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Abstract 

Despite the fact that Iran is one of the biggest 

owners of the oil and gas reserves of the 

world, but in terms of upstream oil 

technologies have always had problems and 

Iranian exploration and production companies 

do not have a significant position in terms of 

technological capability, especially in the 

important field of enhanced oil recovery. 

Along with various factors at the micro and 

industrial levels, appropriate policy-making 

and government support at the macro level 

are of particular importance in developing the 

technological capabilities of domestic 

companies. To this end, the present study has 

extracted and evaluated the most important 

macro policies for the technological 

development of exploration and production 

companies. First, using the content analysis 

method, the applied policies and successful 

experiences of other countries were extracted 

by a comprehensive review of the literature. 

Then, using the interpretive structural 

modeling method and based on the opinions 

of Iranian exploration and production experts, 

the extracted policies were classified and the 

relationships between them were identified. 

Strengthening the relationship between 

industry and university, financial incentives 

for firms’ R&D activities, establishing 
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government-sponsored R&D institutions, 

linkages with international companies and 

absorbing their technological knowledge, 

local content and import substitution policy 

and protection of the domestic market, and 

commercializing firms’ innovations And 

supporting them are the most important 

macro policies extracted from the results of 

this study. 
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ی اکتشاف و تولید ایرانی ها شرکت فناورانه های توانمندی توسعه یها سیاست استخراج

 در حوزه ازدیاد برداشت نفت

 2فرد یاسر سبحانی، *2پور سعيد شوال، 1سينا طریقی

 دانشکده مدیریت پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایرانفناوری، دانشجوی دکتری مدیریت  -1

 هیات علمي دانشکده مهندسي پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایرانعضو  -2

 

 دهيچك

های باالدستتي نفتت، همتواره دارای مشتکبوي بتوده و       نفت و گاز جهان است، اما از منظر فناوریکه ایران جزو بزرگترین کشورهای دارنده ذخایر  رغم این علي

ای به لحاظ سطح ووانمندی فناورانه به خصوص در حوزه مهم ازدیاد برداشت نفت دنیا ندارنتد  در کنتار    ی اکتشاف و وولید ایراني جایگاه قابل مبحظهها شرکت

ی داخلتي  هتا  شترکت ای در ووسعه ووانمنتدی فناورانته    ت، سیاستگذاری مناسب و حمایت دولتي در سطح کبن اهمیت ویژهعوامل متعدد در سطوح خرد و صنع

ی اکتشتاف و وولیتد در حتوزه ازدیتاد برداشتت      ها شرکتی کبن برای ووسعه فناورانه ها سیاستحاضر به استخراج و ارزیابي مهمترین  مقالهدارد  به این منظور، 

کار گرفته شده و وجربیات موفق کشورهای دیگر با مرور جامع ادبیات استخراج شتد،   ی بهها سیاستست  ابتدا با استفاده از روش وحلیل مضمون، نفت پرداخته ا

داشتت نفتت   های ازدیتاد بر  برای فعالیت ها سیاستکارگیری روش مدلسازی ساختاری وفسیری و بر اساس نظرات خبرگان اکتشاف و وولید ایران، این  سپس با به

هتای متالي بترای     هتا مشتخش شتد  وقویتت اروبتات صتنعت و دانشتگاه، مشتو          بندی شده و روابط بین آن سازی شده و در قالب مدلي سطح صنعت نفت ویژه

هتا، سیاستت    انته آن المللي و جتذ  و دانتف فناور   ی بینها شرکت، ایجاد موسسات وحقیق و ووسعه دولتي، ایجاد پیوند با ها شرکتهای وحقیق و ووسعه  فعالیت

شده از نتتای  ایتن    ی کبن استخراجها سیاستها از مهمترین  و حمایت از آن ها شرکتهای  جایگزیني واردات و حفاظت از بازار داخلي، و وجاری کردن نوآوری

 پژوهف هستند 

 برداشت نفت ادیازد ،دیاکتشاف و وول  ،فناورانه یووانمند ،يدولت تیحما ی،فناور استیس: ها كليدواژه
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 1مقدمه -1
با بروز مطالعات ووسعه صنعتي  2مفهوم ووانمندی فناورانه

وبدیل به موضوعي جدی در  1980شکل گرفت و در دهه 

پس از آن و در دو دهه   [1] ادبیات فناوری و نوآوری شد
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 shavvalpour@iust.ac.ir :دار مکاوبات نویسنده عهده *
2 Technological capability 

رد ووجه قرار گرفته و اخیر ووانمندی فناورانه به شدت مو

ارائه و به ابعاد  آناست  وعاریف متعددی هم از   گسترده شده

منابع الزم برای  را  آناست  برخي   پرداخته شده آنمختلف 

  برخي ووانمندی [3, 2] اند  مدیریت و ایجاد وغییر فني دانسته

 هضم، های الزم برای جذ ،ها و مهارت فناورانه را دانف

ای   عده   [4] اند  خلق فناوری دانسته و وغییر انطبا ، استفاده،

های موجود وعریف   فناوریووانایي استفاده موثر از از محققین 
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ها برای اکتسا    ووانایي بنگاه ،ای دیگر  و عده [5] اند  ردهک

دانف، هضم و بکارگیری دانف، استفاده موثر از دانف، ووسعه 

  [6, 1]دانشها، فهم و استفاده از دانشهای خارج از سازمان 

ووانمندی فناورانه ابتدا بیشتر در صنایع وولیدی و محصول 

پردازان این  وجه قرار گرفت  از مهمترین نظریهمورد ومحور 

و در سطح  2ای بوده که با رویکرد وظیفه [6] 1حوزه لل

از ووانمندی فناورانه ارائه  3بندی  های وولیدی یک طبقه  بنگاه

را ووسعه دادند  به  آن [2] 4کرده و پس از آن بل و پویت

در  [7] 6در کره و کاوز [5] 5لحاظ وجربي نیز به مطالعات کیم

به  ووان اشاره کرد  به مرور این مطالعات امریکای الوین مي

 محور نیز بسط پیدا کرد    صنایع خدماوي و صنایع فرایند

 گاز و نفتدر صنعت باالدستي  [8] 7این مفهوم با مطالعات آکا

ی نفتي ها وارد شد و پس از آن مطالعاوي در کشور

انجام شد  اما با در نظر گرفتن اهمیت صنعت  ووسعه  حال در

نفت و جایگاه این صنعت در وامین انرژی دنیا، به میزاني که 

است  به خصوص   است به این حوزه پرداخته نشده  الزم بوده

در ایران نیز مطالعه در این حوزه بسیار اندک بوده و از معدود 

 [9] نوری  قاضيمقدم و   ووان به میری مطالعات در این زمینه مي

به رغم جایگاه در مالکیت ذخایر ایران اشاره کرد  متاسفانه 

المللي   نفتي دنیا، به لحاظ فناورانه جایگاهي در عرصه بین

ی نفتي ایراني در ها شرکتندارد  دلیل اصلي عدم ووفیق 

 ها شرکتسطح پایین ووانمندی فناورانه این  ،المللي  عرصه بین

ست  امروزه با ووجه به ا ها دسازی آنووجه به ووانمن و عدم

هدفگذاری کبن اقتصادی کشور که کم کردن وابستگي 

های  ست وا قابلیتا اقتصاد ملي به فروش نفت است، ضروری

ی نفتي داخلي افزایف یابد وا به جای ها شرکتفناورانه 

فروش و صدور نفت خام، فناوری و خدمات نفتي صادر 

د برداشت که در آینده شود  به خصوص در عرصه ازدیا

صنعت نفت دنیا نقف اساسي بازی خواهد کرد، از هم اکنون 

ی نفتي داخلي ووانمند شوند وا بتوانند در ها شرکتمي بایست 

 بازار آینده این صنعت جایگاه مناسبي داشته باشند 

و برای اروقای سطح  9و صنعت 8عوامل زیادی در سطوح خرد

                                                 
1 Lall 
2 Functional  
3 Taxonomy   
4 Bell and Pavitt 
5 Kim 
6 Katz 
7 Acha 
8 Micro level 

در صنایع مختلف در ادبیات  ها شرکتووانمندی فناورانه 

است  همه این عوامل در سطوح مختلف   مربوطه بررسي شده

ها به لحاظ   نقف و جایگاه خود را برای ووانمندسازی بنگاه

د و ده ها جهت مي فناورانه دارند، اما آنچه که به همه آن

عوامل سطح  ،ها باشد کننده آن کننده و وسریع وواند وسهیل مي

ی ها ها و حمایت ی دولتي و مشو ها استسیشامل  10کبن

ی ها   به خصوص در صنعت نفت کشور[10] دولتي است

ی ها  شرکتتشان ملي بوده و ووسعه مانند ایران که نف حال در

 ،صاحبان ذخایر نفتي هستند ها در این کشور 11ملي نفت

   دهد  میاهمیت این موضوع بیشتر از سایر صنایع خود را نشان 

و  ها  سیاستبنابراین، سوال اصلي این است که چه 

ی اکتشاف ها  شرکتوا  استیي در سطح کبن الزم ها  مشو 

و وولید داخلي به لحاظ فناورانه ووانمند شده و در مسیر 

ووسعه فناورانه گام بردارند؟ برای یافتن پاسخ این سوال، 

و با  12ای  مرحلهگیری رهیافت عقبني/کار هحاضر با بپژوهف 

و  ها سیاستبه استخراج مهمترین  13پایین رویکرد باالبه

ی سطح کبن ووسعه ووانمندی فناورانه در حوزه ها مشو 

به مرور پیشینه  2بخف  در ازدیاد برداشت نفت پرداخته است 

در راستای اروقای ووانمندی فناورانه  ها سیاستگذاری دولت

حلیل واریخي به و 3بخف  است؛  صنایع مختلف پرداخته شده

صنعت اکتشاف و وولید در ایران و جایگاه ازدیاد برداشت 

اسناد باالدستي در حوزه ازدیاد برداشت که  به پرداخته و

اشاره  ،اهمیت این صنعت برای کشور است دهنده نشان

بحث  5بخف  روش پژوهف بوده و نهایتاً 4است  بخف   کرده

 شده برای ازدیاد سازی ی ویژهها سیاستگیری و ارائه  و نتیجه

 شود   برداشت نفت در ایران را شامل مي

 

