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آسيب  شناسي فعاليت  هاي پژوهشي در صنايع باالدستي نفت و گاز

مقدمه
امــروزه تكنولــوژى توانســته هزينه  ها را 
كاهش داده و اشــتياق به ســرمايه  گذارى در 
اكتشــاف و توليــد نفــت و گاز را در نقــاط 
دوردســت افزايش دهد كه اين روند كماكان 
ادامــه خواهــد يافت. مســلماً دســت  يابى به 
تكنولوژى  هاى جديــد و تثبيت آنها به عنوان 
تأثيرگذارترين عامل در صنعت نفت، نيازمند 
انجــام تحقيقــات مناســب وهدفمند اســت. 
بى  شــك آنچه هم  اكنون در مجموعه صنعت 
نفــت به عنــوان تكنولوژى در اختيــار داريم 
حاصل تحقيقاتى است كه مدت  هاى طوالنى 
در مــوارد مختلف انجام شــده و اينك نتايج 
آن مورد اســتفاده قرار گرفته كه همين نتايج 
راهگشــاى شــركت  هاى مختلف نفتى است. 
به همين دليل، امروزه شــركت  هاى كوچك 
و بزرگ نفتى دنيا، هر يك به تناســب ســهم 
خود از اقتصاد نفت و گاز، بخش  هاى ويژه  اى 
را به امر پژوهش و تحقيق اختصاص داده اند. 
بودجه  اى كه شــركت  هاى نفتــى بزرگ دنيا 
صرف امور تحقيقاتى مى  كنند، گواه بر اهميت 
مقوله پژوهش و دست  يابى به تكنولوژى  هاى 

نوين توســط آنهاســت. مؤثرتريــن عامل در 
فعاليت  هاي پژوهشــي ايجاد انگيزه دروني در 
افراد اســت كه عالوه بر مســائلى مانند پول، 
شــناخت و ســاير عوامل بيروني، بــا مواردي 
مثل ماهيت كار، اشــتياق افراد و رويارويي با 
مسايل چالشي ارتباط دارد. بر اساس مطالعات 
انجام شــده در اين زمينه، رويــه كنترلي زياد 
و انتقادات سرپرســتان مانع انجام فعاليت  هاي 
پژوهشــي كاركنــان در صنايــع نفــت و گاز 

مي  شود.
مربوط به حوزه نفت و گاز ايران به عنوان 
عاملى مؤثر در انــرژى جهانى، مباحثى جدى 
اســت كه بر اســاس آنها تصميمات اساسى و 
سرنوشت  ســازى اتخــاذ مى  شــود. ازطرفى با 
توجه به تدوين سند چشم انداز20 ساله كشور 
و ترســيم جايگاه نخست ايران در عرصه  هاى 
اقتصادى، علمى و فن  آورى در ســطح منطقه، 
صنعت نفت به عنوان راهبردى  ترين صنعت در 
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اقتصاد ايران، مهم  ترين نقش را در زمينه تحقق 
چشم  انداز ملى ايفا خواهد كرد. به طورى كه 
مى  توان گفت توفيق صنعت نفت در اين مهم 
به منزلــة موفقيت اقتصاد ايران اســت. بنابراين 
ضرورى اســت اهميت موضــوع پژوهش در 
اين بخش از اقتصاد كشــور بيش از گذشــته 

درك شود.
اما متأســفانه درســت در زمانى كه تقويم 
تاريخ صنعت نفت ايران صدساله شده، تحقيق 
و پژوهش در حوزه اين صنعت، بسيار جوانتر 
از خــود صنعت نفت بوده و به نظر مى  رســد 
كشــور ما هنوز در حــال برداشــتن گام  هاى 
نخست در زمينه فعاليت  هاى علمى در صنعت 

نفت است.
هركــدام از اجزاي اصلــي فرآيند تحقيق 
و پژوهــش با چالش  هايــي كــه مي  توانند بر 
رونــد فعاليت  هــا، بــه ويــژه در اثربخشــي و 
كارآيي اين فرآيند مؤثر باشند روبرو هستند.

شــكل-1 نشانگر فرآيند تحقيق و پژوهش در 
صنعت نفت است.

ورودي  هــاي واحدهــاي تحقيقاتــي در 
صنعت نفت به شيوه  هاي مختلفي برنامه  ريزي 

مي  شوند:
 خط  مشــي و استراتژي تبيين شده از سوي 

معاونت پژوهش و فن  آوري وزارت نفت
و  اولويت  هــا  بلندمــدت،  برنامه  هــاي   

سياست  گذاري  هاي پژوهشي
كالن  اهــداف  و  اعتبــارات  برنامه  هــا،   
سازمان متبوع يا شــركت  هاي تابعه (مديريت 

پورتفوليو)
 پيشــنهادها و نظرات شركت در خصوص 

نيازهاي پژوهشي (ايده پژوهشي)
 پيشنهادها و پروپوزال  هاي پژوهشي مراكز 

دانشگاهي و تحقيقاتي
 تجــارب حاصــل از بازديدهاي صنعتي و 
آموزش  هاي تخصصي و كارگاه  هاي پژوهشي

