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 مقدمه:

تر کرده  های فعال در این عرصه را ساده و گاز انجام وظایف مهم روزانه برای شرکت   های فناوری در صنعت نفت پیشرفت

وگاز به  نفت   در صنعت  افزارتوسعه نرم .  افزارها بودوگاز استفاده از نرم ترین روندها در صنعت نفت یکی از مهم ،  پیش تراست.  

تر مدیریت  ها را ساده برداری و امور مالی و تامین دارایی ی ایمنی بهتر بهره هاها امکان داده است از سنجه بسیاری از شرکت 

، این  افزارنرم   عالوه بر توسعهاند از انواع راهکارهای فناورانه بهره بگیرند.  وگاز توانسته های فعال در صنعت نفت کنند. شرکت 

همه این اشکال   می باشد و   ه و هوش مصنوعیاینترنت اشیا، ابزارهای تحلیل داد نیازمند فناوری هایی از جمله  ،  صنعت

،  صنایع  همچون دیگر  زوگاصنعت نفت   امروزه  اند.وگاز تبدیل شده عطفی در صنعت نفت های اخیر به نقطه فناوری در سال 

ی نیازمند وری بیشتر عملیاتی و همچنین بهتر کردن تجربه کاربربهره  جهتسازی  دیجیتالی   به کاربرد فرایند ها و روند های

 .است

باحوزه  ارشد    رانیمد  گاز  و  ا  د ینفت  تسر  -روندها    نیاز  تجد   تالیجی د   ی ها  ینوآور   عی از جمله  مشارکت    د ی،  در  نظر 

، چابک   نده یآنها در آ  یکه سازمان ها  کنند حاصل    نانیآگاه باشند تا اطم  -   ییآب و هوا  راتیی فروشندگان و واکنش به تغ

فرآیند  در    ییکاهش کربن زدا  یفشار برا  شیافزایعنی       ابتیرق  جریاندو    نینفت و گاز ب  یجهان  یبازارها  هستند.تاب آور  و  

  های   داشتن روش از    د یبا  رانی. مد اند   قرارگرفته  ، در حال توسعه  یدر اقتصادها  ی انرژ  یتقاضا برا  شیو افزا  یانرژ   نیتأم

سال  در  منحصر به فرد    یاسترس ها  کنند.  ، اطمینان حاصل  و رشد   ی ریحفظ رقابت پذ   یبرا   د یجد   یها   راه  و    مطمئن

 :داده است  شیافزا 2021 ی سال را برا یسه ضرورت تجار  ، 2020

 .  یفناور  یها ان یبن تیتقو   و    د یجد  یها تیقابل  جادی ا   عملکرد کسب و کار ، ی ساز نهیبه

  ده یچ یپ  ی، نشان دهنده اصالح صنعت در مواجهه با چالش ها  ی ب یگزارش ، به صورت جداگانه و ترک  نیدر ا  یروند اصل  ده

مایز باعث مت  کهداشته باشند  فعال     یعملکرد   مدیرانی که این روند ها را شناسایی و درک کنند میتوانند   رو به رشد است.

 . شود ی م نده یآ در آنها و سازمان   شدن
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 2021 نفت و گاز صنعت روند برتر 10

بهینه سازی 

 عملکرد 

 کسب و کار  

 تیقابل جادیا

 یتجار یها

 دیجد

 یها انیبن تیتقو

 یفناور

 برتر یروندها یالزامات تجار

 دیجد یتجار یها یسازمان با ظهور استراتژ یها تیقابل متفاوت شدن 

 رانیمد یدر حال حاضر برا یتالیجید یبه نوآور دنیسرعت بخشاهمیت 

 تالیجید یدوقلوهاتوسط  سازی ونیو اتوماس تیشفاف

 کند یم جادیهوشمند ا یها ییدارا ،جامع یمهندس

 کنند یم فیرا تعر یسازمان یفروشندگان ، بسترها یدیکل یمشارکت ها

 گسترده تر   یبر هوش مصنوع اتکا

 ارتباط کارمندان با حوزه های کاری مشترک اعتماد با و  ییکاراافزایش 

  کربنگاز  تیریمد بی نظمی دراز  یریجلوگ ینقشه راه برا جادیا

 دیروبرو شو جدید و به روز یبا چالش جذب استعدادها

 اطالعات  یفناور یاتیمدل عمل یبیاصالح ترکو  اختالالت متعدد
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 روند ها :

 

 د یجد یتجار یها یسازمان با ظهور استراتژ  یها تیقابل روند شماره یک: متفاوت شدن 

به    ییاجراکار    لیتسه  یشوند ، شرکت ها برا  یم  زیمتفاوت و متما  یفرد  در سطح  یتجار  یها  ی همانطور که استراتژ