 ي دولتی براي توسعه توانمندي فناورانهها سياست -2

ی ها سیاستدر دو دهه اخیر محققین برجسته بسیاری به 

فناورانه دولتي و نقف سیاستگذاری کبن در ووسعه ووانمندی 

 در فناورانه گوید ووانمندی مي [5] اند  کیم صنایع پرداخته

 یها سیاست به زیادی حدود وا ووسعه حال در کشورهای

 و فعال معتقد است که دخالت [6] لل  دارد بستگي دولتي

                                                                            
9 Meso level 
10 Macro level 
11 National Oil Companies 
12 Rational/ staged approach 
13 Top-Down 
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 ووانمندی اروقای در مهمي نقف وواند مي ها دولت موثر

ی ها سیاستنیز به  [7] باشد و کاوز داشته صنایع فناورانه

صنایع و دولتي در راستای اروقای ووانمندی فناورانه 

محققین برجسته دیگری نیز به   پرداخته است 1آزادسازی

ی دولتي و سطح کبن بر ووسعه صنعتي و ها سیاستاهمیت 

اند که منشا الهام نظریاوشان  روقای ووانمندی فناورانه پرداختها

در سایه  ووسعه حال دروحوالت صنعتي کشورهای 

صنعتي است  ووسعه   اری درست در سطح کبن بودهسیاستگذ

کشورهای آمریکای الوین، رشد سریع کشورهای شر  آسیا 

مانند کره و وایوان، و ظهور اقتصادهای نوظهوری مانند چین 

 است    و هند همگي در سایه سیاستگذاری درست ممکن شده

های کبن برای   برخي محققین به طور خاص به سیاست

آن را در  اخته و برخي دیگردهای فناورانه پر  ووسعه ووانمندی

اند  از مهمترین وحقیقات دسته کنار عوامل دیگر در نظر گرفته

 اشاره کرد که به مقایسه [11] 2به آگاروال ووان مي اول

ی ها سیاست وا پرداخته هند و کره فناوری های  سیاست

 استخراج هند ووسعه ووانمندی فناورانه صنایع برای را مناسبي

 در فناوری ووانمندی و راهبرد به [12] 3یا فان و واوانابه  کند

 به منجر چگونه که اندپرداخته چین و ژاپن کشورهای

اند که   به این نکته رسیده و شده آنها صنعتي ووسعه و پیشرفت

 فناوری سیاست نداشتن از ووسعه حال در کشورهای بیشتر

 انقب  بررسي به [13] 4کاسانوا  برندمي رن  مناسب

 شرکت یک فناورانه ووانمندی و فناورانه های  وبش

 کشور های کبن  سیاست به پاسخ در مکزیک سازی شیشه

نیز با  [14] 5است  اینتاراکومنرد و وچاکانو پرداخته مکزیک

شده در ی اوخاذها سیاستمطالعه صنعت اوومبیل وایلند به 

باال بردن سطح ووانمندی سطح کبن در کشور وایلند برای 

بومي اوومبیل سازی این کشور ی ها شرکتفناورانه 

اند  در مطالعه دیگری که در صنعت الکترونیک چین   پرداخته

 سیاست انتخا  موضوع به [15] و همکاران 6انجام شد، گائو

 یها شرکت با رقابت برای چیني یها شرکت مناسب

سیاست کلي را مورد بررسي قرار  دو و پرداختند چندملیتي

 و ببرند باال را وولید و ساخت ووانمندی که این اول :دادند

                                                 
1 Liberalization  
2 Aggarwal 
3 Fan and Watanabe 
4 Casanueva 
5 Intarakumnerd and Techakanont 
6 Gao 

 به را چین و کرده جذ  چندملیتي یها شرکت از را فناوری

 را نوآوری ووانمندی که این دوم کنند، وبدیل دنیا وولید مرکز

نیز با بررسي همپایي  [16] لل و همکاران  ببخشند بهبود

 های که حمایت رسیدندکشور ژاپن به این نتیجه  7فناورانه

 در فناورانه ووانمندی ایجاد در مهم یها مولفه از یکي دولتي

 مناسب های  سیاست وضع و است محلي یها شرکت

 خصوص به ،کند  فراسازماني نقف مهمي در این راستا ایفا مي

 و ووانمندی باالبردن به ومایل جایي وا ها شرکت که

 پذیرند  مي را آن ریسک و شوند مي خود فناورانه های  سرمایه

 بسیار دولتي حمایت پس  باشد داشته ووجیه مالي لحاظ به که

 بیاورد عمل به را الزم مالي حمایت و ها  انگیزه که است مهم

  برزیل و وایوان، چین کره، یمانند وجربه کشورها

و  گاز و نفتوحقیقات درخور ووجهي نیز در حوزه انرژی و 

است  یکي از    انجام شده ها آنسیاستگذاری فناوری در 

زمینه  در [17] 8بوهم  مهمترین این وحقیقات را نوربرگ

 یها سیاستپذیر انجام داده و های فسیلي و وجدید انرژی

 این در نوآوری برای انرژی های یفناور قبال در دولتي مناسب

ها  دو نوع استراوژی برای دولت : اواست  کرده بررسي عرصه را

ی طرف ها سیاستو  9ی طرف وقاضاها سیاست در نظر گرفته؛

است  در حوزه باالدستي   و هرکدام را وشریح کرده 10عرضه

ووسعه  حال خیز در هم وحقیقاوي در کشورهای نفت گاز و نفت

است  یکي از مهمترین وحقیقات در زمینه   انجام شده

 [18] 11سیاستگذاری دولتي در باالدستي نفت را مانچیني و پاز

 در فناورانه ووسعه ها آندر صنعت نفت برزیل انجام دادند  

 مورد زماني دوره یک در را برزیل نفت باالدستي صنعت

 آنو سیر وحول سیاستگذاری کبن و واثیر  داده قرار بررسي

ی نفتي برزیل و به ها شرکتبر اروقای ووانمندی فناورانه 

 1در جدول   را مورد کاوش قرار دادند 12خصوص پتروبراس

وحقیقات در خصوص سیاستگذاری ای از مهمترین  خبصه

انه در صنعت انرژی ارائه برای اروقای ووانمندی فناور

 است   شده

ایران نیز مطالعاوي هرچند اندک انجام  گاز و نفتدر صنعت 

به بحث  [24] فروشان و همکاران  است  برای مثال نیل  شده

                                                 
7 Technological catch up 
8 Norberg-Bohm 
9 Demand-pull 
10 Supply-push 
11 Mancini and Paz 
12 Petrobras  
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یادگیری فناورانه در صنعت گاز ایران پرداختند و به عوامل 

های خارجي   گي و وابستگي این صنعت به فناوریماند  عقب

اند که بخف عمده آن مربوت به عوامل سطح کبن   اشاره کرده

 است    بوده

به بررسي یادگیری  [9] نوری  مقدم و قاضي  همچنین میری

فناورانه در صنعت باالدستي نفت ایران و با مطالعه موردی 

ل عقب ماندگي و عوام وهای پارس جنوبي پرداخته   روژهپ

عدم یادگیری در این صنعت را در سطوح خرد، صنعت و 

با رویکرد  [25] اند  امیرقدسي و همکاران  کبن بررسي کرده

ی ها سیاستمطالعه وطبیقي با کشور نروژ به بررسي و مقایسه 

کبن صنعت نفت ایران برای ووسعه ووانمندی فناورانه با این 

نیز با مقایسه  [26] مکارانکشور پرداختند و بندریان و ه

المللي و ملي، پیشنهادهایي برای   ی نفتي بینها شرکت

های رقابتي   سیاستگذاری مناسب در جهت ایجاد مزیت

 ی داخلي ارائه کردند ها شرکت

کمبود وحقیقات مختش ووسعه  ،همانطور که مشخش است

گذاری  ایران و سیاست گاز و نفتدر حوزه ووانمندی فناورانه 

صنعت  با اینکه ملموس است  مناسب برای این موضوع کامبً

 ووسعه حال درور از سایر کشورهای   ای طوالني  ایران سابقه نفت

ووجهي به لحاظ فناورانه نداشته و  جایگاه قابل ،نفتي دارد

است  به   درخور ووجهي در این حوزه انجام نشدهووسعه 

ها علیه صنعت  خصوص در سالهای اخیر و با وحمیل وحریم

نفت ایران، لزوم سیاستگذاری درست در این زمینه بیف از هر 

شود  به همین منظور در این   زمان دیگری احساس مي

ی سطح کبن در ها سیاستپژوهف به استخراج مهمترین 

ی ها شرکتاست وا   پرداخته شده گاز و نفتباالدستي  حوزه

و سیاستگذاری  ها  اکتشاف و وولید داخلي بتوانند با حمایت

 ی فناورانه خود بپردازند  ها مناسب دولتي به اروقای ووانمندی

 

 و انرژي گاز و نفتي فناورانه در صنعت هاتوانمنديبرخی از مهمترین تحقيقات انجام شده در سياستگذاري كالن براي ارتقاي  (1 جدول

 ي اجرا شدهها سياستاهم  صنعت كشور منبع ردیف

1 

 2003 سال از داخلي یها شرکت به وولید و اکتشاف های پروژه واگذاری به شروع - گاز و نفت نیجریه [19]

 عالي اموزش و کشور از خارج در وحصیل برای دانشجوهای نفت اعطای بورسیه به -

 نوآور و فناور داخلي یها شرکت برای مالیات و ها وعرفه کردن کم -

 ووسعه و وحقیق برای ها دانشگاه ی نفتي باها شرکت وقویت اروبات -

2 
 و فسیلي انرژی همه کشورها [17]

 پذیر وجدید

 مربوطه یها هزینه ووسعه و وخصیش بودجه برای وقبل و وحقیق وقویت -

 ی فناورانهها ایجاد بازار و حمایت و بازاری کردن نوآوری -

3 

 هند، ایران، [20]

