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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.
Keywords: Technology Policy, Government
Support, Technological Capability, Exploration
and Production, Enhanced Oil Recovery
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فصلنامه علمي-پژوهشي

سياست علم و فناوري

استخراج سیاستهای توسعه توانمندیهای فناورانه شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی
در حوزه ازدیاد برداشت نفت
سينا طریقی ،1سعيد شوالپور ،*2یاسر سبحانیفرد

2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشکده مدیریت پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2عضو هیات علمي دانشکده مهندسي پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چكيده
عليرغم اینکه ایران جزو بزرگترین کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است ،اما از منظر فناوریهای باالدستتي نفتت ،همتواره دارای مشتکبوي بتوده و
شرکتهای اکتشاف و وولید ایراني جایگاه قابل مبحظه ای به لحاظ سطح ووانمندی فناورانه به خصوص در حوزه مهم ازدیاد برداشت نفت دنیا ندارنتد در کنتار
عوامل متعدد در سطوح خرد و صنعت ،سیاستگذاری مناسب و حمایت دولتي در سطح کبن اهمیت ویژهای در ووسعه ووانمنتدی فناورانته شترکتهتای داخلتي
دارد به این منظور ،مقاله حاضر به استخراج و ارزیابي مهمترین سیاستهای کبن برای ووسعه فناورانه شرکتهای اکتشتاف و وولیتد در حتوزه ازدیتاد برداشتت
نفت پرداخته است ابتدا با استفاده از روش وحلیل مضمون ،سیاستهای به کار گرفته شده و وجربیات موفق کشورهای دیگر با مرور جامع ادبیات استخراج شتد،
سپس با به کارگیری روش مدلسازی ساختاری وفسیری و بر اساس نظرات خبرگان اکتشاف و وولید ایران ،این سیاستها برای فعالیتهای ازدیتاد برداشتت نفتت
صنعت نفت ویژهسازی شده و در قالب مدلي سطحبندی شده و روابط بین آن هتا مشتخش شتد وقویتت اروبتات صتنعت و دانشتگاه ،مشتو هتای متالي بترای
فعالیتهای وحقیق و ووسعه شرکتها ،ایجاد موسسات وحقیق و ووسعه دولتي ،ایجاد پیوند با شرکتهای بینالمللي و جتذ

و دانتف فناورانته آنهتا ،سیاستت

جایگزیني واردات و حفاظت از بازار داخلي ،و وجاری کردن نوآوریهای شرکتها و حمایت از آنها از مهمترین سیاستهای کبن استخراجشده از نتتای ایتن
پژوهف هستند
كليدواژهها :سیاست فناوری ،حمایت دولتي ،ووانمندی فناورانه ،اکتشاف و وولید ،ازدیاد برداشت نفت
برای استنادات بعدی به این مقاله ،قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميشود:
Tarighi, S., Shavvalpour, S., & Sobhanifard, Y. (2020). Extracting Policies for Technological Capability
Development of Iranian E&P Companies in EOR Sector. Journal of Science & Technology Policy, 12(3), 29-45.
{In Persian}.
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.3.1244

 -1مقدمه

اخیر ووانمندی فناورانه به شدت مورد ووجه قرار گرفته و

1

مفهوم ووانمندی فناورانه 2با بروز مطالعات ووسعه صنعتي

گسترده شدهاست وعاریف متعددی هم از آن ارائه و به ابعاد

شکل گرفت و در دهه  1980وبدیل به موضوعي جدی در

مختلف آن پرداخته شدهاست برخي آن را منابع الزم برای

ادبیات فناوری و نوآوری شد [ ]1پس از آن و در دو دهه

مدیریت و ایجاد وغییر فني دانستهاند [ ]3 ,2برخي ووانمندی
فناورانه را دانفها و مهارتهای الزم برای جذ  ،هضم،
استفاده ،انطبا  ،وغییر و خلق فناوری دانستهاند [ ]4عدهای

DOI: 10.22034/jstp.2020.12.3.1244
* نویسنده عهدهدار مکاوباتshavvalpour@iust.ac.ir :
Technological capability

از محققین ووانایي استفاده موثر از فناوریهای موجود وعریف

2
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کردهاند [ ]5و عدهای دیگر ،ووانایي بنگاهها برای اکتسا

ووانمندی فناورانه شرکتها در صنایع مختلف در ادبیات

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

مربوطه بررسي شدهاست همه این عوامل در سطوح مختلف

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

نقف و جایگاه خود را برای ووانمندسازی بنگاهها به لحاظ

ووانمندی فناورانه ابتدا بیشتر در صنایع وولیدی و محصول

فناورانه دارند ،اما آنچه که به همه آنها جهت ميدهد و

محور مورد ووجه قرار گرفت از مهمترین نظریهپردازان این

ميوواند وسهیلکننده و وسریعکننده آنها باشد ،عوامل سطح

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

کبن 10شامل سیاستهای دولتي و مشو ها و حمایتهای

بنگاههای وولیدی یک طبقهبندی 3از ووانمندی فناورانه ارائه

دولتي است [ ]10به خصوص در صنعت نفت کشورهای

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

درحالووسعه مانند ایران که نفتشان ملي بوده و شرکتهای
11

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

ملي نفت

امریکای الوین ميووان اشاره کرد به مرور این مطالعات به

اهمیت این موضوع بیشتر از سایر صنایع خود را نشان میدهد

صنایع خدماوي و صنایع فرایندمحور نیز بسط پیدا کرد

بنابراین ،سوال اصلي این است که چه سیاستها و

این مفهوم با مطالعات آکا ]8[ 7در صنعت باالدستي نفتوگاز

مشو هایي در سطح کبن الزم است وا شرکتهای اکتشاف

وارد شد و پس از آن مطالعاوي در کشورهای نفتي

و وولید داخلي به لحاظ فناورانه ووانمند شده و در مسیر

درحالووسعه انجام شد اما با در نظر گرفتن اهمیت صنعت

ووسعه فناورانه گام بردارند؟ برای یافتن پاسخ این سوال،

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

پژوهف حاضر با بهکارگیری رهیافت عقبني/مرحلهای 12و با

در این کشورها صاحبان ذخایر نفتي هستند،

13

به استخراج مهمترین سیاستها و

الزم بودهاست به این حوزه پرداخته نشدهاست به خصوص

رویکرد باالبهپایین

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

مشو های سطح کبن ووسعه ووانمندی فناورانه در حوزه

مطالعات در این زمینه ميووان به میریمقدم و قاضينوری []9

ازدیاد برداشت نفت پرداخته است در بخف  2به مرور پیشینه

اشاره کرد متاسفانه ایران به رغم جایگاه در مالکیت ذخایر

سیاستگذاری دولتها در راستای اروقای ووانمندی فناورانه

نفتي دنیا ،به لحاظ فناورانه جایگاهي در عرصه بینالمللي

صنایع مختلف پرداخته شدهاست؛ بخف  3به وحلیل واریخي

ندارد دلیل اصلي عدم ووفیق شرکتهای نفتي ایراني در

صنعت اکتشاف و وولید در ایران و جایگاه ازدیاد برداشت

عرصه بینالمللي ،سطح پایین ووانمندی فناورانه این شرکتها

پرداخته و به اسناد باالدستي در حوزه ازدیاد برداشت که

و عدمووجه به ووانمندسازی آنها است امروزه با ووجه به

نشاندهنده اهمیت این صنعت برای کشور است ،اشاره

هدفگذاری کبن اقتصادی کشور که کم کردن وابستگي

کردهاست بخف  4روش پژوهف بوده و نهایتاً بخف  5بحث

اقتصاد ملي به فروش نفت است ،ضروری است وا قابلیتهای

و نتیجهگیری و ارائه سیاستهای ویژهسازیشده برای ازدیاد

فناورانه شرکتهای نفتي داخلي افزایف یابد وا به جای

برداشت نفت در ایران را شامل ميشود

فروش و صدور نفت خام ،فناوری و خدمات نفتي صادر
شود به خصوص در عرصه ازدیاد برداشت که در آینده

 -2سياستهاي دولتی براي توسعه توانمندي فناورانه

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

در دو دهه اخیر محققین برجسته بسیاری به سیاستهای

مي بایست شرکتهای نفتي داخلي ووانمند شوند وا بتوانند در

دولتي و نقف سیاستگذاری کبن در ووسعه ووانمندی فناورانه

بازار آینده این صنعت جایگاه مناسبي داشته باشند

صنایع پرداختهاند کیم [ ]5ميگوید ووانمندی فناورانه در

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

کشورهای درحالووسعه وا حدود زیادی به سیاستهای
دولتي بستگي دارد لل [ ]6معتقد است که دخالت فعال و

1

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

9

Meso level
Macro level
11
National Oil Companies
12
Rational/ staged approach
13
Top-Down
10
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کرده و چین را به

