوله واحد بهرهبرداری نفت

جهاد دانشگاهی ،پژوهشکدهی توسعهی صنایع شیمیایی کرج

خاتمه یافته

٨

توسعهی تله متری در حفاظت خطوط لوله زیرزمینی

جهاد دانشگاهی ،پژوهشکده ی فنآوری تولید

خاتمه یافته
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اخبار فناوری

فرآیندهــای تولیــد از مخــازن هیدروکربنــی
و بــا توجــه بــه تــوان بالقــوهی دانشــگاهها
و مراکــز تحقیقاتــی کشــور در خــرداد مــاه
 ،١٣٩٣موافقتنامــهی دوجانبــهی همــکاری
علمی–تحقیقاتــی بیــن وزارت نفــت و وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فــنآوری امضــاء شــد.
در بهمــن مــاه همــان ســال قراردادهایــی
بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران (کارفرمــا)
و شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب
(مجــری) از یکســو و شــش دانشــگاه و
مرکــز پژوهشــی (مشــاور پژوهشــی) از ســوی
دیگــر بــا موضــوع انجــام مطالعــات پژوهشــی
و مشــاورهای جهــت توســعهی فنآوریهــا
بهمنظــور بهینهســازی فرآیندهــای تولیــد و
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پروژههای شاخص جاری
(عملکرد پژوهش و فنآوری در طرح توسعه ی فنآوریهای ازدیاد برداشت و بهبود تولید از میادین)

ردیف

عنوان

مجری

شرکت توربین ماشین

١

بومیسازی دانش فنی و ساخت داخل توربین گازی سوالر سنتار مدل  T-٤٥٠٢بههمراه طراحی ،احداث و
راهاندازی تست استند عملکرد توربین گازی سوالر سنتار (محرک مکانیکی)

٢

تدوین دانش فنی ،طراحی مفهومی و پایهی پیشرفتهی واحد نیمهصنعتی تولید سوخت مایع از گاز طبیعی به ظرفیت
هزار بشکه در روز با روش فیشر  -تروپش

پژوهشگاه صنعت نفت

٣

طراحی ،تولید و تزریق ژل پلیمر مناسب به فواصل تولیدی نفت جهت جلوگیری از تولید آب اضافی سازند در
مخازن ماسهای و کربناتهی شکافدار مناطق نفتخیز جنوب (فاز دوم)

دانشگاه تربیت مدرس

٤

تهیهی نرمافزار شبیهسازی ،تدوین دانش فنی و ساخت یک پایلوت سیار نمکزدای الکترواستاتیک جهت ارزیابی و
بهینهسازی واحدهای نمکزدایی موجود و ارزیابی اولیهی مواد تعلیقشکن

دانشگاه شیراز

٥

دستیابی به دانش فنی تولید نانوسیاالت جهت استفاده در مبدلهای حرارتی و برجهای خنککننده با هدف افزایش
بازده انتقال حرارت

پژوهشگاه صنعت نفت

٦

8

افزایــش ضریــب ازدیــاد برداشــت در میادیــن
منتخــب منعقــد شــد .بــر اســاس ایــن قــرارداد،
دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی منتخــب
موظــف شــدند بــا اتخــاذ رویکــردی پژوهشــی
و مبتنــی بــر فنآوریهــای روز جهــان،
همــهی فعالیتهــای الزم بــرای افزایــش
ضریــب برداشــت و بهبــود تولیــد از میادیــن
مربوطــه را ظــرف مــدت  ١٠ســال راهبــری
کننــد.
بــا توجــه بــه قــرارداد مذکــور ،انتقــال و
توســعهی فنآوریهــای بخــش باالدســتی
شــامل بهبــود تولیــد و ازدیــاد برداشــت
( )EOR/IORدر شــش میــدان نفتــی
شــامل میادیــن اهــواز (مخــازن آســماری و

بنگســتان) ،منصــوری (مخــازن آســماری
و بنگســتان) و بیبیحکیمــه (مخــازن
آســماری و بنگســتان) – جمعــاً  ٦میــدان
و  ١٢مخــزن– بــه شــش دانشــگاه و مرکــز
پژوهشــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،دانشــگاه
آزاد اســامی ،دانشــگاه صنعتــی شــریف،
دانشــگاه صنعــت نفــت ،دانشــگاه شــیراز و
پژوهشــکدهی ازدیــاد برداشــت واگــذار شــد.
هــدف کلــی طــرح ارائــهی راهحــل بــرای
چالشهــای میادیــن واگــذار شــده ،کســب
دانــش فنــی در زمینــهی ازدیــاد برداشــت و
بهبــود تولیــد ( ،)EOR/ IORارتقــاء جایــگاه
جهانــی کشــور و دســتیابی بــه رتبــهی اول
اقتصــاد دانشبنیــان در منطقــه اســت.

