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اخبار فناوری

پنج فاز پارس جنوبی تا پایان سال به بهره برداری می رسد

ایرانی و خارجی  تأیید صالحیت چهل شرکت  روند 
برای حضور در مناقصه های نفتی

ــر  ــت تدبی ــه در دول ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف وزی
ــه  ــی ب ــد پارس جنوب ــاز جدی ــازده ف ــد ی و امی
رســید  خواهــد  یــا  و  رســیده  بهره بــرداری 
ــرار اســت فازهــای 17، 18، 19، 20  گفــت: ق
و 21 تــا پایــان ســال جاری بــه بهره بــرداری 
افزایــش  بخــش  افــزود: در  برســد. زنگنــه 
تولیــد نفــت به خصــوص در میادیــن مشــترک 
پروژه هــای خوبــی انجــام شــده و در آزادگان 

در غــرب کارون کار در حــال انجــام اســت و 
تــا آخــر امســال ظرفیــت تولیــد از ایــن میــدان 

افزایــش می یابــد.
وی  افــزود: در جهــت اقتصــاد مقاومتــی ده 
قلــم کاالی اصلــی صنعــت نفــت مشــخص 
ــه  ــی ب ــی در عرصــه ی داخل ــرای خودکفای و ب
ــن  ــی عرضــه شــده و در ای صنعت گــران داخل
ــر  ــته ایم. وزی ــی داش ــای خوب ــه موفقیت ه زمین

ــا دانشــگاه ها به خصــوص  نفــت از همــکاری ب
نفــت،  دانش بنیــان  فــن آوری  زمینــه ی  در 
ــیدن  ــترک و رس ــن مش ــات میادی ــرح مطالع ط
ــر  ــا خب ــد روز دنی ــن آوری تولی ــش و ف ــه دان ب
از  پــاره ای  زمینــه  ایــن  در  گفــت:  و  داد 
پایین دســتی  بخــش  در  مهــم  محصــوالت 
بــا همــکاری دانشــگاه ها در  نفــت  صنایــع 

ــت. ــاخت اس ــال س ح

ــی  ــل از بررس ــران قب ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
صالحیــت شــرکت های اکتشــاف و تولیــد 
مناقصــه ی  در  حضــور  بــرای  خارجــی 
بــا اعــالم  ایــران  نفــت  باالدســتی صنعــت 
فراخوانــی از شــرکت های ایرانــی عالقمنــد 
ــاف  ــرکت های اکتش ــب ش ــت در قال ــه فعالی ب
و تولیــد دعــوت به عمــل آورده بــود کــه پیــرو 
فراخــوان معاونــت امــور مهندســی، پژوهــش و 
اردیبهشــت  نفــت در 28  فــن آوری وزارت 
مــاه امســال، 49 شــرکت بــرای حضــور در 
ایــن فراخــوان اعــالم آمادگــی و ســرانجام 37 
ــا  ــان آنه ــه از می ــد ک ــام کردن ــرکت ثبت ن ش
ــه ی  ــور در مناقص ــت حض ــرکت صالحی 8 ش
باالدســتی صنعــت نفــت را در قالــب شــرکت 
کــه  آوردنــد  به دســت  تولیــد  و  اکتشــاف 
ــال  ــاه امس ــر م ــرکت ها 13 تی ــن ش ــامی ای اس
ــش و  ــی، پژوه ــور مهندس ــت ام توســط معاون

ــد. ــالم ش ــت اع ــن آوری وزارت نف ف
و  مهندســی  پتروپــارس،  شــرکت های 
ســاختمان صنایــع نفــت )OIEC(، انــرژی دانــا، 
ــرکت  ــا )ش ــروه مپن ــران، گ ــرو ای ــعه ی پت توس
ســازندگی  قــرارگاه  مپنــا(،  گاز  و  نفــت 
خاتم االنبیــا، ســازمان گســترش و نوســازی 
ــای  ــت طرح ه ــرکت مدیری ــران )ش ــع ای صنای
ــام  ــان ام ــی فرم ــران( و ســتاد اجرای ــی ای صنعت

)ره( )شــرکت توســعه ی نفــت و گاز پرشــیا(، 
توانســته اند  کــه  هســتند  شــرکت هایی 
ارزیابی هــای  در  را  الزم  حدنصاب هــای 

ــد. ــب کنن ــده کس ــام ش انج
ایرانـی  شـرکت های  صالحیـت  بررسـی  امـا 
بررسـی  بـا  و  نشـد  ختـم  شـرکت   8 به همیـن 
غدیـر،  سـرمایه گذاری  شـرکت   3 بعـدی، 
و  پاسـارگاد  انـرژی  گسـترش  شـرکت 
نیـز در  فراسـاحل کیـش  پتروگوهـر  شـرکت 
ارزیابی هـای وزارت نفـت صاحـب صالحیت 
تشـخیص داده شـدند تا فهرسـت شـرکت های 
شـرکت های  قالـب  در  فعالیـت  بـرای  ایرانـی 

برسـد. بـه عـدد 11  تولیـد  اکتشـاف و 
ــن شــرکت ها، شــرکت  ــا مشــخص شــدن ای ب
ملــی نفــت ایــران بــه ســراغ شــرکت های 
ارزیابــی  اســناد  رفــت.  خارجــی  متقاضــی 
ماننــد  مربوطــه  اطالعــات  و  صالحیــت 
ارزیابــی  رویه هــای  و  معیارهــا  شــیوه ها، 
 )2016 اکتبــر   17(  1395 مــاه  26  مهــر  از 
نفــت  ملــی  شــرکت  رســمی  تارنمــای  در 
متقاضیــان فرصــت  و  قــرار گرفــت  ایــران 
ــاز  ــورد نی ــدارک م ــخه از م ــک نس ــتند ی داش
و اطالعــات مربوطــه را به همــراه فایل هــای 
الکترونیکــی تــا 14 آذرمــاه )4 دســامبر 2016( 

ارســال کننــد.

ــی در  ــد خارج ــاف و تولی ــرکت های اکتش ش
ادامــه ی اعــالم حضــور خــود در مناقصه هــای 
باالدســتی، مــدارک خــود را بــه ســامانه ای 
ــات و  ــن آوری اطالع ــت ف ــط مدیری ــه توس ک
ارتباطــات شــرکت ملــی نفــت ایــران طراحــی 
شــرکت  ایــن  رســمی  تارنمــای  روی  و 
بارگــذاری شــده بــود ارســال کردنــد. در 
ــن  ــول ای ــی در ط ــرکت های خارج ــن ش ضم
ــق آدرس  ــدت پرســش های خــود را از طری م
و  نموده انــد  مطــرح  الکترونیکــی  پســت 
ــت  ــرع وق ــران در اس ــت ای ــی نف ــرکت مل ش

ــت. ــوده اس ــخگو ب پاس
قراردادهـــای  مناقصه هـــای  دبیرخانـــه ی 
باالدســـتی نفـــت و گاز پـــس از دریافـــت 
اطالعـــات شـــرکت های خارجـــی متقاضی 
در  مســـتندات،  و  مـــدارک  ارزیابـــی  و 
اســـامی 29 شـــرکت  تاریـــخ 13 دی مـــاه 
تعیین صالحیت شـــده ی خارجـــی را اعـــالم 
کرد. بدیـــن ترتیـــب در کنار 11 شـــرکت 
ایرانـــی برای حضـــور در مناقصـــه ی بخش 
شـــرکت   29 نفـــت،  صنعـــت  باالدســـتی 
خارجـــی نیز صاحـــب صالحیت شـــدند تا 
تولید  و  اکتشـــاف  شـــرکت های  مجمـــوع 
ایرانی و خارجی بـــرای فعالیت در مناقصه ی 
باالدســـتی صنعـــت نفت به عدد 40 برســـد.
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تحوالت عرصه ی رقابت در صنایع باالدستي نفت و گاز در سطح جهاني

درآمد نفتی کشور تا پایان سال به 41 میلیارد دالر می رسد

گاز،  و  نفـت  صنعـت  نخسـتین  سـال هاي  در 
فعالیت هـاي  شـرکت ها،  از  اندکـي  تعـداد 
بخـش باالدسـتي را از ابتـدا تـا انتهـا به تنهایـي 
انجـام مي دادنـد؛ به گونـه اي کـه طی سـال های 
نفتـي  شـرکت  هفـت  میـالدي   1920-1960
 I.O.C )International oil company)
تکزاکـو،  گالـف،  اکسـون،  شـامل  اصلـي 
بریتیـش  کالیفرنیـا،  اویـل  اسـتاندارد  موبیـل، 
پترولیـوم و رویال داچ شـل تقریبـاً همـه ی بازار 
داشـتند.  اختیـار  در  را  نفـت  صنعـت  جهانـي 
امـا امـروزه وضعیـت متفاوتـي بـر ایـن صنعت 
 I.O.C حکمفرماسـت و موقعیـت شـرکت هاي
کـه پس از چندیـن ادغام و تحوالت گوناگون 
در حـال حاضـر شـامل شـش شـرکت بریتیش 
پترولیـوم، اکسـون موبیـل، کونوکـو فیلیپـس، 
شـورون، رویال داچ شـل و توتـال اسـت دچـار 

دگرگونـي بزرگـی شـده اسـت.
در  رقابـت  عرصـه ي  در  تغییـرات  رونـد  در 

پروژه هـاي  مدیریـت  گاز،  و  نفـت  صنایـع 
بـزرگ برعهـده ی شـرکت هاي کارفرماسـت.

