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استراتژی فن آوری، شل، بی پی، چالش ها و برنامه های فن آورانه

مجتبی کريمی*، حامد همت پور، محمدرضا زارعريیس آبادی   پژوهشگاه صنعت نفت

مقايسه  ی تطبیقی چالش ها و راهبردهای شرکت های 
بزرگ نفتی فراملیتی در فرآيند توسعه  ی فن آوری

دست یابي به منابع متنوع انرژي مهم ترین چالش شرکت هاي بزرگ فراملیتي است که سبب شده این شرکت ها در اندیشه ی یافتن راه حل هایي برای 
این موضوع باشند. در این راستا و به خصوص براي حوزه  هاي نفت و گاز غیرمتداول و سخت، فن آوری، مؤلفه ای حیاتي به شمار می رود. شرکت هاي 
ملي نفتي و دولت ها بیش از90 درصد نفت جهان و80 درصد گاز دنیا را در اختیار دارند که این امر فرصت هاي ش��رکت هاي نفتي غربي را با چالش 
روبرو مي کند. در این بین بس��یاري از میادین تاریخِي متعلق به ش��رکت هاي غربي بین المللي، با بلوغ تکنولوژیکي و کاهش تولید روبرو شده اند. بلوغ 
بدین معناست که این نوع فن آوري ها توانایي افزایش بیشتر مقدار نفت و گاز را نداشته و وجود فن آوری هاي جدید اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این 
مقاله س��عی شده با بررسی استراتژی فن آوری چند ش��رکت بزرگ نفتی، چالش ها و برنامه های شرکت های مطرح در صنعت نفت جهان ارائه گردد. 
طبق مطالعات انجام ش��ده، تمرکز بر فن آوری هاي پیش��رفته ی اکتش��افی، توس��عه ی میادین )به ویژه در آبهای عمیق و قطب(، فرآیندهای نوین ازدیاد 

برداشت و میادین و مخازن نامتداول، مهم ترین حوزه های مدنظر شرکت های بزرگ در بخش نفت و گاز است.

)karimimoj@ripi.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
مناطق و میادیني که در دس��ترس شرکت هاي 
غرب��ي ق��رار دارن��د در بس��یاري از ح��االت با 
چالش هاي محیطي و شرایط دشوار زمین شناسي 
جغرافیایي روبرو هستند. در این شرایط،  فن آوری 
تنها ابزاري اس��ت که مي تواند با قیمت مناسب و 
کمترین اثرات سوء زیست محیطي به نتایج بهینه 
دس��ت یابد. منابع غیرمت��داول هیدروکربني مثل 
نفت س��نگین و تجمعات مواد بیتومن، همچنین 
گاز طبیعي محبوس ش��ده در میادینی با تراوایي 

بس��یار کم، نس��بت به میادین و ذخای��ر متداول 
بسیار وس��یع ترند. با این حال استخراج این منابع 
با فن آوری هاي روز، اقتصادي نیس��ت. در ادامه 
اس��تراتژي و حوزه ه��اي ه��دف ف��ن آوری در 

شرکت هاي مهم بین المللي بررسی خواهد شد.

1- استراتژي فن آوری شرکت هاي بزرگ نفتي 
ملي و بین المللي

در ادامه ب��ا توجه به منابع مح��دود اطالعاتي 
موجود،  اس��تراتژي فن آوری اس��تخراج شده ی 

شرکت رویال داتچ-شل در زمینه ی فن آوری هاي 
حوزه ی باالدستي بررسي خواهد شد ]3و2و1[.

1-1- شرکت رويال داتچ-شل
مطابق ش��کل-1 شرکت شل در راه رسیدن به 
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، استراتژي کسب 
و کار خود را مبني بر تولید نفت و گاز بیش��تر در 
باالدس��ت و عرضه ی پرس��ود آن در پایین دست 
اتخاذ ک��رده و در این اس��تراتژي،  ف��ن آوری و 
نوآوري را به عنوان هس��ته ی اصلي تمرکز خود 
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مطرح کرده اس��ت. در 2008 این شرکت انتظار 
داش��ت که 80 درص��د از کّل س��رمایه گذاري، 
به بخش باالدس��تي و پروژه هاي ماسه هاي نفتي 
اختصاص یابد. ش��رکت ش��ل جهت پیاده سازي 
این اس��تراتژي ب��ا چالش هایي روبرو اس��ت که 
در ش��کل-1به طور خالصه به آنها اش��اره شده 
اس��ت. الزم به ذکر است این چالش ها نه تنها مانع 
پیشرفت این شرکت در صنعت نفت و گاز نشده 
بلکه سبب ایجاد نوآوري هایي در جهت رفع این 
چالش ها در جهان شده؛ چراکه اصوالً در جهان 
امروز نگاه مهندس��ان به نوآوري به صورت حل 
مسأله اس��ت. به عبارت دیگر تا زماني که چالش 
یا مش��کلي پیش نیاید نوآوري انجام نمي ش��ود. 
در نتیجه شرکت ش��ل با توجه به این چالش ها و 
نوآوري ها، حوزه هاي تمرک��ز خود را دربخش 

باالدستي صنعت نفت تعیین کرده است.

