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 اقتصاد انرژي ايرانپژوهشنامه 

 33 -88 ، صفحات1394بهار ، 14، شماره چهارمسال 

 :رانيصنعت نفت ا يدر بخش باالدست يانتقال و توسعه فناور

 ها و راهکارها الزامات، چالش م،يدر مفاه يمالحظات

 2و عاطفه تکلیف 1مسعود درخشان

26/03/1394تاريخ پذيرش:     23/12/1393 تاريخ دريافت:

 چکیده
 ينفتت  یهتا  با شترکت  ينفت یدر چارچوب قراردادها يخارج یها یگذار هيکه اتکاء بر سرما ميا مقاله نشان داده نيدر ا
مگتر   نخواهتد بتود  صنعت نفت ايران نبتوده و   يدر بخش باالدست یانتقال و توسعه فناور یبرا يراهکار مناسب ،يالملل نیب

و  یجتذب فنتاور   یبترا  يمناستب  یهتا  نته یصنعت نفت کشور زممرتبط با  ياتیدانش عملو بنیادين   آنکه اوالً رشد دانش
در بتازار   ييکتارا بهبتود  و  تيريبا اهداف نظارت، متد  گر میتنظ یحضور فعال نهادها اًیتوسعه آن فراهم کرده باشد و ثان

نمتود. بتر    یبتردار  بهتره  ینحو مؤثر جذب به یها تیفراهم آورد که بتوان از ظرف يمناسب یها نهیتوانسته باشد زم یفناور
 ينفتت  یهتا  شترکت  فیتضتع درك فرآينتدهای   و یبتازار فنتاور   گرانيباز قیشده است که شناخت دق دینکته تأک نيا
 يگتام در طراحت   نینخستت  يدر بخش باالدستت  یفناوردر انتقال و توسعه  يخدمات نفت یها شرکت تيو تقو يالملل نیب

 یازهتا ین ييدر شناستا  مانکتاران یپ تيمحوررغم  عليدر کشور است. نفتي  یفناور یها یاستگذاریدر سبهینه  یالگوها
 نيت مقالته بته ا   نيت در ا ،یدهنتدگان فنتاور   به توسعه ازهاین نيمناسب و انتقال ا یها یفناورتوسعه به  ينفت اتیعمل رهیزنج

ضتعف   زیت و ن یدر انتقتال و توستعه فنتاور    یگتذار  هيسترما  یبترا  يمنتابع متال   تينکته توجته شتده استت کته محتدود     
کتارآتر شتوند و نقتش     یبتازار فنتاور   گتر  میتنظت  یکته نهادهتا   کنتد  يجذب اقتضاء مت  یها تیاز ظرفبهینه  یبردار بهره

کته ستازگار    ييهتا  یفناور یبند تينهادها با اولو نينشان داده شده است که اموثرتری در مديريت اين بازار ايفا نمايند. 
انتقتال   انيت جر تواننتد  يدر اقتصاد ملي را دارند م یدیکل عيصنا يبه برخ زينفت بوده و اثر سرر يبا اهداف بخش باالدست

 کشور باشد. يتوسعه صنعت یکنند که همسو با راهبردها تيهدا يرا به سمت یناورو توسعه ف
 JEL : 13O14O32Oبندیطبقه

 
 يبخاش باالدسات   ،يالملل نیب ينفت یها شرکت ،یانتقال و توسعه فناورهای کلیدی:واژه

  ينفت ینفت، قراردادها

 
 

 نويسنده مسئول -استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي -1

Email: derakhshan@atu.ac.ir  

 استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي -2

Email: a.taklif@atu.ac.ir 
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 مقدمه -1
دهد که انتقتال و توستعه فنتاوری در صتنعت نفتت بته ويتژه در         سوابق تاريخي نشان مي

بخش باالدستي شامل اکتشتاف، حفتاری، توستعه و تولیتد همتواره متورد توجته جتدی         
چنتداني در ايتن زمینته    مقامات نفتي کشور و قانونگذار بوده است امتا متأستفانه توفیتق    

باشد  های مديريت و توسعه اين صنعت مي حاصل نشده و هنوز يکي از مهمترين چالش
از فناوری مربوط  1برداری بار پروانه بهره 34(. در برخي موارد حدود 1392)درخشان، 

های اين صنعت خريداری شده است بدون آنکه توانستته باشتیم بتا     به يکي از زيربخش
با وجتود ايتن، هنتوز در جامعته      2سازی کنیم. القانه، آن فناوری را بوميهای خ نوآوری

مديران ارشد و حتي کارشناسان نفت در خصوص ضرورت انتقال و توسعه فنتاوری در  
 نظر وجود ندارد.  صنعت نفت اتفاق

سو برخي بر اين باورند کته مقولته انتقتال و توستعه فنتاوری موضتوعاً ختارج از         از يك
است زيرا که هدف اصلي مديريت بخش باالدستي نفت نهايتاً تولید  حوزه صنعت نفت

صیانتي از مخازن نفتي و حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخاير از طريق افزايش ضريب 
ريتزی بترای    بايستتي بته جتای برنامته     باشد و لذا برای تحقق اين هتدف متي   بازيافت مي

های موجود را از  ن فناوریتري ساخت تجهیزات نفت در داخل کشور، بهترين و مناسب
 المللي خريداری کرد.  بازارهای بین

پذيرنتتد در متتورد  از ستتوی ديگتتر، آنتتان کتته ضتترورت انتقتتال و توستتعه فنتتاوری را متتي
المللتي،   هتای نفتتي بتین    راهکارهای آن اختالف نظر دارند: قراردادهای نفتي با شرکت

های مالي از ستازندگان داخلتي تجهیتزات نفتتي و تضتمین بتازار فتروش بترای          حمايت
هتای ختارجي بترای ستاخت داخلتي       گذاری مشترك بتا شترکت   تولیدات آنها، سرمايه

فني  -ها و ساير مراکز علمي ها و پژوهشگاه تجهیزات نفتي، تأسیس و توسعه پژوهشکده
هتا معمتتوالً بتته عنتتوان   در داختل صتتنعت نفتتت و تعامتل بیشتتتر ايتتن صتنعت بتتا دانشتتگاه   

راهکارهای مناسب برای انتقال و توسعه فناوری مطرح شده و در برخي موارد به مرحله 

 

1- Licensing 

 مصاحبه نويسندگان مقاله با يکي از مقامات ارشد وزارت نفت -2
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رسیده است اما معموالً نتايج مورد انتظار حاصل نشده استت. ايتن مقالته کوششتي      اجرا
 شناسي و ارائه برخي راهکارهاست.  الذکر، آسیب برای تجزيه و تحلیل مسائل فوق

بعد از اشاره مختصری به پیشینه تحقیتق در بختش دوم، بته معرفتي مفتاهیم پايته و        
سوم اين مقالته استت. در ايتن بختش،      پردازيم که موضوا بخش کلیات در فناوری مي

موضتتوعات کلیتتدی در فنتتاوری ماننتتد رابطتته علتتم و فنتتاوری در توستتعه محصتتوالت و 
هتتای عامتتل و  شناستتي فنتتاوری و قابلیتتت شتترکت فرآينتتدهای فنتتاوری، مبنتتای معرفتتت

پیمانکاران در جذب فناوری مطرح شده است که زمینه مناسبي برای طترح مباحتث در   
 سازد.  له را فراهم ميهای بعدی مقا بخش

های موجود در انتقتال و توستعه فنتاوری در بختش باالدستتي نفتت        مسائل و چالش
باشد. موضوعات اصلي مطترح شتده در ايتن بختش      موضوا بخش چهارم اين مقاله مي

شناخت بازيگران بازار فناوری در بخش باالدستي و توجه به تغییتر جايگتاه    :عبارتند از
لمللي در اين بازار، ضترورت ستازگاری الگتوی انتقتال و توستعه      ا های نفتي بین شرکت

هتای فنتي الزم    برداری از مخازن نفتي، وجتود ظرفیتت   های بهینه بهره فناوری با سیاست
های بنیتادين و وجتود    برای جذب دانش عملیاتي در بخش باالدستي و آگاهي از دانش

 ظرفیت کافي برای ارتقاء آنها در بخش باالدستي.
ش پنجم اين مقاله، به بررسي انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتتي  در بخ 

ايم که قانونگذار همواره بر انتقال و توسعه فناوری در قراردادهای  پرداخته و نشان داده
نفتي تأکید فراوان داشته و تدابیر مناسبي برای تحقق اين هدف بته شترح ذيتل در نظتر     

های مالي و دسترسي به  ملیات و کلیه صورتحسابگرفته است: حق بازرسي از حوزه ع
های فني شرکت ختارجي قبتل از    های مرتبط با عملیات نفتي، تأيید برنامه کلیه گزارش

هتای   شروا عملیات و در خالل عمر قرارداد، صیانت از منتابع نفتتي و استتفاده از روش   
هتای فنتي.    ء مهتارت برداری از مخازن، تربیت نیروی انساني و ارتقا فني مناسب در بهره

با وجود اين، نارسايي قراردادهای نفتي در انتقال و توسعه فناوری و بررسي علتل آن را  
 ايم. در بخش پنجم به اجمال تجزيه و تحلیل کرده

معموالً يکي از راهکارهای مؤثر در انتقال و توسعه فنتاوری را ستاخت تجهیتزات     
باشتد. بتا توجته بته      اين مقاله مي دانند که موضوا بخش ششم صنعت نفت در داخل مي

خطرات بسیار باال در عملیتات نفتتي، منطقتاً کیفیتت بتاال و استتاندارد تجهیتزات نفتتي         
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ساخت داخل، يکي از معیارهای اساسي برای بازاريابي موفق اين تجهیتزات در صتنعت   
های رقابتي اين تجهیزات با کاالهای مشابه ستاخت   نفت کشور است ضمن آنکه قیمت

هتای مترتبط بتا ستاخت داخلتي تجهیتزات ايفتا         نیز نقش مهمي در توفیتق برنامته   خارج
شتود کته در ايتن     های جتدی روبترو متي    رو، اين راهکار با برخي چالش کند. از اين مي

 بخش به اجمال مطرح شده است. 
های جذب دانش فني از شروط الزم برای انتقتال و   با اينکه ايجاد و توسعه ظرفیت 

بتترداری از  هتتای مناستتب بتترای بهتتره ريتتزی استتت، نهادستتازی و برنامتتهتوستتعه فنتتاوری 
هتای   توان شرط کافي بترای توفیتق سیاستت    های جذب موجود در کشور را مي ظرفیت

هتای مناستب از    بترداری  انتقال و توسعه فناوری دانست. ضرورت نهادسازی بترای بهتره  
م بترای تحقتق ايتن    های جذب، موضوا بخش هفتم اين مقاله استت. تتدابیر الز   ظرفیت

ها و الگوهتای   هدف که در اين بخش مطرح شده است عبارتند از: مطالعه دقیق سیاست
هتا و   ستازی ايتن سیاستت    موفق در انتقال و توسعه فناوری در ختارج از کشتور و بتومي   

هتا و طترز تلقتي متديران توستعه صتنعت نفتت نستبت بته برختي            الگوها، ارتقاء ديدگاه
صنعت و اصالحات اساسي در بازار فناوری با تأکید بر نقش  راهبردهای کلیدی در اين

گر در ارتقاء کتارايي ايتن بتازار. و بتاالخره بختش هشتتم ايتن مقالته بته           نهادهای تنظیم
 گیری مي پردازد. نتیجه
 

 پیشینه تحقیق -2
هتا و مراکتز    بر اساس اطالعات نويسندگان اين مقاله، هی  پژوهشي در ستطر دانشتگاه  

های قبل از  زمینه انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت کشور در سال علمي کشور در
توان  انقالب اسالمي انجام نشده است. مطالعات انجام شده بعد از انقالب اسالمي را مي