موثر دولتها ميوواند نقف مهمي در اروقای ووانمندی

فناوری را از شرکتهای چندملیتي جذ

فناورانه صنایع داشته باشد و کاوز [ ]7نیز به سیاستهای

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

دولتي در راستای اروقای ووانمندی فناورانه صنایع و

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

آزادسازی 1پرداخته است محققین برجسته دیگری نیز به

فناورانه کشور ژاپن به این نتیجه رسیدند که حمایتهای

اهمیت سیاستهای دولتي و سطح کبن بر ووسعه صنعتي و

دولتي یکي از مولفههای مهم در ایجاد ووانمندی فناورانه در

اروقای ووانمندی فناورانه پرداختهاند که منشا الهام نظریاوشان

شرکتهای محلي است و وضع سیاستهای مناسب

سایه

فراسازماني نقف مهمي در این راستا ایفا ميکند ،به خصوص

سیاستگذاری درست در سطح کبن بودهاست ووسعه صنعتي

که شرکتها وا جایي ومایل به باالبردن ووانمندی و

کشورهای آمریکای الوین ،رشد سریع کشورهای شر آسیا

سرمایههای فناورانه خود ميشوند و ریسک آن را ميپذیرند

مانند کره و وایوان ،و ظهور اقتصادهای نوظهوری مانند چین

که به لحاظ مالي ووجیه داشته باشد پس حمایت دولتي بسیار

و هند همگي در سایه سیاستگذاری درست ممکن شدهاست

مهم است که انگیزهها و حمایت مالي الزم را به عمل بیاورد

برخي محققین به طور خاص به سیاستهای کبن برای

مانند وجربه کشورهای کره ،وایوان ،چین و برزیل

ووسعه ووانمندیهای فناورانه پرداخته و برخي دیگر آن را در

وحقیقات درخور ووجهي نیز در حوزه انرژی و نفتوگاز و

کنار عوامل دیگر در نظر گرفتهاند از مهمترین وحقیقات دسته

سیاستگذاری فناوری در آنها انجام شده است یکي از

اول ميووان به آگاروال ]11[ 2اشاره کرد که به مقایسه

مهمترین این وحقیقات را نوربرگبوهم ]17[ 8در زمینه

سیاستهای فناوری کره و هند پرداخته وا سیاستهای

انرژیهای فسیلي و وجدیدپذیر انجام داده و سیاستهای

مناسبي را برای ووسعه ووانمندی فناورانه صنایع هند استخراج

مناسب دولتي در قبال فناوریهای انرژی برای نوآوری در این

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

عرصه را بررسي کردهاست :او دو نوع استراوژی برای دولتها

کشورهای ژاپن و چین پرداختهاند که چگونه منجر به

در نظر گرفته؛ سیاستهای طرف وقاضا 9و سیاستهای طرف

پیشرفت و ووسعه صنعتي آنها شده و به این نکته رسیدهاند که

عرضه 10و هرکدام را وشریح کردهاست در حوزه باالدستي

بیشتر کشورهای درحالووسعه از نداشتن سیاست فناوری

نفتوگاز هم وحقیقاوي در کشورهای نفتخیز درحالووسعه

وحوالت صنعتي

مناسب رن

کشورهای

درحالووسعه

در

7

ميبرند کاسانوا ]13[ 4به بررسي انقب

انجام شدهاست یکي از مهمترین وحقیقات در زمینه

وبشهای فناورانه و ووانمندی فناورانه یک شرکت

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

شیشهسازی مکزیک در پاسخ به سیاستهای کبن کشور

در صنعت نفت برزیل انجام دادند آنها ووسعه فناورانه در

مکزیک پرداختهاست اینتاراکومنرد و وچاکانو ]14[ 5نیز با

صنعت باالدستي نفت برزیل را در یک دوره زماني مورد

مطالعه صنعت اوومبیل وایلند به سیاستهای اوخاذشده در

بررسي قرار داده و سیر وحول سیاستگذاری کبن و واثیر آن

سطح کبن در کشور وایلند برای باال بردن سطح ووانمندی

بر اروقای ووانمندی فناورانه شرکتهای نفتي برزیل و به

فناورانه شرکتهای بومي اوومبیل سازی این کشور

خصوص پتروبراس 12را مورد کاوش قرار دادند در جدول 1

پرداختهاند در مطالعه دیگری که در صنعت الکترونیک چین

خبصهای از مهمترین وحقیقات در خصوص سیاستگذاری

سیاست

برای اروقای ووانمندی فناورانه در صنعت انرژی ارائه

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

مناسب شرکتهای چیني برای رقابت با شرکتهای

شدهاست

چندملیتي پرداختند و دو سیاست کلي را مورد بررسي قرار

در صنعت نفتوگاز ایران نیز مطالعاوي هرچند اندک انجام

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

شدهاست برای مثال نیلفروشان و همکاران [ ]24به بحث

1

7

2

8

Technological catch up
Norberg-Bohm
9
Demand-pull
10
Supply-push
11
Mancini and Paz
12
Petrobras

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

31

استخراج سیاستهای توسعه توانمندیهای فناورانه شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه ازدیاد برداشت نفت

یادگیری فناورانه در صنعت گاز ایران پرداختند و به عوامل

شرکتهای داخلي ارائه کردند

عقبماندگي و وابستگي این صنعت به فناوریهای خارجي

همانطور که مشخش است ،کمبود وحقیقات مختش ووسعه

اشاره کردهاند که بخف عمده آن مربوت به عوامل سطح کبن

ووانمندی فناورانه در حوزه نفتوگاز ایران و سیاستگذاری

بودهاست

مناسب برای این موضوع کامبً ملموس است با اینکه صنعت

همچنین میریمقدم و قاضينوری [ ]9به بررسي یادگیری

نفت ایران سابقهای طوالنيور از سایر کشورهای درحالووسعه

فناورانه در صنعت باالدستي نفت ایران و با مطالعه موردی

نفتي دارد ،جایگاه قابلووجهي به لحاظ فناورانه نداشته و

پروژههای پارس جنوبي پرداخته و عوامل عقب ماندگي و

ووسعه درخور ووجهي در این حوزه انجام نشدهاست به

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

خصوص در سالهای اخیر و با وحمیل وحریمها علیه صنعت

کبن بررسي کردهاند امیرقدسي و همکاران [ ]25با رویکرد

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

مطالعه وطبیقي با کشور نروژ به بررسي و مقایسه سیاستهای

زمان دیگری احساس ميشود به همین منظور در این

کبن صنعت نفت ایران برای ووسعه ووانمندی فناورانه با این

پژوهف به استخراج مهمترین سیاستهای سطح کبن در

کشور پرداختند و بندریان و همکاران [ ]26نیز با مقایسه

حوزه باالدستي نفتوگاز پرداخته شدهاست وا شرکتهای

شرکتهای نفتي بینالمللي و ملي ،پیشنهادهایي برای

اکتشاف و وولید داخلي بتوانند با حمایتها و سیاستگذاری

سیاستگذاری مناسب در جهت ایجاد مزیتهای رقابتي

مناسب دولتي به اروقای ووانمندیهای فناورانه خود بپردازند

توانمنديهاي فناورانه در صنعت نفتوگاز و انرژي

جدول  )1برخی از مهمترین تحقيقات انجام شده در سياستگذاري كالن براي ارتقاي
ردیف

منبع

كشور

صنعت

اهم سياستهاي اجرا شده

[]19

نیجریه

نفتوگاز

 شروع به واگذاری پروژههای اکتشاف و وولید به شرکتهای داخلي از سال 2003 -اعطای بورسیه به دانشجوهای نفت برای وحصیل در خارج از کشور و اموزش عالي

1

 کم کردن وعرفهها و مالیات برای شرکتهای داخلي فناور و نوآور -وقویت اروبات شرکتهای نفتي با دانشگاهها برای وحقیق و ووسعه

2

[]17

همه کشورها

[]20

ایران ،هند،

انرژی فسیلي و

 -وقویت وحقیق و ووسعه و وخصیش بودجه برای وقبل هزینههای مربوطه

وجدید پذیر

 -ایجاد بازار و حمایت و بازاری کردن نوآوریهای فناورانه

انرژی بادی

 -سیاست جایگزیني واردات در ایران و هدفگذاری برای اروقای محتوای بومي به میزان ساالنه 10درصد

چین

3

 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

[]18

برزیل

-سیاست ناموفق انحصار بازار در دست پتروبراس در ابتدا

باالدستي نفت

 اختصاص  1درصد از درآمدهای نفتي به وحقیق و ووسعه با مشارکت شرکتهای ملي نفتي کشور -شکستن انحصار پتروبراس و آزاد کردن ورود شرکتهای خارجي به صنعت نفت برزیل برای استفاده از

4

سرریز دانف و فناوری آنها
 ملزم کردن شرکتهای داخلي و خارجي برای وخصیش 1درصد از درامدشان به وحقیق و ووسعه5

[]3

مالزی و چین

[]21

آنگوال

انرژی زیست ووده -

-ایجاد موسسات دولتي برای اموزش پرسنل و اروقای سطح مهارت فناورانه شرکتها

انرژی بادی

-حمایت از بخف خصوصي در پروژههای مشترک فناورانه با حمایت مالي دولتي

نفتوگاز

سیاست محتوای بومي و اجبار دولت به وامین 51درصد از سرویسها و کاالها ووسط شرکتهای بومي بهاستثنای مواردی که قیمت محلي بیشتر از 10درصد باالور از واردات باشد

