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Abstract 

Before policy making for technology 

development and implementation, the state of 

technology in the country must be evaluated 

and analyzed. In this study, considering the 

importance and necessity of developing 

underground natural gas storage technology, 

the process of developing this technology has 

been evaluated using the approach of the 

technological innovation system and using 

the method of motors of innovation. The 

approach of this research is qualitative and 

the data collection tool is document review 

and interview with experts. The results of this 

study show that the underground natural gas 

storage technology in Iran is in the second 

stage of development of the four stages of 

growth of the technology system in the 

country. This means that the country has 

acquired the basic knowledge of this 

technology and the prototype has been used 

experimentally in a repository, but the 

number of these experiments should be 

increased and other industrial players should 

enter this field and the mechanisms for 

creating knowledge-based companies. Also, a 

model proposed that based on, problems that 

are exists on the way to development of this 

technology in the country and policy 
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recommendations are provided. According to 

this model, the engine of entrepreneurship is 

the main engine and there is weakness in all 

functions, including key, support and 

marginal of this engine. 
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 مقاله پژوهشی

 سازی زیرزمینی گاز طبیعی ذخیرهتحلیل فرایند توسعه فناوری 

 با روش موتورهای نوآوری 

 3فروشان ، ضحا چينی*2، مریم نوذري1مقدم ناصر باقري

 ، تهراني کشورمرکز تحقیقات سیاست علمعضو هیات علمي  -1

 تهران ،قاتیعلوم و تحق آزاد اسالمي، واحد دانشگاه ،یفناور تیریمد یدکترا -2

 ، تهرانمدرس تیدانشگاه ترب ،یفناور تیریکارشناس ارشد مد -3

 

 دهيچك

همیرت و ضررورت توسرعه فنراوری     نظرر بره ا   .پیش از تدوین سیاست برای توسعه فناوری و اجرای آن، باید وضعیت فناوری در کشور ارزیابي و تحلیل گرردد 

در این مقاله به ارزیابي فرایند توسعه این فناوری با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه و با بهره گیرری از رو    ،سازی زیرزمیني گازطبیعي در کشور ذخیره

 اسرت. گاز طبیعري   سازی ذخیرهعني فناوری رگان بر مورد مطالعه یآن پیمایش نظر خب راهبردموتورهای نوآوری پرداخته شده است. رویکرد این پژوهش کیفي و 

سرازی زیرزمینري گراز طبیعري در ایرران، در       دهد فناوری ذخیرره  نشان ميهای این مطالعه  یافتهآوری داده بررسي اسناد و مصاحبه با خبرگان مي باشد.  ابزار جمع

در کشور قرار دارد. به این معني که کشور به دانش اولیه این فناوری دست پیدا کرده و نمونه اولیره  مرحله دوم توسعه از چهار مرحله رشد نظام نوآوری فناورانه 

حوزه ورود کررده و   نیز به صورت آزمایشي در یک مخزن بکار گرفته شده است اما بایستي تعداد این آزمایشات افزایش یافته و بازیگران صنعتي دیگر نیز به این

ارائه شده که بر اساس آن مشکالتي موجود برای توسرعه   يمدلبنیان و صنعتي در این فناوری افزایش یابد. همچنین در انتها  های دانش سازوکارهای ایجاد شرکت

هرا،  های سیاستي ارائه شده است. مطابق با این مدل، موتور محرک کارآفریني موتور اصلي مري باشرد و در همره کارکرد    این فناوری در کشور، شناسایي و توصیه

 اعم از کلیدی، حمایتي و حاشیه ای این موتور ضعف وجود دارد.

   .گاز طبیعي ارزیابي فرایند توسعه فناوری، نظام نوآوری فناورانه، موتورهای محرک نوآوری، ذخیره سازی زیرزمیني: ها    كليدواژه

 شود:    د ميبرای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنها

Bagheri Moghaddam, N., Nozari, M., & Chiniforoushan, Z. (2022). The Analysis of Development Process of Natural 

Gas Storage Technology with the Method of Motors of Innovation.  Journal of Science & Technology Policy, 15(1), 

54-67. {In Persian}. 

DOI: 10.22034/jstp.2022.15.1.13928 
 

 1مقدمه -1

از ماهیت  شناختي چیزی فراتر توسعه فناوری از نگاه جامعه

با ماموریت خاص تعریف  2بندی صورت پیکرفني است و به

، مجموعه "بندی پیکر". در این تعریف منظور از [1] شود مي

 صر اجتماعي، فرهنگي واز اجزا و عنا 3ای پیوسته هم هب
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 mn1193@gmail.com نویسنده مسئول: *
2 Configuration 
3 Interrelated 

هم به نقش فناوری در برآورده  "ماموریت"و  استاقتصادی 

اجتماعي اشاره دارد. با درنظرگرفتن -نمودن نیازهای اقتصادی

 های تازه در جوامع همواره با این تعریف، ظهور فناوری

-های فني نظام 5جاافتادههای  بندی با پیکر 4تطابق مشکل عدم

توسعه فناوری واقع در  .[2] رو خواهد بود به اجتماعي رو

                                                 
4 Mismatched 
5 Established configuration 
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تر از خلق یک فناوری جدید است و تغییرات  مفهومي گسترده

 شود.  اقتصادی را نیز شامل مي-ساختارهای اجتماعي

های مختلف با مطالعات متعددی به تحلیل توسعه فناوری

اند. به عنوان مثال رویکرد نظام نوآوری فناورانه پرداخته

ولید برق از زیست ملکرد نظام نوآوری فناورانه تعجاکوبسون 

روند توسعه این فناوری در قالب  طيتوده در سوئد را 

هکرت و  .[3]کند ميکارکردهای نظام نوآوری تحلیل 

بررسي کردند که آیا تغییرات فناوری را فقط به  همکارانش

نوآوری  نظامبایست در قالب   صورت فناوری باید دید، یا مي

باشد، بررسي   نیز مي های اقتصادی و اجتماعي  که شامل مولفه

و همکاران طي پنج دوره، به بررسي روند  1آلکمید .[4] شود

فناوری توربین بادی در آمریکا و سنجش عملکرد    توسعه

گیری نظام نوآوری بخش  فرایند توسعه با بررسي روند شکل

شدن باد )بدون بیان روابط علي( به همراه میزان برآورده

بررسي مطالعات  .[5] اختندکارکردهای نظام نوآوری پرد

های نوآوری دهد که استفاده از نظام  ميگرفته نشانانجام

فناورانه برای ارزیابي و تحلیل دالیل توسعه یا عدم توسعه 

لیکن تمامي    فناوری در صنایع مختلف مورد استفاده قرارگرفته

این مطالعات از یک طرف به تحلیل یک فناوری کامال 

اند و نه یک فناوری بالغ که نظام آن در یک   نوظهور پرداخته

کشور درحال توسعه جدید است و از طرفي کمتر به تحلیل 

است. )موتورهای نوآوری( پرداخته شده پویایي بین کارکردها

لذا در این پژوهش بناست با رو  پویایي بین کارکردها به 

جدید  ،تحلیل یک فناوری بالغ که نظام آن در کشور ایران

 پردازیم. است ب

ایران به عنوان دومین کشور دارای ذخایر عظیم گاز طبیعي در 

، یلیون مترمکعب گاز قابل استحصال(تر 30جهان )با بیش از 

در حوزه گاز طبیعي اهداف مهمي چون رسیدن به سومین 

تولیدکننده گاز طبیعي در جهان، افزایش سهم سبد انرژی گاز 

یش تزریق گاز به در کشور، افزایش صادرات گاز و افزا

زن زیرزمیني گاز کند. مخامخازن نفتي کشور را دنبال مي

دار ( به عنوان فناوری شناخته شده و دوستUGS)2طبیعي

محیط زیست ، راهبردی است که از یکسو امکان تامین 

سوخت پاک گاز، کنترل نوسانات مصرف و امنیت عرضه را 

                                                 
1 Alkemade 
2 Underground Storage 

 جهانيایگاه تامین کرده و از سوی دیگر، به ایجاد و حفظ ج

پذیری سازی شبکه گازرساني، انعطاف  گاز ایران، بهینه صنعت

شبکه گاز در برابر حوادث، انتقال گاز از مخازن مشترک به 

نیاز جهت تزریق به  مخازن مستقل، تداوم تامین گاز مورد

مخازن نفتي با هدف ازدیاد برداشت و داشتن پشتوانه موثر در 

رژی کشور همگام با برنامه جهت تامین و رفع نیازهای ان

نماید. بر اساس وضعیت   انداز توسعه کشور، کمک مي  چشم

سازی گاز میزان ذخیرهکشورهای دارنده منابع گازی در دنیا 

 درصد بیشینه مصرف ساالنه باشد که در 10در کشور باید 

درصد است که  1حال حاضر این عدد برای ایران در حدود 

سازی گاز در کشور افزایش   ری ذخیرهباید با استفاده از فناو

سازی زیرزمیني گاز   توان گفت که ذخیره  بنابراین مي یابد.

