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پژوهش ،توسعه فناوری و تجاریسازی در صنعت نفت ایران
مهدي بحريني

مقدمه

شركت نفت مناطق مركزي ايران

با توس��عه س��ریع پژوهش و فناوري در جهان
امروز ،س��رعت صنعتی شدن به طرز چشمگیري
افزایشیافتهاست.ارتباطسهجانبهپژوهش،فناوري
و توسعه صنعتی و اقتصادي یک کشور از ارتباطی
معنادار برخوردار اس��ت .در بررسیها ومطالعات
مربوط ب��ه نوآوريهاي مبتنی بر فناوري ،مفاهیم
و تعاریف گوناگونی متناس��ب ب��ا اهداف معین،
ارائه ش��ده اس��ت .یکی از دقیقترین دیدگاههاي
اخیر ،نوآوري را به مثابه روندي در پیشرفتهاي
فناوري مهم میداند که میتواند بهنوبه خود ،تأثیر
چشمگیري بر اقتصاد داشته باش��د .بنابراین ،تنها
ایجاد یک فن��اوري جدید ،بدون داش��تن اثرات
اقتص��ادي ،بهخوديخود یک نوآوري نیس��ت.
لذا ،صنعتی ش��دن ِصنایع ِراهب��ردي مانند نفت،
رشد اقتصادي و بهبود کیفیت زندگی در کشور
را بههمراه خواهد داشت .در نتیجه ،پیروي از این
الگو توسط کشورهاي در حال توسعه ،ضرورتی
اجتنابناپذیر است .مولفههاي اصلی براي رسیدن
به این مهم ،حمایت شدید دولت از ابعاد مختلف
سیاسی و اقتصادي و گزینش صحیح فناوريهاي
راهب��ردي اس��ت .از اینرو ،تعامل مس��تقیم میان
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پژوهش ،فناوري و بازار میتواند اقتدار و توس��عه
واقعی فناوري ملی در صنعت نفت بهعنوان صنعتی
راهبردي را به همراه داشته باشد .این تفکر ،زمانی
محقق میشود که تحقیقات کاربردي و توسعهاي
نقش��ی اساس��ی در صنعت ایفا نماید .توسعه این
تفک��ر و اجرایی ش��دن آن ،از طریق بهکارگیري
توانمنديهاي صنع��ت نفت در ارتباط تنگاتنگ
با مراکز تحقیقاتی و علم��ی در داخل و خارج از
کش��ور میس��ر میگردد .وجود مراکز تحقیقاتی
اختصاصی با ظرفیتهاي باالي فیزیکی و انسانی
در کشور و لزوم تقویت و حمایت هدفمند از آنها،
ضمن تحقق دستیابی به اهداف راهبردي صیانت از
منابع عظیم نفت ،موجبات نوآوري ،کارآفرینی و
اشتغال را نیز فراهم میآورد.
پژوهش بهعنوان عاملی تصمیمس��از میتواند
در ام��ر مطالعات اکتش��افی و مخ��ازن تولیدي،
فرآیندهاي ساخت مش��تقات پیچیده نفتی ،مواد
شیمیایی ،کاتالیستها و حتی طراحی واحدهاي
نو ،نقشی موثر ایفا نماید و با قاطعیت باید پذیرفت
که کلید توسعه فناوري و خوداتکایی در ساخت
تجهیزات و مواد داخل کش��ور ،در پژوهشهاي
کاربردي و توسعهاي نهفته است .