  ی سوخت ها  د یتول  یدر حال بررس   یشیپاال  یشرکت هابه عنوان مثال ،    خواهند داشت.  ازیشرکت ندر    د یجد   یها  تیقابل

  ران یکنند. مد   ی تر م  ق یعم  ی منطقه ا  ی میهستند و حضور خود را در محصوالت پتروش   یستیز  ی ها  ک یو پالست  یستیز

را    یتجار  ی ها  ی نوآور  ن یشرکت ، ا  د یجد   ی معمار  ی در طراح  ی بیترک  ی با در نظر گرفتن اصول معمار  د ینفت و گاز با

 کنند.  لیتسه

 

 ران یمد یدر حال حاضر برا  یتال یج ید  یبه نوآور دنیسرعت بخشروند شماره دو: اهمیت 

  کند.   ی م  ع ی را در صنعت نفت و گاز تسر  ی تالیجید  ی ، نوآور  2021و ترازنامه  در سال    یاری اخت  ی نقد   یانهایجر  شیافزا

در سطح فعلی    2021آنها در سال    ی تالی جید  ی انتظار دارند برنامه ها   مدیران از    %   Gartner 2021   ،87  ی طبق نظرسنج

در سال    نفت و گاز است.  ی شرکت ها  یبرا   د ینسبتاً جد   ت یاولو  ک ی  تالیج ید  ی تعهد به نوآور   ن یا  . حفظ یا افزایش یابد  

 . نیافته بودبه آن اختصاص  یبودجه خاص  2014بود و در سال  مدیران    یبرا تیاولو  نیرتبه سوم ن ی، ا 2019

را بر عهده   رییتغ   تیبا قابل  ی بستر فن  کی  جاد یا  تیدر صنعت نفت و گاز مسئول  مدیراندرصد از    85گارتنر ،    طبق آمار

 ی مدلها  ی معرفبا    مدیران    اطالعات هستند.  ی در فناور   ، رییتغ  یفرهنگ رهبر   جاد یا  ی در تالش برادرصد    79گرفته اند و  

خلق و    رویکرد  بر ارزش ، خود را به سمت  ی مبتن  ITبا محصوالت    نه یبر هز  یمبتن  IT  و جایگزینی خدمات  ارائه خدمات

 دهند.  سوق ارائه ارزش 
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  شوند یم سازی  ونیو اتوماس   تیباعث شفاف 1تال یج ید ی دوقلوها روند شماره سه: 

  ، یخارج  ی ها  ستم یو اکوس   یانسان  ی ها  ت ی، فعال  یداخل  ی ها  ستمیادغام س   شیافزا  ق یتوانند از طر  ی م  یتال یجید  یدوقلوها

  یاست که به عنوان همتا  یمجاز  ش ینما  کی  تال یجی دوقلو د  ارائه دهند.  کسب وکار و تجارت خود ارزش را در سراسر  

 کند.  ی عمل م یکیزی ف ند یفرآ ای یش  ک ی یزمان واقع  ی تالیجید

دل  یتالیجی د  یدوقلوها دارا  تیظرف  ل یبه  بهبود عملکرد  در  رشد ،    ی تجار  ی ها  ییخود  به  رو    یدارند. دوقلوها  یروند 

را کاهش   یو نگهدار تعمیرات   یها نه ی کنند ، هز  ی م ی ریجلوگ ی دهند ، از خراب  ی م   شیرا افزا  ی اتیعمل  یی کارآ ی تالیجید

 آورند. ی و اپراتورها را فراهم م ان متخصص  نیب موثرتر  ی دهند و امکان همکار یم

 کند  یم جادیهوشمند ا یها ییدارا ، جامع یمهندسروند شماره چهار:  

نظارت و کنترل    یها  ستمینفت و گاز س   ی، شرکت ها  یو بازده  کارکرد، زمان    د یتول  ی ، مانند بهره ور  جیبهبود نتا  یبرا

  ی و هوش مصنوع  شرفتهیپ  لیو تحل   هی داده ها، تجز  یجمع آور  ابری   یعامل ها   ستمی، س   یاضاف   یرا با سنسورها  یسنت

  ه ینفت و گاز قصد دارند امسال سرما  ی درصد از شرکت ها  Gartner 2021   ،50  یطبق نظرسنج  کنند.  یم  لیتکم

  و   اءی اش   نترنتی، ا  سازی  ونی( ، اتوماس ML)  نیماش   یریادگی/ی ، هوش مصنوع  لیو تحل  هیتجز   نه یخود را در زم  یگذار