 پذیر است بلکه ضرورت دارد.   طبیعي در کشور نه تنها توجیه

 ریکه به طور معمول بر سا UGS کی ياساس يژگیو دو

که  ،ياتیعبارتند از: حجم عملدارد    اثر یریگ  میتصم یها  مولفه

ارائه شود و  UGS تیاز کل ظرف یتواند به صورت درصد يم

در  یدیبرداشت که به صورت حجم گاز تول تیحداکثر ظرف

تعداد  انگریب ،يژگیدو و نیشود. نسبت ا يم انیروز ب

از مخزن گاز  تیتوان با حداکثر ظرفياست که م یيروزها

 برای ران،یا يعیطب گاز سازیرهیذخ یها پروژهبرداشت کرد. 

 نیتأم روند نیتضم و گاز هایلوله در فشار افت از رییگجلو

 هایماه در مصرف اوج زمان در ژهیو به گاز، انیجر مستمر

رهیذخ های پروژه رونیا از. است شده زییر برنامه سال سرد

 در عمده طور به ،یيایجغراف مکان لحاظ از کشور سازی

. در دقرار دارن يصنعت هایقطب و تیپرجمع ر،یسردس مناطق

 و مخزن 10 از شیب مطالعه، مورد مخزن 217 مجموع از رانیا

 شده شناخته مناسب يعیطب گاز سازیرهیذخ برای ينمک گنبد

 مرکزی، رانیا حوزه مخازن توان يم ها پروژه نیا از. است

 جهیشور تلخه، مخازن نیو کرمان و همچن زیکشور، تبر غرب

 مرکزی رانیا هیناح در يمطالعه و بررس .برشمرد را تپهقزل و

 یيشناسا منظور به لومتر،یک هزار 170 يبیتقر وسعت به

 1386 سال از يعیطب گاز سازیرهیذخ قابلیت دارای مخازن

 اقدام، دست در ياکتشاف و يمطالعات هایپروژه در. شد آغاز

مورد  ينمک گنبد 60 - 50 و ساختار 40 بر بالغ تاکنون

 .است گرفته قرار يبررس



ینوآور یبا روش موتورها یعیگاز طب ینیزمریز یساز رهیذخ یتوسعه فناور ندیفرا لیتحل  
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توسعه   این نیز برخي محققین به مطالعه پیش از هرچند که

سازی زیرزمیني گاز طبیعي که فناوری مورد ذخیره فناوری

لیکن این موضوع با  [8-6] اندمطالعه این مقاله است پرداخته

رویکرد ارزیابي فرایند موجود و شناخت مشکالت سیستمي 

ین از ا  وجهت ارائه پیشنهادات سیاستي تاکنون انجام نشده 

مند از طریق  تا با رویکردی رو  شدهرو در این مقاله تال  

رو  موتور محرک نوآوری به تحلیل فرایند توسعه فناوری 

و  پرداختهسازی زیرزمیني گاز طبیعي در ایران ذخیره

. شودمشکالت بر سر راه توسعه این فناوری شناسایي 

های   توانند پس از مشخص شدن شکست  گذاران مي  سیاست

یستمي،  راهکارهای سیاستي مقتضي را برای رفع موانع و س

با این دیدگاه، هدف این پژوهش توسعه فناوری تعیین نمایند. 

بندی موانع و مشکالت سیستمي موجود بر شناسایي و دسته

تحقق  جهت کهدر ایران است  UGSسر راه توسعه فناوری 

 یورهارو  موت با یفناور نیا يافتگیآن ابتدا مرحله توسعه 

. درواقع سواالتي که این مطالعه است دهش یيشناسا ینوآور

 به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: 
 بر مبنای تحلیل موتورهای محرک نوآوری، فناوریUGS   در ایران در

 نظر موتورهای نوآوری قرار دارد؟ای از م چه فاز توسعه

   چه مشکالتي بر سر راه توسعه فناوریUGS ود دارد؟در کشور وج 

 ؟چیسترفع این مشکالت و توسعه این فناوری  راهکارهای 

 

 ه پژوهشپيشين -2
بر های نوآوری فناورانه و در هر مرحله از رشد  در نظام

حسب بلوغ فناوری، تحقق تعدادی از کارکردها الزم است. 

منظور از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه، فعالیت های کلي 

سازی و ره دانش از خلق ایده تا تجاریهای زنجیآن و یا حلقه

باشد. کارکردها عوامل فرایندی موثر بر توسعه بازاریابي مي

شوند. به عبارتي کارکردهای نظام   فناوری محسوب مي

 .[7] باشند  های رخ داده در آن مي  نوآوری، برآیندی از فعالیت

یعني با دسته بندی فعالیت های متجانس مي توان کارکردهای 

ام را شناسایي کرد. کارکردهای هفت گانه ارائه شده توسط نظ

های ارائه شده در مورد ( یکي از نسخه2010هکرت )

 ينیکارآفر یهاتیفعالکارکرد عبارتند از  7کارکردهاست. این 

(F1) ،(  خلق دانشF2) ،( انتشار دانشF3) ،به  يده  جهت

ابع من لیو تسه نیتام، (F5بازار ) یریشکل گ، (F4) نظام

(F6)  يبخش تیمشروعو (F7) برآورده شدن این کارکردها .

سازنده کارکردی ایجاد   1هایبایستي به سمتي باشد که حلقه

و برآورده شدن کارکردها سرعت  نظامکند تا روند رشد 

گیری نظام نوآوری  ی بگیرد. بنابراین اگر مرحله شکلبیشتر

الزم است که  فناورانه دارای چهار مرحله باشد، در هر مرحله

ها شروع به حرکت کند. مجموع این ای از این حلقه  مجموعه

ها، موتورهای محرک نوآوری نام دارند. در واقع حلقه

اند که کارکردهایي تشکیل شده   موتورهای نوآوری از مجموعه

تعامالتي با یکدیگر دارد و تحقق هر فعالیت از یک کارکرد، 

گردد. این  کردهای دیگر ميسبب تسهیل در برآورده کردن کار

های علي   مجموعه تعامالت میان کارکردی )که همان حلقه

دهند( منجر به ایجاد شتاب بیشتری در  تجمعي را تشکیل مي

نظام ای بر   برآوردن کارکردهای یک موتور شده و تکانه

نماید. در حالتي که   فناورانه در جهت رشد وارد مينوآوری 

برد )طفولیت(، این   سر مي   خود به نظام در شرایط ابتدایي

نظام ای در رشد   تواند منجر به ایجاد سرعت اولیه تکانه مي

فناورانه شده، از شکست نظام در مراحل آغازین نوآوری 

جلوگیری نموده و رسیدن به بلوغ نظام را سهل نماید. هدایت 

بازیگران مختلف در انجام فعالیت برطبق الگوی توالي 

ی زماني، رشد موفق   ین موتورها در هر دورهکارکردهای ا

ای که در این   نماید. نکته  نظام را در آن دوره زماني تضمین مي

قسمت باید اشاره نمود، این است که موتورهای نوآوری در 

ترتیب برآورده شدن خود، یکي پس از دیگری بر روی موتور 

ور جدید، عبارت دیگر، با ظهور هر موت  شوند. به  قبلي سوار مي

های فعال   تمام کارکردهای فعال در موتورهای قبلي و حلقه

بنابراین، درصورت  .[7] در آن موتورها کماکان برقرار است

ی موتورهای موجود در روند   گیری موتور بازار، بقیه شکل

موتورهای  [.8]اند  گیری نظام نوآوری فناورانه فعال شده  شکل

، 2وتور محرک علم و فناوری. م1محرک نوآوری عبارتند از: 

