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تصویري از وضعیت کنوني پژوهش و فن آوری در صنعت نفت ایران

مجتبي کریمی*، پژوهشگاه صنعت نفت  

در خصــوص پژوهــش و فــن آوری در صنعــت نفــت ایــران ســئواالت و ابهاماتــي وجــود دارد کــه 
نیازمنــد شفاف ســازي اســت. اینکــه تعریــف فــن آوری و توســعه ی آن در بخــش باالدســتي صنعــت 
ــر  ــال حاض ــرد؟ در ح ــه ک ــع از آن ارائ ــد و جام ــف واح ــک تعری ــوان ی ــا مي ت ــت و آی ــت چیس نف
جایــگاه کنونــي صنعــت نفــت از لحــاظ ســطح فن آورانــه فاصلــه ی قابل توجهــی بــا حالــت ایــده آل 
دارد. ایــن فاصلــه بــه چــه دالیلــي ایجــاد شــده و مهم تریــن دالیــل یــا چالش هــاي ریشــه اي موجــود 

بــر ســر راه توســعه ی فــن آوری در بخــش باالدســتي چیســت؟
ـــان و  ـــرات کارشناس ـــد نظ ـــت، نیازمن ـــن دس ـــش هایی از ای ـــرای پرس ـــع ب ـــخي جام ـــه پاس ـــیدن ب  رس
صاحب نظـــران اســـت. بـــا این حـــال بـــراي تحلیـــل و واکاوي وضعیـــت پژوهـــش و فـــن آوری در 
ـــه وضعیـــت پژوهـــش  ـــر اولی ـــاره ی تصوی ـــه از آن ضـــروري اســـت. درب ـــري اولی ـــه ی تصوی نفـــت، ارائ
و فـــن آوری در نفـــت، صاحب نظـــران و فعـــاالن حـــوزه ی فـــن آوری نـــکات مهـــم و قابل تأملـــي 
ـــردد. ـــه گ ـــرات ارائ ـــب و نظ ـــن مطال ـــن  ای ـــده مهم تری ـــعي ش ـــه س ـــن مقال ـــه در ای ـــد ک ـــه کرده ان ارائ
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در سـند چشـم انداز 1404 دسـتیابي ایـران بـه رتبـه ی اول فـن آوری در 
باالدسـتي  بخـش  ایـده آل  تصویـر  اسـت.  شـده  منطقـه هدف گـذاری 
و خدمـات(  فرآینـد  )محصـول،  فـن آوری  زمینـه ی  در  نفـت  صنعـت 
 1404 سـال  در  کـه  کـرد  ادعـا  مي تـوان  آیـا  و  بـود  خواهـد  چگونـه 
چشـم انداز صنعـت نفت کشـور در بخش هایي نظیر اکتشـاف در دریا یا 
مخـازن غیرمتعـارف، حفاري و برداشـت از آبهاي عمیـق، فن آوری هاي 
تصویرسـازي سـه بعدي، واقعیـت مجـازي 1VR در شبیه سـازي، تولیـد 
نرم افـزار مدل سـازي نظیر ژئومکانیـک در بخش کربناته ی شـکاف دار، 
تولیـد نـوع خاصـي از لولـه مغـزی، دکل و غیـره بـه فن آوری مشـخص 
ایرانـي براي فروش و صادرات به کشـورهاي منطقه دسـت یافته اسـت؟
دیگـر آنکـه اگـر فرآیند مدیریت و توسـعه ی فـن آوری در صنعت نفت 
ایـران تحلیل و واکاوي شـود؛ ضعف در کـدام بخش  مدیریت )دولتي(، 
سـاختارهاي موجـود، خالء نهـاد قانون گذاري و رگوالتـوري، نهادهاي 

مجـري یا ضعـف نظارتي بیشـتر به چشـم مي آید؟
نقـش مجموعه هـاي تحقیـق و توسـعه ی شـرکت نفـت و شـرکت هاي 
ایـن زمینـه چیسـت و آیـا یـک شـرح کار مشـخص  زیرمجموعـه در 
مجموعه هـاي  نقـش  دارد؟  وجـود  زمینـه  ایـن  در  شـده اي  تعریـف  و 
آکادمیـک و پژوهشـي در ایـن بـاره چیسـت و رابطـه ی شـرکت هاي 
خدمـات  ارائه دهنـده ی  و  نرم افـزار  و  تجهیـزات  قطعـات،  سـازنده ی 

باالدسـتي بـا صنعـت و دانشـگاه چگونـه تدویـن شـده اسـت؟
ــاره ی حــوزه ی  ــن پرســش ها و ســئواالت مشــابه بســیار دیگــری درب ای
ــراي  ــه ب ــت ک ــرح اس ــور مط ــت کش ــت نف ــن آوری صنع ــش و ف پژوه
ــر  ــا الزم به نظ ــوص آنه ــق درخص ــش رو، تحقی ــیر پی ــازي مس شفاف س

حــوزه ی  فعــاالن  و  صاحب نظــران  خصــوص  ایــن  در  مي رســد. 
فــن آوری نــکات مهــم و قابل تأملــي ارائــه کرده انــد کــه در مقالــه 
ــه  حاضــر ســعي شــده مهم تریــن ایــن مطالــب و نظــرات تخلیــص، ارائ

و جمع بنــدي گــردد.

1- کسب درآمد صنعت نفت ایران
اگــر بــه میــزان تولیــد و درآمــد شــرکت های ملــی نفــت در کشــورهای 
ــد  ــا درآم ــه ی آن ب ــال و مقایس ــراق، ونزوئ ــران، ع ــل ای ــزی مث نفت خی
ــون موبیل،  ــال، اکس ــل، توت ــی، ش ــل بی پ ــی مث ــزرگ نفت ــرکتؤهای ب ش
نگاهــی بیاندازیــم نقــش فــن آوری و ارزش افــزوده ی آن در این صنعت 
ــوع  ــرکت های ن ــد ش ــه تولی ــد. در حالی ک ــد ش ــن خواه ــی روش به خوب
اول بیشــتر از شــرکت های نــوع دوم، امــا درآمــد آنهــا بــه مراتــب 
کمتــر اســت. مثــاًل درآمــد اکســون در ســال 2008  حــدود 477 میلیــارد 
ــن در  ــت. ای ــوده اس ــارد دالر ب ــدود 360 میلی ــال 2010 ح دالر و در س
ــع  ــران از لحــاظ مجمــوع مناب ــی نفــت ای ــی اســت کــه شــرکت مل حال
نفــت و گاز در اختیــار، اولیــن شــرکت جهــان اســت و از لحــاظ تولیــد 
ــا قــرار دارد. ایــن شــکاف بیانگــر  درآمــد در رتبــه ی بیســت و دوم دنی
ــه توســعه ی فــن آوری و رشــد در صنایــع جانبــي  عــدم توجــه جــدي ب
بــراي ارائــه ی خدمــات میادیــن نفتــي و همچنیــن تأمیــن و تهیــه ی 
تجهیــزات نفــت و ســایر فرآورده هــای نفتــی اســت. کســب و کار 
ــي و  ــدي فن ــر توانمن ــي ب ــان مبتن ــت و گاز جه ــزرگ نف ــاي ب بنگاه ه
ــد  ــتر درآم ــت و بیش ــه اس ــوي فن آوران ــاخت هاي ق ــي و زیرس مهندس