انجام مطالعهی پایه جهت انجام تغییرات الزم در واحد بهرهبرداری موجود آبتیمور برای کاهش میزان H2S

نفتخام به ١٥ PPM

خاورمیانه

جهاد دانشگاهی،

پژوهشکدهی توسعهی صنایع
شیمیایی کرج

٧

مطالعهی ساخت و طراحی فرموالسیون سامانههای مناسب جهت جلوگیری از هرزروی سیال حفاری در مخزن
بیبیحکیمه

پژوهشگاه صنعت نفت

٨

تولید نیمه صنعتی نانو عایق حرارتی

پژوهشگاه صنعت نفت

٩

ارتقاء مدل ریاضی شبیهساز مخازن هیدروکربنی  ١١-FARSبرای جریان سهفازی و سهبعدی

دانشگاه شهید چمران

١٠

تدوین و توسعهی دانش فنی ساخت متهی حفاری دندانهای با انجام مطالعات راهبردی و بهکارگیری فنآوریهای
نوین

جهاد دانشگاهی،

پژوهشکدهی فنآوری تولید
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ردیف

پروژههای پژوهشی واگذار شده طرح توسعهی میادین منتخب

نام میدان

نام مخزن

عنوان پروژه

١

افزایش ضریب بازیافت از مخزن بنگستان میدان اهواز با
استفاده از روشهای فنآورانه

اهواز

آسماری و بنگستان

٢

افزایش اثربخشی تزریق گاز در کالهک گازی جهت
بهبود بازیافت نفت در میدان کرنج با استفاده از روشهای
فنآورانه

کرنج

آسماری و بنگستان

٣

افزایش ضریب بازیافت از مخزن بنگستان میدان کوپال با
استفاده از روشهای فنآورانه پایه آبی  /گازی

کوپال

آسماری و بنگستان

٤

بهکارگیری روشهای فنآورانه ازدیاد برداشت پایه
آبی /پایه گازی در مخزن بنگستان میدان منصوری

منصوری

آسماری و بنگستان

٥

افزایش ضریب بازیافت نفت در مخازن آسماری و
بنگستان میدان گچساران با استفاده از فنآوریهای نوین

گچساران

آسماری و بنگستان

٦

ارائـهی روشهـای فنآورانـه در ازدیـاد برداشـت ()EOR
از نواحـی آبروفتـه و گازروفتـه مخـزن آسـماری میـدان
بیبی حکیمـه

بیبیحکیمه

آسماری و بنگستان

مشاور پژوهشی

پژوهشگاه

صنعت نفت
دانشگاه آزاد
اسالمی

دانشگاه

صنعتی شریف
دانشگاه شیراز
دانشگاه

صنعت نفت
پژوهشکدهی

ازدیاد برداشت

تعداد

سال پژوهشی قبلی
مبلغ

REP

تعداد

(میلیون

٣٠

٧٠٢١

٢٣٢

٢٧

٤٤٨٤

٦٠٥

١٠

٨٠٢٠

٩٨٥

١٧

٤٦٣١

٥٠٠

٢٦

٦٩٨٧

٨٣٦

٨

٩٥١

١٢٤

تومان)

سیاست های شرکتهای فراملیتی نفتی در دورهی قیمتهای کم نفت
شـــرکتهای بـــزرگ نفتـــی همزمـــان در
بس ــیاری از کش ــورهای دنی ــا فعالی ــت دارن ــد
و در ح ــال اج ــرای پ ــروژه هس ــتند از جمل ــه
توتـــال در  ١٣٠کشـــور ،انـــی در  ٨٣کشـــور،
بیپـــی در  ٨٠کشـــور ،شـــل در  ٧٠کشـــور،
رپســـول در  ٤٧کشـــور و اســـتات اویـــل در
 ٣٠کشـــور .صرفنظـــر از مباحـــث مالـــی
و فنـــی ،ایـــن واقعیـــت نشـــانگر نظـــام بســـیار
کارآمـــد مدیریتـــی شـــرکتهای یـــاد
ش ــده اس ــت ک ــه ب ــه آنه ــا ام ــکان مدیری ــت
همزمـــان ایـــن حجـــم از فعالیتهـــا در
کشـــورهای مختلـــف بـــا نظامهـــای حقوقـــی

مختلـــف را میدهـــد .یکـــی از جنبههـــای
کارآمـــدی شـــرکتهای نفتـــی یادشـــده،
اتخـــاذ سیاســـتهای متناســـب بـــا شـــرایط
ب ــازار و ب ــا ه ــدف افزای ــش کارآی ــی اس ــت.
بهنوشـــتهی شـــانا برخـــی از سیاســـتهای
جدیـــد شـــرکتهای نفتـــی جهـــان در
دورهی قیمته ــای پائی ــن نف ــت بدی ــن ق ــرار
اســـت:
تمرکززدایی

