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بسمه تعالي
بدون شك نوآوري و فناوري ،كليد شكل گيري آينده بخش نفت و گاز در كشور خواهد بوود و در ايوب بويب
فرصت هاي زيادي براي صنعت نفت وجود دارد كه با بهره گيري از نوآوري و فناوري هاي نويب ،نفت و گواز
بيشتري از مخازن هيدروكربوري استخراج كنود ،هيينوه هواي ياليواا را كواهش دهود ،سوريت و صوحت
اصاياات سرمايه گذاري را افيايش دهد و ضاب كاهش ريسوك هواي زيسوت محي و  ،سو مت و ايانو
را بهبود بخشد .در هايب راستا و با اوجه به اهايت و ضرورت ايجاد نوآوري و اغييرات فناورانوه بوراي خلو
ارزش و افيايش بهره وري در صونعت نفوت ،اولويب شوااره َاز بوولتب اخصصو فنواوري موسسوه م العوات
بيب الالل انرژي در اذر ماه  9911در  93صفحه به رشته احرير درآمده است ،كه در ادامه خ صه اي از آن
ارائه م شود.
 اخبار و رويدادهاي علمي در حوزه فناوري انرژي
 )1تكنيك جديد براي تبديل آمونياك به هيدروژن سبز:
محققان دانشگاه نورث وسترن يك روش بسيار موورر و سوازگار بوا محويس زيسوت بوراي ابوديل آمونيوا
به هيدروژن ابداع كرده اند .ايده استفاده از آمونيا به ينوان خورا سوخت هيدروژن در سال هواي اخيور
بسيار مورد اوجه قرار گرفته است ،زيرا مايع سازي آمونيا بسيار راحت ار از هيدروژن بوده و ذخيره سازي
و حال و نقل ان نيي به مرااب آسانتر ست .ايب اكنيك جديد يك گام بيرگ براي امكان پذير ناودن فرايند
اوليد هيدروژن با آلودگ صفر و سوخت هيدروژن است .اگر آمونيا براي اوليد هيودروژن موورد اسوتفاده
قرار گيرد ،سيستم هاي الكتروشياياي اوسعه يافته و آمونيا به هيدروژن اايي و آماده براي سوخت در هر
محوول و در هوور مقياسوو ابووديل موو شووود .هيوودروژن اوليوود شووده از اجييووه آمونيووا موو اوانوود
در پيل هاي سوختن استفاده شود .هيدروژن وقت در پيل ها مصرف مو شوود بوه ينووان انهوا محصوول
جانب فقس آب اوليد م كند .ايب موضوع در مقابل سوخت هاي فسيل كه گازهاي گلخانه اي اوليود مو
كنند بسيار حائي اهايت است .فناوري جديد م اواند انق ب در بخش حال و نقول ايجواد ناايود .بوا ايوب
فناوري مييان اوليد گازهاي گلخانه اي كاهش م يابد ،امكان ابديل آمونيا بوه هيودروژن در محول و بوه
صورت اوزيع شده از طري جايگاههاي سوخت امكانپذير خواهد بود ،ضاب اينكوه بوه يلوت سونگيب بوودن
بااري هاي صنعت  ،استفاده از پيل هاي سبك هيدروژن در صونايع مختلوب بوه ويونه صونعت هواپياواي
افيايش خواهد يافت.

صفحه  1از 4

چكيده مديريتي شماره اول بولتن تخصصي فناوري

موسسه مطالعات نيب المللي ارنژي

موسسه مطالعات بين المللي انرژي

 )2پيشنهاد بودجه  11ميليارد دالري دولت استراليا براي نوآوري در فناوري هاي انرژي

كشور استراليا بودجه نقشه راه فناوري خود را بيش از بودجه ساليانه ايب كشور و برابور بوا  99ميليوارد درر
اي م كرد .بر ايب اساس دولت استراليا بر روي  5فناوري متاركي خواهد شد :هيدروژن ،ذخيره انرژي ،جذب
و ذخيره كربب ،ذخيره كربب خا و فورد و آلومينيوم كم كربب.
فصل اول :رصد فناوري هاي انرژي
 متانول يك ماده شيميايي با جايگاه راهبردي

