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استراتژي توسعه فناوري در حوزه باالدستي نفت و گازعربستان
مجتبي کريمي

*

پژوهشگاه صنعت نفت

امروزه دستيابي به اهداف بلند توسعه و پيشرفت ،بدون داشتن استراتژي و برنامههاي مدون و قابل اجرا امکانپذير نيست .استراتژي توسعه فناوري و
شفافکردن اولويتهاي تکنولوژيک ،يکي از اين برنامهها در زمينه توسعهي فناوري است که حتي در کشورهاي در حال توسعه و آنهايي که تا چندي
پيش از داشتن حداقلهاي توسعه محروم بودند ،در حال اجرا شدن است .عربستان اکنون يکي از مهمترين کشورهاي توليدکننده و صادرکننده نفت
است .با اين حال ،در صدد آن است که خود را دستکم در لبه فناوري و دانش فني در حوزهي باالدستي نفت در خاورميانه قرار دهد .اين کشور پس
ِ
مختلف باالدستي و پاييندستي ،اسناد و مدارک آن را به نحوي وسيع در محيط مجازي منتشر کرده
از تدوين استراتژي توسعه فناوري در بخشهاي
است .در اين مقاله ،استراتژی و اولويتهاي فناوري و حوزههاي هدف فناوري در اين کشو ِر درحالتوسعه ،مورد بررسي قرار گرفته است.
استراتژی ،اولويتهاي فناوري ،حوز ه هدف ،عربستان
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و منابع معدنی

وزارت نفت و منابع معدنی

* نويسندة عهدهدار مکاتبات ()karimimoj@ripi.ir

وزارت نفت

فعاالناقتصادی

 1روابط بين ذينفعان نفت و گاز در عربستان

تحقیقاتداخلی

تدوين استراتژي توسعه فناوري اگرچه در
دههي گذشته بيش��تر در کشورهاي توسعهيافته
نظي��ر ن��روژ مطرح ب��ود ،ام��ا اکن��ون در اکثر
کش��ورهاي دارنده نفت بهعنوان يکي از لوازم
پيشرفت و توسعه فناوري محسوب ميشود.
تعيين اولويتهاي فناوري ،تبيين نقاط قوت
و ضعف و تدوين برنامههاي تحقيق و توسعه با
اس��تفاده از نظر خبرگان و نخبگان دانشگاهي و
صنعت ،حتي در کشورهاي درحال توسعه انجام
گرفت��ه و ي��ا در حال انجام اس��ت .در اين مقاله
قصد داريم برنامههای کش��ور عربستان(يکی از
مهمترين کش��ورهاي در حال توس��عه) را مورد
بررسي قرار دهيم.
چرايي انتخاب عربستان براي اين مطالعه از
آن جه��ت بود که اين کش��ور رقيبي مهم براي
اي��ران در بخش توليد و ص��ادرات نفت بوده و

خواهد بود .مطالعه اين کش��ور از منظر فناوري رقبا کمک کند.
توسعه برنامه استراتژيك عربستان در حوزهي
ميتواند به اصالح نوع نگرش ما به همسايگان و

KACST

دانشگاههایبینالمللی
و آژانسهای
تحقیقاتی

تحقیق و توسعه
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فن��اوری ،در ادامهی يك ط��رح و برنامه کالن
ملي در حوزهي علم و فناوريآن كش��ور آغاز
ِ
فناوري كينگ
شده اس��ت .شهر يا مركز علم و
عبدالعزيز  1مديريت اين ط��رح ملي را برعهده
داش��ت و حوزههاي فناوري بس��ياري را تحت
پوش��ش خود ق��رار داد .به طور مش��خص ،اين
طرح ،روي  11فناوري پيش��رفته و استراتژيك
اولوي��تدار تمركز كرد .در اي��ن بين ،صنعت
نف��ت و گاز ،دومين اولويت فن��اوري را در اين
مطالعه ملي به دليل اهميت آن براي آينده اقتصاد
عربستان به خود اختصاص داده است.
مجموعهاي از نخبگان متشکل از نخبگان
دانش��گاهي و متخصص��ان صنعت با مش��اوره
تيمي ق��وي از چند کش��ور از جمله ن��روژ به
تدوين برنامههاي توسعه فناوري در اين کشور
پرداختهاند .در برنامههاي منتش��ر ش��ده از اين
کش��ور ،چش��مانداز ،ماموريتها ،ارزشها و
حوزههاي هدف فناوري نفت و گاز عربستان،
تحلي��ل (SWOTقوت-ضع��ف و تهدي��د-
فرصت) حوزه باالدس��تي عربس��تان ارائه شده
اس��ت .اين تحليل ،دادههاي ورودي خود را از
سراس��ر صنعت نفت و گاز و دانشگاههاي اين
كشور جمع آوري كرده است.