ــردد. ــاز مي گ ــا ب ــي آنه ــاي صنعت ــه قابلیت ه ــرکت ها ب ــن ش ای
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2- پژوهش در صنعت نفت
نخسـتین جرقـه ی پژوهـش در صنعت نفت به اواسـط دهه ی 30 شمسـی 
یعنـی حـدود 60 سـال پـس از شـکل گیري ایـن صنعت با تشـکیل مرکز 
پنجـم سـاختمان  نفـت در طبقـات چهـارم و  تحقیقـات شـرکت ملـي 

هیدرولیـک دانشـکد ه ی فنـي دانشـگاه تهـران رقم خـورد ]1[.
پژوهـش راه درازي را در صنعـت نفـت ایـران طـي کـرده و جایگاهـي 
بـه مراتـب مهم تـر یافتـه اسـت. شـاید بتـوان مهم تریـن دسـتاوردهاي دو 

دهـه ی اخیـر پژوهـش در صنعـت نفـت ایـران را چنیـن برشـمرد:
و  پژوهـش  اهمیـت  بـه  نسـبت  مدیـران صنعـت   آشـنایي روزافـزون 

فـن آوری
 جـذب و پـرورش جمـع زیـادي از دانش آموختـگان ممتـاز کشـور 

پژوهشـي تمام وقـت  فعالیـت  بـراي 
ــي  ــرکت اصل ــار ش ــي در چه ــت پژوهش ــه مدیری ــک ده ــه ی ی  تجرب

ــت وزارت نف
از  بسـیاري  بـا دانشـگاه هاي کشـور و   تجربـه ی همـکاري پژوهشـي 

دانشـگاهي برجسـته ی  اسـتادان 
ــال  ــي و اعم ــاي پژوهش ــب طرح ه ــش در قال ــبرد پژوه ــه ی پیش  تجرب

اصــول مدیریــت پــروژه بــر آنهــا
 چندین تجربه ی موفق در رساندن ایده به بازار

 ورود پژوهش به واحدهاي عملیاتي کل صنعت
 افزایش اعتبارات و امکانات پژوهشي

 تجربه ی مدل هاي مختلف انتقال و بومي سازي فن آوری
 ورود تئوري هاي مدیریت فن آوری به عرصه ی عمل

بـا وجـود تمامـي این دسـتاوردها، پژوهش و فـن آوری نتوانسـته جایگاه 
پیـدا کنـد و هنوزپدیـده اي  بـزرگ  ایـن صنعـت  مناسـب خـود را در 
حاشـیه اي و لوکـس باقـي مانـده اسـت ]2[. متأسـفانه این صنعـت تا حد 
زیـادي بـه فـن آوری خارجـي وابسـته اسـت که همیـن امـر، چالش هاي 
بین المللـي در پـي  به ویـژه در شـرایط تشـدید تحریم هـاي  فراوانـي را 
داشـته اسـت. در ادامـه ویژگي هـاي بـارز امـروزي پژوهـش و فن آوری 

در بخـش پژوهـش صنعـت نفـت بررسـي خواهد شـد.

3- وجود بازیگران متعدد و نبود راهبردی منسجم
در حـال حاضـر بازیگـران متعـددی درگیـر عرصـه ی توسـعه ی علـوم 
و  اصلـی  شـرکت های  نفـت،  وزارت  هسـتند؛  نفـت  فن آوری هـای  و 
شـرکت هاي تابعـه، نهادهـای علمـی و مراکـز تحقیقاتـي صنعـت نفـت 
نفـت، مؤسسـه ی مطالعـات  نفـت، پژوهشـگاه  ماننـد دانشـگاه صنعـت 
پژوهشـی،  مراکـز  برداشـت،  ازدیـاد  پژوهشـکده ی  بین المللـی، 
دانشـگاهی، مهندسـان مشـاور و شـرکت های دانش بنیـان از بخش هـای 
خصوصـی در خصـوص فعالیت هـای پژوهشـی مـورد نیـاز صنعـت نفت 
فعالیـت می کننـد، امـا جایـگاه و نقـش بازیگـران و نحوه ی شـکل گیری 
جریـان مؤثـر عرضـه و تقاضا بـرای تولید فن آوری روشـن نیسـت و این 

موضـوع سـبب بـروز مشـکالت گوناگونـی شـده اسـت. مثـاًل واگرایی 
سـاختاری و نبـود راهبـردی در سـطح کالن، نبـود سـبد مشـخصی از 
اولویت هـای پژوهـش و فـن آوری، شـیوه های ناکارآمـد تعامـل بـرای 
تعریـف تقاضـا و نیـاز، امـکان ایجـاد طرح هـای مـوازی، وجود شـکاف 
بیـن عرضـه و تقاضـا، نبـود راهبـرد و تحـرک در بخـش تقاضـا بـراي 
پژوهـش و فـن آوری ]4[. بررسـي وضعیـت کنونـي پژوهـش به خوبـي 
نشـان مي دهـد کـه تمامـی ایـن مجریـان بـه ایفـاي نقشـي کـم و بیـش 
مشـابه مشـغولند و بـه همیـن دلیـل همگـي در دسترسـي به منابـع محدود 
شـده  باعـث  امـر  ایـن  مي رونـد.  به شـمار  یکدیگـر  رقیـب  پژوهشـي 
هزینـه ی سـنگیني صـرف تجهیز این مراکـز به امکانـات و تخصص هاي 
مشـابه شـود و پژوهش هـاي مشـابه در ایـن مراکـز بـه مـوازات یکدیگـر 
انجـام شـده و به علـت تضاد منافع ناشـي از رقابت مسـتقیم، رابطه ی میان 