به دو دسته کلي تقسیم کرد: دسته اول، مطالعاتي استت کته عمتدتاً مترتبط بتا ارزيتابي       
اردادهای بیتع متقابتل در زمینته انتقتال و توستعه      های موجود در قر ها و يا کاستي قابلیت

باشد. دسته دوم، مطالعاتي است که مقوله انتقال و توسعه  فناوری در بخش باالدستي مي
 تری از بیع متقابل بررسي کرده است.  فناوری را در چارچوب وسیع
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توان به شرح ذيل برشتمرد: فرزانته شتجاا     برخي مطالعات مرتبط با دسته اول را مي
های قوت و ضعف قراردادهتای بیتع متقابتل در انتقتال و توستعه       ( با بررسي جنبه1387)

هتتای آمتتاری بتته تجزيتته و تحلیتتل    فنتتاوری و بتتا استتتفاده از روش مصتتاحبه و آزمتتون  
دهای بیع متقابل پرداختته و پیشتنهادهايي   های انتقال فناوری در چارچوب قراردا چالش

 برای ارتقاء سطر کارايي اين قراردادها در انتقال فناوری ارائه کرده است. 
متقابتل بته    الف و ب( با بررسي روند تحوالت قراردادهای بیتع -1391حجت نوروزی )

هتای فنتي در    هتا و راهکارهتای انتقتال دانتش و مهتارت      تجزيه و تحلیل اهتداف، روش 
انتقتال فنتاوری در   فرآينتد   متقابل پرداخته و راهکارهتايي جهتت بهبتود    دادهای بیعقرار

 چارچوب اين قراردادها مطرح کرده است. 
متقابل به تحلیتل   ( ضمن بررسي قراردادهای بیع1393علي حاتمي و اسماعیل کريمیان )

العتته انتتد و بتتا مط ابعتتاد مختلتتف انتقتتال و توستتعه فنتتاوری در ايتتن قراردادهتتا پرداختتته  
هتای حقتوقي و ضتعف در اجترای قراردادهتای       شناسي اين قراردادها به نارسايي آسیب
 اند.  متقابل اشاره کرده بیع
برخي از مهمترين مطالعات انجام شتده کته بته مقولته انتقتال و توستعه فنتاوری بتا          

 اند به شرح ذيل است:  متقابل پرداخته رويکردی فراتر از قراردادهای بیع
( بته شناستايي موانتع انتقتال فنتاوری در صتنعت نفتت کشتور         1386) مجتبي عزيزی

ها، گزينش  پرداخته و مسائل کلیدی در اين زمینه همچون شناسايي اهداف و استراتژی
هتای مترتبط بتا انتقتال فنتاوری در چتارچوب        هتای مناستب و مستائل و چتالش     فنتاوری 

. در طتترح بتتزر  قراردادهتتای نفتتتي و اجتترای ايتتن قراردادهتتا را بررستتي کتترده استتت
های توسعه فناوری در صنعت نفت و ارائه  بررسي موانع و چالش»پژوهشي تحت عنوان 
هتای گونتاگون مستائل،      (، جنبته 1388به مديريت جعفتر تتوفیقي )  « راهکارهای اجرايي

ها و راهکارهای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت به تفصتیل بررستي شتده     چالش
مجلتد   37نجتام شتده در چتارچوب ايتن طترح پژوهشتي در       هتای ا  تايج پژوهشناست. 

 های فناوری رياست جمهوری مدون شده است.  توسط دفتر همکاری
هتای انتقتال    التف( ابعتاد مختلتف ضترورت، اهمیتت و روش     -1393فاطمه هشدار )
 هتتای نفتتت و گتتاز را بررستتي کتترده و در رستتاله دکتتتری ختتويش    فنتتاوری در پتتروژه

روش مصاحبه و بررستي استناد، نقشته راه توستعه فنتاوری در      ب( با استفاده از -1393)

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1394بهار ، 14، شماره چهارم اقتصاد انرژي ايران، سالپژوهشنامه  38

 

های مطلتوب   ( ضمن بررسي ويژگي1392صنعت نفت را ترسیم کرده است. درخشان )
قراردادهای نفتي، به موارد تصرير شده در انتقال و توسعه فناوری در قراردادهای نفتي 

ن قراردادهتا نشتان   کشور از قرارداد دارسي تتاکنون پرداختته و بتا بررستي عملکترد ايت      
های نفتي خارجي در چارچوب قراردادهای منعقده، نقتش فعتالي    است که شرکت داده

را بتا نگرشتي   مستأله  ( همتین  1393اند. درخشتان )  در انتقال و توسعه فناوری ايفا نکرده
 ديگر، در چارچوب اقتصاد مقاومتي بررسي کرده است. 

انتقتال و توستعه فنتاوری بستیار      مطالعات انجام شده در خارج از کشور در حتوزه  
گسترده است. در اينجا به برخي از مهمترين مطالعاتي که مرتبط با موضوا اين مقاله اما 

 کنیم.  در ارتباط با مطالعه موردی ايران است اشاره مي الزاماً نه
( در رساله دکتری خويش مسائل مرتبط با انتقال فناوری برای استتخراج  1978) 1نزا

 و تولید نفت خام را با مطالعه موردی صنعت نفت ونزوئال بررسي کرده است. 
هتتای  هتتای نفتتتي، بتتا ويژگتتي   بتته نقتتش تتتاريخي شتترکت  ( 1982) 2حستتن زکريتتا 

کند و  اشاره ميپذيری و حداکثرسازی سود، در توسعه فناوری در صنعت نفت  ريسك
تحلیل عدم توازن توزيع منافع حاصل از توسعه فناوری بین تولیدکننتدگان نفتت ختام،    

پردازد و بر اين نکته تاکید  المللي مي های نفتي بین کنندگان نفت خام و شرکت مصرف
المللي در چارچوب قراردادهای نفتي با کشورهای  های نفتي بین داردکه فعالیت شرکت

ستاز توستعه    های پیشرفته که زمینته  نفتي متاسفانه به انتقال واقعي فناوری در حال توسعه
اقتصادی اين کشورها باشد، منجر نشده استت. زکريتا بته راهکارهتای انتقتال و توستعه       

 کند. های متعارف در قراردادهای نفتي نیز اشاره مي فناوری در خارج از چارچوب
های بزر  نفتتي در انتقتال فنتاوری     ، با نقد نقش يگانة شرکت(1986) 3کامل خان

ان يتك  به بررسي وضعیت ترينیداد و توباگو بته عنتو  به کشورهای در حال توسعه نفتي 
مطالعه موردی پرداخته است و طراحي برنامه جامع ملتي فنتاوری در ايتن کشتور را بته      

 عنوان چارچوبي برای تقويت توانمندی در جذب فناوری مطرح کرده است.

 

1- C. M. Anez 

2- Hasan Zakariya 

3- Khameel Khan 
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فرآيند  های خدمات نفتي در ( به اهمیت و ساختار شرکت2005) 1زرائو و رودريگر
های مناسب بترای حرکتت از دانتش بنیتادين بته       توسعه فناوری پرداخته و بر زيرساخت

 اند.  دانش عملیاتي تأکید کرده
هتای ملتي و    ( فرآيندهای تحقیق و توسعه در شترکت 2007) 2هوارد نیل و همکاران

های مرتبط بتا توستعه     های انجام شده در پژوهش گذاری المللي نفت و حجم سرمايه بین
صنعت نفت در کشورهای منتختب را بررستي نمتوده و تتأثیر آن را در توستعه فنتاوری       

 اند.  مطالعه کرده
مفتاهیم فنتاوری و انتقتال فنتاوری، بته       ای به ( بعد از اشاره2007امیرحسین معبدی )

تجزيه و تحلیل انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز در چارچوب قراردادهتای نفتتي و   
 نیز به واسطه راهکارهايي در خارج از چارچوب قراردادهای نفتي پرداخته است.

( مسائل مرتبط با انتقال و توسعه فناوری در صنعت 2008) 3الطیب محمد علي القبّي
است که در چارچوب قراردادهای نفتي منعقده با  فت لیبي را بررسي کرده و نشان دادهن

هتای   سازی برای کستب دانتش و مهتارت    گونه ظرفیت های خارجي، اساساً هی  شرکت
فني جهت انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت ايتن کشتور انجتام نشتده استت بلکته       

صترفاً محتدود بته واردات تجهیتزات پیشترفته      انتقال و توسعه فناوری در اين قراردادها 
 نفتي بوده است. 

هتای ختدمات نفتتي     ( به بررسي اهمیت روزافزون شرکت2012) 4فرانسیس ايداچابا
تر کشورهای در حال توسعه  های نفتي پرداخته و بر ارتباطات گسترده در توسعه فناوری
 تأکید کرده است. های خدمات فني نفت در انتقال و توسعه فناوری نفتي با شرکت

 

 فناوری: مفاهیم پايه و کلیات -3
ذکر شتده استت    2«فناوری»و  1«فن»ذيل عناوين 5ها نامه از مجموعه تعاريفي که در لغت

يا فنون به معنتای مهارتهتا و توانمنتديهايي استت کته از      « فن»شود که  چنین استنباط مي
 

1- V. Rao and R. Rodriguez 

2- Howard W. Neal, et al. 

3- Eltayeb Mohamed Ali Elgobbi 

4- Francis Idachaba 

5- Science and Technology- Oxford Reference, Academic Press Dictionary of 

Science and Technology, Science and Technology Dictionary Online (Babylon). 
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شود، مانند فنون ساخت مته حفاری يا فنون متديريت   طريق آموزش و تجربه کسب مي
 های بزر  نفتي.  پروژه

استفاده از دستاوردهای علمي برای حتل مستائل کتاربردی در صتنعت، متديريت و      
تتوان   تجارت و همچنین برای نوآوری در ستاخت محصتوالت و ابزارهتای فنتي را متي     

د، ماننتد فرآينتدهای فنتاوری بترای ازديتاد برداشتت از       تعريف کر 3فرآيندهای فناوری
های باالتر.  های جديد و کارايي های حفاری با ويژگي مخازن نفتي و يا برای ساخت مته
گیرد زيرا که علوم طبیعي به سؤاالت مترتبط بتا    شکل مي 4فناوری در بستر علوم طبیعي

ری بر ساخت محصتوالت  دهد و توجه فناو ها پاسخ مي چگونگي و چرايي وقوا پديده
ها در عمل است. به عبتارت ديگتر، علتوم طبیعتي چیزهتای جديتدی را        و يا تحقق ايده
دهد در حالي که فناوری عمالً  کند و يا تجربیاتي را به زبان علمي توضیر مي کشف مي

ها و محصوالت کاربردی  از دستاوردهای علوم طبیعي استفاده کرده و آنها را به فرآيند
 کند. ابل عرضه در بازار تبديل ميمفید و ق
رفتت. بته عنتوان     به کار مي 5«تحصیالت فني»در گذشته، فناوری معموالً به معنای  

MIT مثال، هدف از تأسیس دانشگاه
در آمريکتا در  « مؤسسه فنتاوری ماساچوستت  »يا  6

های فنتي بتود. در برختي متوارد نیتز از       میالدی آموزش و پژوهش در حوزه 1861سال 
شتد. بته عنتوان مثتال، تأستیس       ن و فناوری در جايگاه مناسب خود استتفاده نمتي  واژه ف

در تهران اساستاً    میالدی( 1851هجری قمری يا  1268شمسي )1230دارالفنون در سال 
 7به منظور آموزش و پژوهش مسائل فني و انتقال فناوری نبود.

