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راهبردهاي جهش فنآوري در حوزههاي باالدست و پاييندست صنعت نفت كشور
دکتر بیژن مستقل
سردبیــر

صنعت نفت ايران با س��ابقهی بيش از يك
قرن ،كماكان در حوزهی فنآوري و اجراي
اغل��ب پروژههاي ب��زرگ و کلیدی مدنظر،
خريدمحور اس��ت كه اين رويك��رد با مباني
اقتصاد مقاومتي تناقض قابلتوجهي دارد.
بهمنظ��ور ايجاد تح��ول در اي��ن حوزهی
راهب��ردي و تبدي��ل آن ب��ه مجموع��هاي
دانشمحور با رويكرد دس��تيابي به فنآوري
محص��والت و فرآيندهاي جدي��د و تکميل
و توس��عهی فنآوريهاي موجود ،ضروري
اس��ت نگرش و ع��زم حاكم ب��ر اين صنعت
بهس��مت نظ��ام ن��وآوري ب��ر پاي��هی علم،
فنآوري و نوآوري با رويكردي فرصتساز،
مولد ،درونزا ،پيش��رو و بروننگر تغيير يابد.
قرارداده��اي جديد باالدس��تي نف��ت و گاز
ايران ،مناسبترين بستر براي تحقق اين مهم
است.
بايد مش��خص ش��ود که رويکرد مناسب
نظ��ام نوآوري صنعت نفت جهت توس��عهی
مبتني بر ن��وآوري فنآوران��ه در حوزههاي
باالدست و پاييندست کدامند .عوامل مؤثر
بر انتخاب اس��تراتژي مناسب توسعه در نظام
نوآوري صنعت نفت کشور در هر دو حوزه
عبارتند از:
هدفگ��ذاري صنع��ت (توس��عهی
محصوالت يا خدمات جديد يا دست يابي به
فنآوريهاي بالغ)
نوع دانش فني مورد نياز ( know-howيا
)know-why

2

سطح موجود دانش فني مورد نياز
متغیره��اي صنعت (اندازهی بنگاهها اعم
از کوچ��ک يا بزرگ ،ن��وع صنعت از قبيل
دانشبر ،سرمايهبر يا کاربر بودن)
عوامل رقابتپذيري اعم از عوامل دروني
(شامل توانمنديهاي تکنولوژيکي ،صنعتي

و منابع انس��اني متخصص) ،شرايط تقاضاي
داخل��ي ،صناي��ع مرتب��ط و حمايتکننده،
اس��تراتژي ،س��اختار و رقاب��ت و دولت (از
طريق تدوي��ن و اعمال سياس��تهاي تأمين
مالي ،قوانين و مقررات پايش��ي و مالياتي از
صنايع)
نکتهی قابلتأمل در اکتس��اب بس��ياري از
فنآوريه��ا در صنعت نفت اين اس��ت که
بهعلت بل��وغ بس��ياري از فنآوريهاي اين
حوزه ،مس��ير اکتس��اب ف��نآوري از طریق

( DUI (Doing, Using, Interactionط��ي
ش��ده؛ اما پس از انتقال خط توليد ،س��اخت
فنآوري و رس��يدن به س��طح پن��ج يا چهار
متوقف ش��ده و بهدنبال رس��وب دانش فني
بنيادي��ن ( )know-whyمرتب��ط با فنآوري
نرفتهاست (شکل.)1-
از س��وی ديگ��ر با توجه ب��ه اينکه صنعت
نفت در دنيا و ايران قدمتي حدودا ً صد س��اله
دارد و اغلب فنآوريهاي اين صنعت رشد
يافت��ه و بالغن��د و همچنین دانش مهندس��ي
بيش��ترين حج��م دانش را در اي��ن صنعت به
خود اختص��اص داده ميتوان نتيجه گرفت
ک��ه رويکرد يادگيري غالب در صنعت نفت
ب��ه رويک��رد ( DUIاجرا ،اس��تفاده و تعامل
ب��ا صاح��ب ف��نآوری) نزديکتر اس��ت و
بايد حرکت از  DUIآغاز ش��ده و بهس��مت