ایـن سـازمان ها تیـره و تـار گـردد.
به نظـر می رسـد خألهـای نهـادی گوناگـون در ایـن عرصه باید بـا ایجاد 
هویت هـای نهـادی جدیـد و تغییـر در برخـی هویت هـای نهـادی حـل 
شـود. ایـن در حالی اسـت کـه قدرت هـای متخاصم یکـی از حوزه های 
اعمـال فشـار بـه کشـور را تحریم صنعت نفـت و تنگ کـردن حلقه های 
همـکاری آن قـرار داده انـد و به همیـن دلیل تأمین فـن آوری و تجهیزات 
مـورد نیـاز بـرای کشـور هزینه هـای زیـادی را بـه اقتصـاد ملـی تحمیـل 
می کنـد. از طرفـی عمـده ی میادیـن بـزرگ کشـور از نیمه عمـر خـود 
گذشـته اند و ادامـه ی تولیـد و ضریـب بازیافـت در گرو توسـعه ی دانش 
فنـی اسـت. سـایر چالش هـاي ذیل ایـن سـرفصل را مي توان به شـرح زیر 

بیان کـرد ]5[:

4- جدی نگرفتن نیاز به پژوهش و خلق فن آوری در صنعت نفت
 متأسـفانه همـواره نیـاز به فـن آوری در صنعت نفت از طریـق خریداری 
آن بـا پـول نفـت برطـرف گردیـده و در برخـی مـوارد نیـز حتـی دانش 

فنـی تولیـد یک محصـول چندیـن بار خریداری شـده اسـت.

5- قوانین دست وپاگیر اداری براي پژوهشگران
ذهنیت اداری حاکم بر پژوهش در صنعت نفت باید ذهنیتی خالق، سیال 
و آزاد باشد. نادیده گرفتن مقوله ی پژوهش در تصمیم گیری های انتقال 
فن آوری و سیاست گذاری های کالن سبب دیر به نتیجه رسیدن طرح ها 

و پروژه ها و عدم کارآیی مناسب آنها می شود.
ناتمام ماندن پژوهش در صنعت نفت کشورمان دوری  از دیگر دالیل 
از گردونه ی رقابت، مشتری و بازار است. نیاز به انتخاب سرفصل های 
مثاًل فرض  از آن جمله است.  برای تحقیق و پژوهش  به روز  مناسب و 
فعالیتی تحقیقاتی روی یک فن آوری در صنعت نفت  باشد  قرار  کنید 
انجام شود که شاید همین تحقیق ده ها سال قبل در جای دیگری از دنیا 
انجام شده و مقاالت آن به چاپ رسیده باشد. در این تحقیقات اگر حتی 
به دانش فنی فن آوری مدنظر نیز دست یابیم، قطعاً زمان زیادی صرف 
مهندسی  اسناد  تهیه ی  فرآیندها،  طراحی  کاربردی،  بنیادی،  تحقیقات 
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دنیا  در  مذکور  فن آوری  مدت،  همین  در  که  شد  خواهد  غیره  و  پایه 
به روز شده و ارتقاء یافته و بنابراین صنعت نفت ایران با صرف زمان و 
هزینه ی فراوان، تنها به دانش فنی منسوخ شده ای دست یافته و تالش های 
پژوهشگران کشور نیز به دلیل تکراری بودن، مورد استقبال مراکز بزرگ 
علمی و پژوهشی دنیا قرار نخواهد گرفت. ارتباطات بین المللی و استفاده 
ابزار دست یابی  از دیگر  از تجربیات شرکت ها و پژوهشگران خارجی 
به یک فن آوری نوین است. در حال حاضر پژوهشگران در این زمینه 
در  گریبانند.  به  دست  سازمانی  و  اقتصادی  مالی،  محدودیت های  با 
حالی که داشتن ارتباطات بین المللی از راه های تسریع در دست یابی به 

فن آوری است.

6- چالش آمادگي بخش پژوهشي براي رفع نیاز کامل صنعت
عـالوه بـر مـوارد ذکـر شـده به علـت تفـاوت ماهـوي کار پژوهشـي بـا 
شـرایط  معمـوالً  عملیاتـي(،  بخش هـاي  در  )به خصـوص  صنعـت  کار 
بـراي شـناخت کامـل مسـائل و چالش هـاي موجـود در صنعـت بـراي 
یکپارچگـي  و  پیوسـتگي  عـدم  نیسـت.  مهیـا  پژوهشـي  حوزه هـاي 
حوزه هـاي عملیاتـي صنعـت نفـت بـا بخش هـاي پژوهشـي، عـالوه بـر 
افزایـش هزینه هـاي پژوهشـي، درصـد نتیجـه بخـش بـودن مطالعـات و 

همچنیـن اثرگـذاري آنهـا را نیـز کاهـش خواهـد داد.

7- دوري بازیگـران عرصـه ی پژوهـش از جریـان اصلـي تأمیـن 
فـن آوری بدنه ی صنعـت ]3[

امـروزه بـا وجـود تحریم هـا و محدودیت هـاي خارجـي در مقابـل ورود 
سـرمایه و فـن آوری بـه صنعـت نفـت کشـور، همچنـان تمامـی نگاه هـا 
جهـت تأمیـن فـن آوری واحدهـاي عملیاتـي بـه بیـرون از مرزهـاي ملي 
اسـت. شناسـایي، گزینـش، مذاکره و کسـب فـن آوری مورد نیـاز بدون 
کمک و مشـاوره ی سـازمان هاي پژوهشـي انجام مي شـود. به بیان دیگر 
از ظرفیـت ایجاد شـده ی جـذب فن آوری که بـا سـرمایه گذاري فراوان 
]2[. حتـي در معـدود  نمي شـود  اسـتفاده اي  در سـازمان هاي پژوهشـي 
مـواردي کـه فـن آوری سـازمان هاي پژوهشـي داخلـي کامـاًل رقابتـي و 
اثبـات شـده،این سـازمان ها بایـد در قالـب مناقصه هـا و بـدون هیچ گونـه 
بنابرایـن در  فـن آوری خارجـي رقابـت کننـد.  بـا صاحبـان  ارجحیتـي 
تنهـا  بومـي  فـن آوری  به کارگیـري  ریسـک  تمامـي  موجـود  شـرایط 
البتـه تحمـل ریسـک  انتقـال مي یابـد کـه صـد  بـه توسـعه دهنده ی آن 
پیاده سـازي بسـیاري از فن آوری هـاي ایـن صنعت به علت حجم سـنگین 
سـرمایه گذاري هاي الزم، از تـوان یـک مرکـز پژوهشـي خـارج اسـت. 
نتیجـه ی طبیعـي ایـن جدایـي، عـدم جـذب فن آوری هـاي کسـب شـده 
در داخـل کشـور و خریـد لیسـانس هاي متعدد بـراي سـاخت واحدهاي 