 

1- Technique 

2-  Technology )مشتق از کلمات يوناني(   techne+logiaTechnologia 

3- Technological Processes 
4- Physical Science 
5- Technical Education 

6- Massachusetts Institute of Technology 
پادشاهي، تعلیم خانه و معلم خانته   خانه عناوين اين نهاد آموزشي در بدو تاسیس عبارت بود از مدرسه نظامیه، مکتب -7

ستال قبتل از آغتاز     8تکنیك است معروف شد. خاطر نشان مي شود کته دارالفنتون    و سپس به دارالفنون که ترجمه پلي

را اصطالحاً تاريخ تولد صنعت نفت در جهان متي داننتد چترا کته در      1859سال  صنعت نفت در جهان تأسیس شد زيرا

پا به تولیتد نفتت تجتاری در آمريکتا      71توانست در عمق  ( مهندس آمريکاييEdwin L. Drakeدريك  )اين سال 

 دست يابد.
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هتای صتنعتي    اهتا اواخر قرن نوزدهم مخترعان و مبتکران بزر  صنعتي در کارگت  
از اوايل قرن بیستم، ستهم قابتل تتوجهي از     1يافتند. های جديد دست مي خود به فناوری

هتا بته    شترکت  2(R&Dهتای تحقیتق و توستعه )    اختراعات و ابداعات صتنعتي در بختش  
صورت کامالً سازمان يافته شکل گرفت و به سترعت رشتد کترد، هرچنتد کته امتروزه       

تتوان   چارچوب سازمانهای تحقیق و توسعه را نمتي  های فردی حتي در جايگاه خالقیت
های بزر  مهندسي و صنعتي با برخورداری از تتوان   ناديده گرفت. به هرحال، شرکت

بترداری از نیروهتای انستاني، دسترستي بته       مبتنتي بتر دانتش و بهتره      مالي باال، متديريت 
فناوری را متناسب با  اند های بازاريابي توانسته تجهیزات و ابزارهای فني پیشرفته و شبکه
 نیازهای بازار به خوبي توسعه دهند.

جايگاه فناوری در سطر اقتصاد کالن حائز اهمیت فراوان است. امروزه بسیاری از  
هتای   طبق آن، فنتاوری است که  3«زا های درون فناوری»نظريات رشد اقتصادی مبتني بر 

د و نستبت بته قیمتت و    گیتر  جديد توسط نیروهايي که در درون اقتصاد ملي شتکل متي  
. بدين ترتیب، برای فناوری 4(1997يابد )آقیون و هويت، هزينه حساس است، توسعه مي

 است که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگاني دارد.  بازاری شکل گرفته
يکتي از بتازيگران اصتلي در ستمت عرضته هستتند کته         5«هتای مشتاوره فنتي    بنگاه»
هتای متورد نظرشتان يتاری      را در کسب فنتاوری  های پیشرفته فناوری های متقاضي بنگاه
از ابزارهای مناسب برای مبادلته در بتازار فنتاوری     6«برداری پروانه بهره»کنند. خريد  مي
حقتوق مالکیتت   »ويژه در کشتورهايي استت کته ثبتت اختراعتات بترای حمايتت از          به

 

مهندس مکانیك معروف انگلیستي در   Richard Roberts( 1789-1864توسعه فناوری توسط ريچارد رابرتس ) -1

میتد زيترا بتا اختتراا ابزارهتای      توان پدر مهندسي تولیتد نا  مثال بارزی در اين مورد است. نامبرده را مي 19نیمه اول قرن 

ستازی و   ستازی، کشتتي   ستازی، اتومبیتل   آالت صنعتي به ويتژه در صتنايع منستوجات، ستاعت     دقیق برای ساخت ماشین

دانند  رغم اينکه او را بزرگترين مخترا قرن نوزدهم مي گذاری کند. علي سازی توانست دانش مهندسي جديد را پايه پل

 ار نامناسب مالي درگذشت.  سالگي در وضعیت بسی 75در سن 

2- Research and Development 

3- Endogenous Technology  
4- P.Aghion and P. Howitt 

5-Technical Consultancy Firms 
6- Licensing 
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انتش  د» گتذاری  یب، فضای مناستبي بترای قیمتت   رواج بیشتری دارد. بدين ترت 1«فکری
 شود.  ايجاد مي 2«فناورانه

های جدی و از عوامل اصلي  يکي از کاستي 3«عدم تقارن اطالعات»ناگفته نماند که 
رسد که بنا به ماهیت توسعه  نظر مي هرحال به . به4شود شکست در اين بازار محسوب مي

صورت اعطتای يارانته بترای رشتد تحقیقتات در       فناوری، دخالت دولت در اين بازار به
های مناسب برای کاربردی شدن اين علوم و همچنین  لوم مح  و فراهم کردن زمینهع

ای از  ای بترای طیتف گستترده    قابتل مالحظته   5«سرريز»هايي که اثر  برای توسعه فناوری
 صنايع را دارند، کامالً ضروری است. 

. ای برخوردار استت  در توسعه فناوری، مطالعه رابطه علم و فناوری از اهمیت ويژه 
رستد کته بعتد از انقتالب صتنعتي، رابطته علتم و فنتاوری          نظر مي از ديدگاه تاريخي، به

تدريج تقويت شد هرچندکه به لحاظ نظری بررسي رابطه علیت بین اين دو از مباحث  به
میالدی دانشتمندان علتوم طبیعتي نشتان      1870انگیز است. به عنوان نمونه، در دهه  بحث

هتای مناستب    از بیماريهای عفوني استت آنگتاه فنتاوری   دادند که باکتری علت بسیاری 
هتای فنتاوری    برای پیشگیری از بیماريهای عفوني رشد کرد. در متواردی نیتز پیشترفت   

 است.  جلوتر از توسعه دانش نظری بوده
کردند بتدون   ها فوالد را با درجات مختلف از کیفیت تولید مي صنعتگران برای قرن

های فتوالد داشتته    ه لحاظ علمي شناخت کافي از ويژگيآنکه دانشمندان علوم طبیعي ب
 1860و  1850هتای   های قابتل مالحظته در ستاخت فتوالد در دهته      باشند. حتي پیشرفت

میالدی در اروپا، صرفاً ناشي از رشد فناوری تولید فتوالد بتود بتدون آنکته پیشترفتهای      
 ايجاد شده باشد.  6«علوم مواد»علمي الزم در 

 

1- Intellectual Property Rights 

2- Technological Knowledge 

3- Asymmetric Information 

4- Market Failure 
 Howittتوان بته مقالته هويتت     بحث بیشتر در اين مورد خارج از موضوا اين مقاله است. برای توضیحات بیشتر مي -

 مراجعه کرد. (2000)
5- Spill-over Effect 

6- Material Science 
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هتای فنتاوری در    دهد که در بسیاری از موارد، پیشرفت ن نشان ميتاريخ علوم و فنو
حوزۀ صنعت، الهام بخش دانشمندان علوم طبیعي بوده استت کته بتواننتد ستازوکار آن     

 ها را در حوزه مطالعات نظری توضیر دهند. فناوری
با رشد علوم و فنون، رابطه علیت بین اين دو به نفتع علتوم تغییتر کترد زيترا رشتد        
رو مدلهای خطي توسعه  ی در سطوح باالتر مستلزم توسعه علوم نظری است. از اينفناور

ها فرض بر اين است که نخست علوم مح  يتا پايته    فناوری شکل گرفت. در اين مدل
شتود و آنگتاه رشتد فنتاوری صتورت       کندکه به رشد علوم کاربردی منجر متي  رشد مي
وصله اين مقاله است امتا بته همتین    گیرد. بررسي مدلهای توسعه فناوری خارج از ح مي

هتای   رغم حقايقي که در متدل  کنیم که حتي در قرن بیست و يکم، و علي قدر اکتفا مي
خطي توسعه فناوری وجود دارد، نبايتد تتأثیر رشتد فنتاوری در توستعه علتوم محت  و        

های جديد در علم نجوم بتدون توستعه فنتاوری در     کاربردی را ناديده گرفت. پیشرفت
های پیشرفته ممکن نبود و اين وابستگي همچنان ادامه خواهد داشتت.   لسکوپساخت ت
هتتتای جديتتتد در دانتتتش میکروبیولتتتوژی نیتتتز تتتتابع توستتتعه فنتتتاوری در     پیشتتترفت

هتای پرقتدرت از لتوازم و     و خواهد بود. توستعه رايانته    های پیشرفته بوده میکروسکوپ
استت هرچنتد رشتد دانتش      های علوم طبیعتي  های اولیه برای توسعه اکثر رشته ضرورت

تتوان   هتای پرقتدرت نمتي    را در تولید رايانته  1«ها ابرهادی»نظری در علوم مواد از جمله 
 فراموش کرد.

تتوان ادعتا    اند که مي های جديد به سطوحي از توسعه رسیده امروزه برخي فناوری 
های الزم بترای ترکیتب و    باشند بدين معني که ظرفیت و قابلیت مي 2«مقوم -خود»کرد 

هتا و پیونتدها توستعه بیشتتر      های ديگر را دارا هستند. ثمره ايتن ترکیتب   پیوند با فناوری
نیتاز رشتد    فناوری است بدون آنکه رشتدی در علتوم محت  و علتوم طبیعتي کته پتیش       

های فنتاوری، مختترعین و    زهرو، در برخي حو فناوری است صورت گرفته باشد. از اين
های مورد نظتر ختود، بته جتای جستتجو در دستتاوردهای        مبتکرين برای توسعه فناوری

های مرتبط توجه نموده و تحوالت آنها را  جديد در علوم، به فرآيندهای توسعه فناوری
 دست يابند.  3«های ترکیبي فناوری»کنند تا بتوانند به  رصد مي

 

1- Super Conductors 

2- Self- reinforcing 

3- Hybrid Technology 
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های جديد  مقومي در فناوری-( تأثیر ويژگي خود1995) 1برسناهان و تراجتن بر 
فناوری کته فرآينتدی    .اند را در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتي بررسي کرده

هتا،   باشد. بسیاری از فنتاوری  های ديگری نیز برخوردار مي مقوم است از ويژگي -خود
شتوند   عني که موجتب متي  بیني دارند بدين م مدها، نتايج و آثار صنعتي غیرقابل پیشاپی

توانتد   زا برای کاالها و خدمات جديدی شکل بگیرد و بدين واستطه متي   تقاضای درون
های بیشتر در فناوری و حتي برای تولیتد محصتوالت جديتد     انگیزه قوی برای نوآوری

 باشد. 
توان نتیجه گرفت کته توستعه فنتاوری نهايتتاً مستتلزم وجتود        بنابرآنچه گذشت مي 

های علمتي و فنتي برختوردار     مهندساني است که از درجات باالی مهارتدانشمندان و 
رو، جستجو برای يافتن بهترين استعدادها در علوم محت  و کتاربردی در    باشند. از اين

های بزرگتي استت کته هتدف آنهتا توستعه        ها، سیاست کلي شرکت معتبرترين دانشگاه
نظرانتي   امل دانشمندان و صتاحب فناوری است. رشد فناوری در جهان نهايتاً از طريق تع

های رياضیات کاربردی و مسلط به علوم پايه هستند بتا مهندستان و    که مجهز به مهارت
های استتثنايي در علتوم کتاربردی     های فني بسیار باال و مهارت کارشناساني که خالقیت
 گیرد.  دارند، صورت مي

رفته صتنعتي چیتزی   ها و صنايع در کشورهای پیشت  يکي از اهداف همکاری دانشگاه
کتارگیری آنتان در    جز شناسايي و جذب همین نخبگان و ايجاد زمینه مناستب بترای بته   

پژوهشتي بترای   -ها و ساير مراکز علمي سو و رشد بیشتر دانشگاه پیشبرد فناوری از يك
تری از همین استعدادهای ويتژه از ستوی ديگتر نیستت. ايجتاد و       پرورش طیف گسترده
شود که فرآيند رشتد   ها و صنعت موجب مي ای بین دانشگاه ندهتقويت چنین رابطه ساز

سازنده، مستتلزم تأستیس    هاقتصادی در کشورهای صنعتي استمرار يابد. تحقق اين رابط
« دانند چیزی مي»ترتیبات نهادی و به ويژه مديريتي مناسبي است که بتوان کساني را که 

يافته و مديريت شتده مستتقیماً    در يك فضای سامان« سازند چیزی مي»و کساني را که 
 در ارتباط با يکديگر قرار داد. 

