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توسعة فّناورى در صنايع باالدستى نفت و گاز

مقدمه
بســيارى از كشورها بودجة چشــمگيرى  براى 
ترويج پژوهش و توســعه اختصــاص  مى  دهند، اما 
اســتفادة كارا از فنّاورى  جديد مهم  تر از اختراع آن 
است. در سراسر دنيا، شركت ها معموالً براى  فنّاورى 
جديد، توليد كاالهاى نو يا اتخاذ شــيوه  هاى جديد 
توليــد، پول زيادى  هزينه مى  كننــد. منطق اقتصادى 
دراين  باره بســيار ساده اســت: با افزايش  بهره  ورى و 
درنتيجه ارتقاى اســتانداردهاى  زندگى، پژوهش و 
توسعه بيش از آنكه  براى شركت ها مفيد باشد، به نفع 

جامعه  خواهد بود[1].
در بخش باالدســتي نفت باالترين قابليت هاي 
فنّــاورى دراختيار بنگاه هــاي غول پيكر بين المللي 
است كه در قالب «شــركت هاي بين المللي نفتي 2» 
يا «شركت هاي يكپارچة خدمات و عرضه3» فعاليت 
مي كنند. هر چند فعاليت هــاي قابل توجهي هم در 
تحقيق، توسعه و نوآوري فنّاورى، در شركت هاي 
كوچك تر نفتي، شركت هاي ملي نفت4، مؤسسات 
تحقيقاتي و دانشگاه ها انجام مي شود، اما به طوركلي 
نقــش مراكز نام برده در توســعة فنّــاورى در برابر 
«شــركت هاي بين المللــي نفتي» و «شــركت هاي 

يكپارچة خدمات و عرضــه» قابل صرف نظركردن 
است. اين شركت ها براي حفظ خود در بازار رقابت 
و دستيابي به موقعيت هاي تجاري جديد نياز دارند 
كــه فنّاورى هاى خود را توســعه دهند و اين نياز به 
فنّاورى جديدتر را يا با «تحقيق و توسعه» يا با «انتقال 
فنّاورى» جواب مي دهند. هر چند «تحقيق و توسعه» 
به دليل اينكه ماهيتاً فعاليتي بلندمدت است و در اين 
مدت امكان دارد مســير صنعت و فنّاورى آن تغيير 
كنــد يا افق هاي جديدي در آن پيدا شــود همواره 
فعاليتي پرريسك و پرخطر در نظر گرفته مي شود، 
امــا گاهي اوقات تنها راه حل بنگاه ها براي توســعة 
فنّاورى و دســتيابي به موقعيت هاي جديد تجاري، 
ورود به مسير پر پيچ و خم «تحقيق و توسعه» است.

حال اگر فنّاورى را به منزلة مزيت رقابتي مهم در 
صنعت نفت در نظر داشــت، بايد توجه كرد، اين دو 
گروه از شركت ها(شركت هاي نفتي و شركت هاي 
خدماتــي) با اســتراتژي هاي كامــًال متفاوتي به آن 
نگاه مي كنند. شــركت هاي نفتي درحالي كه حول 
محورهــاي جمــع آوري اطالعــات، اكتشــاف و 
بهره برداري منابع نفت و گاز، به رقابت مي پردازند، 
فنّاورى جديدتر را فقط «وسيله اي» براي كاهش زمان 

و هزينة انجام هر پروژه مي دانند. اما دســتة دوم يعني 
شركت هاي خدماتي، وظيفه شــان عرضة محصول 
و خدمات به شــركت هاي نفتي است؛ درنتيجه اين 
شركت ها به فنّاورى، به منزلة «محصول» نگاه مي كنند 
و رقابت آنها در محتــواي فنّاورى، كيفيت و قيمت 

آن است.
«شــركت هاي بين المللي نفتي» كه به طورسنتي 
بيشترين مبالغ را براي توسعة فنّاورى هزينه مي كردند، 
هزينه ها و فعاليت هاي خويش را در اين زمينه كاهش 
داده انــد و از طــرف ديگر «شــركت هاي يكپارچة 
خدمات و عرضه» به شــكل فزاينده اي تأمين كنندة 
فنّاورى هــاى جديد صنعــت و خدمات تخصصي 