در  پی�ش رو  تكنولوژي�ك  1-1-1-چالش ه�اي 
شرکت شل

1-1-2- زيرحوزه ه�اي ه�دف تكنولوژي�ك در 
باالدست صنعت نفت و گاز در شرکت شل

شرکت شل در گزارشي فن آوری هاي استفاده 
شده در بخش هاي مختلف باالدست صنعت نفت 
و گاز را ارائ��ه ک��رده که در ادامه به آنها اش��اره 

خواهد شد ]4[.

1-1-2-1- فن آوری هاي پیشرفته ی اکتشاف
 فن آوری لرزه نگاري سه بعدي

 فن آوری ممیزي )survey( الکترومغناطیسي
 یکپارچه س��ازي عملی��ات جه��ت افزایش 

سرعت اکتشاف
به دلیل آنکه ف��ن آوری لرزه نگاري نمي تواند 
به تنهای��ي وجود هیدروکرب��ن در الیه هاي زمین 
را به اثبات برساند شرکت ش��ل دو فن آوری باال 
را از طری��ق روش Inversion در م��دل مخ��زن 
تلفیق مي کند تا به نتایج قطعي دست یابد. روش 
Inversion و نی��ز تصویربرداري در عمق1، تلفیق 
داده هاي زمین شناسي و ژئوفیزیکي در مدل مخزن 
و مدل رسوبي و ساختاري آن را بهبود می بخشد.

1-1-2-2- فن آوری هاي پیشرفته براي توسعه ی 
میدان

1-1-2-2-1- فن آوری آبهاي عمیق
 :)FPSO( فن آوری سیستم بهره برداري شناور 
در برزیل با استفاده از umbilical به شش پمپ با 
توان 1500 اس��ب بخار در کف دریا برق رس��اني 

مي شود.
 فن آوری سکوي Spar: در خلیج مکزیک از 
طریق یک riser به 22 چاه دسترسي دارند که این 

امر سبب کاهش فراوان هزینه ها شده است.
  گسترش خطوط تولید از کف دریا ) درعمق 
850 تا 1100 متر و دماي 2- درجه ی سانتي گراد( 
تا ساحل: در نروژ شرکت شل چاه هایی گازي با 
قطر بزرگ طراحي و حفاري ک��رده تا گاز را با 
نرخ تولید زیاد )بیش از 300 میلیون فوت مکعب 

در روز( استخراج کند.
  فن آوری دکل جدید Drillship براي مناطق 
قطبي و آبهاي عمیق: از دکل هاي Drillship قبلي 

بهتر بوده و داراي برج چندمنظوره است.

ازدي�اد  پیش�رفته ی  فن آوری ه�اي   -3-2-1-1
برداشت و بیشینه کردن سود ]2[

حفاري با فشار مدیریت شده2: شرکت شل در 
زمینه ی حفاري فروتعادلي فعالیت هاي گسترده اي 
انجام داده و تا اواس��ط 2007 میالدی حدود 600 

چاه با سیستم فروتعادلي حفر کرده است.
چاه هوشمند و میادین هوشمند جهت مدیریت 
به هنگام مخازن: شرکت شل از 1998 در زمینه ی 
توسعه ی هوشمند میادین،  فعال بوده و در 2007 

1     متدولوژي تدوین استراتژي فن آوری شركت رویال داتچ-شل
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شل در -داتچشركت رويال يهاستخراج شد آوريفناستراتژي  ،ه به منابع محدود اطالعاتي موجودبا توج ادامهدر 
  .]1و2و3[خواهد شد باالدستي بررسي  يهاي حوزهآوريفن يزمينه
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دستپر سود در پايين يتوليد نفت و گاز بيشتر در باالدست و عرضه

 اســتخراج نفــت ســنگين از
  هاي نفتي در كاناداشن

 ازدياد برداشت  
 ــه ــورم  لول ــاعي مت ــاي ارتج ه

  شونده
  تراوامناطق كم درگاز  
 آبهاي عميق  
 ينفتهاي شيل  
 مازاد گوگرد  
 اكو ماراتن  
  جداسازي كربنجذب و 
 دراگن  
 آوريفنCIS   
 سكوهاي يك پايه  
 ــوگيري ــواد جلـ ــده از مـ كننـ

  كربناكسيدديخوردگي 
 سنگ به گازتبديل ذغال  
 سوخت گاز مايع شده  
 V-power® diesel  
 اكتشاف اليه هاي جديد

 اكتشاف يهاي پيشرفتهآوريفن  
o بعدينگاري سهلرزه آوريفن  
o مميزي ( آوريفنsurvey( الكترومغناطيسي 
 ميدان يهاي پيشرفته براي توسعهآوريفن  

o برداري شناور (سيستم بهره آوريفنFPSO( 
o سكوي  آوريفنSpar 
o  متـر و دمـاي 1100تا  850گسترش خطوط توليد از كف دريا (عمق

 گراد) تا ساحلسانتي يدرجه -2
o د براي مناطق قطبي و آبهاي عميقدكل جدي آوريفن  
o مديريت شده حفاري با فشار 
o نگام مخازنهچاه هوشمند و ميادين هوشمند جهت مديريت به  
 برداشت نفت سنگين در مكان يهاي پيشرفتهآوريفن  

o توليد نفت سنگين سرد با ماسه 
o بخار ييزش نفت سنگين از طريق چرخهانگ 
o كمك نيروي گرانش وارد بر آنبه نفت سنگين يتخليه 
o نفت سنتزي با كيفيت-ء يافته در محل شلفرآيند ارتقا 
 هاي شلآوريساير فن  

o  هاي نفتي در كاناداماسهاستخراج نفت سنگين از  
o هاي ارتجاعيلوله )elastomer( متورم شونده  
o مديريت فشار 