به بیان ديگر، توسعه فناوری مستلزم ايجاد رابطه متقابل بین دو حوزه از دانش بشری 
شناسد و دانشتي کته بته کمتك آن      های طبیعي را مي است: دانشي که قانونمندی پديده

 

1- T. Bersnahan and M. Trajtenberg 
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هتای جديتد، تغییترات     بتداا روش کوشد از طريتق ستاخت ابزارهتا و ا    ها مي قانونمندی
 های طبیعي ممکن سازد. مطلوب را در پديده

 

 شناسي فناوری مبنای معرفت -1-3
تترين تعريتف، نتیجته روابتط متقابتل علتوم طبیعتي و         چنانکه گفته شد فناوری در ساده

هتا بتا    های حاکم بر پديده مهندسي است. هدف علوم طبیعي کشف اصول و قانونمندی
روشهای علمي است در حالي که مهندستي، فرآينتدی از طراحتي و ستاخت     استفاده از 

 هتای طبیعتي استت و ايتن     بترداری مطلتوب از پديتده    ابزارها و تجهیزات فني برای بهره
باشد که  معموالً مبتني بر نتايج حاصل از دستاوردهای علمي در علوم طبیعي ميفرآيند 

 هتدف متا آشتنايي اجمتالي بتا      به صورت فناوری در علوم مهندسي ظتاهر شتده استت.    
است تا زمینه الزم برای مباحث مرتبط با انتقال فنتاوری   1«شناسي فناوری مبنای معرفت»

ای و دانتش تجتويزی    در صنعت نفتت فتراهم شتود. نخستت بته تعريتف دانتش گتزاره        
 پردازيم.  مي
  های طبیعي ای از احکام علمي درمورد قانونمندی پديد مجموعه 2«ای دانش گزاره» 

، 3«دانش توصتیفي »توان اصطالحات  شناسي علم، مي است. بدون ورود به مباحث روش
 ای دانستتت.  را کتتم و بتتیش معتتادل دانتتش گتتزاره  5«دانتتش تبیینتتي»و  4«دانتتش نظتتری»

شناسي علمي معمول استت. ايتن    بیشتر در فلسفه علم و روش« ای دانش گزاره»اصطالح 
يا دانتش مبنتايي    6«چرايي دانش»عنوان  تاصطالح را در اقتصاد و مديريت معموالً تح

 برند. به کار مي
هتتای فنتتي بتترای تولیتتد کاالهتتا و  ای از دستتتورالعمل مجموعتته 7«دانتتش تجتتويزی» 

خدمات استت. در هتر مقطتع زمتاني، دانتش مهندستي چیتزی جتز گتزينش خاصتي از           
 های مهندسي نیست.  مجموعه عظیم دستورالعمل

 

1- Epistemic Base of Technology  
2- Propositional Knowledge  

3- Descriptive Knowledge 

4-Theoretical Knowledge 

5- Declarative Knowledge 
6-  Knowledge- why 

7- Prescriptive Knowled 
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کتتاب  »اقتصاددان کمبريج، اين مجموعته عظتیم را   ، 1خانم رابینسون 1956در سال 
نامید. خانم رابینسون دو سؤال کلیدی در اين مورد مطرح کترد کته    2«های اجرايي نقشه

شتود  و   هنوز هم معتبر است: اوالً، اين کتاب به لحاظ تاريخي اساساً چگونه نوشته متي 
آموزنتد و   ن کتاب را ميثانیاً، در هر مقطع زماني، بنگاههای تولیدی چگونه محتوای اي

 کنند  های فني موجود در آن انتخاب مي بر چه مبنايي از بین روش

نیتز   4«دانتش شتیوه کتار   »يا  3«دانش عملي يا عملیاتي»دانش تجويزی را اصطالحاً  
روانشناستي  »شتود کته اصتطالح دانتش شتیوه کتار بیشتتر در         گويند. خاطر نشان مي مي

ها شتکل   شود که درخالل کاربرد مهارت شي اطالق ميرود و به دان کار مي به 5«شناخت
گوينتد کته بته معنتای چگتونگي       نیز مي  6«دانش چگونگي»گیرد. دانش تجويزی را  مي
  های موجود در تولید کاالها و خدمات است. کارگیری فناوری به

در ادامه اين مقاله، اصطالحات دانش بنیادين و دانش عملیاتي را بته ترتیتب معتادل    
ای و دانش تجويزی بته کتار متي بتريم. ناگفتته نمانتد کته عتالوه بتر ايتن            گزارهدانش 
که  7«دانش چه کسي»توان از دو قسم دانش ديگر به شرح ذيل نام برد:  بندی، مي تقسیم

که به شناخت  8«دانشِ چه»مربوط به شناخت افراد، سازمانها، نهادها و نظاير آن است و 
 پردازد. آن مي اشیاء، موضوعات، مقوالت و نظاير

ای را شتامل   دانش عملیاتي مبنای توسعه فناوری است و لذا مباحث بسیار گستترده  
ستؤال بستیار مهمتي کته      9شود که ورود به آنها خارج از موضتوا ايتن مقالته استت.     مي

 

1- Joan Robinson  

2-  The Book of Blue Prints 
هتا يتا    هتای اجرايتي ستاختمان    ايتن استت کته در گذشتته نقشته     « کتاب چاپ آبي»رسد که علت نامگذاری  به نظر مي -

کردند کته در کاغتذهای آبتي رنتگ بته چتاپ        ابزارهای فني و مهندسي را به صورت اوزالید )نوعي فتوکپي( تولید مي

ن ايتن مقالته،   استفاده کرده استت. بته نظتر نويستندگا    « کتاب چاپ آبي»رو، خانم رابینسون از اصطالح  رسید. از اين مي

 تری برای اين اصطالح  است. ترجمه مناسب« های اجرايي کتاب نقشه»

3- Practical Knowledge 

4- Procedural Knowledge 

5- Cognitive Psychology 

6- Knowledge-how 

7- Knowledge-who 

8- Knowledge-what 

 مراجعه نمود. Devitt (2011)و دويت  Glick (2012)توان به گلیك  برای توضیحات بیشتر مي  -9
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کاربرد فراواني در مباحتث انتقتال فنتاوری دارد ايتن استت کته آيتا دانتش عملیتاتي را          
بنیادين کسب کرد  به عنوان مثال آيا اجترای صتحیر الگتوی    توان مستقل از دانش  مي

های مرتبط با موضوا آن الگوست  در  ساخت به لحاظ فني، مستلزم شناخت قانونمندی
را از مستأله  ( اولتین کستي باشتد کته ايتن      1946) 1رسد که رايتل  فلسفه علم، به نظر مي

ستیار کلیتدی در   است که هنتوز هتم از موضتوعات ب    شناسي بررسي کرده ديدگاه روش
( تحقیقات انجام شده در اين زمینه را مرور 2009) 2شود و فانتل فلسفه علم محسوب مي

های متفاوتي نیز در اين مورد وجود دارد. به عنتوان   است. ناگفته نماند که ديدگاه کرده
پذيری کسب دانش چگونگي را بدون دانش چرايي بررستي   ( امکان2012) 3ثمثال، ک
 است. کرده
رغم مباحتث بستیار جتالبي کته در فلستفه علتم در خصتوص وجتوه افتتراق و           يعل 

اشتراك دانش عملیاتي و دانش بنیادين وجود دارد، قدر مسلم اين است که از ديتدگاه  
را که مستقیماً مترتبط   4«قابلیت»توان مقوله  انتقال فناوری، نمي اقتصادی و به ويژه مسئله
استت   6و پیمانکتاران  5هتای عامتل   توستط شترکت  هتای فنتي    با پیاده کردن دستورالعمل

 گرفت.  ناديده
های انجام کار، چه به  ها و شیوه دانش عملیاتي به معنای مجموعه جامع دستورالعمل
گتاه کامتل و خودکفتا نیستت و      صورت کتبي و چه به صورت شفاهي و يا هردو، هتی  

ان باشتتد. ايتتن توانتتد بتته تنهتتايي نقشتته نهتتايي بتترای اجتترای کتتار توستتط پیمانکتتار  نمتتي
نحتو مناستب بته اجترا      ها را بايد مطالعه کرد و سپس تفسیر نمود و آنگاه به دستورالعمل

  7های عامل و پیمانکاران است. گذاشت. اين فرآيند دقیقاً تابعي از قابلیت شرکت
دانتش  »استت امتا شتامل     8«اطالعتات کدبنتدی شتده   »دانش عملیاتي عمتدتاً شتامل   

های انجام کتار استت کته بتا      قع همان تعبیر و تفسیر از شیوهنیز هست که در وا 9«ضمني
 

1- Gilbert Ryle 
2- Jeremy Fantl 

3- Yuri Cath 

4- Competency 

5- Operating Companies 
6- Contractors 

 های مبادالتي در محیط کسب و کار است. ها تابع عوامل متعددی به ويژه هزينه البته قابلیت اين شرکت - 7

8-  Codified Information 

9- Tacit Knowledge 
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هتای فنتي رابطته مستتقیمي دارد.      های فني در خالل اجترای دستتورالعمل   کسب مهارت
بديهي است که اجزای دانتش ضتمني و اهمیتت آن در دانتش عملیتاتي، از صتنعتي بته        

رفتت. در ايتن متورد    گ  توان تتأثیر آن را ناديتده   کند اما مطلقاً نمي صنعت ديگر فرق مي
( نقتتش اطالعتتات کدبنتتدی شتتده و دانتتش ضتتنمي را از منظتتر  1977) 1کتتوان و فتتوری

 اند. اقتصادی بررسي کرده
بپتردازيم.  « شناستي فنتاوری   معرفت»توانیم به تعريف  با اين تعاريف و مقدمات مي 
استت. اصتطالح    2«نظريته دانتش  »شناسي موضتوعاً مترتبط بتا ماهیتت، قلمترو و       معرفت
مطرح شد. موضوا  3ير شناسي برای نخستین بار توسط فیلسوف اسکاتلندی فری معرفت
توان آن را  شناسي، دانش بنیادين است. اينکه دانش بنیادين چیست و چگونه مي معرفت

از مقومات دانش عملیاتي  شناسي است. دانش بنیادين  تحصیل کرد محور اصلي معرفت
دهد. به میزاني که آگاهي  وری را تشکیل ميشناسي فنا است و همین امر، مبنای معرفت

مرتبط با يك روش فنتي بیشتتر باشتد بته      های عیني های حاکم بر پديده مندیما از قانون
 شناسي فناوری بزرگتر است.  همان میزان مبنای معرفت

شناسي فناوری در بسیاری از اختراعات و ابداعات  از ديدگاه تاريخي، مبنای معرفت
دانستند که برخي روشهای فنتي آنتان    بسیار محدود بود. بسیاری از مخترعان بزر  مي

در عمل از کارايي بسیار خوبي برخوردار است بدون آنکه علت و چرايتي آن را دقیقتاً   
توان گفتت کته اگتر علتت کتارايي يتك فنتاوری را بته          بدانند. با وجود اين، منطقاً مي

درستي ندانیم آنگاه قادر نخواهیم بود علت ناکارايي آن را به درستي درك کنیم و لذا 
 نخواهیم توانست آن فناوری را خالقانه توسعه و ارتقاء دهیم. 

