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و  نفت  باالدستي  صنایع  در  ُپرمصرف  شیمیایي  مواد  داخلي  تولید  اهمیت 
اولویت بندي توسعه فناوري هاي شیمیایي مرتبط

امیر ناصر احمدي*، رضا بندریان، پژوهشگاه صنعت نفت  

مطالعـات انجـام شـده در سـند جامـع راهبـردي پژوهش، فناوري و سـاخت مـواد شـیمیایي پُرمصرف 
نشـان مي دهـد از کل مـواد شـیمیایي مصرفـي در شـرکت هاي اصلـي و تابعـه وزرات نفـت ، تنهـا ۷ 
درصـد آن بـا دانـش فنـي بومي در سـطح کشـور در حال تولید اسـت. ایـن در حالي اسـت که حدود 
1۵-1۶درصـد مجموعـه فـوق بـا دانش هاي فنـي ناقص در مراحل مختلف به شـکل وابسـته در چرخه 

تولیـد قـرار دارد و طبیعتـاً بقیـه موارد کاماًل وابسـته به واردات اسـت. 
در مقالـه حاضـر بـا گـردآوري آمـار و ارقام مواد شـیمیایي مصرفي در صنعت نفت بـه ویژه در صنایع 
باالدسـتي، شـاخص هاي مهـم در اهمیـت تولیـد آنهـا بررسـي و دسـته بندي ایـن ترکیبـات بـه لحـاظ 

کاربـردي و سـاختاري در 22 گـروه تخصصـي جمع بنـدي گردید. 
برایـن اسـاس در ایـن مطالعـه نیازهـاي فناورانه صنعت نفت کشـور در حـوزه فناوري هـاي تولید مواد 
شـیمیایي کـه بـا توجـه به چالش هاي شـناخته شـده موجود و آتـي در سـند جامع راهبـردي پژوهش، 
سـاخت و فنـاوري تولیـد مـواد شـیمیایي پُرمصـرف در صنعـت نفـت تعییـن شـده بـود، براسـاس 
نظرسـنجي از مدیـران و کارشناسـان تخصصـي مرتبـط در صنعـت نفـت برمبنـاي شـاخص هاي تعیین 
شـده و بـا اسـتفاده از روش TOPSIS اولویت بنـدي شـد و براسـاس آن اولویت بنـدي، نیـاز به توسـعه 
حوزه هـاي فناوري هـاي اصلـي مـواد شـیمیایي مصرفـي در صنایـع نفـت به ویـژه در صنایـع باالدسـتي 

تعییـن گردید. 

تاریخ ارسال نویسنده: 9۵/09/13

تاریخ ارسال به داور: 9۵/09/14

تاریخ پذیرش داور: 9۵/09/24

واژگان کلیدی:
نفـت،  باالدسـتي  صنایـع  شـیمیایي،  مـواد 
مـواد  تولیـد  حوزه هـاي  اولویت بنـدي 
حوزه هـاي   ،TOPSIS روش  شـیمیایي، 

فنـاوري. 

)ahmadian@ripi.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

امـروزه بـا توجـه بـه گسـترش روزافـزون حیطـه فنـاوري و تحقیقات در 
سـطح دنیـا و محدودیت منابـع و امکانـات موردنیاز، براي اسـتفاده بهینه 
و کارا از قابلیت هـاي موجـود در سـطح ملـي و بخشـي، اولویت بنـدي 
دسـتیابي بـه اهـداف توسـعه فنـاوري و تحقیقاتـي امـري اجتناب ناپذیـر 
راسـتاي تخصـص  در  عمـده  و  اساسـي  مشـکالت  از  یکـي  مي باشـد. 
بهینـه قابلیت هـا و منابـع، مشـخص نبـودن زمینه هـاي توسـعه فنـاوري و 
امـکان  ایـن موضـوع عالوه بـر  اولویت هـاي تحقیقاتـي آنهاسـت  کـه 
حصـول بـه عـدم اثربخشـي پژوهـش و فنـاوري و اتـالف منابـع، باعـث 
ایجـاد شـکاف بیـن مراکـز تحقیقاتـي و پژوهشـي بـا سـایر بخش هـاي 

اقتصـادي و اجتماعـي نیـز مي شـود ]1 و2[. 
بهره برداري،  مراکز  گاز،  و  نفت  پاالیشگاهي  مجتمع هاي  کلیه  فعالیت 
مجتمع هاي پتروشیمي، مناطق عملیاتي حفاري، اکتشاف و تولید و سایر 
مي باشد.  شیمیایي  مواد  به کار گیري  نحوه  و  نوع  به  وابسته  نفتي  مراکز 
فعالیت  حفاظتي،  شیمیایي  مواد  و  فرایندي  کمك  مواد  کاربرد  بدون 
مراکز عملیاتي نفت و گاز مقدور نیست. به عنوان مثال، عمده فعالیت هاي 
فرایندي پاالیشگاه ها و مجتمع هاي پتروشیمي وابسته به ترکیبات محافظ 
و  اکسیژن  جاذب هاي  رسوب،  ضد  خوردگي،  بازدارنده هاي  مانند 
و  الکترولیت ها  کاتیوني،  و  آنیوني  مبدل  رزین هاي  مي باشد.  بیوساید 
مانند کلریت،  ترکیبات کلره  فسفاته، کربناته،  مواد  الکترولیت ها،  پلي 
و  کوآگوالنت ها  هیدرازیني،  و  سولفیتي  ترکیبات  هیپوکلریت، 

مرتبط  عملیاتي  واحدهاي  در  پُرمصرف  مواد  زمره  از  فلوکوالنت ها 
مجتمع هاي  و  بهره برداري  مراکز  گاز،  و  نفت  پاالیشگاه هاي  آب  با 
پتروشیمي مانند یوتیلیتي، بویلرها، عملیات تصفیه آب و پساب و غیره 
مي باشند. پاالیش گاز و نیز فعالیت هاي برج تقطیر نفت، بدون کاربرد 
آمین هاي جاذب مانند دي اتانول آمین، مونو  اتانول آمین و متیل دي اتانول 
 آمین که عهده دار جذب گازهاي اسیدي مي باشند و همینطور ترکیبات 

ضد کف با پایه سیلیکون، امکان پذیر نیست.
اسـتفاده از دمولسـیفایرها در مراکز بهره بـرداري واحدهاي نمك زدایي، 
افزایه هـاي اسـیدکاري در مراکـز حفاري و سـایر افزایه هـاي مصرفي در 
بخـش باالدسـتي صنعـت نفـت در راسـتاي بهینه سـازي راندمـان ازدیـاد 
برداشـت، حفـاري و تولیـد نفت خـام و فراورده هـاي نفتي بـا کیفیت باال 