6

 گسترش پیوندهای فناورانه در صنعت نفتوگاز برای ووسعه سرویسهای نفتي7
8

[]22

برزیل

نفتوگاز

[]23

افریقای

انرژی خورشیدی و

جنوبي

بادی

 گسترش پیوندها اروقای محتوای بومي-سیاست جایگزیني واردات
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 -3بررسی صنعت اكتشاف و توليد و ازدیاد برداشت

باالورین کیفیت پروژههای ووسعه میادین را اجرا کنند و

در ایران

بیشترین منفعت را از سرمایهگذاری خود ببرند این مدل
قراردادی بیشترین نزدیکي را به روش سنتي کسب و کار

 1-3تحليل تاریخی تشكيل شركتهاي اكتشاف و توليد

4

اکتشاف و وولید دارد ،بویژه وا قبل از ملي شدن نفت

در ایران

کشورهای درحالووسعه نفتي و وشکیل شرکتهای ملي نفت

در قراردادهای نوین نفتي ایران به نام  1IPCکه در اسفندماه

در آنها دوم اینکه حضور مشارکتي شرکتهای بینالمللي در

 1392ووسط وزارت نفت ارائه شد ،ایفای نقف شرکتهای

کنار شرکتهای نفتي داخلي باعث ميشود که فناوریهای

نفتي ایراني به صورت شرکتهای همکار و شریک

مورد استفاده ووسط آنها و دانف فناورانه باالدستي نفت به

شرکتهای نفتي بینالمللي 2نشانه اصلي وحول صنعت

شرکتهای داخلي منتقل شود [ ]31برای این منظور

باالدستي نفت ایران است البته انتقال و ووسعه فناوری در

ميبایست شرکتهای داخلي سطح مشخصي از ووانمندیها

باالدستي نفت همواره مورد ووجه بودهاست ،اما هیچ کدام از

را داشته باشند وا بتوانند دانف و فناوری را جذ

مدلهای قراردادی قبلي به لحاظ انتقال دانف و فناوری ووفیق

کنند [ ]32بنابراین ،ميبایست شرکتهایي غربالگری و

چنداني نداشتهاند [ ]27در ومام طول حضور شرکتهای

انتخا

خارجي در صنعت نفت کشور اعم از قراردادهای امتیازی،

فناورانه به ودری رشد کنند

ودری ووجه به انتقال فناوریهای نوین و آموزش نیروهای

برای وحقق این اهداف ،در مهرماه  1394دولت درصدد آن

و اهمیت اصلي این مدل

برآمد که بررسي کند کدام شرکتها ظرفیتهای ابتدایي را

جدید قراردادی با مدلهای قبلي در ایجاد انگیزه الزم برای

برای بدل شدن به شرکتهای اکتشاف و وولید دارند []29

شرکتهای بینالمللي نفتي است وا فناوریهای به روز خود

شیوهنامه وعیین صبحیت وا اردیبهشت ماه  1395اببغ شد

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

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

روشهای انتقال فناوری مورد نظر بوده و

محققین زیادی نیز به این موضوع پرداختهاند از جمله گاالقر

شرکتهای اکتشاف و وولید که شایستگي واگذاری میادین به

3

آنها بر اساس مدل قراردادی  IPCو مشارکت با شرکتهای

[ ]30که به طور ویژه به اهمیت سیاستگذاری درست برای

بینالمللي نفتي را دارند ،مطابق جدول  2انتخا

ورغیب شرکتهای چندملیتي به انتقال آخرین فناوریهایشان

شدند

البته با وجود اعطای عنوان اکتشاف و وولید به این شرکتها،

به چین را مورد بررسي قرار دادهاست

کماکان نميووان آنها را به عنوان شرکتهایي واقعي که ومام

در مدل جدید قراردادی ایران ،شرکتهای خارجي وامین

ووانمندیهای یک کسبوکار اکتشاف و وولید را داشته باشند،

مالي الزم را انجام ميدهند و با در نظر گرفتن مبحظات

به خصوص در مقایسه با نمونههای بینالمللي ،به حسا

استفاده حداقل  51درصدی از پیمانکاران و سازندگان ایراني،

آورد [ ]29در اینکه شرکتهای ایراني ووانمندیهای بالقوه

پروژههای ووسعه میادین را انجام ميدهند پس از اجرای

بسیاری برای حضور درخشان بینالمللي در اختیار دارند

پروژهها ،امتیاز بهرهبرداری از خروجيهای میادین به جهت

وردیدی نیست ،اما امکان بالفعل حضور این شرکتها در

برگشت سرمایهگذاری انجام شده وا مدوي به شرکت مربوطه

عرصه جهاني وا حد زیادی به نحوه مدیریت این ووانمندیها

واگذار ميشود

و جهت دهي و ووسعه دادن آنها ووسط دولتها بستگي

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

دارد

اینکه چون شرکتهای بینالمللي نفتي خودشان بهرهبردار از

 2-3اهميت ازدیاد برداشت نفت

مخازن هستند ،ورغیب ميشوند وا در بهترین زمان و با
Iran Petroleum Contract
International Oil Companies
Gallagher

شوند که دارای صبحیتهای الزم برای مشارکت با

شرکتهای بینالمللي باشند و با وارد شدن به فرایند یادگیری

قراردادهای مشارکتي ،قراردادهای خدماوي و بیع متقابل به
داخلي بیشتر شد [ ]28اما فر

و هضم

ازدیاد برداشت به طور کلي به دو نوع عمده ازدیاد برداشت

1
2
3

Exploration & Production
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4

استخراج سیاستهای توسعه توانمندیهای فناورانه شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه ازدیاد برداشت نفت
جدول  :1شركتهاي اكتشاف و توليد تایيد شده وزارت نفت ایران
ردیف

نام شركت

مالكيت

تاسيس

شرح خدمات

شرکت نیکو

1376
1366

1

شرکت پتروپارس

2

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

پیمانکار عمومی در زمینه توسعه میادین گازی و
ارائه خدمات مهندسی وجانبی
توسعه میادین نفتوگاز ،ارائه خدمات حفاری و مهندسی و خدمات جانبی

صندوق بازنشستگی نفت

3

شرکت دانا انرژی

خدمات حفاری و استخراج

خصوصی

1378

4

شرکت پتروایران

اکتشاف و توسعه میادین نفتوگاز ،ارائه خدمات حفاری

شرکت نیکو

1376

5

شرکت نفتوگاز مپنا

اجرای طرحهای توسعه میادین نفتوگاز ،ارائه خدمات حفاری و جانبی

گروه مپنا

1387

6

قرارگاه خاتم االنبیا

صدور نفتوگاز ،سدسازی ،انتقال آب و نیرو و راهسازی

سپاه پاسداران

1368

7

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران

توسعه میادین گازی ،ساخت و نصب تجهیزات نفتی و پاالیشگاهی

سازمان گسترش

1351

8

شرکت توسعه نفتوگاز پرشیا

اکتشاف،حفاری ،ذخیره سازی گاز ،توسعه میادین نفتی

ستاد اجرایی فرمان امام

1384

9

شرکت سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری در نفت ،گاز ،پتروشیمی ،انرژی

سهامی عام

1370

10

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

اکتشاف ،استخراج و خدمات حفاری در صنایع باالدستی

خصوصی

1387

11

شرکت پتروگوهر فراساحل پارس کیش

توسعه میادین نفتی و گازی ،خدمات حفاری و مهندسی

سپاه پاسداران

1389

12
13

مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
نفتوگاز کیسون

پیمانکار عمومی در ساخت ،تصب و راهاندازی تاسیسات در بخش فراساحل
پیمانکار عمومی در زمینه مهندسی ساختمان در پروژههای نفتوگاز

صندوق بازنشستگی نفت
سهامی عام

1371
1354

14

گلوبال پتروتک کیش

ارائه خدمات حفاری و مهندسی در پروژههای نفتوگاز

نپتا

1386

15

حفاری شمال

ارائه خدمات حفاری و مهندسی در پروژههای نفتوگاز

سهامی عام

1377

16

توسعه صنعت ایران افق

ارائه خدمات مشاوره فنی ،مهندسی ،تعمیرات و نگهدارى و تامین کاال

گروه مهندسین مشاور افق

1366

17

مهندسی و خدمات پارس پتروزاگرس

ارائه خدمات مهندسی در توسعه میادین نفتوگاز

سهامی خاص

1380

ووسعه یافته ) (1IORو ازدیاد برداشت افزایف یافته )(2EOR

برداشت ثانویه اوفا

وقسیم ميشود ازدیاد برداشت ووسعهیافته به کلیه روشهایي
اطب

مثل وزریق آ
شده و آ

ميشود که موجب برداشت بیشتر از مخازن با هر

روشي ميشوند مانند استراوژیهای عملیاوي و حفاریهای

ميافتد ،یعني با روشهایي

یا وزریق گاز انرژی مخزن ورمیم

و گاز از چاه وزریقي وارد و نقت از چاه

ووسعهای خارج ميشود

افقي اما  EORبخشي از  IORبوده و به طور مشخشور به

-

برداشت ثالثیه :گاهي برداشت ثانویه نیز اقتصادی

روشهای ثالثیه مانند روشهای امتزاجي و وزریق شیمیایي

نميباشد مثب ممکن است آ

اطب ميگردد برداشتهای از مخازن نفتي در سه دسته اولیه،3

ایجاد کرده ،از یک سمت وارد و از سمت دیگر

ثانویه 4و ثالثیه 5قابل وقسیم است:
-

-

خارج شود ،یا نسبت آ

به مرور زمان کانال

به نفت انقدر باالست که

برداشت اولیه :وقتي که انرژی کافي در مخزن

برداشت ثانویه نیز اقتصادی نميباشد در این

موجود است و برداشت از آن به صورت طبیعي

شرایط برای برداشت اقتصادی از مخزن از برداشت

انجام ميشود

ثالثیه استفاده ميشود که شامل روشهایي نظیر

برداشت ثانویه :وقتي انرژی مخزن کم ميشود،

وزریق امتزاجي و مواد شیمیایي که هدف اصلي

برداشت به صورت طبیعي انجام نميشود و بنابراین

انجام آنها کاهف اشباع نفت از طریق وغییر شرایط
اولیة فصل مشترک سنگ و سیال است ،خواهد بود
شکل  1به صورت نمودار سلسله مراوبي جایگاه این روشها