و  4نظام. موتور محرک ایجاد 3، 3. موتور محرک کارآفریني2

 . 5. موتور محرک بازار4

                                                 
ها(، توالی کارکردهای مختلف در پی هم )در اثر نقش تسهیل گری میان آن  1

هایی گردد که در نهایت به همان کارکرد ابتدایی ختم  تواند منجر به ایجاد حلقه می

های علی و شوند حلقهها که از کارکردهای مختلف تشکیل میردد. به این حلقهمی گ

 ویند.گمعلولی تجمعی می
2 Science & Technology Push (STP) Motor 
3 Entrepreneurial Motor 
4 The System Building Motor 
5 Market Motor 
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اقتصادی اجتماعي که پویایي  نظاممراحل توسعه فناوری در 

دهد و موتورهای نوآوری فرایند توسعه فناوری را نشان مي

دهد قابل که آن نیز پویایي فرایند توسعه فناوری را نشان مي

توان گفت که هریک از موتورهای تطبیق هستند. در واقع مي

نوآوری، پویایي کارکردهای نظام نوآوری فناورانه را در یک 

مرحله نشان مي دهند و انتقال از یک موتور به موتور بعدی 

در واقع انتقال از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر است. 

فعال در نظام نوآوری هدف یک  نظام نوآوری، تقویت موتور 

و انتقال نظام موردنظر از یک موتور به موتور بعدی )از یک 

 تواناساس ميبراین .[9] فاز توسعه به فاز توسعه بعدی( است

و باید  استگفت هدف گذر از یک مرحله به مرحله بعدی 

توجه داشت که مرحله بعدی لزوما وضعیت بهینه نیست و 

نکته اصلي در اینجا نحوه  فقط توسعه نظام مد نظر است.

انتقال از یک موتور به موتور بعدی است. در هر موتور 

کارکردی وجود دارد که اگر محقق شود، نظام نوآوری 

شود. این فناورانه از یک موتور به موتور بعدی منتقل مي

شود. کارکردهایي در هر کارکرد، کارکرد کلیدی نامیده مي

کارکرد کلیدی هستند،  ایجاد نیازموتور وجود دارند که پیش

شوند. به که این کارکردها، کارکردهای حمایتي نامیده مي

همین صورت کارکردهایي که پیش نیاز به وجود آمدن 

ای نام گرفته اند.  کارکرد حمایتي هستند، کارکرد حاشیه

ی نظام نوآوری به منظور واکاوکارگیری کارکردهای  به

و  1ای است که نگروقالهها و موفقیت ها، موضوع مشکست

بر روی آن کار کردند. در این مقاله  2006همکارانش در سال 

ها با با رسم الگوی کارکردی در طول زمان و انطباق آن

در هر بازه زماني مشخص  نظامیکدیگر، دالیل اصلي شکست 

به همراه هکرت بر  2007شود. هم چنین نگرو در سال مي

های نظامیا کارکردهای ساختار روی این موضوع کار کرد که آ

نوآوری، یک چارچوب معتبر برای تحلیل فرایند تغییرات 

دهد بررسي این موارد نشان مي .[10] یا خیر هستندفناوری 

که مطالعات انجام شده بیشتر بر تحلیل کارکردی یا ساختاری 

کردها کمتر استفاده شده متمرکز بوده و از تحلیل پویایي کار

ترین مطالعات انجام شده در زمینه تحلیل از مهم است.

گیری نظام نوآوری فناورانه پیل عملکرد، بررسي شکل

سوختي و گاز طبیعي خودرو در هلند بود که توسط سارس و 

                                                 
1 Negro 

بود. در این دو  2010و  2009های  همکارانش طي سال

گیری این نظام از منظر پویایي مطالعه، چهار مرحله شکل

عملکرد مسیر توسعه در هر مرحله با کارکردی تحلیل شده و 

های موجود سنجیده مي شود. با شناسایي موانع و محرک

 4بررسي موانع و محرک ها محققین به این نتیجه رسیدند که 

و  نظامکارکرد انتشار دانش، توسعه دانش، جهت دهي به 

تامین منابع با محرک دولتي مدام در حال تکرارند و در نتیجه 

فناوری به مرحله کارآفریني مي شوند. پیش از مانع از ورود 

به بررسي علل شکست  2007ان، نگرو و همکارانش در سال 

سیستم نوآوری هلند در صنعت زیست توده پرداخته و به 

های دولت در کاهش یا توقف توسعه نقش کلیدی سیاست

 .[9]کنند این فناوری اشاره مي

ردهای نظام دو مفهوم کارک ،لذا در مرکزیت این پژوهش

نوآوری و موتورهای نوآوری قرار دارند. همانگونه که بیان 

ها   هایي هستند که وقوع آن  شد کارکردها مجموعه فعالیت

 . معلمي و همکاران[11]ضروری است نظامگیری برای شکل

( در مطالعه خود کارکردهای هر موتور را به سه دسته 2015)

تقسیم نمودند.  ایحاشیه و کارکردهای کلیدی، حمایتي

گیری نظام موتورهای نوآوری نیز مفهومي است که شکل

کننده میان کارکردها نوآوری فناورانه را نتیجه تعامالت تقویت

ای داند. در هر مرحله ای از رشد سیستم، تحقق مجموعهمي

از کارکردهای مرتبط با هم )حلقه های علي و معلولي 

این کارکردهای . تحقق مجموعه [12]تجمعي( الزم است

گیری روابط مثبت و تقویت کننده بین   مرتبط باهم و شکل

آنها، باعث به راه افتادن موتور فعال و انتقال نظام از یک فاز 

توان گفت که اگر   اساس مياینشود. برتوسعه به فاز بعدی مي

کند  ه خوبي کار نميیک فناوری در مرحله توسعه خود ب

 کند( ابتدا باید درستي حرکت نمي محرک آن فاز، به )موتور

ای است و سپس  داد که نظام نوآوری در چه مرحله تشخیص

بر اساس اینکه چه کارکردی کلیدی است این کارکرد را 

این مشکالت ناشي  .بررسي کرد و مشکالت آن را تعیین نمود

 : [8] از دو موضوع است

مشکالت کارکردی در موتور فعال؛ که این مشکالت خود ( 1

 شوند: به دو دسته تقسیم مي

 الف( مشکل وجود کارکرد اصلي یا حمایتي یا حاشیه ای

 ب( مشکل ضعف در کارکرد اصلي یا حمایتي یا حاشیه ای
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( مشکالت در روابط کارکردهای موتور فعال؛ که این 2

 مشکالت هم به دو دسته تقسیم مي شوند: 

 الف( مشکل وجود رابطه علي و معلولي

 گیری رابطه علي و معلوليدر شکلب( مشکل ضعف 

نیز که بر مبنای موتورهای  مقالهبر این اساس، مدل مفهومي 

 . استقابل نمایش  1شده به صورت شکل  ساخته نوآوری

 

