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  دهیچک
ها و تمایزهاي متعدد میان  وجود تفاوت با. دهد گیري و تکامل صنایع مختلف ارائه می هاي نوآوري بخشی، چارچوب مناسبی را براي تحلیل شکل دیدگاه نظام

شده در زمینه  هاي انجام هاي پیچیده، تاکنون عمده پژوهش تولید انبوه و صنایع تولیدکننده محصوالت و سامانه نظامصنایع تولیدکننده محصوالت مصرفی با 
شود که به مطالعه  هاي اندکی یافت می اند و پژوهش تولید انبوه تمرکز کرده نظامهاي نوآوري بخشی بر مطالعه صنایع تولیدکننده محصوالت مصرفی با  نظام

قصد دارد با بکارگیري رویکردي کیفی و مطالعه موردي به  مقالهاین . هاي پیچیده پرداخته باشند اي و محصوالت و سامانه ده کاالهاي سرمایهصنایع تولیدکنن
یگران و به معرفی باز و نیزهاي پیچیده  ده محصوالت و سامانههاي گازي در ایران به عنوان یک صنعت تولیدکنن مطالعه نظام نوآوري بخشی صنعت توربین

ها و نهادهاي تأثیرگذار و تشریح شرایط بازار و تقاضا در این صنعت  گیري و انباشت دانش و فناوري، شناسایی سیاست کنشگران اصلی، توصیف مسیر شکل
هاي  زي، مشتمل بر قابلیتهاي گا گیري و انباشت دانش و فناوري ساخت توربین مسیر شکل) 1: هاي این پژوهش دربرگیرنده این موارد است یافته. بپردازد

گیري و تکامل این بخش،  هاي تأثیرگذار دولت بر شکل تنوع و پویایی سیاست) 2هاي گازي؛  هاي سازنده توربین فناورانه و راهبردهاي کسب فناوري در بنگاه
هاي گازي در ایران، مشتمل بر  نعت توربینساختار انحصاري و سیاسی بازار ص) 3گري؛  گذاري، خرید و تسهیل هاي راهبري، سرمایه مشتمل بر سیاست

المللی  هاي بین بررسی اثر تحریم) 4هاي گازي با کاربردهاي مختلف؛  محدود و تقاضاي باال و روزافزون داخلی براي توربین) دولت(کنندگان و مشتریان  عرضه
  .هاي گازي هاي ایرانی سازنده توربین ها و اقدامات شرکت بر فعالیت

  هاي گازي هاي پیچیده، صنعت توربین نظام نوآوري بخشی، محصوالت و سامانه :ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

1بنا به تعریف مالربا
اي از  نظام نوآوري بخشی شامل مجموعه 2

                                                 
ö DOI: 10.22034/jstp.2018.9.4.538371 

 safdariranjbar921@atu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕
12- Malerba 

بازیگران است که داراي تعامالت بازاري و غیربازاري بوده و 
کارکردها و تعامالت آنها منجر به خلق، تولید و فروش 

اي از محصوالت جدید یا موجود قابل استفاده در  مجموعه
یک نظام نوآوري بخشی، ]. 1[شود  اي خاص می حوزه
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ها و تقاضاي  ها، ورودي دربرگیرنده پایه دانشی، فناوري
دهنده  بازیگران تشکیل. خاص خود است) وجود و بالقوهم(

ها،  بنگاه(ها  توانند سازمان یک نظام نوآوري بخشی می
هاي  هاي دولتی، اتحادیه ها، مؤسسات مالی، آژانس دانشگاه

گذاران، مشتریان،  سیاست(و افراد ) تجاري و مؤسسات فنی
از طریق این بازیگران ]. 3و2[باشند ) کارآفرینان و دانشمندان

فرآیندهاي ارتباطی، تبادلی، همکاري، رقابت و راهبري با 
آنها به  موجود میان یکدیگر در تعامل هستند و تعامالت

) ها ها و ارزش قوانین، مقررات، استانداردها، نُرم(وسیله نهادها 
  ].5و4[شود  شکل داده می
هاي نوآوري بخشی متعددي در کشورهاي  تاکنون نظام

اما عمده ]. 6- 4و2[ ندا العه قرار گرفتهمختلف مورد مط
اند  هاي نوآوري بخشی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته نظام

تولید انبوه تولید  نظاماند که داراي  در زمره صنایعی بوده
تعداد بسیار کمی از . کاالهاي مصرفی با بازار انبوه هستند

و همکاران  3و زنگ] 7[ 2و لی 1مطالعات نظیر پژوهش کیم
اند  هاي نوآوري بخشی پرداخته به بررسی آن دسته از نظام] 8[

اي پیچیده تولید  ها و کاالهاي سرمایه که محصوالت، سامانه
کنند و این در حالی است که در پیشینه مدیریت نوآوري و  می

هاي پیچیده با محصوالت  فناوري، میان محصوالت و سامانه
شوند و داراي بازار انبوه  ید میمصرفی که به صورت انبوه تول

  ].12- 9[ها و تمایزهاي متعددي وجود دارد  هستند تفاوت
حتی برخی مطالعات از منظرهاي مختلف به بررسی 

هاي پیچیده نیز  هاي متمایزکننده محصوالت و سامانه ویژگی
اند اما تاکنون کمتر به مطالعه صنایع تولیدکننده  پرداخته

هاي متمایزکننده  یچیده و ویژگیهاي پ محصوالت و سامانه
. هاي نوآوري بخشی پرداخته شده است آنها از منظر نظام

زنگ و همکارانش معتقدند که دیدگاه نظام نوآوري بخشی 
تواند چارچوب نظري مناسبی براي مطالعه همپایی فناورانه  می

هاي پیش روي صنایع  ارائه کند و به ویژه براي کشف چالش
هاي پیچیده در کشورهاي در حال  ريبا محصوالت و فناو
  ].8[توسعه مناسب است 

ها و  یکی از کشورهاي در حال توسعه که با وجود چالش
موانع متعدد پیش روي خود توانسته در زمینه ساخت و ارتقاء 

                                                 
1- Kim 
2- Lee 
3- Zhang 

هاي پیچیده به ویژه در حوزه  برخی محصوالت و سامانه
هاي  انرژي و تجهیزات نیروگاهی مانند ژنراتورها و توربین

گازي عملکرد نسبتاً خوبی از خود به نمایش گذارده و دانش 
ها را  هاي ساخت و ارتقاء این محصوالت و سامانه و قابلیت

گرچه برخی پژوهشگران به مطالعه . کسب نماید ایران است
هاي گازي در  هاي فوق و به ویژه صنعت توربین در زمینه

نوآوري بخشی اما تاکنون نظام ] 16-13[اند  ایران پرداخته
به عنوان یک صنعت  هاي گازي در ایران صنعت توربین

هاي پیچیده مورد مطالعه قرار  تولیدکننده محصوالت و سامانه
اهمیت این موضوع در آن است که با رجوع به . نگرفته است

هاي نوآوري بخشی و محصوالت و  پیشینه مطالعاتی نظام
تولیدکننده شود که صنایع  هاي پیچیده معلوم می سامانه

هاي پیچیده از نظر تنوع و تعدد بازیگران  محصوالت و سامانه
هاي فناورانه،  گیري و تکامل قابلیت و کنشگران، مسیر شکل
هاي دولت و همچنین ساختار بازار و  تنوع و پویایی سیاست

کنند که  هاي دیگري تبعیت می شرایط عرضه و تقاضا از منطق
تولید  نظاممصرفی و داراي در صنایع تولیدکننده محصوالت 

  .خورند شوند یا کمتر به چشم می انبوه یافت نمی
این پژوهش به مطالعه نظام نوآوري بخشی صنعت 

هاي گازي در ایران به عنوان یک صنعت تولیدکننده  توربین
  .هاي پیچیده پرداخته است محصوالت و سامانه

  :هاي اصلی پیش روي این پژوهش عبارتند از پرسش
  هاي گازي در ایران کدامند؟ گران اصلی صنعت توربینبازی -
هاي گازي در ایران چگونه  دانش و فناوري ساخت توربین -

  شکل گرفته و انباشته شده است؟
گیري و  هاي تأثیرگذار بر شکل تنوع و پویایی سیاست -

  هاي گازي در ایران چگونه است؟ تکامل صنعت توربین
هاي گازي  راي صنعت توربینساختار بازار و شرایط تقاضا ب -

  در ایران به چه صورت است؟
ها و اقدامات  المللی چگونه بر فعالیت هاي بین تحریم -

  اند؟ هاي گازي تأثیر گذاشته هاي ایرانی سازنده توربین شرکت
  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
  هاي نوآوري بخشی نظام 1- 2

هاي اقتصاد  نگرش نظام نوآوري بخشی با توجه به پایه
تکاملی سعی دارد چگونگی فرآیند تحول و تکامل یک بخش 



  1396زمستان ، 4، شماره نهمفناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ نوري سرشت، منوچهر منطقی، سید سروش قاضی مصطفی صفدري رنجبر، حسین رحمان

      57 

را تبیین کند و در این راستا آن را به صورت نظامی پویا 
بیند که داراي مرزها و تعامالت ایستا و ثابت نبوده و در  می

هاي زیر  مؤلفه. شود طول زمان دچار تغییر، تحول و تکامل می
ترین اجزاء یک نظام نوآوري بخشی  توان به عنوان مهم را می

