گزارش

نکتهای کلیدی در خصوص لزوم تسریع در ارتقاء جایگاه شرکت ملی نفت
رحیم سیالوی ،شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب

بزرگترین نقطهضعف هر صنعت ،هدفگذاری
نکردن ،گرفتار شدن در دام روزمرگی ،عدم تکامل
و نوسازی و درجا زدن سیستمهای مدیریت کالن
و مدیریت تأسیس��ات ،تجهیزات و عملیات است.
با وجود تالشها و مس��اعی فراوان انجام ش��ده تا
کنون ،ب��ا نگاهی گذرا به سیس��تمهای عملیاتی
صنع��ت نفت ایران میت��وان بهراحتی ردپای این
نقطهضع��ف را مش��اهده کرد .هرچن��د نمیتوان
عدم تعامل و ارتباطگیری با سیس��تمهای بهروز
دنی��ا را در این زمینه نادی��ده گرفت اما این مورد
را نمیتوان بهعنوان عامل اصلی و اثرگذار قلمداد
کرد .چرا که تا کن��ون فرصتهای زیادی را برای
این هدفگذاریها و استانداردس��ازیها از دست
دادهایم.
س��ؤال اینس��ت که آیا صنعت نفت ایران برای
آینده ی خود (مث ً
ال  15 ،10 ،5یا  20سال آینده)
هدفگذاری انجام داده اس��ت؟ شرکت ملی نفت
ایران قصد دارد از دیدگاه اس��تانداردهای اکتشاف
و تولید و بهکارگیری اس��تانداردهای عملیاتی ،در
مقایسه با ش��رکتهای بینالمللی در چه رتبهای
قرار گیرد؟
باید بدین باور رسید که ارتقاء به رتبههای بهتر
در ای��ن ح��وزه ،منجر به اقبال س��رمایهگذاریها
توسط کاهش ضریب ریسک برای سرمایهگذاران
و اثرگ��ذاری ب��ر سیاس��تهای کل��ی بخشهای
مختلف نفت دنیا خواهد ش��د .بدیهی اس��ت که
رس��یدن به این مهم مس��تلزم تدوین برنامههای
الزم ب��رای اصالح س��اختارهای عملیاتی و ایجاد
اس��تانداردهای الزم در بخشهای تحتاالرضی و
سطحاالرضی است .برای ارتقاء جایگاه شرکت ملی
نفت ایران و ایج��اد فرصتهای الزم برای تقویت
اثرگذاری آن بر سیاستهای اکتشاف و تولید دنیا،
تدوین این برنامهها ،هدفگذاری در این بخشها،
بهکارگی��ری روشهای بهروز ب��رای بهبود تولید،
استانداردس��ازی این روشها و نوسازی تجهیزات
بسیار حائز اهمیت است.
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ب��رای تفهی��م بهت��ر موض��وع مثال س��ادهای
میزنیم؛ تا کنون از ح��دود  2/5میلیون عملیات
ش��کاف هیدرولیکی ( )Hydraulic fracturingدر
چاههای نفت و گاز دنیا که با هدف بهبود شاخص
بهرهدهی چاهها انجام میشود ،سهم شرکت ملی
نفت ای��ران نزدیک به صفر درصد اس��ت .این در
حالی است که از بهکارگیری اولین عملیات شکاف
هیدرولیک��ی در دنیا هفتاد س��ال میگذرد و در
اغلب کش��ورهای نفتی ،این عملیات بهعنوان یک
روش معمول تکمیل چاهها انجام میش��ود .دلیل
اصلی عدم اقبال شرکت ملی نفت ایران به اجرای
این روش مقبول و حتی بدیهی بهینهسازی روند
تولید چاهها ،عدم وجود اس��تانداردهای الزم برای
تولید بهینه از چاههاس��ت .این مثال بهوضوح نوع
رویکرد سیس��تم عملیاتی ش��رکت مل��ی نفت به
روشهای اس��تاندارد تولید را نش��ان میدهد .به
جرأت میتوان گفت که ت��ا کنون اغلب تغییرات
در روشه��ای قدیم و اقبال بهاج��رای روشهای
جدیدتر بهدلیل تبعیت از استانداردها نبوده بلکه
بر اس��اس شرایط اضطراری عملیاتی بوده؛ چراکه
اص��والً اس��تانداردها و برنامهه��ای مدونی در این
زمینه وجود ندارد.
