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استراتژی، اولویت هاي فناوري، حوزه  هدف، عربستان

)karimimoj@ripi.ir( نویسندة عهده  دار مکاتبات *

مقدمه
تدوین استراتژي توسعه فناوري اگرچه در 
دهه ي گذشته بیش��تر در کشورهاي توسعه یافته 
نظی��ر ن��روژ مطرح ب��ود، ام��ا اکن��ون در اکثر 
کش��ورهاي دارنده نفت به عنوان یکي از لوازم 

پیشرفت و توسعه فناوري محسوب مي شود. 
تعیین اولویت هاي فناوري، تبیین نقاط قوت 
و ضعف و تدوین برنامه هاي تحقیق و توسعه با 
اس��تفاده از نظر خبرگان و نخبگان دانشگاهي و 
صنعت، حتي در کشورهاي درحال توسعه انجام 
گرفت��ه و ی��ا در حال انجام اس��ت. در این مقاله 
قصد داریم برنامه های کش��ور عربستان )یکی از 
مهمترین کش��ورهاي در حال توس��عه( را مورد 

بررسي قرار دهیم.
چرایي انتخاب عربستان براي این مطالعه از 
آن جه��ت بود که این کش��ور رقیبي مهم براي 
ای��ران در بخش تولید و ص��ادرات نفت بوده و 

خواهد بود. مطالعه این کش��ور از منظر فناوري 
مي تواند به اصالح نوع نگرش ما به همسایگان و 

رقبا کمك کند. 
توسعه برنامه استراتژیك عربستان در حوزه ي 

امروزه دستیابي به اهداف بلند توسعه و پیشرفت، بدون داشتن استراتژي و برنامه هاي مدون و قابل اجرا امکان پذیر نیست. استراتژي توسعه فناوري و 
شفاف کردن اولویت هاي تکنولوژیك، یکي از این برنامه ها در زمینه توسعه ي فناوري است که حتي در کشورهاي در حال توسعه و آنهایي که تا چندي 
پیش از داشتن حداقل هاي توسعه محروم بودند، در حال اجرا شدن است. عربستان اکنون یکي از مهمترین کشورهاي تولید کننده و صادرکننده نفت 
است. با این حال، در صدد آن است که خود را دست کم در لبه فناوري و دانش فني در حوزه ي باالدستي نفت در خاور میانه قرار دهد. این کشور پس 
از تدوین استراتژي توسعه فناوري در بخش هاي مختلِف باالدستي و پایین دستي، اسناد و مدارک آن را به نحوي وسیع در محیط مجازي منتشر کرده 

است. در این مقاله، استراتژی و اولویت هاي فناوري و حوزه هاي هدف فناوري در این کشوِر در حال توسعه، مورد بررسي قرار گرفته است.
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مجتبي كريمي*   پژوهشگاه صنعت نفت

استراتژي توسعه فناوري در حوزه باالدستي نفت و گازعربستان 
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 107 / آذر ماه 1392

فن��اوری، در ادامه ی یك ط��رح و برنامه کالن 
ملي در حوزه ي علم و فناوري  آن کش��ور آغاز 
شده اس��ت. شهر یا مرکز علم و فناورِي کینگ 
عبدالعزیز 1 مدیریت این ط��رح ملي را برعهده 
داش��ت و حوزه هاي فناوري بس��یاري را تحت 
پوش��ش خود ق��رار داد. به طور مش��خص، این 
طرح، روي 11 فناوري پیش��رفته و استراتژیك 
اولوی��ت دار تمرکز کرد. در ای��ن بین، صنعت 
نف��ت و گاز، دومین اولویت فن��اوري را در این 
مطالعه ملي به دلیل اهمیت آن براي آینده اقتصاد 