  ]:5و3-1[معرفی کرد 
هاي تحقیقاتی و  محصول فعالیت: پایه دانشی و فناوري �

است که در طول زمان به دست آمده و ویژگی  ها صنعتی بنگاه
  .انباشتی و وابستگی به مسیر دارد

رسمی و غیررسمی  هاي قوانین بازي یا محدودیت: نهادها �
  .دهند که رفتارها و تعامالت بازیگران را شکل می

هاي نوآوري و ایجادکننده انگیزه در  یکی از پیشران: تقاضا �
 .ها براي خلق و انتشار نوآوري است بنگاه

ها، مراکز تحقیقاتی و  ها، دانشگاه بنگاه: ها بازیگران و شبکه �
هاي  هاي دولتی، اتحادیه آزمایشگاهی، مؤسسات مالی، آژانس

شان و تعامل با  که با کارکردهاي تجاري و مؤسسات فنی
گیري و تکامل یک بخش صنعتی و  یکدیگر زمینه شکل
 .آورند اقتصادي را فراهم می

نظرانی است که به گردآوري مطالعات اولین صاحباز مالربا 
افزار،  هاي نوآوري بخشی در صنایعی نظیر نرم مرتبط با نظام

ابزار و صنایع شیمیایی در  دارو، ارتباطات از راه دور، ماشین
کیم و لی از طریق ]. 2[کشورهاي اروپایی پرداخته است 

هاي نوآوري بخشی و همپایی فناورانه  هاي نظام تلفیق نظریه
) ابزار ماشین(اي  طالعه صنایع تولیدکننده کاالهاي سرمایهبه م

نیز به گردآوري  1مالربا و مانی]. 7[اند  در کره جنوبی پرداخته
هاي نوآوري بخشی براي  مجموعه مقاالتی مرتبط با نظام

برخی صنایع در کشورهاي در حال توسعه مانند صنایع دارو 
هوانوردي برزیل،  و ارتباطات از راه دور هند، صنایع کاغذ و

صنعت پرورش ماهی شیلی، صنعت موتورسیکلت ویتنام و 
 ].5[اند  هاي زیستی در تانزانیا پرداخته تایلند و سوخت

هاي نوآوري بخشی به  از منظر نظام 2همچنین مالربا و نلسون
دارو، (مطالعه یادگیري و همپایی فناورانه در شش صنعت 

-ت از راه دور، کشاورزيافزار، تجهیزات ارتباطا خودرو، نرم
کشورهاي مختلف پرداخته و نقاط ) رساناها غذایی و نیمه

را شناسایی ) صنایع(ها  اشتراك و تفاوت میان این بخش

                                                 
1- Mani 
2- Nelson 

هاي  ها و قابلیت زنگ و همکارانش استراتژي. ]6[اند  کرده
هاي چینی پیشرو در زمینه تجهیزات پزشکی  فناورانه بنگاه

ي نوآوري بخشی مورد مطالعه قرار ها پیشرفته را از منظر نظام
که هماهنگی نزدیک میان هاي آنها حاکی است  اند و یافته داده

هاي  ها، بازار داخلی و سیاست راهبردهاي همپایی بنگاه
توانند همپایی در این بخش را تسهیل کند  نوآوري بخشی می

هاي نوآوري  گیري از دیدگاه نظام لی و مالربا با بهره]. 9[
سیاست و /فناوري، نهاد 3هاي فرصت مفهوم پنجرهبخشی و 

هاي همپایی در شش  گیري چرخه تقاضا به مطالعه نحوه شکل
صنعت تلفن همراه، حافظه، دوربین عکاسی، هواپیماهاي 

ها  آنها دریافتند که شرکت. اند جت، فوالد و نوشیدنی پرداخته
برداري از  توانند از طریق بهره و کشورهاي متأخر می

هاي فرصت اقدام به همپایی فناورانه در یک بخش  پنجره
  ].7[صنعتی نموده و از پیشگامان آن صنعت پیشی گیرند 

  هاي پیچیده محصوالت و سامانه 2- 2
هاي پیچیده را به عنوان  محصوالت و سامانه 4هابدي

هاي پرهزینه،  ها یا زیرساخت ها، سیستم محصوالت، زیرسیستم
هاي مهندسی  شرفته و فعالیتمقیاس، داراي فناوري پی کالن

کند که توسط تعداد محدودي واحد تولیدي و در  تعریف می
هاي کوچک، تولید و توسط یک یا چند  ها یا دسته قالب پروژه

شوند  مشتري و در قالب قراردادهاي رسمی خریداري می
هاي پیچیده نقشی کلیدي در اشاعه  محصوالت و سامانه]. 10[

گیري توسعه فناورانه، صنعتی و  هاي جدید و شکل فناوري
یافته و در حال توسعه بازي  اقتصادي در کشورهاي توسعه

یکی از اجزاء اصلی قابلیت فناورانه در سطوح بنگاه کنند و  می
 ].17[ شوند یمو ملی محسوب 

چنین هاي پیچیده  هاي محصوالت و سامانه برخی ویژگی
وکار  کسباین محصوالت عمدتاً به صورت : اند برشمرده شده
 (B2G)وکار به دولت  و کسب (B2B)وکار  به کسب

ها و  اي هستند و از زیرسیستم هستند؛ داراي ساختار پیچیده
اند؛ عمدتاً در  متنوع و مرتبط تشکیل شده ،هاي متعدد مؤلفه

تولید  ،هاي کوچک و یا به صورت دسته ها قالب پروژه
شوند؛ درجه باالیی از نوآوري و ابداعات فناورانه را شامل  می
شوند؛  سازي می شوند؛ معموالً براي مشتریان خاصی، ویژه می

                                                 
3- Windows of Opportunity 
4- Hobday 
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نیازمند سطح باالیی از هماهنگی و همکاري در طول مراحل 
هاي  برداري هستند؛ به دانش و مهارت طراحی، تولید و بهره

باشند  دوره عمر طوالنی می وسیع و عمیقی نیاز دارند؛ داراي
 .]18[ سازي سیستم هستند و نیازمند سطح باالیی از یکپارچه

ساز پرواز، سیستم ارتباطات از راه  توان به شبیه می براي مثال
هاي تولید انرژي حرارتی و برقابی  دور، توربین گازي، سیستم

  .اشاره کرد نظامی و تجاريو هواپیماهاي 
راه دور کره جنوبی به این  اترتباطاصنعت با مطالعه  1پارك

گیري در موفقیت کره  نتیجه رسید که چهار عامل نقش چشم
ها و نهادهاي  گیري سیاست شکل: اند در این زمینه داشته

هاي کلیدي؛  مناسب؛ کسب و بکارگیري دانش و قابلیت
 المللی در زمینه استانداردهاي صنعت همکاري با نهادهاي بین
با  2لی و یون]. 19[اي  هاي بزرگ کره تو حضور پررنگ شرک

مطالعه صنعت هواپیماهاي نظامی در کره جنوبی، چین و 
برزیل دریافتند که اقدامات و ابتکارات دولت، استراتژي 

و ) خرید، ساخت یا همکاري(ها در قبال کسب فناوري  بنگاه
میزان فعال بودن شرکاء خارجی، نقشی حیاتی در ایجاد 

]. 20[انه و سازمانی در این صنعت دارند هاي فناور قابلیت
هاي گازي در ایران به عنوان  مجیدپور با مطالعه صنعت توربین

هاي پیچیده، به سطح باالي  اي از محصوالت و سامانه حوزه
مشارکت دولت در توسعه این صنعت و اهمیت ثبات مدیریتی 

هاي کالن ملی از  در این صنایع اشاره کرده و اثر سیاست
هاي کالن انرژي بر توسعه و تکامل این صنعت  سیاستجمله 

هاي  هاي دولتی و روش و همچنین تأثیر انواع مختلف سیاست
مداخله دولت در این صنعت را در کشورهاي مختلف مورد 

کیامهر و همکاران هم اهمیت ]. 13[بررسی قرار داده است 
هاي بازاریابی و برخی راهبردها مانند کسب  قابلیت
هاي طراحی و مهندسی به  اي تولیدي و خلق قابلیته قابلیت

منظور توسعه بازارها و صادرات و نیز گذار به مرحله رهبري 
اند  حرارتی نشان داده برقهاي تولید  بازار را در صنعت سیستم

هاي فناورانه  کیامهر همچنین به مطالعه انباشت قابلیت]. 15[
در زمینه  اي پیچیده کنندگان کاالهاي سرمایه در تأمین
هاي وي، به  طبق یافته. هاي تولید برقابی پرداخته است سیستم

جاي شروع از مراحل اولیه چرخه عمر محصول، در این 
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هاي فناورانه طی یک حرکت غیرخطی درون  ها قابلیت پروژه
اي پیچیده کسب  مراحل طراحی و نصب کاالهاي سرمایه

لعه طرح کالن زاده و همکارانش با مطا نقی]. 22و21[اند  شده
به مطالعه ساختار شبکه و  IR-150نفره  150هواپیماي 

هاي  سازوکارهاي تعامل در شبکه نوآوري و همچنین قابلیت
کننده شبکه پرداخته و از این  مورد نیاز براي نهاد یکپارچه

سازي سیستم در توسعه  طریق بر اهمیت مدیریت و یکپارچه
]. 23[اند  ردههاي پیچیده تأکید ک محصوالت و سامانه