یکـی از سیاسـتهای جدیـد شـرکتهای
نفتی ،تمرکززدایی اسـت .در  ١٥سـال گذشـته

مرکزیـت بیشـتر شـرکتهای نفتـی بـه دالیـل
مختلـف از جملـه افزایـش حجـم عملیـات،
لـزوم مدیریـت ریسـک و غیـره تا حـد زیادی
متـورم شـده اسـت.
س ــقوط قیم ــت نف ــت ،بس ــیاری از هزینهه ــای
باالســـری شـــرکتها را غیرقابلتوجیـــه
کـــرده و افـــزون بـــر آن فرآینـــد کنـــد
تصمیمگیـــری در ایـــن شـــرکتها بـــرای
حفـــظ موقعیـــت رقابتـــی شـــرکتها بـــه
ی ــک تهدی ــد تبدی ــل ش ــده اس ــت .از جنب ـهی
عملیات ــی ،تصمیمگی ــری در مراح ــل اجرائ ــی
ی ــک پ ــروژه ،در منطقــهی عملیات ــی بهت ــر از
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اخبار فناوری

دفتـــر مرکـــزی شـــرکت مســـتقر در کشـــور
دیگ ــر ب ــا ه ــزاران کیلومت ــر فاصل ــه خواه ــد
بـــود .در مطالعـــهی مـــورخ ســـپتامبر ٢٠١٦
مؤسســهی مکن ــزی ب ــه ای ــن موض ــوع اش ــاره
و تأکیـــد شـــده کـــه کمـــاکان مدیریـــت
ریســـکهای فنـــی ،مالـــی و عملیاتـــی،
شـــاخصهای مهـــم بـــرای تمرکـــز در
تصمیمگیریهـــای شـــرکت محســـوب
میشـــوند و بنابرایـــن دو مـــدل رویکـــرد را
در ایـــن خصـــوص پیشـــنهاد میکنـــد:
الـف) بـرای پروژههایـی بـا ریسـک
کمتـر؛ تمرکززدایـی و اعطـای اختیـارات
تصمیمگیـری بیشـتر بـه مدیریـت پـروژه
ب) بــرای مباحــث کالن و پروژههــای
پیچیــده ماننــد پــروژهی آبهــای عمیــق و
الانجــی؛ مدیریــت متمرکــز
برونسپاری

قیمتهـــای افســـانهای نفـــت و ســـود
هنگف ــت پ ــروژه ه ــای باالدس ــتی س ــبب ش ــد
در دو دهـــه ی گذشـــته برخـــی شـــرکتهای
غیرنفت ــی وارد پروژهه ــای نفت ــی ش ــوند .ام ــا
ســـقوط قیمتهـــا ســـبب شـــد ایـــن گـــروه
از شـــرکتها تصمیـــم بـــه خـــروج از ایـــن
حـــوزه بگیرنـــد .ازجملـــه اینکـــه چنـــد روز
پی ــش اع ــام ش ــد ک ــه دو ش ــرکت Maersk
و  DONG Energyتصمیـــم گرفتهانـــد
همـــه ی فعالیتهـــای نفـــت و گاز خـــود

را ادغـــام کننـــد .بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح
ش ــرکت جدی ــدی ب ــه ارزش  ١٠میلی ــارد دالر
ایجـــاد خواهـــد شـــد.
بســـیاری از شـــرکتهای بـــزرگ نفتـــی در
ح ــال بازنگ ــری فعالیته ــای هس ــتهای خ ــود
هس ــتند .ای ــن موض ــوع ک ــه چ ــه فعالیتهای ــی
بای ــد در داخ ــل ش ــرکت انج ــامش ــود و چ ــه
فعالیتهایـــی میتوانـــد بـــا مشـــارکت
دیگـــر شـــرکتها بهشـــکل برونســـپاری
انج ــام گ ــردد تصمی ــم مهم ــی ب ــرای ادامــهی
فعالیـــت شـــرکتهای نفتـــی بهشـــمار
میآیـــد .بایـــد درنظـــر داشـــت همـــه ی
شـــرکتهای مزبـــور از تـــوان مالـــی ،فنـــی و
تشـــکیالتی کافـــی بـــرای حفـــظ و توســـعهی
رشـــتهفعالیتها درون ســـازمانی برخـــوردار
هســـتند .شـــرکتهای نفتـــی بـــا درنظـــر
گرفتـــن عواملـــی مثـــل هزینـــهی تمـــام شـــده
و کارآیـــی حتـــی برخـــی از فعالیتهـــای
کلیـــدی پـــروژه را بـــه ســـایر شـــرکتهای
تخصصـــی واگـــذار میکننـــد .بـــرای نمونـــه
شـــرکت  BGقبـــل از اینکـــه تحـــت تملـــک
شــرکت شــل قــرار گیــرد بــا امضــای قــرارداد
بلندمـــدت مشـــارکت راهبـــردی ،همـــهی
فعالیتهـــای  FEEDپروژههـــای خـــود را
ب ــه ش ــرکت پیمان ــکاری  KBRواگ ــذار ک ــرده
بـــود.
ام ــروزه زنجی ــرهای از ش ــرکتهای خدم ــات
و تجهیـــزات ســـرچاهی ( )OFSEبهوجـــود