عربستان  به خود اختصاص داده است.
مجموعه اي از نخبگان متشکل از نخبگان 
دانش��گاهي و متخصص��ان صنعت با مش��اوره 
تیمي ق��وي از چند کش��ور از جمله ن��روژ به 
تدوین برنامه هاي توسعه فناوري در این کشور 
پرداخته اند. در برنامه هاي منتش��ر ش��ده از این 
کش��ور، چش��م انداز، ماموریت ها، ارزش ها و 
حوزه هاي هدف فناوري نفت و گاز عربستان، 
تهدی��د- و  SWOT)قوت-ضع��ف  تحلی��ل 

فرصت( حوزه باالدس��تي عربس��تان ارائه شده  
اس��ت. این تحلیل، داده هاي ورودي خود را از 
سراس��ر صنعت نفت و گاز و دانشگاه هاي این 

کشور جمع آوري کرده است.

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

در عربس��تان، ذینفعان بس��یاري در توسعه 
برنامه استراتژیك فناوري هاي باالدستي درگیر 
ش��دند. مهمترین آنها عبارت بودند از: شرکت 
نفت آرامک��و عربس��تان، وزارت نفت و منابع 
معدني ، حوزه هاي درگیر با گاز و شرکت هاي 
خدماتي حوزه ي باالدس��تي نفت و گاز. فرایند 
برنامه ریزي فرصتي را جهت انتش��ار و تس��هیم 
ایده ها بین این ذینفعان فراهم آورد. ش��کل- 1 

ذینفعان و نوع ارتباط آن ها را نشان داده است.

2- آنالي�ز SWOT توس�عه فن�اوري در ح�وزه 
باالدستي نفت و گاز عربستان]2،1و3[

در جدول-1 ، نقاط قوت-ضعف و فرصت-
تهدید حوزه باالدستي در این کشور با تمرکز بر 
مقوله ي فناوري و توس��عه آن ارائه ش��ده است. 
عربستان با درنظر گرفتن این تحلیل، به مطالعه ي 

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

1- میزان سولفور بیشتر1- ابزار مدلسازی خوب و توانمندی های رایانه ای 

2- تولید آب2- بهره وری نفت در مقایسه با دیگران

3- جمع آوری كند اطالعات شامل آزمایش و لرزه نگاری در خشکی3- تعداد چاه ها و اطالعات ممکن

4- عملیات لرزه نگاری نزدیک سطح و چند گانه های لرزه ای4- تاریخچه اكتشاف  و تولید طوالنی

5- توصیف مخزن و پایش5- ساختمان ساده و كم انحراف در عمق

6- دسترسی و به اشتراک  گذاری داده ها6- نفت در آب های كم عمق و عدم نیاز به حفاری عمیق

7- اكتشاف و تولید از الیه های زیر سازنده های نمکی7- مخازن با تخلل باال)بصورت كلی(

8- هزینه و كارایی حفاری8- میادین نفتی بزرگ بصورت كلی

9- تکنولوژی زیست محیطی و عدم تخلیه آالینده ها هنگام تولید از دریای سرخ9- تولید نفت

10- شناسایی، تهیه نقشه و شناخت سنگ های منشاء و سیستم های نفتی در منطقه شامل دریای سرخ10- میزان داده های اكتشاف و لرز ه نگاری نفت

11- تهیه نقشه و عمق پی سنگ11- دسترسی به مدرن ترین نرم افزارها و راه كارها

12- ناهمگنی سازنده عنیزه12- بودجه های قابل استفاده

13- اكتشاف دریای سرخ و ربیع الخالی

14- اكتشاف و تولید گازی

15- تهیه نقشه سر سازند مخازن بزرگ

16- تشخیص و تهیه نقشه شکاف ها در مخازن كربناته

17- اندازه گیری مقاومت درون چاهی در اعماق زیاد

18- توصیف ترشوندگی درجا

19- مشکل تجمع میعانات در چاه های گازی

20- دور ریز آب های نفتی)آغشته به نفت(

21- مدیریت دورریز باالدستی

22- جدا سازی آب در پایین چاه در لحظه

23- مدل سازی شبکه تخلخل

24- سیستم های پایش چاه

)O( فرصت ها)T(تهدید ها

1- انحصار و اختفاء تکنولوژی1- در دسترس بودن سرمایه برای پژوهش و تحقیق

2- قوانین و سیاست زیست محیطی بین الملل2- تعداد زیاد چاه ها و اطالعات وابسته به آنها