نقشـي  کـه  مدت هاسـت  نفتـي  کارفرماهـاي 
کرده انـد  ایفـا  عرصـه  ایـن  در  را  کلیـدي 
صنعـت  ایـن  سـود  از  را  سـهم  بیشـترین  و 
رقابـت  حاضـر  حـال  در  بنابرایـن  داشـته اند؛ 
اصلـي بـر سـر رسـیدن بـه جایـگاه کارفرمایـي 
در بخـش باالدسـتي اسـت. درگذشـته جایگاه 
اختیـار  در  انحصـاري  به صـورت  کارفرمایـي 
شـرکت هاي I.O.C بود و موانـع زیادي در راه 
رسـیدن بـه ایـن جایـگاه بـراي سـایرین وجود 
داشـت. ورود به فهرسـت محدود شرکت هاي 
بـه  دسترسـي  عامـل  چهـار  نیازمنـد  کارفرمـا 
منابـع نفـت و گاز، توانمندي هـاي مدیریتـي، 

تـوان مالـي و توانمنـدي هـاي فنـي بـود.
شـرکت هاي  سـهم  امـروزه  حالي کـه  در 
درصـد   85 از  گاز  و  نفـت  ذخایـر  از   I.O.C
کاهـش  درصـد   10 از  کمتـر  بـه   1970 در 

 G.N.O.C یافتـه اسـت. از طرفـي شـرکت هاي
ماننـد   )Global national oil company)
پتروبـراس  و  سي.ان.پي.سـي  اسـتات اویل، 
عـالوه بـر دسـت یابي بـه منابـع هیدروکربنـي 
و  فنـي  و  مدیریتـي  توانمندي هـاي  فـراوان، 
پشـتوانه ی مالـي خـود را به طـور قابل توجهـي 
بنابرایـن در حـال حاضـر  ارتقـاء بخشـیده اند. 
مدل هـاي  مـورد  در  موجهـي  نگراني هـاي 
کسـب وکار شـرکت هاي I.O.C وجـود دارد. 
ایـن  گاز  و  نفـت  منابـع  قابل توجـه  کاهـش 
 G.N.O.C شـرکت هاي  رشـد  و  شـرکت ها 
نشـان مي دهـد کـه عرصـه ی رقابـت در بخش 
دگرگونـي  دچـار  نفـت  صنعـت  باالدسـتي 
پیامدهـاي  مي توانـد  تحـوالت  ایـن  و  شـده 
گسـترده اي بـراي همـه ی ذینفعان ایـن صنعت 
داشـته باشـد؛ بنابراین شـرکت هاي I.O.C باید 
دوبـاره  را  خـود  پیشـین  کار  و  کسـب  مـدل 

کننـد. ارزیابـي 

نشـان  برآوردهـا  اینکـه  بیـان  بـا  نفـت  وزیـر 
و  نفـت  فـروش  سـال  پایـان  تـا  کـه  می دهـد 
برسـد  دالر  میلیـارد   41 بـه  گازی  میعانـات 
گفـت: البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مـا 41 
میلیـارد دالر وصولی داریـم؛ زیرا وصولی های 

مـا بـا چنـد مـاه تأخیـر حاصـل می شـود.
نـــه  اینکـــه امســـال در  بیـــان  بـــا  زنگنـــه 
ـــی  ـــارد دالر وصول ـــته 24/7 میلی ـــه ی گذش ماه
داشـــته ایم گفـــت: در چنـــد مـــاه باقیمانـــده ی 
ـــت  ـــم داش ـــی خواهی ـــی خوب ـــز وصول ـــال نی س
ــده ی  ــی شـ ــه ی پیش بینـ ــاً بودجـ ــه مطمئنـ کـ
دولـــت را تأمیـــن می کنـــد. وزیـــر نفـــت 
ـــت در  ـــکه نف ـــر بش ـــت ه ـــه قیم ـــان اینک ـــا بی ب
ــی  ــده 55 دالر پیش بینـ ــال آینـ ــه ی سـ بودجـ

شـــده گفـــت: از اول ژانویـــه 2017 تعهـــدات 
اوپـــک عملیاتـــی می شـــود کـــه بـــر اســـاس 
ــود را  ــد خـ ــت تولیـ ــرار اسـ ــورها قـ آن کشـ
کاهـــش دهنـــد. زنگنـــه افـــزود: مطمئـــن 
ـــک  ـــد اوپ ـــش تولی ـــده ی کاه ـــه عم ـــتیم ک هس
و غیراوپـــک بـــر اســـاس تعهـــدات آنهـــا 
ـــود  ـــبب می ش ـــن س ـــد و ای ـــد ش ـــی خواه عمل
بخشـــی از نفـــت مـــازاد از بـــازار خـــارج 
شـــود، بـــازار از وضعیـــت عـــدم تـــوازن 
کنونـــی عرضـــه و تقاضـــا بـــه تـــوازن برســـد 

و قیمت هـــا افزایـــش یابـــد.
وی گفـــت: در حـــال حاضـــر نیـــز وضـــع 
قیمت هـــا رو بـــه باالســـت کـــه البتـــه بیشـــتر 
آن آثـــار روانـــی تصمیـــم اوپـــک اســـت . از 

اول ژانویـــه آثـــار فیزیکـــی تصمیـــم اوپـــک 
ـــم  ـــود و امیدواری ـــودار می ش ـــازار نم ـــم در ب ه
ـــر  ـــت مؤث ـــت نف ـــت قیم ـــوع در تثبی ـــن موض ای
باشـــد. وزیـــر نفـــت گفـــت: فکـــر می کنیـــم 
شـــرایط پایـــدار اســـت و به ســـمت مناســـبی 
ـــا  ـــه قیمت ه ـــان اینک ـــا بی ـــی رود. وی ب ـــش م پی
ـــود  ـــی خ ـــزود: حت ـــت اف ـــن نیس ـــمت پایی ـــه س ب
مصرف کننـــدگان نفـــت نیـــز مایـــل نیســـتند 
ـــه  ـــد. زنگن ـــش یاب ـــدان کاه ـــا چن ـــه قیمت ه ک
ــدگان  ــال ها مصرف کننـ ــس از سـ ــت: پـ گفـ
ــگ  ــور هماهنـ ــت به طـ ــدگان نفـ و تولیدکننـ
اعتقـــاد دارنـــد کـــه قیمت هـــای کـــم به نفـــع 
ـــرژی و  ـــدار ان ـــه ی پای ـــی، عرض ـــاد جهان اقتص

حتـــی تولیـــد انرژی هـــای نـــو نیســـت.
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اخبار فناوری

صنعت نفت ایران به 108 میلیارد دالر سرمایه  گذاری نیاز دارد

سیستم تولید LEAP، تحولي نوین در تولید از چاه هاي غیرمتعارف

ــزات  ــس پیشــین انجمــن ســازندگان تجهی رئی
بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  نفــت  صنعــت 
ــارد  ــد 108 میلی ــت بای ــت نف ــای صنع پروژه ه
دالر ســرمایه گذاری شــود گفــت: در ســال 
نخســت بایــد 25-20 میلیــارد دالر ســرمایه 

جــذب کنیــم.
ــت و  ــاني نف ــبکه ی اطالع رس ــزارش ش ــه گ ب
انــرژي، رضــا پدیدار در حاشــیه ی ســیزدهمین 
ــرژی  ــت و ان ــی نف ــگاه بین الملل دوره ی نمایش
ــرکت های  ــور ش ــه حض ــان اینک ــا بی ــش ب کی
مهــم  از مســائل  یکــی  ایــران  خارجــی در 
اســت کــه بایــد بــر اســاس عالقه مندی هــا 
از  را  آنهــا  دارنــد  کــه  توانمندی هایــی  و 
هــم تفکیــک کــرد گفــت: از طرف هــای 
داخلــی قراردادهــای نفتــی خواســته شــده 
شــرکت های خارجــی را در درجــه ی نخســت 
دوم  درجــه ی  در  و  ســرمایه   جــذب  بــرای 
ــتی  ــای باالدس ــن آوری طرح ه ــال ف ــرای انتق ب
ــرا هیچکــدام از  ــد؛ زی ــه کشــور دعــوت کنن ب
ــرمایه گذاری  ــی س ــی توانای ــرکت های ایران ش

اقتصــادی میلیــارد دالری را ندارنــد.
به مـــدت  از ســـال 90  ایـــران  افـــزود:  وی 
پنـــج ســـال از چنیـــن ارتباطـــات بین ا لمللی 
و بســـترهای ســـرمایه گذاری محـــروم بوده 
و در همیـــن راســـتا دانش نـــو در حوزه ی 
و  اکتشـــاف  توســـعه ای  طرح های  اجـــرای 
تولیـــد )E&P( وارد ایـــران نشـــده اســـت؛ 
برداشـــت  ضریب  نتوانســـته ایم  هنـــوز  زیرا 

را افزایـــش دهیـــم و در حفـــاری کامـــاًل 
بلکه  یابیـــم  نو دســـت  بـــه فن آوری هـــای 
همچنـــان از فن آوری هـــای 15 ســـال پیش 