در ايب فصل با ذكر جنبه هاي از اوليد و كاربرد متانول ،به نقش و جايگاه آن به ينوان يك مواده شوياياي
راهبردي پرداخته شده است .متانول به ينوان يك ماده شياياي هم م اواند بوراي اوليود موواد شوياياي
ديگر نظير اايلب و پروپيلب مورد استفاده قرار گيرد ،هم م اواند به صورت مستقيم يا پس از ابديل به مواد
شياياي ديگر به ينوان سوخت به كارگرفته شود .كاربرد متانول به ينوان سوخت متنوع بووده و مو اوانود
شامل سوخت خودروها ،حرارت صنعت  ،نيروگاه ،كشت و حت اجاق گاز خانگ باشد .در كواربرد مسوتقيم
به ينوان سوخت ،متانول م اواند جايگييب بنييب يا گازوئيل شده و يوا بوه صوورت مخلوو بوا آنهوا موورد
استفاده قرار گيرد .هاچنيب متانول امكان ابديل به موواد ديگور از جالوه دي متيول ااور و بيوودييل را نيوي
در حوزه سوخت دارد.
فصل دوم :چشم انداز و آينده پژوهي انرژي
 چشم انداز شركت هاي نفتي

پس از بيش از يك قرن بر اساس پيش بين موسسات معتبر بيب الالل  ،اقاضا بوراي نفوت در حودود سوال
 5395به دليل اليامات جهان كاهش انتشار كربب و روندهاي منجر بوه گوذار انورژي ،بوه اوج خوود رسويده
و سپس شروع به كاهش خواهد ناود .ايب موضوع منجر بوه احوول بنيوادي صونعت ،هاگرايو اوازه واردان
و استرااني هاي اجاري جديد خواهد شد .حال سوال اساس ايب است كه محيس صنعت بويب الاللو نفوت
در آينده براي ايب شركت ها چگونه خواهد بود؟ آيا بازيگران موجود قوادر بوه اداموه حيوات اقتصوادي خوود
و بهره مندي از چالش هاي جديد هستند يا دچار اضاح ل و ورشكستگ خواهند شد؟
پيش بين م شود بسياري از شركت هاي بيب الالل كه متعهد به اعهدات بيب الالل كربب زداي هستند
در جهت مدل «هلدينگ انرژي» حركت كنند .در چنيب فضاي كه فرصت هاي رشد و ارزش آفرين به طور
فياينده اي از طيب سنت هيدروكربب ها خارج م شوند ،شركت هاي نفت ا ش خواهند كرد اوا فضواهاي
جديد اجاري پيدا كرده و به دنبال فرصت هاي نظير ايجاد و بهره برداري از «سيستم هواي ذخيوره سوازي
انرژي»« ،انرژي هاي اجديد پذير و پا »« ،ابديل هيدروكربب ها به محصورت شياياي با هدف دسوتياب
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به پوشش كامل زنجيره ارزش» و «اوليد سوخت ها و منابع زيست » باشند .شركت هاي نفتو بوراي اداموه
حيات و ايجاد موقعيت هاي رقابت پايدار و طورن مدت بايد در فرهنگ ،مهارت هوا و اوانواي هواي خوود
احول بنياديب ايجاد ناوده و باهوش ار ،نوآورار و فناورار يال كنند.
فصل سوم :محيط زيست و توسعه پايدار
 ضرورت توجه به راهبردهاي بازاريابي دوستدار محيط زيست در صنعت نفت جهت نيل به توسعه پايدار