نقش بسـیار اساسـي را ایفـا مي نمایند. 
وارداتي  گاز  و  نفت  عملیاتي  مراکز  در  مصرفي  شیمیایي  مواد  عمده 
تحمیل  به کشور  را  میلیارد دالري  ارزي صدها  هزینه  متاسفانه  و  بوده 
در  انحصاري  به صورت  شیمیایي  مواد  این  از  اعظمي  بخش  مي نماید. 
شرکت بزرگ نفتي دنیا تولید و به صورت فرموالسیون هاي تجاري به 
کشور فروخته مي شوند. تجربیات شناخت ساختار فرموالسیون ها، نشان 
مي دهد که در بسیاري از فرموالسیون ها آب به عنوان حالل مورد استفاده 
شیمیایي صرف  مواد  واردات  هزینه  از  بخشي  به عبارتي  مي گیرد.  قرار 
خرید آب مي شود! ناگفته نماند برخي حالل هاي دیگر مانند الکل ها و 
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یا گلیکول ها مورد استفاده در فرموالسیون ها نیز در داخل کشور تولید 
مي شوند که به علت عدم اطالع از فرموالسیون هاي بسته مصرفي، هزینه 

مضاعف بر اثر واردات به صنعت نفت تحمیل مي گردد. 
برخـي شـرکت هاي ایرانـي تأمین کننـده مـواد شـیمیایي مراکـز عملیاتي 
نفـت و گاز در واقـع تولید کننـده محصـول نهایـي بـا نـام تجـاري بـوده 
ولیکـن در واقـع بـا وارد کـردن مـواد اولیـه موثـر، بـا انجـام اختـالط و 
یـا فرموالسـیون، ترکیبـي جایگزیـن نمونـه خارجـي را ارائـه مي نماینـد. 
کافـي  شـیمیایي  دانـش  ولـي  اسـت،  تقدیـر  قابـل  امـر  ایـن  گرچـه 
پشـتیبان قضیـه نبـوده و همچنـان وابسـتگي خارجـي بـه مـواد اساسـي 
فرموالسـیون ها، ماننـد ترکیبـات آلکیـل ایمیدازولیني، ترکیبـات آلکیل 

آمینـي چـرب ، فسـفونات هاي آلـي و.... وجـود خواهـد داشـت]3[. 
انجام  همینطور  و  داخلي  تجهیزات  و  اولیه  مواد  از  برخورداري کشور 
تولید و ساخت مواد شیمیایي  پروژه هاي مرتبط پژوهشي در خصوص 
از  بازارهاي هدف داخلي و خارجي  به  امکان دسترسي  و  از یك سو 
مواد  به  نفت  باالدستي  صنایع  وابستگي  عدم  راستاي  در  دیگر  سوي 
شیمیایي وارداتي، از جمله عوامل موثر درحمایت از تولید داخل مواد و 

فرموالسیون هاي شیمیایي در سطح کشور مي باشد.
شـیمیایي  مـواد  تولیـد  فرایندهـاي  تنـوع  و  نبـودن  فراگیـر  همچنیـن 
مصرفـي در صنعـت نفـت و عدم وجـود اسـتانداردهاي ملـي در جهـت 
تأییـد دانش هـاي فنـي موجـود از عوامـل داخلـي بازدارنده هـا در تولیـد 

نیـاز اسـت.  فرآورده هـاي شـیمیایي مـورد 
پُر واضح است که حصول به اولویت بندي مناسب در حوزه فناوري هاي 
تولید مواد شیمیایي با عنایت به پیچیدگي شرایط و لزوم در نظر گرفتن 
بر  اولویت بندي  این  تا  مي کند  ایجاب  برنامه ریزي ها  در  متعدد  عوامل 
اساس  این  بر  گردد.  ایجاد  مختلف  مؤثر  عوامل  بین  تعادلي  مبناي 
نمي توان به مقوله اولویت بندي به صورت تك بُعدي نگاه کرد و یا با در 
نظر گرفتن یك شاخص نسبت به آنها اقدام نمود بلکه بهترین راه حل 
این است که با در نظر گرفتن شرایط و معیارهاي متعدد، این تصمیمات 
را اتخاذ کرد تا بتوان به یك سطح نسبي از نتایج مطلوب دست یافت ]3[. 
تعیین  موجود،  امکانات  و  منابع  از  مطلوب  و  صحیح  استفاده  براي 
حوزه هاي توسعه فناوري مورد نیاز و مشخص نمودن اولویت هاي آنها، 
با مشخص شدن حوزه  هاي  زیرا  است.  اجتناب ناپذیر  و  امري ضروري 
توسعه فناوري و اولویت هاي آنها، مي توان امکانات و منابع را به سمت 
اهداف مشخص و قابل کاربرد هدایت نمود و از طرفي بدون شناخت 
امکانات  تخصیص  آنها،  اولویت هاي  و  فناوري  توسعه  حوزه  هاي 
و  زمان  اتالف  عالوه بر  که  بوده  هدف  بدون  موجود  قابلیت هاي  و 
به کارگیري نامناسب نیروهاي متخصص و از بین رفتن سرمایه ها، موجب 

ناکارآمدي پژوهش و فناوري نیز خواهد گردید]1[.
و  ساخت  پژوهش،  راهبردي  جامع  سند  به  استناد  با  حاضر  مقاله  در 
مواد  نفت ]3[،  صنعت  در  پُرمصرف  شیمیایي  مواد  تولید  فناوري هاي 
شیمیایي مذکور در صنایع باال دستي در قالب گروه هاي مستقل تعریف 
و اهمیت پردازش به تولید آنها مورد تحلیل قرار گرفته و ضمن مروري بر 

ادبیات موضوع شامل تعریف مقوله اولویت بندي و جایگاه آن در توسعه 
اولویت بندي،  روش هاي  و  پُر مصرف  شیمیایي  مواد  تولید  فناوري هاي 
به تشریح ساختار الگوي پیشنهادي مورد استفاده در تحقیق و گام هاي 
اجرایي تحقیق تا استخراج نتایج پرداخته مي شود. در نهایت اولویت هاي 

توسعه فناوري هاي مذکور ارائه شده است. 