گیري و توسعه  طهماسبی و همکاران به مطالعه مراحل شکل
هاي فناورانه در یک سازمان صنعتی مرتبط با صنایع  قابلیت

یکی از انواع  -دریایی که به تولید شناورهاي تندرو 
. اند مشغول بوده پرداخته -هاي پیچیده  محصوالت و سامانه

گیري و توسعه  ل شکلدهد که مراح هاي آنها نشان می یافته
گذاري و ایجاد  سرمایه) الف: هاي فناورانه عبارتند از قابلیت

ها به واسطه مهندسی  ارتقاء قابلیت) هاي پایه، ب زیرساخت
مهندسی معکوس ) معکوس و با همکاري محدود و ج

هاي طراحی و  تر و گسترش قابلیت محصوالت پیچیده
ه بررسی همپایی مجیدپور در مطالعه دیگري ب]. 24[نوآوري 

هاي پیچیده در شرکت مپنا  فناورانه در محصوالت و سامانه
هاي فناورانه و بازار  پرداخته و نتیجه گرفته که به دلیل رژیم

خاص، مدل غالب براي همپایی فناورانه در محصوالت و 
همچنین بر اساس . روي مسیر است هاي پیچیده، دنباله سامانه
انه با پرش از مراحل، تنها در هاي وي، همپایی فناور یافته
هاي خاص فناوري ممکن بوده و همپایی از طریق خلق  حوزه

هاي پیچیده نیز تقریباً  مسیر جدید در محصوالت و سامانه
  ].12[غیرممکن است 

  
  شناسی روش -3

در اینجا  :این پژوهش به لحاظ رویکرد، پژوهشی کیفی است
پژوهشگر قصد دارد ماهیت حقیقت را از طریق کنکاش در 

سازد؛ پژوهشگر موقعیتی درونی دارد؛  آشکارجهان واقعی 
ها غیرتصادفی و هدفمند  گیري و انتخاب آزمودنی شیوه نمونه
شوند  ها به صورت واحدهاي متنی نمایش داده می است؛ داده

 ؛ده استش استفادههاي کیفی  از روشنیز ها  و در تحلیل داده
طرح پژوهش خودجوش و در حال ظهور است همچنین 

. مطالعه موردي است یکپژوهش به لحاظ استراتژي،  ].25[
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مطالعه موردي با قابلیت عمیق شدن در یک مورد این اجازه 
هاي موجود در مسئله  دهد که به پویایی را به پژوهشگر می

ن ای برايکه هم فرآیندي . ]27و26[ مورد پژوهش پی ببرد
فرآیند اجراي مطالعه موردي  شدهپژوهش الگوبرداري 

طرح تدوین  مراحلمشتمل بر و  1شده توسط ین ارائه
  ]28[ .باشد می ها هها و تحلیل داد آوري داده پژوهش، جمع

  ها گردآوري و کیفیت داده 1- 3
هاي  هاي گازي زمینی با کاربري تنها بر توربین مقالهدر این 

هاي  هاي گازي هوایی با کاربري تجاري تمرکز شده و توربین
مصاحبه  هفده ،این پژوهش براي .نظامی مورد نظر نبوده است

در  ساختارمند داراي دستورالعمل مشخص عمیق و نیمه
، )توگا(مهندسی و ساخت توربین مپنا هاي  شرکت

ماشین  ، توربینتوربوتک، (OTC) نفتتوربوکمپرسور 
خاورمیانه، شرکت ملی گاز ایران و پژوهشگاه نیرو انجام شده 

ها  زمان مصاحبهمدت محل فعالیت، جایگاه سازمانی و . است
  .شده استارائه  1 پیوستدر 

مرتبط حضور در دو کنفرانس داخلی  با پژوهشگرانیکی از 
 ؛دانشگاه علم و صنعتچهارمین همایش ملی توربین گاز در (

و پانل یادگیري فناورانه در صنعت نفت پنجمین  1394مهرماه 
اطالعات ) 1394آذر  ؛يفناورالمللی مدیریت  کنفرانس بین

 همچنین نقشو  آن هاي مفیدي پیرامون نقش دولت و سیاست
هاي گازي کسب  در صنعت توربینها  ها و پژوهشکده دانشگاه
هاي سخنرانی مدیران  دي شامل فایلبه عالوه، اسناد متعد. کرد

 راهبردي و هاي ، برنامههاي دولتی و سازمان ها شرکت
ها،  هاي پیشرفت طرح هاي عملکرد، گزارش بلندمدت، گزارش

سند راهبردي و ها،  هاي راه فناوري و محصول شرکت نقشه
اخبار و  و هاي گازي در سطح ملی نقشه راه فناوري توربین

هاي ملی گاز ایران،  شرکت سایت ر وبهاي موجود د اطالعیه
و پژوهشگاه  توربوتک، ، توگاتوربوکمپرسور نفتتوانیر، مپنا، 

مورد مطالعه قرار نیز هاي گازي  و پژوهشکده توربین نیرو
خذ اطالعاتی آاز م ساختاريروایی  براي تأمین. گرفت

از همچنین  و) ها، مشاهدات و تحلیل اسناد مصاحبه(چندگانه 
و به دي و مطلع براي مرور گزارش مطالعه موردي افراد کلی

هاي پیشین به عنوان  از نظریهنیز روایی بیرونی  منظور تأمین
براي . شده است استفادهچارچوب نظري اولیه پژوهش 
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پژوهشگر گزارش  ،پایاییدستیابی به سطحی قابل قبول از 
تهیه و ها  دقیقی از کانون تمرکز مطالعه و بستر گردآوري داده

پایگاه داده  یکموردي  اتهاي مطالع پروتکلاز ضمن استفاده 
  .]29[ ایجاد شده استمرتبط موردي  اتمطالعاز 
  ها روش تحلیل داده 2- 3

 ،شده هاي گردآوري تحلیل داده براياستراتژي این پژوهش 
هاي پیشین و چارچوب  تکیه بر نظریه ،]28[مطابق نظر ین 

منظور این به و  استهاي نوآوري بخشی بوده  نظامنظري 
ها  متن مصاحبهو مطالعه سازي  پیاده: برداشته شد ي ذیلها گام

با هدف  شده اسناد گردآوريتحلیل  به عالوه ها و سخنرانی
هاي  مطالعه دقیق و عمیق داده هاي متنی آنها؛ استخراج داده

یافتن شواهد و  براي و در نهایت جستجومتنی به دست آمده 
هاي  هاي کلیدي نظام مؤلفهر یک از مصادیق مرتبط با ه

از این طریق  که ،بر اساس چارچوب نظري نوآوري بخشی
گیري و تکامل دانش و فناوري،  بر شکل شواهدي دال

در  ها و نهادهاي تأثیرگذار و شرایط بازار و تقاضا سیاست
با ایجاد  سپس. یافت شدهاي گازي ایران  صنعت توربین
 ،هاي به دست آمده و چارچوب نظري اولیه ارتباط میان داده

این پژوهش همچنین از  .دشها اقدام  معنابخشی به دادهبراي 
ي به ها دادهتکنیک تحلیل ترتیب و توالی زمانی براي مطالعه 

پژوهشگر بتواند  کند یمدست آمده استفاده کرده که کمک 
پیرامون یک  ها اتفاقوقایع و توالی و ترتیب زمانی جریانی از 
  .موضوع خاص را شناسایی نماید

  
  ها یافته -4
  بازیگران 1- 4

طیف وسیعی از بازیگران و کنشگران در نظام نوآوري بخشی 
کنند که  آفرینی می هاي گازي در ایران نقش صنعت توربین
شرکت (هاي گاز  هاي سازنده و تولیدکننده توربین شامل بنگاه

، )ماشین خاورمیانه و شرکت توربین OTCتوگا، شرکت 
کننده داخلی و خارجی، مشتریان و  هاي تأمین بنگاه
، ...)هاي تقویت فشار و  ها، ایستگاه نیروگاه(برداران  بهره

هاي نیرو و  وزارتخانه(گذار  هاي حاکمیتی و سیاست سازمان
نفت، شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شرکت ملی 

ها  ها و پژوهشکده ، دانشگاه...)و  گاز، پژوهشگاه نیرو
). 1شکل (و سایر بازیگران است ) پژوهشکده توربین گاز(



  هاي گازي توربین: 

آستان قدس رضوي و وزارت نیرو است که اخیراً نیز سهام 
سهامداران فعلی . این شرکت در بورس عرضه شده است

هاي دولتی یا وابسته به دولت نظیر  هم سازمان
  .باشند وزارت دفاع و صندوق بازنشستگان وزارت نفت می

  
  هاي گازي در ایران

هاي دولت  هاي گازي که تحت تأثیر سیاست
هاي تأثیرگذار  تنوع و پویایی سیاست 4هستند در جدول 

هاي فناورانه  زي و قابلیتهاي گا دولت بر صنعت توربین
  .ها ارائه شده است شده توسط این شرکت

  ساختار بازار و شرایط تقاضا
تولید برق و  هاي تعداد باالي نیروگاه داشتن

همواره یکی از مشتریان و ، گاز عظیمذخایر 
طبق گزارش . بوده است يهاي گاز توربین

درصد کل  75توانیر، گاز طبیعی بیش از 
هاي حرارتی کشور را تشکیل  هاي مصرفی نیروگاه

آژانس جهانی انرژي نیز  2005بینی سال  پیش
درصد  60گاز طبیعی حدود  2030ادعا کرده تا سال 