 1نقاط قوت -ضعف و فرصت -تهدید حوزه باالدستی عربستان
ضعف()W

قوت()S
 -1ابزار مدلسازی خوب و توانمندیهای رایانهای

 -1میزان سولفور بیشتر

 -2بهرهوری نفت در مقایسه با دیگران

 -2تولید آب

 -3تعداد چاهها و اطالعات ممکن

 -3جمعآوری کند اطالعات شامل آزمایش و لرزهنگاری در خشکی

 -4تاریخچه اکتشاف و تولید طوالنی

 -4عملیات لرزهنگاری نزدیک سطح و چندگانههای لرزهای

 -5ساختمان ساده و کم انحراف در عمق

 -5توصیف مخزن و پایش

 -6نفت در آبهای کمعمق و عدم نیاز به حفاری عمیق

 -6دسترسی و به اشتراک گذاری دادهها

 -7مخازن با تخلل باال(بصورت کلی)

 -7اکتشاف و تولید از الیههای زیر سازندههای نمکی

 -8میادین نفتی بزرگ بصورت کلی

 -8هزینه و کارایی حفاری

 -9تولید نفت

 -9تکنولوژی زیست محیطی و عدم تخلیه آالیندهها هنگام تولید از دریای سرخ

 -10میزان دادههای اکتشاف و لرزهنگاری نفت

 -10شناسایی ،تهیه نقشه و شناخت سنگهای منشاء و سیستمهای نفتی در منطقه شامل دریای سرخ

 -11دسترسی به مدرنترین نرمافزارها و راه کارها

 -11تهیه نقشه و عمق پیسنگ

 -12بودجههای قابل استفاده

 -12ناهمگنی سازنده عنیزه
 -13اکتشاف دریای سرخ و ربیعالخالی
 -14اکتشاف و تولید گازی
 -15تهیه نقشه سرسازند مخازن بزرگ
 -16تشخیص و تهیه نقشه شکافها در مخازن کربناته
 -17اندازهگیری مقاومت درون چاهی در اعماق زیاد
 -18توصیف ترشوندگی درجا
 -19مشکل تجمع میعانات در چاههای گازی
 -20دور ریز آبهای نفتی(آغشته به نفت)
 -21مدیریت دورریز باالدستی
 -22جداسازی آب در پایین چاه در لحظه
 -23مدلسازی شبکه تخلخل
 -24سیستمهای پایش چاه
تهدیدها()T

فرصتها ()O
 -1در دسترس بودن سرمایه برای پژوهش و تحقیق

 -1انحصار و اختفاء تکنولوژی

 -2تعداد زیاد چاهها و اطالعات وابسته به آنها

 -2قوانین و سیاستزیست محیطی بینالملل

 -3پوشش خوب دادههای اکتشافی

 -3کمبود متخصصان در برخی از تکنولوژی ها
 -4نقصان تداوم منابع سرمایهگذاری برای فعالیتهای پژوهش و توسعه

 -4قوانین زیستمحیطی ضعیف
 -5وجود حجم وسیعی از دادهها و مثالها
 -6ابزارهای مدلسازی خوب و توانمندیهای رایانهای
 -7دسترسی آسان به اطالعات بسیار خوب رخنمونهای
زمینشناسی