1- ادبیات تحقیق
1-1- تعریف اولویت بندي توسعه فناوري و اهمیت آن 

فراینـد اولویت بنـدي، سیاسـت گذاران و محققـان را قبـل از شـروع کار 
بـا یکدیگـر هماهنگ مي نمایـد]4[. اولویت به طور سـاده، فعالیتي اسـت 
کـه نسـبت بـه فعالیت دیگـر ترجیـح داده شـود و اولویت بنـدي، ترجیح 
دادن یـك فعالیـت بـه سـایر فعالیت هـا بر اسـاس معیارها و شـاخص هاي 

تعیین شـده است]۵[.
با توجه به حجم محدود منابع، پروژه هاي مختلف با یکدیگر در رقابت 
هستند تا منابع بیشتري کسب نمایند. اولویت بندي پروژه ها راه پاسخ گویي 
به این چالش است زیرا همواره تقاضا بیش از میزان منابع در دسترس 
است؛ بنابراین انتخاب پروژه مناسب از درجه اهمیت باالیي برخوردار 
نیازهاي تحقیقاتي طبق تعریف عبارت است  اولویت بندي  مي باشد ]۷[. 
تحقیقاتي،  نیازهاي  و حساس ترین  مهمترین  آن  در طي  که  فعالیتي  از 
شناسایي شده و از میان طرح هاي پیشنهادي، آن طرحي انتخاب  شود که 

در اولویت هاي باال و در راستاي اهداف تعیین شده باشد ]8[.
امـروزه بـا توجه به گسـترش روزافـزون حیطه توسـعه فناوري در سـطح 
دنیـا و محدودیـت منابع و امکانـات موردنیاز، براي اسـتفاده بهینه و کارا 
از قابلیت هـاي موجـود در سـطح ملـي و بخشـي، اولویت بندي دسـتیابي 
بـه اهـداف توسـعه فنـاوري امـري اجتنـاب ناپذیـر اسـت. براین اسـاس، 
مدیریت پژوهش و فناوري باید با اسـتفاده از یك رهیافت سـازمان یافته 
حوزه هـاي کاري و نیازهـاي ذینفعـان را تعریـف، توانمندي هـا را تعییـن 
و سـپس بـا اسـتفاده از یـك روش تعاملـي، چشـم انداز و مأموریتي براي 
خـود ایجـاد کنـد کـه بر مبنـاي آن، راهبـرد توسـعه فناوري قابل توسـعه 

باشد ]9[.  پیاده سـازي  و 
از  گرفتن  فاصله  گرو  در  به شدت  اولویت بندي  که  داده  نشان  تجربه 
اغلب ترجیح داده مي شود  قرار دارد و اگرچه  پیشین  روندهاي کاري 
شود،  انجام  بسته  فضاي  یك  در  و  دروني  به صورت  اولویت بندي  که 
اما بیشتر رهیافت هاي پایدار و موفق از کمك بیروني بهره برده اند]10[.

در مجمـوع ایـن امـر بـه اثبـات رسـیده اسـت کـه فراینـد برنامه ریـزي 
راهبـردي بـراي مدیریـت موفق توسـعه فناوري بنیادي و اساسـي اسـت. 
از ایـن رو اهمیـت پذیـرش تکنیك هـاي مختلـف و جدیـد مدیریتـي در 
ایـن حـوزه مورد تأکید اسـت. یکـي از این مـوارد، اولویت بندي اسـت. 
به طورکلـي هـدف از اولویت بندي مشـخص و واضح اسـت، در این راه 
محققـان روش هـا و فنون مختلفـي را در ارزیابي اولویت هـاي تحقیقاتي 
بـه کار گرفته انـد]11[. بـا توجـه بـه وجـود مدل هـاي مختلـف در تعییـن 
اولویت هـاي  تعییـن  رایـج  روش هـاي  ادامـه،  در  تحقیقـات،  اولویـت 
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تحقیقاتـي مـرور مي گـردد.

1-2- مدل ها و روش هاي رایج در اولویت بندي توسعه فناوري
توسـعه فنـاوري مبحـث مهمـي اسـت؛ امـا نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه بـا 
توجـه بـه تعـدد موضوعـات قابل تحقیـق، به کـدام موضوعـات پرداخته 

و چگونـه آنهـا اولویت بنـدي شـوند ]12[.
تعیین اولویت هاي توسعه فناوري به مفهوم حذف سایر گزینه ها نیست. 
اولویت ها براي هدایت محور فعالیت هاي توسعه فناوري بوده و هدف 
و  آتي  و  فعلي  نیازهاي  اساس  بر  مورد نیاز  تحقیقات  شناسایي  آن،  از 
در  است.  اولویت  تعیین  معیارهاي  اساس  بر  محدود  منابع  اختصاص 
در  فناوري  توسعه  پروژه هاي  و  موضوعات  انتخاب  موارد،  از  بسیاري 
سطح ملي و سازماني، با توجه به شاخص ها و معیارهاي کمي و کیفي 
صورت مي پذیرد. در برخي روش ها با استفاده از ابزارهاي کّمي به هر 
موضوعات  سپس،  و  مي شود  داده  نمره  معیارها  و  شاخص ها  از  یك 
رتبه بندي  اولویت،  معیارهاي  نمرات  مجموع  اساس  بر  پروژه ها  و 
مي گردند؛ ولي تنها استفاده ِصرف از ابزارها و روش هاي کّمي در تعیین 
اولویت ها چندان کاربردي نیست، درحالي که مي توان روش هاي کّمي 
اولویت بندي  براي  جامع  تا یك روش  به کار گرفت  مختلفي  کیفي  و 
توسعه فناوري به دست آید. در واقع، یکي از پیش شرط هاي اعتبار نتایج 
اولویت بندي، بهره گیري از روش و الگویي متناسب با مالحظات مرتبط 
است. با توجه به تأثیر نتایج اولویت بندِي توسعه ي فناوري بر جهت گیري 
و سرعت رشد علم و فناوري، سیاست گذاران همواره درباره فرایند و 
مهمترین  اساس  براین  دارند.  ویژه اي  حساسیت  استفاده  مورد  روش 

روش هاي رایج اولویت بندي تحقیقات عبارتند از:
)AHP( روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبي -

 )ANP( فرایند تجزیه و تحلیل شبکه اي -
 DEMATEL تکنیك -

- تحلیل هزینه – منفعت1 
- تحلیل منفعت/هزینه/ریسك2   

- روش فهرست بندي3   
- تکنیك دلفي4   

- روش مطالعه موردي۵   
- روش اثرات متقابل۶   

- روش تجزیه و تحلیل ساختاري۷   
- روش وزن دهي8   

- روش تصمیم گیـري چندمعیـاره9: کـه به دو دسـته مدل هاي چند هدفه 
)MODM( 10 و مدل هاي چند شـاخصه )MADM( 11 تقسـیم مي شوند. 