آمدهانـــد کـــه بســـتههای خدماتـــی متنوعـــی
ارائـــه میدهنـــد؛ بهطـــوری کـــه ســـبب
بازنگـــری شـــرکتهای نفتـــی در انجـــام
درون ســـازمانی برخـــی از فعالیتهـــای
اصلـــی پروژههـــا شـــدهاند .توجـــه محـــض
ب ــه مباح ــث فن ــی و مال ــی و غفل ــت از اس ــتقرار
نظ ــام کارآم ــد مدیریت ــی مان ــع تحق ــق اه ــداف
ملـــی بـــرای ارتقـــاء صنعـــت نفـــت خواهـــد
بـــود .بـــه اعتقـــاد نگارنـــده ،شـــرکتهای
ایران ــی نی ــز بای ــد از ای ــن سیاســتهای نوی ــن
و علمـــی تجربـــه شـــدهی بینالمللـــی تبعیـــت
کننـــد .بهعنـــوان نمونـــه ،موفقیـــت حرفـــهای
و اقتصـــادی یـــک شـــرکت خدماتـــی بـــا
ش ــناخت ظرفیته ــای واقع ــی خ ــود بهج ــای
گســـترش فعالیتهـــا و حتـــی اصـــرار بـــه
داشـــتن نقـــش  E&Pدر تمرکـــز بـــر فعالیـــت
هســـتهی خـــود و حفـــظ جایـــگاه یـــک
پیمانـــکار فرعـــی .همچنیـــن برونســـپاری
خدمـــات پروژههـــا میتوانـــد بـــه مدیریـــت
کارآمـــد پروژههـــا توســـط شـــرکتهای
کارفرمایـــی کمـــک کنـــد.
ایــن سیاســتهای نویــن از جملــه
تمرکززدایــی و برونســپاری کــه همگــی
بــا هــدف افزایــش کارآیــی انجــام میشــود
میتواننــد راهگشــای بســیاری از مشــکالت
صنعــت نفــت کشــور و بهتبــع آن تحــرک
شــرکتها و صنایــع داخلــی و خــروج آنهــا
از رکــود باشــد.

كاربرد فنآوري جديد نانو با هدف ازدياد برداشت نفت
محققــان دانشــگاه هوســتون و دانشــگاه
صنعــت نفــت چيــن اخيــرا ً مــاده ای شــيميايي
بــا عنــوان نانــو ســيال آمفيفيليــك را بــر پايـهی
گرافــن و بــا هــدف اســتفاده در پروژههــاي
ازديــاد برداشــت از مياديــن خشــكي و دريايــي
معرفــي كردهانــد .بهكارگيــري ايــن مــاده
در روشهــاي ثالثيــهی ازديــاد برداشــت بــا
غلظــت كــم (حــدود  0/01درصــد) منجــر بــه
افزايــش برداشــت  15درصــدي شــده اســت.
10

دليــل اصلــي عملكــرد مثبــت ايــن مــاده در
ازديــاد برداشــت ،تشــكيل فيلمــي جامدگونــه
از آب و نفــت اســت كــه در عيــن داشــتن
قــدرت هيدروديناميكــي زیــاد در انتقــال
مايعــات ،تنــش ميانرويــهی آب و نفــت را
نيــز كاهــش ميدهــد.
بـــه نوشـــتهی بولتن ازديـــاد برداشـــت ،از
مزايـــاي نانـــو ســـيال جديـــد ،ميتـــوان
بـــه ســـازگاري آن بـــا محيـــط زيســـت و

مقـــرون بهصرفهتر بـــودن آن اشـــاره كرد.
بررســـيها حاكي از آنســـت كه استفاده از
ســـاير نانوســـيالها در غلظت مشـــابه منجر
به افزايـــش بازيافـــت حـــدود  5درصدی
نفت ميشـــود ،در حالـــي كه اســـتفاده از
نانوســـيال جديد ،با افزايـــش  15درصدي
ضريـــب بازيافـــت نفت ،نقـــش مؤثري در
كاهـــش هزينههـــاي ازدياد برداشـــت ثالثيه
بهدنبـــال خواهد داشـــت.
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صنعت حفاری ایران در نگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای
اســـامی در گزارشـــی ،چالشهـــا و
فرصتهـــای پیـــشروی صنعـــت حفـــاری
ایـــران را بررســـی کـــرد .ایـــن مرکـــز
پژوهشـــی در گـــزارش خـــود بـــه مراحـــل
تولیـــد هیدروکربـــن از یـــک مخـــزن نفتـــی
یـــا گازی شـــامل اکتشـــاف ،ارزیابـــی و
توســـعه اشـــاره میکنـــد .بـــر ایـــن اســـاس،
اولیـــن گام در راه کشـــف نفـــت در اعمـــاق
زمیـــن ،عملیـــات اکتشـــافی نامیـــده میشـــود
ک ــه ب ــا بهرهگی ــری از دان ــش زمی ــن شناس ــی،
وضعیـــت و ســـاختمان طبقـــات زمیـــن در
محـــل موردنظـــر امکانپذیـــر اســـت .بـــر
پایـــهی ایـــن گـــزارش ،حفـــاری چاههـــای
نفـــت و گاز تخصصیتریـــن و پیچیدهتریـــن
بخـــش فعالیتهـــای مربـــوط بـــه مرحلـــهی
اکتشـــاف اســـت .هزینـــهی حفـــاری یـــک
چ ــاه اکتش ــافی ت ــا ح ــد زی ــادی ب ــه موقعی ــت
جغرافیایـــی چـــاه ،عمـــق آن و اینکـــه چـــاه
در خشـــکی باشـــد یـــا دریـــا بســـتگی دارد