 شناسی پژوهش روش -3

 یوضع فناور فیمنظر که به توص نیپژوهش حاضر از ا

 کیپردازد،   يم رانیدر ا يعیگاز طب ينیرزمیز یساز  رهیذخ

حاضر با توجه به تمرکز بر  قیتحق است. يفیتوص قیحقت

 یو تال  برا يعیطب زگا ينیرزمیز یساز  رهیذخ یبخش فناور

 یکاربرد قیتحق کی نه،یزم نیمساله در ا کیبه  یيگو  پاسخ

. در واقع این پژوهش به دنبال فهم وضعیت کنوني نظام است

ایران  سازی زیرزمیني گاز طبیعي در  نوآوری فناوری ذخیره

پیمایش نظر خبرگان است.  داده، یآورجمعرو   وباشد   مي

 UGSجامعه آماری این تحقیق، خبرگان فعال در حوزه 

گانه مرتبط   های سه  هستند. خبرگان مورد نظر در یکي از حوزه

باشند. اطالعات مربوط به   سازی گاز فعال مي  با فناوری ذخیره

 .شود  مالحظه مي 1خبرگان در جدول 
 

پس از تعریف عملیاتي خبرگان جامعه آماری، به منظور تعیین 

میزان نمونه آماری الزم است که حجم جامعه آماری برآورد 

 ی در کشور، تعداد خبرگانین فناورشود. نظر به جوان بودن ا

های   کم بود. پس از پیگیری ،آشنا با این حوزه در سطح ملي

رفته، تعداد افراد واجد شرایط برای حضور در گصورت 

سازی زیرزمیني   جامعه آماری خبرگان حوزه فناوری ذخیره

جایي که در   آننفر احصا شدند. از  60گاز طبیعي در ایران، 

وهش الزم بود تا خبرگان بر حسب های این پژ  انجام گام

میزان و سطح اطالعاتشان در حوزه فناورانه مربوطه انتخاب 

برای شناسایي هسته اولیه نمونه از رو  شوند، در این حالت 

دار قضاوتي براساس میزان تسلط خبرگان   غیراحتمالي هدف

بدین ترتیب که جامعه آماری خبرگان  است.    شده   بهره گرفته

میزان تسلط به موضوع مساله و حوزه فناورانه بر بر حسب 

دسته تقسیم و تنها از خبرگان حاضر  5طبق طیف لیکرت به 

در طیف اول که باالترین سطح تحصیالت مرتبط با موضوع 

را داشته و بیش از سه سال تجربه مرتبط با موضوع دارند 

برای مصاحبه یا تکمیل پرسشنامه استفاده شد. از طرف دیگر 

گیری گلوله   ی تکمیل مخاطبان با استفاده از رو  نمونهبرا

برفي، از نظرات خبرگان مشارکت کننده برای معرفي سایر 

افراد دارای اطالعات )خبرگان( استفاده شد. درنهایت برای 

های استفاده شده، از معیار اشباع   اطمینان از کفایت نمونه

 استفاده شده است. 

 

 

 مدل مفهومی تحقيق (1شكل 
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 ( اطالعات خبرگان پژوهش حاضر1جدول 

 زمان )دقیقه( کد مصاحبه شونده حوزه فعالیت خبرگان 

سازی زیرزمینی گاز   های ذخیره  مدیران و کارآفرینان صنعتی فعال در بخش فناوری 1

 طبیعی

A11- 90 

100 

80 

90 

85 

A12 
A13 
A14 

A15 

A16 

های   پژوهشگران و اساتید دانشگاهی و غیردانشگاهی فعال در بخش فناوری 2

 سازی زیرزمینی گاز طبیعی  ذخیره

A21 50 

45 

55 

45 

40 

A22 
A23 
A24 
A25 

A26 
ریزی توسعه   گذاری و برنامه  گذاران و یا مدیران فعال در فرایند سیاست  سیاست 3

 سازی زیرزمینی گاز طبیعی  کشور به ویژه فناوری ذخیرهفناوری در بخش گاز 

A31 40 

45 

50 

55 

A32 

A33 

A34 

A35 

 870 17 جمع 

 

شناسي   اساس رو های پژوهش بر در این بخش نتایج و یافته

سازی زیرزمیني گاز   بیان شده، تحلیل حوزه فناورانه ذخیره

طبیعي و نتایج تحلیل که شامل مشکالت سیستمي موجود بر 

 گردد.  باشد، ارائه مي  سر راه توسعه این فناوری در کشور مي

سازی   سازی مدل مفهومي در فناوری ذخیره  پیادههمچنین 

نشان داده شده  2طبیعي در ایران در شکل  زیرزمیني گاز

 ،یدیکل یکارکردها يستیمدل با یسازادهیپ جهتاست. 

چرخه  نییشوند. در مرحله تع مشخص یا هیو حاش يتیحما

موضوع مشخص شد که با توجه به وجود  نیا ستمیعمر س

 يعنیدر موتور دوم  یفناور نیدر کشور، ا یفناور نینمونه ا

که  F1 عتایطب ينیار دارد. در موتور کارآفرقر ينیموتور کارآفر

در  ياست کارکرد اصل ينیو کارکرد کارآفر نانیهمان کارآفر

هستند  یيکارکردها ينیشود. در موتور کارآفرينظر گرفته م

 يتیحما را کارکردها نیادهند يم یورود F1به  مایکه مستق

و  F2، F3، F4 یکارکردها ،یفناور نیا مورد در. ندیگويم

F6 نیاگر در رابطه ب نیهستند. همچن يتیکارکرد حما 

وجود داشته باشند آن را شکست رابطه  يکارکردها شکست

 F3و  F1، F2 یکارکردها نیب یفناور نیا یکه برا مییگو يم

شکست رابطه وجود  F4و  F1 نیب نیو همچن F6و  F1 نیب

متصل نباشد  يبه کارکرد اصل یدارد. عالوه برآن اگر کارکرد

 ندیگو يم هیاثر بگذارد آن را کارکرد حاش يتیبر کارکرد حما و

 است. یا هیحاش F7 کارکرد  یفناور نیکه در ا

 

 پژوهش اجراي -4

سازي زیرزمينی   شناسایی مرحله توسعه نظام ذخيره 4-1

 گازطبيعی در ایران    

 يبررس قیطر از ،ینوآور نظام توسعه فاز نییتع و یيشناسا

 کنار در و مراحل تحقق یها  نشانه و یرساختا یها  مشخصه

های   [. ابتدا مشخصه13] شود  يم انجام ها  آن گرفتن نظر در هم

ویژگي مراحل  2گیرد. جدول   ساختاری مورد بررسي قرار مي

 دهد.  نشان مي را توسعه نظام نوآوری به تفکیک ساختارها

های تحقق مراحل  های ساختاری و نشانه با توجه به مشخصه

ای برای تعیین مرحله توسعه نظام  وسعه نظام، پرسشنامهت

طراحي شد. در این پرسشنامه سواالتي مطرح شد از قبیل: آیا 

نمونه اولیه از فناوری تولید شده؟ آیا فناوری به تولید انبوه 

 است.(   شده تمامي سواالت ارائه  3 رسیده است؟ )در جدول

نمونه کارهایي که  ها در موردنتایج بدست آمده از پرسشنامه

دهد که دانش مورد نیاز   تاکنون در کشور انجام شده نشان مي

این فناوری در کشور وجود دارد . لذا از مرحله اول یا موتور 

اول یعني موتور علم و فناوری عبور کرده و در مرحله توسعه 
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به  1یا کارآفریني قرارداد. شایان ذکر است که از مرحله 

این است که آن فناوری حتي به صورت  معیار اصلي 2مرحله

نمونه در کشور تولید شده باشد و فقط کارآفرینان آن وجود 

لذا این فناوری در حال حاضر از مرحله نداشته باشند. 