- تکنیك مقایسه زوجي12 
- روش تجزیه و تحلیل پوششي داده ها13

- روش تلفیقي14  
- روش آینده نگري فناوري 

روش هـاي ره نگاشـت فنـاوري، روش قیاسـي، تدوین سـناریو، تجزیه و 

تحلیـل پتنت هـا و ثبـت اختراعـات، تعییـن فناوري هاي کلیـدي و روش 
آینده نگـري  اسـتفاده شـده در  از روش هـاي  امکانپذیـري   - جذابیـت 

به شـمار مي آینـد ]12، 13، 14، 1۵[.
اقتضـاي هـر  بـه  بـا توجـه  بایـد  همچنیـن معیارهـا و شـاخص ها حتمـاً 
موقعیـت و در فراینـدي کامـاًل بومي تعیین شـود. در واقع، شـاخص ها و 
معیارهـا، نمـاد ارزش هـا و هدف هـا بـوده و ضامـن همسـویي اولویت ها 
بـا اسـناد کالن باالدسـتي مي باشـند؛ از ایـن رو ایـن مرحلـه را در فراینـد 

تعییـن اولویت هـا، قلـب اولویت بنـدي مي نامنـد ]۶[.
ارزیابي حوزه هاي فناورانه و فناوري ها و اولویت بندي آنها تحت تأثیر 
عواملي نظیر شاخص هاي تصمیم، نقطه نظرات تصمیم گیرندگان کلیدي 
بر یك  امر داللت  این  و لحاظ نمودن شرایط صنعت و ملي است که 
نوع تصمیم گیري پیچیده دارد. این شاخص ها از لحاظ ماهیت به صورت 
کّمي و یا کیفي هستند که گواهي بر پیچیدگي تصمیم گیري در مورد 
شاخص ها  برخي  براساس  گزینه ها  که  زماني  به ویژه  مي باشد.  آنها 
مطلوب و براساس برخي دیگر نامطلوب ارزیابي شوند. از سویي دیگر، 
تصمیم گیري باید به صورت گروهي انجام شود تا منجر به یك تصمیم 

مورد توافق و رضایت کلیه طرف هاي ذینفع گردد ]14[. 

1-3- اولویت بنـدي توسـعه فناوري هـاي تولیـد مـواد شـیمیایي 
ُپرمصـرف در صنعـت نفت

بخشي،  نظام  یك  به عنوان  نفت  صنعت  فناوري  و  پژوهش  نظام  در 
به  بتواند  نظام  این  بود که  اثربخش خواهد  اقدامات زماني  و  فعالیت ها 
مسائل، مشکالت و چالش هاي فناورانه و غیرفناورانه صنعت نفت پاسخ 
و  تعدد  تنوع،  گستردگي،  که  داشت  توجه  باید  بین  این  در  اما  دهد. 
پیچیدگي مسائل، مشکالت و نیازهاي فناورانه صنعت نفت از یك سو و 
محدودیت هاي ناشي از امکانات و تجهیزات، منابع مالي، نیروي انساني 
و محدودیت هاي زماني، از سوي دیگر امکان پاسخگویي کامل و جامع 
را عماًل ممکن نمي سازد. لذا بدیهي است که تعیین اولویت هاي پژوهشي 
در نظام پژوهش و فناوري صنعت نفت یکي از دغدغه ها و چالش هاي 
اساسي خواهد بود. در این راستا با توجه به رویکرد ره نگاشت فناوري، 
قبل از اولویت بندي باید حوزه هاي فناورانه موردنیاز براساس چالش هاي 

جاري و آتي صنعت نفت شناسایي و تعریف گردد]8 و 1۶[.

2- ساختار الگوي پیشنهادي
در  متعـدد  عوامـل  گرفتـن  نظـر  در  لـزوم  و  شـرایط  پیچیدگـي 
و  اهـداف  بیـن  تعادلـي  همـواره  تـا  مي کنـد  ایجـاب  تصمیم گیري هـا 
عوامـل موثـر در دسـتیابي بـه آنهـا ایجاد گـردد. برایـن اسـاس نمي توان 
بـه اولویت بنـدي به صـورت تـك بعدي نگاه کـرد و یا بـا در نظر گرفتن 
یك شـاخص نسـبت بـه آن تصمیم گیري کـرد بلکه بهتریـن راه حل این 
اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن شـرایط و معیارهـاي متعـدد، تصمیمات را 
اتخـاذ کـرد تـا بتـوان به یك سـطح نسـبي از نتایج مطلوب دسـت یافت. 
از آنجـا کـه تعییـن حوزه  هـاي توسـعه فنـاوري و اولویت بنـدي آنهـا از 
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عوامـل متعـددي تأثیـر مي پذیـرد و تـا حـدودي یـك روش قضاوتـي 
نیازهـاي  و  اولویت هـا  پویـاي  ماهیـت  به دلیـل  طرفـي  از  و  مي باشـد 
حوزه  هـاي  رتبه بنـدي  بـراي  تـا  مي شـود  ایجـاب  الـزام  ایـن  فناورانـه 
توسـعه فناوري هاي شـیمیایي مورد نیـاز صنعت نفـت از روش هاي کّمي 
و اطالعـات آمـاري دوره هـاي گذشـته نتـوان اسـتفاده کرد چراکـه اوالً 
بـا توجـه بـه اینکـه توسـعه فنـاوري در صنعـت نفـت براسـاس قابلیت هـا 
و امکانـات موجـود و بالقـوه آن انجـام نشـده اسـت. ثانیـاً در صـورت 
وجـود اطالعـات قبلـي، بدلیـل اینکـه بعضـي از حوزه هـاي فناورانـه در 
دوره هـاي قبـل وجـود نداشـته اسـت و هیچگونـه اطالعاتـي از آنهـا در 
اختیـار نمي باشـد، بنابرایـن الزم اسـت تـا بـراي تعیین حوزه  هاي توسـعه 
فناوري هـاي شـیمیایي مـورد نیاز صنعت نفت، روش هایي اسـتفاده شـود 
کـه ضمـن در نظـر گرفتـن شـرایط و حوزه  هـاي توسـعه فنـاوري مـورد 
نیـاز صنعـت نفـت در آینـده، دخالـت داده هـاي قبلـي و تاریخـي در آن 
کمتـر باشـد. بـراي این منظـور در ایـن پژوهـش از روش TOPSIS براي 
رتبه بنـدي حوزه  هـاي توسـعه فنـاوري مـورد نیـاز صنعـت نفـت و تعیین 
اولویت هـاي آنهـا بـا توجـه بـه عوامل مـورد نظـر و تخصیـص قابلیت ها 