از سوی دیگر ،رهایی از اقتصاد متکی به نفت،
من��وط به عبور از مس��یر تحقیقات و س��اماندهی
سرمایههاس��ت و در این راس��تا ،دستیابی کشور
به رتبههاي ممت��از در بخش فن��اوري نفت ،گاز
و پتروش��یمی امري دور از دسترس نخواهد بود.
استفاده از ِخرد جمعی نخبگان علمی و فنی کشور
در بخ��ش پژوهش و فناوري و توس��عه ارتباط با
دانشگاههايکشوردرجهتتوسعهپژوهشمحور
رش��تهها و علوم و فنون وابس��ته به صنعت نفت،
همچنین ،انجام پروژهها و پایاننامههاي دانشجویی
متناسب با نیازها و سیاستها ،از لوازم مهیا کردن
شرایط حضور در جمع ده کش��ور اول جهان در
فناوري نفت است.
 -1ترس�یم نقش�ه راه تکنولوژی در صنعت نفت
ایران

علیرغم قدمت زیاد و اهمیت استراتژیک،
صنعت نفت ایران وابس��تگیهای زیادی از نظر
تکنولوژی و دانش فنی به خارج از کشور دارد.

-1-1رویکرد ابزاری به تکنولوژی

در طول سالیان گذشته در صنعت نفت ایران
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به تکنولوژی بهعنوان یک ابزار تولید نگاه شده
اس��ت .بدینمعنی که برای دستیابی به دانش و
تکنولوژی فقط در حدی تالش ش��ده اس��ت
که تولید به خوبی انجام ش��ود .به همین دلیل
معموالً کس��ب توانمندیهای تکنولوژیک از
س��طح بهرهبرداری فرات��ر نرفته و این موضوع
باعث شده است که برای تولید یک محصول
واح��د یا انجام فعالیت مش��ابه ،ناچار به خرید
لیسانس یا دانش فنی تکراری باشیم.
-2-1فشار تولید

همانط��ور که اش��اره ش��د ،صنع��ت نفت
مهمتری��ن تأمینکننده درآمد کش��ور اس��ت
و بهنظ��ر میرس��د در آینده این رون��د ادامه
داش��ته باش��د .نیاز ب��ه منابع مالی بیش��تر برای
سرمایهگذاری در حوزههای زیربنایی از یک
طرف ،و وجود ذخایر مش��ترک با کشورهای
همس��ایه(بهویژه قطر) از ط��رف دیگر ،باعث
شده که مدیران این صنعت همواره در معرض
فشار تولید باشند .این در حالی است که توسعه
تکنولوژی به زمان زیاد و تحمل ریس��ک باال
نیاز دارد.
-3-1برخ�ورداری از مناب�ع مالی کافی و مهیا
بودن ش�رایط ب�رای خرید تجهی�زات و دانش
فنی از خارج از کشور

از ب��دو ش��کلگیری ای��ن صنع��ت در
ایران ،هم��واره ،منابع مال��ی عظیمی در قالب
س��رمایهگذاری جهت خرید مواد ،تجهیزات
و دان��ش فنی م��ورد نی��از صنع��ت از خارج
ازکش��ور جذب شده است .به جرات میتوان
گف��ت که صنع��ت نفت در مقایس��ه با صنایع
دیگر مش��کالت کمتری در تأمین منابع مالی
داش��ته است .این موضوع در کنار آماده بودن
ش��رایط تعامل ب��ا ش��رکتهای بینالمللی و
تأمینکنندگان دانش فنی و تکنولوژی ،باعث
شده اس��ت که در تصمیم به خرید از خارج،