عملیاتي مشـابه اسـت.
مسـأله ی دیگـر آنکـه طـي بیـش از نیـم قـرن گذشـته، تـا دهـه ی هفتـاد 
صنعـت کشـور ارتبـاط معنـاداري بـا نفت نداشـت و اساسـاً بخـش نفت 
به عنـوان یـک حـوزه ی کسـب و کار صنعتـي تلقـي نمي شـد. در دهه ی 

ایـن دغدغـه ایجـاد شـد و نهادهـاي سیاسـت گذاري  به تدریـج  هفتـاد 
کشـور بـه ضـرورت پرداختن بـه صنعت نفـت پي بردند. هر چند شـتاب 
از  بسـیار کمتـر  نفـت  بخـش  بـراي  شـکل گیري ظرفیت هـاي صنعتـي 

شـیب توسـعه ی پروژه هـاي نفتـي بـوده اسـت.
بـه بیـان دیگر صنعت گران کشـور بخـش نفـت را به عنـوان کانوني براي 
فرصت هاي کسـب و کاري پیشـرفته تلقـي نکردند و همـواره در فضایي 
پـر ابهـام و غبـار آلـوده بـا آن مواجـه شـدند. به همیـن دلیـل تالش هایـي 
کـه در واحدهـاي پژوهشـي و دانشـگاهي مربـوط بـه نفـت انجـام شـده 
عمـال ً در زنجیـره ی تبدیـل به محصول نهایـي قرار نگرفتـه، یعني بازاري 
بـراي فن آوری هـاي صنعـت نفـت تشـیکل نشـده اسـت. ایـن خأل سـبب 
شـده بخش هـاي پژوهشـي و آکادمیـک نفـت عمـال ً پیونـد ارگانیکي با 

واقعیت هـاي صنعتـي و کسـب و کاري حـوزه ی نفـت برقـرار نکنند.
پژوهـش  مجریـان  تاکنـون  شـده  سـبب  ناپیوسـتگي  و  پراکنـده کاري 
به صـورت مـوردي بـراي انعقـاد قراردادهـاي پژوهشـي بـا کارفرمایـان 
مذاکـره کننـد و پـس از ارائـه ی خدمات موضوع قـرارداد، بایـد به دنبال 
کارفرمایـي دیگـر و موضـوع پژوهشـي مـورد تقاضـاي وي بگردنـد. اما 
متأسـفانه بیشـتر کارفرمایـان پژوهشـي ایـن صنعت نیـز تاکنـون برنامه ای 
مـدون و اولویت هایـي شـفاف در کوتاه مـدت و بلندمـدت نداشـته اند 
بـوده  نظـرات شـخصي  و  بررسـي ها  تابـع  بیشـتر  پروژه هـا  قبـول  و  رد 
اسـت. بنابرایـن تغییـر موضـوع پژوهـش و از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه 
پریـدن جـزء ویژگي هـاي بـارز پژوهـش در صنعـت نفـت بـوده اسـت. 
ایـن نارسـایي در مـورد پژوهش هاي دانشـگاهي شـدتي مضاعف داشـته 
اسـت. بایـد توجـه داشـت دسـتیابي بـه سـطوح باالي تـوان فـن آوری و 
تأمیـن فن آوری هـاي مـورد نیـاز صنعـت )به ویژه صنعـت نفـت( نیازمند 
کار پژوهشـي و توسـعه اي بسـیار عمیـق و مـداوم اسـت. بررسـي هاي 
بین المللـي کـه بخشـي از آن در جـدول-1 منعکس شـده نشـان داده که 
فن آوری هـاي جدیـد در اکتشـاف و تولیـد صنعـت نفت بـراي نفوذ 50 
درصـدي در صنعـت بـه بیش از سـی سـال زمـان نیـاز دارند کـه در کل 
ایـن مـدت و البتـه بعـد از آن همواره بایـد پژوهش و فـن آوری در کنار 
ایـن فرآینـد بـوده و از آن پشـتیباني کننـد. جالـب اینجاسـت کـه پس از 
عرضـه ی فـن آوری بـه صنعـت، فعالیت هـاي پژوهشـي شـدت مي یابـد. 
زیـرا در ایـن مقطـع تطابـق کامـل فـن آوری بـا نیـاز تک تـک مشـتریان 

صنعتـي و بهبـود مسـتمر آن کمـاکان نیازمنـد پژوهـش پردامنـه اسـت.

8- توسعه ی تک بعدي صنعت نفت
در کشـورهایي مثـل ایـران پـس از اتمام ذخایـر نفت، به دلیل عدم رشـد 
درون زا، شـکل نگرفتـن صنایـع جانبـي یا وابسـته و جوامـع صنعتي قوي 
متناظـر بـا آن و نیـز توسـعه نیافتـن زنجیـره ی تأمیـن، بحران هـا و مسـائل 
اجتماعـي و اقتصـادي مثل بیـکاري، مهاجـرت و آسـیب هاي اجتماعي، 
توسـعه ی تک بعـدي و مبتنـي بـر بهره بـرداري )و نه توسـعه ی فن آوری( 
شـهر  مناطـق  ایـن  نمونـه ی  شـد.  خواهـد  نامتـوازن  توسـعه ی  باعـث 
مسجدسـلیمان اسـت کـه روزي بزرگ تریـن و نخسـتین شرکت-شـهر 
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نفتـي ایـران بـود، اما با اتمـام ذخایر نفتي و شـکل نگرفتـن صنایع جانبي 
نفـت در آن، تمامـي رونـق و شـکوه گذشـته ی ایـن شـهر از دسـت رفته 
و در حـال حاضـر بـا بیـکاري و مشـکالت اجتماعـي اقتصـادي بسـیاري 

