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سخن نخست

صنعت نفت ایران با س��ابقه ی بیش از یک 
قرن، کماکان در حوزه ی فن آوري و اجراي 
اغل��ب پروژه هاي ب��زرگ و کلیدی مدنظر، 
خریدمحور اس��ت که این رویك��رد با مباني 

اقتصاد مقاومتي تناقض قابل توجهي دارد. 
به منظ��ور ایجاد تح��ول در ای��ن حوزه ی 
مجموع��ه اي  ب��ه  آن  تبدی��ل  و  راهب��ردي 
دانش محور با رویكرد دس��تیابي به فن آوري 
محص��والت و فرآیندهاي جدی��د و تكمیل 
و توس��عه ی فن آوري هاي موجود، ضروري 
اس��ت نگرش و ع��زم حاکم ب��ر این صنعت 
به س��مت نظ��ام ن��وآوري ب��ر پای��ه ی علم، 
فن آوري و نوآوري با رویكردي فرصت ساز، 
مولد، درون زا، پیش��رو و برون نگر تغییر یابد. 
قرارداده��اي جدید باالدس��تي نف��ت و گاز 
ایران، مناسب ترین بستر براي تحقق این مهم 

است.
 باید مش��خص ش��ود که رویكرد مناسب 
نظ��ام نوآوري صنعت نفت جهت توس��عه ی 
مبتني بر ن��وآوري فن آوران��ه در حوزه هاي 
باالدست و پایین دست کدامند. عوامل مؤثر 
بر انتخاب اس��تراتژي مناسب توسعه در نظام 
نوآوري صنعت نفت کشور در هر دو حوزه 

عبارتند از:
)توس��عه ی  صنع��ت  هدف گ��ذاري   
محصوالت یا خدمات جدید یا دست یابي به 

فن آوري هاي بالغ(
 نوع دانش فني مورد نیاز )know-how يا 

)know-why

 سطح موجود دانش فني مورد نیاز
 متغیره��اي صنعت )اندازه ی بنگاه ها اعم 
از کوچ��ک یا بزرگ، ن��وع صنعت از قبیل 

دانش بر، سرمایه بر یا کاربر بودن(
 عوامل رقابت پذیري اعم از عوامل دروني 
تكنولوژیكي، صنعتي  توانمندي هاي  )شامل 
و منابع انس��اني متخصص(، شرایط تقاضاي 
داخل��ي، صنای��ع مرتب��ط و حمایت کننده، 
اس��تراتژي، س��اختار و رقاب��ت و دولت )از 
طریق تدوی��ن و اعمال سیاس��ت هاي تأمین 
مالي، قوانین و مقررات پایش��ي و مالیاتي از 

صنایع(
نكته ی قابل تأمل در اکتس��اب بس��یاري از 
فن آوري ه��ا در صنعت نفت این اس��ت که 
به علت بل��وغ بس��یاري از فن آوري هاي این 
حوزه، مس��یر اکتس��اب ف��ن آوري از طریق 

)DUI )Doing, Using, Interaction  ط��ي 
ش��ده؛ اما پس از انتقال خط تولید، س��اخت 
فن آوري و رس��یدن به س��طح پن��ج یا چهار 
متوقف ش��ده و به دنبال رس��وب دانش فني 
بنیادی��ن )know-why( مرتب��ط با فن آوري 

نرفته است )شكل-1(.
از س��وی دیگ��ر با توجه ب��ه اینكه صنعت 
نفت در دنیا و ایران قدمتي حدوداً صد س��اله 
دارد و اغلب فن آوري هاي این صنعت رشد 
یافت��ه و بالغن��د و همچنین دانش مهندس��ي 
بیش��ترین حج��م دانش را در ای��ن صنعت به 
خود اختص��اص داده  مي توان نتیجه گرفت 
ک��ه رویكرد یادگیري غالب در صنعت نفت 
ب��ه رویك��رد DUI )اجرا، اس��تفاده و تعامل 
ب��ا صاح��ب ف��ن آوری( نزدیک تر اس��ت و 
 باید حرکت از DUI آغاز ش��ده و به س��مت

دکتر بیژن مستقل
سردبیــر

راهبردهاي جهش فن آوري در حوزه هاي باالدست و پايين دست صنعت نفت كشور

1  وضعیت رویکردهاي توسعه ی فن آوري در صنعت نفت ایران

اغلب پروژه های تحقیقاتی در 

حوزه صنعت نفت از مرحله نمونه 

پایلوت فراتر نرفته است
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  STI )Science, Technology, Innovation(
)توس��عه ی علم��ی، خلق و ن��وآوری( انجام 