توسعه عبور کرده و در مرحله توسعه قرار دارد و در   پیش

داخل نظام توسعه این فناوری، موتور محرک کارآفریني در 

 .  حال جریان است

 
 [11] ویژگی مراحل توسعه نظام نوآوري به تفكيک ساختارها (2دولج

 

 

 

 فناورانه پرسشنامه تعيين مرحله توسعه نظام (3جدول 

 

 

 سواالت پرسشنامه

 آیا نمونه اولیه از فناوری تولید شده است؟ .1

 لید انبوه رسیده است؟آیا فناوری به تو .2

 شود؟  های دولتی بصورت آزاد در بازار فروخته می  آیا محصول فناوری بدون حمایت .3

 کنید؟  نرخ ورود تولیدکنندگان به این حوزه فناورانه را چگونه ارزیابی می .4

های دانش بنیان و مراکز پژوهشی؟ شرکت دانید؟ دانشگاه ها و  سازی را چه کسانی می  ترین بازیگران فعال در حوزه فناوری ذخیره  اصلی .5

 سرمایه گذاران خطر پذیر؟ دولت؟

 آیا روابط بین بازیگران فردی است؟ .6

 کنید؟  های علمی بین بازیگران تشکیل شده است؟ شدت این تعامالت را چگونه ارزیابی می  آیا تعامالت و شبکه .7

 اند؟  آیا انجمن ها و سندیکاهای مربوطه شکل گرفته .8

 کنید؟  تعامالت و شبکه های صنفی بین بازیگران فعال این حوزه تشکیل شده است؟ شدت این تعامالت را چگونه ارزیابی میآیا  .9

 کنید؟ در حال رشد است یا به اشباع کامل رسیده است؟  وضعیت بازار فناوری را چگونه ارزیابی می .11
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 گاز سازي ذخيرهپياده سازي مدل حاضر در  (2شكل 

  

 يساز رهيذخ يموتور محرک نظام فناور ليتحل 4-2

               رانیدر ا یعيازطبگ ینيرزمیز

مرحله تحلیل موتور محرک نظام فناوری شامل سه گام اصلي 

 :است

تعیین هدف متناظر با مرحله توسعه نظام و توالي الف. 

 کارکردهای موتور محرک
گفته شد که در درجه اول هدف اصلي یک نظام فناورانه، 

یک موتور  تقویت موتور فعال نظام و انتقال نظام مورد نظر از

. [14]به موتور بعدی )از یک فاز توسعه به فاز بعدی( است

ی که موتور محرک کارآفریني به دنبال آن است، بعد هدف

های کارآفریني انجام شده در شدت بخشیدن به حجم فعالیت

-مي اتفاقفرایند توسعه فناوری )که غالبا در محیط صنعت 

دوم این موتور  . به عبارت دیگر هدف[15] د( خواهد بودافت

های اجرایي، نیازمندی ها و این است که با گستر  فعالیت

های دانشي موجود را شناسایي کرده و بازخوردی از نقص

های تحقیق و توسعه دهد تا   یک محیط عملیاتي به سیستم

نیز به بلوغ برسد. کارکرد  فناورانهلحاظ به فناوری 

ری موتور محرک (، کارکرد محوF1های کارآفریني )  فعالیت

کارآفریني است که نقش اساسي در محقق نمودن اهداف آن 

(، تامین و F3) (، انتشار دانشF2بر عهده دارد. خلق دانش )

(،  در نقش F4) نظام( و جهت دهي به F6تسهیل منابع )

( در نقش کارکرد F7بخشي )کارکرد حمایتي و مشروعیت

ا که این از آنج ای بصورت پرقدرت ظاهر هستند.حاشیه

دهي   لذا کارکرد شکل ،فناوری بیشتر در دسترس دولت بوده

 موضوع در کشور داشته جریانتاثیر ناچیزی در  (F5به بازار )

لذا در  وها نیز کمتر به آن اشاره شده   است و در مصاحبه  

 اشاره نشده است.  به آن  هاتحلیل شکست

ای   حاشیهارزیابي خروجي کارکردهای کلیدی، حمایتي و  ب. 

 موتور کارآفریني

شکست های 

سیستمی فناوری 

UGS در ایران 

شکست 

 1Fکارکرد 

شکست کارکرد 

و F2حمایتی 

F3

شکست رابطه 

F1  و F2 و

F3

شکست کارکرد 

 6Fحمایتی 

شکست رابطه 

F1  6وF 

شکست کارکرد 

 F7حاشیه ای 

شکست رابطه 

 6Fو  F7بین 

 شکست کارکرد

 F4ی حمایت

شکست رابطه 

F1  وF4 
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ای از شاخص ها   در این قسمت پس از تهیه فهرست اولیه

برای سنجش وضعیت کارکردهای نام برده شده در بخش قبل 

های قبلي صورت بر اساس ادبیات نظام نوآوری و پژوهش

ای تهیه شد. این   گرفته توسط محققین، پرسشنامه اولیه

ظام نوآوری و طي جلساتي ن مراجعپرسشنامه بارها بر اساس 

با خبرگان این حوزه مورد تدقیق قرار گرفت تا سرانجام 

ای لیکرت  گزینه 5یي پرسشنامه بر اساس طیف نسخه نها

شده در اختیار خبرگان   پرسشنامه طراحي( تهیه شد. 5)جدول 

گرفت و میزان موافقت خبرگان با اجزا مدل مورد پرسش قرار

سپس کارکردهای موتور محرک کارآفریني فناوری گرفت.   قرار

سازی زیرزمیني گاز در ایران توسط بازیگران دخیل   ذخیره

گذاری و بر اساس   شامل خبرگان صنعت و دانشگاه و سیاست

 4سطحي مورد بررسي قرار گرفت. جدول   یک طیف هفت

بندی تحلیل خروجي کارکردهای موتور محرک  جمع

مایتي و حرکردهای کلیدی، کارآفریني و مشکالت کا

سازی زیرزمیني گاز طبیعي در ایران   ای در حوزه ذخیره حاشیه

 .دهد  را نشان مي

 ک کارآفرینيهای علي و معلولي موتور محرارزیابي چرخه ج.

در مرحله آخر نیز ارتباط کارکردها بر روی هم در این موتور 

گرفت. در موتور محرک کارآفریني شاهد مورد بررسي قرار

حضور بر اساس مدل سورس و هکرت شاهد سه حلقه 

 این ارتباط نشان داده شده است.  3فزاینده هستیم. شکل 

 زیرزمينی گازطبيعی در ایران سازي ذخيرهمشكالت كاركردهاي كليدي، حمایتی و حاشيه اي نظام فناوري  (4 لجدو

فاز دوم توسعه: موتور 

 محرک کارآفرینی

نمره  

 کارکرد

 

 ت شناسایی شدهمشکال

 کارآفرینی

 )کلیدی(

 

2.3 

 ناکافی بودن و سهم کم شرکت هایی که از پایه برای فعالیت در این حوزه فناورانه شروع به فعالیت کرده اند. -

 ناکافی بودن و سهم کم شرکت های خصوصی در این حوزه -

 کیفیت به نسبت پایین و متوسط کارآفرینان در این حوزه -

 یجاد شده و در نتیجه عرصه فعالیت محدود برای کارآفرینان و شرکت ها در این حوزهتعداد محدود مخازن ا -

 

 توسعه دانش

 )حمایتی(

 

1.66 

 ثبت شده در داخل و خارج کشور اختراعاتشمار محدود پروژه ها، تحقیقات و  -

 سابقه محدود و اندک کشور در این حوزه فناورانه -

 این حوزهسطح محدود فعالیت تقریبا تمامی بازیگران  -

 سازی ذخیرهسطح محدود منابع مالی حوزه خلق و توسعه دانش  -

 عدم وجود برنامه جامع تحقیقات توسعه ای در این حوزه فناورانه -

 انتشار دانش

 )حمایتی(

 فضای انتشار محدود - 1.66

 سطح رقابت بسیار ضعیف میان بازیگران -

 عدم صدور لیسانس و حق امتیاز در این حوزه -

 ستمجهت دهی به سی

 )حمایتی(

 