. داهاي ایران را تشکیل خواهد د هاي مصرفی نیروگاه
گفته یکی از مدیران شرکت مادرتخصصی تولید 
افزایش تقاضا براي انرژي برق در کشور از 

رسیده  96مگاوات در سال  55000به  57مگاوات سال 
هاي گازي و  هاي دولت مبنی بر ساخت نیروگاه

هاي  گیر براي توربین سیکل ترکیبی، حاکی از تقاضاي چشم
طبق گفته مدیر  همچنین. "ی در کشور است

در حال حاضر در کشور "پژوهش و فناوري شرکت ملی گاز 

سازندگان و 
تولیدکنندگان

OTCشرکت 

شرکت 
MIGT

شرکت 
اوتک

شرکت 
توربوتک

گروه مپنا

شرکت 
توگا

شرکت 
پرتو

شرکت 
توربین ماشین 
خاورمیانه

تأمین کنندگان 
داخلی و 
خارجی
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هاي گازي در ایران یک  ساختار حاکمیتی صنعت توربین
دولتی و  ساختار دولتی بوده که به مرور زمان تبدیل به نیمه
درصد  53براي مثال در حال حاضر 

علق به بخش خصوصی و مابقی متعلق به 

آستان قدس رضوي و وزارت نیرو است که اخیراً نیز سهام 
این شرکت در بورس عرضه شده است

هم سازمان OTCشرکت 
وزارت دفاع و صندوق بازنشستگان وزارت نفت می

هاي گازي در ایران بازیگران نظام نوآوري بخشی صنعت توربین) 1شکل 

  گیري و انباشت دانش و فناوري
گیري و  هاي فعال یک بخش نقشی کلیدي در شکل
کنند هر  هاي آن بخش صنعتی بازي می

کنندگان، مشتریان،  چند که سایر بازیگران نظیر تأمین
ها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی و 

هاي یک بخش  خصوصی نیز در امر توسعه دانش و فناوري
گیري و انباشت دانش و  در ادامه، روند شکل

هاي گازي در سه بنگاه اصلی  خت و ارتقاء توربین
و فعال این صنعت در ایران یعنی شرکت توگا گروه مپنا 

و شرکت ) 2جدول (، شرکت توربوکمپرسور نفت 
براي . ارائه شده است) 3جدول 

شده  هاي فناورانه کسب تشریح روند مذکور سعی شده قابلیت
  .هاي کسب فناوري در طول زمان نشان داده شوند

  هاي تأثیرگذار
هاي  طی دو دهه گذشته دولت با طراحی و اجراي سیاست

هاي مختلف شامل راهبري،  هوشمندانه و متنوع در نقش
گري، زمینه و بستر الزم براي  گذاري، مشتري و تسهیل

هاي گازي در ایران را  ت توربین
هاي  تکاملی سیاست به دلیل اهمیت هم

هاي  هاي فناورانه در شرکت گیري قابلیت

هاي گازي که تحت تأثیر سیاست سازنده توربین
هستند در جدول 

دولت بر صنعت توربین
شده توسط این شرکت کسب

ساختار بازار و شرایط تقاضا 4- 4
داشتنایران به دلیل 
ذخایر  برخورداري از

توربینبزرگ متقاضیان 
توانیر، گاز طبیعی بیش از  2008سال 
هاي مصرفی نیروگاه سوخت

پیش. داده است می
ادعا کرده تا سال 

هاي مصرفی نیروگاه سوخت
گفته یکی از مدیران شرکت مادرتخصصی تولید  به ،به عالوه

افزایش تقاضا براي انرژي برق در کشور از "برق حرارتی 
مگاوات سال  7000

هاي دولت مبنی بر ساخت نیروگاه و سیاست
سیکل ترکیبی، حاکی از تقاضاي چشم

ی در کشور استگازي نیروگاه
پژوهش و فناوري شرکت ملی گاز 

بازیگران نظام نوآوري بخشی صنعت توربین هاي گازي در ایران

بنگاه ها

شرکت 
توربین ماشین 
خاورمیانه

تأمین کنندگان 
داخلی و 
خارجی

بهره برداران

ایستگاه هاي 
تقویت 
فشار

نیروگاه ها

مشتري/نهادهاي سیاست گذار

وزارت نیرو

شرکت 
مادرتخصصی 

تولید برق 
حرارتی

وزارت نفت

شرکت 
ملی گاز 
ایران

نظام نوآوري بخشی یک صنع

ساختار حاکمیتی صنعت توربین
ساختار دولتی بوده که به مرور زمان تبدیل به نیمه

براي مثال در حال حاضر . خصوصی شده است نیمه
علق به بخش خصوصی و مابقی متعلق به سهام گروه مپنا مت

گیري و انباشت دانش و فناوري مسیر شکل 2- 4
هاي فعال یک بخش نقشی کلیدي در شکل بنگاه

هاي آن بخش صنعتی بازي می دانش و فناوريتکامل 
چند که سایر بازیگران نظیر تأمین

ها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی و  ها، پژوهشکده دانشگاه
خصوصی نیز در امر توسعه دانش و فناوري

در ادامه، روند شکل. سهیم هستند
خت و ارتقاء توربینفناوري سا

و فعال این صنعت در ایران یعنی شرکت توگا گروه مپنا 
، شرکت توربوکمپرسور نفت )1جدول (

جدول (ماشین خاورمیانه  توربین
تشریح روند مذکور سعی شده قابلیت

هاي کسب فناوري در طول زمان نشان داده شوند ژيو استرات
هاي تأثیرگذار تنوع و پویایی سیاست 3- 4

طی دو دهه گذشته دولت با طراحی و اجراي سیاست
هوشمندانه و متنوع در نقش

گذاري، مشتري و تسهیل سرمایه
ت توربینگیري و تکامل صنع شکل

به دلیل اهمیت هم. فراهم آورده است
گیري قابلیت دولت و شکل

بازیگران نظام نوآوري بخشی صنعت توربین هاي گازي در ایران

نهادهاي سیاست گذار

وزارت نفت

شرکت ملی 
نفت ایران

دانشگاه ها

پژوهشکده ها
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ایستگاه  74براي انتقال گاز طبیعی از طریق خطوط انتقال، 
استفاده دستگاه توربوکمپرسور  250تقویت فشار با مجموعاً 

ها و با توجه به افزایش تولید و  بینی که مطابق پیش شود می
هاي مورد نیاز  مصارف گاز طبیعی، تعداد توربینگسترش 

برابر این مقدار  به دو تیشبکه خطوط انتقال در ده سال آ
  ."یابد افزایش می

دهنده ساختار بازار و شرایط تقاضا و  هاي تشکیل مؤلفه
 در ایران هاي گازي صنعت توربین برايهاي اصلی آنها  ویژگی

  .است آمده 5در جدول 
  ها تأثیر تحریم 5- 4

هاي گذشته امکان  هاي آمریکا طی دهه به دلیل تحریم
الکتریک  هاي پیشرو آمریکایی نظیر جنرال همکاري با شرکت

به عنوان یکی از منابع اصلی دانش و فناوري در صنعت 
هاي  تحریم تشدید]. 30[هاي گازي مهیا نبوده است  توربین
هاي اخیر بر شکل و نحوه همکاري  المللی طی سال بین

المللی نیز  هاي پیشرو بین هاي ایرانی با سایر شرکت شرکت

  هاي گازي در شرکت توگا گروه مپنا و انباشت دانش و فناوري ساخت و ارتقاء توربین گیري شکل) 1جدول 

  مراحل

دوران : مرحله اول
برداري از  خرید و بهره

 هاي خارجی توربین
  )1378تا  1373(

دوران  :دوممرحله 
انتقال فناوري ساخت 

 هاي خارجی توربین
  )1383تا  1379(

دوران ساخت  :مرحله سوم
 خارجی در داخلهاي  توربین
  )1388تا  1384(

هاي  دوران ساخت توربین: چهارممرحله 
هاي  جدید و بهبود و ارتقاء توربین

  وتوسعه خارجی بر پایه تحقیق
  )1395تا  1389( 

هاي  قابلیت
  فناورانه

، برداري قابلیت بهره -
 نگهداري و تعمیرات

هاي  توربین
شده از  خریداري

  ي خارجیها شرکت

قطعات ساخت قابلیت  -
 توربین هاي زیرسیستمو 

  V94.2 گازي
مونتاژ و قابلیت  -

قطعات و سازي  یکپارچه
هاي توربین  زیرسیستم

V94.2  

قابلیت ساخت قطعات و  -
هاي کلیدي مانند  زیرسیستم

هاي ثابت و  سیستم کنترل و پره
  متحرك

قابلیت ساخت توربین گازي  -
V94.2  در داخل کشور و به

  طور کامل
طرف کردن عدم قابلیت بر -
ها در فرآیندهاي ساخت از  تطابق

  هاي مهندسی طریق کسب قابلیت

وتوسعه با هدف  قابلیت تحقیق -
هاي موجود  روزرسانی و ارتقاء توربین به

(V94.2) تر  هاي پیشرفته و معرفی نسخه
(MAP2+, MAP2A, MAP2B)  