 -1ذينفع�ان برنام�ه اس�تراتژيك فناوريه�اي
باالدستي

 -8ذخایر هیدرو کربوری قابل توجه
 -9هماهنگی بین نهادهای متنوع داخلی
 -10مشارکت با نهادهای تحقیقاتی بینالمللی

در عربس��تان ،ذينفعان بس��ياري در توسعه
برنامه استراتژيك فناوريهاي باالدستي درگير
ش��دند .مهمترين آنها عبارت بودند از :شركت
نفت آرامك��و عربس��تان ،وزارت نفت و منابع
معدني  ،حوزههاي درگير با گاز و شركتهاي
توگاز .فرايند
خدماتي حوزهي باالدس��تي نف 
برنامهريزي فرصتي را جهت انتش��ار و تس��هيم
ايدهها بين اين ذينفعان فراهم آورد .ش��کل1 -
ذينفعان و نوع ارتباط آنها را نشان داده است.

 -11یک طرح برای سازماندهی امور
 -12توانمندی تحقیقاتی دانشگاه
 -13امکانات و تحقیقات شرکت سعودی آرامکو
 -14حمایت وزارت
 -15مشارکت با شرکتهای خدماتی

 2چالشهای فنی پیشروی صنعت نفت عربستان
وجود درصد سولفور باال در نفت
نسبت باالي آب به نفت

3

توصيف و پايش خصوصيات مخزن

4

حفاري در آبهاي عميق و سازندهاي فرسوده و پيچيده

اندازهگيري مقاومت ويژه از درون چاه

تکنولوژيهاي سازگار با محيط زيست

مشكالت تجميع كندانسه در مخازن گازي

عمق و نقشهبرداري زير زميني

پاکسازي آبهاي نفتي (آلوده به نفت)

2

5

تسهيم داده و دسترسي آزاد

ناهمگني سازند عنيزه

اكتشاف و توليد در اليههاي نمكي

ازدياد برداشت

جداسازي آب به صورت آنالين و درون زمين

نقشهبرداري و نگاشت از باالي
مخازن بزرگ

خصوصيات ترشوندگي در محل

سيستمهاي پايش چاه

آشكارسازي و نقشهكشي شكافها در
مخازنكربناته

اكتشاف در مناطق مرزي نظير درياي سرخ و صحراي
8
ربع الخالي

9

توليد شن از سازندهاي غير يكپارچه و ناپيوسته

هويتسازي ،نقشهكشي و شناخت
سنگهاي منشا و سيستم نفتي در
مناطق خاصي از درياي سرخ

مدلسازي شبكه خلل و فرج و تحليل چاهآزمايي در
اليههاي با نفوذپذيري باال

برداشت لرزهنگاري در مناطقي که شنزار بوده و
اليههاي اوليه سطح پيچيده و چنداليهاي هستند

6

روند كند در جمعآوري اطالعات شامل اطالعات زمينشناسي و برداشت لرزهنگاري بر روي سطح

مديريت ضايعات باالدستي

7

 -2آنالي�ز  SWOTتوس�عه فن�اوري در ح�وزه
باالدستي نفت و گاز عربستان[2،1و]3

در جدول ، 1-نقاط قوت-ضعف و فرصت-
تهديد حوزه باالدستي در اين کشور با تمرکز بر
مقولهي فناوري و توس��عه آن ارائه ش��ده است.
عربستان با درنظر گرفتن اين تحليل ،به مطالعهي
23
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استراتژيك و چالشهاس��ت .رويهمرفته اين در منطقه عربستان
مولفهها نشاندهنده و رهبريكننده آينده برنامه
توگاز عربستان خواهد بود -2-3 .ماموريت
تحقيق و توسعه نف 
               خلق و ايجاد فضاي تحقيق و توس��عه كارآمد
براي تكنولوژيهاي حوزهي اكتش��اف و توليد
 -1-3چشم انداز
كس��ب شايس��تگي فني -تكنولوژيكي جهت از طريق:
توگاز طبيعي                   تأس��يس زيرس��اخت تحقي��ق وتوس��عه با
كشف و توليد هر قطره از منابع نف 