اسـت. مواجه 

9- گفتمـان کنونـي صنعـت نفـت؛ حفظ یـا افزایش سـقف تولید 
و نه توسـعه و فـروش فن آوری

بهره بـرداری و حفـظ  در  اسـتقالل  نفـت،  بـر صنعـت  مسـلط  گفتمـان 
سـقف تولیـد اسـت. تمرکز این گفتمان بر اسـتخراج و فـروش، توجه به 
ارزش آفرینـی از طریـق فـن آوری را در ایـن صنعـت تحت الشـعاع قـرار 
داده اسـت. نیـاز بـه سـرمایه گذاری سـنگین بـرای توسـعه ی فـن آوری 
و اسـتانداردهای بـاالی فن آوری هـای ایـن حـوزه باعـث شـده دسـتیابی 
بـه فـن آوری در بخـش باالدسـتی همـواره از طریـق قراردادهـاي نفتـي 

منعقـده بـا شـرکت هاي خارجـي صـورت گیـرد ]4[.
از منظـر تاریخـی علـت ایـن موضـوع را مي تـوان در به وجـود آمـدن 
کشـور  تحقیقاتـی  و  صنعتـی  فضـای  در  نفـت  بهره بـرداري  نوعـي 
تحلیـل کـرد. یعنـی صنعـت نفـت نسـبت بـه سـایر بخش هـاي صنعتي و 
تولیـدي کشـور، از نوعـي تقدم نسـبي در توسـعه برخوردار بوده اسـت. 
پایه گـذاری ایـن صنعـت توسـط شـرکت های خارجـی انجـام شـد و در 
نبـود تأمین کننـدگان فعـال داخلـی، همـواره ایـن صنعـت همکاری هـا و 
تعامـالت گسـترده ای بـا شـرکت های بین المللی داشـته اسـت. ایـن نگاه 
به وجـود آورده کـه مانـع  بیـرون، فرهنـگ و توقعـات خاصـي  بـه  رو 
مقبولیـت همـکاري بـا شـرکت های داخلـی نوپـا شـده و بدیـن ترتیـب، 
گفتمـان سـاخت و اجـراي داخلـي، بـا تکیه بـر تحقیق، توسـعه، طراحي 
داخلـي و گسـترش شـرکت هاي مشـاوره اي و پیمانکاري بـزرگ ایراني 
و ورود بـه سـطوح باالتر فـن آوری ایجاد نگردیـد. از ابتدا، تک افتادگي 
و احسـاس بي نیـازي ایـن بخـش از سـایر بخش هاي داخل، شـکل گیري 
رابطـه ای ارگانیـک بیـن ایـن بخـش با سـایر بخش هـا )مانند سـازندگان 
تجهیـزات، پژوهشـگران و...( را براي پیشـبرد تـوان فن آورانه و نوآوري 
تحـت تأثیـر قـرار داد. در فضـاي بي اعتمـادي بـازار ایـن صنعـت نسـبت 
بـه تـوان داخلـي و بـه تبـع آن نبـود تقاضـا و حمایت هـاي راهبـردي، 

شـرکت هاي بـزرگ و کوچـک تـوان رشـد و توسـعه نخواهند داشـت. 

10- شتاب زدگي در بهره برداري
فـن آوری  توسـعه ی  و  توانمنـدي  ایجـاد  از  مانـع  کـه  عواملـی  بـه 
در  شـتاب زدگي  شـده اند  نفـت  حـوزه ی  در  داخلـي  شـرکت هاي 
نیـز می تـوان اضافـه کـرد. دغدغـه ی اصلـي دولت هـا  را  بهره بـرداري 
اغلـب سـرعت بهره بـرداري از میادیـن بـوده، نـه صنعـت نفـت و بعضـاً 
رقابـت بـرای برداشـت هـر چـه سـریع تر از مخـازن مشـترک بـه ایـن 
موضـوع دامـن زده اسـت. فضـاي ذهني سیاسـت گذاران کشـور نسـبت 
بـه مسـأله ی بهره بـرداري، پاالیـش، توزیـع و مصرف نفت مشـغول بوده 
و اغلـب مسـأله ی نفـت را به طـور ناخـودآگاه در همین عناویـن منحصر 
مي دانسـتند؛ در حالي کـه کشـورهاي صنعتـي روي دیگر سـکه ی بخش 

نفـت را هـم به خوبـي مـورد توجـه قـرار داده انـد.

11- نـگاه بیشـتر مدیـران صنعـت نفـت بـه فـن آوری به عنـوان 
ابـزار تولیـد ]3[

فـن آوری در نـگاه برخـي مدیـران نفت در حـد یکي از ابزارهـاي تولید 
باقـي مانـده اسـت؛ بدیـن معنـی که مي تـوان بـا هزینـه اي ناچیـز )درحد 
آنـرا  لیسـانس  واحـد صنعتـي(  یـک  سـاخت  هزینه هـاي  درصـد   3-5
از خـارج خریـداري کـرد. از نـگاه ایـن مدیـران، بهره بـرداري هرچـه 
سـریع تر از واحدهـاي تولیـدي، اولویتـي به مراتب بیشـتر دارد و به همین 
علـت نبایـد خـود را درگیـر عـدم قطعیت هـا و امـا و اگرهـاي توسـعه ی 
فـن آوری داخلـي کـرد. ایـن نـگاه تا حـدودي برگرفتـه از نـگاه مدیران 
ارشـد دولتـي بـه نفـت و صنعـت نفـت اسـت. همان گونـه کـه در بنـد 
قبـل توضیـح داده شـد، بـر اسـاس ایـن نـگاه، منابـع هیدروکربنـي بایـد 
اسـتخراج و فروختـه شـده و منابـع مالـي حاصـل از آن صرف توسـعه ی 
ملـي گـردد. بـه بیـان دیگر، هیـچ گاه نـگاه غالب ایـن نبوده کـه افزایش 
تـوان فـن آوری صنعـت نفـت خواهـد توانسـت مزیت نسـبي کشـور در 
دسترسـي بـه منابـع عظیـم هیدروکربني را بـه مزیت رقابتـي در عرصه ی 
جهانـي تبدیـل کنـد. تجربـه ی خیره کننـده ی نـروژ در تبدیـل صنعـت 
نفـت بـه موتـور محـرک اقتصـاد ملي بـا تکیه بر توسـعه ی فـن آوری نیز 
زیـاد مـورد توجه قـرار نگرفت. طبیعي اسـت تـا زماني که فـن آوری در 
نـگاه مدیـران در حـد ابـزار معمولـي تولیـد باشـد، وجـود سـازمان هاي 