اغلب پروژه های تحقیقاتی در
حوزه صنعت نفت از مرحله نمونه
پایلوت فراتر نرفته است

 1وضعيت رويکردهاي توسعهی فنآوري در صنعت نفت ايران
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(STI (Science, Technology, Innovation

(توس��عهی علم��ی ،خلق و ن��وآوری) انجام
شود.
همچني��ن ب��راي دس��تيابي به ف��نآوري
محص��والت و فرآيندهاي جديد و تکميل و
توسعهی فنآوريهاي موجود در اين حوزه
باید از رويکرد  STIاستفاده کرد.
جه��ت اتخاذ اي��ن رويکرد و دس��ت یابی
ب��ه ن��وآوري در محص��ول و فرآين��د در
فنآوريه��اي صنعت نف��ت در حوزههاي
باالدس��ت و پاييندست باید رويکرد مناسب
اتخاذ و اجرا ش��ود .رويکرد مناس��ب جهت
طي اين مس��ير رويک��رد جه��ش فنآورانه
( )Catch-Upاست که راهبردهاي مختلف بر
اس��اس اين رويکرد تشريح شدهاند.ضروری
است بر اساس شرايط کشور ،راهبرد مناسب
صنعت نفت در هر حوزه از بين اين راهبردها
انتخاب و بوميسازي شود.
بر اين اساس برنامههاي جهش فنآورانهی
توس��عهی مبتني بر فنآوري در صنعت نفت
بر پایهی نقش محوري ش��رکتهاي بزرگ
پيمانکار عمومي یا ش��رکتهاي اکتشاف و
تولي��د داخلي بر اس��اس مراحل نمايش داده
شده در ش��کل ارائه ميش��ود .گفتني است
هر يک از اين برنامهها بر اساس يک يا چند
مورد از سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابالغي
رهبر انقالب است.
با توج��ه به ابعاد جه��ش فنآورانه که در
بخش قبل بررس��ي ش��د مراحل اس��تراتژي
جه��ش فنآوران��ه در صنعت نف��ت باید بر
اساس شکل 3-دنبال گردد.
از آنج��ا ک��ه ای��ن فرآيند طوالني اس��ت
تحق��ق آن در ح��وزهی پاييندس��تي ط��ی
اجراي چندين پ��روژهی متوالي قابلتحصيل
اس��ت؛ در حالي که با توجه ب��ه نوع فعاليت

و قراردادهاي بلندمدت حوزهی باالدس��تي
نفت و گاز ،امکان اس��تفاده از فنآوريهاي
نوآورانه و صرف هزينههاي مربوطه در يک
قرارداد نیز ميسر است.
همانگونه که اش��اره شده يکي از عوامل
مؤثر بر انتخ��اب راهبرد جه��ش فنآوري،
متغیرهاي صنعت شامل اندازهی بنگاهها اعم
از کوچک يا ب��زرگ و نوع صنعت از قبيل
دانشبر ،سرمايهبر يا کاربر بودن است .جهت
انتخاب راهبرد جهش فنآوري مناسب براي
حوزههاي باالدس��ت و پاييندس��ت صنعت

نفت ،در ادام��ه برخي از ويژگيهاي اين دو
حوزه بيان ميشود.
برخي از اين عوامل در حوزهی باالدست
(بهعن��وان پيچيدهترين بخ��ش صنعت نفت)
عبارتند از:
ع��دم قطعيت ذاتي در فعاليتها و وجود
مدل ريسک زياد-پاداش زياد در فعاليتهاي
اکتشاف و توليد
مق��ررات بينالملل��ي محيط زيس��تي و
ش��رايط سياس��ي بينالملل��ي (عامل بس��يار
حساس)