  قابلیت ساخت توربین صنعتی -
 MGT-30  بر اساس توربین پایه شرکت

  وریاي اوکراینز
قابلیت طراحی و مهندسی معکوس  -

بر اساس توربین پایه  MGT-40توربین 
  الکتریک شرکت جنرال

 220قابلیت طراحی و ساخت توربین  -
 (MGT-75)% 39مگاواتی داراي راندمان 

ارائه خدمات پس از فروش و  قابلیت -
  هاي مهندسی ارائه مشاوره

هاي  فناوريروي وتوسعه  قابلیت تحقیق -
دار،  گري انجماد جهت کلیدي نظیر ریخته

  هاي سرامیکی کریستال و کامپوزیت تک

ي راهبردها
کسب 
  فناوري

کسب دانش و  -
، برداري فناوري بهره

از  نگهداري و تعمیرات
، ها طریق آموزش

و تعامل  ها دستورالعمل
  هاي خارجی با شرکت

کسب دانش و فناوري  -
قطعات و ساخت 

 هاي زیرسیستم
از طریق هاي گاز  توربین

روش ساخت مشترك 
 با شرکت آنسالدو ایتالیا

کسب دانش و فناوري مونتاژ و  -
هاي گازي  ساخت کامل توربین

  تحت لیسانس شرکت زیمنس
کسب دانش و فناوري برطرف  -

ها و ایجاد  کردن عدم تطابق
بهبودهایی در فرآیندهاي ساخت 
  ماز طریق یادگیري حین انجا

کسب فناوري ساخت از طریق انتقال  -
  فناوري شرکت زوریاي اوکراین

طراحی و مهندسی معکوس توربین  -
  الکتریک شده از شرکت جنرال اقتباس

ها و  زا بر روي مؤلفه وتوسعه درون تحقیق -
  هاي موجود هاي توربین زیرسیستم

هاي متخصصان و  گیري از مشاوره بهره -
  صورت غیررسمیالمللی به  خبرگان بین

ها و مراکز  گیري از دانش دانشگاه بهره -
  تحقیقاتی داخلی
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هاي  در ادامه به بررسی نحوه اثرگذاري تحریم. تأثیر گذاشت
هاي شرکت توگا و توربوکمپرسور نفت  المللی بر فعالیت بین

  .پرداخته شده است

هاي شرکت توگا  ها بر فعالیت براي پرداختن به نقش تحریم
هاي مختلفی که  ها باید به پروژه در دوران شدت گرفتن تحریم

. این شرکت در آن دوران در دست اجرا داشته توجه کرد

  بوکمپرسور نفتهاي گازي در شرکت تور گیري و انباشت دانش و فناوري ساخت و ارتقاء توربین شکل) 2جدول 

  مراحل
مونتاژ و دوران : مرحله اول

هاي  برداري از توربین بهره
  )1385تا  1380(خارجی 

 انتقال فناوري دوران: مرحله دوم
  هاي خارجی به داخل ساخت توربین

  )1390تا  1385(

هاي  دوران ساخت توربین: سوممرحله 
خارجی در داخل و بهبود و ارتقاء 

  وتوسعه قها بر پایه تحقی توربین
  )1395تا  1390( 

هاي  قابلیت
  فناورانه

، برداري بهرهمونتاژ، قابلیت  -
 هاي توربیننگهداري و تعمیر 

شده از شرکت  خریداري صنعتی
براي بکارگیري در  زیمنس

  خطوط انتقال گاز
  

قطعات و ساخت برخی قابلیت  -
 SGT600هاي توربین  زیرسیستم

  شرکت زیمنس
قطعات سازي  مونتاژ و یکپارچهقابلیت  -

شده در داخل با  هاي ساخته و زیرسیستم
دریافتی از  يها زیرسیستم و قطعات

  شرکت زیمنس

هاي گازي  ساخت توربین قابلیت -
IGT25 در داخل کشور به صورت مستقل  
 قابلیت انجام برخی بهبودها، -
ها و  و ارتقاء مؤلفه ها روزرسانی به

هاي گازي  بینپارامترهاي عملکردي تور
IGT25  مگاوات 30و ارتقاء آن به توربین  

اجزاء و  برخی ثبت پتنت بر رويقابلیت  -
  IGT25توربین  قطعات کلیدي

ارائه خدمات پس از فروش و  قابلیت -
  هاي مهندسی ارائه مشاوره

 هايراهبرد
  کسب فناوري

مونتاژ، کسب دانش و فناوري  -
و نگهداري و  برداري بهره

، ها از طریق آموزش تعمیرات
  و تعامالت ها دستورالعمل

 انهفناورهاي  قابلیتکسب دانش و  -
ها و  ها و مؤلفه برخی زیرسیستمساخت 

ها از طریق روش  مونتاژ زیرسیستم
  ساخت مشترك با شرکت زیمنس

از طریق  طراحی و مهندسیکسب دانش  -
  بنیان پتروگاز خاورمیانه تملک شرکت دانش

طراحی (ائین به باال اتخاذ رویکرد پ -
ی های با الگوبرداري از شرکت) معکوس

  آنسالدو و هیتاچی مانند
هاي متخصصان و  گیري از مشاوره بهره -

  المللی به صورت غیررسمی خبرگان بین
ها و مراکز  گیري از دانش دانشگاه بهره -

  تحقیقاتی داخلی

  ماشین خاورمیانه هاي گازي در شرکت توربین توربینگیري و انباشت دانش و فناوري ساخت و ارتقاء  شکل) 3جدول 

  مراحل
دوران نگهداري و : مرحله اول

هاي خارجی  تعمیرات توربین
  )1385تا  1380(

دوران ساخت قطعات و : مرحله دوم
هاي خارجی  هاي توربین زیرسیستم
  )1390تا  1385(

هاي  دوران ساخت توربین: سوممرحله 
  )1395تا  1390(خارجی در داخل 

هاي  قابلیت
  فناورانه

دمونتاژ، کنترل کیفی، قابلیت  -
 و بازسازي قطعات، باالنس

هاي مورد  توربین مونتاژ نهایی
  نیاز صنعت نفت و گاز

قابلیت ساخت قطعات و  -
هایی نظیر روتور، قطعات داغ،  زیرسیستم
ها و  ها، پمپ ها، پره ها و دیسک شفت

  گیربکس

مگاواتی شرکت  4قابلیت ساخت توربین  -
سوالر در داخل و معرفی برند داخلی 

TIDA  همراه با حرکت به سمت ارائه
  پکیج کامل توربین

 هايراهبرد
  کسب فناوري

کسب فناوري از طریق  -
مهندسی معکوس و یادگیري 

  حین انجام

کسب فناوري از طریق مهندسی  -
معکوس، دریافت مشاوره از مشاوران 

هاي  خارجی و همکاري با دانشگاه
  داخلی

کسب فناوري از طریق طراحی و  -
مهندسی معکوس، دریافت مشاوره از 
هاي  مشاوران خارجی و همکاري با دانشگاه

  داخلی
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هاي فناورانه  تر اشاره شد که شرکت توگا دانش و قابلیت پیش
ساخت را طی دو مرحله  V94.2ساخت توربین نیروگاهی 

مشترك با آنسالدو ایتالیا و تولید تحت لیسانس زیمنس کسب 
ها بیشتر به بهبودهاي  کرده بود و در دوران اوج گرفتن تحریم

روزرسانی این توربین مشغول بود که منجر به  جزئی و به
هاي  پروژه. هاي جدیدتري از آن توربین هم شد معرفی نسخه

نتقال فناوري دیگر شرکت توگا در دوران تحریم شامل ا
مگاواتی از شرکت زوریاي اوکراین و  25ساخت توربین 

مگاواتی شرکت  40طراحی و مهندسی معکوس توربین 
در مورد پروژه اول، شرکت اوکراینی با . الکتریک بود جنرال

ها دست از همکاري با شرکت توگا نکشید و  شروع تحریم
دوم چون  در مورد پروژه. فرآیند انتقال فناوري را قطع نکرد

روش کسب فناوري، طراحی و مهندسی معکوس بود و 
شرکت صاحب فناوري نقشی در فرآیند انتقال فناوري نداشت 

ها آسیب جدي به فرآیند کسب فناوري ساخت  بنابراین تحریم
  .ساختاین توربین وارد ن

  هاي گازي در ایران دولت بر صنعت توربین هاي تأثیرگذار تنوع و پویایی سیاست) 4جدول 
  هاي گازي هاي سازنده توربین هاي فناورانه در شرکت گیري و تکامل قابلیت تکاملی آنها با شکل و هم

  هاي دولت سیاست  سال
نوع 
  ها سیاست

  شده هاي فناورانه کسب قابلیت
 شرکت توربوکمپرسور نفت  شرکت توگا

1373  
سازي دانش و  درونی تأسیس گروه مپنا با هدف

  هاي ساخت نیروگاه هاي مدیریت پروژه قابلیت
  راهبري

، برداري قابلیت بهره
 نگهداري و تعمیرات

شده  هاي خریداري توربین
  ي خارجیها از شرکت

  

1377  
واگذاري ساخت شش پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی 
  با هدف ایجاد بستر یادگیري و انتقال فناوري

  راهبري

1378  

 نیروگاه مورد نیاز ششتوریین گاز  تجمیع تقاضا
دستگاه توربین  سیو سفارش ساخت  سیکل ترکیبی

