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فراملي هاي بزرگ نفتي ملي و كاوي استراتژي تكنولوژي شركتبه

هاي كاوي نمونهاستراتژي توسعه تكنولوژي حوزه باالدستي صنعت نفت؛ به"
"رقيب صنعت نفت ايران

2سيدصالح هندي-1مجتبي كريمي

سيدصالح هندي رياست پژوهشكده باالدستي پژوهشگاه صنعت نفت

مجتبي كريمي، كارشناسي ارشد مهندسي نفت، پژوهشكده مطالعات مخازن

چكيده

وزه باالدستي صنعت نفت ايران نظير نوع مخازن ايران (كـه عمـدتاً، از جـنس كربناتـه شـكافدار      شرايط ويژه ح
الملل نظير تحـريم صـنعت   افكندن مسائل خاص بينهستند) و ورود مخازن به نيمه دوم عمر خود، همچنين سايه

ل تكنولوژيـك صـنعت و   هاي پيشـرفته، پـرداختن بـه مسـائ    يابي به فناورينفت و گاز ايران و محدوديت در دست
دهد. نظام پژوهش و فناوري صـنعت نفـت   تر نشان ميتالش در جهت مرتفع ساختن نيازهاي اين صنعت را جدي

اصـلي آن را  گيـري كه يكي از مهمترين اهداف آن توسعه فناوري است، به منزله ساختار و قالبي است كـه جهـت  
كند. بنابراين تبيين و تدوين استراتژي كالن در زمينه توسعه هاي توسعه  فناوري تعريف ميها و استراتژياولويت

هـاي  ترين متولي توسـعه فنـاوري  هاي مطرح شده در آن به عنوان اصلينامه پژوهش و قطبتواند نظامفناوري مي
هـاي تحقيقـاتي و  اين صنعت را ياري رسانده تا بر مبناي آن روند توسعه فناوري را شكل داده و به معرفـي طـرح  

كاري اقدام نمايند. در اين راسـتا توجـه بـه محـيط رقبـا      پژوهشي به صورت هدفمند و با كمترين چالش و موازي
يابد. ايـن  اي مياي در جهت فراملي نشان دادن خود دارند، اهميت ويژهخصوصا آن دسته از رقبايي كه تالش ويژه

اس استراتژي شفاف و مشـخص بـه رشـد و توسـعه     اعم از فراملّي و ملي طبق يك قاعده و نظم و بر اسها شركت
هـاي اسـتخراج شـده در حـوزه     دهند. مطالعه روند توسعه و استراتژي پيشـرفت و چـالش  خود در جهان ادامه مي

هاي آن را روشنتر سازد و صنعت نفت كشور را بـراي  تواند مسير آينده جهان و نيازمنديها ميفناوري اين شركت
گرفتـه  اي از پـژوهش صـورت  اين مقاله خالصههاي موثر و كارآمدتر ياري رساند. در تراتژيريزي و تدوين اسبرنامه

كه البتـه رقيـب جـدي صـنعت نفـت      هاي برتر جهانينمونهدرباره استراتژي تكنولوژي در پژوهشگاه صنعت نفت 
هايي است كه در ادامـه  مونهنوژي دو كشور عربستان و ژاپن استراتژي تكنولشود. ارائه ميشوند، ايران نيز تلقي مي

.آيدمي

واژگان كليدي

هاي هدفحوزه-كاويبه-استراتژي تكنولوژي-تكنولوژي

1 karimimoj@ripi.ir
2 hendiss@ripi.ir
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فراملي هاي بزرگ نفتي ملي و كاوي استراتژي تكنولوژي شركتبه

مقدمه

دهنـده دورنمـاي   هاي پيشرفته، در طول تاريخ خـود شـكل  صنعت نفت به مثابه يك كسب و كار بالغ و مبتني بر تكنولوژي
شود. اين صـنعت بـه شـدت متـأثر از تغييـر و      ترين صنايع در جهان شناخته ميترين و يكي از مهمعنوان بزرگانرژي بوده و به

منظـور اكتشـاف، توسـعه و توليـد از ميـادين نفـت و گـاز، انجـام         تحوالت رخ داده در محيط نوآورانه و تكنولوژيـك بـوده و بـه   
باشد. بنـابراين در پيشـبرد   ناپذير ميدر تجهيزات پيشرفته و عمليات پيچيده و پرهزينه آن اجتنابهاي گستردهگذاريسرمايه