شده اند[2].
توســعة فنّاورى در صنعت نفــت در زمان هاى 
مختلف متفاوت بوده اســت. از ابتــداى دهة 1980 
شــركت هاى بزرگ نفتى تصميــم گرفتند تحقيق 
و توســعه  را كاهش دهنــد و به جاى توليد فنّاورى، 
آن را بخرند. شركت هاى مستقل به لحاظ تاريخچه 
نيــز در اين مــورد كــم ســرمايه گذارى كرده اند. 
شركت هاى خدماتى5 كم كم براى پركردن اين خأل 
به موضوع توسعة فنّاورى وارد شده اند. براساس روند 

تورج بهروز1  پژوهشگاه صنعت نفت
اسماعيل مدرس  دانشكده شيمى دانشگاه شيراز
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سرمايه گذارى در توسعة فنّاورى، بيشتر آنها امروزه از 
شركت هاى خدماتى مشتق شده اند.

پذيــرش فنّاورى جديــد از جنبــه اى مى تواند 
ريســكى اقتصادى باشــد. ممكن اســت در مقايسه 
بــا فنّاورى هــاى موجــود، گران تر و نتايــج بهترى 
نيــز در پى نداشــته باشــد. در صنعت نفــت و گاز 
به طوركلــى اين موضوع پذيرفته شــده اســت كه 
فنّاورى مى تواند ريســك اكتشاف را كاهش دهد و 
زمان حفارى را كم كند و اين مزايا باعث مى شــوند 
شــركت ها فنّاورى هــاى جديــد را با احتيــاط و به 

آرامــى بپذيرنــد [3]. در ســطح ملى، مزيــت اولية 
فنّاورى هــاى جديد بــا افزايش درصــد بازيافت از 

مخازن و افزايش درآمد ملى همراه است.
بعضى از فنّاورى ها با كاهش افراد و گروه هاى 
موردنياز توسعه و بهبود مسائل ايمنى، ارزش افزوده 
ايجــاد مى كننــد. البته بعضــى فنّاورى ها بــه هزينة 
ســرمايه گذارى اوليــة زيادى نياز دارنــد كه بايد به 
بازيافت بيشــتر منابع و ســود اقتصادى بيشــتر براى 
شــركت ها منتج شــود. بعضى مواقع توســعة يك 
فنّاورى، حاصل اســتراتژى دولت يا فشار اجتماعِى 

تحميلى است.
همچنين بــه اهميــت فنّــاورى در چاه هاى با 
توليــد كم، به خصــوص در اياالت متحده، نيز بايد 
اشاره شــود. در اياالت متحده بيش از400هزار چاه 
نفتــى، كمتر از 100بشــكه در روز توليد مى كنند، 
(به طورمتوسط 2/2بشكه در روز) و حدود 289هزار 
چــاه گازى با بــازده اقتصــادى انــدك6 كمتر از 
60000مترمكعــب در روز توليــد مى كنند(به طور 
متوسط 16/7هزار مترمكعب در روز) كه اين مقدار 
چيزى حدود 17درصد نفت و 9 درصد گاز طبيعى 
توليدى از دريا در امريكاســت[3]. بى شك تحقيق 
دربــارة فنّاورى هاى جديد تنها راهى اســت كه به 
حفظ چنين چاه هايى منجر خواهد شــد. متأســفانه 
شركت هاى توليدى كوچك مستقل كه بتوانند بر 
اين موضوع تحقيق كنند بسيار نادرند؛ با وجود اينكه 
حتى ممكن است تحقيق و توسعه7 آنها را چند سالى 

بيشتر، به منزلة توليدكننده نگهدارد.

چرخة توسعه فّناورى 
سير تكامل تدريجى يك فنّاورى براى صنعت 
نفت وگاز از يك مســير ســنتى حركت مى كند و 
از تحقيق پايه اى، آغاز و به ســاخت و نهايى كردن 

محصول منجر مى شود.
در مطالعــه اى، هزينه هاى تحقيق و توســعه را 
به دو بخش «پژوهشــى واقعى8» و «غيرپژوهشــى9» 
نامگذارى كرده اند كه در شــكل1 جزئيات بيشتر 