3- كمبود متخصصان در برخی از تکنولوژی ها3- پوشش خوب داده های اكتشافی

4- نقصان تداوم منابع سرمایه گذاری برای فعالیت های پژوهش و توسعه4- قوانین زیست محیطی ضعیف 

5- وجود حجم وسیعی از داده ها و مثال ها

6- ابزارهای مدلسازی خوب و توانمندی های رایانه ای

7- دسترسی آسان به اطالعات بسیار خوب رخنمون های 
زمین شناسی

 

8- ذخایر هیدرو كربوری قابل توجه

9- هماهنگی بین نهادهای متنوع داخلی

10- مشاركت با نهاد های تحقیقاتی بین المللی

11- یک طرح برای سازمان دهی امور

12- توانمندی تحقیقاتی دانشگاه

13- امکانات و تحقیقات شركت سعودی آرامکو

14- حمایت وزارت

15- مشاركت با شركت های خدماتی

 2   چالش های فنی پیش روی صنعت نفت عربستان

اندازه گیري مقاومت ویژه از درون چاه2حفاري در آب هاي عمیق و سازندهاي فرسوده و پیچیدهوجود درصد سولفور باال در نفت
مشکالت تجمیع كندانسه در مخازن گازيتکنولوژي هاي سازگار با محیط زیستنسبت باالي آب به نفت3

پاكسازي آب هاي نفتي )آلوده به نفت(5عمق و نقشه برداري زیر زمینيتوصیف و پایش خصوصیات مخزن4

مدیریت ضایعات باالدستي7ناهمگني سازند عنیزه6تسهیم داده و دسترسي آزاد

جداسازي آب به صورت آنالین و درون زمین ازدیاد برداشتاكتشاف و تولید در الیه هاي نمکي

نقشه برداري و نگاشت از باالي 
سیستم هاي پایش چاهخصوصیات ترشوندگي در محلمخازن بزرگ

آشکار سازي و نقشه كشي شکاف ها در 
مخازن كربناته

اكتشاف در مناطق مرزي نظیر دریاي سرخ و صحراي 
ربع الخالي8

تولید شن از سازندهاي غیر یکپارچه و ناپیوسته9

هویت سازي ، نقشه كشي و شناخت 
سنگ هاي منشا و سیستم نفتي در 

مناطق خاصي از دریاي سرخ

مدل سازي شبکه خلل و فرج و تحلیل چاه آزمایي در 
الیه هاي با نفوذپذیري باال

برداشت لرزه نگاري در مناطقي كه شن زار بوده و 
الیه هاي اولیه سطح پیچیده و چند الیه اي هستند

روند كند در جمع آوري اطالعات شامل اطالعات زمین شناسي و برداشت لرزه نگاري بر روي سطح
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حوزه هاي فناوري خ��ود پرداخته و اولویت هاي 
استراتژیك خود را تدوین نموده است.

توس�عه  اس�تراتژيك  برنام�ه  مولفه ه�اي    -3
فناوري هاي باالدستي عربستان

استراتژي فناوری عربس��تان، دربردارنده ي 
چش��م انداز، مأموری��ت، ارزش ه��ا و اه��داف 

استراتژیك و چالش هاس��ت. روي هم رفته این 
مولفه ها نشان دهنده و رهبري کننده آینده برنامه 

تحقیق و توسعه نفت و گاز عربستان خواهد بود.