كار  و استراتژي كسب
  شركت شل

هاي كليديچالش
 سازي استراتژيپياده

در  آوريفنهاي حوزه
 باالدستي يحوزه

طراحي و  از طريقهاي آتي در دههزياد يابي به ثروت دست
  بزرگ يپروژه 50انجام بيش از 

  اندازچشم

ها در بخش باالدستي و گذاري آندرصد كل سرمايه 80تخصيص 
  هاي نفتيهاي ماسهپروژه

  عملياتياستراتژي 

اصلي يهسته
استراتژي: 

 آوريفن

الیه های جدید
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حدود 70 چاه با شیر کنترلي و گیج نصب کرده 
است.

1-1-2-4- فن آوری هاي پیش�رفته ی برداش�ت 
نفت سنگین در محل ]3[

  تولید نفت سنگین سرد با ماسه
  انگی��زش نفت س��نگین از طریق چرخه ی 

بخار3
  تخلیه ی نفت س��نگین با اس��تفاده از بخار4 

به کمک نیروي گرانش وارد بر آن

1-1-2-5- ساير فن آوری هاي شل
1-1-2-5-1- استخراج نفت سنگین از ماسه هاي 

نفتي در کانادا
 هم اکنون پروژه ی شن هاي نفتي بیش از 10 

درصد نیاز نفتي کانادا را تأمین مي کند
 برنام��ه ی بلندمدت جهت رس��یدن به تولید 

بیش از سه برابری؛ یعني 550000 بشکه در روز

1-1-2-5-2- لوله هاي ارتجاعي5 متورم شونده
 جهت ایزوله کردن زون مخزني

1-1-2-5-3- مديريت فشار
 سبدي از روش هاي حفاري

 کاهش عدم قطعیت

1-2-جايگاه استرات ژي فن آوری در شرکت شل ]6[
شرکت ش��ل در مواجهه با چالش های محیط 
کس��ب و کار خود و جهت بهره گیری بیش��تر از 
فرصت های فن آورانه، راهبرد رشد6 را در بخش 
فن آوری در پیش گرفته است. در واقع فن آوری 
نقش مهمی در رش��د بازار شل و ارتقاء عملکرد 
این ش��رکت ایفا می کند. ش��ل همچنین راهبرد 
فن آوری خ��ود را به صراحت در اختی��ار افراد و 
پرسنل ش��رکت قرار داده تا آنها از این طریق هم 
در فرآیند تصمیم گیری درون سازمانی مشارکت 
داشته باش��ند و هم نقشی که گرو ه های تحقیق و 
توسعه ی فن آوری در دست یابی به این راهبردها 
ایفا می کنند برای آنها روش��ن گردد. این راهبرد 
ک��ه متمایزکننده ی ش��ل از رقبا خواه��د بود را 
می توان در هرمی که در شکل-4 نشان داده شده 

تبیین نمود.
توس��عه ی فن آوری های تحت مالکیت ش��ل 
از یک س��و نیازمند انجام اقدامات و فعالیت های 
یکپارچ��ه و قابل اطمین��ان در زمین��ه ی نف��ت و 
گاز اس��ت و از س��وی دیگ��ر به پیاده س��ازی و 
یکپارچه سازی فن آوری های موجود )که توسط 
سایر ش��رکت ها یا با همکاری های مشترک شل 
و آن شرکت ها توس��عه داده شده ( وابسته است. 
فن آوری،  بر س��ه جزء اصلی کس��ب و کار شل 
یعن��ی عملی��ات و فعالیت های فعل��ی، اقدامات 
پیش رو )که با هدف رشد طرح ریزی شده اند( و 

توسعه با نگرش بر آینده تأثیرگذار خواهد بود.

1-3- شرکت انی ايتالیا
1-3-1- حوزه  های اولويت  دار تكنولوژيك در 

باالدست برای انی ]8[
شرکت انی در سال 2006، مهم ترین چالش هاي 
کلیدي خود را در قالب پایداري بلندمدت و توفیق 
در حوزه ی انرژي اس��تخراج کرد و اذعان داشت 
که این چالش ها تنها از مسیر نوآوري فن آوری ها 

2     چاه  هوشمند
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  هوشمند  چاه :2شكل 

  
  ]3[ برداشت نفت سنگين در مكان ي هاي پيشرفته آوري فن -1-2-4- 1

 توليد نفت سنگين سرد با ماسه 

 3ي بخار انگيزش نفت سنگين از طريق چرخه 

 بر آن كمك نيروي گرانش وارد هب 4با استفاده از بخارنفت سنگين  ي تخليه 

 

 
  سنگينهاي ازدياد برداشت نفت  آوري فن :3شكل 

  
  هاي شل آوري فنساير  -1-2-5- 1
  نفتي در كاناداهاي  ماسهاستخراج نفت سنگين از  -1-2-5-1- 1