آزادی عمل بسیاری وجود داشته باشد .اما در
سالیان اخیر ،صنعت نفت ایران شاهد تغییرات
زیاد و اساس��ی بوده اس��ت ک��ه مهترین آنها
عبارتند از:
جدیتر ش��دن موضوع تحریم :ش��رایط
برای خری��د مواد ،تجهی��زات و دانش فنی از
خارج کشور دشوار شده است .از طرفی تعداد
ش��رکتهایی که ام��کان یا تمای��ل برقراری
ارتباط با ای��ران را دارند ،کاهش یافته و عم ً
ال
ح��ق انتخاب در بس��یاری از موارد از کش��ور
س��لب شده اس��ت .از طرف دیگر ،منابع مالی
صنع��ت نفت که قب� ً
لا بهص��ورت فاینانس و
بیعمتقابل تأمین میش��د ،با محدودیت روبرو
شده است.
تغیی��ر در پارادای��م ذهنی مدیران ارش��د
صنعت نفت :بهنظر میرسد این باور که کشور
قادر به توس��عه بخش قابلتوجهی از دانش و
تکنولوژیهای مورد نیاز صنعت نفت اس��ت،
در مدیران ارشد قوت گرفته است .با توجه به
برنامهری��زی در زمین��ه تحقیق��ات و توس��عه
تکنول��وژی ،ایجاد معاونت پژوهش و فناوری
در وزارت نف��ت ،تنظی��م نظامنامه پژوهش و
فناوری در صنعت نفت توسط معاونت مذکور
و توج��ه به پژوهش��گاهها و پژوهش��کدههای
وابس��ته ب��ه صنع��ت و ی��ا پژوهش��کدههای
دانشگاهی مرتبط با صنعت نفت ،همگی نشان
از این تغییر در پارادی��م و رویکرد دارد .البته
نقش برخی از شرکتهای بینالمللی تازهوارد
که پس از گذشت مدت کوتاهی از تأسیس،
با تکی��ه بر توانمندیهای تکنولوژیک س��هم
قابلتوجه��ی از ب��ازار را به خ��ود اختصاص
دادهاند ،در تغییر نگرش مدیران ایرانی بیتأثیر
نبوده است.
 -2تدوی�ن برنام�ه برای توس�عه تکنولوژی در
سطح صنعت نفت

جهت تدوین برنامه برای توسعه تکنولوژی

در سطح صنعت نفت ،توجه به نکات زیر حائز
اهمیت است:
پوش��شدهی الزامات تکنولوژی در راستای
تحقق چش��مانداز  1404جمهوری اسالمی
ایران
تعیی��ن اولویته��ای تکنول��وژی و
تکنولوژیهای کلیدی صنعت
بهرهگی��ری از تم��ام توان صنع��ت نفت در
جهت ارتقای توانمندی تکنولوژیک با نگاه
یکپارچه به صنعت نفت
توجه به عنصر زم��ان و برنامهریزی اهداف
تکنولوژی��ک در کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت با توجه به چشمانداز 1404
برخورداری از ساختاری پویا ،زنده و بهبود
یابنده با توجه به قابلیت بهروز شدن
قابلی��ت ارتب��اط ب��ا الیهه��ای مختل��ف
تصمیمگیری و سطوح مختلف صنعت
بهرهگیری گسترده از نظرات و آراء خبرگان
و کارشناسان صنعت نفت
 -3سیاستگذاری ومدیریت فناوری و نوآوری
در سطح کالن صنعت نفت