 چین

 درصد10سیاست جایگزیني واردات در ایران و هدفگذاری برای اروقای محتوای بومي به میزان ساالنه  - بادی انرژی

 ایجاد بازار در ایران برای کاالهای داخلي ووسط دولت و ارائه وضمین برای خرید محصوالت -

 وشویق به وحقیق و ووسعه در هند -

 ایجاد وعرفه برای واردات در چین -

4 

 سیاست ناموفق انحصار بازار در دست پتروبراس در ابتدا- نفت باالدستي برزیل [18]

 کشور ملي نفتي یها شرکت مشارکت با ووسعه و وحقیق به نفتي مدهایدرآ از درصد  1 اختصاص -

برای استفاده از  برزیل نفت صنعت به خارجي یها شرکت شکستن انحصار پتروبراس و آزاد کردن ورود -

 ها آنسرریز دانف و فناوری 

 درصد از درامدشان به وحقیق و ووسعه 1ی داخلي و خارجي برای وخصیش ها شرکتملزم کردن  -

5 
 -ووده  زیست انرژی مالزی و چین [3]

 بادی انرژی
 ها شرکت فناورانه مهارت سطح اروقای و پرسنل اموزش برای دولتي موسسات ایجاد-

 دولتي مالي حمایت با فناورانه مشترک یها پروژه در خصوصي بخف از حمایت-

6 

به  بومي یها شرکت ووسط کاالها و سرویسها از درصد51 دولت به وامین اجبار محتوای بومي و سیاست- گاز و نفت آنگوال [21]

 باشد واردات از باالور درصد10 از بیشتر محلي قیمت که استثنای مواردی

  نفتي یها سرویس ووسعه برای گاز و نفت صنعت در فناورانهپیوندهای  گسترش -

7 
 گسترش پیوندها - گاز و نفت برزیل [22]

 اروقای محتوای بومي -

8 
 افریقای [23]

 جنوبي

 و خورشیدی انرژی

 بادی
 سیاست جایگزیني واردات-



 1399، پائیز 3فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال دوازدهم، شماره ؛ فرد یسبحان اسریپور،  شوال دی، سعقییطر نایس

33 

برداشت  ادیو ازد ديصنعت اكتشاف و تولبررسی  -3

 رانیدر ا

 دياكتشاف و تول يها شركت ليتشك یخیتار ليتحل 3-1

 رانیدر ا

IPCدر قراردادهای نوین نفتي ایران به نام 
که در اسفندماه  1

ی ها شرکتووسط وزارت نفت ارائه شد، ایفای نقف  1392

ی همکار و شریک ها شرکتنفتي ایراني به صورت 

نشانه اصلي وحول صنعت  2المللي  ی نفتي بینها شرکت

باالدستي نفت ایران است  البته انتقال و ووسعه فناوری در 

است، اما هیچ کدام از   باالدستي نفت همواره مورد ووجه بوده

فناوری ووفیق  دانف و های قراردادی قبلي به لحاظ انتقال  مدل

ی ها شرکت  در ومام طول حضور [27] اند  چنداني نداشته

نفت کشور اعم از قراردادهای امتیازی،  خارجي در صنعت

قراردادهای مشارکتي، قراردادهای خدماوي و بیع متقابل به 

های نوین و آموزش نیروهای   ودری  ووجه به انتقال فناوری

  اما فر  و اهمیت اصلي این مدل [28] داخلي بیشتر شد

جدید قراردادی با مدلهای قبلي در ایجاد انگیزه الزم برای 

های به روز خود   المللي نفتي است وا فناوری  ی بیناه شرکت

  این موضوع یکي از مسایلي است که [29]را وارد کنند

های انتقال فناوری مورد نظر بوده و   خا  روشهمواره در انت

 3اند از جمله گاالقر  محققین زیادی نیز به این موضوع پرداخته

ست برای که به طور ویژه به اهمیت سیاستگذاری در [30]

هایشان   ی چندملیتي به انتقال آخرین فناوریها شرکتورغیب 

 است    به چین را مورد بررسي قرار داده

ی خارجي وامین ها شرکت ،ایران در مدل جدید قراردادی

دهند و با در نظر گرفتن مبحظات   مالي الزم را انجام مي

ایراني، نکاران و سازندگان درصدی از پیما 51استفاده حداقل 

دهند  پس از اجرای   های ووسعه میادین را انجام مي  پروژه

های میادین به جهت   برداری از خروجي  ها، امتیاز بهره  پروژه

گذاری انجام شده وا مدوي به شرکت مربوطه   برگشت سرمایه

 شود   واگذار مي

دو نکته مهم از این مدل قراردادی قابل استفاده است: اول 

بردار از   ي نفتي خودشان بهرهالملل بینی ها رکتشاینکه چون 

زمان و با  شوند وا در بهترین  مخازن هستند، ورغیب مي

                                                 
1 Iran Petroleum Contract 
2 International Oil Companies 
3 Gallagher 

های ووسعه میادین را اجرا کنند و   باالورین کیفیت پروژه

گذاری خود ببرند  این مدل   بیشترین منفعت را از سرمایه

قراردادی بیشترین نزدیکي را به روش سنتي کسب و کار 

بل از ملي شدن نفت وا ق بویژهدارد،  4شاف و وولیداکت

ی ملي نفت ها شرکتووسعه نفتي و وشکیل   کشورهای درحال

المللي در   ی بینها شرکت  دوم اینکه حضور مشارکتي ها آندر 

های   شود که فناوری ی نفتي داخلي باعث ميها شرکتکنار 

و دانف فناورانه باالدستي نفت به  ها آنمورد استفاده ووسط 

  برای این منظور [31] ی داخلي منتقل شودها شرکت

ها   ی داخلي سطح مشخصي از ووانمندیها شرکتبایست  مي

را داشته باشند وا بتوانند دانف و فناوری را جذ  و هضم 

ی و یي غربالگرها شرکتبایست    بنابراین، مي[32] کنند

الزم برای مشارکت با های   حیتانتخا  شوند که دارای صب

المللي باشند و با وارد شدن به فرایند یادگیری   ی بینها شرکت

 فناورانه به ودری  رشد کنند  

آن  صدددولت در 1394برای وحقق این اهداف، در مهرماه 

های ابتدایي را   ظرفیت ها شرکتکدام کند بررسي  برآمد که

  [29] دارند وولیداکتشاف و  یها شرکتبرای بدل شدن به 

اببغ شد   1395نامه وعیین صبحیت وا اردیبهشت ماه   شیوه

شرکت نفتي ایراني به عنوان  17در طي دو مرحله غربالگری، 

ی اکتشاف و وولید که شایستگي واگذاری میادین به ها شرکت

ی ها شرکتو مشارکت با  IPCبر اساس مدل قراردادی  ها آن

  انتخا  شدند  2مطابق جدول  ،دارندالمللي نفتي را   بین

، ها شرکت نیبه ا دیعنوان اکتشاف و وول یالبته با وجود اعطا

که ومام  يواقع يیها شرکترا به عنوان  ها آنووان   يکماکان نم

را داشته باشند،  دیکار اکتشاف و وولو کسب کی یها  یووانمند

به حسا   ،يالملل  نیب یها  با نمونه سهیبه خصوص در مقا

های بالقوه  ووانمندی نيی ایراها شرکت[  در اینکه 29آورد ]

المللي در اختیار دارند  بسیاری برای حضور درخشان بین

در  ها شرکتنیست، اما امکان بالفعل حضور این  یدیورد

ها  وا حد زیادی به نحوه مدیریت این ووانمندی يعرصه جهان

 يها بستگ ووسط دولت ها آنو ووسعه دادن  يو جهت ده

 دارد 

 اهميت ازدیاد برداشت نفت 3-2

 برداشت عمده ازدیاد نوع دو به طور کلي به برداشت ازدیاد

                                                 
4 Exploration & Production 
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 ي اكتشاف و توليد تایيد شده وزارت نفت ایرانها شركت :1 جدول

 تاسيس مالكيت شرح خدمات نام شركت ردیف

 شرکت پتروپارس 1
میادین گازی و  پیمانکار عمومی در زمینه توسعه

 وجانبی مهندسی خدمات ارائه
 1376 شرکت نیکو

 1366 صندوق بازنشستگی نفت ، ارائه خدمات حفاری و مهندسی و خدمات جانبیگاز و نفتتوسعه میادین  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 2

 1378 خصوصی خدمات حفاری و استخراج شرکت دانا انرژی 3

 1376 شرکت نیکو ، ارائه خدمات حفاریگاز و نفتتوسعه میادین  و اکتشاف شرکت پتروایران 4

 1387 گروه مپنا ، ارائه خدمات حفاری و جانبیگاز و نفتمیادین  های توسعه اجرای طرح مپنا گاز و نفتشرکت  5

 1368 سپاه پاسداران سازی ، سدسازی، انتقال آب و نیرو و راهگاز و نفتصدور  قرارگاه خاتم االنبیا 6

 1351 سازمان گسترش توسعه میادین گازی، ساخت و نصب تجهیزات نفتی و پاالیشگاهی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران 7

 1384 اجرایی فرمان امام ستاد اکتشاف،حفاری، ذخیره سازی گاز، توسعه میادین نفتی پرشیا گاز و نفتشرکت توسعه  8

 1370 سهامی عام سرمایه گذاری در نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی شرکت سرمایه گذاری غدیر 9

 1387 خصوصی اکتشاف، استخراج و خدمات حفاری در صنایع باالدستی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 10

 1389 سپاه پاسداران خدمات حفاری و مهندسی توسعه میادین نفتی و گازی، شرکت پتروگوهر فراساحل پارس کیش 11

 1371 صندوق بازنشستگی نفت اندازی تاسیسات در بخش فراساحل پیمانکار عمومی در ساخت، تصب و راه مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 12

 1354 عام سهامی گاز و نفتی ها پیمانکار عمومی در زمینه مهندسی ساختمان در پروژه کیسون گاز و نفت 13