شود.
ف��ن آوري  به  ب��راي دس��تیابي  همچنی��ن 
محص��والت و فرآیندهاي جدید و تكمیل و 
توسعه ی فن آوري هاي موجود در این حوزه 

باید از رویكرد STI استفاده کرد.
جه��ت اتخاذ ای��ن رویكرد و دس��ت یابی 
در  فرآین��د  و  محص��ول  در  ن��وآوري  ب��ه 
نف��ت در حوزه هاي  فن آوري ه��اي صنعت 
باالدس��ت و پایین دست باید رویكرد مناسب 
اتخاذ و اجرا ش��ود. رویكرد مناس��ب جهت 
 طي این مس��یر رویك��رد جه��ش فن آورانه 
)Catch-Up( است که راهبردهاي مختلف بر 

اس��اس این رویكرد تشریح شده اند.ضروری 
است بر اساس شرایط کشور، راهبرد مناسب 
صنعت نفت در هر حوزه از بین این راهبردها 

انتخاب و بومي سازي شود.
بر این اساس برنامه هاي جهش فن آورانه ی  
توس��عه ی مبتني بر فن آوري در صنعت نفت 
بر پایه ی نقش محوري ش��رکت هاي بزرگ 
پیمانكار عمومي یا ش��رکت هاي اکتشاف و 
تولی��د داخلي بر اس��اس مراحل نمایش داده 
شده در ش��كل ارائه مي ش��ود. گفتني است 
هر یک از این برنامه ها بر اساس یک یا چند 
مورد از سیاست هاي اقتصاد مقاومتي ابالغي 

رهبر انقالب است.
با توج��ه به ابعاد جه��ش فن آورانه که در 
بخش قبل بررس��ي ش��د مراحل اس��تراتژي 
جه��ش فن آوران��ه در صنعت نف��ت باید بر 

اساس شكل-3 دنبال گردد.
از آنج��ا ک��ه ای��ن فرآیند طوالني اس��ت 
تحق��ق آن در ح��وزه ی پایین دس��تي ط��ی 
اجراي چندین پ��روژه ی متوالي قابل تحصیل 
اس��ت؛ در حالي که با توجه ب��ه نوع فعالیت 

و قراردادهاي بلندمدت حوزه ی باالدس��تي 
نفت و گاز، امكان اس��تفاده از فن آوري هاي 
نوآورانه و صرف هزینه هاي مربوطه در یک 

قرارداد نیز میسر است.
همان گونه که اش��اره شده یكي از عوامل 
مؤثر بر انتخ��اب راهبرد جه��ش فن آوري، 
متغیرهاي صنعت شامل اندازه ی بنگاه ها اعم 
از کوچک یا ب��زرگ و نوع صنعت از قبیل 
دانش بر، سرمایه بر یا کاربر بودن است. جهت 
انتخاب راهبرد جهش فن آوري مناسب براي 
حوزه هاي باالدس��ت و پایین دس��ت صنعت 

نفت، در ادام��ه برخي از ویژگي هاي این دو 
حوزه بیان مي شود.

برخي از این عوامل در حوزه ی باالدست 
)به عن��وان پیچیده ترین بخ��ش صنعت نفت(

عبارتند از:
 ع��دم قطعیت ذاتي در فعالیت ها و وجود 
مدل ریسک زیاد-پاداش زیاد در فعالیت هاي 

اکتشاف و تولید
 مق��ررات بین الملل��ي محیط زیس��تي و 
ش��رایط سیاس��ي بین الملل��ي )عامل بس��یار 

حساس(

3  مراحل پیاده سازي راهبرد جهش فن آوري در صنعت نفت

  
  وري در صنعت نفتآسازي راهبرد جهش فنمراحل پياده - 2شكل

  
 يزماني اجراي چندين پروژه يدستي در بازهپايين يتحقق آن در حوزه استطوالني  بااليند آنجا كه فرآاز 

باالدستي نفت و  يمدت حوزهبه نوع فعاليت و قراردادهاي بلندكه با توجه  در حالي ؛تحصيل استمتوالي قابل
  .استهاي مربوطه در يك قرارداد ميسر هاي نوآورانه و صرف هزينهوريآفن از گاز، امكان استفاده

 ياندازهرهاي صنعت شامل غيوري، متآبر انتخاب راهبرد جهش فن ثرؤگونه كه اشاره شده يكي از عوامل مهمان
. جهت انتخاب راهبرد استبر يا كاربر بودن بر، سرمايهنوع صنعت از قبيل دانش و يا بزرگكوچك ها اعم از بنگاه