منفع��ت اصل��ی در صنع��ت نف��ت متعل��ق
ب��ه گروهی اس��ت که در مس��یر تأمی��ن منابع
ان��رژی پایدار از س��وی تأمینکنندگان ،نقش
پش��تیبان و تس��هیلکننده را ایف��اء میکنن��د.
این پش��تیبانی دامنهی وس��یعی از خدمات(از
خدم��ات مدیریت��ی ،بازاریاب��ی ،تحلیلهای
اقتصادی ،ژئوپلیتیکی و سیاسی گرفته تا ارائه
سرویسهای فنی و نوآوریهای تکنولوژیکی
جهت بهبود شاخصهای اقتصادی بهرهبرداری
از منابع انرژی) را در بر میگیرد .منافع حاصل
از ارائه این قبیل سرویسها که عموماً با هدف
حل مس��ائل خاص صورت گرفت��ه و منجر به
افزایش منافع تجاری برای تولیدکنندگان نفت
و گاز میشود تا حدی است که بهنظر میرسد
بازار حاصل از ارائه این خدمات ،از بازار اصلی
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که همان عرصه خری��د و فروش محصوالت
نفتی اس��ت ،پُررونقتر و س��ودآورتر باشد .بر
همین اس��اس ،ش��رکتهای نفتی که یا صرفاً
ارائهکننده راهحلها و بس��تههای حل مس��أله
در حوزهه��ای مختلف مدیریت و مهندس��ی
ب��وده و یا عالوهبر تملک مناب��ع نفتی و تولید
نفت ،ب��ه ارائه این قبیل خدم��ات می پردازند
را صنایع فناوریمحور یا دانشمحور و س��ایر
ش��رکتها ک��ه از توان محدودت��ری در حل
مسائل برخوردارند و برای استحصال اقتصادی
مناب��ع خ��ود عموماً وابس��ته به ش��رکتهای
فناوریمحور هستند را عملیاتی یا تولیدمحور
نامگذاری کردهاند.
صنع��ت نفت ای��ران بیش از یکصد س��ال
قدم��ت دارد .در عی��ن حال ،با گذش��ت این
زمان طوالنی و علیرغم توس��عه توانمندیهای
وی��ژه در عرصههای مختلف فنی ،مهندس��ی،
مدیریتی ،و اقتص��ادی ،بهزحمت میتوان آن
را در زم��ره صنایع فناوریمح��ور جای داد و
همچن��ان بخش مهمی از وابس��تگیها در این
زمینه ،مدیریت صنعت عظیم نفت را با چالش
جدی مواجه کرده اس��ت .این در حالی است
ک��ه نگاهی اجمالی به ش��اخصهای توس��عه
علم و فناوری در کش��ور نشان میدهد که در
س��الهای اخیر ظرفیت وسیعی در زمینه تولید
و بهکارگیری دانشهای فنی و مدیریتی مورد
نی��از این صنعت ایجاد ش��ده و آمادگی برای
بهرهب��رداری از ای��ن ظرفیته��ا تاحد زیادی
وج��ود دارد .بعضاً توجه به گوش��های از این
ظرفیتها از سوی برخی شرکتهای خارجی
و ی��ا بعضی رقبا ،س��بب بهرهمندی آنها از این
توان در جهت حل مسائل و رفع نیازها گردیده
اس��ت .از اینرو ،به نظر میرسد برخی عوامل
و الزامات برای بهخدمت گرفتن و جهتدهی
توان علمی کش��ور در مسیر نوآوری بهمنظور
رفع نیازها و حل مس��ائل صنعت نفت کش��ور
مغفول مانده ک��ه توجه به آنها میتواند مبنای
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جهش به باشگاه صنایع فناوریمحور را برای
صنعت نفت کشور فراهم آورد.
 -4تجاریس�ازی ،نقط�ه عطف دس�تاوردهای
فناوری

كس��ب توانایي تبديل ايدههاي پژوهش��ي
بازارمح��ور ب��ه فناوريه��اي م��دون فن��ي-
اقتصادي ،ميتواند يك كش��ور جهان سومي
فروش��نده مواد خام را به يك كشور پيشرفته
فروشنده دانش فني-اقتصادي تبديل كند.
يك طرح يا ايده مناس��ب ،جهت توسعه و
تجاريس��ازي بايد حداقل داراي سه ويژگي
اصلي باشد:
 ب��ازار تقاضاي معين و قابل قبول داش��تهباشد،
 از نظ��ر علمي و فن��ي در مقياس صنعتيامكانپذير باشد،
 از نظ��ر اقتص��ادي داراي جذابيت كافيبراي سرمايهگذاري باشد.
ً
فرآيند توس��عه فن��اوري معم��وال با«خلق
ايده» آغاز ميش��ود .منشاء ايدههاي پژوهشي
ميتواند يكي از موارد زیر باشد:
 ني��از صنعت��ي ب��ه منظور پاس��خگويي بهمش��كالتي كه صنعت ب��ا آن مواجه اس��ت،
ش��كل ميگيرد .اين نوع از پژوهشها توسط
صنعت مربوطه تعريف شده و دانشگاه يا مركز
پژوهش��ي بايد امكانپذيري علمي/فني آن را
مورد بررسي قرار دهد.
 مس��تقيماً يا بهطور غيرمس��تقيم بر اساسيافتههاي آزمايش��گاهي پژوهش��گر به دست
ميآيد.
ً
 ايده ميتواند مستقيما تقاضاي بازار باشد. ميتوان��د در اث��ر بررس��ي منابع علمي وتراوشهاي فكري محقق شكل گيرد .
 ايده میتواند در نتيجه تحليل و بررس��يبازار يا مطالعه گزارش��ي در اين زمينه بوجود
آيد.