پژوهشـي ضـرورت چندانـي نخواهد داشـت.
ــه تحریم هــاي بین المللــي به تدریــج نشــان داد کــه نقــش فــن آوری  البت
بســیار بیشــتر از آن چیــزي اســت کــه قبــل از ایــن تصــور مي شــد. بــراي 
نمونــه در بخــش باالدســتي صنعــت نفــت، فــن آوری در کنار ســرمایه از 
مهم تریــن عوامــل دســتیابي شــرکت هاي بــزرگ نفتــي بــه منابــع نفتــي 
کشــورهاي صاحــب منابــع هیدروکربنــی اســت و تحریــم آن می توانــد 
ــا  ــورها را ب ــر کش ــي از ذخای ــرداري صیانت ــره  ب ــاف و به ــیر اکتش مس
ــد پیامدهــاي  ــه ی خــود مي توان ــه نوب ــن امــر ب چالــش مواجــه ســازد. ای

سیاســي و اقتصــادي قابل توجهــي داشــته باشــد.

مدت زمان )سال(مرحله توسعهردیف

8از ایده اولیه تا نمونه اولیه1

7از نمونه اولیه تا تست میدانی2

7از تست میدانی تا تجاری سازی3

8تجاری سازی تا 50 درصد نفوذ در بازار4

30مجموع5

زمان بري توسعه ی فن آوری در بخش اکتشاف و تولید صنعت نفت ]3[1
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12- مدیریت آزمون و خطا در حوزه ی پژوهش و فن آوری ]3[
پیـش از ایـن اشـاره شـد کـه پژوهـش در صنعـت نفـت ایـران جـوان 
اسـت. نگاهـی بـه رونـد توسـعه ی پژوهـش در سـه دهـه ی اخیـر ایـن 
صنعـت نشـان مي دهـد کـه مدیریـت پژوهـش دچـار نوعـي آزمـون و 
خطـاي فراگیـر بوده اسـت. در ایـن مـدت، مدیریت پژوهـش در اختیار 
دانش آموختـگان فنـي و علـوم پایـه بوده که بعضاً به پشـتوانه ی سـابقه ی 
پژوهشـي-فني خـود پلـکان پیشـرفت شـغلي مدیریتـي را طـي کرده اند. 
متأسـفانه بیشـتر ایـن مدیـران به دنبـال آموختـن علـم مدیریـت پژوهـش 
بي نیـاز  علـم  ایـن  آموزه هـاي  از  را  خـود  حتـي  و  نبـوده   فـن آوری  و 
د انسـته اند. نتیجـه ی طبیعـي ایـن پدیـده، تصمیم گیري هـاي شـخصي بـر 
اسـاس آزمـون و خطـا و تأثیر منفي آن بـر حوزه ی پژوهش بوده اسـت.

13- عدم توجه به کسب و کار فن آوری ]3[
تاکنـون فضـاي پژوهـش و فـن آوری در صنعـت نفـت )و تقریبـاً کل 
کشـور( بـه ارائـه ی خدمات پژوهشـي محدود بـوده اسـت. به عبارتي در 
ایـن فضـا یـک موضـوع پژوهشـي )برگرفتـه از نیـاز صنعـت یـا عالقه ی 
تیـم پژوهشـي( در قالـب نوعي پـروژه ی پژوهشـي مطرح و مـورد توافق 
قـرار مي گرفـت و در بهتریـن حالـت از مجـري انتظـار مي رفـت کـه بـه 
تعهـدات قـراردادي خـود عمـل کنـد. ایـن پروژه هـا در بهتریـن حالـت 
مراحـل توسـعه ی فـن آوری را نیـز پوشـش داده و بـه تدویـن بسـته ی 
دانـش فنـي منتهي مي شـد. متأسـفانه بیشـتر کارفرمایان پژوهشـي صنعت 
نفـت ایـن نقطـه را پایان کار مي دانند و از تیم پژوهشـي انتظـار دارند که 
مسـتندات حاصـل از پژوهش شـامل گزارش هـا، نرم افزارهـا، اختراعات 
ثبـت شـده، مقـاالت و غیـره را در اختیـار کارفرمـا قـرار دهـد و به دنبال 

پـروژه ی دیگـري برود.
به تازگـي کارفرمایـان اصـرار دارنـد کـه در مقـاالت منتشـر شـده نامـي 
از آنهـا بـرده شـده یـا حتـي اختراعات به نـام آنهـا ثبت گـردد. رویکرد 
موجـود در قبـال پژوهـش را مي توان رویکـرد خدماتي نامیـد. به عبارت 
دیگـر، به غیـر از فرآینـد اصلـي تأمین فن آوری هـاي مورد نیـاز صنعت، 
کارفرمایـان  آن  یک سـوي  کـه  شـده  تعریـف  حاشـیه اي  فرآینـدي 
پژوهشـي هسـتند و سـوي دیگـر آن مجریـان پژوهش که خدماتـي را به 
آن کارفرمایـان ارائـه مي دهنـد. در ایـن فرآیند، مراکز پژوهشـي به دنبال 
فـروش لیسـانس فـن آوری بـه صنعـت نیسـتند و به همیـن دلیـل طیـف 
گسـترده اي از تخصص هـا )از جملـه طراحـي و مهندسـي، بازاریابـي، 

تهیـه ی اسـناد مناقصـه، امکان سـنجي اقتصـادي و...( را ندارنـد.
بایـد توجـه داشـت کـه تحقیـق و توسـعه ی فرآینـدي بسـیار پرهزینـه، 
زمان بـر و پرریسـک اسـت و اگـر قـرار باشـد تنهـا یک بـار بهایـي بابت 
آن پرداختـه شـود، ایـن فرآینـد نمي توانـد توسـعه دهنده ی فـن آوری، 

اقتصـادي ودر نتیجـه پایـدار باشـد.
به عبـارت دیگـر توسـعه ی فـن آوری نیازمنـد کسـب و کار فـن آوری 
اسـت و بدون چنین کسـب و کاري، شـاهد تحقیق و توسـعه ی پرهزینه 
و ارزش افزایـي انـدک خواهیـم بود. متأسـفانه پژوهـش در صنعت نفت 

بسـیار دولتـي و حمایتـي باقـي مانـده و پـرورش کسـب و کار فن آوری 
در نـگاه مدیـران ایـن صنعـت جایـي نـدارد. به همیـن دلیـل تخصص هـا 
و قابلیت هـاي الزم بـراي کسـب و کار فـن آوری به هیچ وجـه در ایـن 

صنعـت شـکل نگرفته اسـت.