و ممکـــن اســـت از  ١٠تـــا  ١٠٠میلیـــون
دالر تغییـــر کنـــد؛ همچنیـــن بهدلیـــل
نبـــود فنآوریهایـــی کـــه بتواننـــد بـــدون
حفـــاری چـــاه ،حجـــم و کیفیـــت مخـــازن
هیدروکربنـــی را از روی ســـطح زمیـــن و
بـــا دقـــت تعییـــن کننـــد تصمیمگیـــری در
خص ــوص م ــکان حف ــاری نخس ــتین چ ــاه ،در
موفقیـــت عملیـــات بســـیار مؤثـــر اســـت.
ایــن گــزارش میافزایــد :مثــ ً
ا قبــل از
اســتفاده از لرزهنــگاری ســهبعدی ،احتمــال
حفــاری موفــق در آمریــکا  ٢٥درصــد بــود
امــا بــا اســتفادهی گســترده از لرزهنــگاری
ســهبعدی در ســال  ،٢٠٠٥درصــد
حفاریهــای موفقیتآمیــز اکتشــافی بــه
 ٥٠درصــد افزایــش یافتــه اســت .ایــن رقــم
بــرای چاههــای توســعهای بــه  ٨٨درصــد
نیــز رســیده اســت .از ســوی دیگــر بایــد بــه
ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه منابــع و
ذخایــر هیدروکربنــی در جهــان محدودنــد و
تاکنــون بســیاری از میادیــن ســهل الوصــول

شــناخته شــدهاند .بــر ایــن اســاس بــا وجــود
پیشــرفتهای نســبی فــنآوری ،ضریــب
موفقیــت فعالیتهــای اکتشــافی روزبــهروز
کاهــش مییابــد.
پــس از اخــذ اطالعــات الزم تصمیــم اینکــه
آیــا بایــد در میــدان ســرمایهگذاری انجــام
شــود یــا خیــر بــه مرحل ـهی ارزیابــی موکــول
میشــود؛ در ایــن تصمیمگیــری حجــم
اطالعــات موجــود ،حجــم نفــت درجــای
میــدان ،پیچیدگیهــای زمینشناســی،
تعــداد چاههــای مــورد نیــاز بــرای حفــاری
و محدودیــت زمانــی در تصمیمگیــری
مؤثرنــد .پــس از مرحلــهی ارزیابــی میــدان
اگــر نتیج ـهی ارزیابیهــا مثبــت باشــد نوبــت
بــه توســعهی میــدان میرســد کــه در اینجــا
انتخــاب مــدل زمینشناســی مهــم خواهــد
بــود .ایــن مــدل بایــد شــامل اطالعــات نســبتاً
دقیقــی در خصــوص ســاختار و حجــم مخــزن،
خصوصیــات ســیال مخــزن و چگونگــی
توزیــع آن در مخــزن باشــد.

چالشهای صنعت حفاری ایران
اهمیــت و گســتردگی صنعــت حفــاری
از آن رو اســت کــه بههمــراه یــک دکل
حفــاری حــدود  ١٥شــرکت ســرویسدهندهی
خدمــات حفــاری وجــود دارد کــه عظیــم
بــودن ایــن صنعــت از نظــر فـنآوری و نیــروی
انســانی را بیــش از پیــش آشــکار میکنــد.
بــا ایــن حــال میانگیــن متــراژ حفــاری انجــام
شــده در ایــران در مقایســه بــا کشــورهای
پیشــرفته ماننــد آمریــکا کمتــر اســت کــه
از جملــه دالیــل ایــن امــر پاییــن بــودن
ســطح فــنآوری ایــران ،اســتفاده نکــردن
از سیســتمهای مدیریتــی اســتفاده شــده در
ایــن کشــورها و یکســان نبــودن اســتاندارد

تجهیــرات و کاالهــای مــورد اســتفاده اســت.
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای
اســامی در ادامــهی ایــن گــزارش هزینــهی
حفــاری را مــورد توجــه قــرار میدهــد:
حــدود  70-80درصــد هزینــهی تولیــد بــه
زمــان حفــاری وابســته اســت کــه بــا افزایــش
بهــرهوری کاهــش مییابــد .تعــداد  ٣٥عامــل
برونچاهــی و  ١٠١عامــل درونچاهــی بــر
بازدهــی عملیــات حفــاری اثرگذارنــد.
عوامــل درونچاهــی از جملــه انتخاب ســرمته،
ترکیــب گل حفــاری و غیــره مربــوط بــه
مباحــث مهندســی اســت و عوامــل برونچاهی
ماننــد ضوابــط ،نحــوهی خریــد کاال ،آمــوزش