 1386 نپتا گاز و نفتی ها ارائه خدمات حفاری و مهندسی در پروژه گلوبال پتروتک کیش 14

 1377 سهامی عام گاز و نفتی ها ارائه خدمات حفاری و مهندسی در پروژه حفاری شمال 15

 1366 گروه مهندسین مشاور افق کاالارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی، تعمیرات و نگهدارى و تامین  توسعه صنعت ایران افق 16

 1380 سهامی خاص گاز و نفتارائه خدمات مهندسی در توسعه میادین  مهندسی و خدمات پارس پتروزاگرس 17

 

)یافته ووسعه
1
IOR)  یافته افزایف برداشت ازدیاد و(

2
EOR)  

 هایي  روش کلیه یافته به ازدیاد برداشت ووسعه  شود  مي وقسیم

 هر با مخازناز  برداشت بیشتر موجب شود که مي اطب 

 های  حفاری عملیاوي و های  استراوژی مانند شوند  مي روشي

 به ور  مشخش طور به و بوده IOR بخشي از  EOR اما افقي 

شیمیایي  وزریق و امتزاجي ثالثیه مانند روشهای های  روش

، 3برداشتهای از مخازن نفتي در سه دسته اولیهگردد    مي اطب 

 قابل وقسیم است: 5و ثالثیه 4ثانویه

 مخزن در کافي انرژی که وقتي :اولیه برداشت -

 طبیعي صورت به آن از برداشت و است موجود

  شود   مي انجام

 شود،  مي کم مخزن انرژی وقتي :ثانویه برداشت -

 بنابراین و شود  نمي انجام طبیعي صورت به برداشت

                                                 
1 Improved Oil Recovery 
2 Enhanced Oil Recovery 
3 Primary 
4 Secondary  
5 Tertiary  

 هایي  روش با یعني ،افتد  مي اوفا  ثانویه برداشت

 ورمیم مخزن انرژی گاز وزریق یا آ  وزریق مثل

 چاه از نقت و وارد وزریقي چاه از گاز و آ  و شده

  شود   مي خارج ای  ووسعه

 اقتصادی نیز ثانویه برداشت گاهي :ثالثیه برداشت -

 کانال زمان مرور به آ  است ممکن مثب باشد  نمي

 دیگر سمت از و وارد سمت یک از کرده، ایجاد

 که باالست انقدر نفت به آ  نسبت یا شود، خارج

 این در  باشد  نمي اقتصادی نیز ثانویه برداشت

 برداشت از مخزن از اقتصادی برداشت برای شرایط

 نظیر هایي  روش که شامل شود  مي استفاده ثالثیه

 اصلي هدف که شیمیایي مواد امتزاجي و وزریق

 شرایط وغییر طریق از نفت اشباع کاهف ها آن انجام

   ، خواهد بوداست سیال و سنگ مشترک فصل اولیة

ها  به صورت نمودار سلسله مراوبي جایگاه این روش 1شکل 

 دهد  نسبت به هم را نشان مي
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 هاي مختلف برداشت از مخازن نفتی نمودار روش (1 شكل

 

ی اکتشاف و وولید حوزه ها شرکتیکي از مهمترین وظایف 

ازدیاد برداشت نفت است  ازدیاد برداشت نقف بسیار حیاوي 

ی ها شرکتصنعت نفت دنیا بازی کرده و  در دهه آینده در

 هستند  ها گذاری روی این روش  بزرگ دنیا در حال سرمایه

از طرفي، در ایران نیز رو به کاهف بودن ذخایر نفتي قابل 

، رسیدن [27] در برداشت طبیعياستحصال و ضریب بازیافت 

بسیاری از مخازن نفتي کشور به نیمه دوم عمر خود، و 

همچنین نیاز به برداشت حداکثری از میادین مشترک مانند 

آزادگان و آذر و فروزان و سایر میادین خشکي و دریایي 

باعث شده که ضرورت و اهمیت این موضوع بسیار باال و 

 بیف از هر زمان دیگری باشد  

ازدیاد برداشت در ایران و اسناد باالدستی در این  3-3

 حوزه

شمسي که اولین وولید نفت در مسجد سلیمان  1287از سال 

ها هیچ اقدامي در زمینه ازدیاد برداشت  آغاز شد، وا مدت

های خارجي حاضر در ایران  انجام نشد چراکه برای طرف

برداری ایشان  هی  آن بعد از اومام امتیاز بهرووجیه نداشت و نتا

برخي از نیروهای  40وا اینکه در دهه   [33] شد  عاید مي

داخلي به مطالعه مخازن کشور پرداختند وا بتوانند در حوزه 

ازدیاد برداشت ورود کرده و راهبرد برداشت صیانتي را ودوین 

کنند  این موضوع در حد مطالعات باقي ماند وا اینکه در اوایل 

های ازدیاد   عملي در راستای اجرای پروژهاولین اقدام  50دهه 

برداشت برداشته شد و وزریق گاز در میدان هفتکل با موفقیت 

  پس از آن نیز در میادین دیگری به ودری  [27] انجام شد

بي  انند میدان آغاجاری، گچساران، بيوزریق گاز انجام شد م

زمان حکیمه، رامشیر، کوپال و چند میدان معدود دیگر  از آن 

وا کنون از میان ومام روشهای ممکن ازدیاد برداشت ونها از 

امتزاجي استفاده سیاالت آن هم بیشتر به صورت غیر وزریق

شده است  ونها در میادین رامشیر، آسماری و دارخوین وزریق 

گاز امتزاجي انجام شده است  در برخي میادین دریایي مانند 

  دریا روش وزریق میدان سیری نیز به دلیل دسترسي به آ

های جدیدور استحصال  آ  اجرا شده است  متاسفانه از روش

نفتهای سنگین و فو  سنگین مانند روش حراروي و شیمیایي 

ای  دی از این انواع نفت هیچ استفادهبا وجود داشتن منابع زیا

ی شناور ها است  به وازگي نیز بحث استفاده از پمپ نشده

ی ها شرکتو پایدار غر  ووسط در میادین آبان  1الکتریکي

 IPCروسي با همکاری شرکت دانا انرژی و در قالب قرارداد 

 مطرح است  

واضح است که کمبود ووانمندی فناورانه در بخف ازدیاد 

ی ها شدت قابل لمس است  البته برنامه برداشت در کشور به

دهنده درک اهمیت این  کبن کشور در سالهای اخیر نشان

اما اقدام قابل ووجهي در این راستا انجام  موضوع است

ی کبن در اسناد باالدستي مربوت به ها سیاست  است  نشده

 است   ارائه شده 3شت از مخازن در جدول ازدیاد بردا

 

 روش پژوهش -4

است  در بخف اول با   این پژوهف در دو بخف انجام شده

گذاری  ، منابع معتبر در زمینه سیاست2روش وحلیل مضمون

دولتي در راستای اروقای ووانمندی فناورانه مورد مطالعه قرار 

شده در کشورهای   کار گرفته ی بهها سیاستگرفته و مهمترین 

شده ووسط محققین این حوزه استخراج  دیگر و پیشنهاد

 3سازی ساختاری وفسیری  روش مدل از شدند  در بخف دوم،

 سایر بر یک ره وأثیر و عوامل دروني روابط برای بررسي

آوری  معپرسشنامه مربوطه برای ج  است شده استفاده عوامل

اشت و نظرات خبرگان طراحي شد و خبرگان حوزه ازدیاد برد

ز بین شده ا رلگیری وصادفي کنت باالدستي نفت به روش نمونه

ی اکتشاف ها شرکتو متخصصین  مدیران ارشد، مدیران میاني

انتخا   ها آنهای  اقماریی زیرمجموعه و ها شرکتو وولید و 

 شدند  

                                                 
1 Electrical submersible Pumps 
2 Theme analysis 
3 ISM 

 برداشت اوليه

 برداشت ثانویه

 چاه های افقي، شکافت

 فرازآوری با ولمبه و پمپ طبیعيفوران 

 )وزریق گاز و آ  و    (نگهداری فشار  جایگذاری

 برداشت ثالثيه

 شیمیایي حراروي

 سایر روشها حبل
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ي ها ي مرتبط با ازدیاد برداشت نفت و فناوريها سياست (2 جدول

 مربوطه در اسناد باالدستی

نام سند  ردیف

 باالدستی

 موضوع اشاره شده

 انداز چشم سند 1
 اسالمی جمهوری

 1404 افق در ایران
 شمسی هجری

  صیانت شده نفت متناسب با افزایش ظرفیت تولید
 ذخایر موجود

  احیا و حفظ سطح تولید میادین نفتی با اولویت
 استفاده از روشهای چاه محور

  ی نفتی شناسایی ها درصد از چاه 30تجهیز حداقل
شده در فرایند غربالگری به انواع روشهای فرازآوری 
مصنوعی شامل فرازآوری با گاز و نصب انواع 

 ی درون چاهیها پمپ

  درصد 30مطالعه، طراحی و انجام عملیات در حداقل
ی نفتی شناسایی شده در فرایند غربالگری ها از چاه

 ها جهت باالبردن ضریب بهره دهی چاه

  تامین گاز مورد نیاز برای تزریق به میادین نفتی
بحرانی شامل مارون، کرنج، پارسی، آغاجاری، بی 

 بی حکیمه و کوپال

 زاجی در مخازن مستعد اعمال روش تزریق گاز امت
 بر اساس تجربه میدان رامشیر

  اجرای حداقل یک پروژه میدانی راهنما منظور پیاده
سازی روشهای مختلف ازدیاد برداشت با اولویت 
تزریق گاز دی اکسید کربن، نیتروژن، و روشهای 

 شیمیایی 
سند ملی راهبرد  2

انرژی کشور 
 1396تیر28مصوب 

 هیات وزیران

  در سبد افزایش تولید نفت سنگین و فوق سنگین
 تولید نفت خام

  باال بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و اجرای
 ی ازدیاد برداشت مانند تزریق گازها کامل طرح

 ششم برنامه قانون 3
 توسعه

  صنعت در نوآوریافزایش توان علمی و فناوری و 
 اعتبارات از%( 1) درصد یک معادل با تخصیص نفت