، چه از نوع محصـول و چـه فراينـد كـه در قالـب ايـن تجهيـزات و        هامدت و بلندمدت اين صنعت، نقش تكنولوژياهداف كوتاه
در عرصـه تحقيـق و   واحدهاي فعالگردند، بسيار حياتي خواهد بود. اين موارد توأم با عنايت به نقش كليدي عمليات مطرح مي

اي اثربخش و كارا در زمينه اسـتراتژي تكنولـوژي را   سعه تكنولوژي بخش باالدستي صنعت نفت كشور، ضرورت تدوين برنامهتو
در صنعت بزرگ نفـت و گـاز از مهمتـرين اقـداماتي اسـت كـه در       هاي تكنولوژي شناسايي اولويتكند. بدين منظور، ين مييتب

شـدن  هاي مشابه از نخستين اقداماتي است كه جهت روشـن كاوي نمونهراستا، بهدر ايندستور كار اين مراكز قرار گرفته است.
رسد.بهتر مسير الزم و ضروري به نظر مي

ريزي مراكـز  هاي پركاربرد و اثربخش در تدوين و برنامهعنوان يكي از روشكاوي بايد گفت كه اين روش بهدر تشريح اجمالي به
كـاوي ممكـن اسـت در دو    باشد. بهه كه شامل مقايسه با ديگر مؤسسات و مراكز مشابه ميعلمي و يا فني مطرح بود-تحقيقاتي

گذاري ريزي و هدفاندازي نشده و در مرحله برنامهمقطع زماني متفاوت صورت گيرد؛ ابتدا هنگامي كه مركز مورد نظر هنوز راه
نسبت بـه مراكـز مشـابه و انجـام اقـدامات اصـالحي       منظور سنجش وضعيت رقابتياندازي و بهاست و مقطع دوم كه پس از راه

توان به فضاي كلي حاكم بر مراكز مشابه اشـراف پيـدا   طور كلي ميگيرد. در نوع اول مقايسه، با بررسي انجام شده بهصورت مي
زهاي موجـود بـا   كرد و مواردي نظير تدوين رسالت و مأموريت مركز مورد نظر و همچنين شرح خدمات قابل ارائه با توجه به نيا

پذيرد.  كارايي و اثربخشي بيشتري صورت مي

ژي تكنولوژي نفتي دو كشـور آسـيايي پيشـرو    هاي تكنولوژي و به بيان بهتر استراتاين مقاله مختصري از اولويتاز همين روي،
گـري در سـرعت توليـد    و دياي برتر محسوب شـده نمونهتكنولوژي ارائه يعني ژاپن و عربستان كه يكي در عرصه در حوزه نفت 

هـاي حـوزه   همچنين استراتژي تكنولوژي شركت شل به عنوان يكي از بزرگترين شـركت نفت پيشتاز جهاني است ارائه ميشود.
شود.  نفت و گاز ارائه مي

عربستان سعودي

دار تكنولوژيك صنعت نفت عربستانهاي اولويتحوزه
، و بنـابر ماموريـت   "ستان سعودي درارتباط با صـنعت نفـت وگـاز ايـن كشـور     هاي استراتژيك عرباولويت"مطابق گزارش 

هدف استراتژيك را براي خود در نظر گرفته اسـت  8، اين كشور  2025انداز در نظر گرفته شده تا افق سال شده و چشمتبيين
سته از اهداف كـه در نگـاه عربسـتان    يابي به برخي از اين اهداف، تنها با راهكاري تكنولوژيك ممكن خواهد بود. اين دكه دست

ها، به طـور  يابي به آنگيري ميزان دستتوانند داشته باشند و همچنين شاخص اندازهسعودي راه حلي از جنس تكنولوژيك مي
باشد:كلي به شرح زير مي

بشكه و دسـتيابي  ميليارد 900گيري :افزايش نفت درجا به شاخص اندازه؛ شدهاثباتذخايرافزايشوبرداشتازدياد.1
(هدف مورد نظر آرامكو)2025درصد تا سال 70به نرخ ازدياد برداشت به ميزان 