و امکانـات بالقـوه کشـور اسـتفاده مي شـود.
در این تحقیق براي تعیین شاخص ها و معیارها دو مرحله زیر به اجرا درآمد: 
- شناسـایي شـاخص ها و معیارهـاي تعییـن اولویـت توسـعه فنـاوري بـه 

کمـك تحقیقـات پیشـین )داخلي و خارجـي( 
- دسـته بندي شـاخص ها و معیارهـاي شناسـایي شـده و پاالیـش آنهـا به 

کمـك خبرگان 

توسعه  رتبه بندي حوزه  هاي  براي   SISPOT روش  بکارگیري   -3
فناوري هاي تولید مواد شیمیایي مورد نیاز در صنعت نفت 

بـا توجـه بـه اینکـه هـدف اصلـي ایـن پژوهـش "رتبه بنـدي حوزه  هـاي 
توسـعه فناوري هـاي شـیمیایي مورد نیـاز صنعـت نفـت به منظـور تعییـن 
نیازهاي پژوهشـي به عنوان زیرسـاخت توسـعه فناوري بـر مبناي قابلیت ها 
و امکانـات کشـور" مي باشـد، بـراي به کارگیـري روش TOPSIS مراحل 

زیـر انجـام پذیرفت:

گام اول: تعییـن حوزه  هـاي توسـعه فناوري هـاي تولید مواد شـیمیایي 
مـورد نیـاز صنعت نفت 

منظـور از حوزه  هـاي توسـعه فناوري هـاي شـیمیایي، حوزه هـاي فناورانه 
مختلفـي اسـت کـه قابلیت مناسـبي را براي پاسـخ به چالش هـاي موجود 
و آتـي صنعـت نفـت دارنـد. در این طرح بـراي تعیین حوزه  هاي توسـعه 
و  فنـاوري  پژوهـش،  راهبـردي  براسـاس سـند  فناوري هـاي شـیمیایي، 

سـاخت مـواد شـیمیایي پُرمصـرف در صنعـت نفت اقدام شـد ]3[. 
در این سند مواد شیمیایي مورد استفاده در بخش هاي مختلف صنعت 
و  احصاء  پخش(  و  پاالیش  و  پتروشیمي  گاز،  نفت،  )شامل  نفت 
گردید.  جمع آوري  آنها  قیمت  و  مصرف  میزان  به  مربوط  اطالعات 
توانمندي  سطح  و  کشور  داخل  در  مواد  این  تولید  وضعیت  همچنین 
فرایند  تعمیق داخل  میزان  نظر  از  آنها  تولید کننده  فناورانه شرکت هاي 
تولید ارزیابي شد. در نهایت با توجه به میزان تأثیرگذاري این مواد در 
توسعه  حوزه  هاي  کشور،  در  موجود  فني  دانش  سطح  و  نفت  صنعت 
فناوري هاي تولید مواد شیمیایي موردنیاز صنعت نفت در قالب 22 گروه 
تخصصي به شرح جدول-1 تدوین گردید. همانگونه که در این جدول 
دیده مي شود، 8 گروه از این مجموعه به مواد شیمیایي مصرفي در صنایع 

باال دستي اختصاص دارد.

گام دوم: شناسایي معیارهاي اولویت بندي 
منظور از معیارها، عواملي است که براي اولویت بندي حوزه هاي فناورانه 
تأثیرگذار هستند. به عبارتي دیگر، حوزه  هاي توسعه فناوري باید با توجه 
از  از آنجا یي که هر کدام  اولویت بندي شوند.  تعیین شده  معیارهاي  به 
مي باشند،  موثر  فناوري  توسعه  حوزه  هاي  رتبه بندي  در  نهایتاً  معیارها 
نظر  در  معیارهاي  است.  برخوردار  خاصي  اهمیت  از  آنها  دقیق  تعیین 
گرفته شده براي رتبه بندي حوزه  هاي توسعه فناوري در تحقیق براساس 
استخراج از ادبیات موضوع و غربالگري توسط خبرگان مشخص شد. 

دمولسیفایر
مواد حفاظتي

)بیوساید، بیو دیسپرسانت، بازدارنده ها 
و پراکنده سازهاي رسوب،اکسیژن و 

سولفورزدا(

افزایه هاي اسید کاري چاهاي نفت و گازبازدارنده هاي خوردگي

جاذب هاي گازهاي اسیدي و 
ضد کف صنایع حفاري و پتروشیميرطوبت

مواد فعال سطحي )سورفاکتانت ها و حالل ها و روغن هاي ویژه
امولسیفایرها(

آنتي اکسیدانت هاي پلیمرافزایه هاي گل حفاري

مواد بهبود دهنده آب عملیاتيافزودني هاي پلیمر

آغازگرهاي پلیمریزاسیونافزایه هاي سیمان حفاري

کمك فیلترهاي معدني و آليمنعقد کننده هاي آلي و معدني

ترکیبات معدني ویژهافزودني هاي سوخت

رزین هاي مبدلمواد سلولزي

ترکیبات آلي ویژه
) آمین هاي چرب، الکل ها، 

کتون ها، ترکیبات حلقوي بعنوان 
حالل هاي خاص،...(

ترکیبات آلي فلزي )تیتانیوم، کبالت و 
آلومینیوم(

گروه هاي عمده مواد شیمیایي مصرفي در صنعت نفت1
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اینکه دو پرسشنامه، یکي براي مدیران عالي  به  با توجه  در این تحقیق 
معیارها،  میان  از  بود،  شده  تهیه  تخصصي  کارشناسان  براي  دیگري  و 
گردید.  استفاده  و  انتخاب  آنها  از  هرکدام  فعالیت  با  مرتبط  معیارهاي 

براین اساس معیارهاي هر دو گروه به شرح جداول-2 و 3 بود. برخي 
از این عوامل بین دو گروه مشترک و برخي نیز به طور خاص متعلق به 

یك گروه مي باشد. 