  كند مي تأميندرصد نياز نفتي كانادا را  10هاي نفتي بيش از  شن ي پروژهاكنون  هم 

3    فن آوری های ازدیاد برداشت نفت سنگین
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  هوشمند  چاه :2شكل 
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مرتفع خواهد ش��د. در واقع از نگاه این ش��رکت، 
چالش هاي آتي در حوزه ی انرژي و صنعت نفت 
و گاز، فن آوری را به نیرویی حیاتي در توس��عه ی 
بلندمدت صنعت نفت تبدیل کرده است. در همین 
راستا ش��رکت اني 10 حوزه ی کلیدي را به عنوان 
آتي  س��رمایه گذاري هاي  اولویت های  مهم ترین 
توس��عه ی کس��ب و کار خود تعیین کرده است. 
این حوزه ها ش��امل بخش هاي مرکزي )اکتشاف 
نف��ت و گاز، تولید،  انتقال،  تولی��د و بهره برداري 
از س��وخت هاي مناس��ب با کمترین اثرات سوء 
زیس��ت محیطي(، انرژي هاي تجدیدپذیر )انرژي 
خورش��یدي و بیوتوده( و همچنین مباحث اصلي 
زیست محیطي است. با توجه به تمرکز این گزارش 
بر بخش باالدس��تی صنعت نف��ت، در اینجا تنها 
حوزه ی مربوط به باالدس��ت و فن آوری هاي آن 

بررسي شده است.

1-3-1-1- اکتشاف منابع چالش برانگیز از طريق 
توس�عه ی روش ه�اي مفید جهت درك نقش�ه و 

جغرافیاي اعماق زمین
به ط��ور کلی تحقی��ق روي س��اختارهایی که 
به لح��اظ زیس��ت محیطی پیچیده ان��د و مناب��ع 
ج��اي  خ��ود  در  هیدروکرب��ن  قابل توجه��ی 
داده اند در این راس��تا ق��رار دارد. از جمله ی این 
س��اختارها مي توان به آبهاي عمیق و بسیار عمیق 
و مناطق قطبي اش��اره کرد. در ح��ال حاضر این 
مناط��ق از دیدگاه جغرافیایي پیچی��ده بوده و در 
مقایسه با سایر س��اختارهاي زمین شناسي نسبت 

به ارتعاش��ات، پاس��خي ضعیف دارن��د که این 
باعث عدم ش��کل گیري تصویری مناسب از این 
ساختارهاس��ت. در نتیج��ه ش��رکت اني جهت 
تعیین مقدار هیدروکربن ذخی��ره در این مناطق، 
چش��م اندازهاي ژئوفیزیکي و خواص مخزن، در 
این زمین��ه فعالیت هاي قابل توجه��ي آغاز کرده  

است.

1-3-1-2- فعالی�ت در محیط هاي�ي ب�ا ش�رايط 
 زيس�ت محیطي خاص مانند آبهاي عمیق، مناطق 

قطبي و مناطقی با حجم زياد گازهاي اسیدي
یک��ي از اه��داف  اس��تراتژیک این ش��رکت 
دس��ت یابي به منابع در اعماق دریا، مناطق قطبي 
و س��اختارهاي جغرافیایي پیچیده است که تولید 
نفت آنها تضمین ش��ده  باش��د. با توجه به اینکه 
حداقل سازی آسیب هاي  زیست محیطي از شرایط 
اساس��ی شرکت اني است اس��تفاده از روش هاي 
ارتقاء یافته ی ارتعاش��ي براي اکتشاف و افزایش 

بازده حفاري از لوازم این کار خواهد بود.

1-3-1-3- حداکثرسازی ازدياد برداشت
اگر روش ه��اي ازدی��اد برداش��ت فعلي 2/5 
میلیون بشکه در روز نفت به بازار تحویل مي دهد 
روش هاي پیشرفته تا سال 2030 باید این میزان را 
به هشت برابر برس��انند. قطعاً بهبود عوامل ازدیاد 
برداش��ت )بدون اینکه نیاز به کش��ف حوزه هاي 
نفت��ي جدید باش��د( تولید را ارتق��اء خواهد داد. 
همچنین افزایش تنها ی��ک درصد نرخ بازیافت 

مي تواند 35 تا 55 میلیارد بش��که نف��ت )حدوداً 
برابر دو تا سه سال تولید نفت دنیا( به تولید اضافه 
کند. از این دیدگاه ش��رکت اني نیز دس��ت یابي 
به فن آوری هاي ازدیاد برداش��ت را جزء اهداف 

اصلي خود قرار داده است.

ب�ه  س�نگین  نف�ت  تم�ام  تبدي�ل   -4-1-3-1
فرآورده هاي ارزشمند

به ط��ور کلی حجم نفت ه��اي غیرمعمول7 که 
به لحاظ تکنولوژیکي مي توان آنها را اس��تخراج 
کرد بسیار زیاد است. حجم ذخایر نفت غیرمعمول 
که به لح��اظ تکنیکي قابل بازیافت هس��تند )مثل 
ماسه های نفتی و نفت خام بس��یار سنگین( بسیار 
بیش��تر از ذخایر نفت معمولي تخمین زده ش��ده 
اس��ت )حدود 1300 میلیارد بش��که(. ش��رکت 
اني بخش��ي از اهداف خ��ود را تبدیل حداکثري 
نفت خام معمولي و غیرمعمولي به محصوالتی با 
کیفیت باال مانند بنزین، سوخت دیزل و غیره قرار 

داده  است.