 هستند.   افتهی  شیافزا  یاز بودجه ها  تفادههوشمند با اس   یی دارا  یها   تیقابل  جادی مسئول ا  رانیدهند. مد   شیافزا  ی ابر  فضای

 کنند  یم فی را تعر  یسازمان یفروشندگان ، بسترها یدیکل یمشارکت هاروند شماره پنج: 

در مقابل    داشتند   اطالعات  یفروشندگان فناور تیریمد   یبرا  ینفت و گاز صاحبان جداگانه ا  ی، شرکت ها یبه طور سنت

نفت و گاز را    ی ارشد سازمان ها  رانیمد   COVID-19حال ،    نی با ا  .کردند   ی م  یکه فروشندگان با آنها همکار  یمهندسان

با    ران یکه مد   ی در حالنظر کنند.  د یفروشندگان تجد   یمجبور کرد در تعامالت سنت  نفت و گاز همچنان در روابط خود 

در    یاز فروشندگان اصل   یرا با تعداد کم  ی مشارکت بازتر  نیهستند ، آنها همچن  شرویاطالعات پ  یفروشندگان بزرگ فناور

  یها  ی از فناور  ی آنها در ارائه مجموعه ا  یی فروشندگان توانا  نیا  ز یمتما  ی ژگ یو  کنند.  ی م  جادی ا  ی مانند مهندس   یی ها  نه یزم

در حال ظهور    یمرکز حوزه در پلت فرم سازمان  ک ی  ی پلتفرم برا   ر یز  ک یاست که به عنوان    ی قو  ی به اندازه کاف  کپارچهی

 کند.  یخود عمل م

 
این به روز رسانی از طریق تبادل اطالعات  . به طور خالصه یک دوقلوی دیجیتال نمونه ای مجازی از دارایی فیزیکی است که در لحظه به روز میشود 1

 . ی به مدل فیزیکی و بلعکس، اتفاق میفتددوسویه ، از مدل مجاز
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 گسترده تر   یبر هوش مصنوع روند شماره شش: اتکا

 3ML/2AI  ینظرسنج  ی. داده هاردیگ  ی به سرعت در صنعت نفت و گاز مورد استقبال قرار م  Gartner  دهد   ی نشان م

در    روند   دهنده   ر ییتغ  یها  ی فناور  ن یرا به عنوان برتر  ی صنعت  IoTو    AI/ML  ل یو تحل  ه یتجز،  نفت و گاز  حوزه   مدیران که  

کاهش    را با    AIدقت و سرعت استقرار    شیوعده افزا،    AI  یکردهایو رو  یروند در فن آور   نیذکر کرده اند. چند   2021سال  

شود.   ی گسترده تر م  AIبه    ی، وابستگ   باشد   یم   AIمبتنی بر   شتریب  ماتیاز آنجا که تصم  دهد.  ی م،  علم داده    های   تالش 

  یابیرا ارز   یهوش مصنوع یها تی بمانند و توسعه قابل یهوش مصنوع یها شرفتیدر کنار پ د یاطالعات بافناوری  رانیمد 

 کنند.  تدوین  نقشه راه برای آن  و

 دهند  یم شیرا افزااعتماد و  یی، کاراکارمندان با حوزه های کاری مشترک ارتباط روند شماره هفت: 

را   یات یعمل یها نهیو هز هیخود را فروخته ، سرما ی ها ییدارا 2020سال   عینفت و گاز پس از وقا ی از شرکت ها یاریبس

را    یی، سازمانها را وادار کرده است تا فرصتها   یو انسان  ی کاهش داده و کارگران خود را اخراج کرده اند. کمبود منابع مال

دشوار کشف   ط یدر شرا ی و بهبود بهره ور  سکیر ت یریمد  نیبهتر و همچن یدر راهها تالیجی د  یهایاستفاده از فناور یبرا

  ش یبر افزا د یبا ،  نفت و گازمدیران حوزه شده است ،   ت یتثب یاز راه دور در حال حاضر به خوب اتیکه عمل یدر حال کنند.