اســـتفاده می کنیـــم.
ــزات  ــس پیشــین انجمــن ســازندگان تجهی رئی
صنعــت نفــت دانــش فنــی مناســب و فــن آوری 
توانمندی هــای  شــرکت های  از  را  روزآمــد 
خارجــی دانســت و اظهــار کــرد: ایــن مــوارد 
یابــد.  انتقــال  بــه داخــل کشــور  می توانــد 
بــه  صنعــت  ایــن  در  ایرانــی  شــرکت های 
و  ســازندگان  پیمانــکاران،  دســته ی  ســه 
جمــع  در  و  می شــوند  تقســیم  مشــاوران 
ــا  ــت تنه ــن صنع ــکاری ای ــرکت های پیمان ش
ــرای حضــور  49 شــرکت آمادگــی خــود را ب
نفتــی  بــزرگ  و  جدیــد  قراردادهــای  در 
اعــالم کرد نــد. پدیــدار اضافــه کــرد: کار 
ارزیابــی، توان ســنجی و بررســی صالحیــت 
ــه ی  ــن شــرکت ها انجــام شــد کــه در مرحل ای
ــید و  ــد رس ــه تأیی ــرکت ب ــت ش ــت هش نخس
در مراحــل بعــدی بررســی، ســرانجام شــانزده 
شــرکت توانســتند صالحیــت الزم را بــرای 
مشــارکت در اجــرای قراردادهــای جدیــد 

بیاورنــد. نفتــی به دســت 
معضــالت شــرکت های  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــل  ــت: معض ــوزه گف ــن ح ــال در ای ــی فع ایران
کــه  اســت  ایــن  پیمانــکاری  شــرکت های 
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــه ب ــرکت ک از 49 ش
آمادگــی  اعــالم  نفــت  صنعــت  توســعه ای 

امتیــاز  آنهــا  از یک ســوم  کمتــر  کرده انــد 
تأییــد صالحیــت دریافــت کرده انــد. در میــان 
700 شــرکت ســازنده ی تجهیــزات صنعــت 
نفــت تولیــدات حــدود پنجــاه شــرکت در 
ســطح اســتانداردهای بین المللــی اســت و 650 
ــتند. ــتانداردها هس ــن اس ــارج از ای ــرکت خ ش
ــزات  ــس پیشــین انجمــن ســازندگان تجهی رئی
ــن راســتا  ــح کــرد: در ای صنعــت نفــت، تصری
بــه شــرکت های تأییــد شــده توصیــه شــد 
ــورد  ــزده شــرکت مشــاوره ای م ــا حــدود پان ب
مشــترک  شــرکتی  حــوزه،  ایــن  در  تأییــد 
مشــارکت نامه ای  یــا  کننــد  راه انــدازی 
ــکاران، ســازندگان  ــوان کنسرســیوم پیمان به عن
و مشــاوران بــا یکدیگــر امضــاء کننــد تــا 
ــا شــرکت های خارجــی  ــد در مذاکــره ب بتوانن
ــه  ــع  شــده ارائ ــوان خــود را به صــورت تجمی ت

ــد. نماین
اصلــی،  مســأله ی  اینکــه  بیــان  بــا  پدیــدار 
ســرمایه گذاری در اجــرای طرح هــای صنعــت 
نفــت اســت گفــت: در ایــن زمینــه دولــت 
محدودیت هــای  بــا  خصوصــی  بخــش  و 
بســیاری روبــرو هســتند. از ســوی دیگــر قصــد 
داریــم در راســتای طرح هــای توســعه ای در 
ــه  ــم کــه ب ــروژه اجــرا کنی صنعــت نفــت 53 پ
108 میلیــارد دالر بودجــه و اعتبــار نیــاز دارد و 
ــر اســاس ایــن برنامــه در ســال نخســت بایــد  ب
ــه  ــم ک ــذب کنی ــول ج ــارد دالر پ 25-20 میلی
تاکنــون کســی اعــالم آمادگــی نکــرده اســت.

آزمایـش  اولیـن  نتایـج  بیکرهیـوز  شـرکت 
LEAP را اعـالم کـرد.  تولیـد  عملـي سیسـتم 
ایـن سیسـتم در 12 دسـامبر  2015 در عمـق 
2500 فوتـي الیـه ی آهکـي مي سي سـي پي در 

کانتـري وود ایالـت اوکالهامـا بـراي شـرکت 
سـندریج انـرژي نصـب شـد. اسـتفاده از ایـن 
سیسـتم منجـر به افزایـش 300 درصـدي تولید 
طبیعـي  گاز  تولیـد  درصـدي   200 و  نفـت 

نسـبت بـه حالـت اسـتفاده از روش فـرازآوري 
مصنوعـي شـده اسـت. ایـن سیسـتم در ابتـداي 
انحـراف چـاه نصـب شـده و تاکنـون تولیـد به 

ایـن روش بـا مشـکلي مواجـه نشـده اسـت.
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نوآوری و روش هاي ایجاد خالقیت در سازمان

تعریف نوآوري:
سـازمان  سـاختار  در  تغییـر  اداری:  نـوآوری 
ایده هـای  ارائـه ی  مثـل  اداری  فرآیندهـای  و 
جدیـد بـرای سیاسـت تـازه، تخصیـص منابع و 

... سـاختار وظایـف و 
در  محصـوالت  جایگزینـی  تولیـد:  نـوآوری 

... نـوع محصـول و  حـال تولیـد، توسـعه ی 
نـوآوری فرآینـد: بهبود انعطاف پذیـری تولید، 

هزینه هـای کمتـر تولید و ...
نـوآوری فن آورانـه: تلفیقـی از نـوآوری تولید 

و فرآینـدی اسـت به عبـارت دیگر:
 نوآوری فرآیند + نوآوری تولید = نوآوری فن آورانه

نقش مدیر در پرورش خالقیت
ــوآوری  ــت و ن ــه خالقی ــی ک در مجموعه های
ــازمان  ــاء س ــی بق ــل اصل ــات و عام از ضروری
اســت نقــش مدیریــت بســیار مهــم و حســاس 
اســت. زیــرا مدیریــت می توانــد توانایــی و 
اســتعداد خالقیــت و نــوآوری را در افــراد 
ایجــاد، ترویــج و تشــویق کنــد یــا اینکــه 
ــت  ــروز خالقی ــع از ب ــرد او مان ــار و عملک رفت
مدیــران  گــردد.  ســازمان  در  نــوآوری  و 
ــی  ــت یعن ــه ی خالقی ــه مؤلف ــر س ــد ه می توانن
و  خــالق  تفکــر  مهارت هــای  تخصــص، 
انگیــزش را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. امــا 

دو  بــر  تأثیرگــذاری  کــه  آنســت  واقعیــت 
ــر  ــوارتر و وقت گیرت ــیار دش ــه ی اول بس مؤلف

از انگیــزش اســت.

روش های نوین خالقیت و نوآوری
بــرای ایجــاد و پــرورش خالقیــت در ســازمان 
ــه  ــود ک ــت ش ــی رعای ــون و روش های ــد فن بای
بررســی  بخــش  ایــن  در  آنهــا  مهم تریــن 

می گــردد:

 BRAIN( 1- یورش فکری یا طوفان مغزی
)STORMING

الکـس. دکتـر  بـار  نخسـتین  را  روش  ایـن 
اس.اسـبورن مطرح کرد و چنان مورد اسـتفاده 
و اسـتقبال مـردم و سـازمان ها در کشـورهای 
غربـی قـرار گرفتـه کـه جزئـی از زندگـی آنها 
واژه نامـه ی  در  فکـری  یـورش  اسـت.  شـده 
بین المللـی وبسـتر چنیـن تعریـف شـده اسـت:
اجــرای یــک روش گردهمایــی کــه از طریــق 
آن گروهــی می کوشــند بــا انباشــتن تمــام 
ــه می شــود  ایده هایــی کــه توســط اعضــاء ارائ
راه حلــی بــرای یــک مســأله ی به خصــوص 
ــده ای  ــادی از هیــچ ای ــد. یعنــی هیــچ انتقـ بیابن
جایــز نیســت. به هــر ایــده ی هرچنــد نامربــوط، 

ــود. ــه می ش ــامد گفت خوش

گــروه  یــک  بــه  مســأله ای  روش  ایــن  در 
آنــان خواســته  از  و  ارائــه شــده  کوچــک 
می شــود فی البداهــه و به ســرعت نســبت بــه 
آن واکنــش نشــان داده، بــرای آن پاســخی 
نوشــته  تابلویــی  روی  پاســخ ها  و  بیابنــد 
اعضــای  تمامــی  کــه  به طــوری  می شــود؛ 
جلســه می تواننــد آنهــا را ببیننــد. ایــن امــر 
فعالیــت  اعضــاء  ذهــن  می شــود  باعــث 
بیشــتری کــرده و جرقــه ای از یــک ذهــن 
ــن  باعــث روشــنی ذهــن دیگــری گــردد. اولی
افزایــش  مغــزی  تحــرک  اثربخشــی  دلیــل 
ــراد در  ــت. اف ــروه اس ــت در گ ــدرت خالقی ق
حالــت گروهــی بیــش از حالــت انفــرادی، 