نفتدر ﻓﻦآوريﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎي
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮل و
ﻧﻮآوري
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
روﻳﻜﺮد و
ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ 2اﻳﻦ
صنعت
نظامدرنوآوري
توسعهی
پیشنهادی
رويکرد
ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﺷﻮد .روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ﺟﻬﺶ
ﻓﻦآوراﻧﻪ ) (Catch-Upاﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﺸﻮر ،راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻫﺮ ﺣﻮزه از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺟﻬﺶ ﻓﻦآوراﻧﻪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻦآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪي ﻧﻘﺶ
ﻣﺤﻮري ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺑﻼﻏﻲ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺶ ﻓﻦآوراﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﻬﺶ ﻓﻦآوراﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ 2-دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد.

ﺷﻜﻞ -2ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي راﻫﺒﺮد ﺟﻬﺶ ﻓﻦآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
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از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﺣﻮزهي ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺘﻲ در ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوژهي
ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺣﻮزهي ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ،اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد ﺟﻬﺶ ﻓﻦآوري ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازهي
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رشد فنآوري با سرعت تغييرات زیاد و
تکامل هميشگي (بهگونهاي که برخي اوقات
با تغييرات مقررات بينالمللي ،بايد بسياري از
فنآوريها جايگزين شوند)
کمبود ش��دید نيروي متخصص با تجربه
در سطح بينالملل (عامل بسيار تأثيرگذار)
سرمايهبر بودن
سرمايهگذاري فراوان در بخش پژوهش
و توسعه
قراردادهاي بلندمدت اکتشاف و توليد
کاهش هزينهی توليد با رشد فنآوريها
وجود شرکتهاي نفتي بزرگ بينالمللي
( )IOCدر کن��ار ش��رکتهاي نف��ت دولتي
( )NOCبهعنوان بازيگران اصلي
همچني��ن برخ��ي از عوام��ل در حوزهی
پايين دست عبارتند از:
قرارداده��ا کوتاهم��دت و ميانم��دت
ومعم��والً تنها از بخش طراحي تا س��اخت و
راهاندازي هستند.
ريسک کمتر نسبت به حوزهی باالدستي
س��رمايهگذاري کم و متوس��ط نسبت به
حوزهی باالدستي
زنجيرهی عرضهی گس��ترده با بازيگران
متعدد
با توجه ب��ه راهبردهاي جه��ش فنآورانه
که در بخش قبل تش��ريح شد و ويژگيهاي
صنعت��ي اين دو ح��وزه ،دو راهبرد زير براي
حوزههاي باالدس��ت و پاييندس��ت صنعت
نفت پيشنهاد ميشود (شکل.)4-
در رويک��رد زنجي��رهی ارزش معکوس
( RVC (Reverse Value Chainک��ه براي
ش��رکتهاي بزرگ پيمانکاري عمومي در
حوزهی پاييندس��تي پيشنهاد ش��ده با توجه
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به اينک��ه قرارداده��ا عمدت��اً کوتاهمدت و در مقاب��ل ب��ازار بهدلي��ل در اختيار داش��تن
ميانمدت هستند و معموالً تنها شامل طراحي ،قراردادهاي بلندمدت اکتش��اف و توليد در
س��اخت و راهاندازي هس��تند ابتدا تمرکز بر کنار شرکتهاي بينالمللي نفتي
توانمندي جهت کس��ب دان��ش بنيادين
انتقال فنآوري به روش  DUIاس��ت .سپس