1

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

نسبت به هم را نشان ميدهد
34
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برداشت اوليه

وا کنون از میان ومام روشهای ممکن ازدیاد برداشت ونها از

چاه های افقي ،شکافت

وزریق سیاالت آن هم بیشتر به صورت غیرامتزاجي استفاده

فوران طبیعي

فرازآوری با ولمبه و پمپ

برداشت ثانویه
نگهداری فشار

(وزریق گاز و آ

برداشت ثالثيه
حراروي

شیمیایي
سایر روشها

شده است ونها در میادین رامشیر ،آسماری و دارخوین وزریق
گاز امتزاجي انجام شده است در برخي میادین دریایي مانند

جایگذاری

و )

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

میدان سیری نیز به دلیل دسترسي به آ
آ

دریا روش وزریق

اجرا شده است متاسفانه از روشهای جدیدور استحصال

نفتهای سنگین و فو سنگین مانند روش حراروي و شیمیایي

حبل

با وجود داشتن منابع زیادی از این انواع نفت هیچ استفادهای
نشدهاست به وازگي نیز بحث استفاده از پمپهای شناور

شكل  )1نمودار روشهاي مختلف برداشت از مخازن نفتی

الکتریکي 1در میادین آبان و پایدار غر

ووسط شرکتهای

یکي از مهمترین وظایف شرکتهای اکتشاف و وولید حوزه

روسي با همکاری شرکت دانا انرژی و در قالب قرارداد IPC

ازدیاد برداشت نفت است ازدیاد برداشت نقف بسیار حیاوي

مطرح است

در دهه آینده در صنعت نفت دنیا بازی کرده و شرکتهای

واضح است که کمبود ووانمندی فناورانه در بخف ازدیاد

بزرگ دنیا در حال سرمایهگذاری روی این روشها هستند

برداشت در کشور به شدت قابل لمس است البته برنامههای

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

کبن کشور در سالهای اخیر نشاندهنده درک اهمیت این

استحصال و ضریب بازیافت در برداشت طبیعي [ ،]27رسیدن

موضوع است اما اقدام قابل ووجهي در این راستا انجام

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

نشدهاست سیاستهای کبن در اسناد باالدستي مربوت به

همچنین نیاز به برداشت حداکثری از میادین مشترک مانند

ازدیاد برداشت از مخازن در جدول  3ارائه شدهاست

آزادگان و آذر و فروزان و سایر میادین خشکي و دریایي
باعث شده که ضرورت و اهمیت این موضوع بسیار باال و

 -4روش پژوهش

بیف از هر زمان دیگری باشد

این پژوهف در دو بخف انجام شدهاست در بخف اول با

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

روش وحلیل مضمون ،2منابع معتبر در زمینه سیاستگذاری

حوزه

دولتي در راستای اروقای ووانمندی فناورانه مورد مطالعه قرار

از سال  1287شمسي که اولین وولید نفت در مسجد سلیمان

گرفته و مهمترین سیاستهای بهکار گرفته شده در کشورهای

آغاز شد ،وا مدتها هیچ اقدامي در زمینه ازدیاد برداشت

دیگر و پیشنهاد شده ووسط محققین این حوزه استخراج

انجام نشد چراکه برای طرفهای خارجي حاضر در ایران

شدند در بخف دوم ،از روش مدلسازی ساختاری وفسیری

3

ووجیه نداشت و نتای آن بعد از اومام امتیاز بهرهبرداری ایشان

برای بررسي روابط دروني عوامل و وأثیر هر یک بر سایر

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

عوامل استفاده شده است پرسشنامه مربوطه برای جمعآوری

داخلي به مطالعه مخازن کشور پرداختند وا بتوانند در حوزه

نظرات خبرگان طراحي شد و خبرگان حوزه ازدیاد برداشت و

ازدیاد برداشت ورود کرده و راهبرد برداشت صیانتي را ودوین

باالدستي نفت به روش نمونهگیری وصادفي کنترلشده از بین

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

مدیران ارشد ،مدیران میاني و متخصصین شرکتهای اکتشاف

دهه  50اولین اقدام عملي در راستای اجرای پروژههای ازدیاد

و وولید و شرکتهای زیرمجموعه و اقماریهای آنها انتخا

برداشت برداشته شد و وزریق گاز در میدان هفتکل با موفقیت

شدند

انجام شد [ ]27پس از آن نیز در میادین دیگری به ودری
وزریق گاز انجام شد مانند میدان آغاجاری ،گچساران ،بيبي

Electrical submersible Pumps
Theme analysis
ISM

35

1
2
3

استخراج سیاستهای توسعه توانمندیهای فناورانه شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه ازدیاد برداشت نفت
جدول  )2سياستهاي مرتبط با ازدیاد برداشت نفت و فناوريهاي

ارجاعات باال ،مدنظر قرار گرفت بنابراین منابع نهایي

مربوطه در اسناد باالدستی

وحقیقاوي بودند که همگي از معتبرورین نشریات بودند و یا

ردیف

نام سند

موضوع اشاره شده

ارجاعات باال داشتند که با این معیارها  214منبع نهایي شده و

باالدستی
1

سند چشم انداز
جمهوری اسالمی
ایران در افق 1404
هجری شمسی

2

سند ملی راهبرد
انرژی کشور
مصوب 28تیر1396
هیات وزیران
قانون برنامه ششم
توسعه

4

سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی

5

چشم انداز صنعت
نفتوگاز ایران در
افق 1404

3

برای بررسي انتخا

 افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با
ذخایر موجود
 احیا و حفظ سطح تولید میادین نفتی با اولویت
استفاده از روشهای چاه محور
 تجهیز حداقل  30درصد از چاههای نفتی شناسایی
شده در فرایند غربالگری به انواع روشهای فرازآوری
مصنوعی شامل فرازآوری با گاز و نصب انواع
پمپهای درون چاهی
 مطالعه ،طراحی و انجام عملیات در حداقل 30درصد
از چاههای نفتی شناسایی شده در فرایند غربالگری
جهت باالبردن ضریب بهره دهی چاهها
 تامین گاز مورد نیاز برای تزریق به میادین نفتی
بحرانی شامل مارون ،کرنج ،پارسی ،آغاجاری ،بی
بی حکیمه و کوپال
 اعمال روش تزریق گاز امتزاجی در مخازن مستعد
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
 افزایش تولید نفت سنگین و فوق سنگین در سبد
تولید نفت خام
 باال بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و اجرای
کامل طرحهای ازدیاد برداشت مانند تزریق گاز
 افزایش توان علمی و فناوری و نوآوری در صنعت
نفت با تخصیص معادل یک درصد(  )%1از اعتبارات
طرحهای توسعه ای ساالنه جهت ایجاد ظرفیت
جذب ،توسعه فناوریهای اولویت دار نفت ،گاز
 حمایت از شرکتهای خصوصی و تعاونی و
غیردولتی برای کار در فعالیتهای اکتشاف و تولید و
توسعه میادین نفتوگاز کشور
 افزایش ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن
و چاههای نفتوگاز کشور به میزان %1
 افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور
اثرگذاری در بازار جهانی نفتوگاز و تأکید بر حفظ و
توسعه ظرفیتهای تولید نفتوگاز ،بویژه در میادین
مشترک
نیل به جایگاه اول فناوری نفتوگاز در منطقه

شد منابع نهایيشده در نرمافزار

 MAXQDAمورد بررسي دقیق قرار گرفت از میان ومام این
منابع ،در  55منبع به صورت صریح یا ضمني به نقف دولت
و سیاستهای دولتي مناسب برای اروقای ووانمندی فناورانه
اشاره شده بود ابتدا منابع به دقت بررسي و مضامین مربوطه
استخراج شدند سپس منابع وارد نرمافزار شد و همه مضامین
در کدهای مربوطه در نرم افزار کدگذاری شدند در نهایت
 112مضمون در  10کد شناسایي شدند مضامین پایهای و
وعداد وکرار مضامین در کدها در شکل  2ارائه شدهاست
-

تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه

اروبط صنعت و دانشگاه موجب نهادینه شدن فرهنگ وحقیق
و ووسعه در شرکتها و صنایع ميشود عبوه بر این،
دانشگاهها یکي از مهمترین منابع خارج سازمان برای جذ
دانشهای جدید و پیوند زدن آنها با دانشهای قبلي هستند
موضوعي که اولین بار ووسط کوهن و لوینتال 1از آن به
ظرفیت جذ
3