3-1- چشم انداز 
کس��ب شایس��تگي فني- تکنولوژیکي جهت 
کشف و تولید هر قطره از منابع نفت و گاز طبیعي 

در منطقه عربستان

3-2- ماموريت 
               خلق و ایجاد فضاي تحقیق و توس��عه کارآمد 
براي تکنولوژي هاي حوزه ي اکتش��اف و تولید 

از طریق:
                  تأس��یس زیرس��اخت تحقی��ق وتوس��عه  با 

 3   حوزه های هدف فناوری باالدستی عربستان

)TTA( تکنولوژیحوزه هدف تکنولوژی
   TTA1     یک بانک اطالعاتی پیشرفته و یکپارچه با حداكثر ابزارهای تصویری و 

ارتباطی برای اطالعات نفت و گاز
TTA1  توسعه قابلیت های ذخیره،  

فشرده سازی و پایش
   تبدیل موجک و تکنولوژی بسته موج10

   بانک های اطالعاتی یکپارچه
TTA2  قابلیت های ارتقاء فرمت داده و 

تطابق آن در راستای نیازمندی
 CEP و HDFفرمت های   
   فرمت های جدید داده ها

TTA3  توسعه ابزارهای 
تحلیلی، تصویر سازی و یکپارچه سازی

   بسته های منسجم11
   حفاری الکترنیکی12

   مدل سازی و بهینه سازی نرخ 
)ROP(نفوذ

   یکپارچه سازی داده ها
   مصور سازی و ارائه سه بعدی

   واسط كاربر13
   

TTA4  بهبود قابلیت دسترسی داده ای 
از طریق ارتباطات و ساختار بهتر

   تکنولوژی بانک اطالعاتی
   دسترسی به اینترنت

TTA5  پیشرفت در سیستم های 
دسترسی و تسهیم داده ها

  مقررات دسترسی آسان به اینترنت
   مقررات دسترسی
TTA2  تکمیل اطالعات زمین شناسی نفت

TTA2-1  تهیه نقشه، مدلسازی و 
تشریح طبقات رسوبی

   بهبود تفسیر گرانی سنجی
   لرزه نگاری عمیق

   لرزه شناسی منطقه ای زمین لرزه
   مدل سازی حوضه رسوبی

TTA2-2 درک بهتر و تعیین ویژگی های 
سیستم های نفت شامل سنگ های منشا

   تشریح داده های لرزه نگاری
   لرزه نگاری حین حفاری

   حفاری با مدیریت فشار

TTA2-3  بهبود تشریح ساختمان های 
مهم و پیچیده شامل ساختمان عنیزه

   نمودار گیری در محل مته
   لرزه نگاری حین حفاری

   بهبود اطالعات چاه
   یکپارچه سازی داده ها به منظور 

مدل سازی با وضوح باال
TTA2-4  بهبود توصیف شکاف و گسل و 

جهت آن ها در سازنده های كربناته
   ناهمگونی آزیموتی

   لرزه نگاری حین حفاری
TTA2-5  تکمیل نقشه های زمین شناسی 

   تفسیر سنجش از راه دورو یکپارچگی و انسجام آنها

)EOR( ازدیاد برداشت نفت  TTA3

TTA3-1  بهبود سیستم های تزریق و 
تولید در مخازن كربناته

   سیاالت هوشمند
CO2/پایلوت قابلیت تزریق آب   

CO2 سیالب زنی   
   توصیف و تغییر ترشوندگی

   پروپانت های5 هوشمند
   سیاالت  تحریک چاه بدون آسیب 

سازنده
   انرژی صوتی برای تولید نفت سنگین

   مواد شیمیایی اقتصادی

 3   حوزه های هدف و تکنولوژی  كلیدی عربستان )ادامه(

)TTA( تکنولوژیحوزه هدف تکنولوژی
  TTA3 -1     تعیین روش های مناسب ازدیاد برداشت برای مخازن موجود