  ش ی و افزا  در محلخدمات   مقرون به صرفه ی ، دستگاه ها نیماش   یادگیریافزوده و  ت یمانند واقع یی ها یاستفاده از فناور 

 ها متمرکز شوند. تیاتصال به سا

 ) گاز های گلخانه ای(  کربنگاز   تی ریمد  بی نظمی دراز  یریجلوگ ینقشه راه برا جادیا روند شماره هشت: 

  را یدهند ، ز ی م  ش ی( افزاGHG)  یگلخانه ا ی نفت و گاز تمرکز خود را بر کاهش انتشار گازها ی ، شرکت ها نده یدر دهه آ

نفت و گاز متعهد شده   یاز شرکت ها  ی اریبس  شود.  یم  بیشترآب و هوا در سطح جهان    راتییگفتگو در مورد تغاهمیت  

چشم انداز    ن یرا به صفر برساند. به منظور تحقق ا  ی گلخانه ا یانتشار گازها   زان یم 2050تا   2030 سال های    ن یاند که ب

بدین منظور بایستی    آغاز کرده اند.  و....  ید یخورش   ی پاک مانند باد و انرژ  یانرژ  یخود را در راه حل ها  ی گذار  ه ی، آنها سرما

در حال ظهور فراهم کنند.   یازهای برآوردن ن  ی را برا  ی اطالعات مناسب  ی فناور  های حوزه   ها ، خدمات و استعداد  رساختیز

خواهد   دهیچیآن پ  یساز  ادهیو پ  بودهراه حل ها نابالغ    نیبازار ا  رایکار خود را شروع کنند ، ز  هرچه زودتر  د یبا  نیآنها همچن

 بود. 

 
2 Artificial intelligence 
3 Machine learning 
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 د یروبرو شو جدید و به روز یبا چالش جذب استعدادها  روند شماره نه:

از آن مستثنی    زینفت و گاز ن   صنعتشده است و    لیبه مبارزه تبد   ع یاز صنا  یاریبس  ی ، حفظ استعداد برا  2020پس از سال  

  و درک   شده است ، صنعت با برداشت  داریپد   کرونا  ی ریکه در طول همه گ  ی منیبهداشت و ا  ی . در کنار چالش ها  نیست

  مدیران کند.   یبرتر را مشکل م یامر حفظ استعدادها نیاشده است.  دهیآب و هوا به چالش کش راتییمربوط به تغ  یمنف

 کنند.  فا یا ، ریمتغ ی و اقتصاد  یاجتماع ط یکار در شرا یجذاب و با ارزش برا محیطی  جادیدر ا ی توانند نقش فعال یم

قرار داد    ر یصنعت نفت و گاز جهان را به شدت تحت تأث  ، 2020از حد نفت خام و کاهش تقاضا در طول سال   ش یعرضه ب

 بود.   ینقد  اناتیکاهش جر  و   یآن اخراج دسته جمع جه یو نت

  یحتبرتر در این حوزه    یاستعدادها  افتن یبخش است و    نیا  ی برا   د ینسبتاً جد   ده یپد   کی  ، تالیجید  متخصصان به    ازین

  شرفت ی تا پ  داده  اطالعات را انجام    یفناور   یاتیمجدد مدل عمل  یمهندس   د یبا  انفورماتیک  رانیمد   است.  زتر یچالش برانگ 

بر اساس مجموعه مهارت ها  یملموس   یشغل نت   یتالی جید  ی را  ارائه دهند و در  ا  یاستعدادها  جهی برتر  به    ن یمناسب را 

 جذب کنند.  ،صنعت

 شود  یاطالعات م ی فناور یاتیمدل عمل یبیمنجر به اصالح ترک ، اختالالت متعددروند شماره ده: 

  یها  ستم یس   یتقاضا برا   شی، افزا  2020عرضه و تقاضا از سال    ی چالش ها  ل یها به دل  نه یمخرب مانند کاهش هز  یروهاین

در    کند.  یم   جادیاطالعات ا  ی فناور  یاتیعمل  ی را در مدل ها  یقابل توجه  راتیی اطالعات ، تغ  ی فناور  شتریب  یو چابک  د یجد 

بخش ادامه خواهد   ن یدانند که اختالالت در ا  یرا ندارند ، م   2020مانند    ی گرینفت و گاز انتظار سال د  ران یکه مد   یحال

  ی فناوراز  یاتیمدل عمل کی د یسازمانها با ن یا ثابت روبرو هستند. ان یجریک از  یداریبا دوره پا نفت و گاز مدیرانداشت. 

که به طور مداوم    یتجار  یها  تیاز اولو   یرا در برابر مجموعه ا   یو سنت  د یجد   یتهایارائه دهند که قابل  یبیاطالعات ترک

  ی تالیجی تحول د  عی اطالعات ، تسر  یفناور حوزه    یانسان  ی رویمهارت ن  ش یشامل افزا  نیدر حال تحول است ، متعادل سازد. ا

 خواهد بود.  یچابک ی برا ی بیترک یچشم انداز محاسبات جاد یو ا یبر یسا تی، بهبود عملکرد امن
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