1-3-2- زيرحوزه  ه�ای ه�دف تكنولوژي�ك در 
بخش  باالدستی شرکت انی

1-3-2-1-حوزه ی اکتشاف منابع چالشي
همان طور که گفته شد کسب مهارت هاي الزم 
جهت اکتش��اف بهینه در مناطق نامناسب و مرزي 
جهت افزایش نفت قابل تولید بسیار الزم و حیاتي 
اس��ت. به طور کلی فن آوری هاي اکتشافي مورد 
توجه ش��رکت انی را می توان در قالب موارد زیر 

برشمرد.

1-3-2-1-1- لرزه ن�گاري روي مناط�ق قطبی و 
يخ زده

این شرکت عملیات لرزه نگاري را در آالسکا 
)از مش��کل ترین مناط��ق جهت انج��ام عملیات 
لرزه نگاري( با موفقیت به انجام رس��اند. شرکت  
انی نشان داد که امکان توسعه و گسترش عملیات 
اکتش��افي حتي در غیر از فصول گرم و همچنین 
توانایي کاهش خطرات زیست محیطي در مناطق 

قطب و نواحي نزدیک قطب را دارد.
4    هرم راهبردی متمایزكننده ی شركت شل از رقبا
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  شل از رقبا ي شركت هرم راهبردي متمايزكننده: 4شكل 

  
 اني ايتالياشركت  -3- 1

 ]8[ يبراي شركت ان باالدستدار تكنولوژيك در   هاي اولويت  حوزه -3-1- 1

 ي حوزهدر لب پايداري بلندمدت و توفيق ااي كليدي خود را در قه چالش ترين مهم ،2006 سال در يان شركت
مرتبط مرتفع هاي  هاي حوزه آوري فنها تنها از مسير نوآوري  انرژي استخراج كرد و اذعان داشت كه اين چالش

را به  آوري فنانرژي و صنعت نفت و گاز،  ي هاي آتي در حوزه واقع از نگاه اين شركت، چالش در .خواهد گرديد
 ي حوزه 10همين راستا شركت اني  در. است كردهبلندمدت صنعت نفت تبديل  ي حياتي در توسعه ينيروي

اين . كار خود تعيين كرده است و كسب ي آتي توسعه هاي گذاري هاي سرمايه ترين اولويت مهم عنوان كليدي را به
هاي مناسب با  برداري از سوخت توليد و بهره  انتقال،  گاز، توليد، اكتشاف نفت و(هاي مركزي  بخششامل ها  حوزه

و همچنين مباحث ) انرژي خورشيدي و بيوتوده(هاي تجديدپذير  ، انرژي)محيطي زيستسوء كمترين اثرات 
با توجه به  .است شده داده نشان اني شركت توجه مورد اصلي هاي زيرحوزه شكل در. استي محيط اصلي زيست

هاي آن  آوري فنو  باالدستمربوط به  ي باالدستي صنعت نفت، در اينجا تنها حوزه ي ر حوزهبتمركز اين گزارش 
  .استشده بررسي 

  
 و نقشه درك جهت مفيد هاي روش ي توسعه طريق از برانگيز چالش منابع اكتشاف - 3-1-1- 1

 زمين اعماق جغرافياي
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1-3-2-1-2- تحلیل سرعت در عمق8
این ش��رکت نرم افزاری ارائه کرده که قدرت 
تحلی��ل مناس��ب و دقیق س��رعت س��یگنال هاي 
لرزه نگاري در سازندها و محیط هاي زمین شناسي 

مختلف را دارد.
این نرم افزار که توانایي مصورس��ازي حرکت 
موج درون الیه هاي زمین را نیز دارد جهت ایجاد 
تصاویر ش��فاف از مناطقي نظی��ر آبهاي عمیق و 
مناطق پوشیده ش��ده از نمک یا بازالت در خلیج 
مکزیک، برزیل، آفریقا و دریاي خزر اس��تفاده 

مي شود.

درياي�ي  ت�كاور   CSEM  -3-1-2-3-1 
چند فرکانسي قابل کنترل با مرکز الكترومغناطیس

  CSEM ش��رکت اني با توس��عه ی ف��ن آوری
ک��ه قابلیت شناس��ایي مناطق نفتي مس��تحکم را 
دارد مي تواند به کمک پاسخ الکترومغناطیس از 
مکان مورد نظر )که با ضربه اي از مرکز مصنوعي 

حاصل مي ش��ود(، وجود هیدروکرب��ن را حتي 
تا چن��د کیلومت��ر زیرزمین  تش��خیص دهد. این 
فن آوری در مجموع، میزان ریسک را در مناطق 

دریایي نروژ و نیجریه کاهش داده است.

زمان�ی  تأخی�ر  روش ه�اي   -4-1-2-3-1
میك�رو گراويت�ی و الكترومغناطی�س چهاربع�دي 

)4D-MGG(
فن آوری جدی��دی برای اندازه گیری تغییرات 
گرانشي، حوزه  های مغناطیس��ی و الکتریکی در 
مخازن توسعه داده شد که قدرت تشخیص مناطق 
اشغال شده توسط گاز به جای مایع )نفت یا آب( 
را دارد.  نتایج آزمایش های میدانی این فن آوری 
که در ایتالیا انجام ش��ده حاکی از کمک فراوان 
آن در توصیف میادینی اس��ت که تراوایی آنها با 
روش معمولی به خوبی قابل تشخیص نیست. این 
فن آوری همچنین در پایش و بهینه س��ازی تولید 

عملکرد مناسبی دارد.