بــروز می دهنــد. قــدرت تصــور خــالق 

)BIONICS( 2- الگوبرداری از طبیعت
نــوآوری  و  خالقیــت  روش هــای  از  یکــی 
کــه در ابداعــات فنــی کاربــرد گســترده و 
ــرداری از  ــد و الگوب موفقــی داشــته روش تقلی
طبیعــت اســت. ابداعاتــی کــه در زمینــه ی علــم 
ارتباطــات و کنتــرل در دهه هــای اخیــر شــکل 
و  رایانــه ای  برنامه ریزی هــای  )مثــل  گرفتــه 
هــوش مصنوعــی( همــه بــا الگوبــرداری و 
تقلیــد از فعالیت هــای مغــز آدمــی انجــام شــده 
ــه در  ــت ک ــه ای اس ــا به گون ــد فعالیت ه و رون

طراحـي سیسـتم LEAP یـک طراحـي کامـاًل 
جدید از سیسـتم فرازآوري مصنوعي است که 
بیشـتر منطبـق بـر پروفایـل تولیـدي از چاه هاي 
غیرمتعارفـي اسـت. ویـد ولبورن معـاون بخش 
شـرکت  مصنوعـي  فـرازآوري  سیسـتم هاي 
تولیدکننـدگان  تاکنـون  بیکرهیـوز مي گویـد: 
مجبـور به اسـتفاده از فـن آوری بـا قدمت 100 
سـال بـراي تولیـد از چاه ها بودنـد در حالي که 
ایـن سیسـتم قدیمـي در چاه هـاي عمیـق، افقي 
غیرقابل اسـتفاده  غیرمتعارفـي،  چاه هـاي  یـا 

 LEAP تطبیقـي  تولیـد  سیسـتم  از  اسـت. 
منحصـر  طراحـي  اولیـن  به عنـوان  مي تـوان 
به فـرد مخصـوص این گونـه چاه هـا در زمینه ی 
او همچنیـن  یـاد کـرد.  فـرازآوري مصنوعـي 
عنـوان کـرد کـه اسـتفاده از ایـن سیسـتم نه تنها 
باعـث افزایـش تولیـد از چاه هـا شـده بلکـه در 
زمینـه ی آسیب رسـاني کمتـر به محیط زیسـت 
و ایمنـي چاه هـا هنـگام تولیـد نیـز بـه شـرکت 

بیکرهیـوز کمـک کـرده اسـت.
شرکت  برداشت،   ازدیاد  بولتن  نوشته ی  طبق 

بیکرهیوز در سال 2013 با توجه به این نکته که 
دیگر  مصنوعي  فرازآوري  قدیمي  روش هاي 
غیرمتعارفي  چاه هاي  از  تولید  جواب گوي 
تولید  سیستم  مطالعات  روي  گروهي  نیستند، 
تأیید  از  پس  ماه  هجده  کرد.  متمرکز  جدید 
شرکت  براي    LEAP تولید  سیستم  نهایي، 
واقع  در  که  شد  استفاده  انرژي  سندریج 
بیکرهیوز  شرکت  استراتژي  از  نمونه  آخرین 
بهینه سازي  بهره وري چاه ها،  بهبود  در زمینه ی 

تولید و افزایش بازیافت نهایي است.
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آینــده بــا ادامــه ی ایــن کار، فنــون و ابزارهــای 
ــد. ــد ش ــاخته خواه ــدی س ــع و جدی بدی

 NOMINAL( 3- روش گـــروه اســـمی 
)GROUPING

گـروه اسـمی نام روشـی اسـت که تـا حدودی 
ایـن روش  یافتـه اسـت. در  در صنعـت رواج 
فرآینـد تصمیم گیـری متشـکل از پنـج مرحلـه 

است:
شـده،  جمـع  میـز  یـک  در  گـروه  اعضـای   
موضـوع تصمیم گیـری به صـورت کتبـی به هر 
یـک از اعضاء داده می شـود و آنهـا چگونگی 

حـل مسـأله را می نویسـند؛
 هریـک از اعضـاء بـه نوبـت، یـک عقیـده را 

بـه گـروه ارائـه می دهـد؛
 عقایـد ثبـت شـده در گروه به بحث گذاشـته 
می شـود تـا مفاهیـم بـرای ارزیابـی روشـن تر و 

شـود؛ کامل تر 
 هـر یـک از اعضاء به طـور مسـتقل و مخفیانه 

عقایـد را درجه بنـدی می کنند ؛
 تصمیـم گروهـی تصمیمـی خواهـد بـود کـه 
در مجمـوع بیشـترین امتیـاز را به دسـت آورده 

باشد.

4- روش خالقیت شش کاله تفکر
در  خـــالق  تفکـــر  پـــدر  دوبونـــو  ادوارد 
ـــه ای  ـــر، روش خالقان ـــش کاله تفک ـــاب ش کت
ارائـــه می کنـــد و از طریـــق آن می کوشـــد 
نشســـت افـــراد بـــه دور یکدیگـــر را بـــه 
اقدامـــی ثمربخـــش و کارا تبدیـــل نمایـــد. 
ــه  ــانی کـ ــه کسـ ــد بـ ــعی می کنـ ــو سـ دوبونـ
دور هـــم جمـــع می شـــوند بیامـــوزد کـــه بـــه 
ــان  ــن میـ ــد و در ایـ ــم دهنـ ــود نظـ ــر خـ تفکـ
بـــه راه هـــای خالقانـــه بیاندیشـــند و بـــا یـــک 
ــدی و  ــج را طبقه بنـ ــه نتایـ ــی مدبرانـ هماهنگـ
ــا  ــرده و در تصمیم گیری هـ ــدی کـ اولویت بنـ

ــد. ــتفاده کننـ از آن اسـ
ــش کاله  ــا روش ش ــد ب ــما می خواهی ــر ش اگ
تفکــر در جلســات قــدم بگذاریــد بهتــر اســت 

ایــن بخــش را بخوانیــد و آن گاه عمــل کنیــد:
ــدم  ــه ای ق ــه جلس ــد ب ــور کنی ــی: تص کاله آب
گذاشــته اید و مســئول نظم دهــی، هدایــت و 
نتیجه گیــری از آن جلســه هســتید. در اینجــا 
کاله آبــی را بــر ســر شــما خواهنــد گذاشــت؛ 
کســی کــه کاله آبــی را بــر ســر دارد بایــد بــه 
ــاد  ــی نم ــگ آب ــد. رن ــت کن ــر دق ــوارد زی م
همه جــا  بــر  آن  چتــر  کــه  اســت  آســمان 
ــک  ــل ی ــی مث ــت. کاله آب ــده اس ــترده ش گس
بــه  می کنــد  تــالش  کــه  اســت  نرم افــزار 
تفکــر جمعــی، جهــت داده و آنــرا به ســرانجام 
برســاند، گویــی مثــل یــک کارگــردان تفکــر 
آبــی  کاله  بــا  می کنــد.  هدایــت  را  افــراد 
ــود. ــن می ش ــا تعیی ــا و محدودیت ه اولویت ه

کاله ســفید: روی صندلــی خــود بنشــینید و 
ــر روی  ــا مشــکل مــورد بحــث را ب موضــوع ی
ــا  ــه ســیاه بنویســید. در نخســتین اقــدام و ب تخت
ــفید  ــد کاله س ــاء بای ــه اعض ــما هم ــت ش هدای
را بــر ســر بگذارنــد و در مــورد موضــوع بیــان 
شــده بیاندیشــند. هنگامــی کــه کاله ســفید را 
بــر ســر می گذاریــد، نبایــد بــه چیزهایــی مثــل 
ــارب  ــه تج ــی ب ــای متک ــات، قضاوت ه الهام
عقایــد  و  احساســات  عواطــف،  گذشــته، 
ــه، فقــط  ــل یــک رایان ــد مث ــد و بای توجــه کنی
ــد اطالعــات  ــد. حــال بای ــه کنی اطالعــات ارائ
ــر  ــه در اث ــه ک ــن در جلس ــل از حاضری حاص
تفکــر بــا کاله ســفید ارائــه شــده را جمع بنــدی 
کــرده و اعضــای جلســه را وارد مرحلــه ی بعــد 
ــر،  ــر س ــز ب ــتن کاله قرم ــا گذاش ــا ب ــد ت کنی

ــد. ــه تفکــر کنن شــروع ب

حاضــران  کــه  هنگامــی  قرمــز:  کاله 
ــا کاله قرمــز در مــورد موضــوع  می خواهنــد ب
ــه نــکات زیــر  مــورد نظــر تفکــر کننــد بایــد ب
توجــه داشــته باشــند: اجــازه دهیــد احساســات 
ــده و  ــم ش ــما حاک ــود ش ــر وج ــف ب و عواط
از  می توانــد  کســی  هــر  و  بیاینــد  به زبــان 
الهامــات و دریافت هــای ناگهانــی خویــش 

ــتدالل  ــه اس ــازی ب ــر نی ــد و دیگ ــخن گوی س
ــروز  ــازه ی ب ــات اج ــه احساس ــر ب ــت. اگ نیس
بــدون  و  ناخواســته  شــک  بــدون  ندهیــم، 
شــده  وارد  تصمیم گیری هــا  در  دقت نظــر، 
ــا  ــرای م ــروز مشــکالتی ب و چــه بســا ســبب ب