2

یاد شدهاست در آخرین وحقیقات در این
4

زمینه ،وو و همکاران [ ]34و همچنین کای و لي []35
اروبات صنعت با دانشگاه را یک سیاست اصلي برای وقویت
نوآوری در صنایع و ورود به بازارهای بینالمللي دانستهاند
-

ارتقاي اموزش و ایجاد موسسات اموزشی دولتی

آموزش در ومام سطوح خرد و صنعت و کبن جزو مولفههای
اصلي وقویت ووانمندی فناورانه به شمار آمدهاست از
وحقیقات اولیهای مانند لل [ ]6و دوورنیت [ ]36وا وحقیقات
اخیر دانشمنداني مانند کای و لي [ ]35و هانسن و لما []3
همگي به اهمیت آموزش اشاره کردهاند دولتها باید
شرکتهای محلي را به طور جدی وشویق به آموزش کنند وا
نوآوری وقویت شود همچنین ميبایست به صورت فعال و

 1-4استخراج سياستهاي توسعه توانمندي فناورانه

با وخصیش بودجه مناسب موسسات آموزشي قوی برای

برای استخراج سیاستهای دولتي موثر بر اروقای ووانمندی

اروقای سطح آموزش نفرات فعال در صنایع مختلف واسیس

فناورانه ،از روش وحلیل مضمون استفاده شد که برای بررسي

کنند

دقیق منابع و استخراج دادههای مورد نیاز بسیار مفید است
منابع معتبر مربوت به اروقای ووانمندی فناورانه صنایع مختلف
در نرم افزار  MAXQDAمورد بررسي قرار گرفتند در
انتخا

1

Cohen and Levinthal
Absorptive Capacity
3
Wu
4
Cai and Li
2

منابع دو معیار  1معتبر بودن نشریه و  2داشتن
36
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شكل  )2سياستهاي دولتی استخراج شده از روش تحليل مضمون و تعداد تكرار هركدام از سياستها در منابع

استفاده از سرریز شركتهاي چندمليتی

به بررسي این سیاست در خصوص ووربینهای بادی در ایران

ورود شرکتهای خارجي به بازار محلي و استفاده از سرریز

پرداخته و عنوان کرده که یکي از مهمترین دالیل ووسعه

دانف و فناوری آنها یکي از مهمترین مولفههای رشد و

فناورانه شرکتهای داخلي در ساخت ووربینهای بادی وجود

ووسعه فناورانه است البته این سیاست چالفهای زیادی به

بازار داخلي و وضمین خرید این ووربینها ووسط دولت بوده

همراه داشته و محققین بسیاری به ابعاد مثبت و منفي آن

است این سیاست ووسط کشورهای شر آسیا مانند کره هم

پرداختهاند اما نکته قابل ووجهي که وجود دارد نقف

دنبال شد و بازار داخلي مناسبي ووسط دولت برای

سیاستگذاری درست دولتي برای استفاده از نکات مثبت و

محصوالت نوآورانه شرکتهای داخلي ایجاد کردند

-

-

پرهیز از نکات منفي آن است سلیم و همکاران [ ]32به
خوبي به این موضوع پرداختهاند در مقایسهای که میان ایران

ایجاد موسسات تحقيق و توسعه و تخصيص
بودجه دولت

با برخي کشورهای دیگر انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند

وحقیق و ووسعه ،مولفه بسیار مهم دیگری است که همه

که در ایران بیشتر سطح پایینور ووانمندیهای فناورانه مثل

کشورهایي که همپایي فناورانه کردند به آن پرداختند و مراکز

ووانمندی وولیدی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجي و

مهم وحقیق و ووسعه را با حمایت دولتي راه انداختند ،به

شرکتهای اقماری چندملیتي فعال منتقل ميشود و سطوح

خصوص کشورهای جنو

شر آسیا در دهه  70میبدی

باالور مانند ووانمندی بهبود فرایندها یا محصوالت کمتر دیده

[ ]2کشورهای آمریکای الوین نیز در دهه  80میبدی مراکز

در کشورهای امریکای الوین هم

متعدد وحقیق و ووسعه و به واسطه آنها نظام ملي نوآوری را

افتادهاست ،اما در آسیای شرقي و چین با ووجه به

ایجاد کردند [ ]7مراکز وحقیق و ووسعه یکي از مصادیق

سیاستگذاریهای درست ،سطوح باالور ووانمندی فناورانه

ووسعه زیرساختهای علم و فناوری در کشورهاست بسیاری

منتقل شدهاست

از کشورها با وخصیش بودجه به میزان درصدی از درامد ملي

ميشود این اوفا

-

ایجاد بازار و تجاري كردن نوآوريهاي فناورانه

سعي در وقویت فرهنگ وحقیق و ووسعه و نوآوری در صنایع

داخلی

کردند و موسسات وحقیقاوي با بودجه و حمایت دولتي راه

حمایت از نوآوریهای انجامشده ووسط شرکتهای بومي به

اندازی کردند از جمله آنها ميووان به بنگبدش اشاره کرد

وسیله ایجاد بازار برای آنها و خرید دولت از آنها یکي از

که  %1از درامد ملي خود را صرف وحقیق و ووسعه کرد

مهمترین سیاستهای طرف وقاضا است [ ]17مجیدپور []20

[ ،]37همین سیاست در باالدستي نفت برزیل هم اجرا شد و
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وجربه موفقي از ووسعه فناورانه شرکتهای فعال در صنعت

وامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع اشاره کرده و آن را از

اکتشاف و وولید این کشور گذاشت [ ]18وقویت وحقیق و

وظایف اصلي دولتها دانستهاند []4

ووسعه و مراکز پژوهشي از مهمترین سیاستهای طرف
عرضه به حسا
-

-

ميآید []14

حفاظت از بازار داخلی و حمایت از شركتهاي
كوچک و متوسط خصوصی

ایجاد پيوندهاي خارجی و جذب دانش و فناوري

شرکتهای کوچک و متوسط خصوصي در اقتصادهای

ایجاد پیوند با شرکتهای پیشرفته و اوصال شرکت به زنجیره

پیشرفته نقف مهمي در ووسعه فناورانه بازی ميکنند معموال

ارزش جهاني انواع مختلفي دارد و به همه انواع این پیوندها و

در کشورهای درحالووسعه و عقب مانده صنعتي این گروه

شبکهها در ادبیات ووانمندی فناورانه پرداخته شدهاست از آن

شرکتها جایگاه درخور ووجهي پیدا نميکنند و اغلب

جمله ميووان به مشاوره و پشتیباني فني [ ]35و وعامل با

شرکتهای بزرگ دولتي از حمایتهای نهادی برخوردارند

وامین کنندگان و شبکه وامین جهاني [ ]14 ,23اشاره کرد

دولتهای کشورهای درحالووسعه ميبایست با حفاظت از

رازیاه و همکاران [ ]38به اهمیت ایجاد روابط در سطح

بازار داخلي و ارائه امکانات و حمایتهای الزم از شرکتهای

بینالمللي به عنوان یک سیاست کبن برای کشورها و در همه

کوچک و متوسط پشتیباني کنند و زمینه رشد آنها را فراهم

ابعاد فناورانه و اجتماعي و علمي اشاره کردهاند اینتاراکومنرد

کنند چراکه این شرکتها ميووانند نقف مهمي در ووسعه

و وچاکانو [ ]14دلیل اصلي رشد ووانمندی فناورانه

فناورانه صنایع مختلف کشور بازی کنند [ ]36 ,7این یکي از

شرکتهای خودروسازی وایلند را یادگیری فعال شرکتهای

سیاستهایي است که ژاپن در پیف گرفت و با موفقیت به

وامینکننده قطعات با استفاده از همکاری با واحدهای دیگر

سمت ووسعه صنعتي گام برداشت []39

زنجیرهوامین و حضور در زنجیرهوامین جهاني و خریداران

-

محتواي بومی و سياست جایگزینی واردات

فرامرزی دانستهاند در نتیجه این پیوندها ،دانفهای فناورانه

یکي از سیاستهایي که کشورهای درحالووسعه

جدید وارد صنایع کشور شده و موجب وقویت پایه دانشي

وقویت ووانمندی فناورانه شرکتهای داخلي در نظر ميگیرند

شرکتهای بومي ميشود

باال بردن محتوای بومي در پروژههاست این سیاست در

-

تامين نيروي انسانی ،اطالعات ،و مواد مورد نياز

برای

راستای سیاست جایگزیني واردات است که در کشورهای

صنایع

درحالووسعه اوفا

ميافتد و هدف آن اروقای ووانمندی

یکي از وظایف مهم دولتها وامین ملزومات مورد نیاز صنایع

فناورانه شرکتهای داخلیست این سیاست موجب اروقای

است و وامین عوامل بازار برای شرکتها مهمترین این

یادگیری شرکتهای محلي و جذ

و انتقال دانشهای

ملزومات نیروی انساني خبره و در دسترس است [ ]7اگراوال

خارجي به شرکتهای محلي ميشود سیاست جایگزیني

[ ]11به سیاست کره در این زمینه اشاره کرده که با وشویق

واردات در مقابل سیاست صادرات محور مطرح است

وحصیبت و حتي وامین نیروهای خبره خارجي به ووسعه

مطالعات نشان داده که شرکتهای درحالووسعه ابتدا سیاست

فناورانه صنایعف کمک کرد همچنین مازولني و نلسون

جایگزیني واردات و باال بردن محتوای بومي را در پیف

[ ]39بررسي کردهاند که کشوری مانند انگلیس در اواخر قرن

گرفتند و پس از رسیدن صنایع به سطحي از ووانمندی

 ،18ژاپن در اواخر قرن  ،19صنعت الکترونیک کره و وایوان

فناورانه سیاست صادرات محور را در پیف گرفتند مثالهای

در قرن  20و اخیرا هم کشورهایي مانند چین و هند با جذ

این سیاست را ميووان در کشورهایي مانند کره [ ]11یا وایلند

نیروهای اموزش دیده در خارج یا وحصیل کرده و مشاوران و

[ ]14مشاهده کرد از نمونههای موفق سیاست محتوای بومي

وکنسینهای خارجي ووانستند ووانمندی فناورانه خود را باال

در کشورهای درحالووسعه ميووان به صنعت نفتوگاز

ببرند مادانموهان و همکاران [ ]40و دوورنیت [ ]36به

نیجریه [ ]19و آنگوال [ ]21اشاره کرد این کشورها با باالبردن

اهمیت در دسترس قرار دادن اطبعات نیز در کنار منابع

ودریجي میزان ساخت داخل در پروژههای نفتي خود موفق

انساني اشاره کردهاند عبوه بر اینها ،برخي محققین به اهمیت

شدند شرکتهای داخلي را وا سطح مناسبي ووانمند کنند
38
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آفریقای جنوبي نیز از همین سیاست در انرژی بادی و

مشخش ميگردد این باعث ميشود که مدیران و

خورشیدی خود استفاده کرد و وجربه موفقیت آمیزی داشت

سیاستگذاران کبن بهتر بتوانند به ودوین سیاست و استراوژی

[]23

جهت اروقای سطح ووانمندی صنعت اکتشاف و وولید
-

مشوق مالی براي شركتهاي نوآور و تحقيق و

بپردازند

توسعه آنها

الف) مشخصات پنل خبرگان

وحقیق و ووسعه برای ووسعه فناورانه امری ضروری اما

پرسشنامه ساختاری وفسیری بر اساس سیاستهای استخراج

هزینهبر است بسیاری از شرکتها به خصوص شرکتهای

شده از وحلیل مضمون وشکیل شد و به خبرگان ارسال شد

کوچک و متوسط ورجیح ميدهند وا هزینههای خود را در

بهترین جامعه هدف برای گردآوری دادههای معتبر

سطح پاییني نگه داشته و به دنبال رهبری هزینه باشند

شرکتهای اکتشاف و وولید ایراني مورد وایید وزارت نفت

بنابراین وحقیق و ووسعه در این شرکتها به ندرت اوفا

ایران بوده که در جدول  2ارائه شدهاند بنابراین جامعه آماری

ميافتد در اینجا نقف دولت و ایجاد مشوقها و حمایتهای

شامل مدیران ارشد ،مدیران میاني عملیاوي و کارشناسان و

مالي از شرکتها بسیار مهم است عدم حمایت مالي و

متخصصین خبره این شرکتها بودهاست پس از مصاحبه و

استمرار آن موجب کاهف و از بین رفتن ووانمندی فناورانه

ارسال و وکمیل پرسشنامه ،وعداد  50پرسشنامه وکمیل شده از

ميشود که برای ساخت و وجمیع دوباره آن زمان و انرژی

شرکتهای مختلف جمع آوری شد مشخصات نفرات وکمیل

زیادی باید صرف کرد [ ]17از جمله این سیاستها ميووان

کننده پرسشنامه به شرح جدول  4است همچنین اطبعات

به کم کردن مالیات برای شرکتهایي که وحقیق و ووسعه و

سازمانهای متبوع خبرگان شامل شرکتهای اکتشاف و وولید

نوآوری ميکنند اشاره کرد [ ]19 ,37 ,32وجربه کشورهایي

یا اقماریهای آنها در جدول  5ارائه شدهاست

مانند هند ،کره ،برزیل و مکزیک نشانگر موفقیت این سیاست

جدول  (4مشخصات پنل خبرگان تكميلكننده پرسشنامه

بوده است آنها مشوقهایي برای شرکتهای نوآور و وحقیق

تحصیالت

 10تا 20
سال

باالی 20
سال

و باال رفتن سطح ووانمندی فناورانه صنایع آنها شد [,11

مدیران ارشد

-

2

8

-

4

2

مدیران میانی

-

12

4

2

4

2

کارشناسان و متخصصین

2

4

-

2

2

-

سمت

 ]13ژاپن نیز قبل از همه کشورها با سیاست وشویق
شرکتهای نوآور و محققین و دانشمنداني که اختراع انجام
ميدهند موفق شد صنعتي شدن را طي کند []12

کارشناسی

 5تا 10
سال
باالی 20
سال
 10تا 20
سال
 5تا 10
سال

و ووسعه آنها وضع کردند که باعث اروقای فرهنگ نوآوری

سابقه

کارشناسی ارشد و باالتر

در مرحله بعد ،سیاستهای کبن استخراجشده از ادبیات
جدول  )5مشخصات شركتهاي متبوع خبرگان

مربوطه با نظر خبرگان اکتشاف و وولید کشور و با استفاده از

تعداد

درصد

ویژگی
دولتی

5

%26.3

عمومی غیر دولتی

8

%42.1

شوند

خصوصی
اکتشاف و تولید

6
5

%31.6
%26.3

حفاری

8

%42.1

 2-4سطحبندي سياستهاي كالن مشوق توانمندي فناورانه

پیمانکاران ارائهدهنده خدمات حفاری

4

%21.1

مشاور تحت االرضی

2

%10.5

روش مدلسازی ساختاری وفسیری مورد بررسي قرار گرفتند

مالکیت

وا این سیاستها با درنظرگرفتن شرایط کشور ایران و به
خصوص صنعت باالدستي نفت و ازدیاد برداشت سطحبندی

نوع شرکت

در صنعت اكتشاف و توليد

نوع

تعداد کل

19

برای وعیین اروبات و وابستگيهای سیاستهای استخراج شده
از وحلیل مضمون ،از روش مدلسازی ساختاری وفسیری

از نظرات  6نفر از خبرگان برجسته دانشگاه و صنعت و

استفاده شد با استفاده از این روش ،یک نظام و الگویي بین

اعضای کمیته ازدیاد برداشت انجمن حفاری ایران برای
سنجف روایي محتوایي با شاخش  CVIاستفاده شد از

سیاستها شناسایي ميشود و سطح و اولویت هریک از آنها
39
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خبرگان خواسته شد وا هر گویه را با یک طیف چهاروایي از

ومام درایههایي که در این جدول به صورت ∗ 1هستند در

غیرمروبط وا کامب مروبط مشخش کنند نتای در جدول 6

ماوریس اولیه مقدار صفر داشتهاند سپس از روی ماوریس

ارائه شدهاست از آنجایي که عدد  0,83برای شاخش کل

دستیابي نهایي ،مجموعه دستیابي و پیفنیاز استخراج شده و

پرسشنامه به دست آمد روایي محتوایي پرسشنامه مورد وایید

معیارها سطحبندی ميشوند که در جدول  11ارائه شدهاند

نهایي قرار گرفت

جدول  )8نحوه تبدیل روابط مفهومی به اعداد

برای سنجف پایایي نیز از آزمون مجدد استفاده شد به  10نفر
از اعضای جامعه پرسشنامه با فاصله  3هفته مجددا ارسال شد
و نتای

V
A
X
O

مورد بررسي قرار گرفت از آنجایي که ضریب

همبستگي بین نتای

نوبت اول و دوم  0/87به دست آمد

پایایي مورد وایید قرار گرفت

جدول  )9ماتریس خودتعاملی ساختاري

 3-4نتایج حاصل از مدل ساختاري تفسيري
عوامل پژوهف شامل  10سیاست کبن ميباشد که در جدول
 7با معرفي نماد ارائه شدهاند
جدول  )7عوامل پژوهش
سياست كالن