هتای   شناسي فناوری هزينه توجهي به مبنای معرفت دهد که کم تاريخ علم نشان مي 
است. چقدر نیروهای انساني ماهر و منابع مالي در خالل صدها  گیني را به دنبال داشتهسن

سال به دانش کیمیاگری )در حوزه دانش عملیتاتي( اختصتاص يافتت و هتدر رفتت تتا       
تتر شتدن    های بیهوده پايان داد. بزر  های بنیادين به اين تالش آنکه پیشرفت در دانش

 

1- R. Cowan and D. Foray 
2- Theory of Knowledge 
3- James Frederick Ferrier (1808-1864)  

 کتتتتتاب ختتتتتود تحتتتتتت عنتتتتتوان  46يتتتتتر بتتتتترای نخستتتتتین بتتتتتار واژه اپیستتتتتتولوژی را در صتتتتتفحه   فتتتتری  -

 Institutes of Metaphysic, The Theory of Knowing and Being (1854)  است.  مطرح کرده 
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هتای   گیرد زيرا که پیشرفت در دانش دی صورت ميشناسي فناوری به کن مبنای معرفت
توانتد   رغم آن کندی و اين آهستگي، توسعه فناوری مي بنیادين بسیار آهسته است. علي

تتوان بتا ترکیتب     سريع باشد. چنانکه قبالً گفته شد، در هر سطحي از دانش بنیتادين متي  
های فنتي   ی در روشهای جديد ها و نوآوری های موجود به خالقیت ای از فناوری بهینه

 دست يافت که نهايتاً چیزی جز توسعه فناوری نیست.
 

 ها انتقال و توسعه فناوری در بخش باالدستي نفت: مسائل و چالش -4
موضوا اين مقاله، انتقال و توسعه فناوری در بخش باالدستي نفت است لذا بررستي متا   

ي است. بنابر آنچه در بخش های اکتشاف، توسعه و تولید از میادين نفت محدود به حوزه
سوم گفته شد، انتقتال و توستعه فنتاوری مستتلزم اجتمتاا دو شترط استت: اوالً، ايجتاد         

ها و درك  های فني الزم در نیروی انساني برای جذب ايده های علمي و مهارت ظرفیت
های جديد و نحوه استفاده از ابتزار و تجهیتزات    های موجود در فناوری کامل پیچیدگي

های علمي و ابتکارات فنتي الزم   ها و ثانیاً، ايجاد توانمندی مرتبط با اين فناوری پیچیده
ستازی   های فناورانه و سپس توستعه و تجتاری   در نیروی انساني برای رسیدن به نوآوری

توان اجماالً به شرح ذيل  الذکر را مي ها. عوامل مؤثر در تحقق دو شرط فوق اين فناوری
 بندی کرد. دسته

 

شناخت بازيگران بازار فناوری در بخش باالدساتي و توهاه باه ترییار      (الف

 المللي در اين بازار  های نفتي بین هايگاه شرکت
نخستین سؤالي که در مقوله انتقال فناوری برای کشورهای صاحب مخازن نفتي به ويژه 

 های پیشترفته نفتتي را   شود اين است که فناوری در کشورهای در حال توسعه مطرح مي
(IOCs)المللتي   هتای نفتتي بتین    توان تأمین کرد  در گذشته، شرکت مي 1از چه منابعي

2 
هتای مترتبط بتا اکتشتاف، حفتاری و توستعه        تمام مراحل خدمات فني و توسعه فناوری

زنتي بترای انتقتال     میادين نفتي را در انحصتار داشتتند و لتذا از قتدرت زيتادی در چانته      
تتر شتدن    ردار بودنتد. بته متوازات تخصصتي    فناوری به کشورهای صاحب مخزن برختو 

 

 باشد.  مي« Knowledge who»يا  با توجه به آنچه در بخش سوم گفته شد اين سؤال معادل دانش چه کسي -1

2- International Oil Companies 
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هتای ستازنده    صنعت نفت در جهان، بازيگران جديدی مانند پیمانکاران نفتتي، شترکت  
هتای مهندستي و    ای و شترکت  مشتاوره  -های خدماتي تجهیزات فني و قطعات، شرکت

 ساخت، هر يك با وظايف معین در بخش باالدستي ظاهر شدند. 
نگتاری،   شناستي نفتت، لترزه    ای را در زمتین  يف شدهوظايف تعر 1پیمانکاران نفتي 

هتتای ازديتتاد برداشتتت   آزمتتايي، توستتعه میتتادين نفتتتي، اجتترای برنامتته   حفتتاری، چتتاه
EOR/IOR
هتای ستازنده تجهیتزات،     و نظاير آن بر عهده دارند. وظیفه اصلي شترکت  2

های طراحتي و ستاخت، وظیفته طراحتي و      شرکت 3تولید ابزارها و تجهیزات فني است.
دار هستند و بتاالخره   اخت و نصب واحدهای موردنیاز در کلیه عملیات نفتي را عهدهس

های نفتي، انتخاب فنتاوری   سنجي پروژه ای، امکان مشاوره -های خدماتي وظیفه شرکت
و تجهیزات مناسب، مديريت عملیات مالي و بودجه و ارائه راهکارهتای مناستب بترای    

 های نفتي است.  وژهتأمین ساير خدمات نفتي موردنیاز پر
هتای   نفتي، شناخت تغییر جايگتاه و نقتش شترکت    هبرای کشورهای در حال توسع 

 1980المللي در انتقال و توسعه فناوری، حائز اهمیت زياد است. از اوايل دهته   نفتي بین
میالدی که تغییرات اساسي در بازار جهتاني نفتت صتورت گرفتت و رقابتت بته شتدت        

 (R&D)گتذاری در تحقیتق و توستعه     بتزر  نفتتي سترمايه    های افزايش يافت، شرکت
های پیشترفته را   فناوری« خريد»های نفتي را کاهش دادند و راهبرد  برای توسعه فناوری
های خدمات نفتي  ها کردند. بدين ترتیب شرکت اين فناوری« ساخت»جايگزين راهبرد 

(OSC) 4 از اوالً شناستايي  دار شتدند کته عبتارت استت      های جديدی را عهده مسئولیت

 

1- Oil Contractors 

2- Enhanced Oil Recovery/ Improved Oil Recovery 
 های سازنده تجهیزات نفتي عبارتند از:ترين شرکتمعروف -3

Baker International, Haliburton, Hughes Tools, Schlumberger, Smith International, 

Dresser Industries, Weatherford. 
های معتبر سازنده تجهیزات نفتي، آمريکايي هستند و دلیل اين امر را بايتد در ستابقه    شود که اکثر شرکت خاطرنشان مي

هتای بنیتادين و عملیتاتي در صتنعت و ظرفیتت جتذب و        شتد دانتش  ستو و ر  طوالني صنعت نفت در اين کشور از يتك 

 1908ها جستجو کترد. بته عنتوان مثتال، شترکت هیتوز تتولز در ستال          برداری از اين ظرفیت های مناسب برای بهره زمینه

و به منظور ستاخت تجهیتزات الزم بترای حفتاری چاههتای نفتتي در آمريکتا         3«هیوزتولز -شارپ»تحت عنوان شرکت 

 ويژه برای صنعت نفت است. اکنون يکي از بزرگترين سازندگان ابزار و تجهیزات فني به د و همتأسیس ش

4- Oil Service Companies 
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هتای   المللي و ثانیاً انتقتال ايتن نیازهتا بته شترکت      های نفتي بین نیازهای فناورانه شرکت
هتا بته    های جديد و ثالثتاً معرفتي و عرضته ايتن فنتاوری      بنیان برای ساخت فناوری دانش
 المللي. های نفتي بین شرکت
فني و کوشش  هم اکنون توسعه فناوری در صنعت نفت از طريق تشخیص نیازهای 

های سازنده تجهیزات،  برای پاسخگويي به آنها در فضای همکاری پیمانکاران، شرکت
گیترد.   المللتي صتورت متي    هتای نفتتي بتین    هتای مهندستي و ستاخت و شترکت     شرکت

پیمانکاران نفتي که در خط مقدم عملیتات نفتتي هستتند از مشتکالت فنتي و ضترورت       
مشکالت آگاه هستتند و ايتن نیتاز را از طريتق     های مناسب برای رفع اين  توسعه فناوری
های سازنده تجهیتزات   کنند. شرکت ربط به سازندگان تجهیزات منتقل مي نهادهای ذی

با کمك واحدهای توسعه فناوری که خود در اختیار دارند و يتا از طريتق همکتاری بتا     
انکتاران  هستند، پاسخگوی نیتاز پیم  1دهندگان فناوری بنیان که توسعه های دانش شرکت

 باشند. به توسعه فناوری مي
از سوی ديگر، به علت تخلیه حجم قابل مالحظة ذخاير موجود در میادين بتزر    
های جديد نفتي در اکتشاف، حفاری و توسعه میادين معموالً به  هزينه، اکثر پروژه و کم

 هتا و يتا میتادين نفتت و گتاز غیرمتعتارف       سمت مناطق پرهزينه به ويتژه عمتق اقیتانوس   
هتای   گیری کرده است که هزينه و يا نفت فوق سنگین جهت 2همچون نفت و گاز رسي

حفاری و توسعه و تولید در اين میادين بسیار بیشتر و حاشیه سود آنها بته مراتتب کمتتر    
های جديد نشان  ها تمايل کمتری به استفاده از فناوری است. بنابراين بسیاری از شرکت

هتای بتاالتری داشتته باشتند مگتر آنکته برختي         يستك دهند زيرا که ممکتن استت ر   مي
هتا را بته کتار گیرنتد تتا کتارايي ايتن         پذيرتر هستند اين فنتاوری  پیمانکاران که ريسك

 ها در عمل به اثبات برسد. فناوری
المللتي   هتای نفتتي بتین    توان گفت که امتروزه شترکت   با توجه به آنچه گذشت مي 

هتای پیشترفته بپردازنتد. در گذشتته      فنتاوری  تمايل چنداني ندارند کته رأستاً بته توستعه    
شد،  المللي نخست با توجه به نیازهای فني که در عمل مشاهده مي های نفتي بین شرکت
های تحقیق و توسعه خود، در سطر آزمايشگاهي، تولید  های مرتبط را در بخش فناوری

ی طراحي و ها دادند و سپس از شرکت کرده و امکان پذيری و اثربخشي آن را نشان مي
 

1- Technology Developers 

2- Shale Oil (Tight Oil), Shale Gas 
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ها را در مقیاس تجاری تولید کنند. اما چنانکه قبالً  خواستند که آن فناوری مهندسي مي
خريتد در  »المللي عمومتاً سیاستت    های نفتي بین که شرکت 1980گفته شد، بعد از دهه 

فناوری را انتخاب کردند، بسیاری از متخصصان فناوری خود را از دست « مقابل ساخت
های مورد نیاز ختود را   ر موجب شد که نتوانند همچون گذشته فناوریدادند و همین ام

های آن را به لحاظ فني و  در میادين جديد و پرهزينه نفتي به درستي بشناسند و ويژگي
فايده اقتصادی بته ختوبي تعريتف کننتد و ستاخت آن را در مقیتاس تجتاری بته         -هزينه
صتبر  »ر بستیاری متوارد سیاستت    رو، د های توسعه فناوری سفارش دهند. از اين شرکت

الگتوی آنهتا شتده استت. بتديهي استت ايتن        « کن تا ديگری اين فناوری را تجربه کنتد 
المللتتي ضتترورتاً بايتتد حجتتم  هتتای نفتتي بتتین  سیاستت کتتارايي الزم را نتتدارد و شتترکت 

هتای موردنیتاز و در متواردی     گذاری در تحقیق و توسعه برای شتناخت فنتاوری   سرمايه
 ها را افزايش دهند. ساخت اين فناوری

المللي در پیشبرد فناوری که حاصل تغییترات   های نفتي بین با وجود ضعف شرکت 
ها هنوز نقتش ختود را بته عنتوان تنهتا       ساختاری در بازار جهاني نفت است، اين شرکت