حوزههاي فناوري خ��ود پرداخته و اولويتهاي
استراتژيک خود را تدوين نموده است.
ي برنام�ه اس�تراتژيك توس�عه
 -3مولفهه�ا 
فناوريهاي باالدستي عربستان

استراتژي فناوری عربس��تان ،دربردارندهي
چش��مانداز ،مأموري��ت ،ارزشه��ا و اه��داف
 3حوزههای هدف فناوری باالدستی عربستان
حوزه هدف تکنولوژی ()TTA

تکنولوژی

 TTA1یک بانک اطالعاتی پیشرفته و یکپارچه با حداکثر ابزارهای تصویری و
ارتباطی برای اطالعات نفت و گاز
10
تبدیل موجک و تکنولوژی بسته موج
 TTA1توسعه قابلیتهای ذخیره،
بانکهای اطالعاتی یکپارچه
فشردهسازی و پایش
فرمتهای HDFو CEP
 TTA2قابلیتهای ارتقاء فرمت داده و
فرمتهای جدید دادهها
تطابق آن در راستای نیازمندی
11
بستههای منسجم
12
حفاری الکترنیکی
مدلسازی و بهینهسازی نرخ
نفوذ()ROP
 TTA3توسعه ابزارهای
یکپارچهسازی دادهها
تحلیلی،تصویرسازیویکپارچهسازی
مصورسازی و ارائه سهبعدی
13
واسط کاربر
 TTA4بهبود قابلیت دسترسی دادهای
از طریق ارتباطات و ساختار بهتر
 TTA5پیشرفت در سیستمهای
دسترسی و تسهیم دادهها

تکنولوژی بانک اطالعاتی
دسترسی به اینترنت
مقررات دسترسی آسان به اینترنت
مقررات دسترسی

 TTA2تکمیل اطالعات زمین شناسی نفت
بهبود تفسیر گرانیسنجی
لرزهنگاری عمیق
 TTA2-1تهیه نقشه ،مدلسازی و
لرزهشناسی منطقهای زمین لرزه
تشریح طبقات رسوبی
مدلسازی حوضه رسوبی
تشریح دادههای لرزهنگاری
 TTA2-2درک بهتر و تعیین ویژگیهای
لرزهنگاری حین حفاری
سیستمهای نفت شامل سنگهای منشا
حفاری با مدیریت فشار
نمودارگیری در محل مته
لرزهنگاری حین حفاری
 TTA2-3بهبود تشریح ساختمانهای
بهبود اطالعات چاه
مهم و پیچیده شامل ساختمان عنیزه
یکپارچهسازی دادهها به منظور
مدلسازی با وضوح باال
ناهمگونی آزیموتی
 TTA2-4بهبود توصیف شکاف و گسل و
لرزهنگاری حین حفاری
جهت آنها در سازندههای کربناته
 TTA2-5تکمیل نقشههای زمینشناسی
تفسیر سنجش از راه دور
و یکپارچگی و انسجام آنها
 TTA3ازدیاد برداشت نفت ()EOR
سیاالت هوشمند
پایلوت قابلیت تزریق آبCO2/
 TTA3-1بهبود سیستمهای تزریق و
سیالبزنی CO2
تولید در مخازن کربناته
توصیف و تغییر ترشوندگی
پروپانتهای 5هوشمند
سیاالت تحریک چاه بدون آسیب
سازنده
انرژی صوتی برای تولید نفت سنگین
مواد شیمیایی اقتصادی
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 3حوزههای هدف و تکنولوژی کلیدی عربستان (ادامه)
حوزه هدف تکنولوژی ()TTA

تکنولوژی

 TTA3 -1تعیین روشهای مناسب ازدیاد برداشت برای مخازن موجود
ازدیاد برداشت با پایه گازی
ازدیاد برداشت با پایه آب
 TTA3-3غربالگری میادین به منظور
حرارتی
روشهای مناسب ازذیاد برداشت
میکروبی
روشهای جداسازی درون چاهی
مسدود سازی پلیمری شیمیایی و
میکروبی
 TTA3-4کاهش نسبت آب ب نفت
سیاالت هوشمند
کنترل آب درون چاهی
چاههای هوشمند
 TTA4مدلسازی ،پایش و مدیریت مخازن
مدلسازی اختالف محدود و المان
15
محدود
محاسبه پیشرفته و کامپیوتر های
16
خوشهایلینوکس
 TTA4-1بهبود مدلسازی و شبیهسازی
شبیهسازی موازی
مخازن
مدلسازی در مقیاس منافذ