ــوند. ش

ــر  ــر س ــن کاله ب ــتن ای ــا گذاش ــیاه: ب کاله س
ــان  ــق بی ــدون منط ــی ب ــات منف ــد احساس نبای
ــی  ــای منف ــد دیدگاه ه ــرد بای ــه ف ــوند، بلک ش
خــود را در خصــوص مشــکل یــا موضــوع 
ــد.  ــان کن ــی بی ــورت منطق ــث به ص ــورد بح م
بــدون شــک اگــر از ایــن کاله بــه خوبــی 
ــی  ــا را از مخاطرات ــد م ــود می توان ــتفاده ش اس
کــه در آینــده از چشــم دور می مانــد آگاه 
کنــد. بــه گفتــه ی دوبونــو تفکــر منفــی جــذاب 
ــه  ــرا ب ــوان دســتاوردهای آن ــرا می ت اســت، زی

ــرد. ــاهده ک ــت مش فوری

کاله زرد: اجــازه دهیــد حاضــران کاله زرد 
را بــر ســر بگذارنــد و شــروع بــه تفکــر کننــد. 
ــروعی  ــاب، ش ــت و آفت ــاب اس ــاد آفت زرد نم
خوش بینــی  و  شــادابی  ســازندگی،  بــرای 
خورشــید  از  ســراغ  هرجــا  گویــی  اســت. 
گرفتــه می شــود گرمــی زندگــی و زایشــی 
ــد  ــت بای ــر مثب ــت و تفک ــان اس ــر در می دیگ
و  ســرور  شــادمانی،  کنجــکاوی،  به همــراه 
ــا باشــد.  ــت شــدن کاره تــالش بــرای درس
ــد  ــالش می کن ــتن کاله زرد ت ــا گذاش ــرد ب ف
بــه نــکات ارزشــمند و مثبــت موضــوع بنگــرد. 
ــی  ــوی مثبت گرای ــازنده به س ــکار س ــوالً اف اص
کــه  تمریناتــی  از  یکــی  دارنــد.  تمایــل 
دهــد  انجــام  زرد  کاله  بــا  می توانــد  فــرد 
بهره گیــری از تجربیــات ارزشــمند گذشــته 
اســت. کاله زرد در ابتــدا درصــدد کشــف 
بحــث  مــورد  موضــوع  در  موجــود  فوایــد 
اســت و هرچــه مــی کاود را بیــان می کنــد. 
ــر  ــر ب ــار دیگــر نظــرات حاصــل از اث اکنــون ب
ــد. ــدی کنی ــتن کاله زرد را جمع بن ــر گذاش س
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کاله ســـبز: حاضـــران باید کاله ســـبز را بر 
ســـر بگذارنـــد. کاله ســـبز، کاله خالقیت 
اســـت هنگامی که افراد کاله ســـبز را بر سر 
می گذارنـــد، باید بـــه راه های نو بیاندیشـــند 
کـــه می توانـــد در موضـــوع مـــورد نظـــر 
اثرگـــذار بوده و منجر بـــه تصمیم گیری های 

خالقانه شـــود. 
ـــر ســـر  ـــبز را ب ـــران کاله س ـــی کـــه حاض هنگام
می گذارنـــد، فرصتـــی می یابنـــد کـــه بـــه 
جســـتجوی مســـائل کشـــف نشـــده هدایـــت 
ـــد  ـــران بدهی ـــه حاض ـــی ب ـــال فرصت ـــد. ح گردن
ـــن  ـــپس ای ـــد و س ـــه کنن ـــو ارائ ـــای ن ـــا ایده ه ت
ایده هـــا را ثبـــت و نظـــرات را جمع بنـــدی 
کنیـــد. بی شـــک بـــرای خالقانـــه اندیشـــیدن 
ـــر فضـــای جلســـه  ـــت را ب ـــد فرهنـــگ خالقی بای

ـــد. ـــم کنی حاک

ــد  ــد تــالش کنی ــون شــما بای ــدی: اکن جمع بن
ــته اید  ــر گذاش ــر س ــه ب ــی ک ــا کاله آب ــه ب ک
نتایــج را ارزیابــی کــرده، بــه یــک جمع بنــدی 
مناســب برســید و در نهایــت جهــت حــل 
مشــکل یــا پیگیــری مــورد نظــر تصمیــم نهایــی 
از اعضــاء  را بگیریــد. بی شــک هــر یــک 
می تواننــد کاله آبــی را بــه امانــت گرفتــه، 
بــا آن تفکــر کننــد و در اتخــاذ تصمیمــات 
ــد  ــان درمی یابی ــد. در پای ــک نماین ــما کم به ش
مدیریــت  این گونــه  را  جلســه  هنگامی کــه 
می کنیــد دیگــر فقــط شــاهد آن نخواهیــد 
ــه  ــیاه ب ــا کاله س ــا ب ــرد تنه ــک ف ــه ی ــود ک ب
جلســه قــدم بگــذارد یــا فــرد دیگــری تنهــا بــا 
کاله قرمــز تفکــر کنــد؛ بلکــه همــه مجبورنــد 
و  کــرده  تفکــر  مذکــور  کاله  شــش  بــا 

اندیشــه های ذهــن خــود را ارائــه کننــد.

روش  یا  ذهنی  )تهییج  تخیلی  گردش   -5
گوردون(

یــا روش گــوردون روشــی  تهییــج ذهنــی 
راه حل هــای  یافتــن  مناســب جهــت  بســیار 
ــافات  ــرای اکتش ــز ب ــأله و نی ــرای مس ــد ب جدی

علمــی و فنــی اســت. ایــن روش فرآینــدی 
حــال  عیــن  در  و  منحصربه فــرد  و  خــاص 
مؤثــر دارد. واژه ی Synectics  واژه ای یونانــی 
به معنــای پیونــد اجــزای متفــاوت و ظاهــراً 

بی ارتبــاط بــه یکدیگــر اســت.
عبـارت  رویکـرد  ایـن  به کارگیـری  فرآینـد 

از: اسـت 
 شناسـایی و تجزیـه و تحلیـل مشـکل جهـت 

رسـیدن بـه ماهیـت و جوهـره ی آن
از  جوهـره  آن  بـرای  راه حل هایـی  کشـف   

موضـوع بـا  غیرمرتبـط  دیـدگاه  طریـق 
 تـالش بـرای تبدیـل راه حل هـای حاصـل بـه 

نهایی راه حـل 
ــی رود  ــه کار م ــن روش ب ــه ای ــاتی ک در جلس
ــالع  ــوع اط ــل موض ــروه از اص ــر گ ــط رهب فق
می شــود  مطــرح  کــه  موضوعــی  و  دارد 
دقیقــاً اصــل موضــوع نیســت بلکــه موضوعــی 

ــت. ــه آنس ــک ب نزدی

6- فکر موازی
واضـــع ایـــن شـــیوه ادوارد دوبونـــو، روش 
معمـــول تفکـــر را شـــبیه بـــه حفـــر گودالـــی 
افزایـــش  بـــا  کـــه  می کنـــد  توصیـــف 
اطالعـــات فـــرد همـــان گـــودال را عمیق تـــر 
دیگـــر  جاهـــای  دیـــدن  از  و  می ســـازد 
حالی کـــه  در  بازمی مانـــد؛  حفـــر  بـــرای 
تفکـــر مـــوازی نـــگاه فـــرد را بـــه نقـــاط 
جدیـــد معطـــوف می کنـــد و اطالعـــات و 
تجربه هـــای جدیـــد تنهـــا بـــه اندیشـــه های 
قبلـــی افـــزوده نمی شـــود، بلکـــه آنهـــا را 
ـــد ایجـــاد  ـــر داده، الگـــو و ســـاختاری جدی تغیی
ــر  ــق تفکـ ــای تحقـ ــی از راه هـ ــد. یکـ می کنـ
مـــوازی، ایجـــاد اندیشـــه ای واســـطه غیرممکـــن 
ـــر و  ـــران فک ـــب طی ـــه موج ـــن اندیش ـــت. ای اس
ــا تعدیـــل آن می تـــوان بـــه  ذهـــن شـــده و بـ

ــت. ــت یافـ ــی دسـ ــو و عملـ ــه ی نـ اندیشـ
ــی  ــد تصادف ــوازی پیون ــر م ــر در تفک راه دیگ
اســت. فــرض کنیــد کتــاب فرهنــگ لغــت را 
ــاز کــرده لغاتــی را می خوانیــد و می کوشــید  ب

تــا آنهــا را بــا موضــوع مــورد نظــر پیونــد داده 
ــما از  ــن کار ش ــید. در ای ــه ای برس ــه نتیج و ب

ــد. ــتفاده کرده ای ــی اس ــد تصادف روش پیون

7- ارتباط اجباری
از دیگـر شـیوه های آشـکار کـردن خالقیت ها 
و ظاهـر کـردن توانایـی آفرینندگـی موجـود 
در افـراد، شـیوه ی ارتبـاط اجبـاری اسـت. در 
ایـن شـیوه همان طـور کـه از نامـش مشـخص 
اسـت بایـد بین دو گـروه از پدیده هـا، ارتباطی 

اجبـاری ایجـاد کـرد.