هاي توليد يك بشكه نفت در خشكي به ميـزان  گيري: كاهش هزينهشاخص اندازه؛ هاي اكتشاف و توليدكاهش هزينه.2
درصد در دريا50درصد و 20
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گيري : كـاهش زمـان مـورد نيـاز     شاخص اندازه؛ نفت و گاز طبيعيافزايش و ارتقا بازدهي اكتشاف و عمليات حفاري .3
درصد50هاي زمين شناسي و عمليات حفاري تا براي اكتساب و برداشت داده

گيـري: بـه صـفر رسـاندن خطـرات زيسـت       شاخص اندازه؛ 3كاهش خطرات زيست محيطي ناشي از عمليات حفاري.4
هاي خليج ات عمليات حفاري خشكي و چاههاي درياي سرخ و كمينه سازي خطرمحيطي از چاه

گيـري: تكميـل   شـاخص انـدازه  ؛ تكميل اطالعات زمين شناسي مورد نياز تحقيق و توسعه حوزه باالدستي نفت و گاز.5
سازي همه اطالعات مفقود شده زمين شناسي

درصـد از  50در دسـترس كـردن حـداقل    گيـري: شـاخص انـدازه  ؛ ارتقا و بومي سازي خدمات تكنولوژي نفت و گـاز .6
تكنولوژي ( نظير نرم افزارهاي بومي)خدمات 

روي صنعت نفت عربستانهاي تكنولوژيك پيشچالش
هاي تكنولوژيك موجود در صنعت نفت عربستان كه ممكن است مانعي در مسير تحقق اهداف و اولويتهاي از چالشبرخي

:استزيرقرارمورد توجه اين صنعت شود، به

ولفور باال در نفتوجود درصد س
4نسبت باالي آب به نفت

روند كند در جمع آوري اطالعات شامل اطالعات زمين شناسي و برداشت لرزه نگاري بر روي سطح
اي هستندهاي اوليه سطح پيچيده و چند اليهبرداشت لرزه نگاري در مناطقي شنزار و اليه
5توصيف و پايش خصوصيات مخزن

دتسهيم داده و دسترسي آزا
هاي نمكياكتشاف و توليد در اليه
هاي عميق و سازندهاي فرسوده و پيچيدهحفاري در آب
هاي سازگار با محيط زيستتكنولوژي
هاي منشا و سيستم نفتي در مناطقي بخصوص درياي سرخ، نقشه كشي و شناخت سنگهويت سازي
عمق و نقش برداري زير زمين
6ناهمگني سازند عنيزه

ازدياد برداشت
7اكتشاف در مناطق مرزي نظير درياي سرخ و صحراي ربع الخالي

برداري و نگاشت از باالي مخازن بزرگنقشه
ها در مخازن كربناتهآشكار سازي و نقشه كشي شكاف
8هاي عميقگيري مقاومت ويژه درون چاهاندازه

خصوصيات ترشوندگي در محل
مشكالت تجميع كندانسه در مخازن گازي
9هاي نفتي (آلوده به نفت)بانهدام آ

10مديريت ضايعات باالدستي

3 pollution & Emission
4 water-to-oil ratio
5 Reservoir characterization
6 Unayzah
7 Rubaii alkhali
8 inter-well
9 oily water disposal
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فراملي هاي بزرگ نفتي ملي و كاوي استراتژي تكنولوژي شركتبه

 جداسازي آب به صورت آنالين و درون زمين
هاي پايش چاهسيستم
هاي نفوذپذيري باالتحليل چاه آزمايي در اليه، مدلسازي شبكه خلل و فرج
11توليد شن از سازندهاي غير يكپارچه و ناپيوسته

عت نفت عربستانهدف تكنولوژيك در صنهايزيرحوزه
كليدي و به طور كلي برنامه استراتژيك عربستان سعودي در ارتباط با صنعت نفت اين كشور، به شناسايي هشت تكنولوژي

هاي هدف پس از شناسايي پردازد. اين تكنولوژيكه بر تحقيق و توسعه نفت و گاز عربستان در آينده تمركز دارد مي12هدف
هر بخش در دار توسعه داده شدند. اين هشت تكنولوژي هدف و اليه دوم زيرتكنولوژي هاي تكنولوژيكي در مناطق اولويتخال