2 

 های مشخص در این حوزه فناورانه  ضعف نسبی در تثبیت اهداف و برنامه -

 گذار در دولت و مجلس  گیر و سیاست  ضعف نسبی ارتباطی با مبادی تصمیم -

 ضعف نسبی در تبیین انتظارات و مطابات فناورانه در این حوزه  -

 تیریزی و عملیا  ضعف نسبی بازیگران متخصص در سطوح برنامه -

 تامین و تسهیل منابع

 )حمایتی(

2.3 

 

 نبود صندوق تامین مالی دولتی  -

 های مالی و اعتباری جهت ارائه وام های بلندمدت و کم بهره  نبود موسسه -

 شدهنیروی انسانی توانمند  که موجب فقدان های تخصصی مرتبط   کمبود رشته -

 فرایند پیچیده تضمین بانک مرکزی به بانک های خارجی -

 عیت بخشیمشرو

 )حاشیه ای(

 

2.3 

 عدم جایگاه صحیح دانشگاه ها و پژوهشکاه ها در فرایند انتقال فناوری -

 ضعف نسبی در پذیرش سرمایه گذاری در این حوزه -

 ضعف در وجود تشکیالت صنفی و فعالیت های ترویجی در این حوزه -

 دید کوتاه مدت مدیران -
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 ر ایرانزیرزمينی گازطبيعی د سازي ذخيرهپرسشنامه ارزیابی خروجی كاركردهاي موتور محرک كارآفرینی در نظام فناوري  (5جدول 

 (5تا  1نمره )از  ها  شاخص کارکرد

 

 

 

 کارآفرینی

  های کاربرد فناوری  های مختلف به حوزه شرکتمیزان ورود 

  ها و بنیادها(  های دولتی و عمومی )نظیر شهرداری  میزان ورود سازمان

  های فناوری مربوط  پارک های مستقر در مراکز رشد و  ها و جهادهای دانشگاهی و شرکت  میزان رشد تعداد شرکت

  های خارجی  کمک شرکت ت و قطعات مبتنی بر توان داخل و یاهای اولیه از محصوال  های انجام شده برای تولید نمونه  میزان پروژه

محصوالت جانبی  های داخلی برای ارسال تجهیزات و  ها و یا سازمان  های خارجی با شرکت  ها و یا سازمان  های میان شرکت  سطح همکاری

 اندازی کاربردهای این فناوری  جهت نصب و راه
 

 خلق دانش

 گاز سازی ذخیرهدر حوزه های تحقیق و توسعه  پروژهمیزان 

 

 های بین المللی صورت گرفته با سایر کشورها و یا سازمان های مشترک تحقیق و توسعه  پروژهمیزان 

 ازار انجام شدهسنجی، اقتصادی و ب  مطالعات امکانمیزان 

 گاز سازی ذخیرههای تحقیق و توسعه انجام شده در حوزه  کیفیت پروژه

 های کشور با تقاضای صنعت  تطابق میان دانش تولید شده توسط مراکز پژوهشی و دانشگاهمیزان 

 و کتب علمی ها  نامه  ، پایانالمللی  تولید مقاالت معتبر بینمیزان 

 سازی ذخیرهو اختراعات ثبت شده و ثبت نشده ملی و بین المللی متعلق به ایران در حوزه  ها  میزان نوآوری

 

 

 انتشار دانش

 های مختلف )دولتی، دانشگاهی و یا صنعتی( در افزایش دانش بازیگران  تحقیق و توسعه مشترک میان سازمانهای   پروژهمیزان نقش انجام 

 

های مختلف برای انجام   ابط پایدار( متشکل از بازیگران )در دولت، دانشگاه و صنعت( مانند انجمنهای )مجموعه رو  شبکهمیزان تشکیل 

 های گوناگون  همکاری

 های تخصصی مفید برگزار شده سمینارها و کارگاه  ها، ها، همایش  کنفرانسمیزان 

 های مختلف  ها و شرکت  ن سازماندیده و ماهر در این حوزه بی  ارتباط و انتقال دانش فنی نیروهای آموزش

 

 نظامجهت دهی به 

 های دولت  دهندگان این فناوری از اهداف و استراتژی  میزان آگاهی محققین و توسعه

 

 ی این فناوری از سوی دولت  های توسعه  میزان اجرایی شدن اهداف کمی و استراتژی

 میزان تنوع قوانین و مقررات حمایتی وضع شده

 ان اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی وضع شدهمیز

 سطح تحریک دولت ناشی از اهداف تعیین شده

 میزان شکل گیری انتظارات فناورانه مثبت و منفی

 در کشور سازی ذخیرهمیزان شکل گیری چشم انداز برای توسعه فناوری 

 

 

 تامین و تخصیص منابع

 )با دانش علمی و یا مهارت( موجودمیزان نیروی انسانی توانمند و متخصص 

 

 های فنی مهندسی و تخصصی مرتبط با فناوری از طریق کارشناسان خارجی  ها و کمک حجم آموزش

 کفایت منابع مالی برای توسعه نظام

 گذاران بخش خصوصی  گذاری در تأمین فناوری و دانش فنی از سوی سرمایه میزان سرمایه

 هیزات مکمل و مواد اولیه مورد نیاز برای بکارگیری این فناوری مانند تجهیزات آزمایشگاهی و تستمیزان زیرساخت و تج

 

 مقبولیت بخشی

 میزان حمایت قوانین و مقررات کالن موجود در کشور در بخش انرژی از فناوری

 

 سطح قدرت البی بازیگران فناوری

 انجام شده برای جلب توجه ذینفعانهای تبلیغاتی   نمایشی و فعالیت   میزان پروژه

 گاز سازی ذخیرهحمایت اجتماعی )پذیرش جامعه و در واقع، مردم( از فناوری 

 سطح مقاومت در برایر تغییر
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 موتور محرک كارآفرینی (3 شكل

 

  (F4( و )F1)قه بین حل   (1حلقه 

 (F6(   و   )F7)  و    (F1)بین  حلقه     (2حلقه 

 (   F3(  و   )F2(  و   )F1)بین  حلقه      (3حلقه 

در راستای تحلیل وضعیت موتور کارآفریني فعال در نظام 

سازی زیرزمیني گاز در ایران، با توجه به هر فناوری ذخیره

لعه وضعیت کنوني های فوق الذکر و مطاکدام از حلقه

سازی در ایران با استفاده از اسناد و اطالعات موجود،  ذخیره

شد. این  پرسشنامه تحلیل موتور به صورت اولیه تهیه

پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و تطبیق با منابع و پس 

از اصالحات و بازنویسي های فراوان تکمیل و نهایي شد. 

ی از خبرگان این رشته ارسال پرسشنامه مذکور برای تعداد

گردید و با تعدادی از خبرگان بصورت حضوری مصاحبه شد 

 .و یا پرسشنامه در اختیارشان قرار گرفت

هایي بیان  در این پرسشنامه برای هرکدام از کارکردها شاخص

  5تا  1گردید که افراد بایستي به هر گزینه عددی بین 

د کارآفریني سواالتي اختصاص دهند. به عنوان مثال در کارکر

کاربرد  های  های مختلف به حوزه ورود شرکت زانیمدر مورد 

 ری)نظ يو عموم يدولت هایورود سازمان زانیمی، فناور

 هایو شرکت هارشد تعداد شرکت زانیم، (ادهایو بن ها یشهردار

و یا در کارکرد خلق  فناوری هایمستقر در مراکز رشد و پارک

و توسعه در  قیهای تحق پروژه زانیم دانش سواالتي در مورد 

و  قیمشترک تحق های پروژه میزان، گاز سازی ذخیرهحوزه 

 نیب یها سازمان ایکشورها و  ریتوسعه صورت گرفته با سا

پرسشنامه و  56آوری   ي پرسیده شد و پس از جمعالملل

ها، اطالعات بدست آمده مورد بررسي،   سازی مصاحبه پیاده

شد.   گرفت و میانگین نمرات گرفته  قرارتحلیل و طبقه بندی 

های موتور وضعیت روابط شکل گرفته در حلقه 6 جدول

محرک کارآفریني و مشکالت شناسایي شده در روابط بین 

سازی زیرزمیني گاز طبیعي   کارکردی در حوزه فناورانه ذخیره

 دهد.  در ایران را نشان مي

 