)TRIZ( 8- تریز
ــدر TRIZ شــهره  ــه پ گنریــش آلتشــولر کــه ب
اســت در 1926 در روســیه متولــد شــد. وی 
بــه  نســبت  نوجوانــی  از همــان دوران  کــه 
ابداعــات و اختراعــات کنجــکاوی و عالقــه ی 
ــراع خــود را در  ــن اخت خاصــی داشــت و اولی
ســن چهــارده ســالگی انجــام داد و در اداره ی 
ثبــت اختراعــات مشــغول به کار شــد. آلتشــولر 
بیــش از 200 هــزار اختــراع ثبــت شــده )پتنت( 
ــا متوجــه شــود اختراعــات  را بررســی کــرد ت
ــوان مســائل ابداعــی )یعنــی مســائلی کــه  به عن
راه حــل آنهــا مشــخص نیســت و بایــد آنــرا بــا 
ــرد(  ــف ک ــی کش ــالق و ابداع ــای خ روش ه
چگونــه حــل شــده اند. از بیــن ایــن تعــداد 
آلتشــولر چهــل هــزار اختــراع مهــم و برجســته 
و به عبارتــی راه حل هــای خــالق و ابداعــی 

ــرار داد. ــر ق ــه عمیق ت ــورد مطالع ــی را م اصل
مطالعـــه  ایـــن  نتایـــج  اســـاس  بـــر 
بـــه  آلتشـــولر  تحلیلـــی،  خالقیت شناســـی 
ـــت. او از  ـــت یاف ـــی دس ـــیار مهم ـــفیات بس کش
ـــازی  ـــتخراج و خالصه س ـــی و اس ـــق بررس طری
ـــات  ـــده در اختراع ـــتفاده ش ـــی اس ـــول علم اص
آنهـــا  چهارچوب بنـــدی  و  شـــده  ذکـــر 
ــول،  ــت اصـ ــو، توانسـ ــل الگـ ــب چهـ در قالـ
مفاهیـــم و روش هایـــی را به عنـــوان یـــک 
روش خالقیـــت نظام یافتـــه بـــه جهـــان ارائـــه 

ــد. کنـ
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اخبار فناوری

ازدیاد برداشت الکترومغناطیسي از مخازن نفتي

انرژی خورشیدی در مسیر توسعه

ــزون  ــاز روزافـ ــی و نیـ ــع صنعتـ ــد جوامـ رشـ
ــت و  ــو و محدودیـ ــک سـ ــرژی از یـ ــه انـ بـ

پراکندگـــی ناهمگـــن منابـــع فســـیلی )نفـــت، 
از  جهـــان  در  انـــرژی  زغال ســـنگ(  گاز، 

ســـوی دیگـــر، همـــگام بـــا نگرانی هـــای 
زیســـت محیطی ناشـــی از مصـــرف بیـــش 

روش گرمایش الکترومغناطیسي چاه هاي نفتي 
که  است  برداشتی  ازدیاد  روش هاي  جمله  از 
منبع انرژي آن، برقي است که از سطح زمین 
تأمین مي شود و توسط سیم یا آنتن هاي فلزي 
گرمایي  انرژي  مي شود.  منتقل  چاه  درون  به 
طریق  از  الکترومغناطیسي  نیروهاي  از  حاصل 
سنگین  خیلي  سنگین،  نفت  گرانروي  کاهش 
یا بیتومن ها سبب افزایش تولید این محصوالت 
چین  و  آمریکا  ونزوئال،  کانادا،  در  مي شوند. 
این  سنگین  نفت  عظیم  منابع  وجود  به دلیل 
قرار  توجه  مورد  بسیار  برداشت  ازدیاد  روش 

گرفته است.

معرفي روش هاي ازدیاد برداشت الکتریکي 
)EEOR(

 ،EEOR روش هـــاي  عملکـــرد  اســـاس 
افزایـــش تحرک پذیـــري نفـــت از طریـــق 
کاهـــش گرانروي آن اســـت. ایـــن تغییر در 
گرانـــروي باعـــث حرکت آســـان تر نفت به 
ســـمت چاه هاي تولیـــدي مي شـــود. انرژي 
الکتریکـــي اعمـــال شـــده به مخزن ســـبب 
نفت  مولکول هاي  انـــرژي جنبشـــي  افزایش 
و در نتیجـــه افزایش دما مي گـــردد. با توجه 
به مقـــدار فرکانســـي موج انرژي ارســـالي، 
این نوع ازدیاد برداشـــت را مي توان به ســـه 

دســـته ی اصلي تقســـیم کرد:
 جریان الکتریکي با فرکانس کوتاه

 جریـان الکترکـي بـا فرکانـس بلنـد  امـواج 
ماکروویـو

 گرمایش القایي
ــا  ــي ب ــان الکتریک ــه روش جری ــن مطالع در ای

ــو  ــواج ماکرووی ــان ام ــا هم ــد ی ــس بلن فرکان
مي شــود. معرفــي 

گرمایش با استفاده از امواج ماکروویو
ماکروویــو جــزء امــواج بــا فرکانــس بــاال 
کــم  مــوج  طــول  و   )300-300000 MHZ(
اســت. به طــور کلــي ایــن نــوع مــوج روي 
قطبــي  طبیعتــي  کــه  آب  مولکول هــاي 
امــواج  وقتــي  دارد.  به ســزایي  اثــر  دارنــد 
آب  قطبــي  مولکول هــاي  بــه  ماکروویــو 
برخــورد مي کنــد آنهــا را مجبــور بــه حرکــت 
چرخشــي کــرده و در اثــر ایــن چرخــش، 
ــدت  ــد. ش ــورد مي کنن ــم برخ ــا به ه مولکول ه
ــا شــدت تابــش امــواج  برخــورد مولکول هــا ب
شــدت چرخــش  اســت.  برابــر  ماکروویــو 
انــرژي  شــدن  آزاد  ســبب  مولکول هــا 
گرمایــي و در نتیجــه گــرم شــدن ناحیــه ی 
شــدن  گــرم  به دنبــال  مي شــود.  مدنظــر 
ــه و  ــش یافت ــت کاه ــروي نف ــه گران ــن ناحی ای
ــتفاده  ــد. اس ــت مي کن ــه حرک ــروع ب ــت ش نف
ــر  ــالف کمت ــل ات ــو به دلی ــواج ماکرووی از ام
گرمــا، نســبت بــه ســایر روش هــاي الکتریکــي 

برتــري ویــژه اي دارنــد.

مقایسه ی روش هاي ازدیاد برداشت معمولي 
و ازدیاد برداشت الکتریکي

روش هـاي  بـه  نسـبت   EEOR روش هـاي 
معمولـي ازدیـاد برداشـت مزیت هـاي بیشـتري 
دارنـد. در روش هـاي معمولي ازدیاد برداشـت 
یک مـاده ی خارجي مثل مواد شـیمیایي، گاز، 
بخـار یـا آب درون مخـزن تزریـق مي شـود اما 

در روش هـاي EEOR ولتاژ برق نقشـی کلیدي 
بسـیار  ایـن روش هـا  نتیجـه  در  مي کنـد؛  ایفـا 
هسـتند.  معمولـي  روش هـاي  از  کم هزینه تـر 
زمـان انتظـار بـراي مشـاهده ی نتیجـه ی روش 
ازدیـاد برداشـت اسـتفاده شـده در روش هـاي 
الکتریکـي بسـیار کمتـر از روش هـاي معمولي 

است.
از  مي تـوان  الکتریکـي  روش هـاي  در 
نقطـه ی  بـه  نزدیـک  بسـیار  فاصله هـاي 
بسـیار  نتایـج  بنابرایـن  و  کـرد  عمـل  هـدف 
بهتـري نسـبت بـه روش هـاي معمولـي کسـب 
 ،EEOR روش هـاي  از  اسـتفاده  در  مي شـود. 
از  مخـزن  خصوصیـات  یـا  زمین شناسـي 
متغیرهـاي چالش برانگیـز محسـوب نمي شـود.
یـا  تهیـه  چالـش  الکتریکـي  روش هـاي  در 
نگهـداري مـواد شـیمیایي )یا سـایر مـواد الزم 
دلیـل  به همیـن  نـدارد.  وجـود   )EOR بـراي 
مي تـوان از ایـن روش هـا هم در دریـا و هم در 

اسـتفاده کـرد. خشـکي 
روش هـاي الکتریکـي روش هایـي سـازگار بـا 
محیـط زیسـت هسـتند؛ چراکه این نـوع انرژي 

زبالـه تولیـد نمي کند.