با هدف  تأسیس توگا گازي به شرکت تازه
سازي دانش و فناوري ساخت توربین  درونی

V94.2  

  خرید

1379  

تأسیس شرکت توربوکمپرسور نفت با هدف انتقال 
سازي دانش  درونیتجربه گروه مپنا به این شرکت و 
هاي مورد نیاز صنعت  و فناوري ساخت توربوماشین
  نفت و گاز

  راهبري
قطعات و ساخت قابلیت 

ها و قابلیت  زیرسیستم
سازي  مونتاژ و یکپارچه

  ها قطعات و زیرسیستم
1380  

هاي گازي صنعتی به  سفارش پنجاه دستگاه توربین
شرکت (شرکت زیمنس و شریک داخلی آن 

سازي بخشی از  با هدف درونی) نفت توربوکمپرسور
 330ها به ارزش  دانش و فناوري ساخت این توربین
  میلیون دالر

  خرید

، برداري بهرهمونتاژ، قابلیت 
 هاي توربیننگهداري و تعمیر 

شده از  خریداري صنعتی
  خارجیشرکت 

1386  

تجمیع تقاضا و سفارش ساخت صد دستگاه  -
شریک خارجی آن توربین صنعتی به شرکت توگا و 

از سوي شرکت ملی گاز ) شرکت زوریاي اوکراین(
  ایران به ارزش یک میلیارد یورو

تجمیع تقاضا و سفارش ساخت صد دستگاه  -
توربین صنعتی به شرکت توربوکمپرسور نفت و 

از سوي ) شرکت زیمنس آلمان(شریک خارجی آن 
  شرکت ملی گاز ایران به ارزش یک میلیارد یورو

  خرید

قابلیت ساخت قطعات و 
هاي کلیدي؛  زیرسیستم

ساخت توربین گازي به 
طور کامل در داخل کشور 
و قابلیت برطرف کردن 

ها در فرآیندهاي  عدم تطابق
ساخت از طریق کسب 

  هاي مهندسی قابلیت

قطعات ساخت برخی قابلیت 
مونتاژ ؛ قابلیت ها زیرسیستمو 

قطعات و سازي  و یکپارچه
شده در  ساختههاي  زیرسیستم

 و داخل با قطعات
دریافتی از  يها زیرسیستم

  شرکت زیمنس
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  هاي گازي در ایران هاي تأثیرگذار دولت بر صنعت توربین تنوع و پویایی سیاست) 4جدول ادامه 
  هاي گازي سازنده توربینهاي  هاي فناورانه در شرکت گیري و تکامل قابلیت تکاملی آنها با شکل و هم

  هاي دولت سیاست  سال
نوع 
  ها سیاست

  شده هاي فناورانه کسب قابلیت
 شرکت توربوکمپرسور نفت  شرکت توگا

1390  

سازي و توسعه دانش فنی طراحی و  تصویب طرح بومی
مگاواتی با قابلیت افزایش  25هاي گازي  ساخت توربین

عنوان یکی از مگاوات و کسب نشان ایرانی به  30تا 
هاي کالن ملی در زمینه پژوهش و فناوري توسط  طرح

  شوراي عالی عتف

  راهبري

وتوسعه  قابلیت تحقیق
روزرسانی  به منظور به

هاي  و ارتقاء توربین
موجود و معرفی 

تر؛  هاي پیشرفته نسخه
قابلیت طراحی و 
مهندسی معکوس 

هاي خارجی؛  توربین
ارائه خدمات  قابلیت

رائه پس از فروش و ا
؛ هاي مهندسی مشاوره

وتوسعه  قابلیت تحقیق
هاي  بر روي فناوري
گري  کلیدي نظیر ریخته
دار،  انجماد جهت

کریستال و  تک
هاي  کامپوزیت
  سرامیکی

قطعات و ساخت برخی قابلیت 
مونتاژ و ؛ قابلیت ها زیرسیستم
قطعات و سازي  یکپارچه
شده در  هاي ساخته زیرسیستم

 و داخل با قطعات
دریافتی از  يها تمزیرسیس

  شرکت زیمنس

1391  

عقد بزرگترین قرارداد پژوهشی میان وزارت نفت 
با شرکت توربوکمپرسور نفت به ) شرکت ملی گاز ایران(

سازي و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت  منظور بومی
 30مگاوات با قابلیت افزایش تا  25هاي گازي  توربین

  مگاوات و کسب نشان ایرانی

  گذاري سرمایه

هاي  ساخت توربین قابلیت
در  گازي به صورت مستقل

داخل کشور؛ قابلیت انجام 
 ها روزرسانی به برخی بهبودها،
ها و پارامترهاي  و ارتقاء مؤلفه

؛ هاي گازي عملکردي توربین
ارائه خدمات پس از  قابلیت

هاي  فروش و ارائه مشاوره
  مهندسی

1392  

ایجاد کمیته راهبري جهت پایش و نظارت بر پیشرفت  -
توسط شرکت  (IGT25)مگاواتی  25طرح توربین ملی 

 ملی گاز ایران

هاي گازي به عنوان مشاور  انتخاب پژوهشکده توربین -
با هدف  IGT25و ناظر دانشگاهی طرح توربین ملی 

  تقویت و تسهیل روابط صنعت و دانشگاه

راهبري و 
  گري تسهیل

1393  

کاهش تعرفه وارداتی و اعطاء مجوز به برخی 
هاي گازي با  هاي خصوصی براي واردات توربین شرکت

هدف وارد کردن شوك رقابتی به مپنا در جهت 
جلوگیري از غفلت فناورانه احتمالی آن به دلیل ساختار 

  انحصاري این صنعت

  راهبري

1394  

وتوسعه بر  تحقیقگذاري و حمایت مالی از  سرمایه -
و ایجاد ) هاي توربین پره(هاي کلیدي  روي فناوري

هایی نظیر تست استند توسط معاونت علمی و  زیرساخت
  جمهوري و صندوق نوآوري و شکوفایی فناوري ریاست

  گذاري سرمایه

1394  
تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین 

بخار به هاي گاز و  تجهیزات نیروگاهی نظیر توربین
  کشورهایی مانند عراق و سوریه

  گري تسهیل

1395  
گذاري براي پروژه طراحی و ساخت  مشارکت در سرمایه

در % 39با راندمان  MGT-75مگاواتی  220توربین 
  شرکت مپنا

  گذاري سرمایه

1395  

سازي و تسهیل ایجاد همکاري میان گروه مپنا و  زمینه -
 Fهاي کالس  شرکت زیمنس در زمینه ساخت توربین
  توسط وزارت نیرو

هاي همکاري میان  نامه سازي و تسهیل عقد تفاهم زمینه -
شرکت توربوکمپرسور نفت و شرکت زیمنس پس از 

  ها توسط وزارت نفت رفع تحریم

  گري تسهیل
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، با شدت (OTC)در رابطه با شرکت توربوکمپرسور نفت 
ها و اعالم عدم همکاري از سوي زیمنس،  گرفتن تحریم

شرکت مجبور شد براي پاسخگویی به تعهدات خود در مقابل 
هاي  سازي کامل فناوري شرکت ملی گاز ایران به سمت درونی

ها و  با وجود همه سختی. ساخت این توربین حرکت کند
هاي  مها و صرف هزینه و زمان و به لطف تصمی دشواري

اي که در شرکت اتخاذ شد این شرکت توانست در  هوشمندانه
هاي ساخت این توربین را  فاصله چهار سال، دانش و قابلیت

درونی کند که این موفقیت نسبی منجر به ایجاد انگیزه براي 
هاي مشابه در داخل  ارتقاء توربین و حرکت به سمت طرح

کت براي از جمله اقداماتی که توسط این شر. کشور شد
ها صورت گرفت  پاسخگویی به تهدیدات برآمده از تحریم

ایجاد دفتر طراحی توربوتک : توان به این موارد اشاره کرد می
بنیان داخلی با نام پتروگاز  بر مبناي اکتساب یک شرکت دانش

داد؛  خاورمیانه که هسته فکري دفتر طراحی را تشکیل می
با ) مهندسی معکوس طراحی و(اتخاذ رویکرد پائین به باال 

رو خارجی نظیر آنسالدو  هاي دنباله الگوبرداري از شرکت
ایتالیا، هیتاچی ژاپن و زوریاي اوکراین براي دستیابی به 

  ].31و16[هاي گازي  قابلیت ساخت توربین
  
  بحث -5

گیري و انباشت  هاي این پژوهش در زمینه الگوهاي شکل یافته
هاي  هاي گازي در شرکت دانش و فناوري ساخت توربین

سازنده ایرانی گویاي آن است که شرکت توگا و شرکت 
توبوکمپرسور نفت تقریباً داراي الگوي مشابهی متشکل از 

ساخت قطعات و  ←مونتاژ  ←برداري  خرید و بهره"مراحل 
ارتقاء و  ←ها به طور کامل  ساخت توربین ←ها  ستمزیرسی
وتوسعه و  هاي تحقیق هاي مبتنی بر فعالیت روزرسانی توربین به

 ماشین اند در حالی که شرکت توربین بوده "هاي جزئی نوآوري
ساخت  ←نگهداري و تعمیرات "خاورمیانه از الگوي 
 "ساخت توربین به طور کامل ←ها  قطعات و زیرسیستم

  .ي کرده استپیرو

  هاي گازي در ایران ساختار بازار و شرایط عرضه و تقاضا در صنعت توربین) 5جدول 
  ویژگی اصلی  توضیح  هاي اصلی مؤلفه