نیــروی انســانی و عواملــی از ایــن دســت بــه
مدیریــت مربــوط میشــود.
ســـه عامـــل کاهـــش زمانهـــای تلـــف
شـــدهی حفـــاری ،افزایـــش ســـرعت نفـــوذ
و عملیـــات هوشـــمند در افزایـــش بازدهـــی
حفـــاری نقـــش مؤثـــری دارنـــد .از جملـــه
چالشهـــای مهـــم صنعـــت حفـــاری در
ایـــران میتـــوان بـــه نبـــود قطعـــات مـــورد
نیـــاز حفـــاری حیـــن عملیـــات فـــوران چـــاه،
نیـــروی انســـانی متخصـــص ،نبـــود لـــوازم و
تجهی ــزات ،نب ــود س ــرمایهگذاری و نخری ــدن
ماشـــین آالت و دســـتگاه هـــای حفـــاری از
کشـــورهای صاحـــب دانـــش اشـــاره کـــرد.
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اخبار فناوری

توانمندی شرکتهای داخلی در ساخت تجهیزات درونچاهی
وزارت نفــت در مســیر ارتقــاء توانمندیهــای
داخلــی و اجــرای سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی ،طــرح بومیســازی ده گــروه
خانــوادهی کاالهــا و تجهیــزات صنعــت نفــت
را در دســتور کار دارد کــه ســاخت تجهیــزات
ســرچاهی و درونچاهــی صنعــت نفــت هم در
ایــن گروههــای کاالیــی دیــده شــده اســت.
در ایــن خصــوص معــاون وزیــر نفــت در
امــور پژوهــش و فــنآوری بــه توانمنــدی
شــرکتهای داخلــی در ســاخت تجهیــزات
درونچاهــی نفــت اشــاره کــرد و گفــت :ایــن
تجهیــزات از قابلیــت کافــی بــرای صــادرات
بــه دیگــر کشــورهای منطقــه برخوردارنــد.
محمدرضــا مقــدم بــا بیــان اینکــه هماکنــون در
طراحــی و تولیــد تجهیــزات درونچاهی وضع
مطلوبــی داریــم گفــت :ســاخت تجهیــزات

درونچاهــی از مهمتریــن بخشهــای
ســاخت تجهیــزات نفتــی در داخــل محســوب
میشــود زیــرا کوچکتریــن اشــتباه در
ســاخت ایــن تجهیــزات چاههــای نفتــی را
بــا خطــرات بزرگــی مواجــه می کنــد .معــاون
مهندســی ،پژوهــش و ف ـنآوری وزیــر نفــت
افــزود :شــرکتهای ســازندهی تجهیــزات
درونچاهــی صنعــت نفــت توانســتهاند
اطمینــان مشــتریان داخلــی را جلــب کننــد.
همچنیــن اگــر برخــی موانــع پی ـشروی ایــن
شــرکتها برطــرف شــود محصــوالت آنهــا
بــدون تردیــد قابلیــت صــادرات به کشــورهای
منطقــه را خواهــد داشــت.
وی تصریـــح کـــرد :هـــدف مـــا از اجـــرای
طـــرح بومیســـازی ده گـــروه کاالهـــای
م ــورد نی ــاز صنع ــت نف ــت ،افزای ــش ق ــدرت

طراح ــی و مهندس ــی ب ــا برن ــد داخل ــی اس ــت
تـــا بـــه نوعـــی هویـــت داخلـــی کشـــور در
حـــوزهی طراحـــی و مهندســـی تجهیـــزات
نفتـــی شـــکل گرفتـــه و از مدلهـــای ســـایر
کشـــورها اســـتفاده نشـــود کـــه خوشـــبختانه
ام ــروز ای ــن مه ــم انج ــام ش ــده و طراحیه ــا
در بخـــش تجهیـــزات درونچاهـــی بومـــی
ش ــده اس ــت .مق ــدم ب ــا بی ــان اینک ــه ام ــروزه
ســـاخت تجهیـــزات درونچاهـــی صنعـــت
نف ــت ،س ــهم مهم ــی در ب ــازار داخل ــی دارن ــد
عنـــوان کـــرد :انتظـــار داریـــم شـــرکتهای
ســـازندهی ایـــن تجهیـــزات ،کیفیـــت را
بی ــش از پی ــش مدنظ ــر ق ــرار دهن ــد .هرچن ــد
کیفیـــت محصـــوالت مـــا هماکنـــون نیـــز
در مقایســـه بـــا محصـــوالت مشـــابه چینـــی و
هنـــدی در ســـطح باالتـــری قـــرار دارد.