14- تأملي بر دولتي بودن صنعت
ایـن صنعـت، اقتصـادي اداره نمي شـود؛ بلکـه دولتـي اسـت و بنابرایـن 
بـا وجـود  ایـران  اکنـون  انجـام نخواهـد شـد.  انباشـت سـرمایه در آن 
چنیـن صنعـت نفـت عظیـم و باسـابقه اي بایـد در ده ها کشـور دیگـر دنیا 
پاالیشـگاه داشـته باشـد و صنایـع پتروشـیمي بایـد در همه جـا حضـور 
داشـته باشـند. امـا نظـام دولتـي کـه بـر ایـن صنعـت حاکـم اسـت اصـاًل 
اجـازه نمي دهـد سـرمایه انباشـته شـده و رسـوب کنـد؛ زیـرا درآمد این 
مؤسسـه ی اقتصـادي بـه خزانـه ریختـه مي شـود. اما اگـر ایـن صنعت در 
اختیـار بنگاهـي اقتصـادي باشـد کـه درآمـدي به دسـت آورد و دولـت 
از آن مالیـات بگیـرد و بـه خزانـه  واریـز کنـد، چنیـن بنگاهـي مي توانـد 
طرح هـاي توسـعه ی ملـي و بین المللـي داشـته باشـد و این گونـه شـرایط 
پیشـرفت صنعـت مهیـا گـردد. ایـن فقـط در مـورد صنعـت نفت نیسـت؛ 
صنایـع دیگـر نظیـر راه آهـن، دخانیـات، فوالدسـازي و هواپیمایـي نیـز 
وضعیـت مشـابهي دارنـد. به همیـن دلیـل اسـت کـه مثـاًل دخانیـات، بـا 
داشـتن 75 سـال سـابقه، نمي توانـد در دنیـا کارخانه داشـته باشـد. اساسـاً  
دهـه ی  در  البتـه  اسـت.  نویـي  نگـرش  نیازمنـد  کشـور  صنایـع  تحـول 
اول تأسـیس نظـام جمهـوري اسـالمي، بخشـي از مدیریـت حکومتـي، 
و  تحریم هـا  و  جنـگ  شـرایط  انقـالب،  زمـان  الزامـات  از  برخاسـته 
فشـارهاي بین المللي بوده اسـت. ممکن اسـت بسـیاري از فن آوري هایي 
را کـه در دنیـا بـه کار مـي رود اسـتفاده نکنیـم یا بـه نوعي آنها را نداشـته 

باشـیم امـا ایـن بـه کار نگرفتـن به دلیـل عـدم نیـاز اسـت.

15- دولتي کردن نظام نوآوري ]3[
نــوآوري شــبکه اي در  پیاده ســازي  از چالش هــاي عمــده ی  یکــي 
صنعــت نفــت، تــالش بــراي دولتــي نــگاه داشــتن آن و محــدود کــردن 
پتانســیل هایش بــه چنــد نهــاد دولتــي و کارمنــدان آنهاســت. ایــن پدیــده 
در صــورت تــداوم، بخــش عظیمــي از ظرفیت هــاي نوآورانــه ی کشــور 
را نادیــده خواهــد گرفــت. بــه بیــان دیگــر در حــال حاضــر شــرکت هاي 
ریــز و درشــت بســیاري مســتقیم یــا غیرمســتقیم در صنعــت نفــت فعالنــد 
ــهیل ورود و  ــد. تس ــي برخوردارن ــوآوري قابل توجه ــت ن ــه از ظرفی ک
نقش آفرینــي ایــن بخــش بــزرگ از صنعــت در نظــام نــوآوري نوبنیــان 
مي توانــد شــتابي مضاعــف بــه رونــد توســعه ی فــن آوری در ایــن 
صنعــت ببخشــد. نقــش ایــن بنگاه هــا در برخــي فن آوری هــا به مراتــب 
ــوآوري  ــه، بخــش بزرگــي از ظرفیت هــاي ن ــراي نمون ــر اســت. ب مهم ت
در حــوزه ی ســاخت قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت در ایــن 
شــرکت ها نهفتــه اســت. در حــوزه ی طراحــي و مهندســي نیــز نمي تــوان 

ــرد. ــي ک ــي چشم پوش ــش خصوص ــر بخ ــاي بي نظی از قابلیت ه
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امــا دولتــي کــردن نظــام نــوآوري پیامــدي به مراتــب خطرناک تــر 
در پــي خواهــد داشــت و آن جلوگیــري از شــکل گیري کســب و 
ــر  ــارت دیگ ــت. به عب ــت اس ــن صنع ــان در ای ــن آوری بنی ــاي ف کاره
ــن آوری  ــعه ی ف ــي در توس ــش خصوص ــاص بخ ــاب گري هاي خ حس
دســتاوردهاي  از  افــزوده  ارزش  حداکثــر  کســب  مي شــود  باعــث 
ــتور کار  ــور در دس ــارج از کش ــل و خ ــعه اي در داخ ــي و توس پژوهش
ــد(  ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــه ک ــر )همان گون ــن ام ــرد و ای ــرار گی ق