  مشتریان اصلی

) شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی(هاي تابعه  وزارت نیرو و شرکت -
هاي تولید برق و  هاي گازي سنگین مورد نیاز نیروگاه براي تأمین توربین
سازي، مالک  مشتریان خصوصی که در جریان خصوصی همچنین برخی

 .اند ها شده نیروگاه

براي ) شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت(هاي تابعه  وزارت نفت و شرکت -
هاي تقویت فشار در خطوط  هاي گازي صنعتی مورد نیاز ایستگاه تأمین توربین

  انتقال گاز و نفت

هاي دولتی به  دولت و سازمان
  صلی و انحصاريعنوان مشتریان ا

  کنندگان اصلی تأمین

هاي  سال فعالیت در زمینه ساخت انواع توربین 18شرکت توگا با سابقه  -
  گازي نیروگاهی و صنعتی

سال فعالیت در زمینه ساخت  15شرکت توربوکمپرسور نفت با سابقه  -
 هاي گازي صنعتی توربین

فعالیت در زمینه نگهداري سال سابقه  15ماشین خاورمیانه با  شرکت توربین -
هاي مورد نیاز  ها و نیز توربین و تعمیرات و ساخت قطعات و زیرسیستم
  صنعت نفت

کنندگان نسبتاً انحصاري با  تأمین
توگا و (خصوصی  مالکیت نیمه

و مالکیت ) توربوکمپرسور نفت
ماشین  توربین(خصوصی 

  )خاورمیانه

  هاي تقاضا پیشران

هاي گازسوز و سیکل ترکیبی و روند رو به رشد  هتعداد بسیار زیاد نیروگا -
  محیطی اي و زیست هاي فناورانه، هزینه آنها به دالیل مزیت

وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی و نفت در کشور و روند رو به رشد  -
  هاي تقویت فشار در خطوط انتقال گاز و نفت ایستگاه

هاي جدي تضمین تقاضاي  پیشران
  داخلی

داخلی به  هاي رویکرد شرکت
  بازار

  تمرکز اصلی بر تأمین نیاز و تقاضاي داخلی -
هاي اخیر براي صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات  هاي سال تالش -

  هاي ساخت نیروگاه در کشورهاي همسایه نیروگاهی در قالب پروژه

تمرکز اصلی بر تأمین نیاز و 
  تقاضاي داخلی
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گیري و  هاي پژوهش در زمینه روند شکل از مقایسه یافته
هاي گازي با برخی  انباشت دانش و فناوري در صنعت توربین

هاي فناورانه در محصوالت  الگوهاي ساخت و انباشت قابلیت
مصرفی داراي سیستم تولید انبوه در سایر کشورهاي در حال 

هاي مورد مطالعه در توان دریافت که بیشتر الگو توسعه می
زمینه محصوالت داراي سیستم تولید انبوه مانند الگوي لی 

در نهایت به  ]34[ 3و فیگوریدو 2و بل ]33[ 1، دیوترنیت]32[
وتوسعه و نوآوري در محصول و فرآیند  هاي تحقیق قابلیت

هاي  شوند در حالی که رسیدن به قابلیت ختم می
ي محصوالت و وتوسعه و نوآوري در محصول برا تحقیق
هاي پیچیده دشوار است و تعداد معدودي از  سامانه
ها قادرند محصوالت کامالً  هاي پیشگام در این حوزه شرکت

 .زا به بازار معرفی نمایند وتوسعه درون جدید مبتنی بر تحقیق

ها با الگوهاي به دست آمده از مطالعات پیشین  مقایسه یافته
یچیده به ویژه در هاي پ در زمینه محصوالت و سامانه
  :دهد که کشورهاي در حال توسعه نشان می

] 35[ 5و ناگو 4شده توسط چادنوسکی الگوي ارائه) الف
بهبود در  ←هاي وارداتی  برداري و نگهداري سیستم بهره(

شباهت ) بهبود در طراحی سیستم ←ها و تجهیزات  مؤلفه
ماشین  توربینشرکت شده براي  زیادي با الگوي شناسایی

  .خاورمیانه دارد
هاي  مبنی بر تمایز میان قابلیت] 36[ 6نظرات تیوبال) ب

هاي طراحی در محصوالت پیچیده در  وتولید و قابلیت ساخت
کشورهاي در حال توسعه و وجود ترتیب و توالی زمانی میان 

هاي پژوهش حاضر مطابقت دارد  ها با یافته کسب این قابلیت
هاي  ن پژوهش ابتدا به قابلیتهاي مورد مطالعه در ای و بنگاه
اند و قصد دارند در ادامه به سمت  وتولید دست یافته ساخت

  .هاي طراحی نیز پیش بروند کسب تدریجی قابلیت
لی و یون  هاي حاضر در چند جنبه با یافته مقالههاي  یافته) ج
شباهت مقاله شده این  الگوي شناسایی. تطابق دارد] 20[

هاي فناورانه هواپیماهاي  بلیتزیادي به الگوي ساخت قا
مهندسی  ←وتولید مشترك  ساخت ←خرید (نظامی در چین 

آنها معتقدند که نقش شرکاء خارجی تأثیر . دارد) معکوس
                                                 
1- Dutrénit 
2- Bell 
3- Figuieredo 
4- Chudnovsky 
5- Nagao 
6- Teubal 

زیادي در انتخاب استراتژي کسب فناوري در کشورهاي 
اي که حضور فعال آنها منجر به انتخاب  متأخر دارد به گونه

شود در حالی  ا توسعه مشترك میهایی نظیر تولید ی استراتژي
هایی مانند مهندسی  آنها منجر به اتخاذ استراتژي فقدانکه 

  .شود معکوس می
همچنین مؤید دیدگاه  مقالهشده در این  هاي ارائه الگوي) د

بوده که معتقد است در محصوالت و ] 12[مجیدپور 
هاي پیچیده روش غالب همپایی فناوري همان  سامانه
ت و پرش از مراحل تنها در رابطه با برخی روي اس دنباله
پذیرد و خلق مسیر جدید تا  هاي خاص صورت می فناوري

هاي  باید توجه داشت که شرکت. حد زیادي غیرممکن است
هاي گازي از زمانی که فعالیت خود در  ایرانی سازنده توربین

هاي  اند همواره به ساخت توربین این صنعت را شروع کرده
  .اند هاي پیشرو اقدام نموده ه توسط شرکتشد گازي عرضه

هاي  هاي سیاست در زمینه تأثیر تنوع و پویایی مقالههاي  یافته
هاي گازي در  گیري و تکامل صنعت توربین دولت بر شکل

هاي  گویاي آن است که دولت از طریق ایفاء نقش ایران
گر به  گذار و تسهیل مختلف نظیر راهبري، مشتري، سرمایه

هایی پرداخته که زمینه و بستر الزم  اجراي سیاستطراحی و 
گیري و تکامل نظام نوآوري بخشی صنعت  براي شکل

به عالوه با . هاي گازي در ایران را فراهم ساخته است توربین
هاي دولت  کمی دقت و تأمل در سیر تغییر و تکامل سیاست

هایی از  ها عمدتاً با سیاست توان متوجه شد که این سیاست می
هایی از جنس خرید و  نس راهبري شروع شده با سیاستج

هایی از جنس  گذاري ادامه یافته و با سیاست سرمایه
هاي این  نکته بسیار مهمی که یافته. اند گري تکمیل شده تسهیل
هاي دولت  هاي حاصل از مطالعه نقش سیاست را از یافته مقاله

رفی گیري و تکامل صنایع تولیدکننده محصوالت مص در شکل
هایی  سازد همین تنوع سیاست با سیستم تولید انبوه متمایز می

معموالً در . کند هاي مختلف ایفاء می است که دولت در نقش
صنایع داراي محصوالت مصرفی با سیستم تولید انبوه 

گذاري و  هاي دولت محدودتر بوده و به سیاست نقش
در شود و در موارد اندکی نیز دولت  گري محدود می تسهیل

  .شود بردار ظاهر می نقش مشتري و بهره
هاي دولت در نقش راهبري باید اشاره  در رابطه با سیاست

مبنی بر ] 37[هاي پارك و کیم  کرده که این نتایج با یافته
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نظارت و پایش مستقیم پیشرفت طرح سیستم دولت 
هاي کیامهر و  الکترونیک در کره جنوبی توسط دولت، یافته

هاي داخلی،  نی بر ایجاد و حمایت از شرکتمب] 15[همکاران 
مبنی ] 13و12[و مجیدپور ] 14[هاي کیامهر و همکاران  یافته

هاي داخلی و اعمال  ها به شرکت بر واگذاري و تضمین پروژه
هاي این  به عالوه یافته. قانون ساخت داخل، مشابه است

گذار،  هاي دولت در نقش سرمایه پژوهش در رابطه با سیاست
، کیامهر و همکاران ]13و12[هاي مجیدپور  دکننده یافتهتأیی

مبنی بر ] 38و16[و صفدري رنجبر و همکاران ] 14[
هاي داخلی نظیر مپنا  گذاري دولت در تأسیس شرکت سرمایه

مبنی بر ] 37[هاي پارك و کیم  و توربوکمپرسور نفت؛ یافته
تأمین مالی طرح دولت الکترونیک در کره جنوبی با وجود 