ماحظات 
اقتصادي

سهم در ایجاد ارزش افزوده باالتر در صنعت نفت

الزامات استراتژیک

سهم در عملکرد محصوالت نهایي صنعت نفت

سهم در ایجاد مزیت رقابتي براي صنعت نفتگستردگي کاربرد در صنعت نفت

اثرگذاري در رفع وابستگي راهبردي به خارج از کشوراثرگذاري بر هزینه تولید محصوالت صنعت نفت

سهم در عملکرد محصوالت صادراتي صنعت نفتحجم مصرف )مقداري( در صنعت نفت

اثرگذاري بر کیفیت محصوالت صنعت نفتهزینه پرداختي صنعت نفت

سهم در تحقق اهداف کالن صنعت نفت
اهمیت کاربرد در صنعت نفت

فوریت دستیابي به فناوري تولید محصوالت حوزه 

سایر عوامل
اثرگذاري محصوالت حوزه  بر سالم سازي و حفظ محیط زیست

میزان اشتغال زایي حاصل از کسب و کار تولید محصوالت حوزه 

معیارهاي مربوط به پرسشنامه تهیه شده براي مدیران عالي2

توانمندي 
دستیابي به 

فناوري

میزان تسلط به دانش پایه و مباني فناوري

الزامات استراتژیک

سهم در عملکرد محصوالت نهایي صنعت نفت

سهم در ایجاد مزیت رقابتي براي صنعت نفتتوان دسترسي به نرم افزار مورد نیاز

اثرگذاري در رفع وابستگي راهبردي به خارج از کشورتوان توسعه فناوري در سطح آزمایشگاهي 

سهم در عملکرد محصوالت صادراتي صنعت نفتتوان توسعه و تجاري سازي فناوري در سطح صنعتي

اثرگذاري بر کیفیت محصوالت صنعت نفتوجود نیروي انساني متخصص مورد نیاز

اهمیت کاربرد در صنعت نفتتوان دسترسي به سخت افزار مورد نیاز

فوریت دستیابي به فناوري تولید محصوالت حوزه توانایي در ایجاد هماهنگي میان اجزاي فناوري

ماحظات 
توسعه فناوري

ریسك جایگزیني محصوالت حوزه  با محصوالت دیگر

سایر عوامل

اثرگذاري محصوالت حوزه  بر سالم سازي و حفظ محیط 
زیست

وابستگي توسعه فناوري در حوزه  به شرایط و امکانات خاص

وضعیت محصوالت حوزه  در چرخه حیات

میزان دانش بنیان بودن فناوري تولید محصوالت حوزه 

میزان بین رشته اي بودن فناوري هاي تولید محصوالت حوزه 

میزان اشتغال زایي حاصل از کسب و کار تولید محصوالت 
حوزه 

سطح سرمایه گذاري الزم براي دستیابي به فناوري تولید 
محصوالت حوزه 

نیاز به حمایت ویژه براي دستیابي به فناوري تولید محصوالت 
حوزه 

نیاز به همکاري و مشارکت بین دستگاهي )فراوزارتي(

میزان اثرگذاري حوزه محصوالت بر زنجیره ارزش صنعت نفت

معیارهاي مربوط به پرسشنامه تهیه شده براي كارشناسان تخصصي3
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گام سوم: رتبه بندي حوزه  هاي توسعه فناوري
بـا تهیه پرسشـنامه و ارسـال بـراي کارشناسـان تخصصي و مدیـران عالي 
توسـعه  تـا حوزه  هـاي  آنهـا خواسـته شـد  از  نفـت  مرتبـط در صنعـت 
بـا معیارهـاي در نظـر گرفتـه شـده اولویت بنـدي  فنـاوري را متناسـب 

نماینـد. ایـن پرسشـنامه ها، در واقع پرسشـنامه اولویت دهي بـه حوزه  هاي 
توسـعه فنـاوري بـا توجه بـه معیارهاي اصلي بـود که به مدیران و دسـت 
انـدرکاران صنعـت نفـت داده شـد و از آنهـا خواسـته شـد تـا حوزه  هاي 
توسـعه فنـاوري  مشـخص شـده را با توجـه بـه معیارهاي مطرح شـده در 

نتایج رتبه بندي زمینه هاي توسعه فناوري در حوزه فناوري محصول براساس نظرات كارشناسان، مدیران عالي و یکپارچه شده 4

حوزه هاي فناورانه
رتبهوزن

ترکیبيتخصصيمدیریتيترکیبيتخصصيمدیریتي

0/840/3۷0/4۶1۵3جاذب هاي گازهاي اسیدي و رطوبت

0/۶۶0/4۷0/۵1222بازدارنده هاي خوردگي

0/۶30/3۶0/413۷۶افزودني هاي پلیمر

0/۶30/280/3۵4118توسعه کاربردهاي فرآورده هاي پتروشیمیایي

0/۶20/100/20۵191۷آنتي اکسیدانت هاي فرایندهاي پلیمریزاسیون

0/۶10/3۷0/42۶۶4حالل ها و روغن هاي ویژه

0/۵10/100/18۷1819آغازگرهاي پلیمریزاسیون

0/۵00/190/2۵81۵1۵ضدکف

مواد حفاظتي )بیوساید، بیو دیسپرسانت، بازدارنده ها و پراکنده سازهاي 
0/490/220/2۷91413رسوب، اکسیژن زدا و سولفورزدا(

0/480/230/28101312ترکیبات آلي ویژه )آمین هاي چرب، الکل ها، کتون ها ، ...(

0/440/190/24111۶1۶  مواد فعال سطحي )سورفکتانت  ها و امولسیفایرها(

0/440/290/32121010افزودني هاي سوخت

0/420/140/20131۷18مواد بهبوددهنده آب عملیاتي

0/340/۶20/۵۶1411دمولسیفایر

0/340/2۵0/2۷1۵1214افزایه اسیدکاري چاهاي نفت و گاز

0/320/080/131۶2020کمك فیلترهاي معدني و آلي

0/290/340/331۷89منعقد کننده هاي آلي و معدني

0/280/420/39184۷افزایه هاي سیمان حفاري

0/280/0۶0/10192222رزین هاي مبدل یوني

0/2۷0/0۷0/11202121ترکیبات معدني ویژه

0/2۶0/4۶0/42213۵افزایه هاي گل حفاري

0/2۵0/010/0۶222323ترکیبات آلي فلزي

0/230/320/3023911مواد سلولزي
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آن ارزیابي نمایند. سـپس اطالعات جمع آوري شـد و براسـاس هرکدام 
از گروه هـاي پاسـخ دهندگان تفکیـك گردیـد تـا بـراي اولویت بنـدي 