پژوهشهایی جهت کس��ب دان��ش چرايي فنآوريهاي کلي��دي صنعت و در صورت
( )STIانجام ميشود تا در پروژههاي بعدي ،ل��زوم اقدام ب��ه خريد ش��رکتهاي صاحب
امکان اس��تفاده از فنآوريهاي نوآورانهی فنآوري ،همکاري فنآورانه با شرکتهاي
بزرگ صاحب فنآوري دنيا و انتقال و انتشار
شرکتها وجود داشته باشند.
نکت��هی قابلتوج��ه در پيش��نهاد راهبرد دان��ش و فنآوري توس��عه يافت��ه در داخل
 ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﻟﻴﺪ
چرخ��هی عم��ر معک��وس محص��ول در کشور به کشورهاي منطقه و سایر کشورهاي
 ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻦآوريﻫﺎ
تحق��ق اس��تراتژيهاي جه��ش فنآوران��ه دنيا بهدليل بهرهمندي از منابع قابلتوجه مالي
 وﺟﻮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ( )IOCدر ﻛﻨﺎر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ دوﻟﺘﻲ ( )NOCﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻳﮕﺮان
توان مديريت��ي فراوان که آنه��ا را قادر
اﺻﻠﻲ
براي ش��رکتهاي بزرگ پيمانکار عمومي ميکن��د تمام��ي فرآين��د تعريف ،تقس��يم،
در بخش باالدستي (شرکتهاي اکتشاف و مديري��ت و نظ��ارت ب��ر پروژهه��اي عظيم
دﺳﺖدرﻧﻔﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺻﻨﻌﺖ
نقش ﺣﻮزه
داخلي) ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از
صنعتاز:نفت را بر عهده گيرند
تها
ش��رک
مؤثرياين
توليد
اﻧﺪازي
راه
و
ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎ
ﻃﺮاﺣﻲ
ﺑﺨﺶ
از
ﺗﻨﻬﺎ
ﻻ
ً
ﻣﻌﻤﻮ
ﻣﺪت،
ﻣﻴﺎن
و
ﻣﺪت
ﻛﻮﺗﺎه
ﻗﺮاردادﻫﺎي
بهدليل اتصال به منابع سرشار و قدرتمند
تأمين منابع مالي قابلتوجه ()Deep Pocket
ﺣﻮزهدوي ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
حرکتﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻳﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮ
رويکرد  DUIو تحقيق و توسعه ،توانايي فراهم كردن زمينهي
همزم��ان
ب��راي
ﻣﺘﻮﺳﻂبهﻧﺴﺒﺖ
اين ﻛﻢ و
ﮔﺬاري
STIﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲالزم براي توليد و رسوب دانش فني بنيادين
ﺣﻮزهييهاي
دليل ﺑﻪويژگ
شرکتها
است.
ﻣﺘﻌﺪد
پيش��رانﺑﺎزﻳﮕﺮان
موتور ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ
عنوانﻋﺮﺿﻪي
زﻧﺠﻴﺮهي
آورانه ف��نآوري را پس از انتقال فنآوري و دانش
جهش فن
زير به
فني عملياتي به صنعت از طريق ايجاد ش��بکه
در صنعت نفت شناخته ميشوند:
اﻳﻦ دو
مراک��ز ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺗﻮﺟﻪووﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ
وراﻧﻪ
جهتﻓﻦآ
فراوان ﺟﻬﺶ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮزه،و
دولتي
تحقيقاتي
دانش��گاهها
اخذﻗﺒﻞ بين
زنيﻛﻪبردرسر
چانه
پتانسيل
ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ.(3-
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
آوريﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ
ﺑﺎﻻدﺳﺖ و
ﺣﻮزهﻫﺎي
آوريزﻳﺮو ﺑﺮاي
فدونراﻫﺒﺮد
دارند.
خصوصي
کسب فن
سياست
اجراي

اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﻮزهي
ﺑﺎﻻدﺳﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﻮزهي
ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﺷﻜﻞ :3-راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺶ ﻓﻦآوري )ﺗﺤﻘﻖ روﻳﻜﺮد  (DUI×STIدر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎي
 4راهبردهاي پيش��نهادي جهش ف��نآوري (تحقق رويک��رد  )STI×DUIدر صنعت نفت در

ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ

حوزههاي باالدست و پاييندست