به مثاله��ای زیر در حوزهی باالدس��تی دقت
کنید .هم��هی این موارد عملیاتی اکنون در ایران
همانطور اجرا میش��وند که  20-30سال قبل و
چهبس��ا پیشتر انجام میش��د .این در حالی است
که یا بهبود قابلتوجهی در بهکارگیری روشهای
پیشرفتهی این عملیات مشاهده نمیشود یا روند
بهبود آنها بس��یار کند اس��ت .نبود استانداردهای
الزم برای نح��وهی بهکارگیری ای��ن روشها نیز
مزید بر علت ش��ده تا بخش عملیاتی باالدس��تی
نس��بت به تکامل یا استانداردسازی روشهای نیز
مذکور حساسیت الزم را نداشته باشد:
سیستم حفاری چاهها
نحوهی تکمیل چاهها (تکمیل یگانه با اس��تفاده
از لولههای آستری یا تکمیل حفرهباز)

نحوهی مشبککاری چاههای لولهپوش
سیستم اسیدکاری چاهها
سیس��تم اندازهگی��ری ن��رخ س��یاالت تولیدی
(میترینگ)
روشهای انگیزش چاهها
نحوهی مسدودس��ازی اعماق با تولید آب یا گاز
ناخواسته
سیستم مانیتورینگ دادهها
سیستم بایگانی دادهها
سیستم فراخوانی دادههای بایگانی شده
سیستم گزارشدهی
ب��رای بخشه��ای پاییندس��تی نی��ز میتوان
مثاله��ای زی��ادی ارائ��ه داد .ب��رای حرک��ت
بهس��وی سیس��تمی با برنامه و نزدیک ش��دن به
اس��تانداردهای حداقل��ی یک ش��رکت ملی و در
افق باالتر یک ش��رکت بینالمللی قابلقبول ،باید
یک تجدیدنظر اساس��ی در سیستمهای مدیریت
عملیاتی انجام داد .برای این منظور باید برنامهای
جام��ع و مدون بهصورت زمانبندی ش��ده ارائه و
اج��را ش��ود .در بهترین حالت ،ای��ن برنامه جامع
را میت��وان در قال��ب کوتاهم��دت ،میانم��دت و
بلندم��دت تدوی��ن و اجرا کرد .البته متناس��ب با
ش��رایط مختلف اقتصادی و چهبسا سیاسی کشور
و همچنین نقش استراتژیک نفت میتوان در نوع
دس��تهبندی برنامهها و زمانبندی آنها تجدیدنظر
کرد .اما با فرض ش��رایط عادی و با هدف حرکت
تدریجی با هزینههای عملیاتی و انس��انی تعریف
ش��دهتر و چهبس��ا کمت��ر ،ناچار به دس��تهبندی
برنامهها هستیم.
کلیات مراحل برنامهی استانداردسازی عملیات

 -1برنامهیکوتاهمدت

در برنام��هی کوتاهمدت ،قدمهای اولیه و تغییر
ذائق��هی عملیاتی انجام میش��ود .این برنامه باید
طوری چیده ش��ود ک��ه بر اس��اس آن ذهنها از
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عملیاتی ارائه گردیده و نویسنده ادعایی مبنی بر
کامل بودن آن ندارد.
مشابه این برنامهی ضمیمه ،برنامههای مشابهی
نیز برای برخی از سیستمهای عملیاتی دیگر مانند
عملیات مهندس��ی مخازن ،مطالعات مهندس��ی
مخازن ،مهندس��ی پتروفیزیک ،زمینشناس��ی و
 ...تهیه و تدوین ش��ده است .نکتهی مهم اینست
که باید به همپوش��انی برخ��ی از وظایف و ایجاد
ارتب��اط بین آنه��ا توجه وی��ژهای ش��ود .تدوین
اینگونه برنامهها باید بهصورت منسجم و یکپارچه
( )integratedانجام شود.

روزمرگ��ی خارج ش��ده و خواس��تهها و انتظارات
برنام��هی بلندمدت ش��امل تکمیل طرح جامع
نوس��ازی ش��ود .در ای��ن دوره ،جرق��هی اولیهی
تغیی��ر بزرگ و حیاتی برای ایجاد اس��تانداردهای اس��تانداردها ،تغیی��رات و نوس��ازیها (بر مبنای
الزم در اذهان مدیریتهای کالن و جزء گنجانده خروجیهای مدلسازیهای برنامهی میانمدت)
میش��ود .برنامهی کوتاهمدت باید بسیار دقیق و و اجرای دقیق آنهاست.