فرآیندهای چابکسازی در شرکتهای نفتی
ویژگــی شــاخص شــرکتهای نفتــی
کارآمــد ،چابکــی بــرای مواجهــه بــا تغییــرات
اســت .چابکــی از دو عنصــر تشــکیل میشــود:
الــف) توانمندیهــای دینامیــک ،ازجملــه
توانایــی تشــکیل ســریع گروههــای بیــن واحدها
و اولویتبنــدی مجــدد وظایــف بــرای اقــدام
ســریع
ب) سـتون فقـرات بـا ثبـات ایجـاد فرآیندهای
ارزش افـزوده و معیارهـای فرهنگـی کـه قـادر
بـه ایجـاد مقتدرانـهی کارآیی باشـند
ارکان چابکـی شـرکتهای نفتـی آینـده
عبارتنـد از:
ساختار
کارکنان
فرآیندها
بـــه نوشـــتهی کانـــال
ســـاختارهای پیچیـــدهی اداری و ســـاختارهای
business & law

12

اداری کالس ــیک ،خودبروکراس ــی و فرآین ــد
تصمیمس ــازی طوالن ــی دارن ــد ک ــه ب ــا فعالی ــت
پروژهمحـــور ســـنخیت نـــدارد .چابکســـازی
شـــرکت ،نیازمنـــد تغییـــرات اساســـی در
رویک ــرد کالس ــیک مدیری ــت مناب ــع انس ــانی
اســـت .مـــورد جالـــب دیگـــر ،تصمیـــم
مدیریتـــی شـــرکت نـــروژی اســـتاتاویل
اســـت .ایـــن شـــرکت در خصـــوص زمـــان
و مـــکان انجـــام وظیفـــه ،بـــه تیـــم مهندســـی
آزادی کامـــل داد .بدیـــن ترتیـــب کـــه تیـــم
مهندس ــی آزاد بودن ــد وظای ــف محول ــه را در
مح ــل ش ــرکت ی ــا خ ــارج از آن ی ــا حت ــی در
منـــزل انجـــام دهنـــد.
ایـــن رویکـــرد مدیریتـــی نهتنهـــا منجـــر
بـــه برخـــی نوآوریهـــای فنـــی شـــد بلکـــه
بهصـــورت شـــگفتآوری کل هزینههـــای
توســـعه و عملیـــات زیـــر ســـطح دریـــای
شـــرکت را تـــا  30درصـــد کاهـــش داد.

ویژگی فرآیندهای کاری پویا

بـه اعتقاد کارشناسـان مؤسسـهی مکنزی ،برای
تحقـق عناصـر پویایـی شـرکتهای نفتـی،
فرآیندهـای کاری بایـد از ویژگیهـای زیـر
برخـوردار باشـند:
تعداد کم
ساده
الزام آور بودن
انطبــاق بــا رویه هــای پذیرفتــه شــده ی
بین ا لمللــی
برخــی از شــرکتهای نفتــی در ایــن زمینــه
بهســرعت عمــل کردهانــد .مثــ ً
ا یــک
شــرکت نفتــی اســتانداردهای حفــاری خــود
را ظــرف چنــد هفتــه بازنگــری ،از 1000
صفحــه بــه کمتــر از  100صفحــه کاهــش
داد و بدیــن ترتیــب شــرکت مزبــور موفــق
شــد هزینههــای حفــاری را تــا  30درصــد
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کاهــش دهــد .در خصــوص سادهســازی
و هماهنگســازی فرآیندهــا کــه مســألهی
داخلــی شــرکتها محســوب میشــود از
لحــاظ اهمیــت بعضـاً بــه مشــارکت بینالمللــی
تبدیــل شــده اســت .مثــ ً
ا اخیــرا ً در قالــب
مجمــع جهانــی اقتصــاد تعــداد هفــده شــرکت
بینالمللــی و ملــی نفتــی در حــال مذاکــره

بــرای استانداردســازی چارچــوب خریدهــای
خــود هســتند .چنیــن اقداماتــی روابــط تجــاری
بیــن شــرکتها را نیــز تســهیل خواهــد کــرد.
در مطالعــهی مؤسســهی مکنــزی ســه اقــدام
اساســی بــرای تغییــرات بنیادیــن در ســتون
فقــرات شــرکتهای نفتــی پیشــنهاد شــده کــه
عبارتنــد از:

تشکیل گروههای کاری کوچک
تعریف مأموریت مشخص
به اجرا گذاشتن سریع تصمیمات
این مجموعه اقدامات برای چابکسازی
شرکتها ،بهخصوص در دورهی بسیار رقابتی
معاصر ضروری است.