نماد

وقویت اروبات صنعت با دانشگاه

C1

اروقای اموزش و ایجاد موسسات اموزشي دولتي

C2

استفاده از سرریز شرکتهای چندملیتي

C3

ایجاد بازار و وجاری کردن نوآوریهای فناورانه داخلي

C4

ایجاد موسسات وحقیق و ووسعه و وخصیش بودجه دولت

C5

ایجاد پیوندهای خارجي و جذ

دانف و فناوری

 iبه j
1
0
1
0

نماد مفهومی

 jبه i
0
1
1
0

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

A

O

O

O

A

X

O

V

V

A

O

O

V

A

O

O

X

A

O

O

O

A

A

O

V

X

V

V

O

O

X

V

O

O

V

A

O

O

V

O

V

V

A

X

C1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

A

C10

C6

جدول  )10ماتریس دستيابی نهایی

8

*1

*1

0

*1

*1

1

0

1

1

1

C1

5

0

*1

*1

1

0

0

0

1

1

0

C2

3

0

0

0

*1

0

0

0

1

1

0

C3

10

1

1

1

1

*1

*1

1

*1

*1

*1

C4

10

1

1

*1

*1

1

1

*1

1

*1

1

C5

خود وعاملي برای وعیین نوع رابطه میان ووانمندسازها در این

8

0

*1

*1

1

1

*1

0

1

1

1

C6

4

0

1

1

1

0

0

*1

0

0

0

C7

ماوریس ،از روابط  O ،X ،Vو  Aاستفاده ميشود برای

3

0

1

1

0

0

0

*1

0

0

0

C8

استخراج این ماوریس از نظرات خبرگان معرفي شده در

5

*1

1

1

*1

0

0

1

0

0

0

C9

آن در جدول  9مبحظه

10

1

1

1

*1

1

1

*1

1

1

1

C10

5

9

8

9

5

5

6

7

7

5

کوچک و متوسط خصوصي
محتوای بومي و سیاست جایگزیني واردات

C9

مشو مالي برای شرکتهای نوآور و وحقیق و ووسعه آنها

C10

ابتدا ماوریس خود وعاملي ساختاری 1ایجاد شد در ماوریس

جدول  4استفاده شده که نتای
ميشود

سپس ماوریس دستیابي اولیه 2بر اساس نحوه وبدیل در
جدول  8وشکیل ميشوند و روابط وعدی ایجاد شده و

میزان

حفاظت از بازار داخلي و حمایت از شرکتهای محلي

C8

نفوذ

وابستگی

وامین نیروی انساني ،اطبعات و مواد مورد نیاز صنایع

C7

قدرت

C
10

C
9

C
8

C
7

C
6

C
5

C
4

C
3

C
2

C
1

الف) تشكيل مدل ساختاري تفسيري

ماوریس دستیابي نهایي وشکیل ميشود که در جدول  10ارائه

پس از مشخش شدن سطوح هریک از شاخشها و با در نظر

شدهاست

گرفتن ماوریس دستیابي نهایي ،مدل ساختاری وفسیری ورسیم
structural self-interaction matrix
reachability matrix

گردید مدل نهایي در شکل  3مشاهده ميشود این مدل از 5

1
2
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C8

C9

سطح 1

سطح 2

C7

سطح 3

C3

سطح 4

C2

C6

سطح 5

C5

C10

C1

C4

شكل  )3مدل نهایی سطحبندي سياستهاي كالن

جدول  )6روایی محتوایی گویهها با شاخص CVI
گویههای پرسشنامه
ارتباط صنعت و دانشگاه
ارتقای آموزش
سرریز چندملیتیها
تجاری کردن نوآوریهای داخلی
تخصیص بودجه تحقیق و توسعه

گویههای پرسشنامه
پیوندهای خارجی
تامین نیرو و اطالعات و مواد
حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط
جایگزینی واردات
مشوق مالی برای تحقیق و توسعه

میزان شاخص
1
0.67
0.67
0.83
1

میزان شاخص
0.83
0.67
0.83
0.83
1

میانگین شاخص برای کل پرسشنامه:
0.83
جدول  )11تعيين سطوح شاخصها
سطح

مجموعه اشتراک

مجموعه پیشنیاز

مجموعه دستیابی

4

C1-C5-C6-C10

C1-C4-C5-C6-C10

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

C1

3

-C2-C3

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

-C2-C3-C7-C8-C9

C2

3

-C2-C3

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

-C2-C3-C7

C3

5

C4-C5-C7-C8-C9-C10

C4-C5-C7-C8-C9-C10

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

C4

4

C1-C4-C5-C6-C10

C1-C4-C5-C6-C10

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

C5

4

-C1-C5-C6

C1-C4-C5-C6-C10

-C1-C2-C3-C5-C6-C7-C8-C9

C6

2

-C4-C7-C9

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

-C4-C7-C8-C9

C7

1

-C4-C8-C9

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

-C4-C8-C9

C8

1

C4-C7-C8-C9-C10

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

C4-C7-C8-C9-C10

C9

5

C1-C4-C5-C9-C10

C1-C4-C5-C9-C10

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

C10

41

استخراج سیاستهای توسعه توانمندیهای فناورانه شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه ازدیاد برداشت نفت

سطح وشکیل شدهاست که سطح اول آن واثیرپذیرورین سطح

واثیر ميگذارد همچنین عامل "ایجاد موسسات وحقیق و

و سطح  5آن واثیرگذارورین سطح ميباشد

ووسعه و وخصیش بودجه دولت ( ")C5نیز در جایگاه بعدی

ب) تحليل شدت نفوذ و وابستگی

از لحاظ قدرت نفوذ برخوردار است و در سطح  4نیز قرار

با استفاده از شدت نفوذ و وابستگي هریک از سیاستها ،به

گرفتهاست از این دو عامل که واکیدکننده اهمیت وحقیق و

گروهبندی با استفاده از روش وحلیل میکمک 1در شکل 4

ووسعه هم با بودجه دولتي و هم در سطح شرکتها هستند

پرداخته شد بر این اساس معیار  C7 ،C3و  C8از نوع

ميووان نتیجه گرفت که وقویت وحقیق و ووسعه در صنعت

وابسته هستند این متغیرها دارای وابستگي قوی و هدایت

ازدیاد برداشت مهمترین سیاست کبن به حسا

ميآید

ضعیف هستند و اصوال واثیرپذیری باال و واثیرگذاری کمي

شرایط مخازن مختلف متفاوت است و مخازن کربناوه با

روی سیستم دارند معیار  C4از نوع رابط است این معیار از

مخازن ماسهسنگي وفاوت اساسي دارند در هرکدام از این

وابستگي باال و قدرت هدایت باال برخوردار است به عباروي

انواع مخازن نیز شرایط وحتاالرضي و نوع و مشخصات نفت

واثیرگذاری و واثیرپذیری این معیار بسیار باالست و هر وغییر

و بسیاری از موارد دیگر وفاوت دارد و این باعث ميشود که

کوچکي بر روی این معیار باعث وغییرات اساسي در سیستم

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

ميشود معیار  C2و  C9خصوصیات معیارهای وابسته و

مطابقت با استانداردهای بینالمللي جایگاهي در این صنعت

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

نداشته و هر مخزن یا میدان نیازمند وحقیق و ووسعه مختش

گرفتهاست معیارهای  C6 ،C5 ،C1و  C10خصوصیات

خود بوده و ملزومات مهندسي و وکنیکي خود را ميطلبد به

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

خصوص در حوزههای ژئوفیزیک ،مهندسي مخزن و مهندسي

دو سطح قرار گرفته اند

بهرهبرداری نیاز به مطالعات کاربردی و بنیادی بومي کامب

 -5نتيجهگيري

احساس مي شود
عامل "ایجاد بازار و وجاری کردن نوآوریهای فناورانه داخلي

یافتههای این مقاله ،نکات قابلووجهي برای سیاستگذاری در

( ")C4نیز در سطح  5قرار گرفته و به لحاظ قدرت نفوذ از

حوزه باالدستي نفت دربردارد سیاستهایي که در کشورهای
مشابه ایران اجرا شده و همگي وجربیات موفقي داشتهاند و از

جایگاه باالیي برخوردار است ،اما وابستگي بیشتری نسبت به

نظر خبرگان داخلي نیز اهمیت باالیي دارند؛ اما جایي در

دو عامل باال نشان داده این وحلیل نشان ميدهد که این عامل

سیاستگذاری کبن حوزه نفت کشور ندارند یا اگر دارند در

به عنوان یک عامل رابط ،قدرت واثیرگذاری قابلووجهي روی

اجرا ضعفهای زیادی مشاهده ميشود برای اروقای سطح

سایر عوامل سیستم دارد و وا حدی هم از آن واثیر ميپذیرد

ووانمندی فناورانه شرکتهای اکتشاف و وولید داخلي الزم

صنعت باالدستي نفت یک صنعت پرریسک با عدماطمینان

است وا از وجربیات موفق کشورهای دیگر که در این پژوهف

بسیار باالست به خصوص در مواردی که مربوت به درون

به آنها اشاره شده ،بهره برداری شود

چاه باشد مانند فعالیتهای ازدیاد برداشت ،حتي شرکتهای
بزرگ نفتي هم ورجیح ميدهند که به جای اولینبودن 2در

عوامل مربوت به وحقیق و ووسعه از بیشترین اهمیت در بین

3

مالي برای

استفاده از فناوری ،دنبالکننده سریع آن باشند در خصوص

شرکتهای نوآور و وحقیق و ووسعه آنها ( ")C10در سطح

کشورهای ووسعهیافته این نوآوریها از جنس جدید برای

سیاستها برخوردار بودهاست عامل "مشو

4

دنیا است ،اما در کشورهای درحالووسعه بیشتر از جنس

 5قرار گرفته و در وحلیل میکمک نیز از باالورین قدرت نفوذ

5

6

در بین کل عوامل برخوردار است و در مقابل در کمترین

جدید برای بازار خاص یا حتي جدید برای شرکت است،

سطح وابستگي در بین عوامل قرار دارد این نشان ميدهد که

یتعني نوآوریهتایي که در نقات دیتگر اجترا شدهاند اما برای

این معیار واثیر کمي از سایر معیارهای سیستم ميپذیرد اما در
2

First mover
Fast follower
4
New to the world
5
New to a particular market
6
New to the firm