 واحد فروش يك شركت ایده را پيشنهادكند.
 بهمنظ��ور جايگزين��ي واردات ي��كمحصول شكل گيرد.
 ايده ميتواند بر اساس نيازهاي راهبردیكشور باشد.
 -5موانع تجاریسازی و راهکارها

ام��روزه موان��ع متع��ددي همچ��ون موانع
سياس��ي ،حقوق��ي ،اقتص��ادي ،س��اختاري و
سازماني ،ارتباطي ،محيطزيستي ،عدم درك
ب��ازار و توانایيهاي كافي نيروي انس��اني و...
س��د راه فرايند توسعه فناوري و تجاريسازي
در كشور است.
پيچيدگ��ي و چندتخصصي بودن توس��عه
فن��اوري و تجاريس��ازي و كمب��ود تجربهی
مستند در اين زمينه از يك سو و قوانين ارتقای
اعضای هيأت علمي كه بخش زيادي از توان
آنها را به خود اختصاص داده ازس��وي ديگر
و نيز نبود ارتباط مستحكم دانشگاه و صنعت،
از موانع اصلي دس��تيابي به اين مهم بهحساب
میآید.
از آنجایيكه مقوله فناوري و تجاريسازي
همچ��ون اغل��ب زمينهه��اي تولي��د صنعتي،
مصرف ،آم��وزش عال��ي و حت��ي پژوهش،
يك موضوع الگوبرداري ش��ده و وارداتي به
كشور بوده و براساس نياز واقعي جامعه شكل
نگرفته اس��ت ،تشخيص سر نخ اين كالف كه
از پيچيدگ��ي خاصي برخوردار اس��ت ،کار
سادهاي نیست.
 -1-5حل مشكل چگونگي برقراري ارتباط
مؤث��ر بين دانش��گاه و صنع��ت و تقاضامحور
نم��ودن تربيت نيروي انس��اني متخصص و نيز
انج��ام پژوهشه��اي بازارمحور سالهاس��ت
عليرغ��م پرداخت��ن به اين موض��وع ،راهكار
اجرایي مناس��بي ندارد .شكاف بين انگيزههاي
دانشگاهي در تحقق قابليتها و عالیق موجود
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و انگيزههاي تجاريسازي در تحقق آنچه بايد
به فروش برسد ،شكافي نيست كه به سادگي پُر
شود .تعدد و تكرار پژوهشهاي بدون مشتري،
محقق را از توجه به رضايت متقاضي پژوهش
و ب��ازار آن غافل نموده و همینكه وس��يلهاي
براي ارتقای وي فراهم س��ازد ،كافي انگاشته
ميشود! كمتر پژوهشي با هدف تجاريسازي
و پاس��خگویي به ي��ك ني��از صنعتي صورت
ميپذي��رد .اولويته��اي پژوه��ش و فناوري
كشور اغلب يا ناشناخته باقي ميماند و يا آنچه
از سوي وزارتخانهها ،سازمانها و شركتهاي
تولي��دي دولت��ي اع�لام ميگ��ردد ،نيازهاي
كوتاهمدت جاري پژوهش��ي يا مهندس��ي اين
مؤسسات است.
 -2-5امكانس��نجی فنی-اقتص��ادی
پروژههای پژوهش��ی منجر به فن��اوری و تهيه
بوكار جهت فناوریهای توسعه
طرح كس�� 
يافته ،يكي از نيازهاي اصلي تجاريسازي تلقي
ميگردد .شايانذکر است كه انجام پروژههاي
مطالعاتي در زمينه تعيين اولويتهاي پژوهش
و فن��اوري كش��ور در زمينهه��اي تخصصي
موردني��از ،ميتوان��د در انتخ��اب ايدهه��اي
الزم جهت تجاريس��ازي بس��يار موثر باشد.
شناس��ایي و تعيين زيرس��اختهاي الزم براي
تبديل پژوهشهاي ص��ورت گرفته در مراكز
پژوهشي و دانشگاهها به دانش فني-اقتصادي
قاب��ل بازاريابي و ف��روش از موضوعات مهم
اس��ت .در اي��ن كار ميت��وان اولوي��ت را به
پروژههای صنعتي خاتمه يافته اختصاص داد.