هاي صفدري رنجبر و همکاران  ها و یافته یر دولتتغی
هاي پژوهشی و  گذاري در پروژه مبنی بر سرمایه] 38و16[

در شرکت  IGT25ها در تجربه توربین  تأسیس زیرساخت
 .توربوکمپرسور نفت است

هاي  هاي دولت در نقش مشتري مؤید یافته همچنین سیاست
به دلیل بازار داخلی هاي وي  مطابق یافته. است] 25[مجیدپور 

هاي داخلی براي  گیر و در حال رشد، حمایت از بنگاه چشم
دولت داراي توجیه اقتصادي است و پاسخگویی به بازار 

هاي داخلی  داخلی نه تنها منجر به ارتقاء قابلیت فناورانه بنگاه
وجود . دآور فراهم میهم شود بلکه زمینه را براي صادرات  می

گ در برخی کشورها نظیر چین، هند و بازارهاي داخلی بزر
هاي  یک پیشران اصلی براي یادگیري و انباشت قابلیت ،برزیل

 ده استبوهاي مختلف صنعتی این کشورها  فناورانه در حوزه
هاي دولت  هاي این پژوهش در ارتباط با سیاست یافته]. 6و5[

] 20[هاي لی و یون  گري نیز با نتایج پژوهش در نقش تسهیل
مبنی بر تسهیل و تشویق به ] 14[هر و همکاران و کیام

مبنی ] 38و16[هاي صفدري رنجبر و همکاران  صادرات، یافته
ها  سازي و تسهیل تعامل و همکاري صنایع با دانشگاه بر زمینه

مبنی بر تسهیل ] 20[هاي لی و یون  و مراکز تحقیقاتی و یافته
انش و هاي پیشرو خارجی با هدف انتقال د مذاکره با شرکت

  .هاي فناورانه همسو است قابلیت
هاي این پژوهش مبنی بر تأثیر وجود  بخش دیگري از یافته
هاي گاز در  گیر و روزافزون براي توربین بازار و تقاضاي چشم

هاي تولید برق و  داخل کشور جهت بکارگیري در نیروگاه

هاي هوشمندانه  خطوط انتقال گاز و نفت و متعاقباً سیاست
از جمله تجمیع ) عنوان مشتري اصلی این صنعت به(دولت 

هاي محدود  تقاضاي داخلی و خریدهاي دولتی از شرکت
هاي پیشین مبنی بر نقش پررنگ  هاي پژوهش داخلی با یافته

بازار داخلی یا صادراتی بر فرآیند همپایی فناورانه و توسعه و 
تکامل صنایع به ویژه در کشورهاي در حال توسعه تناسب 

ها مؤید نظرات برخی صاحبنظران حوزه  این یافته. دارد
مبنی بر  ]10[هاي پیچیده نظیر هابدي  محصوالت و سامانه

بازارهاي تقریباً انحصاري در طرف عرضه و تقاضا و کنترل 
وجود از طرفی، . شدید دولت بر بازار این محصوالت است

گیر داخلی به معناي وجود بازار  بازار و تقاضاي داخلی چشم
هاي گاز به واسطه وجود  و تقاضاي باال براي توربین

هاي حرارتی متعدد و ذخایر عظیم گاز در کشور و نیاز  نیروگاه
به این محصوالت به منظور تولید انرژي الکتریکی و تقویت 
فشار در خطوط انتقال گاز و تجمیع این نیازها از سوي 

گیزه هاي نیرو و نفت منجر به ایجاد فرصت و ان وزارتخانه
هاي  کافی نزد تولیدکنندگان داخلی براي کسب دانش و قابلیت

هاي داخلی با کمک  بنگاه. فناورانه ساخت این محصوالت شد
کنند و  و پشتیبانی دولت، سعی در تأمین نیازهاي داخلی می

هاي فناورانه خود را توسعه  در این مسیر دانش و قابلیت
هاي  در عرصه دهند و به تدریج آماده رقابت و حضور می
 ]6[هاي لی و مالربا  این واقعیت با یافته. شوند المللی می بین

گیر داخلی یا بازارهاي صادراتی  مبنی بر وجود تقاضاي چشم
هاي  به عنوان پنجره فرصت براي همپایی فناورانه در نظام

  .بخشی مختلف همخوان است
  
  گیري نتیجه -6

سیاستی و مدیریتی هاي  بندي کلی برخی یافته در یک جمع
هاي گازي در  مرتبط با نظام نوآوري بخشی صنعت توربین

  :توان چنین برشمرد ایران را می
P هاي دولت نقش بسیار مهمی در  تنوع و پویایی سیاست

هاي نوآوري بخشی به ویژه در  گیري و تکامل نظام شکل
اي دارد که در آنها  هاي پیچیده صنایع با محصوالت و سامانه

  .بدیل و چندگانه است دولت داراي نقشی بی
P شود  هاي دولتی احساس می در مواردي که خالء حمایت
شرکت مجبور ) ماشین خاورمیانه ت توربینشرکمانند مورد (
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به طی فرآیند کسب دانش به طور مستقل و بدون 
هاي خارجی و همچنین اتخاذ  هاي رسمی با شرکت همکاري

راهبردهایی نظیر طراحی و مهندسی معکوس براي کسب 
  .فناوري شده است

P هاي فناورانه  هاي خارجی در همکاري طرف نقش فعال
ردهاي انتقال فناوري، ساخت مشترك یا راهبمنجر به اتخاذ 

  .شود تولید تحت لیسانس می
P هاي خارجی یا عدم  طرفاز سوي  اتخاذ نقش منفعل

امکان همکاري با شرکاء خارجی منجر به انتخاب راهبردهایی 
هاي سطح پائین نظیر نگهداري و  چون شروع از قابلیت
و بنیان داخلی و طراحی  هاي دانش تعمیرات، تملک شرکت
  .شود مهندسی معکوس می

P گیر و روزافزون باعث  وجود بازار و تقاضاي داخلی چشم
تأمین نیازهاي داخلی تمرکز کنند ر ب یهاي داخل بنگاهشود  می

هاي  رقابت و حضور در عرصهبه تدریج آماده  یرو در این مس
  .المللی شوند بین
P هاي سازمانی و مدیریتی  ایجاد، کسب و ارتقاء قابلیت
ریزي و مدیریت  سازي سیستم، برنامه کت نظیر یکپارچهشر

افزارهاي پیچیده،  هاي کالن، طراحی و توسعه نرم پروژه
سازمانی، مدیریت شبکه تأمین  مدیریت دانش درون و برون

گسترده و برقراري ارتباط و تعامل سازنده و اثربخش با سایر 
ف نقش غیرقابل انکاري در پیشبرد اهدا دي،بازیگران کلی

  .کند میهاي فعال در این صنعت بازي  بنگاه
P هاي اصلی یک نظام نوآوري بخشی یعنی  تکاملی مؤلفه هم

ها و بازار و تقاضا براي  دانش و فناوري، نهادها و سیاست
گیري و تکامل یک صنعت به ویژه محصوالت و  شکل
 .هاي پیچیده ضروري است سامانه

هاي گازي  صرفاً نظام نوآوري بخشی صنعت توربین مقالهاین 
توانند با  در ایران را مورد مطالعه قرار داده و پژوهشگران می

هاي نوآوري بخشی به  گیري از چارچوب نظري نظام بهره
گیري و تکامل سایر صنایع تولیدکننده  مطالعه شکل

هاي پیچیده پرداخته و مطابق دیدگاه  محصوالت و سامانه
به پرکردن خالء نظري در این حوزه ] 8[همکاران زنگ و 
گیري از  توان با بهره همچنین در مطالعات آتی می. کمک کنند
هاي نوآوري  هاي فرصت و چارچوب نظري نظام نظریه پنجره

هاي فرصت همپایی فناورانه در  بخشی به شناسایی پنجره

هاي پیچیده پرداخت  صنایع تولیدکننده محصوالت و سامانه
و ) هاي مختلف بر روي بخش] 6[انند مطالعه لی و مالربا م(

هاي فرصت غالب کدامند؟  به این سؤال پاسخ داد که پنجره
به آن صرفاً روش ] 12[سؤالی که پاسخ ادعایی مجیدپور 
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Abstract 

Sectoral innovation systems perspective 
presents a proper framework to analyze 
formation and evolution of different 
industries. Despite various differences and 
distinctions, so far majority of studies in this 
field, have been focused on mass-produced 
consuming goods industries, and it is difficult 
to find studies that have examined capital 
goods and complex product systems 
industries. So, this research aims at 
introducing key players and actors, describing 
the path of formation and evolution of 
knowledge and technology, identifying 
influential policies and institutions, and 
explaining market structure and demand 
condition of Iran’s gas turbine industry as a 
complex product systems industry, through 
employing qualitative approach and case 
study strategy. This research findings include: 
1) The path of formation and accumulation of 
knowledge and technology of manufacturing 
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gas turbine in Iran including technological 
capabilities and technology acquisition 
strategies; 2) Diversity and dynamics of 
influential government policies on the 
formation and evolution of this sector 
including leading, investment, procurement 
and facilitation policies; 3) Duopolistic and 
politicized market structure in Iran’s gas 
turbine industry including limited number of 
suppliers and customers (government) and 
high and growing domestic demand for 
different types of gas turbines; 4) Examining 
the impact of international sanctions on 
iranian gas turbine producers. 
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