مقابل واثیرگذاری باالیي بر سایر عوامل داشته و روی آنها
MicMac

3

1
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میزان وابستگی
شكل  )4نمودار قدرت نفوذ و وابستگی

صنعت مربوطه جدید هستند شرکتهای داخلي ميووانند این

نتای این پژوهف نشان ميدهد که ایجاد پیوندهای خارجي و

نوآوریها را با ووجه به شرایط مخازن و میادین داخلي

جذ

دانف و فناوری ) (C6از خارج در کنار وحقیق و

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

ووسعه داخلي از سیاستهای مهم دیگریست که ميوواند

نوآوریها و خروجيهای وحقیق و ووسعه شرکتها حمایت

منجر به اروقای سطح ووانمندی فناورانه شرکتهای داخلي

کنند و با برداشتن مسئولیت از روی شرکتها آنها را اجرایي

شود این عامل نیز در سطح  4قرار گرفته و قدرت نفوذش
هم نشاندهنده اثرگذاری خو

کنند وا موجب پیشرفت فناورانه صنعت باالدستي شود

این عامل بر کل سیستم است

به لحاظ قدرت نفوذ بر سیستم ،عامل بعدی "وقویت اروبات

جذ

صنعت با دانشگاه ) "(C1بودهاست که به لحاظ میزان

داخلي منجر به باال رفتن ظرفیت جذ

وابستگي نیز در سطح پایینترین میزان در میان عوامل قرار

اکتشاف و وولید داخلي ميشود که از ملزومات اصلي اروقای

گرفتهاست در مدل نیز در سطح  4قرار گرفته و نشاندهنده

ووانمندی فناورانه است ووسعه ووانمندی فناورانه یک فرایند

اهمیت این عامل است ازدیاد برداشت نفت یک صنعت

خودکار نیست که خود به خود ایجاد شود؛ اگرچه که بخشي

فناوریبر با دانشهای پیچیده و چند رشتهای است بنابراین

از آن در نتیجه یادگیری با اجرا حاصل ميشود؛ بلکه نیاز به

نیاز واقعي به اروبات قوی میان صنعت و دانشگاه ميوواند

وبش فناورانه جدی دارد این وبش فناورانه هم در بعد

راهگشای بسیاری از پروژههای برداشت صیانتي از مخازن

داخلي و با وحقیق و ووسعه دروني ،و هم در بعد خارجي و با

باشد این سیاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال

پیوند و شبکهسازی با سازمانها و نهادهای خارجي قابل

اجرا شدن است موضوع رسالهها و وحقیقات دانشکدههای

انجام است البته این امر مستلزم ایجاد شبکه و پیوند با این

نفت دانشگاههای معتبر بر اساس نیاز صنایع وعریف شده و

شرکتهاست که به دلیل وحریمهای نفتي علیه ایران وا حدود

وامین مالي پروژههای دانشجویان دکتری و ارشد ووسط

زیادی مشکل شدهاست اما همچنان به عنوان یک سیاست

شرکتهای اکتشاف و وولید انجام ميشود این وعامل کمک

مهم ميبایست دنبال شود عامل دیگری که در مرز بین عوامل

شایاني به موفقیت پروژههای ووسعه میادین و بهرهبرداری در

رابط و وابسته قرار دارد "محتوای بومي و سیاست جایگزیني

ومام مراحل مطالعه و شبیهسازی مخزن وا اجرای پروژهها

واردات ) " (C9است ميووان گفت ونها سیاستي که از بین
عوامل

کردهاست
43

دانف و فناوری از خارج در کنار وحقیق و ووسعه

پرداختهشده

در

این

فناورانه شرکتهای

پژوهف

به

صورت

استخراج سیاستهای توسعه توانمندیهای فناورانه شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه ازدیاد برداشت نفت
22(4831), 69-101.
[3]
Hansen, U. E., & Lema, R. (2019). The Coevolution
of
Learning
Mechanisms
and
Technological Capabilities: Lessons from Energy
Technologies in Emerging Economies. Technological
Forecasting and Social Change, 140, 241-257.
[4]
Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002).
Determinants of Innovation Capability in Small
Electronics and Software Firms in Southeast
England. Research Policy, 31(7), 1053-1067.
[5]
Kim, L. (1997). Imitation to Innovation:
The Dynamics of Korea's Technological Learning.
Harvard Business Press.
[6]
Lall, S. (1992). Technological Capabilities
and Industrialization. World Development, 20(2),
165-186.
[7]
Katz, J. (2001). Structural Reforms and
Technological Behaviour: The Sources and Nature
of Technological Change in Latin America in the
1990s. Research Policy, 30(1), 1-19.
[8]
Acha, V. L. (2002). Framing the Past and
Future: The Development and Deployment of
Technological Capabilities by the Oil Majors in the
Upstream Petroleum Industry. Brighton, University
of Sussex: Science Policy Research Unit (SPRU).
[9]
Mirimoghadam, M., & Ghazinoory, S. (2017).
An Institutional Analysis of Technological Learning
in Iran's Oil and Gas Industry: Case Study of South
Pars Gas Field Development. Technological
Forecasting and Social Change, 122, 262-274.
[10]
Kiamehr,
M.
(2013).
Technological
Capabilities of Supplying Complex Capital Goods
in Developing Countries: A Case Study of a
Company in Iran's Hydroelectric Industry. Science
and Technology Policy, 67-80.
[11]
Aggarwal, A. (2001). Technology Policies
and Acquisition of Technological Capabilities in the
Industrial Sector: A Comparative Analysis of the
Indian and Korean Experiences. Science,
Technology and Society, 6(2), 255-304.
[12]
Fan, P., & Watanabe, C. (2006). Promoting
Industrial Development Through Technology
Policy: Lessons from Japan and China. Technology
in Society, 28(3), 303-320.
[13]
Casanueva, C. (2001). The Acquisition of
Firm Technological Capabilities in Mexico's Open
Economy, The Case of Vitro. Technological
Forecasting and Social Change, 66(1), 75-85.
[14]
Intarakumnerd, P., & Techakanont, K. (2016).
Intra-industry Trade, Product Fragmentation and
Technological Capability Development in Thai
Automotive Industry. Asia Pacific Business Review,
22(1), 65-85.
[15]
Gao, X., Zhang, P., & Liu, X. (2007).
Competing with MNEs: Developing Manufacturing
Capabilities or Innovation Capabilities. The Journal
of Technology Transfer, 32(1-2), 87-107.
[16]
Lall, S., Cantwell, J., & Zhang, Y. (2009).
The Co-evolution of International Business
Connections
and
Domestic
Technological
Capabilities: Lessons from the Japanese Catch-up
Experience. Transnational Corporations, 18(2), 37-68.
[17]
Norberg-Bohm,
V.
(2000).
Creating

جدیوری در دستور کار سیاستگذاران علم و فناوری کشور
 همین سیاست است قانون حداکثر استفاده از،قرار گرفتهاست
ووان وولیدی و خدماوي کشور و حمایت از کاالی ایراني در
 به وصویب مجلس شورای اسبمي رسیده و اببغ1398 سال
 استفاده ازIPC شدهاست وزارت نفت نیز در قراردادهای
 درصد از محتوای بومي را واکید کرده و همچنین51 حداقل
در طرحهای نگهداشت وولید شرکت ملي نفت آن را لحاظ
کردهاست با این سیاست شرکتهای وولیدکننده داخلي مانند
 و شرکت،لولهگستر اسفراین در لولههای جداری و آستری
خرد صنعت در وولید رشته وکمیلي و چندین شرکت
وولیدکننده و خدماتدهنده داخلي در حال رشد هستند
 استفاده از نیروهای،(C2) اروقای سطح آموزش نیروهای بوم
 در اختیار قرار دادن مواد اولیه و اطبعات،متخصش خارجي
( از دیگر سیاستهای مهم درC7) مورد نیاز شرکتها
اروقای سطح ووانمندی شرکتهای اکتشاف و وولید داخلي
است که در دسته عوامل وابسته قرار گرفتهاند این دسته از
عوامل از اثرگذاری کمتری برخوردارند و بیشتر اثرپذیر
هستند همچنین وابستگي این عوامل به سیستم بیشتر از
عوامل پیفگفته است در پروژههای ازدیاد برداشت مواد اولیه
مورد نیاز برای روشهای ثانویه و ثالثیه مانند گاز دیاکسید
کربن و مواد پلیمری و شیمیایي بسیار مهم است همچنین
اطبعات مخزني و میداني ميبایست در اختیار شرکتهای
اکتشاف و وولید داخلي قرار گیرد وا بتوانند فعالیتهای مهندسي
موفقیتآمیزی در

خود را با دقت بیشتری انجام داده و وجار

اجرای پروژههای باالدستي نفت داشته باشند با ورکیبي از این
 سیاستگذاران حوزه،سیاستهای کبن و اولویتبندی آنها
نفت ایران ميووانند شرکتهای اکتشاف و وولید داخلي را به
لحاظ فناورانه و نوآورانه ووانمند کنند و موجبات حضور این
.شرکتها در عرصه بینالمللي را فراهم کنند
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