 ظرفیت ایجاد جهت ساالنه ای توسعه طرحهای
 گاز نفت، دار اولویت یها فناوری توسعه جذب،

  ی خصوصی و تعاونی و ها شرکتحمایت از
غیردولتی برای کار در فعالیتهای اکتشاف و تولید و 

 کشور گاز و نفتتوسعه میادین 

  افزایش ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن
 %1کشور به میزان  گاز و نفتی ها و چاه

 کلی یها سیاست 4
 مقاومتی اقتصاد

 منظور به کشور وگاز نفت راهبردی ذخایر افزایش 

 و حفظ بر تأکید و گاز و نفت جهانی بازار در اثرگذاری
 میادین در بویژه ،گاز و نفت تولیدیتهای ظرف توسعه

 مشترک
 صنعت انداز چشم 5

 در ایران گاز و نفت
 1404 افق

 منطقه در گاز و نفت فناوری اول جایگاه به نیل

 

 ي توسعه توانمندي فناورانهها سياستاستخراج  4-1

ی دولتي موثر بر اروقای ووانمندی ها سیاستبرای استخراج 

بررسي برای  که فناورانه، از روش وحلیل مضمون استفاده شد

های مورد نیاز بسیار مفید است    دقیق منابع و استخراج داده

منابع معتبر مربوت به اروقای ووانمندی فناورانه صنایع مختلف 

در مورد بررسي قرار گرفتند   MAXQDAدر نرم افزار 

داشتن   2و  نشریه معتبر بودن 1 معیارانتخا  منابع دو 

مدنظر قرار گرفت  بنابراین منابع نهایي  ،باال ارجاعات

د و یا بودن نشریاتکه همگي از معتبرورین  وحقیقاوي بودند

منبع نهایي شده و  214ها معیارباال داشتند که با این  ارجاعات

افزار  شده در نرم ای بررسي انتخا  شد  منابع نهایيبر

MAXQDA از میان ومام این   مورد بررسي دقیق قرار گرفت

به نقف دولت  به صورت صریح یا ضمني منبع 55 در منابع،

ووانمندی فناورانه ی دولتي مناسب برای اروقای ها سیاستو 

اشاره شده بود  ابتدا منابع به دقت بررسي و مضامین مربوطه 

و همه مضامین  افزار شد ستخراج شدند  سپس منابع وارد نرما

در نهایت در کدهای مربوطه در نرم افزار کدگذاری شدند  

 و ای   مضامین پایهندکد شناسایي شد 10مضمون در  112

  است  ارائه شده 2در شکل ا وعداد وکرار مضامین در کده

 تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه -

اروبط صنعت و دانشگاه موجب نهادینه شدن فرهنگ وحقیق 

شود  عبوه بر این،   و صنایع مي ها شرکتو ووسعه در 

ها یکي از مهمترین منابع خارج سازمان برای جذ    دانشگاه

با دانشهای قبلي هستند   ها آندانشهای جدید و پیوند زدن 

از آن به  1موضوعي که اولین بار ووسط کوهن و لوینتال

خرین وحقیقات در این است  در آ  یاد شده 2ظرفیت جذ 

 [35] 4و همچنین کای و لي [34]و همکاران  3زمینه، وو

اروبات صنعت با دانشگاه را یک سیاست اصلي برای وقویت 

 اند    ي دانستهالملل بینای نوآوری در صنایع و ورود به بازاره

 یدولت یموسسات اموزش جادیاموزش و ا يارتقا -

 یها آموزش در ومام سطوح خرد و صنعت و کبن جزو مولفه

است  از   فناورانه به شمار آمده یووانمند تیوقو ياصل

 قاتی[ وا وحق36] تی[ و دوورن6مانند لل ] یاهیاول قاتیوحق

[ 3] نسن  و لماها  [ و35] يو ل یمانند کا يدانشمندان ریاخ

 بایدها  دولتاند   آموزش اشاره کرده تیبه اهم يهمگ

به آموزش کنند وا  قیوشو یرا به طور جد يمحل یها شرکت

به صورت فعال و  ستیبا يم نیشود  همچن تیوقو ینوآور

 یبرا یقو يبودجه مناسب موسسات آموزش شیبا وخص

 سیمختلف واس عیسطح آموزش نفرات فعال در صنا یاروقا

 کنند 

                                                 
1 Cohen and Levinthal 
2 Absorptive Capacity 
3 Wu 
4 Cai and Li 
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 در منابع ها سياستي دولتی استخراج شده از روش تحليل مضمون و تعداد تكرار هركدام از ها سياست( 2شكل 

 

 یتيچندمل يها شركت زیاستفاده از سرر -

 زیو استفاده از سرر يبه بازار محل يخارج یها شرکتورود 

رشد و  یها  مولفه نیاز مهمتر يکی ها آن یدانف و فناور

به  یادیز یها  چالف استیس نیووسعه فناورانه است  البته ا

آن  يبه ابعاد مثبت و منف یاریبس نیهمراه داشته و محقق

که وجود دارد نقف  ياند  اما نکته قابل ووجه  پرداخته

استفاده از نکات مثبت و  یبرا يدرست دولت یاستگذاریس

[ به 32و همکاران ] میآن است  سل ياز نکات منف زیپره

 رانیا انیکه م یا  سهیاند  در مقا  موضوع پرداخته نیبه ا يخوب

اند   دهیرس جهینت نیاند به ا  انجام داده گرید یکشورها يبا برخ

فناورانه مثل  یها یووانمند ورنییسطح پا شتریب رانیکه در ا

و  يخارج میمستق یگذار  هیسرما قیاز طر یدیوول یووانمند

شود و سطوح  يفعال منتقل م يتیچندمل یاقمار یها شرکت

 دهیمحصوالت کمتر د ای ندهایبهبود فرا یباالور مانند ووانمند

هم  نیالو یکایامر یاوفا  در کشورها نیشود  ا  يم

با ووجه به  نیو چ يشرق یایسآاست، اما در   افتاده

ناورانه ف یدرست، سطوح باالور ووانمند یها یاستگذاریس

 است   منتقل شده

فناورانه  يها يكردن نوآور يبازار و تجار جادیا -

 یداخل

به  يبوم یها شرکتشده ووسط  انجام یها  یاز نوآور تیحما

از  يکی ها آندولت از  دیو خر ها آن یبازار برا جادیا لهیوس

[ 20] دپوری[  مج17طرف وقاضا است ] یها سیاست نیمهمتر

 رانیدر ا یباد یها  نیدر خصوص وورب استیس نیا يبه بررس

 هووسع لیدال نیاز مهمتر يکیپرداخته و عنوان کرده که 

وجود  یباد یها نیدر ساخت وورب يداخل یها شرکتفناورانه 

ها ووسط دولت بوده   نیوورب نیا دیخر نیو وضم يبازار داخل

مانند کره هم  ایشر  آس یووسط کشورها استیس نیاست  ا

 یووسط دولت برا يمناسب يدنبال شد و بازار داخل

 کردند  جادیا يداخل یها شرکتمحصوالت نوآورانه 

 صيو توسعه و تخص قيموسسات تحق جادیا -

 بودجه دولت

است که همه  یگریمهم د اریمولفه بس ،و ووسعه قیوحق

پرداختند و مراکز  آنفناورانه کردند به  یيکه همپا یيکشورها

راه انداختند، به  يدولت تیو ووسعه را با حما قیمهم وحق

 یبدیم 70در دهه  ایجنو  شر  آس یخصوص کشورها

مراکز  یبدیم 80در دهه  زین نیالو یکایآمر ی[  کشورها2]

را  ینوآور ينظام مل ها آنو ووسعه و به واسطه  قیوحق تعددم

 قیاز مصاد يکیو ووسعه  قی[  مراکز وحق7د ]کردن جادیا

 یاریدر کشورهاست  بس یعلم و فناور یرساختهایووسعه ز

 ياز درامد مل یدرصد زانیبودجه به م شیاز کشورها با وخص

 عیدر صنا یو ووسعه و نوآور قیفرهنگ وحق تیدر وقو يسع

راه  يدولت تیبا بودجه و حما يقاویکردند و موسسات وحق

به بنگبدش اشاره کرد  ووان  يم ها آنکردند  از جمله  یانداز

و ووسعه کرد  قیخود را صرف وحق ي% از درامد مل1که 

هم اجرا شد و  لینفت برز يدر باالدست استیس نی[، هم37]
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 نعتفعال در ص یها شرکتاز ووسعه فناورانه  يوجربه موفق

و  قیوحق تی[  وقو18کشور گذاشت ] نیا دیاکتشاف و وول

طرف  یها سیاست نیاز مهمتر يووسعه و مراکز پژوهش

 [ 14] دیآ يعرضه به حسا  م

 يو جذب دانش و فناور یخارج يوندهايپ جادیا -

 رهیشرکت به زنج اوصالو  شرفتهیپ یها شرکتبا  وندیپ جادیا

و  وندهایپ نیدارد و به همه انواع ا يانواع مختلف يارزش جهان

است  از آن   فناورانه پرداخته شده یووانمند اتیها در ادب  شبکه

[ و وعامل با 35] يفن يبانیبه مشاوره و پشت ووان  يجمله م

[ اشاره کرد  14, 23] ينجها نیکنندگان و شبکه وام نیوام

روابط در سطح  جادیا تی[ به اهم38و همکاران ]  اهیراز

کشورها و در همه  یکبن برا استیس کیبه عنوان  يالملل بین

 نتاراکومنردیاند  ا  اشاره کرده يو علم ياورانه و اجتماعابعاد فن

فناورانه  یرشد ووانمند ياصل لی[ دل14و وچاکانو ]