آمده است. 
پژوهش واقعى در دو بخش پايه اي و كاربردي 
قابل بررسي اســت. تحقيق پايه اى تحقيقى است كه 
دانش علمى را پيش مى برد، اما اهداف سريع تجارى 
دربرندارد و مى تواند پتانســيل تجارى فعلى و آينده 
را داشــته باشد. درحالى كه شــركت هاى عملياتى و 
خدماتى مجبورنــد در اقيانوس عظيم پژوهش، فقط 
براى موضوعات محدود كار كنند. كار دربارة چنين 
مســائلى را فقط دانشــگاه ها، آزمايشگاه هاى ملى و 
مؤسســات حمايت كننده از موضوع خــاص انجام 
مى دهند. نتايج معموالً در قالب پايان نامه ها و مقاالت 
منتشــر مى شــوند و فضا را براى افزايــش دانش در 
صنعت نفت مهيا مى سازند. خروجى تحقيق كاربردى 
دربارة دانش جديد علمى كه پتانســيل تجارى شدن 
دارد يــا اينكــه بر محصــوالت، توســعة فرايندها و 
خدمات ارزش مى آفريند، به منزلة دارايى شــركت 

به شمار مى آيد و مى تواند در قالب پتنت ثبت شود.

تجارى شدن يك ايده؛ از ايده تا موفقيت اقتصادى
سرمايه هاى يك سرمايه گذار فقط در صورتى 
برگشــت پذير خواهند بود كه ايده ها به محصوالت 
تجارِى قابل فروش و كاربردى تبديل شوند. هر چه 
زمان تبديل اين ايده به فروش طوالنى تر باشد، تعهد 
مالى براى نگهدارى آنها براى شركت ها و پروژه ها 

باالتر مى رود.
زمان رسيدن ايده به بازار براى صنايع نفت تقريباً 
همخوان با صنايع ســنگين نظير معدن، توليد استيل 
و توليد برق اســت. درحالى كه در بعضى صنايع اين 
زمان كمتر از دو ســال است و در صنايع نفت و گاز 
حدود 15تا20سال طول خواهد كشيد. اين موضوع 

در شكل 2 آمده است.
از نمونه هاي مــوردى در صنعت نفت مى توان 
به لرزه نگارى ســه بعدى اشــاره كرد. ايدة اوليه اين 
موضوع در ســال 1924 طرح شــد. در دهة 1960 با 
اختراع تجهيزات قابل حمل بر اساس ترانزيستورها و 
پديدارشدن كامپيوترهاى قوى تر و ارزان تر، دريچه 
جديدى باز شد كه عدة زيادي از آن به انقالب سوم 

اكتشاف بر مبناى لرزه نگارى نام مى برند.
شــركت  را  ســه بعدى  لرزه نــگارى  اوليــن 
اكسون10در سال 1967 انجام داد كه خالصة مراحل 

توسعه و نفوذ آن به صنعت در شكل3 آمده است.
 همــان طور كــه در شــكل3 ديده مى شــود، 
لرزه نگارى ســه بعدى در ســال 1988 به 50درصد 

تقسيم بندى تحقيق و توسعه[4]     1  
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زمان رسيدن ايده به بازار برحسب سال براى صنايع مختلف     2  
پيمايش لرزه نگارى سه بعدى، به منزلة درصدى از كل پيمايش لرزه  نگارى 

در خليج مكزيك و درياى شمال
    3  

هزينه بر حسب زمان در پژوهش باالدستى هزينة پژوهش در شركت هاى بزرگ خدماتى  4         5  

بازار رســيده اســت كه اين موضوع حدوداً 21سال 
بعد از اوليــن پيمايش لرزه نگارى اتفــاق افتاده كه 
نشــان دهندة زمان الزم براى بهبود فنّاورى است. از 
نمونه هــاى ديگر مى توان به موضوع چاه هاى افقى، 

فنّاورى مخازن هوشمند و غيره اشاره كرد.

سهم شركت هاي مختلف در توسعة فّناورى
فنّاورى هاى باالدســتى نفت و گاز از بســيارى 
از منابــع نظير شــركت هاى عملياتى نفــت و گاز، 
شركت هاى خدماتى، آزمايشگاه هاى ملى و دولتى، 
دانشــگاه ها و غيره حاصل مى شوند. شكل4 هزينه 
تحقيــق دربارة نفت و گاز در شــركت هاى نفت و 
گاز اياالت متحده را نشــان مى دهد. به طورســنتى 
شــركت هاى نفتى يك فنّــاورى را تا مــرز امكان 
ســنجى11 توســعه مى دهند و ســپس آن را به ساير 
شــركت ها براى ســاخت فنّاورى واگذار مى كنند 
يــا اينكــه آن را به منزلــة خدمات ارائــه مى دهند. 
همان گونه كه در اين شــكل ديده مى شود در دهة 