1-3-2-1-5- کويل شوتینگ9
کویل شوتینگ روشي برای برداشت داده های 
لرزه نگاری در میادین فراساحل است. در 2008 با 
استفاده از این روش در اندونزی برداشت داده های 
لرزه نگاری با موفقیت انجام ش��د و مراحل تفسیر 

آن نیز در حال انجام است.

1-3-2-2- حوزه ی توس�عه مناب�ع و محیط های 
برداشت

توس��عه ی فن آوری با هدف کش��ف و تولید 
منابع هیدروکربنی در محیط  های گسترده به معنای 
افزایش میزان دسترس��ی ب��ه منابع جهت اطمینان 
از تقاض��ای انرژی و همچنی��ن تحریک صنعت 
نفت برای توسعه ی گس��تره ی گزینه هاي انرژی 
و راه حل هاي تکنولوژیکی اس��ت. بنابراین یکی 
از اهداف استراتژیک این شرکت، دست یابی به 
مناطق نفتی با ویژگی هاي خاص از جمله آبهاي 
عمیق، مناطق قطبی، س��اختارهای زمین شناس��ی 
پیچیده و مناطق حساِس تضمین کننده ی بیشترین 

سطح پایداری عملیات است.
به همی��ن منظ��ور و در راس��تای دس��ت یابی به 
مناطق حس��اس و در معرض خطر، کاهش اثرات 
اکولوژیکی، برای ش��رکت انی بس��یار اساس��ی 
به شمار می رود. برای انی عملیاتی کردن روش هاي 
لرزه نگاری با دقت زیاد، کاهش چاه هاي اکتشافی، 
ارتق��اء بازده��ی عملیات حف��اری وکاهش زمان 
و هزین��ه، وظیفه ای جدی به حس��اب می آید. این 
ش��رکت باید ب��رای دسترس��ی بهتر و گس��ترش 
محیط ها، محدودیت هاي دانش فنی-تکنولوژیکی 
ب��رای تمامی مراحل  فرآیند اکتش��اف تا تولید و 
همچنی��ن از تولید تا حمل و نق��ل را کاهش دهد. 
به همین منظور انی زیرحوزه های تکنولوژیک زیر 

را مورد توجه قرار داده است.

1-3-2-2-1- حفاری نزديك نرمال10
این فن آوری با هدف ثابت نگه داش��تن فش��ار 
حین حفاري درون چاه، در سطحی بهینه به کار 
م��ی رود. فن آوری حف��اری نزدی��ک نرمال از 
سیس��تمي نوآوران��ه براي گردش مجدد س��یال 

5    عملیات لرزه نگاري در مناطق قطب
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 يشركت ان يباالدست ي در حوزه هاي هدف تكنولوژيك  زيرحوزه -3-2- 1

  اكتشاف منابع چالشي ي حوزه - 3-2-1- 1
هاي الزم جهت اكتشاف بهينه در مناطق نامناسب و مرزي جهت افزايش  طور كه گفته شد كسب مهارت همان

توان در  اكتشافي مورد توجه شركت اني را ميهاي  آوري فنطور كلي  به. وليد بسيار الزم و حياتي استت نفت قابل
  .قالب موارد زير برشمرد

  
  زده نگاري روي مناطق قطبي و يخ لرزه -1- 3-2-1- 1

با موفقيت ) نگاري عمليات لرزهترين مناطق جهت انجام  از مشكل(نگاري را در آالسكا  اين شركت عمليات لرزه
غير از فصول گرم و در وسعه و گسترش عمليات اكتشافي حتي اين عمليات نشان داد كه امكان ت. دانجام رسان به

  .داردمحيطي در مناطق قطب و نواحي نزديك قطب را  تابستان و همچنين توانايي كاهش خطرات زيست
  

 
  در مناطق قطب نگاري لرزهعمليات : 5شكل 

  
  8تحليل سرعت در عمق -2- 3-2-1- 1

نگاري در سازندها و  هاي لرزه توليد كرده كه قدرت تحليل مناسب و دقيق سرعت سيگنال يافزار اين شركت نرم
هاي زمين را  توانايي مصورسازي حركت موج درون اليهكه افزار  اين نرم. داردشناسي مختلف را  هاي زمين محيط
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حف��اري و کنترل فش��ار نس��بي درون چاه بهره 
مي ب��رد. همچنین ش��رایط الزم را براي حفاري 
در سازندهاي پرفش��ار یا حفاري افقي با شرایط 

خارج کردن بهتر فراهم مي کند.

1-3-2-3- ازدياد برداشت
نقش فن آوری در برداشت بیشتر  نفت محبوس 
شده در منافذ سنگ براي کسب اطمینان از تأمین 
تقاضاي آینده ی نفت، نقش��ی اصلی، اساسی و 
بنیادین اس��ت. حتي بدون کشف میادین جدید 
نیز افزایش ضریب برداشت به توسعه و افزایش 
ذخایر مي انجام��د. نقش فن آوری ه��اي ازدیاد 
برداشت )EOR( حتي فرصت هاي شغلي را در 