در انته��ای ای��ن برنامه ش��رکت مل��ی نفت به
بر مبنای ش��ناخت چالشهای سیس��تم موجود،
ش��ناخت راههای رفع آنها ،تدوین برنامهی جامع شرکتی با استانداردها و سیاستگذاریهای تعریف
روشه��ای زدودن چالشه��ا و س��پس حرک��ت ش��ده و مدون تبدیل میشود .در این دوره تمامی
بهسوی نوسازی و تغییر اساسی سیستم مدیریت سیستمها اعم از ادارات و مراکز مدیریتی عملیاتی
عملیاتی تدوین ش��ود .در واقع با فرض گرفتاری ملزم به رعایت برنامهها و استانداردها خواهند شد
موجود صنعت نفت بهعنوان مس��أله ای مزمن ،در و تمامی عملیات بر اس��اس همین اس��تانداردها
برنامهی کوتاهمدت باید مراحل آموزش ،تغییر در اجرا شده و بر اس��اس همین استانداردها بررسی
دانش ،تغییر در بینش ،تغییر در رفتارهای فردی و ارزیابی میگردد.
ایجاد زیربرنامههای نظارتی و بازنگری استانداردها
و بهتب��ع آن تغیی��ر در رفتار جمع��ی و در نهایت
در کنار تدوین و اجرای این برنامههای سهگانه،
استانداردس�ازی
ی
ه
برنام
اجرای
و
تدوین
خروجی
تغییر در رفتار س��ازمانی و فرهنگ صنعتی انجام
باید برای رصد مقدار انطباق استانداردهای تعریف
عملیات
شده و سازمان برای طراحی بهینهی استانداردها
شده با شرایط عملیاتی ،زیربرنامه ای تعریف گردد.
ای
ه
مرحل
ه
س��
ی
برنامه
این
که
ش��ود
دقت
باید
و چهبسا تغییر بنیادین عملیاتی آماده گردد.
در واقع ای��ن زیربرنامه ضمانتنامهی بازنگری در
س��وی
ه
ب
موج��ود
وض��ع
از
حرک��ت
فرآین��د
و
اس��تانداردهای موجود یا تدوین اس��تانداردهای
استانداردس��ازی (با درنظر گرفت��ن مقدار ارتباط جدید خواهد بود.
 -2برنامهی میانمدت
تمام��ی
ب��رای
بای��د
مراک��ز)
و
ادارات
از
برخ��ی
ب��رای تقوی��ت بازنگ��ری در اس��تانداردها باید
در برنامهی میانمدت که بر اس��اس برنامهی
شود.
اجرا
و
تدوین
عملیاتی
های
م
سیست
تش��کیل کارگروههای ایدهپردازی در دستور کار
م��دون و اصول��ی کوتاهم��دت چیده میش��ود،
ملی
ش��رکت
ی،
برنامه
این
اجرای
و
تدوین
ب��ا
ق��رار گیرد .در ای��ن کارگروه ،ایدهه��ای مختلف
عملیات پایلوت (آزمایشی) اجرا میگردد .سپس
و
االرضی
ت
تح
ه��ای
ت
عملیا
تمام��ی
برای
نف��ت
طراحی یا از منابع مختلف دریافت شده و متناسب
با تجزیه و تحلیل دقیق آن ،نقاط ضعف احتمالی
دارد.
را
خود
خاص
اس��تانداردهای
االرضی
ح
سط
با مق��دار انطباق آنها با برنامههای کالن راهبردی
برنامهی تدوین شده در کوتاهمدت رفع میشود.
س��ردرگم
و
اس��تانداردها
همین
وج��ود
دلیل
ه
ب
بهکار گرفته میشوند.
در ای��ن دوره ،تمامی دادههای م��ورد نیاز برای
خواهد
کاهش
شدت
ه
ب
ها
ه
هزین
سیس��تم،
نبودن
جهت دس��تیابی ب��ه رتبههای باالت��ر در بین
شبیهس��ازی یا مدلس��ازی برنامهی بلندمدت
فرآیندهای
و
ش��ده
مدون
فرآیندها
تمامی
یافت.
ش��رکتهای نفتی ،کاهش ریسکها و هزینههای
توس��ط طرحهای پایلوت کس��ب ش��ده ،توسط
آنالیز
ل
قاب
شده،
س��اخته
های
ل
مد
قالب
در
جاری
عملیاتی و تالش برای جذب سرمایههای عالقهمند
مدله��ای مختلف تحلیل��ی و ع��ددی ارزیابی
ها
برنامه
وجود
دلیل
ه
ب
ب��ود.
خواهند
بینی
ش
پی
و
باید تمامی بررسیهای الزم جهت شناخت قوتها
ش��ده و در نهایت تمامی اس��تانداردها در تمام
نخواهند
هدرروی
ه��ا
ه
داد
الزم،
اس��تانداردهای
و
و ضعفها و در مقابل ،فرصتها و تهدیدات مرتبط
س��طوح عملیاتی بهصورت مدون ارائه میگردد.