هوش موازی
شبیهسازی مکانیکی اطراف دهانه چاه
مدلسازی جریان سیال
مدلسازی حوضه رسوبی
لرزهنگاری چهار بعدی
سنجش و عیب شناسی در عمق
ردیابها
لرزهنگاری غیر فعال
تکنولوژی بیسیم
18
مفهوم در مقیاس نانو
19
انتقال بیسیم
روباتها و حسگرهای تهچاهی
فناوری نانو
تحلیلگر سیال درونچاهی
اندازه گیری کننده جریان چند فازی
یکپارچهسازی دادههای لرزهنگاری چاه
یکپارچهسازی لرزهنگاری درونچاهی
لرزهنگاری حین حفاری
مدلسازی یکپارچه
تصویرسازی سه بعدی
ناهمگنی آزیموتی
ترکیب شبیه  سازی مخزن و شبیه سازی
ژئومکانیکی مخازن شکافدار
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 TTA4-2بهبود پایش مخازن و استخراج
نشانگرها

 TTA4-3پیشرفت و تقویت پایش آنی
و از راه دور تغییرات در مخازن بزرگ

 TTA4-4بهبود اطالعات و
یکپارچگی  سازی نشانگرها برای شبیه
سازی مخزن
 TTA4-5شناسایی و تهیه نقشه گسل و
شکافهای در مخازن کربناته

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 107آذر ماه 1392

تخصصهايكيفيتدار
                  تدوي��ن اولي��ه سياس��تهاي فن��اوري و
توليدكنندگان و فعالسازي همكاري و تشريك
مساعي (دانشگاهها و صنعت)
                  بوميس��ازي و توس��عه فناوريه��اي حوزه
توگاز طبيعي جهت حل
اكتش��اف و توليد نف 
مشكالت ،ارتقا كيفيت و كاهش هزينهها
 -3-3ارزشها

                  انتش��ار با ِز اطالع��ات و به اش��تراكگذاري
دانش
                  همكاري و تشريك مساعي :تبادل اطالعات
و ايدهها از راه همكاري مشترك
                  تواض��ع و توجه هميش��گي به اص��ل ارتقا و
پيشرفت
                  صداقت در تبادل درست و صحيح اطالعات
                  وقف خود براي كار تا لحظه پايانكار
                  رقابت :از نوع س��الم و ارتقادهندهي روحيه
كار ،دلسوزي و اشتياق
 -4-3اهداف استراتژيك

اهداف اس��تراتژيك ،براي ترسيم و تدوين
چش��مانداز اس��تراتژيك و مأموريت تا س��ال
 ،2025برنامهريزي ش��دند .هر هدفي با شاخص
اندازهگيري آن عبارت است از:
 -1ارتقا و افزايش دسترسي به داده ،انتشار اطالعات،
تصويرسازي و قدرت دسترسي به تحقيق
دسترسي آزاد به هرگونه اطالعات موردنياز در
حوزههاي زمينشناسي ،ژئوفيزيكي و اطالعات
نفت بهصورت ديجيتالي و با سرعت باال
 -2ارتقاي كيفيت ،كميت و آموزش منابع انساني