دو هاي اين برخي از ويژگي ادامهدست صنعت نفت، در هاي باالدست و پايينوري مناسب براي حوزهآجهش فن
  شود.ميبيان حوزه 

  عبارتند از:)صنعت نفت بخشترين پيچيده عنوان(به باالدست يدر حوزه عواملبرخي از اين 
هاي اكتشاف و توليداد در فعاليتپاداش زي-ها و وجود مدل ريسك زيادعدم قطعيت ذاتي در فعاليت
بسيار حساس(عامل  الملليالمللي محيط زيستي و شرايط سياسي بينمقررات بين(
اي كه برخي اوقات پيرو تغييرات مقررات گونه(به و تكامل هميشگي زيادوري با سرعت تغييرات آرشد فن

جايگزين شوند) دباي هاوريآالمللي بسياري از فنبين
(عامل بسيار تأثيرگذار) المللنيروي متخصص با تجربه و كمبود فراوان در سطح بين
بودن برسرمايه
در بخش پژوهش و توسعه فراوانگذاري سرمايه

  
هاي در حوزههاي صنعت نفت وريآبه نوآوري در محصول و فرآيند در فن دستيابياتخاذ اين رويكرد و جهت 

رويكرد مناسب اتخاذ و اجرا شود. رويكرد مناسب جهت طي اين مسير رويكرد جهش  بايددست باالدست و پايين
بر اساس شرايط  . بايداندشدههاي مختلف بر اساس اين رويكرد تشريح ) است كه راهبردCatch-Upورانه (آفن

  سازي شود.بومي و انتخاب از بين اين راهبردها در هر حوزهراهبرد مناسب صنعت نفت  كشور،
نقش  يپايهبر  نفت وري در صنعتآمبتني بر فن يمرتبط با توسعه يورانهآهاي جهش فنبر اين اساس برنامه

هاي اكتشاف و توليد داخلي بر اساس مراحل نمايش داده هاي بزرگ پيمانكار عمومي يا شركتمحوري شركت
هاي يك يا چند مورد از سياست بر اساسها يك از اين برنامه د. گفتني است هرشوشده در شكل باال ارائه مي

  است.اقتصاد مقاومتي ابالغي از طرف مقام معظم رهبري 
ورانه در صنعت نفت آمراحل استراتژي جهش فن شدورانه كه در بخش قبل بررسي آابعاد جهش فنه با توجه ب

  .دنبال گردد 2-شكل بر اساس بايد

2  رویکرد پیشنهادی توسعه ی نظام نوآوري صنعت نفت
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سخن نخست

 رشد فن آوري با سرعت تغییرات زیاد و 
تكامل همیشگي )به گونه اي که برخي اوقات 
با تغییرات مقررات بین المللي، باید بسیاري از 

فن آوري ها جایگزین شوند(
 کمبود ش��دید نیروي متخصص با تجربه 

در سطح بین الملل )عامل بسیار تأثیرگذار(
 سرمایه بر بودن

 سرمایه گذاري فراوان در بخش پژوهش 
و توسعه

 قراردادهاي بلندمدت اکتشاف و تولید
 کاهش هزینه ی تولید با رشد فن آوري ها
 وجود شرکت هاي نفتي بزرگ بین المللي 
)IOC( در کن��ار ش��رکت هاي نف��ت دولتي 

)NOC( به عنوان بازیگران اصلي

همچنی��ن برخ��ي از عوام��ل در حوزه ی 
پایین دست عبارتند از:

میان م��دت  و  کوتاه م��دت  قرارداده��ا   
ومعم��والً تنها از بخش طراحي تا س��اخت و 

راه اندازي هستند.
 ریسک کمتر نسبت به حوزه ی باالدستي

 س��رمایه گذاري کم و متوس��ط نسبت به 
حوزه ی باالدستي

 زنجیره ی عرضه ی گس��ترده با بازیگران 
متعدد

با توجه ب��ه راهبردهاي جه��ش فن آورانه 
که در بخش قبل تش��ریح شد و ویژگي هاي 
صنعت��ي این دو ح��وزه، دو راهبرد زیر براي 
حوزه هاي باالدس��ت و پایین دس��ت صنعت 

نفت پیشنهاد مي شود )شكل-4(.
 در رویك��رد زنجی��ره ی ارزش معكوس 
)RVC )Reverse Value Chain ک��ه براي 
پیمانكاري عمومي در  ش��رکت هاي بزرگ 
حوزه ی پایین دس��تي پیشنهاد ش��ده با توجه 

به اینك��ه قرارداده��ا عمدت��اً کوتاه مدت و 
میان مدت هستند و معموالً تنها شامل طراحي، 
س��اخت و راه اندازي هس��تند ابتدا تمرکز بر 
انتقال فن آوري به روش DUI اس��ت. سپس 
پژوهش هایی جهت کس��ب دان��ش چرایي 
)STI( انجام مي شود تا در پروژه هاي بعدي، 

امكان اس��تفاده از فن آوري هاي نوآورانه ی 
شرکت ها وجود داشته باشند. 