EEOR محدودیت هایي  از روش هاي  استفاده 
تمرکز  بیشتر  است  ممکن  مثاًل  دارد؛  نیز 
باشد.  چاه  دهانه ی  ناحیه ی  روي  گرمایش 
تنها   EEOR روش هاي  از  بعضي  همچنین 
هدف،  محیط  در  که  استفاده اند  قابل  زماني 
خوردگي  ایجاد  باشد.  داشه  وجود  آب نمک 
از  برق  جریان  تولیدکننده ی  الکترودهاي  در 

دیگر محدودیت هاي این روش است.
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قبیـــل  از  فســـیلی  انرژی هـــای  حـــد  از 
از  حاصـــل  گلخانـــه ای  گازهـــای  آثـــار 
ــه  ــر بـ ــده بشـ ــبب شـ ــوخت، سـ ــراق سـ احتـ
فکـــر انرژی هـــای جایگزیـــن باشـــد کـــه 
جایگزینـــی،  ایـــن  ویژگـــی  مهم تریـــن 
ــر  ــودن و تجدیدپذیـ ــترس بـ ــی، در دسـ پاکـ
ـــل  ـــای حاص ـــن رو انرژی ه ـــت. از ای ـــودن اس ب
ــن  ــوده، زمیـ ــت تـ ــید، زیسـ ــاد، خورشـ از بـ
ــا  ــی یـ ــرق آبـ ــن آب )بـ ــی و همچنیـ گرمایـ
برنامه ریز ی هـــای  رأس  در  دریـــا(  امـــواج 
بشـــر بـــرای انرژی هـــای جایگزیـــن قـــرار 
گرفتـــه اســـت. از ســـوی دیگـــر امـــکان 
کســـب ارزش افـــزوده از منابعـــی چـــون گاز 
طبیعـــی، جوامـــع صنعتـــی را بـــه ایـــن فکـــر 
ـــا  ـــارف ب ـــرای مص ـــاده ب ـــن م ـــا از ای ـــته ت واداش
ـــوزاندن  ـــه س ـــبت ب ـــتر نس ـــزوده ی بیش ارزش اف
آن در آینـــده اســـتفاده کننـــد؛ از ایـــن رو 
ـــه  ـــی ب ـــد متک ـــرژی بای ـــد ان ـــتم های جدی سیس
ـــه در  ـــند ک ـــادی باش ـــاختاری و بنی ـــرات س تغیی
ـــرژی  ـــر ان ـــن نظی ـــدون کرب ـــرژی ب ـــع ان آن مناب
خورشـــیدی و بـــادی و زمیـــن گرمایـــی و 
ـــس اســـتفاده شـــوند. ـــد بیوم ـــی مانن ـــن خنث کرب
ــو  ــای نـ ــهم انرژی هـ ــود سـ ــی می شـ پیش بینـ
ـــده  ـــای آین ـــی دهه ه ـــر، ط ـــاز بش ـــن نی در تأمی
ـــرآورد  ـــق ب ـــه طب ـــوری ک ـــد؛ به ط ـــش یاب افزای
آژانـــس بین المللـــی انـــرژی )EIA( در ســـال 
ـــرژی  ـــد ان ـــل 11/4 درصـــد از تولی 2030 حداق
اولیـــه ی جهـــان از طریـــق انرژی هـــای بـــاد، 
زمیـــن گرمایـــی، خورشـــید و زیســـت تـــوده 

ـــد. ـــد ش ـــن خواه تأمی
طــول  در  بســیاری  ســرمایه گذاری های 
انجــام  فــن آوری  پیشــرفت  بــرای  ســال ها 
شــده کــه بــر هزینــه ی تولیــد انرژی هــای 
اســت.  بــوده  مؤثــر  بســیار  تجدیدپذیــر 
تنهــا  کــه  می دهــد  نشــان  پیش بینی هــا 
تولیــد  کــه  هســتند  کشــورها  از  تعــدادی 
ــا ســال 2017  ــا ت ــر آنه انرژی هــای تجدیدپذی
بــه بیــش از 100 مــگاوات خواهــد رســید.

بـــا توجـــه بـــه اثـــرات جانبـــی منفـــی و 
ــیلی  ــای فسـ ــد انرژی هـ ــت ناپذیر تولیـ برگشـ
ــعه ی  ــاء و توسـ ــه ارتقـ ــت بـ ــروری اسـ و ضـ
آینـــده  در  تجدیدپذیـــر  انرژ ی هـــای 

ــه  ــد این گونـ ــن آوری تولیـ ــود. فـ ــه شـ توجـ
هزینـــه ی  از  باالتـــر  به مراتـــب  انرژی هـــا 
تولیـــد انرژی هـــای معمولـــی اســـت. اثـــرات 
و  زیســـت محیطی  اثـــرات  ماننـــد  جانبـــی 
اجتماعـــی این گونـــه هزینه هـــا را پوشـــش 
ـــه  ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــن بای ـــد. همچنی می ده
ـــدی در  ـــش کلی ـــد نق ـــاس می توان ـــاد مقی اقتص
ـــرژی  ـــد ان ـــر واح ـــد ه ـــه ی تولی ـــش هزین کاه

بـــازی کنـــد.
در  مک کنـــزی  مؤسســـه ی  گـــزارش  در 
ـــرژی  ـــکال ان ـــه اش ـــده ک ـــا ش ـــال 2016 ادع س
تجدیدپذیـــر در ایـــن ســـال ها رشـــد داشـــته 
و از ســـوی دیگـــر ظرفیـــت تولیـــد بـــرق 
ـــر  ـــه حداکث ـــادی و خورشـــیدی ب ـــای ب انرژی ه
ـــای  ـــاد انرژی ه ـــع اقتص ـــت. در واق ـــیده اس رس
تجدیدپذیـــر رو بـــه بهبـــود اســـت. در ســـال 
2011 ســـرمایه گذاری جهانـــی ســـالیانه در 
خـــود  اوج  بـــه  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
یعنـــی 279 میلیـــارد دالر بـــرای تولیـــد 70 
ـــال  ـــید و در س ـــرژی رس ـــب ان ـــگاوات نص گی
2014 تقریبـــاً 40 درصـــد بیشـــتر در حـــدود 95 
گیـــگاوات بـــا ســـرمایه گذاری 270 میلیـــارد 
متحـــده،  ایـــاالت  در  اســـت.  بـــوده  دالر 
ــر  ــای تجدیدپذیـ ــی انرژی هـ ــگاه ملـ آزمایشـ
کـــرد  اعـــالم   2014 ســـال  در   )NREL(
کـــه هزینه هـــای خورشـــیدی فتوولتاییـــک 
ـــور  ـــه ط ـــتم )PV( ب ـــاری سیس ـــکونی و تج مس
میانگیـــن 7-6 درصـــد در فاصله هـــای ســـال 
بـــه  )بســـته  یافـــت  کاهـــش   1998-2013
انـــدازه( و 15-12 درصـــد نیـــز در فاصلـــه ی 
ـــه اســـت.  ســـال های 2013- 2012 کاهـــش یافت
به دلیـــل سیاســـت گذاری عمومـــی، افزایـــش 
ــی  ــر مبنایـ ــای تجدیدپذیـ ــای انرژی هـ تقاضـ
بـــرای دولت هاســـت تـــا بتواننـــد خـــود را بـــا 
تعهـــدات بین المللـــی وفـــق دهنـــد. مثـــاًل در 
اجـــالس پاریـــس در 2015 دولت هـــا ســـعی 
گلخانـــه ای  گازهـــای  انتشـــار  از  کردنـــد 
هنـــد  ماننـــد  برخـــی کشـــورها  بکاهنـــد. 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر را راهـــی بـــرای 
ـــز  ـــن نی ـــد. چی ـــوا می دانن ـــی ه ـــش آلودگ کاه
در حـــال کاهـــش اســـتفاده از زغـــال ســـنگ 
ــعه ی  ــال توسـ ــورهای در حـ ــت. در کشـ اسـ

ـــه شـــبکه ی  ـــی کـــه بســـیاری از مـــردم ب آفریقای
بـــرق عمومـــی دسترســـی ندارنـــد، به دنبـــال 
تســـریع در عملیاتـــی کـــردن پروژه هـــای 
خورشـــیدی هســـتند تـــا هزینه هـــای کمتـــری 
ـــز  ـــر نی ـــورهای ثروتمندت ـــوند. کش ـــل ش متحم
از انـــرژی خورشـــیدی بـــرای شـــبکه های 
تـــا  می کننـــد  اســـتفاده  کوچـــک  بـــرق 
بتواننـــد هنـــگام بـــروز تندبـــاد و طوفـــان، 

روشـــنایی را حفـــظ کننـــد.
و  نفـــت  گفـــت  بتـــوان  شـــاید  پـــس 
یکدیگـــر  بـــر  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
اثـــری ندارنـــد. بلومبـــرگ نیـــز در گزارشـــی 
ــاره بـــه ایـــن موضـــوع می نویســـد:  ــا اشـ بـ
ــاص دارد،  ــه اختصـ ــایل نقلیـ ــه وسـ ــت بـ نفـ
بـــرای  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  از  امـــا 
تولیـــد بـــرق اســـتفاده می شـــود. ایـــن دو بـــا 
یکدیگـــر رقابتـــی ندارنـــد. اســـتفاده از نفـــت 
ــت؛  ــران اسـ ــیار گـ ــرق بسـ ــد بـ ــرای تولیـ بـ
حتـــی اگـــر قیمـــت نفـــت بـــه کمتـــر از 30 
دالر بـــه ازای هـــر بشـــکه برســـد. در مقابـــل 
انـــرژی خورشـــیدی بـــا زغال ســـنگ، گاز 
طبیعـــی، آب و انـــرژی هســـته ای رقابـــت 
ـــن  ـــه تازه تری ـــیدی ک ـــرژی خورش ـــد. ان می کن
ــک  ــر از یـ ــت کمتـ ــروه اسـ ــن گـ ــو ایـ عضـ
درصـــد بـــازار تولیـــد الکتریســـیته را به خـــود 
اســـاس  بـــر  امـــا  می دهـــد.  اختصـــاص 
گـــزارش اداره ی اطالعـــات انـــرژی آمریـــکا 
پیش بینـــی می  شـــود انـــرژی خورشـــیدی تـــا 
ـــد  ـــع تولی ـــن منب ـــه بزرگ تری ـــالدی ب 2050 می
ــه عقیـــده ی  ــود. بـ ــا تبدیـــل شـ بـــرق در دنیـ
تحلیل گـــران مؤسســـه ی بلومبـــرگ، بـــرق 
ارزان خطرناک تـــر از نفـــت ارزان اســـت و 
می توانـــد تیشـــه بـــه ریشـــه ی انرژی هـــای 