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیرند. 
پـس از تکمیـل و جمـع آوري پرسشـنامه ها، بـراي تلفیـق آن و رسـیدن 
بـه یـك معیـار واحـد، از روش میانگیـن حسـابي اسـتفاده گردیـد تـا در 
واقـع نظـر اعضـاء گـروه در قالـب یـك نظـر واحـد تلفیق گردد. سـپس 
نظـرات با اسـتفاده از رویه اجرایـي TOPSIS مورد تجزیـه و تحلیل قرار 
گرفـت تـا رتبه هرکـدام از حوزه  هـاي مورد نیاز توسـعه فنـاوري صنعت 
نفـت بـا توجـه بـه ترکیـب نظـرات مشـخص گـردد. در تجزیـه و تحلیل 
گرفتـه  نظـر  در  یکسـان  زیر معیارهـا  و  معیارهـا  کلیـه  وزن  اطالعـات، 
شـد و برایـن اسـاس نتایـج رتبه بنـدي حاصـل از نظـرات مدیـران عالـي 
و کارشناسـان تخصصـي به صـورت مجـزا به دسـت آمـد. سـپس نظرات 
مدیـران و کارشناسـان تخصصـي بـا در نظـر گرفتـن وزن هـاي 20 و 80 
بـا یکدیگـر ادغـام شـد. جـدول-4 اولویت هـاي برتـر از نظـر مدیـران، 
بـا  مي دهـد.  نشـان  را  آنهـا  نظـرات  ترکیـب  و  کارشناسـان تخصصـي 
توجـه بـه جدول فـوق و براسـاس تجزیـه و تحلیل تیم تحقیق، مشـخص 
گردیـد کـه نظـرات کارشناسـان تخصصـي به دلیل لحاظ کـردن اهمیت 
اسـتراتژیك گروه هـاي مـواد شـیمیایي 22 گانـه بـه واقعیـت نزدیك تـر 
نهایـي  اولویت هـاي  به عنـوان   ۵ شـماره  جـدول  اسـاس  برایـن  اسـت. 
توسـعه فناوري هـاي تولیـد مـواد شـیمیایي پُرمصـرف در صنعـت نفـت 

پیشـنهاد مي گـردد.
همانگونـه کـه در جـدول-۵ مشـهود اسـت مـواد شـیمیایي مصرفـي در 
صنایـع باالدسـتي نفـت شـامل دمولسـیفایرها، بازدارنده هـاي خوردگي، 
مـواد حفاظتـي، افزایه هـاي گل و سـیمان حفـاري در باالتریـن رتبـه بـه 
و  کارشناسـان  اجماع نظـر  بـا  اقتصـادي  و  اسـتراتژیك  اهمیـت  لحـاظ 
مدیـران عالـي همـراه اسـت. به نظـر مي رسـد کـه قـرار گرفتـن برخـي 
از مـواد شـیمیایي پُر مصـرف نظیـر افزایه هـاي اسـیدکاري و مـواد فعـال 
به علـت جامعیـت  پایین تـر  نفتـي در رتبه هـاي  سـطحي در محیط هـاي 
کمتـر مصـرف آن در صنعـت نفـت و عـدم آگاهـي خبـرگان مرتبط در 

ایـن حوزه هـا بـوده اسـت. 
مواد  تولید  و  فناوري ساخت  توسعه  اجراي طرح هاي  اولویت  بنابراین 
شیمیایي به ترکیبات مصرفي در صنایع باال دستي نفت شامل گروه هاي 

1 تا ۵ و گروه هاي 12 و 14 اختصاص دارد.
الزم بذکـر اسـت کـه در ادامـه ي ایـن فراینـد امـکان تجزیـه هریـك از 
ارزیابـي  به منظـور  زیربخش هـا،  بـه  اولویـت دار  فناورانـه  حوزه هـاي 
میـزان تعمیـق تولیـد داخلـي و میـزان بومـي بودن دانـش فني تولیـد آنها 
میسـر اسـت کـه مسـتلزم شناسـایي پایـه دانشـي تولیـد آنهـا در کشـور و 
توانمنـدي پژوهشـي دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـي کشـور در زمینـه 

توسـعه دانـش تولیـد آنهـا مي باشـد.

نتیجه گیري
نیـاز صنعـت نفـت بـه مـواد شـیمیایي بـا کاربردهـاي متفـاوت کـه در 

راسـتاي ازدیـاد برداشـت تولیـد و بهره بـرداري مراکـز نفـت و گاز و 
پتروشـیمي کشـور مورد اسـتفاده قـرار مي گیرنـد و واردات بیش از 400 
قلـم از مـواد شـیمیایي ویـژه و فرموالسـیون هاي متنوع مؤیـد اهمیت این 
حـوزه در راسـتاي بازدهـي باالتـر تولیـد و ارتقـاء کیفیـت نفت خـام و 

پایین دسـتي مي باشـد. نفـت وگاز و محصـوالت  فرآورده هـاي 
در تحقیـق حاضـر ضمن بررسـي اهمیت تولید مواد شـیمیایي در صنعت 
نفـت و به ویـژه در صنایـع باالدسـتي بـه مسـئله اولویت بنـدي حوزه هـاي 

رتبهوزنحوزه ها

0/۶21دمولسیفایر

0/4۷2بازدارنده هاي خوردگي

مواد حفاظتي )بیوساید، بیو دیسپرسانت، بازدارنده ها 
0/4۷3و پراکنده سازهاي رسوب، اکسیژن زدا و سولفورزدا

0/4۶4افزایه هاي گل حفاري

0/42۵افزایه هاي سیمان حفاري

0/3۷۶حالل ها و روغن هاي ویژه

0/3۷۷جاذب هاي گازهاي اسیدي و رطوبت

0/3۶8افزودني هاي پلیمر

0/349منعقد کننده هاي آلي و معدني

0/3210مواد سلولزي

0/2911افزودني هاي سوخت

0/2۵12افزایه اسیدکاري چاهاي نفت و گاز

ترکیبات آلي ویژه )آمین هاي چرب، الکل ها، 
0/2313کتون ها ، ...(

0/1914مواد فعال سطحي    )سورفکتانت  ها و امولسیفایرها(

0/191۵ضدکف

0/141۶مواد بهبود دهنده آب عملیاتي

0/101۷آغازگرهاي پلیمریزاسیون

0/1018آنتي اکسیدانت هاي فرایندهاي پلیمریزاسیون

0/0819کمك فیلترهاي معدني و آلي

0/0۷20ترکیبات معدني ویژه

0/0۶21رزین هاي مبدل یوني

0/0122ترکیبات آلي فلزي

5
نتایــج رتبه بنــدي زمینه هــاي توســعه فنــاوري محصــوالت شــیمیایي 
ُپرمصــرف در صنعــت نفــت براســاس نظــرات كارشناســان تخصصــي
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ا...،  حبیـب  رعنائـي،  عظیـم،  زارعـي،  مهـدي،  مرتضـوي،   .]1[  
اولویت بنـدي طرح هـاي تحقیقـات کشـاورزي بـا تأکیـد بـر فراینـد 
تحلیـل سلسـله مراتبـي، پژوهـش و سـازندگي در زراعـت و باغباني، 