1980 هزينه هاى تحقيق به حداكثر 12 خود رســيده 
است و در ادامه، مسير آن نزولى مى شود و اين نشان 
مى دهد كه ســاير شــركت ها تمايل دارند به جاى 
توســعة آن، به موضوع خريد فنّاورى وارد شــوند. 
اســتراتژى خريد به جاى ســاخت13 باعث كاهش 
نيروهاى متخصص و كسانى كه با مفهوم گسترش و 
توسعة فنّاورى آشنايى كامل دارند، در شركت هاى 
عملياتى شده اســت كه اين موضوع در ادامه مانعى 
براى معرفى و ورود فنّاورى هاى جديد خواهد بود. 
شركت ها بدون داشتن نيروهاى متخصص مناسب 
براى ارزيابــى فنّاورى هاى جديد، مجبورند نگرش 
انتظار و نگاه14 را به كار ببرند. آنها ترجيح مى دهند 
ابتدا شــركت هاى ديگر فنّاورى را تجربه كنند. بعد 
از يك دهه كاهش، داده هاى جديد نشان مى دهد، 
شــركت هاى نفت و گاز هزينه كردن بر پژوهش را 

آغاز كرده اند[5].
بزرگ ترين  خدماتــى  شــركت هاى  امروزه 
منبع توسعة فنّاورى در صنعت نفت و گاز به شمار 

براى  خدماتى  شركت هاى  هزينه كردن  مى روند. 
تحقيق و توســعه، در پنج ســال گذشــته افزايش 
يافته و گزارش ها حاكى اســت اين روند افزايش 
مى يابد. به عالوه، شــركت هاى ســرويس دهنده 
معموالً شــركت هاى آغازكننده فاز توســعة يك 
محصــول يا خدمــات و ســرويس هســتند. اين 
شــركت هاى آغازگــر، در بعضــى از مواقع منبع 
بســيارى از اختراعــات در صنعــت شــده اند. در 
شــكل5 روند هزينة پژوهشي شركت هاي بزرگ 

خدماتي آمده است.
 يكي ديگر از روش هاي اندازه گيرى توســعة 
فنّاورى تعداد پتنت ها در هر ســال است. شكل هاى 
6 و 7 نيز فعاليت پتنتى شركت هاى بزرگ خدماتى 
را نشــان مى دهنــد. در ســال هاى اخيــر، فعاليــت 
شــركت هاى خدماتى در زمينة پتنت در مقايســه با 
شركت هاى بزرگ نفتى به نسبت 8 به 1 بوده است. 
اين موضوع نشان مى دهد، شركت هاى خدماتى منبع 

اصلى فنّاورى ميادين نفتى اند.
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كاربردهاى پتنت پتنت ها در شركت هاى سرويس دهنده  6         7  

نتيجه گيرى
1- توسعة فنّاورى به دليل اينكه دائماً براى تطبيق با 
نيازهاى صنعت نفت و گاز جابه جا مى شود، هميشه تغيير 
مى يابد. امروزه در صنايع نفت و گاز مسائل ازدياد برداشت 
و برداشــت از منابع غيرمعمول، كم كم جــاى خود را از 

مسائل فرعى به مسائل اصلى نفت بدل مى  كند. 
2- هدفگــذارى براى منابــع غيرمعمــول و ازدياد 
برداشــت، ممكن است چند ســالى طول بكشد، اما فشار 

براى توســعة منابع غيرمعمول زمانى بيشتر خواهد شد كه 
منابع معمولى و قابل دسترس در حال تمام شدن باشند. با اين 
همه اين موضوع موجب كاهش ارزش اكتشاف و توليد از 

منابع معمول نخواهد شد.
3- در نگاه اول پذيرش يك فنّاورى ممكن اســت 
ريسكى اقتصادى به نظر برسد و حتى امكان دارد هزينه  هاى 
اوليه بيشــتر باشد و نتايج آن قطعيت كمترى در مقايسه با 
فنّاورى هاى موجود داشته باشد. با اين همه، بازدهى و نتيجة 

يك فنّاورى درنهايت مى  تواند بسيار مقرون به صرفه باشد.
4- اين درست است كه امكان دارد بعضى فنّاورى ها، 
ابتدا نيازمند سرمايه  گذارى بيشتر باشند، اما نتايج آن سريع تر 
و مؤثرتر است و باعث سود خالص بيشتر براى شركت ها 

خواهد شد.
5- در بعضى مواقع عامل انگيزشى براى گسترش 
يــك فنّــاورى مى  تواند اســتراتژى دولت ها يا فشــار 

اجتماعى باشد.
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