است.جدول شماره يك ارائه شده

13ژاپن

ترين بهره است، اما اين كشور به عنوان يكي از بزرگست كه كشور ژاپن از ذخاير نفتي در درون مرزهاي خود بيروشن ا
كننده نفت در دنيا، با هدف تامين پايدار نفت براي صنعت و كشور خود، اهداف و نقشه راهي را در كشورهاي صنعتي مصرف

تدوين كرده است. متاسفانه به دليل محدوديت منابع قابل دسترس، 2030انداز سال صنعت باالدستي نفت و گاز خود تا چشم
هاي دولت شود، سياستطور كه در ادامه مشاهده ميمتدلوژي دقيق تدوين اين استراتژي قابل استخراج نبوده است، اما همان

گذاري شده به منظور ورود هدفژاپن در ارتباط با توسعه تكنولوژي و همچنين اسناد نفتي اين كشور و مناطق و مخازن نفتي 
هاي اساسي استراتژي تكنولوژي ژاپن را در هاي اصلي و پايهفرضها، پيشهاي مورد نياز آنكشور ژاپن به بازار تكنولوژي

هاي حوزه باالدستي صنعت نفت مشخص كرده است.ي تكنولوژيارتباط با توسعه

مركز تكنولوژي و توسط 2007، در دسامبر 2030تي ژاپن تا افق سال هاي نفو نقشه راه تكنولوژيهاي تكنولوژيك اولويت
تعيين گرديده است. 15كشور ژاپنملي نفت، گاز و فلزات هايو مركز همكاري14پژوهش حوزه باالدستي نفت و گاز اين كشور

دار تكنولوژيك در صنعت نفت ژاپنهاي اولويتحوزه
2030تا سال ژاپنهاي پايه و مهم در استراتژي بلند مدت تحقيق و توسعه ولوژيدار و نيز تكنهاي تكنولوژي اولويتحوزه

اند از:دار تكنولوژي براي خود تعريف كرد كه عبارتحوزه اولويت6اند. به طور كلي اين كشور نشان داده شده

برداري از نفتحداكثر بهره-1

هاشناخت دقيق مخازن نفت و گاز و خصوصيات آن-2

توسعه ميدانحفاري چاه و-3

برداري ميادين هيدروكربوري غير متداولاكتشاف و بهره-4

10 Waste management
11 unconsolidated
12 TTA(Technology Target Area)
13 JOGMEC/TRC Long-term R&D Strategy toward 2030 ,December 2007 -Oil and Gas/Upstream Technology
Unit Technology and Research Center -Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
14 TRC (Technology & research center)
15 JOGMEC :Japan Oil & Gas & Metal National Corporation
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بهينه نفت و گاز16برداي سطحيبهره-5

برداري نفت و گاز با توجه ويژه به محيط زيستبهره-6

هاي هدف تكنولوژي و نقشه راه تحقيق و توسعه ژاپن به ترتيب در حوزهجزئيات بيشتر 

تعريف كرد كه 17پروژه اصلي10، 2030يابي به اهداف تعيين شده تا سال جهت دستآمده است. اين كشور شكلو شكل
عبارتند از:

1-EOR70 درصد70: رساندن ضريب برداشت به بيش از

2-Reservoir TVو گازسازي مخازن نفت: افزايش قدرت تجسم

3-Sea-Quest 3000متر و بيشتر)3000هاي عميق (با عمق بيش از : پروژه آب

4-WD50 هاي حفاري و تكميل چاهدرصد از هزينه50: كاهش

هاي نو (فناوري اطالعات، روباتيك، نانو، بيو و غيره)هاي آتي منابع: با استفاده از تكنولوژيتوسعه نسل-5

6-National MHمناطق فراساحل ژاپن: توليد متان هيدرات از

7-UHO20گريدينگ نفت بسيار سنگين (آپگريدينگ درمحل تا : پروژه آپAPI20(و بيشتر

زغالي و غيرهبرداري نسل جديد هيدروكربورهاي غير سنتي: نظير نفت بسيار سنگين، متان پايهاكتساب و بهره-8

نتيجه گيري
انداز و يابي به اهداف چشمجهت دستهاي توسعه در صنعت نفت، اتژيهاي كالن و به بيان بهتر استرعنايت ويژه به برنامه