ــد. ــر بزنـ تجدیدپذیـ
مــداوم  جریــان  کــه  اینســت  مهــم 
انرژی هــای  در  جهانــی  ســرمایه گذاری 
ــر اســاس  ــاک در حــال گســترش اســت و ب پ
آمــار مؤسســه ی BNEF  ســرمایه گذاری در 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در ســطح جهانــی 
16 درصــد نســبت بــه ســال 2014 افزایــش 
ــارد دالر  ــه 310 میلی ــال 2015 ب ــه و در س یافت

رســیده اســت.
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برنامه ریزی برای کاهش زمان حفاری در میدان آزادگان جنوبی

پیش بیني نرخ رشد سالیانه در بازار ازدیاد برداشت نفت تا سال 2019

ــازار  ــد ب ــده ی رش ــي هدایت کنن ــل اصل عوام
بــازار و  نفــت، تقاضــاي  برداشــت  ازدیــاد 
برطــرف کــردن موانــع تولیــد از میادیني اســت 
ــن  ــد. ای ــي کرده ان ــود را ط ــر خ ــه نیمه عم ک
ــازار در  ــزي اســت کــه تحقیقــات ب همــان چی
حــوزه ی صنعــت ازدیــاد برداشــت نفــت بــراي 
کــرده  مشــخص   2015-2019 ســال هاي 

ــت. اس
در  شــده  منتشــر  کامــل  گزارش هــای 
خصــوص بــازار ازدیــاد برداشــت نفــت شــامل 
گزارشــي 62 صفحــه اي اســت کــه بــا اســتفاده 
از 23 داده، عملکــرد پنــج شــرکت مطــرح 
مي کنــد.  تحلیــل  را  زمینــه  ایــن  در  نفتــي 
گزارش هــای بــازار عمومــي ازدیــاد برداشــت 
نفــت 2019-2015 بــر اســاس یــک آنالیــز 
عمیــق بــا داده هــاي اخــذ شــده از متخصصــان 
ــل  ــه در آن عوام ــده ک ــاده ش ــر آم صاحب نظ
محــرک و چالش هــا مطــرح و بحــث شــده اند. 
اکســون  شــرکت هاي  گــزارش  ایــن  در 
موبیــل، شــل، شــورون، بي پــي و توتــال آنالیــز 
شــرکت هاي  از  برخــي  همچنیــن  شــده اند. 

ــم  ــزارش به چش ــن گ ــز در ای ــان نی ــکار آن هم
مي خورنــد.

ــر  ــاد برداشــت،  ب ــر اســاس گــزارش راه ازدی ب
ــازار کــه در ســال 2015  ــاي ایــن تحلیــل ب مبن
انجــام شــده مصــرف عمومــي نفــت و گاز 
ــه  ــت ک ــش اس ــال افزای ــته در ح ــور پیوس به ط
دلیــل آن بــه افزایــش جمعیــت و همچنیــن 
ــف  ــع مختل ــراد در جوام ــن اف ــد میانگی درآم
نســبت داده مي شــود. ایــن نیــاز روبه رشــد 
از یک ســو و احتمــال رفــع موانــع ازدیــاد 
ــده  ــي ش ــر ط ــا نیمه عم ــازن ب ــت از مخ برداش
از ســوي دیگــر عوامــل محــرک در بــازار 
ــت  ــت نف ــاد برداش ــاي ازدی ــي روش ه عموم
هســتند. روش هــاي ازدیــاد برداشــت نفــت 
بــه  پاســخ  در  کلیــدي  نقشــی  مي تواننــد 
تقاضــاي فزاینــده ی بــازار مصــرف داشــته 

ــند. باش
گاز دي اکســیدکربن، گازی گلخانــه اي اســت 
کــه مخاطــرات زیــادي بــراي محیــط زیســت 
ــع  ــن گاز از مناب ــع آوري ای ــی دارد. جم در پ
مختلــف و ذخیره ســازي آن در ســازندهاي 

زیرزمینــي عمیــق بــراي مــدت زمــان طوالنــي 
روشــی مطلــوب اســت. بــازار ازدیــاد برداشــت 
روش هــاي  جذاب تریــن  از  یکــي  نفــت 
ذخیره ســازي ایــن گاز اســت؛ زیــرا نه تنهــا 
گزینــه ی  گاز  و  نفــت  زیرزمینــي  مخــازن 
دی اکســیدکربن  تزریــق  بــراي  مناســبی 
از  نیــز  عملیاتــي  هزینه هــاي  بلکــه  هســتند 
ــق آن  ــر تزری ــت در اث ــش برداش ــق افزای طری
جبــران مي شــود. گــزارش مذکــور اشــاره 
ــعه ی  ــاي توس ــي از چالش ه ــه یک ــد ک مي کن
ــه  ــاز ب ــت، نی ــت نف ــاد برداش ــاي ازدی روش ه
توســعه ی  بــراي  هنگفــت  ســرمایه گذاری 
خــود  کــه  اســت  قالــب  ایــن  در  میادیــن 
مي توانــد عاملــی بــا تأثیــر منفــي بــر بــازار 
ــه  ــر ک ــال حاض ــوص در ح ــد؛ به خص آن باش

قیمــت نفــت در سراشــیبي قــرار دارد.
بهره بـردار  شـرکت هاي  تمرکـز  بـه  توجـه  بـا 
به نظـر  بـازار،  ایـن  بـر  بین المللـي  و  ملـي 
قراردادهـاي  توافق نامه هـا،  توسـعه ی  مي رسـد 
اجرایـي و همـکاري مشـترک در ایـن زمینـه 

باشـد. راهگشـا  مي توانـد 

حفـاری  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  قائم مقـام 
بـرای  شـرکت  ایـن  برنامه ریـزی  از  ایـران 
میـدان  در  حفـاری  روزهـای  تعـداد  کاهـش 

داد. خبـر  جنوبـی  آزادگان 
محمدرضـا تاکایدی در حاشـیه ی چهاردهمین 
نمایشـگاه سـاخت تجهیـزات صنعـت حفـاری 
در جمـع خبرنـگاران گفـت: به دنبـال کاهـش 
حلقـه   20 حفـاری  در  حفـاری،  هزینـه ی 
چـاه جدیـد آزادگان جنوبـی هسـتیم. وی بـا 
اشـاره بـه حضـور ایـن شـرکت در مناقصـه ی 
حفـاری کشـورهای عـراق، عمان، ارمنسـتان و 
کویـت افـزود: فعـاًل در ایـن مناقصه هـا برنـده 
نشـده ایم. بـا ایـن حـال مذاکـره بـرای حضـور 

در کشـورهای منطقـه ادامـه دارد.
تفاهم نامه ی  امضای  درباره ی  تاکایدی 
و  سایپم  آجیپ،  شرکت های  با  همکاری 
ایتالیا گفت: بر اساس تفاهم نامه ی  دیریل مک 
فنی  نیازهای  تأمین  برای  مذاکره  شده،  امضاء 
به امضای  امیدواریم  ادامه دارد که  و فاینانس 
ملی  شرکت  قائم مقام  شود.  منتهی  قرارداد 
حفاری  صنعت  نیاز  به  اشاره  با  ایران  حفاری 
به دلیل  گفت:  جدید  فن آوری  ورود  برای 
روز  فن آوری های  از  نتوانستیم  تحریم ها 
به وجود  فضای  در  اما  شویم  بهره مند  حفاری 
این  از فن آوری در  استفاده  پسابرجام  آمده ی 
صنعت ضروری است. وی با اشاره به کاهش 

هزینه ی حفاری این شرکت در میدان آزادگان 
 40 حفاری  که  هنگامی  شد:  یادآور  جنوبی 
کردیم  آغاز  را  جنوبی  آزادگان  چاه  حلقه 
دالر  هزار   400 و  میلیون   12 چاه  هر  حفاری 
به  هزینه  این  هزینه داشت که در حال حاضر 
7 میلیون و 500 هزار دالر کاهش یافته است. 

شرکت  این  شدن  برنده  به  اشاره  با  تاکایدی 
جنوبی  آزادگان  چاه  حلقه   20 حفاری  برای 
در  حفاری  متراژ  داریم  درنظر  کرد:  تصریح 
متر در ساعت  به 10  از 5  را  آزادگان جنوبی 
کاهش  سبب  موضوع  این  که  دهیم  افزایش 
هزینه ی  کاهش  نتیجه  در  و  حفاری  زمان 

حفاری خواهد شد.