تعریف
های
ل
مد
از
استفاده
با
آنها
تمامی
و
داشت
با این طرح با دقت تمام انجام ش��ده و برنامههای
در واق��ع برنام��هی میانمدت بهعن��وان دورهی
چنین
در
تنه��ا
بود.
خواهند
ارزیاب��ی
ل
قاب
ش��ده
جامع استانداردس��ازی و بهبود ش��رایط عملیاتی
انجام عملیات پایلوت ،کسب دادههای الزم برای
اساس
بر
نه
س��اختارها
تغییر
که
است
ش��رایطی
تدوین گردد.
اجرای کامل طرح استانداردس��ازی ،نوس��ازی،
تغییر کلی و مدلس��ازی این طرحها بهحس��اب تغییر مدیریتها ،بلکه بر اساس همخوانی ایدهها
میآی��د .چهبس��ا ممک��ن اس��ت در ای��ن دوره با برنامهها انجام میشود.
برنامهی استانداردس�ازی و ارتقاء جایگاه مهندس�ی
اس��تانداردهای یک عملی��ات بهطور کامل تهیه
برای آشنایی بهتر با اهداف این مقاله ،در پایان بهرهبرداری
یکی
برای
ای
ه
مرحل
ه
س
ی
ه
برنام
یک
از
ای
ه
خالص
شود اما برای ارزیابی دقت آن حتماً باید اجرای
کوتاهمدت
کامل آنرا در دورهی بعد (بلندمدت) تجربه کرد از ادارات مهم بخش باالدس��تی ارائه ش��ده است.
تهیهی شناسنامهی کامل مهندسی بهرهبرداری
و اگر الزم باشد توس��ط برنامههای بازنگری ،در البته برنامهی مذکور تنها با هدف بررسی نحوهی مخ��ازن ب��ا ه��دف ش��ناخت کام��ل وضعیت و
آن تجدید نظر شود.
مرحلهبندی طرح ارتقاء جایگاه و استانداردسازی تاریخچ��هی تولی��د ،تکمیل و تعمی��ر ،دادههای
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تهیهی دستورالعمل شرح وظایف
موجود ،مطالعات انجام ش��ده ،PLT ،آزمایش��ات
س��رچاهی و تهچاه��ی مانن��د بهرهدهی ،فش��ار
برنامهی اولیهی نحوهی ارتقاء پرسنل بر اساس
جریانی ،نس��بت گاز به نفت ،کام��ل بهرهبرداری ،ک ّمی کردن کیفیت کارها
اسیدکاریها و ...
انجام مطالعات و برنامهریزی اولیه برای استفاده میانمدت
ارائ��هی غربالگری پیش��رفتهی بهب��ود تولید
از روشهای نوین اسیدکاری چاهها
انجام مطالعات و برنامهریزی اولیه برای استفاده چاهمحور با همکاری مطالعات مهندسی مخازن و
از روشه��ای نوی��ن رف��ع رس��وبات س��نگین عملیات مهندسی مخازن
تهیهی استاندارد اسیدکاری چاهها
هیدروکربوری در چاهها
انجام مطالعات و برنامهریزی اولیه برای استفاده
تهیهی اس��تانداردهای تعمی��ر چاهها از دیدگاه
مهندسی بهرهبرداری
از روشهای نوین مشبککاری
تهیهی اس��تانداردها و اجرای اولیهی روشهای
انجام مطالعات و برنامهریزی اولیه برای استفاده
نوین اسیدکاری چاهها
از روشهای نوین تکمیل چاه
تهیهی اس��تانداردها و اجرای اولیهی روشهای
تهیهی تاریخچهی کامل تعمیر و ترمیم چاهها
ارائ��هی برنامهی اولیهی غربالگری مخازن برای نوی��ن رفع رس��وبات س��نگین هیدروکربوری در
روشهای بهبود تولید چاهمحور با همکاری عملیات چاهها
تهیهی اس��تانداردها و اجرای اولیهی روشهای
مهندسی مخازن و مطالعات مهندسی مخازن
بررس��ی دقی��ق کمب��ود دادههای مهندس��ی نوین مشبککاری
تهیهی اس��تانداردها و اجرای اولیهی روشهای
بهرهبرداری به تفکیک مخازن توسعهنیافته ،کمتر
توسعهیافته و توسعهیافته
نوین تکمیل چاه
ارائهی برنامهی رفع کمبود دادهها
ایج��اد پورتال زن��دهی بایگان��ی دادهها جهت
پیگیری مس��تمر کس��ب دادههای برنامهریزی مدیریت یکپارچهی دادههای بصری کسب شده با
اس��تفاده از نرمافزاره��ای مربوط��ه ب��ا همکاری