 نكت��ه ی قابل توج��ه در پیش��نهاد راهبرد 
در  محص��ول  معك��وس  عم��ر  چرخ��ه ی 
تحق��ق اس��تراتژي هاي جه��ش فن آوران��ه 
 
براي ش��رکت هاي بزرگ پیمانكار عمومي 
در بخش باالدستي )شرکت هاي اکتشاف و 
تولید داخلي(، نقش مؤثر این ش��رکت ها در 
 )Deep Pocket( تأمین منابع مالي قابل توجه
ب��راي حرکت همزم��ان دو رویكرد DUI و 
STI است. این شرکت ها به دلیل ویژگي هاي 

زیر به عنوان موتور پیش��ران جهش فن آورانه 
در صنعت نفت شناخته مي شوند:

 پتانسیل فراوان جهت چانه زني بر سر اخذ 
فن آوري و اجراي سیاست کسب فن آوري 

در مقاب��ل ب��ازار به دلی��ل در اختیار داش��تن 
قراردادهاي بلندمدت اکتش��اف و تولید در 

کنار شرکت هاي بین المللي نفتي
 توانمندي جهت کس��ب دان��ش بنیادین 
فن آوري هاي کلی��دي صنعت و در صورت 
ل��زوم اقدام ب��ه خرید ش��رکت هاي صاحب 
فن آوري، همكاري فن آورانه با شرکت هاي 
بزرگ صاحب فن آوري دنیا و انتقال و انتشار 
دان��ش و فن آوري توس��عه یافت��ه در داخل 
کشور به کشورهاي منطقه و سایر کشورهاي 
دنیا به دلیل بهره مندي از منابع قابل توجه مالي

 توان مدیریت��ي فراوان که آنه��ا را قادر 
مي کن��د تمام��ي فرآین��د تعریف، تقس��یم، 
مدیری��ت و نظ��ارت ب��ر پروژه ه��اي عظیم 

صنعت نفت را بر عهده گیرند
 به دلیل اتصال به منابع سرشار و قدرتمند 
تحقیق و توسعه، توانایي فراهم کردن زمینه ي 
الزم براي تولید و رسوب دانش فني بنیادین 
ف��ن آوري را پس از انتقال فن آوري و دانش 
فني عملیاتي به صنعت از طریق ایجاد ش��بكه 
بین دانش��گاه ها و مراک��ز تحقیقاتي دولتي و 

خصوصي دارند.

4  راهبرد هاي پیشــنهادي جهش فــن آوري )تحقق رویکــرد STI×DUI( در صنعت نفت در 
حوزه هاي باالدست و پایین دست

مدت اكتشاف و توليدقراردادهاي بلند
هاوريآتوليد با رشد فن يكاهش هزينه
المللي هاي نفتي بزرگ بينوجود شركت)IOC( هاي نفت دولتي در كنار شركت)NOC( بازيگران  عنوانبه

  اصلي
  

  صنعت پايين دست نفت عبارتند از: يحوزه عواملهمچنين برخي از 
اندازيتنها از بخش طراحي تا ساخت و راه مدت، معموالًمدت و ميانقراردادهاي كوتاه
 باالدستي يتر نسبت به حوزهكمريسك
باالدستي يگذاري كم و متوسط نسبت به حوزهسرمايه
گسترده با بازيگران متعدد يعرضه يزنجيره

هاي صنعتي اين دو حوزه، و با توجه ويژگي شدورانه كه در بخش قبل تشريح آجهش فن هايبا توجه به راهبرد
  ).3- (شكل شوددست صنعت نفت پيشنهاد ميهاي باالدست و پاييندو راهبرد زير براي حوزه

  

هاي در حوزه ) در صنعت نفتSTI×DUI وري (تحقق رويكردآهاي پيشنهادي جهش فنراهبرد :3-شكل
  دستباالدست و پايين

 ياستراتژي انتخابي براي حوزه
 باالدست در صنعت نفت

 يحوزه استراتژي انتخابي براي
 صنعت نفتدر دست پايين