TTA3-3  غربالگری میادین به منظور 
روش های مناسب ازذیاد برداشت

   ازدیاد برداشت با پایه گازی
   ازدیاد برداشت با پایه آب

   حرارتی
   میکروبی

TTA3-4  كاهش نسبت آب ب نفت

   روش های جداسازی درون چاهی
   مسدود سازی پلیمری شیمیایی و 

میکروبی
   سیاالت هوشمند

   كنترل آب درون چاهی
  چاه های هوشمند

  TTA4     مدلسازی، پایش و مدیریت مخازن

TTA4-1  بهبود مدلسازی و شبیه سازی 
مخازن

   مدل سازی اختالف محدود و المان 
محدود15

   محاسبه پیشرفته و كامپیوتر  های 
خوشه ای لینوكس16

   شبیه سازی موازی
   مدل سازی در مقیاس منافذ

  هوش موازی17
  شبیه سازی مکانیکی اطراف دهانه چاه

  مدل سازی جریان سیال
  مدل سازی حوضه رسوبی

TTA4-2  بهبود پایش مخازن و استخراج 
نشانگرها

  لرزه نگاری چهار بعدی
  سنجش و عیب شناسی در عمق

  ردیاب ها

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

  لرزه نگاری غیر فعال
  تکنولوژی بی سیم 

  مفهوم در مقیاس نانو18
  انتقال بی سیم19

  روبات ها و حسگرهای ته چاهی
  فناوری نانو

  تحلیل گر سیال درون چاهی
  اندازه گیری كننده جریان چند فازی

TTA4-4  بهبود اطالعات و 
یکپارچگی  سازی نشانگر ها برای شبیه 

سازی مخزن

  یکپارچه سازی داده های لرزه نگاری چاه
  یکپارچه سازی لرزه نگاری درون چاهی

  لرزه نگاری حین حفاری
  مدلسازی یکپارچه

  تصویر سازی سه بعدی

TTA4-5  شناسایی و تهیه نقشه گسل و 
شکاف های در مخازن كربناته

  ناهمگنی آزیموتی
  تركیب شبیه  سازی مخزن و شبیه سازی

  ژئومکانیکی مخازن شکافدار
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تخصص هاي کیفیت دار
و  فن��اوري  سیاس��ت هاي  اولی��ه                    تدوی��ن 
تولیدکنندگان و فعال سازي همکاري و تشریك 

مساعي )دانشگاه ها و صنعت(
                  بومي س��ازي و توس��عه فناوري ه��اي حوزه 
اکتش��اف و تولید نفت و گاز طبیعي جهت حل 

مشکالت، ارتقا کیفیت و کاهش هزینه ها

3-3- ارزش ها
                  انتش��ار باِز اطالع��ات و به اش��تراک گذاري 

دانش
                  همکاري و تشریك مساعي: تبادل اطالعات 

و ایده ها از راه همکاري مشترک
                  تواض��ع و توجه همیش��گي به اص��ل ارتقا و 

پیشرفت
                  صداقت در تبادل درست و صحیح اطالعات

                  وقف خود براي کار تا لحظه پایان کار
                  رقابت: از نوع س��الم و ارتقا دهنده ي روحیه 

کار، دلسوزي و اشتیاق

3-4- اهداف استراتژيك
اهداف اس��تراتژیك، براي ترسیم و تدوین 
چش��م انداز اس��تراتژیك و مأموریت تا س��ال 
2025، برنامه ریزي ش��دند. هر هدفي با شاخص 

اندازه گیري آن عبارت است از:
1- ارتقا و افزایش دسترسي به داده، انتشار اطالعات، 

تصویرسازي و قدرت دسترسي به تحقیق
دسترسي آزاد به هرگونه اطالعات مورد نیاز در 
حوزه هاي زمین شناسي، ژئوفیزیکي و اطالعات 

نفت به صورت دیجیتالي و با سرعت باال
2- ارتقاي کیفیت، کمیت و آموزش منابع انساني

افزای��ش نیروي انس��اني ب��ا م��درک دکترا در 
ح��وزه ي اکتش��اف و تولید ب��ه می��زان 1000 

درصد )یا 1000 نفر(
3- ازدیاد برداشت و افزایش ذخایر اثبات شده

افزایش نف��ت درجا ب��ه 900 میلیارد بش��که و 
دس��تیابي به نرخ ازدیاد برداش��ت ب��ه میزان 70 