انتد.   های بزر  نفتي در بخش باالدستي حفظ کرده نهاد قدرتمند در تأمین مالي پروژه
، 1گتذاری در بختش باالدستتي بستیار ستنگین استت       های سترمايه  که هزينهبا توجه به اين

هتا بترای    کشورهای در حال توسعه نفتي راهبرد انتقال فناوری را دعوت از اين شترکت 
دانند بدان امید کته حضتور ايتن     اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید میادين نفتي خود مي

را با کارشناسان خارجي به منظتور  تواند زمینه همکاری کارشناسان محلي  ها مي شرکت
 سازد.  ارتقاء دانش و مهارتهای فني و نهايتاً انتقال فناوری فراهم

متاًسفانه اين ديدگاه مبتني بر اين پیش فرض است که انتقال دانش فني و دسترستي  
المللتي و آن هتم در    های نفتتي بتین   های پیشرفته از طريق همکاری با شرکت به فناوری

پتذير استت. در ايتن     صورت خودکار امکان دادهای نفتي به سهولت و بهچارچوب قرار
هتای نفتتي    راهبرد دو حقیقت مغفول است: اول آنکته ثمربخشتي همکتاری بتا شترکت     

های جذب فنتاوری در داختل استت     خارجي در انتقال دانش فني مستلزم وجود ظرفیت
 

اکتشتاف را معمتوالً از    گتذاری در  های سترمايه  المللي هزينه های نفتي بین اين نکته را نبايد فراموش کرد که شرکت -1

گتذاری   های سرمايه کنند زيرا که چندان قابل مالحظه نیست اما درصد قابل توجهي از هزينه منابع داخلي خود تامین مي

 در حفاری، توسعه و تولید را از منابع بانکي تامین مي کنند.
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داشتته باشتد    های جذب وجتود  چنانکه شرح آن گذشت و دوم آنکه اگر چنین ظرفیت
توان اولويت اول در انتقال فناوری  المللي را نمي های نفتي بین آنگاه همکاری با شرکت

های نفتتي   به کشورهای در حال توسعه نفتي دانست زيرا چنان که قبالً گفته شد شرکت
انتتد و صتترفاً نقتتش  المللتتي نقتتش مستتلط ختتود را در توستتعه فنتتاوری از دستتت داده بتتین
پیمانکتاران نفتتي، تولیدکننتدگان و فروشتندگان تجهیتزات نفتتي،        گری را بتین  واسطه
کننتد. بنتابراين، آن    ای و کشورهای در حال توستعه نفتتي ايفتا متي     های مشاوره شرکت

بتا   بايددسته از کشورهای در حال توسعه نفتي که ظرفیت جذب فناوری را دارا هستند 
هتای بتزر     ی مديريتي در پتروژه های دقیق به ويژه برای ارتقاء مهارت ها ريزی برنامه

ای را بتا پیمانکتاران نفتتي، تولیدکننتدگان و فروشتندگان       های گستترده  نقتي، همکاری
 ای به منظور انتقال فناوری انجام دهند. های مشاوره تجهیزات نفتي و شرکت

 

هاای بهیناه    ضرورت سازگاری الگوی انتقال و توسعه فناوری با سیاست( ب

 برداری از مخازن نفتي  بهره
ای  نفسه هدف نیست بلکته صترفاً وستیله    انتقال و توسعه فناوری در بخش باالدستي، في

برداری از مخازن نفتي است. بنابراين ضروری استت   های بهینه بهره برای تحقق سیاست
ها در بختش باالدستتي کتدام     ها و محدوديت توجه شود که اولويت نخست به اين نکته

است تا بتوان متناسباً الگوی انتقال و توسعه فناوری را طراحي کترد. شترط بهینگتي در    
بترداری از مختازن نفتتي کشتور، تولیتد صتیانتي و حداکثرستازی ارزش اقتصتادی          بهره

 ی آينده است. ها ذخاير نفتي با رويکرد تأمین منافع نسل فعلي و نسل
های مخازن نفتي کشور به لحاظ خصوصیات سنگ مخزن و سیال  با توجه به ويژگي

عظتیم نفتتي    درجا، حجم عظیم نفت درجا، حجم تولید انباشتي از مخازن عظتیم و فتوق  
هتای   کشور و به ويژه پايین بودن ضريب بازيافت در مرحله تخلیه طبیعي، اجرای برنامه

هتای بختش باالدستتي قترار      مخازن نفتتي در صتدر اولويتت    افزايش ضريب بازيافت از
رو، الگوی انتقال و توسعه فناوری در بختش باالدستتي، از اکتشتاف و     از اين 1گیرد. مي

بايستي با توجه به اين اولويتت طراحتي شتود ضتمن      حفاری گرفته تا تولید و توسعه مي

 

 ( مراجعه شود.1389و  1381برای توضیحات بیشتر در اين مورد به درخشان )  -1
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فنتتاوری مستتتلزم  تتتوان ايتتن نکتتته را ناديتتده گرفتتت کتته انتقتتال و توستتعه   آنکتته نمتتي
هتا بته    گتذاری  فايتده ايتن سترمايه   -های سنگین است و لذا بررسي هزينته  گذاری سرمايه

 باشد.  ای برخوردار مي لحاظ اقتصادی در سطوح بخشي و کالن از اهمیت ويژه
از سوی ديگر، ضروری است همواره اين ستؤال متد نظتر باشتد کته آيتا هتدف از         

زات نفتي پیشرفته در داخل کشور است يا ارتقتاء  انتقال فناوری، ساخت قطعات و تجهی
سطر فرآيندها در عملیات نفتي  بتديهي استت اتختاذ تصتمیم در ايتن متورد تتابعي از        

هتای توستعه صتنعت     سو و اولويت ساختار و شرايط حاکم بر صنعت نفت کشور از يك
در نفت از سوی ديگر است. به عنوان مثتال، آيتا در بختش باالدستتي، توستعه فنتاوری       

حفاری در مقايسه با توسعه فناوری در اکتشاف از اولويتت بیشتتری برختوردار استت      
اگر پاسخ مثبت است آنگاه بايد بته ايتن ستؤال پاستخ داد کته متثالً انتقتال فنتاوری در         

های ساخت دکتل حفتاری از اولويتت بتاالتری      ساخت مته حفاری در مقايسه با فناوری
بايستي در فرآيندها نیز بررسي کرد. آيا انتقال فنتاوری  را مسأله برخوردار است  همین 

هتای   افزارهتای مترتبط بتا حفتاری     سازی مخازن در مقايسه بتا نترم   افزارهای شبیه در نرم
الذکر را بايستي با  آزمايي در اولويت قراردارد  بنابراين کلیه موارد فوق هوشمند يا چاه

های فني نیروی  های علمي و مهارت یهای مالي، مديريتي و توانمند توجه به محدوديت
انساني به دقت بررسي نمود تا معلوم شود در انتقال فناوری، واقعاً به دنبال کدام فناوری 

 هستیم 
 

 های فني الزم برای هذب دانش عملیاتي در بخش باالدستي وهود ظرفیت (ج
خت فنتتاوری بتترای ستتا هکننتتد هتتدف اصتتلي از انتقتتال فنتتاوری، توانمندستتازی دريافتتت

کارگیری فرآيندهای پیشرفته در عملیتات نفتتي و توستعه آنهاستت لتذا       محصول ويا به
های فني اولیته بترای جتذب فنتاوری ضتروری استت. بته عبتارت ديگتر،           وجود مهارت

ای جزئتي   حرفه -باشد. تعلیمات فني شرط الزم برای انتقال فناوری مي 1«سازی ظرفیت»
گام برای توانمندسازی نیروهای داخلي است  سازی است زيرا نخستین از فرآيند ظرفیت

 های جديد، قادر باشند با ابزارهای فني پیشرفته کار کنند. تا عالوه بر درك فناوری

 

1- Capacity Building 
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از ديدگاه تاريخي، برای چندين دهه بعد از شتروا عملیتات نفتتي در ايتران هتی        
 ارتقتتاءستتازی و  منظتتور ظرفیتتت شتتور بتتهکوششتتي بتترای تأستتیس نهتتادی در داختتل ک 

های فني برای جذب دانش عملیاتي در صنعت نفت صورت نگرفت. اگر تاريخ  ارتمه
متیالدی بتدانیم کتته    1901شمستتي مطتابق بتا    1280تولتد صتنعت نفتت کشتور را ستال      

امتیازنامه دارسي توسط مظفرالدين شاه قاجار به امضاء رسید و شروا عملیتات نفتتي را   
ه تجاری بودن تولید نفتت از میتدان   میالدی بدانیم ک 1908شمسي مطابق با  1287سال 

قرن، مدرسه فني  سال، حدود نیم 40مسجد سلیمان به اثبات رسید آنگاه بعد از گذشت 
شمسي توسط کارشناسان انگلیسي تأسیس شد. متأسفانه تعلیمتات   1327آبادان در سال 

ا ای در اين مدرسه عمدتاً در حوزه پتااليش و صتنايع مترتبط بتا آن بتود و تت       حرفه-فني
ها مديريت اين مدرسه را برعهده داشتند هی  گام اساستي در انتقتال    زماني که خارجي

 ای در حوزه مهندسي مخازن نفتي کشور برداشته نشد. های فني و تعلیمات حرفه مهارت
سازی برای انتقال دانش عملیتاتي، ارجتاا بته     ظرفیتمسأله در رويکرد تاريخي به  

شمستي برختي مهندستان ايرانتي      1340ت. در دهته  يك مورد ديگر نیز جالب توجه اس
های بهینته   برای نخستین بار مطالعه مخازن نفتي کشور را مستقالً آغاز کردند تا سیاست

شترکتهای عامتل     ازدياد برداشت را تدوين کنند. اين مطالعات عمدتاً در تقابل با برنامه
هتای صتحیر ازديتاد     خارجي و به منظور قانع کردن ايتن شترکتها بترای اجترای برنامته     

برداشت و رعايت موازين تولید صیانتي از مخازن نفتي کشتور بتود. پتس از يتك دهته      
مبارزات علمي و کارشناسيِ اين دسته از مهندسان ايراني بته ويتژه مرحتوم دکتتر علتي      

هتای آموزشتي مدرسته فنتي آبتادان و ستاير        محمد سعیدی، کته نوعتاً ختارج از برنامته    
ای کنسرسیوم پرورش يافته بودند، سترانجام در   حرفه-علیمات فنيهای مرتبط با ت برنامه
های عامل مجبور شدند نظر مهندسان ايراني را در خصوص ضرورت  شرکت 1352سال 

  1تزريق گاز به میادين نفتي کشور برای ازدياد برداشت بپذيرند.
هتای قبتل از انقتالب     های نفتي خارجي در ستال  شود که حضور شرکت مالحظه مي
تنهتتا نقتتش فعتتالي در انتقتتال فنتتاوری بتترای متتديريت صتتحیر مختتازن ايفتتا   استتالمي نتته
 دانش فني نیز بوده است. ارتقاءای در  است بلکه عامل بازدارنده نکرده

 

نشتريه مجلتس و   ( در 1381برای آشنايي با تجربیات تتاريخي در ايتن متورد بته مقالته اول مرحتوم دکتتر ستعیدی )          -1

 مراجعه شود. 82تا  78صفحات  پژوهش
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تنهتا فقتدان نهادهتای     دهتد کته نته    حاصل آنکه شواهد تاريخي به خوبي نشان متي  
های فني از موانع جدی در انتقتال   سطر مهارتسازی جهت ارتقاء  مناسب برای ظرفیت

هتا و   های الزم از خالقیت است بلکه عدم تشويق و فقدان حمايت های نفتي بوده فناوری
نوآوريهای بومي نقش غیر قابل انکاری در عقب ماندگي فنتاوری در بختش باالدستتي    