خروجي  هاي فرآيند پژوهش نيز مشتمل بر 
موارد متنوعي است:

 نتايج و دستاوردهاي پروژه  هاي پژوهشي
 گســترش تعامل با دانشــگاه  ها و استفاده 
از توان علمي واحدهاي پژوهشــي جهت رفع 

مشكالت سازماني
 جذب نخبگان علمــي و صنعتي در قالب 

طرح  ها و پروژه  هاي پژوهشي
 توســعه ديــدگاه آينده  نگري ســازمان و 

مديريت صحيح منابع و امكانات
 عملياتــي كردن نتايج پژوهشــي در قالب 

بسته اجرايي
 تشــكيل كميته  هاي تخصصي پروژه  اي به 
منظور پيگيــري و اجراي نتايج پژوهشــي در 

صنعت

در  فـن  آوري  و  پژوهـش  آسيب  شناسـي   -1
صنعت نفت كشور

پژوهش در صنعت نفت متناسب با تجربه 
و قدمت تاريخى ايــن صنعت حركت نكرده 
است. بخشــى از داليل اين ناهماهنگى، عدم 

شناســايى مناســب مشــكالت و ويژگى  هاى 
پژوهش است. زمان  بر و هزينه  بر بودن، ريسك   
زياد، كيفيت نامناســب و عدم تأمين فاينانس 
و گارانتى  هــاى الزم از معضــالت ذاتى نهفته 
در امر پژوهش اســت. از آنجاكه هر حركت 
تحقيقاتى و پژوهشــى درحين اجرا با موانع و 
مشــكالتى مواجه مى  شــود، در اين قسمت به 

معضالت يادشده اشاره مى  شود:
الف) جدى نگرفتن نياز به پژوهش و خلق 
فن  آورى در صنعت نفت: متأسفانه همواره نياز 
به فن  آورى در صنعت نفت از طريق خريدارى 
آن با پول نفت برطرف شــده است. در برخى 
موارد نيز حتى دانش فنى توليد يك محصول 

چندين بار خريدارى شده است.
ب) وجـود قوانيـن دسـت  و  پاگير ادارى 
بـراي پژوهش  گران: ذهنيــت ادارى حاكم بر 
پژوهش در صنعت نفــت بايد ذهنيتى خالق، 

سيال و آزاد باشد.
بـه  پژوهشـى  پروژه  هـاى  وابسـتگى  ج) 
سـليقه  هاى مديريتى و سياسى: متأسفانه برخى 
از مديران پژوهش را امرى ســورى پنداشــته 
و اعتقادى به آن ندارنــد. ناديده  گرفتن مقوله 
پژوهش در تصميم  گيرى  هاى انتقال تكنولوژى 
و سياست  گذارى  هاى كالن سبب دير به نتيجه 
رســيدن طرح  هــا و پروژه  هــا و عدم  كارآيى 
مناســب آنها مى  شــود. از ديگر ايــرادات اين 
وابســتگى را مى  تــوان ناتمام  مانــدن كار پس 
از تغييــر مديــران خواند. در برخــى از موارد 
مشــاهده شــده كه مديران جديد، برنامه  هاى 
مديــران قبلى را رها كرده و برنامه  هاى تازه  اى 
را آغــاز مى  كنند كــه اين موضوع ســبب از 
دســت رفتن زمان و هزينه شده و مانع به نتيجه 

رسيدن برنامه  هاى جديد نيز مى  شود.
از ديگــر داليــل ناتمام  مانــدن پژوهــش 
درصنعــت نفت كشــورمان دورى از گردونه 

رقابت، مشترى و بازار است.
هم چنين اســاس پژوهش بر كار گروهى 
اســتوار است كه در كشــور ما اين امر نيازمند  فرآيند تحقيق و پژوهش     1  
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فرهنگ  سازى وآموزش است.
د) انتخـاب سـرفصل  هاى مناسـب و بـروز 
بـراى تحقيـق و پژوهـش: .بــراى مثال فرض 
كنيد قرار باشــد فعاليتــى تحقيقاتى روى يك 
تكنولوژى در صنعت نفت انجام شود كه شايد 
همين تحقيق ده  ها سال قبل در جاى ديگرى از 
دنيا انجام شــده و مقاالت آن به چاپ رسيده 
باشد. چنان  چه حتى در اين تحقيقات به دانش 
فنى تكنولوژى مدنظر نيز دســت يابيم، به طور 
قطــع مــدت زمان زيــادى صــرف تحقيقات 
بنيــادى، كاربــردى، طراحــى فرآيندها، تهيه 
اسناد مهندســى پايه و غيره خواهد شد كه در 
همين مدت، تكنولــوژى   مذكور در دنيا بروز 
شده و ارتقاء پيدا كرده و بنابراين صنعت نفت 
ما با صرف زمان و هزينه فراوان، تنها به دانش 
فنى منسوخ  شــده  اى دســت  يافته و تالش  هاى 
پژوهش  گران كشــور نيــز به دليــل تكرارى 
بودن، مورد اســتقبال مراكز بــزرگ علمى و 

پژوهشى دنيا قرار نخواهد گرفت.
ارتباطات بين  المللى و استفاده از تجربيات 
شــركت  ها و پژوهش  گــران خارجى از ديگر 
ابزار دســت  يابى به يك فن  آورى نوين است. 
در حال حاضر پژوهش  گــران در اين زمينه با 
محدويت  هاى مالــى و اقتصادى و ســازمانى 
دســت بــه گريباننــد. در حالــى كه داشــتن 
ارتباطــات بين  المللــى از راه  هاى تســريع در 

دست يابى به فن  آورى محاسبه مى  شود.