شده
هم��کاری در انجام مطالعات الزم برای عملیات عملیات مهندسی مخازن
برنامهری��زی ب��رای ایجاد سیس��تم real time
شکاف هیدرولیکی با همکاری مطالعات مهندسی
مخ��ازن و عملیات مهندس��ی مخ��ازن و تعیین  monitoringدادهها با همکاری عملیات مهندسی
مخازن هدف
مخازن
برنامهری��زی اولیه جهت بهکارگیری سیس��تم
برنامهری��زی ب��رای ایج��اد سیس��تم چاههای
هوشمند با همکاری عملیات مهندسی مخازن
اندازهگیری سهفازی سرچاهی
تهی��هی اس��تانداردها ،برنامهری��زی و مطالعات
اصالح بانک دادههای موجود ،برنامهریزی برای
ایجاد پورتال زندهی بایگانی دادهها جهت مدیریت نهایی ب��رای بهکارگی��ری سیس��تم اندازهگیری
سهفازی سرچاهی و اجرای آن در برخی میادین
یکپارچهی دادههای بصری کسب شده
انجام مطالعات و برنامهری��زی اولیه برای انجام
انج��ام مطالعات در خص��وص روشهای نوین تولید
مصنوعی (پمپهای نوین ،فرازآوری با گاز و )...
مطالعات مبتنی بر آنالیز دادهها
انجام مطالع��ات و برنامهریزی اولیه برای تولید
مدلس��ازی و مطالع��هی عملی��ات ش��کاف
هیدرولیکی با همکاری عملیات مهندسی مخازن
دوگانه یا چندگانه از الیههای تولیدی
پیگی��ری و بررس��ی اس��تفاده از روشهای نوین و تهیهی استانداردهای مربوطه
پیگی��ری اجرای پایلوت تزری��ق آب در یکی از
مسدودسازی الیههای با تولید سیال ناخواسته (ژل
پلیمر و  )...با همکاری عملیات مهندسی مخازن
مخازن با همکاری مطالعات مهندس��ی مخازن و
عملیات مهندسی مخازن
تهیهی برنامهی جامع آموزش حین کار
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پیگی��ری و اج��رای پایل��وت روشه��ای نوین
مسدودس��ازی الیههای با تولید س��یال ناخواسته
(ژل پلیمر و  )...و تهیهی استانداردهای الزم
ایج��اد اس��تانداردهای الزم و پیگی��ری مداوم
اجرای روشهای مصنوعی تولید از چاهها
انجام مطالعات مبتنی ب��ر آنالیز دادهها ،ارائهی
نتایج و مقایسه با مدلها
ارائهی برنامهی نهایی طرح ارتقاء پرسنل
ارزیابی پرسنل با هدف تعیین شاخصهای توانایی
(مدیریت��ی ،فنی ،هوش ش��خصی ،ه��وش عمومی،
ارتباطات ساختاری ،تواناییهای خاص ،و)...
بلندمدت

انجام عملیات ش��کاف هیدرولیکی در مخزن و
چاههای منتخب بر اس��اس استانداردهای تدوین
شده
اجرای کامل روشهای نوین اس��یدکاری چاهها
بر اساس استانداردهای تدوین شده
اج��رای کامل روشه��ای نوین مسدودس��ازی
الیههای با تولید سیال ناخواسته (ژل پلیمر و )...
بر اساس استانداردهای تدوین شده
اج��رای کامل روشه��ای نوین رفع رس��وبات
س��نگین هیدروکرب��وری در چاهه��ا ب��ر اس��اس
استانداردهای تدوین شده
اج��رای کامل روشهای نوین مش��بککاری بر
اساس استانداردهای تدوین شده
اج��رای کام��ل روشهای نوی��ن تکمیل چاه بر
اساس استانداردهای تدوین شده
بهکارگی��ری روشه��ای نوین تولی��د مصنوعی
(پمپهای نوین ،فرازآوری با گاز و  )...بر اس��اس
استانداردهای تدوین شده
توسعهی بهکارگیری سیستم اندازهگیری سهفاز
س��رچاهی در میادی��ن مختل��ف ب��ر اس��اس
استانداردهای تدوین شده
ایجاد سیستم  real time monitoringدادهها با
هم��کاری عملیات مهندس��ی مخازن بر اس��اس
استانداردهای تدوین شده
ایجاد سیس��تم چاههای هوش��مند با همکاری
عملیات مهندسی مخازن بر اساس استانداردهای
تدوین شده