 بحث -5

از نظام  ،ا انجام شدهدرعمده مطالعاتي که تاکنون در دنی

 های نوظهور استفاده شده نوآوری فناورانه برای توسعه فناوری

 یها  تیفعال یبند  گفته شد با دسته چنانچه .[12و  9-10]

 کرد یيرا شناسا ینوآور نظام یتوان کارکردها  يمتجانس م

 يکی شده توسط هکرت گانه ارائه  هفت یکارکردها .[16-17]

 درشده در مورد کارکردهاست که   ارائه یها  نسخه نیاز آخر

   UGS یتوسعه فناور یبرا یبند  دسته نیا از زین مطالعه نیا

  .است شده استفادهنوظهور است  رانیا کشور در آن ظامکه ن

عمده مطالعات انجام شده در این حوزه با استفاده از رویکرد 

و استفاده از تحلیل  [18] ساختاری و یا کارکردی انجام شده

ط سورس و هکرت و پویایي بین کارکردها اولین بار توس

در این مطالعه .[9-8] سپس معلمي و همکاران  انجام گردید

نیز از تحلیل پویایي بین کارکردها یا همان موتورهای محرک 

سازی زیرزمیني گاز   ده است. فناوری ذخیرهشنوآوری استفاده 

آمده از یافته   طبیعي در ایران با توجه به نشانگرهای بدست

له دوم توسعه از چهار مرحله رشد های این تحقیق در مرح

نظام فناوری در کشور قرار دارد. در این مرحله کشور به 

دانش اولیه این فناوری دست پیدا کرده و حتي نمونه اولیه 

شده است. اما در این این فرایند در یک مخزن بکار گرفته

تعداد این آزمایشات افزایش یافته و بازیگران  مرحله باید

یز به این حوزه ورود کرده و سازوکارهای صنعتي دیگر ن

بنیان و صنعتي در این فناوری افزایش   های دانش  ایجاد شرکت

در این مرحله موتور محرک کارآفریني موتور اصلي  .[9] یابد

مي باشد. بر اساس پیمایش در همه کارکردها، اعم از کلیدی، 

حمایتي و حاشیه ای این موتور ضعف وجود دارد و هیچ 

دست نیاورده است. در همه   به 2.5کردی نمره باالتر از کار

نمره شکست این موتور وجود دارد  و  2کارکردها حداقل 

هیچ کارکردی وضعیت مطلوبي نداشته و تمامي کارکردها در 

ها و    حد فاصل ضعیف و متوسط قرار دارند. در همه حلقه

ی و روابط بین کارکردی )اعم از رابطه بین کارکردهای کلید
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 سازي زیرزمينی گازطبيعی در ایران  مشكالت شناسایی شده در روابط بين كاركردي در نظام فناوري ذخيره (6 جدول

ور فاز دوم توسعه: موت

 محرک کارآفرینی

 نمره

 روابط

 

 مشکالت شناسایی شده

 

 

 

 (F4)و    (F1) رابطه بین  

 

 

 

 

 

2.28 

 در اسناد باالدستی و سیاست های کالن کشوری سازی ذخیرهپرداخت کم و حداقلی به موضوع  -

 )عدم استقالل این حوزه فناورانه(  سازی ذخیرهوجود تصمیم گیران متعدد برای حوزه  -

گاز و تعویض مکرر مدیریت ها و نبود سیاست واحد درباره حضور یا عدم  سازی ذخیرهرکت عدم ثبات ش -

 حضور این شرکت.

عدم وجود همگرایی و هماهنگی مناسب میان ارکان مختلف دولت و نبود یک اتاق فکر متشکل از متخصصان  -

  سازی ذخیرهگذاری و اجرایی درباره موضوع   علمی و فنی، سیاست

سازی )به   تاثیرات بسیار منفی قوانین بخش های دیگر بر حوزه ذخیره صنعت نفت و گاز و قوانین قدیمی -

 (سازی ذخیرهعنوان مثال عدم همکاری واحد اکتشاف شرکت نفت و ندادن اطالعات الزم به 

 سازی ذخیرهعدم مالکیت مخزن و مطالعات آن در مجموعه شرکت ملی گاز و شرکت  -

 

 

 (F7) و  (F1)بین  رابطه   

 

 

 

2.33 

گیری انتظارات در سطح مطلوب )تاثیر   سازی و عدم شکل  سطح آشنایی کم جامعه با معقوله فناوری ذخیره -

 منفی بر افزایش حجم فعالیت های کارآفرینی و پروژه های عملیاتی شده(   

و به تبع های صورت در گرفته در سطوح باالی مدیریت کشور   های حاصل از پروژه  کم مطرح شدن موفقیت -

 ترغیب کم دولتمردان به مشارکت بیشتر در این حوزه

 رسانی کم که منجر به پایین ماندن سطح مقبولیت فناوری در جامعه شده است.  اطالع -

 گاز سازی ذخیرهفعالیت ضعیف و کم تاثیر حامیان فناوری در جهت ایجاد مقبولیت برای فناوری  -

 

 

 (F6(  و  )F7) بین رابطه  

 

 

1.71 

آن  به نتایج رایزنی حامیان دانشگاهی فناوری که موجب شده نظر و قدرت به این   صاحب افرادسیت کم حسا -

   مطلوبی نرسد

های صورت گرفته به نتایج مطلوبی در   سازی در کشور )رایزنی  فعالیت کم و کم تاثیر حامیان فناوری ذخیره -

نها پروژه موفق و حمایت شده، طرح شورای عالی اند و ت  جهت باال رفتن مقبولیت و توسعه فناوری نرسیده

 سازی( بوده است(.  علوم، تحقیقات و فناوری )طرح کالن ملی ذخیره

 های حامیان فناوری  وجود سلسه مراتب غیر تخصصی در کشور و در نتیجه به انجام نرسیدن رایزنی -

 

 

 

 

 (F6و  )  (F1)بین   رابطه  

 

 

 

 

 

2.1 

 سازی گاز  خص برای تامین مالی حوزه ذخیرهعدم وجود منبع و مرجعی مش -

های وزارت   سازی نسبت به سایر فعالیت  سازی )ذخیره  عدم کفایت منابع مالی تخصیص یافته به حوزه ذخیره -

 نفت، کم اهمیت تشخیص داده می شود(

 عدم تامین منابع مالی موردنیاز در سطوح دانشگاهی و دانشی -

 هدر رفت منابع  -

 د حرف و مجوز و نرسیدن بدست کارافرینانتخصیص منابع در ح -

سازی به علت وضعیت نامطلوب منابع فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی   های ذخیره  مشکالت بر سر راه پروژه -

)این مشکالت دالیل متفاوتی دارد شامل بحث تحریم ها، عدم اگاهی برای ورود جدی به  سازی ذخیرهحوزه 

 ها برای ساخت تجهیزات مورد نیاز و...(  اهاین حوزه، عدم تامین مالی دانشگ

 مشکالت در مدیریت منابع مالی که باعث می شود منابع بدست کارآفرینان واقعی نرسد. -

 

 

(  F2(  و  )F1)بین  روابط  

 (F3و  )

 

 

 

1.85 

 گیری رابطه مثبت بین صنعت و دانشگاه به دالیل زیر:   عدم شکل -

 بواسطه نگاه سنتی ایشانعدم اعتقاد اصحاب صنعت به دانشگاه  -

کند )مشکالت عمدتا فرهنگی است و مربوط به   ای نگاه نمی  صنعت به دانشگاه به عنوان یک بازوی مشاوره -

 عدم همکاری همیشگی در تمامی مسائل بین دانشگاه و صنعت می باشد(. 