 یها شرکتفعال  یریادگیرا  لندیوا یازس  خودرو یها شرکت

 گرید یبا واحدها یکننده قطعات با استفاده از همکار  نیوام

 دارانیو خر يجهان نیوام  رهیو حضور در زنج نیوام  رهیزنج

فناورانه  یها  دانف وندها،یپ نیا جهیاند  در نت  دانسته یفرامرز

 يدانش هیپا تیکشور شده و موجب وقو عیوارد صنا دیجد

 شود   يم يبوم یها شرکت

 ازياطالعات، و مواد مورد ن ،یانسان يروين نيتام -

 عیصنا

 عیصنا ازیملزومات مورد ن نیمهم دولتها وام فیاز وظا يکی

 نیا نی  مهمترها شرکت یعوامل بازار برا نیاست و وام

[  اگراوال 7خبره و در دسترس است ] يانسان یرویملزومات ن

 قیاشاره کرده که با وشو نهیزم نیکره در ا استی[ به س11]

 عهبه ووس يخبره خارج یروهاین نیوام يو حت بتیوحص

و نلسون    يمازولن نیکمک کرد  همچن عفیفناورانه صنا

در اواخر قرن  سیمانند انگل یاند که کشور  کرده ي[ بررس39]

 وانیکره و وا کی، صنعت الکترون19، ژاپن در اواخر قرن 18

و هند با جذ   نیمانند چ یيهم کشورها رایو اخ 20در قرن 

مشاوران و  وکرده  لیوحص ایدر خارج  دهیاموزش د یروهاین

فناورانه خود را باال  یووانستند ووانمند يخارج یها  نیوکنس

[ به 36] تی[ و دوورن40ببرند  مادانموهان  و همکاران ]

در کنار منابع  زیدر دسترس قرار دادن اطبعات ن تیاهم

 تیبه اهم نیمحقق يبرخ نها،یاند  عبوه بر ا  اشاره کرده يانسان

از اشاره کرده و آن را  عیصنا ازیمورد ن هیمواد اول نیوام

 [ 4اند ]  دولتها دانسته ياصل فیوظا

 يها شركتاز  تیو حما یحفاظت از بازار داخل -

 یكوچک و متوسط خصوص

 یدر اقتصادها يکوچک و متوسط خصوص یها شرکت

  معموال کنند  يم یدر ووسعه فناورانه باز ينقف مهم شرفتهیپ

گروه  نیا يو عقب مانده صنعت ووسعه حال در یدر کشورها

و اغلب  کنند  ينم دایپ يدرخور ووجه گاهیجا ها شرکت

برخوردارند   ینهاد یها  تیاز حما يبزرگ دولت یها شرکت

با حفاظت از  ستیبا  يم ووسعه حال در یکشورها یدولتها

 یها شرکتالزم از  یتهایو ارائه امکانات و حما يبازار داخل

را فراهم  ها آنرشد  نهیکنند و زم يبانیکوچک و متوسط پشت

در ووسعه  ينقف مهم ووانند  يم ها شرکت نیکنند چراکه ا

از  يکی نی[  ا36, 7کنند ] یمختلف کشور باز عیفناورانه صنا

به  تیگرفت و با موفق فیاست که ژاپن در پ یيها سیاست

 [ 39گام برداشت ] يسمت ووسعه صنعت

 واردات ینیگزیجا استيو س یبوم يمحتوا -

 یبرا ووسعه  حال در یکه کشورها یيها سیاستاز  يکی

 رندیگ يدر نظر م يداخل یها شرکتفناورانه  یووانمند تیوقو

در  استیس نیست  اها در پروژه يبوم یباال بردن محتوا

 یاست که در کشورها واردات ينیگزیجا استیس یراستا

 یووانمند یافتد و هدف آن اروقا  ياوفا  مووسعه  حال در

 یموجب اروقا استیس نی  استیداخل یها شرکت رانهفناو

 یو جذ  و انتقال دانشها يمحل یها شرکت یریادگی

 ينیگزیجا استیشود  س  يم يمحل یها شرکتبه  يخارج

مطرح است   صادرات محور استیواردات در مقابل س

 استیابتدا س ووسعه حال در یها شرکتمطالعات نشان داده که 

 فیرا در پ يبوم یمحتوا ردنواردات و باال ب ينیگزیجا

 یاز ووانمند يبه سطح عیصنا دنیگرفتند و پس از رس

 یگرفتند  مثالها فیصادرات محور را در پ استیفناورانه س

 لندیوا ای[ 11مانند کره ] یيووان در کشورها يرا م استیس نیا

 يبوم یمحتوا استیموفق س یها [ مشاهده کرد  از نمونه14]

 گاز و نفتوان به صنعت و يمووسعه  حال در یدر کشورها

کشورها با باالبردن  نی[ اشاره کرد  ا21[ و آنگوال ]19] هیجرین

خود موفق  ينفت یها ساخت داخل در پروژه زانیم يجیودر

ووانمند کنند   يرا وا سطح مناسب يداخل یها شرکتشدند 
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و  یباد یدر انرژ استیس نیاز هم زین يجنوب یقایآفر

داشت  یزیآم تیکرد و وجربه موفق دهخود استفا یدیخورش

[23 ] 

و  قينوآور و تحق يها شركت يبرا یمشوق مال -

 ها آنتوسعه 

اما  یضرور یووسعه فناورانه امر یو ووسعه برا قیوحق

 یها شرکتبه خصوص  ها شرکتاز  یاریبر است  بس  نهیهز

خود را در  یها  نهیوا هز دهند  يم حیکوچک و متوسط ورج

باشند   نهیهز ینگه داشته و به دنبال رهبر ينییسطح پا

به ندرت اوفا   ها شرکت نیو ووسعه در ا قیوحق نیبنابرا

 یتهایمشوقها و حما جادینقف دولت و ا نجایا درافتد    يم

و  يمال تیمهم است  عدم حما اریبس ها شرکتاز  يمال

فناورانه  یرفتن ووانمند نیاستمرار آن موجب کاهف و از ب

 یزمان و انرژ آندوباره  عیساخت و وجم یکه برا شود  يم

ووان   يم ها سیاست نی[  از جمله ا17صرف کرد ] دیبا یادیز

و ووسعه و  قیکه وحق یيها شرکت یبرا اتیکردن مال کمبه 

 یي[  وجربه کشورها19, 37, 32اشاره کرد ] کنند  يم ینوآور

 استیس نیا تیموفق گرنشان کیو مکز لیمانند هند، کره، برز

 قینوآور و وحق یها شرکت یبرا یيمشوقها ها آناست     بوده

 یفرهنگ نوآور یباعث اروقا کهوضع کردند  ها آنو ووسعه 

, 11شد ] ها آن عیفناورانه صنا یو باال رفتن سطح ووانمند

 قیوشو استیقبل از همه کشورها با س زی[  ژاپن ن13

که اختراع انجام  يو دانشمندان نینوآور و محقق یها شرکت

  [12کند ] يشدن را ط يموفق شد صنعت دهند  يم

 اتیشده از ادب کبن استخراج یها سیاستمرحله بعد،  در

کشور و با استفاده از  دیمربوطه با نظر خبرگان اکتشاف و وول

قرار گرفتند  يمورد بررس یریوفس یساختار یروش مدلساز

و به  رانیکشور ا طیگرفتن شرابا درنظر ها سیاست نیوا ا

 یبند برداشت سطح ادینفت و ازد يخصوص صنعت باالدست

 شوند 

فناورانه  يكالن مشوق توانمند يها سياست يبند سطح 4-2

 ديدر صنعت اكتشاف و تول

استخراج شده  یها سیاست یها  ياروبات و وابستگ نییوع یبرا

 یریوفس یساختار یمضمون، از روش مدلساز لیاز وحل

 نیب یينظام و الگو کیروش،  نیاستفاده شد  با استفاده از ا

 ها آناز  کیهر تیشود و سطح و اولو  يم یيشناسا ها سیاست

و  رانیکه مد شود  يباعث م نیگردد  ا  يمشخش م

 یو استراوژ استیس نیکبن بهتر بتوانند به ودو استگذارانیس

 دیصنعت اکتشاف و وول یسطح ووانمند یجهت اروقا

 بپردازند 

 الف( مشخصات پنل خبرگان

استخراج  یها سیاستبر اساس  یریوفس یپرسشنامه ساختار

شد و به خبرگان ارسال شد   لیمضمون وشک لیشده از وحل

معتبر  یها  داده یگردآور یجامعه هدف برا نیبهتر

وزارت نفت  دییمورد وا يرانیا دیاکتشاف و وول یها شرکت

 یجامعه آمار نیاند  بنابرا  ارائه شده 2بوده که در جدول  رانیا

و کارشناسان و  ياویعمل يانیم رانیارشد، مد رانیمد املش

است  پس از مصاحبه و   بوده ها شرکت نیخبره ا نیمتخصص

شده از  لیپرسشنامه وکم 50پرسشنامه، وعداد  لیارسال و وکم

 لیشد  مشخصات نفرات وکم یمختلف جمع آور یها شرکت

اطبعات  نیهمچن است  4کننده پرسشنامه به شرح جدول 

 دیاکتشاف و وول یها شرکتمتبوع خبرگان شامل  یها ناسازم

  است  ارائه شده 5در جدول  ها آن یها  یاقمار ای

 كننده پرسشنامه مشخصات پنل خبرگان تكميل )4جدول 

 باالترکارشناسی ارشد و  کارشناسی تحصیالت

 سابقه                   

 سمت

5 
تا 

10 

ال
س

 

10 
تا 

20 

ال
س

 

ی 
اال

ب
20 

ال
س

 

5 
تا 

10 
ال

س
 

10 
تا 

20 

ال
س

 

ی 
اال

ب
20 

ال
س

 

 2 4 - 8 2 - مدیران ارشد

 2 4 2 4 12 - مدیران میانی

 - 2 2 - 4 2 کارشناسان و متخصصین

 ي متبوع خبرگانها شركتمشخصات  (5جدول 

 دصدر تعداد نوع ویژگی

%26.3 5 دولتی مالکیت  

%42.1 8 غیر دولتی عمومی   

%31.6 6 خصوصی   

%26.3 5 اکتشاف و تولید  نوع شرکت  

%42.1 8 حفاری   

%21.1 4  حفاری خدمات دهنده ارائه پیمانکاران   

%10.5 2 مشاور تحت االرضی    

 