کشورهاي تولید کننده افزایش خواهد داد.
در حال حاضر میانگین ضریب برداش��ت از 
میادی��ن نفتی حدود 30 تا 35 درصد اس��ت )در 
مقایس��ه با 20 درصد در س��ال 1980(. این عدد 
بین بازه ی 10 درصد براي نفت بسیار سنگین تا 
50 درصد براي اکثر مخازن پیش��رفته در دریاي 
شمال متغیر است. اگر روش هاي کنوني ازدیاد 
برداش��ت در تأمین و افزایش 2/5 میلیون بشکه 
در روز مؤث��ر باش��د  فن آوری هاي پیش��رفته و 
توسعه یافته قادرند تا سال 2030، هشت برابر این 
میزان افزایش تولید ایجاد کند. افزایش تنها یک 
درصد برداشت مي تواند مقدار ذخایر را 35 تا 55 
میلیارد بشکه )برابر با یک تا دو سال تولید نفت 

جهان��ي( افزایش دهد. همچنی��ن فن آوری هاي 
ازدیاد برداش��ت از دیدگاه زیس��ت محیطي نیز 
اثرات مثبتي خواهند داشت؛ چراکه سبب تولید 
مناب��ع هیدروکربني بدون آس��یب زدن به منابع 
جدید یا افزایش آلودگي هاي زیس��ت محیطي 
)گازهاي اسیدي( می شوند. استخراج و توسعه ی 
میادین نفت هاي سنگین بسیار سخت و پیچیده 
اس��ت. با همین هدف نیز ش��رکت ان��ی دراین 
خصوص،  زیرحوزه ه��ای تکنولوژیک زیر را 

مورد توجه قرار داده است.

1-3-2-3-1- تزريق دي اکسیدکربن
ان��ي از مدتي قبل تحقیق��ات و پژوهش هاي 
جدیدي را در مورد تزریق دي اکسیدکربن آغاز 
کرده که با این سناریو در بهترین حالت، افزایش 

برداشت حدود دو برابر برآورد شده است.

1-3-2-3-2- تزريق بخار
ش��رکت انی در حال مطالع��ه ی روش  تزریق 
بخ��ار در میادی��ن نف��ت س��نگین در منطقه ی 
فراس��احلي کنگو اس��ت. این روش تاکنون در 
آبهاي عمیق اس��تفاده نش��ده اس��ت. با بررسی 
حوزه ه��ای اولویت فن آوری در ش��رکت های 
بزرگ نفتی مل��ی و فراملی، می توان جمع بندی 
چالش ه��ای تکنولوژی��ک و غیرتکنولوژیک 
کنون��ی صنعت نف��ت و گاز جه��ان در بخش 

باالدستی را بدین ترتیب بیان کرد:
 افزایش ذخایر قابل برداشت

 افزای��ش بازیاف��ت هیدروکربن��ي )ازدیاد 
برداشت(

 صادرات فن آوری
 گسترش قابلیت ها و استخدام نیروي انساني 

مجرب و کارآزموده
 آبهاي عمیق

 توس��عه ی پایدار و تأمین کننده ی باثبات و 
اطمینان

 امنیت انرژي
 نفت سنگین و برداشت نفت از شن هاي نفتي 

و شیل هاي نفتي
 توسعه ی میادین حاشیه اي و قطبي )میادین 

کوچک، مناطق قطب(
 کاهش آسیب هاي احتمالي به مردم و محیط 

)HSE( زیست
 افزایش تولید ارزش افزوده از گاز و برداشت 

گاز در مناطق کم تراوا

اگر صنعت باالدس��تی نفت را به پنج حوزه ی 
اکتش��اف، توس��عه ی میادین، حفاری-مخزن، 
ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست تقسیم 
کنیم می توان حوزه ه��ای اولویت دار فن آوری 
شرکت های تحت بررسی را در ماتریسی شبیه به 

جدول-1 تشریح کرد.

1-4- اس�تراتژی ف�ن آوری ش�رکت بريتی�ش 
پترولیوم

 این شرکت تأکید بسیاری بر اهمیت فن آوری 
در کسب موفقیت های کنونی و آینده ی کسب و 
کار خود دارد. در بررس��ی سیاست های بریتیش 
پترولیوم به این عب��ارت برمی خوریم: "مهم ترین 
ابزار سنجش موفقیت در کسب و کار ما این است 
که چگونه توانس��ته ایم از نوآوری های فن آورانه 
جهت ارتق��اء کیفیت زندگی همگان اس��تفاده 
کنیم". اس��تراتژی فن آوری این شرکت نیز مثل 
شرکت اس��تات اویل از دو محور اصلی تشکیل 
می شود؛ با این تفاوت که بریتیش پترولیوم خواهان 

  1  اولویت هاي تکنولوژیک شركت هاي نفتي ملي یا بین المللي در حوزه ی باالدستي

انیشلحوزه / شركت

اكتشاف
حوزه ی اكتشاف منابع چالشي فن آوری هاي پیشرفته اكتشافی

یک پارچه سازي عملیات 
جهت افزایش سرعت اكتشاف

CESM تکاور دریایي چندفركانسي 
قابل كنترل با مركز الکترومغناطیس

 حوزه ی توسعه منابع و محیط هایفن آوری آبهاي عمیقتوسعه ی میادین
برداشت

coil-shootingحفاري )با فشار مدیریت شده(حفاری-مخزن
near balance drilling

فن آوری هاي پیشرفته برداشت نفت ازدیاد برداشت
تزریق دي اكسید كربنسنگین در مکان

حفاظت از محیط زیستحفاظت از محیط زیستحفاظت از محیط زیست
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تبدیل شدن به رهبر بازار در زمینه فن آوری است و 
قصد دارد در این راستا از فن آوری هایی که خود 

توسعه دهنده ی آن است استفاده کند.