و كسب "ايده تا بازار"امري الزم و ضروري است. موفقيت در پياده سازي زنجيره همچنين برنامه پنجم در حوزه صنعت نفت 
طلبد. از مه فناوري ميهاي راهبردي و استراتژيك در برناپيشرفت مناسب در صنعت نفت، توجه خاصي را نسبت به اولويت

تدوين استراتژي توسعه "همين منظر، نظام(نامه) پژوهش و فناوري صنعت نفت ارتباط تنگاتنگي را با مبحث بسيار مهم 
نياز توسعه پيدا خواهد كرد؛ چراكه توسعه فناوري از اهداف اساسي نظام پژوهش در صنعت نفت است و اولين پيش"تكنولوژي

هاي سازمان يا صنعت هاي فناوري با توجه به تواناييها و استراتژي، صنعت يا كشور، تعيين اولويتفناوري در يك سازمان
مند كردن تحقيق و توسعه در صنعت نفت، خواهد بود. به عبارت ديگر، ماموريت اصلي نظام پژوهش و فناوري، عالوه بر نظام

يين و تدوين استراتژي توسعه فناوري و همچنين توجه به هاي صنعت نفت و گاز است و از همين منظر، تبتوسعه فناوري
اين هاي مراكز پژوهش و فناوري صنعت نفت در توسعه فناوري از اهميت مضاعفي برخوردار خواهند شد. جايگاه و مأموريت

زه توسعه صنعت نفت، هاي تكنولوژي رقباي اصلي ايران در حوها و برنامههايي از اولويتدادن نمونهمقاله سعي كرد تا با نشان
گيران ارشد اده، گامي هرچند كوچك جهت ترغيب مديران و تصميماهميت تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي را بيشتر نشان د

.ريزي و معاونت فناوري صنعت نفت در اين راستا برداردبرنامه

16 utilization
17 Core project
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فراملي هاي بزرگ نفتي ملي و كاوي استراتژي تكنولوژي شركتبه
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فراملي هاي بزرگ نفتي ملي و كاوي استراتژي تكنولوژي شركتبه

) بهره برداري غير سنتي از ذخاير 4(
هيدروكربني

) استفاده موثر از نفت و گاز5(

از نفت و گاز با در نظر ) بهره برداري 6(
گرفتن مسائل محيط زيست

2030) تا JOGMEC/TRCنقشه راه تكنولوژي و تحقيق و توسعه ژاپن (:1شكل 

)2007(تدوين شده در سال 2030تا سال JOGMEC/TRCاستراتژي بلند مدت تحقيق و توسعه 

تكنولوژي هاي پايه اي و مهم تحقيق و توسعهارزمينه هاي تكنولوژيكي اولويت د

تكنولوژي سنتي ازدياد برداشت و بهبود بازيافت نفت ، بهبود تكنولوژي توليد، تكنولوژي 
ارزيابي و مدلسازي مخازن

تكنولوژي ارزيابي اكتشاف و ذخاير، تكنولوژي توصيف مخازن، تكنولوژي مدلسازي
ديناميك

، تكنولوژي ارتقا يافته توليد سوخت مايع، مطالعه كاهش GTLپروژه نمايشي تكنولوژي 
هزينه استخراج از طريق سيستم شناور

تكنولوژي بيو كانورسيون متان، تكنولوژي كاهش انتشاراتCO2تكنولوژي تزريق 

) بيشينه كردن ميزان برداشت1(

) شناسايي مخازن نفت و گاز و 2(
توصيف آنها

بهبود تكنولوژي حفاري و كاهش هزينه، اتوماسيون و بهبود، تكنولوژي بهينه سازي ) حفاري چاه ها و توسعه ميادين3(
تاسيسات توليد، تكنولوژي توسعه مناطق حاشيه اي

تكنولوژي توسعه هيدرات متان، تكنولوژي ارتقا يافته در زمينه بازيافت نفت ماسه اي، 
ين، تكنولوژي غير سنتي توليد و بهره برداري از گاز نفت شيلي و سنگ
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ژاپن2030دار در افق هاي اولويتهاي هدف تكنولوژي و تكنولوژي: حوزه2شكل
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