درصد تا سال 2025 )هدف مورد نظر آرامکو(
4- کاهش هزینه هاي اکتشاف و تولید

کاه��ش هزینه هاي تولید یك بش��که نفت در 
خشکي به میزان 20 درصد و 50 درصد در دریا

5- افزایش و ارتقاي بازدهي اکتشاف و عملیات 
حفاري نفت و گاز طبیعي

کاهش زمان مورد نیاز براي اکتس��اب و برداشت 
داده هاي زمین شناس��ي و عملی��ات حفاري تا 50 

درصد
6- کاهش خطرات زیس��ت محیطي ناش��ي از 

عملیات حفاري  
 ب��ه صفر رس��اندن خطرات زیس��ت محیطي از 
چاه هاي دریاي س��رخ و کمینه س��ازي خطرات 
عملیات حفاري خشکي و چاه هاي خلیج فارس

7- تکمیل اطالعات زمین شناس��ي م��ورد نیاز 
تحقیق و توسعه حوزه باالدستي نفت و گاز

 تکمیل س��ازي هم��ه اطالع��ات مفقود ش��ده 
زمین شناسي

8- ارتقا و بومي سازي خدمات فناوري نفت و گاز
 در دسترس کردن حداقل 50 درصد از خدمات 
فناوري ) نظی��ر نرم افزاره��اي بومي(مقیاس هاي 
اندازه گیري کارآیي و سود به شکلي ارتقا یافته 
که پروژه ها در رابطه با اینکه چگونه در اهداف 
استراتژیك مش��ارکت مي یابند، به آساني قابل 

ارزیابي باشند.

3-5-چالش  ه�اي فني پي�ش روي صنعت نفت 
عربستان

در جدول-2 چالش هاي موجود در صنعت 
نفت عربستان که مانعي در مسیر تحقق اهداف 
و اولویت هاي تکنولوژیك به حس��اب مي آید، 

نشان داده شده است.
 

3-6- حوزه ه�اي هدف تکنول�وژي در صنايع 
باالدستي نفت و گاز عربستان

 به طور کلي برنامه اس��تراتژیك عربس��تان 
سعودي در ارتباط با صنایع باالدستي نفت وگاز، 
به شناسایي هشت فناوري کلیدي و هدف   که بر 
تحقیق و توسعه در آینده تمرکز دارد، مي پردازد. 
این فناوري هاي هدف پس از شناسایي خأل هاي 
تکنولوژیکي در مناطق اولویت دار توسعه داده 
ش��دند. این هش��ت فناوري هدف و زیرحوزه 

فناوري هر بخش در جدول-3 ارائه شده است.

نتيجه گيری
همان طور که در این مقاله اشاره شد، تدوین 
استراتژي توسعه فناوري در کشورهاي در حال 
توسعه به ش��دت در حال پیگیري است. اگرچه 
بسته به شرایط کشورها، نوع برخورد با این مقوله 

و نحوه تبیین و تدوین متفاوت است. 
مطالعه موردي عربستان، مبین آن است که 
مدیران ارشد صنعت نفت این کشور به این نکته 
مهم پی برده اند که چنانچه بخواهند جایگاه اول 
خود را در مقوله تولی��د و صادرات نفت حفظ 
کنن��د، جز تدوین و پیگیري برنامه هاي مدون و 
مشخص در بخش  هاي مختلف از جمله بخش 

فناوري چاره دیگری ندارند. 

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

 6.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.

7. waste management
8. Rubaiialkhali
9. unconsolidated

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

 14. پروپانت ماده اي است با دانه  هاي ریز که وظیفه اش جلوگیري از بسته شدن شکاف هاي ایجاد 

شده در مخزن است.
15 Finite difference and finite element modeling
16.Advanced computing and Linux clusters
17.Virtual intelligence
18.Nonoscope
19.Intellipipe