 اکز علمی و دانشگاهیهای مر  عدم تعریف صحیح نیازها در بخش صنعت و در نتیجه بالاستفاده ماندن ظرفیت -

 های انجام شده توسط صنعت به دانشگاه ها  عدم دعوت از مراکز علمی و در اختیار قرار ندادن جزئیات پروژه -

 در مورد پروژه های انجام شده فقدان گروه خبره ارزیاب   -

یتی از جانب ها و نبود یک  نگاه حما  افق روشن پیش روی محققین و حمایت از پژوهشگران و دانشگاه فقدان  -

 های مرتبط  های رسمی حمایتی و در نتیجه پایین بودن رغبت در انجام پروژه  صنعت علیرغم وجود آیین نامه

 

ای( نیز   حمایتي و رابطه بین کارکردهای حمایتي و حاشیه

شده به   ضعف مشهود است و حداقل نمره تخصیص داده

 مي باشد. 2.7شکست روابط بین کارکردی 

 

 گيري نتيجه -6

سازی   دهد در نظام فناوری ذخیره نتایج این مطالعه نشان مي

در حد  ای حتي  زیرزمیني گازطبیعي در ایران، هیچ رابطه

متوسط شکل نگرفته و تمام روابط بین کارکردی در حد 
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ضعیف و بسیار ضعیف هستند. از جمله مهترین علل شکست 

سیستمي در توسعه این فناوری در کارکرد اصلي که کارکرد 

 باشد عبارتند از:  کارآفریني مي

 هایي که از پایه برای  بودن و سهم کم شرکت  ناکافي

 اند.  اورانه شروع به فعالیت کردهفعالیت در این حوزه فن

  های خصوصي در این  بنگاهناکافي بودن و سهم کم

 حوزه

 کیفیت به نسبت پایین و متوسط کارآفرینان در این حوزه 

 سازی ایجاد شده و در نتیجه تعداد محدود مخازن ذخیره

ها در عرصه فعالیت محدود برای کارآفرینان و شرکت

 این حوزه

رکرد اصلي بایستي به ضعف کارکرد در کنار مشکالت کا

حمایتي تامین و تسهیل منابع اشاره داشت که باعث و زمینه 

باشد. این مشکالت ساز مشکالت سیستمي کارکرد اصلي مي

 در کارکرد حمایتي عبارتند از: 

 های مالي و اعتباری جهت ارائه وام  سسهنبود مو

 های بلندمدت و کم بهره

 ط با این حوزه  های تخصصي مرتبکمبود رشته

باعث شده در زمینه های موردنیاز، نیروی انساني 

 توانمند وجود نداشته باشد.

  فرایند پیچیده تضمین بانک مرکزی به بانک های

 خارجي

ای نیز که وزن   همچنین بایستي به مشکالت کارکرد حاشیه

قابل توجهي در ایجاد مشکالت سیستمي توسعه فناوری 

 تي نظیر:داشته اشاره داشت. مشکال

 ها در   ها و پژوهشگاه  عدم جایگاه صحیح دانشگاه

 فرایند انتقال فناوری

  گذاری در این   ضعف نسبي در پذیر  سرمایه

حوزه و ضعف در وجود تشکیالت صنفي و 

 های ترویجي در این حوزه   فعالیت

عالوه در این تحقیق مشکالت ارتباطي بین کارکردهای  به

رد بحث قرار گرفت که عالوه بر موتور کارآفریني نیز مو

تواند باعث شکست   نارسایي هر یک از کارکردها خود نیز مي

سیستمي و عدم پشتیباني کامل کارکردها از یکدیگر اشاره 

باشد و در سایر   داشت که مختص این نوع از ارزیابي مي

شود. این   روشهای ارزیابي به این از مشکالت پرداخته نمي

 مقاله ارائه شده است.  6مشکالت در جدول 

و براساس  پژوهشهای به دست آمده در این  با توجه به یافته

در گامهای قبلي،  مشکالت موجود شده  یيشناسا یشکستها

در سیستم در جلسات خبرگان به بحث گذاشته شد و جهت 

 گردد:  ی سیاستي زیر ارائه ميهاهیتوصحل آنها 

 با یناورف نیدر توسعه ا ياستیس هیتوص نیمهمتر 

 4در جدول  آمده بعمل یهايابیارز به توجه

 ، (نییپا سهم بودن يناکاف و ينیکارآفر نییپا نمره 

 جادیا به دولت کمک ،(يخصوص یشرکتها

در  لیتما جادیا ایو  يبخش خصوص یشرکتها

 نیورود به ا یحوزه نفت و گاز کشور برا یشرکتها

در توسعه  يبخش خصوص یگذارهیو سرما یفناور

استفاده از دانش موجود در کشور  با یفناور نیا

 يکشور و منابع ناکاف طیبا توجه به شرا رای. زباشد

مخازن بدون استفاده از  نیتوسعه ا ،دولت یارز

 رممکنیغ بایتقر يبخش خصوص يتوان مال

الزم  نیکار تضام نیا ياصل ی. از راهکارهاباشد  يم

بازگشت  یبرا يدولت به بخش خصوص

 لیدال نیاز مهمتر يکی رایاست ز یذارگ  هیسرما

به دولت و تداوم  يعدم اعتماد بخش خصوص

 دولت است.  یاستهایس

 منابع تیکفا عدمبا مشکل  متناظر ياستیس شنهادیپ 

کمک به  ،یساز  رهیذخ حوزه به افتهی صیتخص يمال

بهره توسط نهادهای مالي و   ارائه تسهیالت کم

فرایند تضمین موسسات اعتباری و کاهش پیچیدگي 

 به بانکهای خارجي است که مانعبانک مرکزی 

گذاری خارجي در این حوزه است که البته   سرمایه

المللي   های بینشاید مشکل اصلي را بتوان تحریم

چین  بویژهدانست هر چند کشورهای شرق آسیا و 

شاید از این قاعده مستثني باشد و با پیگیری 

این طریق مشکل  نهادهای دولتي مسئول بتوان از

های توسعه این مخزان را تا حدودی مرتفع   سرمایه

 د. کر

  های الزم جذابیت را   دولت بایستي با ایجاد سیاست

ها افزایش دهد. از انواع   گونه فعالیت  برای این
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توان به   ابزارهای سیاستي این افزایش جذابیت مي

استفاده از سیاست تامین دولتي و ایجاد بازارهای 

های دانش   زم و با ریسک کم برای ورود شرکتال

 بنیان اشاره کرد.

در ادامه این مطالعه پیشنهادهایي برای تحقیقات آینده پیشنهاد 

 شود. .  شود که به تعدادی اشاره مي  مي

  سازی زیرزمیني گاز طبیعي در کشور   فناوری ذخیره

با استفاده از رویکرد تحلیل توامان مورد بررسي 

ن، با نتایج حاصل از آته و نتایج حاصل از گرف  قرار

 تحلیل موتورهای نوآوری مقایسه شود. 

 مشکالت نیز   الزم است مشکالت محیطي یا فرا

محیط  ازکه  یعني معضالتي گیرند  مورد بررسي قرار

و مستقیما  خیزدبرميدر کشور  نظامسطح کالن 

 مربوط به نظام نوآوری فناوری مورد مطالعه نیست. 

  های نظام نوآوری با توجه به   به اینکه مدلنظر

اند،   یافته ارائه شده  وضعیت کشورهای توسعه

سازی   شود روند توسعه فناوری ذخیره  پیشنهاد مي

هایي که برای تحلیل   در ایران با استفاده از مدل

وضعیت فناوری در کشورهای در حال توسعه ارائه 

ورد بررسي اند )مانند رو  فرارسي فناوری( م  شده

 قرار گیرد. 
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