 است. ايفا کرده
 

آن در بخش  ارتقاءای های بنیادين و وهود ظرفیت کافي بر آگاهي از دانش (د

 باالدستي
هتتای موجتتود در بختتش باالدستتتي نفتتت و آگتتاهي از   شتتناخت کتتافي از متترز فنتتاوری

شتود کته متديران و     هاستت موجتب متي    هتای بنیتادين کته زيربنتای ايتن فنتاوری       دانش
ريزان انتقال و توسعه فناوری بتواننتد بتا توجته بته شترايط، مقتضتیات و نیازهتای         برنامه

هتای بنیتادين و    نفتت کشتور و همچنتین بتا آگتاهي از ستطر دانتش        فناوری در صنعت
هتای فنتاوری را    های صنعت نفت در داخل کشتور، اولويتت   کاربردی مرتبط با فناوری

هتای مناستبي بترای بتومي کتردن و       ريزی کنند و زمینه شناسايي و برای انتقال آن برنامه
 سازند. ها فراهم ارتقاء اين فناوری

دهد که تا حدود يك قرن هی  اقدام جدی برای  ريخي نشان ميمتأسفانه شواهد تا 
هتای نفتتي در    منظور رشد دانش بنیادين در فنتاوری  ها و مراکز علمي به تقويت دانشگاه

ستال بعتد از    101يعنتي   1381بخش باالدستي انجام نشده بود. وزير وقت نفت در سال 
های طوالني به داليل متعدد از  لمتأسفانه طي سا»نويسد:  اعطای امتیاز دارسي، چنین مي

ای جديد با توجته بته اطالعتات جديتد و نیتز رشتد        جمله جنگ تحمیلي ... هی  مطالعه
بود  فناوری جهاني در بخش نفت، با هدف برداشت بهینه از اين میدانها، صورت نگرفته 

در جای ديگر، وزير وقت  1«.نمود... ناپذير مي لذا پرداختن به اين مهم ضرورتي اجتناب
نفتر مهنتدس    150در تمام صتنعت نفتت کشتور    »گويد:  ( چنین مي1380نفت )در سال 

 

 11، صفحه1381، وزارت نفت، شهريور (2نفت و توسعه )بیژن زنگنه، وزير وقت نفت،  -1
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نفتر اداره کترد. کتل استتادان      150نفت وجتود نتدارد. ايتن مجموعته را نمتي تتوان بتا        
 1«نفر است. 7باالدستي صنعت نفت کشور نیز کمتر از 

هتای   های بنیادين در فناوری دانشای در تأسیس و توسعه  خوشبختانه اقدامات پايه 
آغاز شد. در همین ستال، رشتته مهندستي    1380صنعت نفت در بخش باالدستي از سال 

نفت در سطر دکتتری بتا همکتاری دانشتگاه صتنعتي شتريف و پژوهشتگاه و دانشتگاه         
دانشجو در مخازن هیدروکربوری و يك دانشجو در اکتشاف  4صنعت نفت با پذيرش 
دانشتتجو در مقطتتع  118همچنتتین، جمعتتاً  2ری تأستتیس شتتد.و يتتك دانشتتجو در حفتتا 

های مخازن هیدروکربوری،  در رشته 1380تا  1378های  کارشناسي ارشد در خالل سال
 3شناستي نفتت، مهندستي زيتر دريتا و حفتاری بته ختارج از کشتور اعتزام شتدند.            زمین

عتالي در  ريزان نظتام آمتوزش    خوشبختانه توجه روزافزون مديران صنعت نفت و برنامه
هتای دکتتری مهندستي و متديريت      وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گسترش دوره

مهندسي توستط مهندستان   -سو و مديريت اين صنعت عظیم به لحاظ فني مخازن از يك
هتای جنتگ تحمیلتي، موجتب شتد کته        ايراني بعد از انقالب اسالمي و به ويژه در سال

های کاربردی در برخي  بنیادين و مهارت های بخشي در دانش اکنون ظرفیت رضايت هم
موضوعات کلیدی مرتبط با بخش باالدستي وجود داشته باشد کته در واقتع شترط الزم    

هتای الزم در   برای انتقال و توسعه فناوری است. متاًسفانه آنچه مغفول استت نهادستازی  
در  برداری صحیر و کارا از ايتن توانمنتديهای علمتي و فنتي استت کته       مديريت و بهره

 پردازيم.  بخش هفتم مقاله به آن مي
 

انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتي: نگرش تاريخي به نارساايي   -5

 قراردادهای نفتي در انتقال فناوری
هتای   کننتده، ايتن استت کته سترمايه گتذاری       چند گمراه های مقبول، هر يکي از فرضیه

ويتژه بترای کشتورهای در     ناوری بته خارجي مهمترين و مؤثرترين راهکار برای انتقال ف
 

 14 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، بته نقتل از روزنامته رستالت، يکشتنبه       ،وزيروقت نفت، سخنراني بیژن زنگنه -1

 56 ، صفحه1381 ، وزارت نفت، شهريور(2) نفت و توسعههمچنین درکتاب  .4 صفحه ،1380 مرداد

 60 ، صفحه(2) توسعه نفت و  -2

 59منبع، صفحه  همان  -3
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حال توسعه نفتي است. کاربرد ايتن نظريته در بختش باالدستتي نفتت معمتوالً از طريتق        
پذيرد بدين ترتیتب کته    المللي صورت مي انعقاد قراردادهای نفتي با شرکتهای نفتي بین

نیتز  در قراردادهای اکتشاف، توسعه و تولید، بر انتقال فناوری در هريك از ايتن متوارد   
نیازهتايي استت کته بتوانتد      ماند ضرورت پتیش  شود. متأسفانه آنچه مغفول مي تأکید مي

های خارجي ممکن ستازد. چنتان کته     گذاری فناوری را از طريق سرمايه هانتقال و توسع
هتای عملتي الزم    هتای علمتي و مهتارت    نیازها عبارتند از ظرفیت قبالً گفته شد اين پیش

ها و  برداری از اين ظرفیت های مناسب برای بهره هادسازیبرای جذب دانش فني و نیز ن
ها در بستتر   زای اين فناوری سازی و توسعه درون ها و توسعه آنها به منظور بومي مهارت

هتای جتذب و تأستیس     اقتصاد ملي. نکته اساسي اين است کته ايجتاد و توستعه ظرفیتت    
ور توستعه فنتاوری منطقتاً در    ها به منظت  برداری از اين ظرفیت نهادهای مناسب برای بهره

پتذير نیستت ضتمن آنکته      قالب قراردادهای نفتي رايج با شرکتهای نفتي خارجي امکان
ها نیز انتقال فنتاوری در چتارچوب قراردادهتای نفتتي کوششتي       سازی بدون اين ظرفیت

 باشد.  حاصل است چنانکه عملکرد قراردادهای نفتي مؤيد اين نظريه مي بي
ای نفتي برای هر يك از طرفین قرارداد دقیقاً تابعي از اهتداف  ثمربخشي قرارداده 

های نفتتي   سو وکارايي ابزار تحقق آن اهداف از سوی ديگر است. شرکت آنان از يك
طرف قرارداد منطقاً به دنبال حداکثرسازی سود و تأمین منافع سهامداران خود هستند و 

اير نفتي، متأسفانه معموالً در شرکتهای ملي نفت به نمايندگي از کشورهای صاحب ذخ
پي حداکثرسازی درآمدهای حاصل از صتدور نفتت ختام بترای تتأمین نیازهتای ارزی       

های دولتي هستند. از سوی ديگر، انتقال فناوری اساساً جزئتي از بدنته    ها و برنامه بودجه
شتود زيراکته محتور اصتلي قراردادهتای نفتتي،        اصلي قراردادهای نفتي محستوب نمتي  

بتری   گذاری برای اکتشاف، توستعه و تولیتد و تعیتین ستازوکار ستهم      سرمايهچگونگي 
طرفین قرارداد از نفت تولیدی و يا از درآمد و سود حاصل از عملیات نفتي است. البتته  
اگر شرکتهای نفتي بتوانند از مقوله انتقال فناوری در قراردادهتای نفتتي ستودی کستب     

کرد اما آنچه مغفتول مانتده استت شترايط الزم و     کنند قطعاً از اين امر استقبال خواهند 
کافي برای ثمربخشي راهبردهای انتقتال و توستعه فنتاوری در قالتب قراردادهتای نفتتي       

 است. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 59 ... رانيصنعت نفت ا یدر بخش باالدست يانتقال و توسعه فناور

 

بايستي حداکثرستازی   های ملي نفت در بخش باالدستي، مي اولويت اصلي شرکت 
استت کته    ی های آينده از منابع نفتتي باشتد و لتذا ضترور     تأمین منافع نسل فعلي و نسل

های صحیر تولیتد صتیانتي و افتزايش     سازی فرآيند تولید در زمان و اجرای برنامه بهینه
ضريب بازيافت از مخازن نفتي از اهداف اصلي شرکتهای ملي نفت در عقد قرارداد بتا  
شرکتهای خارجي باشد. انتقال فناوری يکي از ابزارهای مناسب برای تحقق اين هتدف  

دهد که دولتمردان چه قبل از ملي  ق تاريخي در کشور ما نشان مياست. متأسفانه، سواب
و چه بعد از آن همواره بخش باالدستي نفت را صترفاً   1329شدن صنعت نفت در سال 

دانستتند و لتذا فقتط در جهتت افتزايش       منبعي برای تأمین دالرهای مورد نیاز کشور مي
ا صرفاً ابزاری برای تحقق اين کوشیدند و قراردادهای نفتي ر تولید و صادرات نفت مي

رو، تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای نفتتي نهايتتاً چیتزی     دانستند. از اين هدف مي
استت. بتته همتین دلیتتل کوشتش جتتدی مناستبي بتترای      جتز تتزئین ايتتن قراردادهتا نبتتوده   

ستازی و ارتقتاء ايتن     های مناسب برای جذب و انتقال فناوری، بتومي  سازی زمینه فراهم
هتای فنتي در چتارچوب قراردادهتای نفتتي       هتا و خالقیتت   ها از طريتق نتوآوری   ناوریف

بندی اجمالي از مواد مندرج در قراردادهای نفتي  است. در ادامه به جمع صورت نگرفته
التذکر بتا شتواهد تتاريخي      پتردازيم تتا نکتات فتوق     که بر انتقال فناوری تأکید دارد مي

 تقويت شود.
طتور ضتمني    دهتد کته بته    نشتان متي   1اردادهای نفتي کشتور مطالعه سیر تاريخي قر 
ها و راهکارهای متعددی در قراردادهای نفتي برای انتقال فناوری در نظر گرفته  سیاست

هتای الزم بترای جتذب و      الظاهر اجرای صحیر آنها به شرط وجود زمینته  است که علي
 تواند به انتقال فناوری کمك کند.  توسعه فناوری در داخل، مي

ها را بته شترح ذيتل استتنباط کترد:       توان اين سیاست از بررسي قراردادهای نفتي مي
هتا و   هتای متالي )هزينته    حستاب  بازرسي از حوزه عملیات و بررسي کلیه صتورت  (الف

هتا و   هتا، نقشته   درآمدهای شرکت نفتي طترف قترارداد( و دسترستي بته کلیته گتزارش      
 های مرتبط با عملیات نفتي يافته

 

بايستي به تصويب مجلسین ستابق )شتورای    قبل از انقالب اسالمي است که ميمطالعه ما محدود به قراردادهای نفتي  -1

شود دستاورد سالهای بعد از انقالب اسالمي استت محرمانته    متقابل که ادعا مي رسید زيرا قراردادهای بیع ملي و سنا( مي

 بوده و نیازمند تصويب مجلس شورای اسالمي نیست.
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های فني شرکت طرف قرارداد قبل از شتروا عملیتات و نیتز در ختالل      نامهتأيید بر (ب
 عمر قرارداد