در این خصوص ،اصالح ساختار معاونتهاي
فناوری ي��ا معاونتهاي پژوهش��ي و فناوري
مراكز علمي بهمنظور تس��هيل در نيل به هدف
ياد شده امري اجتنابناپذير است.
 -3-5تقويت و توس��عهي بخش طراحی-
مهندس��ی بهمنظ��ور افزاي��ش مقي��اس توليد
نيمهصنعت��ی از نتايج آزمايش��گاهی از ديگر
ملزومات تجاريسازي است كه بايد تمهيدات
الزم در مراكز علمي ديده شود.
 -4-5ايج��اد اداره ي��ا دفت��ري بهمنظ��ور
حفاظت از دس��تاوردهای پژوهشی ،از طريق
ساماندهی و گسترش ثبت اختراعات داخلی،
خارجی ،ثبت عالئم و نش��انههای تجاری نيز
بسيار مفيد است.
 -5-5فرآين��د تجاريس��ازي و توس��عه
فن��اوري ام��ري پُرهزينه اس��ت .ل��ذا ،جذب
و افزاي��ش مش��اركت س��رمايهگذاری
ريس��كپذير بخشهای خصوص��ی و دولتی
در توس��عه فناوریهای در حال توسعه ،يكي
از راهكارهاي مهم محسوب ميگردد .تقويت
و توس��عه بخش بازاريابی و فروش فناوری از
ديگر وظائف اداره متولي اين امر است.
 -6-5از آنجاییكه كاركنان مراكز علمي
كمتر با اين مقوله آشنايي دارند ،لذا آموزش،
اطالعرس��انی و ارائه كارگاههای آموزش��ی
در زمينهه��ای مختل��ف كس��ب فن��اوری و
تجاریسازی از جمله ثبت اختراعات و تحليل
اختراعات ثبت ش��ده ،چگونگی تحقيق منجر
به اخت��راع ،تهيه گزارشهای امكانس��نجي،

مراح��ل و چگونگ��ي تجاريس��ازي وغی��ره
ميتواند بسيار مفيد باشد.
ضعف در مستندسازی و نبود بايگانی الزم
برای نگهداری اس��ناد و م��دارك پروژههای
منج��ر به فناوری ك��ه داراييهاي فكري يك
سازمان تلقي ميشود ،از ديگر معضالت بوده
كه بايد به آن توجه شود.
 -7-5تدوي��ن قواني��ن ،آیيننامهه��ا و
دس��تورالعملهای اجرای��ي بهمنظور توس��عه
فن��اوری و اص�لاح قواني��ن ارتق��اء بهمنظور
ترغيب پژوهش��گران در اين زمين��ه با در نظر
گرفتن حق��وق مادي و معن��وي مراكز علمي
و پژوهش��گران نيز ميتواند راهگشاي فرايند
تجاريسازي باشد.
نتیجهگیری

در این مقاله تالش گردید تا به نکات مهم
در خص��وص ترس��یم نقش��ه راه تکنولوژی و
تدوین برنامه برای توسعه تکنولوژی در سطح
صنعت نفت اش��اره ش��ود .در ادامه ،به مقوله
تجاریس��ازی و موان��ع موج��ود و ارائ��ه
راهکارهایی برای رفع هر مانع پرداخته ش��د.
درخاتم��ه بای��د گفت ع��زم راس��خ مديران
وتصميمگي��ران مراك��ز علمي-پژوهش��ي و
صنعت��ي در جهت نيل به تكميل چرخه علم تا
ثروت در كشور ميتواند بسيار تعيينكننده و
راهگشا بوده و جايگاه كشور را به يك كشور
پيشرفته فروش��نده دانش فني-اقتصادي ارتقاء
دهد.
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