تحول در صنعت نفت بهكمك سيمان فومي
انســـتيتو نفـــت آمريـــكا ( )APIمطالعـــات
جديـــدي در زمينـــهی ســـيمانهاي فومـــي
آغـــاز كـــرده اســـت .مجـــري اصلـــي ايـــن
پژوهشهـــا ،آزمايشـــگاه فـــنآوري انـــرژي
ملـــي ( )NETLآمريـــكا ،از تجهيـــزات
سيتياســـكن و ژئومكانيـــك جهـــت تحقـــق
اهـــداف خـــود بهـــره ميبـــرد.
انجـــام موفـــق و پايـــدار عملياتهـــاي
نفـــت و گاز مســـتلزم جـــدا كـــردن كامـــل
چـــاه از ســـازندهاي اطـــراف اســـت و
بنابرايـــن آببنـــدي صحيـــح چـــاه بســـيار

حائـــز اهميـــت خواهـــد بـــود .اســـتفاده از
ســـيمانهاي ســـبك ايـــن امـــكان را فراهـــم
ميكنـــد تـــا بـــا كاهـــش هدررفـــت ســـيمان،
عمليـــات آببنـــدي بـــا موفقيـــت انجـــام
ش ــود .در ح ــال حاض ــر اس ــتفاده از م ــواد نان ــو
يـــا فوميكـــردن ســـيمان ،پاســـخ مناســـبي
بـــراي ايـــن نيـــاز اســـت.
بنـــا بـــر گـــزارش "راه ازديـــاد برداشـــت" در
عيـــن حـــال ،فـــوم ناپايـــدار ميتوانـــد منجـــر
بـــه قســـمتبندي نادرســـت در چـــاه شـــود.
در ايـــن فـــنآوري گاز نيتـــروژن جهـــت

ايجـــاد حبابهـــاي ميكروســـكوپيك ،بـــه
درون ســـيال ســـيمان تزريـــق ميشـــود.
بـــا اتصـــال ايـــن حبابهـــا بـــه يكديگـــر،
كيفيـــت ســـيمان نامطلـــوب شـــده و گاز
نشـــت ميکنـــد .در مقابـــل ،ســـيمان فومـــي
ب ــا كيفي ــت ،چگال ــي مناس ــب و پراكندگ ــي
صحيحـــي از حبابهـــا دارد كـــه باعـــث
قـــوام آن ميگـــردد .يافتههـــاي ايـــن
پژوهشهـــا بـــه  APIكمـــك ميكنـــد تـــا
اس ــتانداردهاي  29س ــالهی خ ــود در زمينــهی
ســـيمان را بـــهروز كنـــد.

اندونزی عالقمند به مشارکت در طرحهای باالدستی صنعت نفت ایران است
اندونــزی خواهــان مشــارکت در طرحهــای
باالدســتی صنعــت نفــت ایــران و حضــور
در میادیــن نفتــی آبتیمــور و منصــوری
ایــران اســت .رئیــس مجلــس مشــورتی خلــق
اندونــزی و بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت ایــران،
دربــارهی گســترش همکاریهــای دو کشــور
در بخشهــای اقتصــادی و انــرژی بــا یکدیگــر
گفتوگــو کردنــد .ذوالکفلــی حســن رئیــس
مجلــس مشــورتی خلــق اندونــزی نیــز در ایــن
دیــدار گفــت :شــرکت ملــی نفــت این کشــور
(پرتامینــا) عالقمنــد بــه حضــور و مشــارکت
در طرحهــای باالدســتی صنعــت نفــت ایــران
اســت .وی افــزود :اندونــزی آمادگــی دارد در
مطالعـهی میادیــن نفتــی آبتیمــور و منصوری

بــا ایــران همــکاری کنــد .شــرکت ملــی
نفــت ایــران و شــرکت ملــی نفــت اندونــزی
(پرتامینــا) ،مــرداد مــاه امســال یادداشــت
تفاهــم همــکاری مشــترکی امضــاء کردنــد که
بــر مبنــای آن ،میادیــن آبتیمــور و منصــوری
توســط شــرکت اندونزیایــی مطالعــه میشــود.
بـــه گـــزارش شـــانا ،علـــی کاردر مدیـــر
عامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران و دووی
ســـوجیپتو مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت
اندونـــزی (پرتامینـــا) ١٨ ،مـــرداد مـــاه بـــا
ه ــدف مطالعــهی دو می ــدان نفت ــی منص ــوری
و آبتیمـــور توســـط شـــرکت اندونزیایـــی،
یادداشـــت تفاهـــم همـــکاری ( )MOUو
ق ــرارداد محرمانگ ــی امض ــاء کردن ــد .ای ــران

هماکنـــون خواســـتار ارائـــهی طـــرح جامـــع
توســـعه توســـط اندونـــزی بـــرای دو میـــدان
ی ــاد ش ــده اس ــت ک ــه مذاک ــره در ای ــن زمین ــه
همچن ــان ادام ــه دارد .می ــدان نفت ــی منص ــوری
از نظـــر موقعیـــت جغرافیایـــی در حـــدود ٦٠
کیلومت ــری ش ــمال خلیجف ــارس و تقریبــاً ٥٠
کیلومت ــری جنوبش ــرقی اه ــواز در ناحیــهی
خشـــک جنوبغربـــی قـــرار گرفتـــه اســـت.
میـــدان نفتـــی آبتیمـــور نیـــز در اســـتان
خوزســـتان ،در  ۲۵کیلومتـــری جنوبغربـــی
اهـــواز و مابیـــن میادیـــن منصـــوری و
سوســـنگرد واقـــع شـــده کـــه هماکنـــون از
مخ ــازن ای ــام و س ــروک آن نف ــت برداش ــت
میشـــود.
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