2- پيشـنهادهايى جهت بهبود وضعيت پژوهش 
در صنعت نفت

بــا توجه بــه كمبودهــا و مشــكالتى كه 
درصنعــت نفــت كشــور وجــود دارد، بايد 

بــه تحقيقاتى كــه در ايــن صنعــت كاربرد 
بيشــترى دارند اولويــت داد. بنابراين وزارت 
نفت و مراكز پژوهشــى وابســته بــه آن بايد 
ســرمايه  گذارى خود را به ســمت گســترش 
تحقيقات كاربردى ســوق دهنــد. به عبارت 
ديگــر جهت  گيرى ســرمايه  گذارى  ها بايد به 
ســوى تحقيقاتى باشــد كــه در ايجاد ارزش 
افــزوده يــا افزايش توليــد و بهبــود كيفيت 
محصوالت توليدى مؤثرند. اگرچه شــركت 
پژوهش  گران و اســاتيد ايرانى در ســمينارها 
وكنفرانس  هاى مربوط بــه نفت وگاز و ارائه 
مقاله توسط آنها، نســبت به سال  هاى گذشته 
رشد چشم  گيرى داشته، اما اينكه پژوهش  هاى 
انجام شــده، مقاالت مربوطه و اسناد علمى تا 
چه اندازه در توليــد تكنولوژى مؤثر بوده  اند 

نياز به بررسى وتأمل بيشترى دارد.
ورود  جهــت  دانشــگاه  ها  از  حمايــت 
بــه حيطه پژوهــش و تحقيــق در بخش  هاى 
مختلــف صنعــت نفــت، ايجــاد پارك  هاى 
فــن  آورى با هــدف حمايــت از فعاليت  هاى 
پژوهشى و توسعه فن  آورى و افزايش بودجه 
مربــوط به فعاليت  هــاى پژوهشــى در حوزه 
باالدســتي نفت، از جمله عوامل مؤثر جهت 
بهبود فعاليت  هاي پژوهشــي در صنعت نفت 

است.

نتيجه گيرى
طبق سند چشم  انداز كشور تا سال 1404 
خورشــيدى بايــد ميــزان 501 ميليــارد دالر 
در صنعــت نفت ســرمايه  گذارى شــود. لذا 
از آنجاكــه صنعت نفت صنعتى چند بخشــى 
اســت، به طور قطع اين ميزان سرمايه  گذارى 

بدون انجام فعاليت  هاى پژوهشى و تحقيقاتى 
غيرممكن خواهد بود. كشــور ما نيز چنان  چه 
خواهان توســعه مناســب نفت و گاز، كسب 
ارزش افزوده حداكثرى و تبديل مزيت نسبى 
در منابع انرژى به مزيــت رقابتى (توان  مندى 
تكنولوژيكى) است، تنها با تدوين برنامه  هاى 
صحيح براى تحقيق و توســعه و پژوهش در 
زمينــه نفت، گاز و پتروشــيمى بــه اين مهم 
دست خواهد يافت. با تحقق اين برنامه  هاست 
كــه ايــران مى  توانــد تهديــدات حاصل از 
كاهــش منابع اوليه انرژى در ســال  هاى آتى 
را به فرصت  هايى براى توســعه مبدل ســازد. 
در ايــن راســتا صنعــت نفت به افــرادى نياز 
دارد كه روى مسائلى فراتر از حل مشكالت 
سيســتم  هاى موجــود تمركز و تفكــر كنند. 
افرادى كه خوب ببيننــد، مطالعه كنند، تغيير 
و تحوالتى كه هرروزه در دنيا انجام مى  شود 
را بررســى كنند، تكنولوژى  ها و فرآيندهاى 
متنوع و جديد را بشناسند و موارد بهينه  اى را 
كه با شــرايط كشــور مطابقت دارند انتخاب 
كرده و مزايا و معايب آنها را گزارش نمايند. 
به طــور حتم عامــل اصلى موفقيــت در اين 
حوزه، توجه به نيروهــاى متخصص و ماهر، 
نگهدارى و تربيت صحيح و هم  چنين دلگرم 
نگه داشتن آنهاست. هزينه  هاى انجام شده در 
پژوهش نوعى سرمايه  گذارى است؛ چرا كه 
در آينده دستاوردى چندين برابرى به همراه 
بزرگداشت  بزرگترين  خواهد داشت. مسلماً 
يكصدســالگى صنعتــى كه قصــد دارد رفاه 
عمومى ورونق اقتصادى مردم را تضمين كند 
همانا ايجاد زمينه  هاى شكوفايى روزافزون آن 

صنعت است.
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