ــد. ــد ش ــوآوري خواه ــه ی ن ــي چرخ ــداري و بالندگ ــث پای باع

16- تفکیک دانش از فن آوری و لزوم شناخت دقیق شکاف هاي 
موجود

نکتــه ی دیگــر آنکــه بایــد میــان دانــش و فــن آوری تفــاوت قائــل شــد. 
بعضــي از دانش هــا را داریــم، امــا کاربــردي کــردن آنهــا نیازمنــد یــک 
ــالوه در  ــت. به ع ــه اس ــداري تجرب ــزار و مق ــخت افزار، نرم اف ــله س سلس
خاورمیانــه، ایــران و عــراق کم خرج تریــن و کم هزینه تریــن تولیــد 
دنیــا را دارنــد، امــا در کشــورهایي کــه هزینــه ی تولیــد هــر بشــکه نفــت 
بیشــتر اســت مهندســان به دنبــال راه هــاي متنوعــي هســتند تــا ایــن هزینــه 
ــورها  ــن کش ــد در ای ــن آوری تولی ــل ف ــن دلی ــد. به همی ــش دهن را کاه
پیشــرفت مي کنــد، امــا در کشــورهاي کم هزینــه ماننــد کشــور مــا 
ــدارد ممکــن اســت از شــیوه هاي  ــزه و اولویــت وجــود ن کــه ایــن انگی
کاهــش هزینــه هــم آگاه باشــند. امــا صــرف وقــت بــراي چنیــن کاري 
ــان  ــکافی می ــود ش ــورت وج ــن  در ص ــت. بنابرای ــه نیس ــرون به صرف مق
فــن آوری نفتــي مــورد نیــاز صنعــت نفــت ایــران بــا کشــورهاي دیگــر 
ــدي  ــایي و اولویت بن ــاً شناس ــکاف را دقیق ــن ش ــدا ای ــد ابت ــان، بای جه
کــرد و متناســب بــا برنامــه ی اولویت بنــدي اقــدام نمــود. پــس از آنکــه 
مشــخص شــد در کــدام بخــِش تبدیــل دانــش بــه فــن آوری بــا ضعــف 
ــور از  ــود. منظ ــه نم ــز توج ــازي نی ــأله ی بومي س ــه مس ــد ب ــم بای مواجهی

بومي ســازي فــن آوري آنســت کــه فــن آوری اخــذ شــده را متناســب بــا 
نیازهــا، امکانــات و شــرایط مــورد نیــاز خــود تبدیــل کــرده یــا تطبیــق 
ــل  ــه دلی ــاًل ب ــدارد. مث ــا جهاني  شــدن ن ــچ تضــادي ب ــن کار هی ــم. ای دهی
ــا  ــوان در آنه ــت، نمي ت ــه اس ــوع کربنات ــا از ن ــي م ــازن نفت ــه مخ آنک
ــن  ــرد. بنابرای ــتفاده ک ــه اي اس ــازن ماس ــه در مخ ــن آوري به کاررفت از ف
ــا شــرایط بومــي خــود م تطبیــق دهیــم  بایــد بتوانیــم ایــن فــن آوري را ب
ــر  ــد نماییــم. اگ ــود آنــرا تولی ــا خ ــم ی ــازي کنی ــي بومي س و به عبارت
ــش  ــاخص هاي خاص ــه ش ــه ب ــا توج ــور را ب ــت کش ــت نف ــم صنع نتوانی
ــم گیري  ــور چش ــي حض ــه ی جهان ــم در جامع ــم، نمي توانی ــعه دهی توس

داشــته باشــیم ]4[.

جمع بندي
در ایــن مقالــه تــالش شــد بــا مــرور برخــي نظــرات کارشناســان 
ضعــف  و  قــوت  نقــاط  و  دســتاوردها  دربــاره ی  صاحب نظــران  و 
ــح از  ــبتاً واض ــري نس ــت، تصوی ــت نف ــن آوری در صنع ــش و ف پژوه
ــه کــه  ــه شــود. همان گون ــه ی بســیار مهــم ارائ ــن مقول ــي ای وضــع کنون
ــراي درک جامــع شــرایط کنونــي  ــه نیــز ذکــر شــد ب در مقدمــه ی مقال
حــوزه ی فــن آوری در صنعــت نفــت، ضــروری اســت بــه پرســش هاي 
متنوعــي در ایــن بــاره پاســخ داد کــه در مقالــه ی حاضــر تنهــا تعــدادی 
ــن آوری و  ــي پژوهــش و ف ــکات مهــم در خصــوص شــرایط کنون از ن
مســائل مربــوط آن در صنعــت نفــت بررســی شــد. طبیعتــاً ایــن نــکات، 
ــرات  ــد و نظ ــه ی دی ــاس زاوی ــر اس ــت و ب ــود نیس ــوارد موج ــی م تمام
ــاره  ــز اش ــری نی ــوارد دیگ ــه م ــوان ب ــان مي ت ــران و کارشناس صاحب نظ
کــرد. به هــر حــال امیــد اســت ایــن مقالــه توانســته باشــد فضایــي بــراي 
تحلیــل و درک بهتــر حــوزه ی پژوهــش و فــن آوری و رســیدن بــه 

ــد.  ــا کن ــي آن مهی ــداف متعال اه

1.  Virtual Reality

]1[ ســید محمــد صحفــي، "پژوهــش در صنعــت نفــت؛ رویکــردي 
ــارات  ــت"، انتش ــت نف ــعه ی در صنع ــق و توس ــرو تحقی ــه قلم ــو ب ن

ــاه 1388 ــر م ــت، مه ــت نف ــگاه صنع پژوهش
بزمــي،  باقــر ، ساســان صدرایــي و منصــور  ]2[ ســید کامــران 
ــه اي  ــوژي؛ گزین ــال تکنول ــات و انتق ــمندانه ی تحقیق ــد هوش "پیون
ــي  ــش مل ــن همای ــران"، دومی ــت ای ــت نف ــراي صنع ــتراتژیک ب اس

توســعه ی فــن آوری در صنعــت نفــت، 1383
ــش  ــذار از پژوه ــي، "گ ــان صدرای ــري، ساس ــران باق ــید کام ]3[ س
جزیــره اي بــه نــوآوري شــبکه اي در صنعــت نفــت ایــران؛ فرصت هــا 

و چالش هــا"، 1389
]4[ حمیدرضـا فرتـوک زاده، جـواد وزیـری، محمدرضـا آذرآییـن، 
"الگـوي توسـعه ی صنعت و فـن آوری در ایران؛ هسـته هاي کوچک  
شـبکه هاي بـزرگ؛ درس هایـي از صنایـع دفاعي و الگوسـازی برای 

صنعـت نفـت"، مجله ی بهبـود مدیریـت، پاییز 1391
]5[ مونــا گلچین پــور، "آسیب شناســي فعالیت هــاي پژوهشــي در 

ــد، اســفند 1391 ــع باالدســتي نفــت و گاز"، اکتشــاف و تولی صنای
ــه چالش هــا و اولویت هــای  ]6[ مجتبــي کریمــي، "نگاهــی کوتــاه ب
حــوزه ی باالدســتی صنعــت نفــت"، اکتشــاف و تولیــد، آبــان 1389