افزاي��ش نيروي انس��اني ب��ا م��درك دكترا در
ح��وزهي اكتش��اف و توليد ب��ه مي��زان 1000
درصد(يا  1000نفر)
 -3ازدياد برداشت و افزايش ذخاير اثبات شده
افزايش نف��ت درجا ب��ه  900ميليارد بش��كه و
دس��تيابي به نرخ ازدياد برداش��ت ب��ه ميزان 70
درصد تا سال ( 2025هدف موردنظر آرامكو)
 -4كاهش هزينههاي اكتشاف و توليد
كاه��ش هزينههاي توليد يك بش��كه نفت در
خشكي به ميزان  20درصد و  50درصد در دريا
 -5افزايش و ارتقاي بازدهي اكتشاف و عمليات
توگاز طبيعي
حفاري نف 
كاهش زمان مورد نياز براي اكتس��اب و برداشت
دادههاي زمينشناس��ي و عملي��ات حفاري تا 50
درصد
 -6كاهش خطرات زيس��تمحيطي ناش��ي از
عمليات حفاري
ب��ه صفر رس��اندن خطرات زيس��تمحيطي از
چاههاي درياي س��رخ و كمينهس��ازي خطرات
عمليات حفاري خشكي و چاههاي خليج فارس
 -7تكميل اطالعات زمينشناس��ي م��ورد نياز
توگاز
تحقيق و توسعه حوزه باالدستي نف 
تكميلس��ازي هم��ه اطالع��ات مفقود ش��ده
زمينشناسي
توگاز
 -8ارتقا و بوميسازي خدمات فناوري نف 
در دسترس كردن حداقل  50درصد از خدمات
ي(نظي��ر نرمافزاره��اي بومي)مقياسهاي
فناور 
اندازهگيري كارآيي و سود به شكلي ارتقا يافته
كه پروژهها در رابطه با اينكه چگونه در اهداف
استراتژيك مش��اركت مييابند ،بهآساني قابل
ارزيابي باشند.

-5-3چالشه�اي فني پي�شروي صنعت نفت
عربستان

در جدول 2-چالشهاي موجود در صنعت
نفت عربستان که مانعي در مسير تحقق اهداف
و اولويتهاي تکنولوژيک بهحس��اب ميآيد،
نشان داده شده است.
 -6-3حوزهه�اي هدف تکنول�وژي در صنايع
توگاز عربستان
باالدستي نف 

بهطورکلي برنامه اس��تراتژيک عربس��تان
سعودي در ارتباط با صنايع باالدستي نفتوگاز،
به شناسايي هشت فناوري كليدي و هدف كه بر
تحقيق و توسعه در آينده تمركز دارد ،ميپردازد.
اين فناوريهاي هدف پس از شناسايي خألهاي
تكنولوژيكي در مناطق اولويتدار توسعه داده
ش��دند .اين هش��ت فناوري هدف و زيرحوزه
فناوري هر بخش در جدول 3-ارائه شده است.
نتیجهگیری

همانطورکه در اين مقاله اشاره شد ،تدوين
استراتژي توسعه فناوري در کشورهاي در حال
توسعه بهش��دت در حال پيگيري است .اگرچه
بسته به شرايط کشورها ،نوع برخورد با اين مقوله
و نحوه تبيين و تدوين متفاوت است.
مطالعه موردي عربستان ،مبين آن است که
مديران ارشد صنعت نفت اين کشور به اين نکته
مهم پی برده اند که چنانچه بخواهند جايگاه اول
خود را در مقوله تولي��د و صادرات نفت حفظ
کنن��د ،جز تدوين و پيگيري برنامههاي مدون و
مشخص در بخشهاي مختلف از جمله بخش
فناوري چاره دیگری ندارند.

پا نویس ها
KACST
inter-well
3.
water-oil ratio
4.
Reservoir characterization
5.
oily water disposal

wavelet transform and wave packet technology
coherency tubes
12.
E-drilling
13.
user interface
10.

1.

11.

2.

 .14پروپانت مادهاي است با دانههاي ريز كه وظيفهاش جلوگيري از بسته شدن شكافهاي ايجاد
شده در مخزن است.

Finite difference and finite element modeling
Advanced computing and Linux clusters
17.
Virtual intelligence
18.
Nonoscope
19.
Intellipipe
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16.

عنیزه یکی از س��ازندهای معروف عربس��تان که به لحاظ شرایط مخزنی دارای پیچیدگیهای
خاص زمین شناسی است و الزم است جهت تولید بهینه از این سازند ،شناخت دقیقتر تراوایی
.تخلل ،میزان نفت محبوس شده صورت گیرد.

.6

waste management
Rubaiialkhali
9.
unconsolidated
7.
8.
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