.14-2 صـص   ،۷2 شـماره   ،138۵
بـا  پژوهشـي  اولویت هـاي  تعییـن  "دسـتورالعمل  م،  محمـدي،   .]2[  
اسـتفاده از راهبـرد پژوهـش در ضرورت هـاي بهداشـت ملـي"، مرکز 

ملـي تحقیقـات علـوم پژشـکي کشـور چـاپ اول، 1381.
]3[. مقـدم، محمـد رضـا، احمـدي، امیرناصـر، سـند جامـع پژوهـش، 
سـاخت، و فنـاوري مـواد شـیمیایي مصرفـي در صنعت نفـت، 1392، 
معاونـت پژوهشـي و فنـاوري وزارت نفـت، پژوهشـگاه صنعت نفت.
[4]. Campbell, S., Deliberative Priority Setting: a CIHR KT 
Module. Canadian Institutes of Health Research. 2010. 
[5]. Luke Georghiou, Jennifer Cassingena Harper., From 
priority-setting to articulation of demand: foresight for research 
and innovation policy and strategy. Futures, 2010, 43(3), 243-251. 

تبییـن  محسـن،  محقـق،  مهـدي،  زاد  پـاک  مصطفـي،  تقـوي،   .]۶[
الگویـي بـراي تعییـن اولویت هـاي پژوهـش و فناوري، روش شناسـي 

.1۵8-13۵ صـص.   ،)۶3(1۶ تابسـتان؛   ،1389 علوم انسـاني، 
[7]. Sowlati, T., Paradi, J. C., & Suld, C., Information systems 
project prioritization using data envelopment analysis. Mathematical 
and Computer Modelling, 2005, 41 (11), 1279-1298. 
[8]. Lehtola L and Kauppinen M, Suitability of Requirements 
Prioritization Methods for Market-Driven Software Product 
Development. Software Process Improvement and Practice (SPIP), 
2006, 11(1), 7-19.

]9[. مبینـي دهکـردي، علـي، ره نگاشـت فنـاوري : الگـوي یکپارچـه 
سـازي توسـعه کسـب و کار و بـازار، چـاپ اول، انتشـارات وزارت 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، 138۶.
اولویت هـاي  تعییـن  روش هـاي  بررسـي  رضـا،  مکنـون،   .]10[

 .30-2۵ صـص   ،12  ،13۷۵ رهیافـت،  تحقیقاتـي، 
سـعادت  اکبـر،  علـي  واجـارگاه، کـورش، خسـروي،  فتحـي   .]11[
طلـب، آیـت الـه، تورانـي، حیـدر، دیبـا واجـاري، طلعـت، طراحـي 
مکانیـزم اولویت یابـي پژوهشـي بـراي نظـام آموزش و پـرورش ایران 
)مـورد سـازمان آمـوزش و پرورش شـهر تهـران(. مطالعـات تربیتي و 

.210-18۵  ،)2(1389،11 روانشناسـي، 
]12[. رجبـي، احمـد، ارائـه الگویـي جهـت اولویت بنـدي زمینه هـاي 
توسـعه فنـاوري و اولویت هـاي تحقیقاتـي بـا ترکیـب روش منطـق 
فـازي و روش تحلیـل سلسـله مراتبـي، دومیـن کنفرانـس بین المللـي 

مدیریـت، تهـران، 1383.
اولویت هـاي  تعییـن  و  آینده نـگاري  ابراهیـم،  معینـي،   .]13[
فناوري )تجربـه کشـور هاي خارجـي بـا تأکید بیشـتر بر تجربـه ژاپن(، 
همایـش آینده پژوهي، فناوري و چشـم انداز توسـعه، تهران، دانشـگاه 

.)138۵( امیرکبیـر،  صنعتـي 
انتخـاب  در  معیارهـا  و  شـاخص ها  نادرقلـي،  قورچیـان،   .]14[
موضوعـات و پروژه هـاي تحقیـق و توسـعه، رهیافـت، 13۷۵، بهـار و 

.33  –  31 صـص   ،12 شـماره  تابسـتان، 
 ،)MCDM( 1۵[. اصغرپـور، محمد جـواد، تصمیم گیـري چند معیـاره[

چاپ نهم، انتشـارات دانشـگاه تهـران، )1390(.
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1- Benefit / Cost
2- Benefit/Cost/Risk Analysis
3- Checklist
4- The Delphi Method
5- Case study

6- Cross – Impact Method
 7- Structural analyzing Method
8-Weighting Method
9- Multiple Criteria Decision Making
10- Multiple Objective Decision Making

11- Multiple Attribute Decision Making
12- Pair-wise comparison technique
13- Data Envelopment Analyzing
14- Eclectic Method

فناورانـه در حیطـه فناوري هاي تولید مواد شـیمیایي مرتبط با فعالیت هاي 
صنعـت نفت پرداخته شـد. با روش ارائه شـده، اولویت بنـدي محورهاي 
توسـعه فنـاوري براسـاس اهمیـت و نقـش حوزه هـاي فناورانـه مرتبـط با 
آنهـا در رقابت پذیـري فناورانـه صنعـت نفـت امکان پذیـر گردیـد. در 
مجمـوع، ایـن تحقیـق رویکـردي نـو و یکپارچـه بـه مسـئله اهمیـت و 
اولویت بنـدي توسـعه فنـاوري در حـوزه تولید مـواد شـیمیاي پُرمصرف 
در صنعـت نفت داشـته کـه چنین رویکـردي مي تواند توسـعه فناوري را 

بـا نیازهاي اساسـي جامعـه هم راسـتا نماید. 
نتایـج حاصـل منتهـي بـه دسـته بندي گروه هـاي اصلـي مـواد شـیمیایي 

از روش  اسـتفاده  بـا  آنهـا  اولویت بنـدي  و  نفـت  در صنعـت  مصرفـي 
و  شـاخص ها  تعریـف  و  تعییـن  بـا  راسـتا  ایـن  در  مي باشـد.   TOPSIS
معیارهـاي ارزیابـي و بـا اجـراي مطالعاتـي تطبیقـي شـاخص هاي اولیـه 
اولویت بنـدي طرح هـاي توسـعه دانش هـاي فنـي گروه هـاي مذکـور بـا 

همـکاري و مشـارکت خبـرگان و کارشناسـان نهایـي گردیـد.
نتایـج نشـان مي دهد مواد شـیمیایي مصرفـي در صنایع باالدسـتي نفت از 
جملـه دمولسـیفایرها، افزایه هـاي گل و سـیمان حفـاري، مـواد حفاظتـي 
و بازدارنـده خوردگـي از باالتریـن اولویت هـاي پـردازش جهـت تولید 

داخلـي آنهـا برخوردار مي باشـند. 