 19 تعداد کل
 

 

نفر از خبرگان برجسته دانشگاه و صنعت و  6از نظرات 

 یبرا رانیا یبرداشت انجمن حفار ادیازد تهیکم یاعضا

استفاده شد  از   CVIبا شاخش  یيمحتوا یيسنجف روا
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از  یيچهاروا فیط کیرا با  هیخبرگان خواسته شد وا هر گو

 6در جدول   یوا کامب مروبط مشخش کنند  نتا رمروبطیغ

شاخش کل  یبرا 0,83که عدد  یياست  از آنجا  ارائه شده

 دییپرسشنامه مورد وا یيمحتوا یيپرسشنامه به دست آمد روا

 قرار گرفت  یينها

نفر  10برای سنجف پایایي نیز از آزمون مجدد استفاده شد  به 

هفته مجددا ارسال شد  3از اعضای جامعه پرسشنامه با فاصله 

و نتای  مورد بررسي قرار گرفت  از آنجایي که ضریب 

به دست آمد  87/0نتای  نوبت اول و دوم همبستگي بین 

 پایایي مورد وایید قرار گرفت 

 يريتفس يحاصل از مدل ساختار جینتا 4-3

باشد که در جدول  سیاست کبن مي 10عوامل پژوهف شامل 

 اند  با معرفي نماد ارائه شده 7
 عوامل پژوهش (7 جدول

 نماد سياست كالن

 C1 اروبات صنعت با دانشگاه تیوقو

 C2 يدولت يموسسات اموزش جادیاموزش و ا یاروقا

 C3 يتیچندمل یها شرکت زیاز سرر استفاده

 C4 يفناورانه داخل یها یکردن نوآور یبازار و وجار جادیا

 C5 بودجه دولت شیو ووسعه و وخص قیموسسات وحق جادیا

 C6 یو جذ  دانف و فناور يخارج یوندهایپ جادیا

 C7 عیصنا ازیاطبعات و مواد مورد ن ،يانسان یروین نیوام

 يمحل یها شرکتاز  تیو حما ياز بازار داخل حفاظت

 يکوچک و متوسط خصوص

C8 

 C9 واردات ينیگزیجا استیو س محتوای بومي

 C10 ها آنو ووسعه  قینوآور و وحق یها شرکت یبرا يمال مشو 

 یس  در ماورشد یجادا 1ي ساختاریخود وعامل یسابتدا ماور

 این در ووانمندسازها میان رابطه نوع وعیین برای يخود وعامل

 ی  براشود  مي استفاده A  و V ،  X ،  O  روابط از ماوریس،

معرفي شده در  خبرگان اتاز نظر یسماور یناستخراج ا

مبحظه  9در جدول  نتای  آن استفاده شده که 4جدول 

 شود   يم

وبدیل در  بر اساس نحوه 2سپس ماوریس دستیابي اولیه 

شوند و روابط وعدی ایجاد شده و   وشکیل مي 8جدول 

ارائه  10شود که در جدول   ماوریس دستیابي نهایي وشکیل مي

 است   شده

                                                 
1 structural self-interaction matrix 
2 reachability matrix 

هستند در  ∗1 هایي که در این جدول به صورت  ومام درایه 

اند  سپس از روی ماوریس   ماوریس اولیه مقدار صفر داشته

نیاز استخراج شده و   مجموعه دستیابي و پیفدستیابي نهایي، 

  اند  ارائه شده 11شوند که در جدول   بندی مي  معیارها سطح

 اعداد به یمفهوم روابط لیتبد نحوه (8 جدول

 iبه  j jبه  i نماد مفهومی

V 1 0 

A 0 1 

X 1 1 

O 0 0 

 ماتریس خودتعاملی ساختاري (9 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1   V V O X A O O O A 

C2     X O O A V O O A 

C3       O A A O O O A 

C4         O O V V X V 

C5           V O O V X 

C6             V O O A 

C7               V V O 

C8                 X A 

C9                   A 

C10                     

 ماتریس دستيابی نهایی (10جدول 

 
C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

C
8 

C
9 

C 
10 

 قدرت

 نفوذ

C1 1 1 1 0 1 *1 *1 0 *1 *1 8 

C2 0 1 1 0 0 0 1 *1 *1 0 5 

C3 0 1 1 0 0 0 *1 0 0 0 3 

C4 *1 *1 *1 1 *1 *1 1 1 1 1 10 

C5 1 *1 1 *1 1 1 *1 *1 1 1 10 

C6 1 1 1 0 *1 1 1 *1 *1 0 8 

C7 0 0 0 *1 0 0 1 1 1 0 4 

C8 0 0 0 *1 0 0 0 1 1 0 3 

C9 0 0 0 1 0 0 *1 1 1 *1 5 

C10 1 1 1 *1 1 1 *1 1 1 1 10 

ن
زا

می
ی 

تگ
س

واب
 

5 7 7 6 5 5 9 8 9 5 
 

 

 ل ساختاري تفسيريتشكيل مدالف( 

 نظر در با و ها از شاخش کیپس از مشخش شدن سطوح هر

 میورس یریوفس یمدل ساختار ،یينها يابیدست سماوری گرفتن

  5مدل از  نیشود  ا  يمشاهده م 3در شکل  یي  مدل نهادیگرد
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 هاي كالن بندي سياست ( مدل نهایی سطح3شكل 

 

 CVIها با شاخص  ( روایی محتوایی گویه6 جدول

 میزان شاخص های پرسشنامه گویه  میزان شاخص های پرسشنامه گویه

 0.83 پیوندهای خارجی  1 ارتباط صنعت و دانشگاه
 0.67 تامین نیرو و اطالعات و مواد  0.67 ارتقای آموزش

 0.83 های کوچک و متوسط حمایت از شرکت  0.67 ها سرریز چندملیتی
 0.83 جایگزینی واردات  0.83 های داخلی تجاری کردن نوآوری

 1 مشوق مالی برای تحقیق و توسعه  1 تخصیص بودجه تحقیق و توسعه

میانگین شاخص برای کل پرسشنامه: 
0.83  

 

 

 

 ها تعيين سطوح شاخص (11 جدول

 
 سطح مجموعه اشتراک نیاز  مجموعه پیش مجموعه دستیابی

C1 C1-C2-C3-C5-C6-C7-C9-C10 C1-C4-C5-C6-C10 C1-C5-C6-C10 4 

C2 C2-C3-C7-C8-C9- C1-C2-C3-C4-C5-C6-C10 C2-C3- 3 

C3 C2-C3-C7- C1-C2-C3-C4-C5-C6-C10 C2-C3- 3 

C4 C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10 C4-C5-C7-C8-C9-C10 C4-C5-C7-C8-C9-C10 5 

C5 C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10 C1-C4-C5-C6-C10 C1-C4-C5-C6-C10 4 

C6 C1-C2-C3-C5-C6-C7-C8-C9- C1-C4-C5-C6-C10 C1-C5-C6- 4 

C7 C4-C7-C8-C9- C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C9-C10 C4-C7-C9- 2 

C8 C4-C8-C9- C2-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10 C4-C8-C9- 1 

C9 C4-C7-C8-C9-C10 C1-C2-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10 C4-C7-C8-C9-C10 1 

C10 C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10 C1-C4-C5-C9-C10 C1-C4-C5-C9-C10 5 
 

 

C8 C9 

C7 

C2 C3 

C1 C5 C6 

C4 C10 

1سطح   

2سطح   

3سطح   

4سطح   

5سطح   
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سطح  نیروریرپذیاست  که سطح اول آن واث  شده لیسطح وشک