در ايب فصل به ضرورت اوجه به راهبردهاي بازارياب دوستدار محيس زيسوت در صونعت نفوت جهوت نيول
به اوسعه پايدار و مياياي بهره گيري از فناوري هاي سبي پرداخته شده است .بدون ارديد استفاده از فناوري
هاي نويب مرابس با سبي شدن صنعت نفت سبب افيايش بهره وري انرژي ،كاهش انتشار آرينده ها ،كواهش
يا حذف فلرها ،پساب ها و پسااندها ،افيايش بهره وري مواد ،اوسعه محصوورت ،كواهش ضوايعات ،افويايش
س ح س مت و رفاه اجتااي  ،بهبود اعام ت اجتااي و سياس بيب الالل و اراقاي جايگاه صونعت نفوت
در ذهب مشتريان م گردد .ي وه بر ايب ،سوخت هاي داراي آريندگ زياد مانند نفت كوره و گازوئيل با گاز
طبيع خصوصاً در نيروگاه هاي برق جايگييب م گردد ،.ضايعات پاريشگاه ها و پتروشيا ها مانند گوگرد
به محصورت مفيد و سازگار با محيس زيست مانند سياان و آسفالت گوگردي ابديل م شوند ،پساب هواي
صنعت قابل اصفيه و ابديل شدن به آب هاي كشاورزي خواهند شود ،ردپواي كوربب جهوت بورآورد ميويان
انتشار آرينده ها به ازاي هر محصول جهت استفاده از برچسب هاي زيست محي اهايت پيدا خواهد كرد،
سوخت هاي با آريندگ كاتر نظير ال.پ .ج و س .ان .ج در بخش حال و نقل گسوترش پيودا خواهود
كرد و در نهايت ساختار بخش انرژي به سات يكپارچگ و سياست گوذاري يكسوان و در راسوتاي افويايش
منافع مل حركت خواهد كرد.
فصل چهارم :ابزار هوشمند در حوزه انرژي
 هوش مصنوعي و يادگيري ماشين در صنعت نفت و گاز

مجاع جهان اقتصاد ،ارزش احورت ديجيتال شدن صنعت نفت و گاز را از  9/6اريليون درر اا  5/5اريليون
درر بيب سال هاي 5396اا  5355براورد كرده است .ايب موضوع نشاندهنده او ش گسوترده شوركت هواي
نفت براي ديجيتال شدن است .سرمايه گذاري و احقيقات در حوزه كاربرد هوش مصنوي و سيستم هواي
يادگيري ماشيب در صنعت نفت و گاز به طور روزافيون در حال افيايش است .بسياري از شركت هاي نفتو ،
پروژه هاي هوشاندسازي ميدان هاي نفت را براي بهبود كيفيت اصايم گيري و مديريت در پويش گرفتوه
اند .دستيارهاي مديريت هوشاند مبتن بر هوش مصنوي مانند ربات هاي ميدان هاي نفت  ،دستيار ميدان
نفت مجازي و برنامه ميدان نفت هوشاند ،نه انها م اوانند جايگييب انسان ها شوند بلكه ريسوك مواجوه
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با فعاليتهاي خ رنا و اكراري را نيي به مييان قابل اوجه كاهش م دهنود .بودون شوك اوسوعه هووش
مصنوي و يادگيري ماشيب ،نق ه ي ف در احورت و پيشرفت هاي صنعت نفوت و گواز بووده و رونودهاي
آينده صنعت نفت و گاز را مورد اغيير و اارير قرار خواهد داد.
فصل پنجم :معرفي شركت هاي حوزه انرژي
 بررسي شركت هاي برتر حفاري دريايي جهان در سال 2112

در ايب فصل سه شركت برار در حوزه حفاري درياي در سال  ،5391معرف شده اند .اوليب شركت شوركت
 Schlumbergerاست كه از نظر درآمد در صدر شركت هاي برار حفواري دريواي جهوان قورار دارد .ميويان
درآمد ايب شركت در سال 93/44 ، 5392ميليارد درر بوده است و داراي سواب نواوري درخشوان در يلوم
و فناوري است.
دوميب شركت بيرگ حفاري درياي در جهان شركت  Halliburtonاست .مييان درامد ايب شوركت در سوال
 53/65 ،5392ميليارد درر بوده است .ايب شركت با دارا بودن بيش از  53هيار نفور كارمنود در  23كشوور
دنيا ،يك از بيرگتريب شركت هاي خدمات نفت در جهان است.
سوميب شركت بيرگ حفاري درياي جهان شركت  Fluorاست .مييان درامد ايوب شوركت در سوال ،5392
حدود  91/559ميليارد درر بوده است .ايب شركت يك شركت مهندس و ساخت ( )MCاست كه در زمينه
مهندس  ،اهيه و مديريت خدمات ساخت و ساز براي حفاري و اوليد منابع در ميدان هاي دريواي خودمات
گسترده اي ارائه م ناايد.
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