1-4-1- نق�اط ق�وت و ضع�ف اس�تراتژی های 
استفاده شده

اس��تراتژی های  ق��وت  نقط��ه ی  مهم تری��ن 
هم ت��رازی و هوش��مندانه ای��ن اس��ت که نرخ 
ورود فن آوری های نوظهور در کس��ب و کار 
ش��رکت به ش��دت افزایش می یابد. این مسئله 
در صنعت نفت بس��یار حائز اهمیت است زیرا 
همان گونه که قباًل اش��اره ش��د این صنعت در 
چرخه ی عمر فن آوری خود به حد بلوغ رسیده 
و بهره گی��ری از فن آوری های نوظهور، مزیت 
رقابتی ویژه ای محسوب می شود. از سوی دیگر 
به کارگیری فن آوری های نوظهور، نس��بت به 
استراتژی فش��ار فن آوری11، هم خوانی بیشتری 
با استراتژی کش��ش فن آوری دارد. استراتژی 
هم تراز ک��ردن نیازها ب��ا فعالیت های تحقیق و 
توس��عه ی فن آوری، به ارتق��اء آگاهی و بینش 
در تمام فن آوری هایی که ممکن اس��ت هدف 
مش��خص و مطلوب را محقق سازند منجر شده 
و در نهایت توفیق در به کارگیری فن آوری های 

نوظهور را افزایش می دهد.
اگرچ��ه نقاط ق��وت ای��ن اس��تراتژی ها بر 

ضعف ه��ای آن غالب اس��ت اما اساس��ی ترین 
ضعف اس��تراتژی فعالیت هوش��مندانه در بازار 
این اس��ت که بعد از مزیت رقابتی، شرکت را 
دچار مش��کل  می کند؛ چراک��ه به راحتی قابل 
کپی برداری توس��ط شرکت های دیگر خواهد 
بود. اما استراتژی رهبری بازار  بریتیش پترولیوم،  
می تواند مزی��ت رقابتی پای��داری را برای این 
ش��رکت درپی داش��ته باش��د. از س��وی دیگر 
اس��تراتژی فعالیت هوش��مندانه نیازمند صرف 
هزینه های کمتری در بخش تحقیق و توسعه ی 
ف��ن آوری خواهد بود. بنابراین در یک س��وی 
طی��ف، اس��تراتژی رهب��ری ب��ازار و تمای��ز12 
بریتیش پترولیوم و در طرف مقابل، اس��تراتژی 

هزینه پایین13 استات اویل قرار می گیرد.

نتیجه گیری
شواهد محیطی حاکی از این واقعیت است که 
نرخ توسعه ی فن آوری در صنعت باالدستی نفت 
و گاز جهت پاسخ به ضرورت کاهش هزینه های 
عملیاتی، رش��د یافته اس��ت. م��رور تاریخچه ی 
مهم تری��ن توس��عه های ف��ن آوری روی داده در 
این صنعت طی س��ال های اخیر نشان  می دهد که 
تدوین استراتژی توسعه ی فن آوری از ابتدایی ترین 
گام ها در راه توس��عه ی فن آوری ها و برنامه ریزی 
ش��رکت های بزرگ نفت��ی در این زمین��ه بوده 

اس��ت. در این مقاله اس��تراتژی کاملی از شرایط 
ش��رکت شل ارائه گردید. همچنین برخی نکات 
منتشر شده درباره ی شرکت های انی و بی پی نیز 
آورده شد. وجه تشابه تمامی این شرکت ها، نگاه 
به چالش های اصلی جهانی و تمرکز فعالیت ها در 

آن راستاست. 
نکت��ه ی قابل توج��ه در این زمینه آن اس��ت 
که اگرچه اس��تراتژی توس��عه ی فن آوری برای 
یک دوره زمانی 10 تا 20 س��اله تدوین می شود 
ام��ا رویاروی��ی ب��ا چالش ه��ای فن آوران��ه در 
مسیر توس��عه امری فراگیر اس��ت. به طوری که 
ش��رکت های عملیاتی و خدمات��ی در حوزه ی 
کاری خ��ود مرتباً ب��ا چالش های ف��ن آوری و 
نوآوری فراوانی روبرو می شوند. این شرکت ها 
برای رفع چالش های عنوان شده، نیازمند اتخاذ 
تصمیمات مهم و به لحظه هس��تند. در این مسیر، 
استراتژی ش��رکت ها، تسهیم دانش و استفاده از 
نظرات کارشناسان خبره در دورترین نقاط جهان 
است. طی چند سال گذشته، شرکت های بزرگ 
بین المللی ب��ا هدف تس��هیم و مدیریت دانش، 
قراردادها و تفاهم نامه های همکاری متعددی در 
سطح کارشناسان و متخصصان خبره با یکدیگر 
امضاء کرده اند تا عالوه بر پیش��رفت در حوزه ی 
کاری خ��ود، از نظرات س��ایر کارشناس��ان نیز 

بی نصیب نمانند  ]10[. 

       پا نویس ها
1. Depth Imaging 
2. Managed Pressure Drilling
3. Cyclic Steam Stimulation
4. Steam Assisted Gravity Drainage
5. elastomer

6. Growth strategy
7. Nonconventional oil
8. Deep Velocity Analysis )DVA)
9. coil-shooting
10. Near balance drilling

11. Technology push
12. Differentiation strategy
13. Low-cost strategy
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