  باشد يسطح م نیرگذاروریآن واث 5و سطح 

 نفوذ و وابستگیب( تحليل شدت 

به ، ها سیاستاز  یکهر يبا استفاده از شدت نفوذ و وابستگ

 4در شکل  1مک  یکم یلبا استفاده از روش وحل یبند  گروه

از نوع  C8و  C3 ،C7معیار بر این اساس   ه شدپرداخت

 یتو هدا یقو يوابستگ یدارا یرهامتغ ینا  وابسته هستند

 يکم یرگذاریباال و واث یرپذیریاصوال واث و هستند یفضع

از  معیاراین  استاز نوع رابط  C4معیار  دارند  یستمس یرو

به عباروي  برخوردار استوابستگي باال و قدرت هدایت باال 

بسیار باالست و هر وغییر  معیارواثیرگذاری و واثیرپذیری این 

باعث وغییرات اساسي در سیستم  معیارکوچکي بر روی این 

خصوصیات معیارهای وابسته و  C9و  C2معیار شود    مي

ر مرز بین این دو سطح قرار رابط را با هم دارد زیرا د

خصوصیات  C10و  C1 ،C5 ،C6است  معیارهای   گرفته

معیارهای مستقل و رابط را با هم دارند زیرا در مرز بین این 

  انددو سطح قرار گرفته 

 گيري نتيجه -5
ستگذاری در ووجهي برای سیا های این مقاله، نکات قابل یافته

یي که در کشورهای ها سیاستبردارد  حوزه باالدستي نفت در

اند و از   مشابه ایران اجرا شده و همگي وجربیات موفقي داشته

اما جایي در  ؛نظر خبرگان داخلي نیز اهمیت باالیي دارند

سیاستگذاری کبن حوزه نفت کشور ندارند یا اگر دارند در 

شود  برای اروقای سطح   زیادی مشاهده ميهای   اجرا ضعف

ی اکتشاف و وولید داخلي الزم ها شرکتووانمندی فناورانه 

است وا از وجربیات موفق کشورهای دیگر که در این پژوهف 

 بهره برداری شود   ،ها اشاره شده به آن

اهمیت در بین  بیشترینعوامل مربوت به وحقیق و ووسعه از 

 یبرا يمال مشو "است  عامل   برخوردار بوده ها سیاست

سطح در  "(C10) ها آنو ووسعه  قینوآور و وحق یها شرکت

مک نیز از باالورین قدرت نفوذ   قرار گرفته و در وحلیل میک 5

کمترین  دردر بین کل عوامل برخوردار است و در مقابل 

دهد که   سطح وابستگي در بین عوامل قرار دارد  این نشان مي

پذیرد اما در   واثیر کمي از سایر معیارهای سیستم مياین معیار 

 ها آنعوامل داشته و روی مقابل واثیرگذاری باالیي بر سایر 

                                                 
1 MicMac 

و  قیموسسات وحق جادیا"گذارد  همچنین عامل   واثیر مي

نیز در جایگاه بعدی  "(C5) بودجه دولت شیووسعه و وخص

ر نیز قرا 4از لحاظ قدرت نفوذ برخوردار است و در سطح 

کننده اهمیت وحقیق و مل که واکیداست  از این دو عا  گرفته

هستند  ها شرکتلتي و هم در سطح ووسعه هم با بودجه دو

ووان نتیجه گرفت که وقویت وحقیق و ووسعه در صنعت   مي

ید  آ  ت مهمترین سیاست کبن به حسا  ميازدیاد برداش

 با کربناوه مخازن است و متفاوت مختلف مخازن شرایط

 این از هرکدام در وفاوت اساسي دارند  سنگي  ماسه مخازن

 نفت مشخصات و نوع و االرضي  وحت شرایط نیز مخازن انواع

 که شود  مي باعث دیگر وفاوت دارد و این موارد از بسیاری و

وقلید و  پس  باشد داشته را خود خاص ماهیت یک مخزن هر

در این صنعت  جایگاهي المللي  مطابقت با استانداردهای بین

نداشته و هر مخزن یا میدان نیازمند وحقیق و ووسعه مختش 

به   طلبد  خود بوده و ملزومات مهندسي و وکنیکي خود را مي

یزیک، مهندسي مخزن و مهندسي ی ژئوفها خصوص در حوزه

برداری نیاز به مطالعات کاربردی و بنیادی بومي کامب   بهره

 احساس مي شود  

های فناورانه داخلي   ر و وجاری کردن نوآوریایجاد بازا"عامل 

(C4)"  قرار گرفته و به لحاظ قدرت نفوذ از  5نیز در سطح

نسبت به  جایگاه باالیي برخوردار است، اما وابستگي بیشتری

دهد که این عامل     این وحلیل نشان ميدو عامل باال نشان داده

هي روی ووج عامل رابط، قدرت واثیرگذاری قابلبه عنوان یک 

پذیرد    واثیر مي آناز  هم سایر عوامل سیستم دارد و وا حدی

اطمینان  دستي نفت یک صنعت پرریسک با عدمصنعت باال

بسیار باالست  به خصوص در مواردی که مربوت به درون 

ی ها شرکتهای ازدیاد برداشت، حتي  چاه باشد مانند فعالیت

در  2بودن اولیندهند که به جای   بزرگ نفتي هم ورجیح مي

آن باشند  در خصوص  3کننده سریع استفاده از فناوری، دنبال

ها از جنس جدید برای   یافته این نوآوری کشورهای ووسعه

بیشتر از جنس  ووسعه حال دراست، اما در کشورهای  4دنیا

است،  6جدید برای شرکتیا حتي  5جدید برای بازار خاص

 اما برای اند  را شدهتگر اجتدی نقاتهتایي که در  یتعني نوآوری

                                                 
2 First mover 
3 Fast follower 
4 New to the world 
5 New to a particular market 
6 New to the firm 
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 نمودار قدرت نفوذ و وابستگی( 4شكل 

ووانند این  ی داخلي ميها شرکتصنعت مربوطه جدید هستند  

ها را با ووجه به شرایط مخازن و میادین داخلي   نوآوری

استفاده کنند، اما نیاز است وا دولتها از این سازی کرده و   ویژه

حمایت  ها شرکتهای وحقیق و ووسعه   ها و خروجي  نوآوری

ها را اجرایي   آن ها شرکترداشتن مسئولیت از روی کنند و با ب

 رفت فناورانه صنعت باالدستي شود کنند وا موجب پیش

اروبات  تیوقو" یعامل بعد ستم،یبه لحاظ قدرت نفوذ بر س

 زانیاست که به لحاظ م  بوده (C1)" صنعت با دانشگاه

عوامل قرار  انیدر م زانیم نینترییدر سطح پا زین يوابستگ

 دهنده قرار گرفته و نشان 4در سطح  زیاست  در مدل ن  گرفته

صنعت  کیبرداشت نفت  ادیعامل است  ازد نیا تیاهم

 نیاست  بنابرا یا  و چند رشته دهیچیپ یبر با دانشهایفناور

وواند   يصنعت و دانشگاه م انیم یبه اروبات قو يواقع ازین

از مخازن  يانتیبرداشت ص یها از پروژه یاریبس یراهگشا

ر حال د شرفتهیپ یاز کشورها یاریدر بس استیس نیباشد  ا

 یها شکدهدان قاتیها و وحق  اجرا شدن است  موضوع رساله

شده و  فیوعر عیصنا ازینمعتبر بر اساس  یها  نفت دانشگاه

و ارشد ووسط  یدکتر انیدانشجو یها  پروژه يمال نیوام

وعامل کمک  نیشود  ا  يانجام م دیاکتشاف و وول یها شرکت

در  یبردار  و بهره نیادیووسعه م یها  پروژه تیبه موفق يانیشا

ها   پروژه یمخزن وا اجرا یساز  هیومام مراحل مطالعه و شب

   است  کرده

و  يخارج یوندهایپ جادیکه ا دهد  يپژوهف نشان م نیا  ینتا

و  قیاز خارج در کنار وحق (C6) یجذ  دانف و فناور

 وواند مي که ستیگریمهم د یها سیاستاز  يووسعه داخل

 يداخل یها شرکتفناورانه  یسطح ووانمند یمنجر به اروقا

قرار گرفته و قدرت نفوذش  4در سطح  زیعامل ن نیشود  ا

است   ستمیعامل بر کل س نیخو  ا یاثرگذار دهنده هم نشان

و ووسعه  قیاز خارج در کنار وحق یجذ  دانف و فناور

 یها شرکتجذ  فناورانه  تیمنجر به باال رفتن ظرف يداخل

 یاروقا يشود که از ملزومات اصل  يم يداخل دیاکتشاف و وول

 ندیفرا کیفناورانه  یفناورانه است  ووسعه ووانمند یووانمند

 يشود؛ اگرچه که بخش جادیکه خود به خود ا ستین خودکار

به  ازیشود؛ بلکه ن  يبا اجرا حاصل م یریادگی جهیاز آن در نت

وبش فناورانه هم در بعد  نیدارد  ا یوبش فناورانه  جد

و با  يخارج، و هم در بعد يو ووسعه درون قیو با وحق يداخل

قابل  يخارج یها و نهادها  با سازمان یساز  و شبکه وندیپ

 نیبا ا وندیشبکه و پ جادیامر مستلزم ا نیانجام است  البته ا

وا حدود  رانیا هیعل ينفت یمهایوحر لیست که به دلها شرکت

 استیس کیاست  اما همچنان به عنوان   مشکل شده یادیز

عوامل  نیکه در مرز ب یگرید عامل  دنبال شود ستیبا يمهم م

 ينیگزیجا استیو س يبوم یمحتوا"رابط و وابسته قرار دارد 

 نیکه از ب ياستیگفت ونها س ووان يم است  (C9) " واردات

تبه صور پژوهف نیا شده در عوامل پرداخته
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کشور  یعلم و فناور استگذارانیدر دستور کار س یور یجد

حداکثر استفاده از  قانوناست   استیس نیهم ،است  قرار گرفته

در  يرانیا یاز کاال تیکشور و حما يو خدماو یدیووان وول

و اببغ  دهیرس ياسبم یمجلس شورا بیبه وصو 1398سال 

استفاده از  IPC یدر قراردادها زیاست  وزارت نفت ن  شده

 نیکرده و همچن دیرا واک يبوم یدرصد از محتوا 51حداقل 

نفت آن را لحاظ  يمل کتشر دیت وولنگهداش یها  در طرح

مانند  يکننده داخلدیوول یها شرکت استیس نیاست  با ا  کرده

 تو شرک ،یو آستر یجدار یها  لوله در نیگستر اسفرا  لوله

شرکت  نیو چند يلیرشته وکم دیصنعت در وول خرد

  در حال رشد هستند يداخل دهنده و خدمات وولیدکننده

 یروهای، استفاده از ن(C2) بوم یروهایسطح آموزش ن یاروقا

و اطبعات  هیقرار دادن مواد اول اریدر اخت ،يمتخصش خارج

مهم در  یها سیاست گریاز د (C7) ها شرکت ازیمورد ن

 يداخل دیاکتشاف و وول یها شرکت یسطح ووانمند یاروقا

 زدسته ا نیاند  ا  در دسته عوامل وابسته قرار گرفتهکه  ستا

 ریاثرپذ شتریبرخوردارند و ب یکمتر یعوامل از اثرگذار

از  شتریب ستمیعوامل به س نیا يوابستگ نیهستند  همچن

 هیبرداشت مواد اول ادیازد یها  گفته است  در پروژه  فیعوامل پ

 دیاکس یمانند گاز د هیو ثالث هیثانو یها روش یبرا ازیمورد ن

 نیمهم است  همچن اریبس یيایمیو ش یمریکربن و مواد پل

 یها شرکت اریدر اخت ستیبا  يم يدانیو م ياطبعات مخزن

 يمهندس یتهایوا بتوانند فعال ردیقرار گ يداخل دیاکتشاف و وول

در  یزیآم تیانجام داده و وجار  موفق یشتریخود را با دقت ب

 نیاز ا يبینفت داشته باشند  با ورک يباالدست یها  پروژه یاجرا

حوزه  استگذارانیها، س آن یبند  تیوکبن و اول یها سیاست

را به  يداخل دیاکتشاف و وول یها شرکت ووانند  يم رانینفت ا

 نیلحاظ فناورانه و نوآورانه ووانمند کنند و موجبات حضور ا

 .را فراهم کنند يالملل نیدر عرصه ب ها شرکت
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