نظارت بر عملیات نفتي شرکت طرف قرارداد جهت اطمینان از صیانت منابع نفتي و  (ج
 های فني مناسب برداری از مخازن با روش بهره
ي و تربیتتت صتتالح ايرانتتي در عملیتتات نفتتت تاکیتتد بتتر استتتفاده از نیتتروی انستتاني ذی (ه

 نیروهای ايراني و جايگزين نمودن آنان با مهندسان و کارشناسان خارجي. 
های مناسب برای جذب فناوری، اجرای صحیر هتر   بديهي است به شرط وجود ظرفیت

تواند عامل مؤثری در ارتقتاء دانتش فنتي و تجربیتات      الذکرمي های فوق يك از سیاست
بعاً زمینه مناسبي برای انتقال فناوری فراهم مي مهندسان و کارشناسان ايراني باشد که ط

سازد. متاًسفانه به دلیل فقتدان ايتن شترط، تأکیتدات موجتود در قراردادهتای نفتتي در        
تربیت نیروی انساني و انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتي نتوانستته استت بته    

گانته   از متوارد پتنج   نتايج و ثمرات مورد انتظار برسد. اکنون به سوابق تتاريخي هريتك  
تترين ستوابق    الذکر در قراردادهای نفتي به اجمال اشاره کرده و به بررسي قتديمي  فوق

 1کنیم. بسنده مي
 

های مالي و دسترسي باه   حسابزرسي از حوزه عملیات و کلیه صورتبا( الف

 های مرتبط با عملیات نفتي  کلیه گزارش
هتای فنتي مترتبط بتا ايتن       حق بازرسي از حوزه عملیات نفتي و تجزيه و تحلیل گزارش

هتای متالي شترکت طترف قترارداد در       سو و بررسي کلیه صورتحستاب  عملیات از يك
ارتباط با موضوا قرارداد از سوی ديگر منطقاً يکي از مصاديق حاکمیت ملي بتر منتابع   

قراردادهای نفتتي زمینته و انگیتزه مناستبي      نفتي است. با وجود اين، تصرير اين امر در
کند که مهندسان و کارشناسان اقتصادی و متالي بتواننتد ستطر دانتش فنتي و       فراهم مي
های مالي و اقتصادی خود را در عملیات نفتتي بته مترز دانتش جهتاني نزديتك        آگاهي

ر اعطتای  رو، کم و بیش در کلیه قراردادهای نفتي از زمان دارسي تاکنون ب کنند. از اين

 

 .( مراجعه شود1392ه درخشان ) برای توضیحات بیشتر در اين مورد ب  -1
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اين حق تاکید شده است بدون آنکه عمالً نتايج مطلوب و مورد نظر قانونگذار حاصتل  
 شده باشد.
مقتترر  1متیالدی(  1901شمستي مطتابق بتا    1280فصتل يتازدهم امتیازنامته دارستي )     
لیه مختار است که يك کمیسر معین نمايد که ايتن کمیستر طترف    دولت ع»کند که  مي

ها خواهد بتود ... و محت  حفتظ حقتوق دولتت،       شرکتشور صاحب امتیاز و مديران 
همچنین بته  « متفقاً با صاحب امتیاز هرگونه تفتیشي که مفید بداند به عمل خواهد آورد.

شمسي  1312شرکت نفت انگلیس و ايران ) هامتیازنام 4موجب بندهای الف و ب ماده 
که در واقع ادامه همان امتیتاز دارستي بته شتکل جديتد استت        2میالدی( 1933مطابق با 

دولت به میل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر به تفتتیش عملیتات فنتي    »
کمپاني در ايران نموده و بترای اجترای ايتن مقصتود از اهتل خبتره و متخصصتین فنتي         

زه گترفتن استتخراج   مأمورين بگمارد. کمپاني مدارك و اسناد و ... وسايل و آالت اندا
نفتت را در دستتترس متتأمورين خبتره و متخصتتص دولتتت خواهتد گتتذارد و بتته عتتالوه،    
مأمورين مزبور در تمام ادارات کمپاني و در تمام ختاك ايتران حتق تحصتیل هرگونته      

 «اطالعي را خواهند داشت.
نمايتد   کمپاني تعهد مي»شرکت نفت انگلیس و ايران  هامتیازنام 13به موجب ماده  
کند ستوادهای صتحیر از تمتام طرحهتا و      ... هر موقعي که نماينده دولت تقاضا ميکه 
االرضتي و طبقتات    ها و ساير متدارك و استناد راجتع بته وضتعیت ستطر       ها و رسم نقشه

االرضي و حفر چاههای مربوط به حوزه امتیازيه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. 
تمام اطالعات مهم علمي و فني را کته از نتیجته    به عالوه، در تمام مدت امتیاز، کمپاني

 «عملیات خود در ايران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

 

مراجعته شتود.    19تتا   16(، صتفحات  1381برای مالحظه امتیازنامه دارسي به امور حقوقي شرکت ملي نفت ايتران )  -1

شود که امتیازنامه دارسي قبل از انقالب مشروطه و تأسیس مجلس شتورای ملتي بته امضتاء رستید و لتذا        خاطر نشان مي

ید. با وجود اين، در همان راستای امتیازنامه شرکت نفت انگلتیس و ايتران استت کته بعتداً در      نام« قانون»توان آن را  نمي

 شمسي به تصويب مجلس شورای ملي سابق رسید. 1312سال 

 50(، صتفحات  1381برای مالحظه امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ايران به امور حقوقي شرکت ملي نفتت ايتران )   -2

 مراجعه شود.  60تا 
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 1333آبتان   6تری در قرارداد کنسرسیوم مصوب  همین مالحظات به صورت دقیق 
بته تقاضتای   »، 4( متاده  1جتزء )  2تصرير شده است. بته موجتب بنتد     1 میالدی( 1954)

ايتران و در ظترف متدت معقتولي، شترکتهای عامتل بته خترج ختود           شرکت ملي نفتت 
هتای دقیتق    هرگونه اطالعي را که شرکت ملي نفت ايران الزم بداند از قبیتل رونوشتت  

شناستي و   بترداری و زمتین   هتای مربتوط بته نقشته     ها و مقتاطع و گتزارش   ها و نقشه طرح
ه عملیتات کته جنبته    ژئوفیزيك و حفاری تولید و تصفیه و ساير امتور مربوطته در ناحیت   

همتین   4همچنین طبق بنتد  « قطعیت يافته به شرکت ملي نفت ايران تسلیم خواهند کرد.
های عامل وسايلي فراهم خواهند کرد که متخصصین فنتي   شرکت»جزء در همین ماده، 

منتخب از طرف شرکت ملي نفت ايران، عملیات فني آنها را در مواقع مناسبي بازرستي  
گیتری و   اد و اطالعات مربوط به مسائل علمي و فني و وستائل انتدازه  نمايند و کلیه اسن

 « سنجش و آزمايش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت.
التذکر کته در قراردادهتای نفتتي      شود که اجرای صتحیر متوارد فتوق    مالحظه مي 

سان های فنيِ الزم و کافي کارشناسان و مهند تصرير شده است مستلزم دانش و مهارت
ها در چتارچوب قراردادهتای نفتتي     ايراني است که متأسفانه کسب اين دانش و مهارت

پذير نبوده است و لذا تصرير ايتن متواد در قراردادهتای نفتتي عمتالً ثمراتتي بته         امکان
 همراه نداشته است. 

 

های فني شرکت خارهي قبل از شروع عملیاات و در خا ل    تأيید برنامه (ب

 عمر قرارداد 
نفتي طرف قرارداد قبتل از شتروا عملیتات و در      های فني شرکت و تأيید برنامه بررسي

کنتد. بتا    خالل اجرای قرارداد قطعاً زمینه بسیار مناسبي برای ارتقاء دانش فني فراهم مي
اکثتر   رغتم تصترير ايتن شترط در     دهتد کته علتي    وجود اين، سوابق تاريخي نشتان متي  
ر ارتقاء فنتاوری در بختش باالدستتي مالحظته     بخشي د قراردادهای نفتي، نتايج رضايت

 

مراجعته   243تتا   174(، صتفحات  1381ای مالحظه قرارداد کنسرسیوم به امور حقوقي شترکت ملتي نفتت ايتران )    بر -1

 شود.
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هتای نفتتي يکتي از     های فني شرکت نشده است. به لحاظ حقوقي، بررسي و تأيید برنامه
 مصاديق رعايت حقوق و منافع ملي در قراردادهای نفتي است. 

شود کته رعايتت حقتوق و منتافع ملتي ايتران بترای نخستتین بتار در           خاطر نشان مي
 6است. بند  شمسي( به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفته  1333قرارداد کنسرسیوم )
توجه دائم به حقوق و منافع ايران »های عامل را به  اين قرارداد، شرکت 4جزء )و( ماده 

کند. اين عبارت، تقريباً در اکثتر قراردادهتای نفتتي     متعهد مي « در جريان عملیات خود
 است. شده که بعد از اين قرارداد منعقد شد عیناً ذکر

شرکت ملي نفت ايران »کند که  مقرر مي 13531قانون نفت  18ماده  2و  1بندهای  
مکلف خواهد بود که در مورد هر قرارداد، نظارت و بازرسي کامل و مؤثر در عملیات 

هتای ختود را    پیمانکار کل اعمال نمايد. طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کلیه فعالیت
کت ملي نفت ايران انجام دهد و هرگونه اطالعات را طبق نظر با موافقت و تصويب شر

« بختش تهیته و تستلیم نمايتد.     نحتو جتامع و رضتايت    و دستور شرکت ملي نفت ايران به
اجرای اين متواد قتانوني کته در قراردادهتای نفتتي در ختالل        شد،   چنانکه قبالً نیز گفته

بايستي موجب ارتقاء دانتش فنتي    چندين دهه مورد تأکید قانونگذار بوده است قطعاً مي
 باشتتد امتتا در عمتتل، چنتتین نتتتايجي مشتتاهده   ستتازی در انتقتتال فنتتاوری شتتده  وظرفیتتت
 نشده است.
 

برداری از  ای فني مناسب در بهرهصیانت از منابع نفتي و استفاده از روشه (ج

 مخازن
از جمله اهداف بسیار مهم و اساسي در ارتقاء دانش فني و انتقتال و توستعه فنتاوری در    
بخش باالدستي، تولید صیانتي از مخازن نفتي در خالل عمر مختازن و افتزايش ضتريب    

مورد توجته  است. اين اهداف، از ديرباز  2بازيافت و رعايت حداکثر نرخ کارا در تولید
امتیازنامته   12بوده و در قراردادهای نفتي صراحتاً برآن تأکید شده است. بند الف ماده 

کمپتاني  »کند که  میالدی( مقرر مي 1933شمسي،  1312شرکت نفت انگلیس و ايران )
 

مراجعته   1698تتا   1682(، صتفحات  1381به امور حقوق شرکت ملي نفتت ايتران )   1353برای مالحظه قانون نفت   -1

 شود.

2- MER: Maximum Efficient Rate (of Recovery) 
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نمايد جمیع وسايل معمول و مناسب  راجع به عملیاتي که مطابق اين قرارداد در ايران مي
جتوئي و استتفاده کامتل از عملیتات ختود و بترای حفتظ مختازن          صترفه  را برای تتأمین 

االرضي نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طترزی کته مطتابق آخترين ترقیتات       تحت
 «علمي وقت باشد به کار خواهد برد.

متیالدی( بتا دقتت بیشتتری      1954شمستي،   1333اين نکته در قرارداد کنسرسیوم ) 
انطبتاق  »کند به  های عامل را متعهد مي ، شرکت4)و( ماده  جزء 1مطرح شده است. بند 

عملیات خود با روش خوب صتنعت و تبعیتت از اصتول صتحیر مهندستي در حفاظتت       
های نفت و پااليشگاه و در اقتدامات مربتوط    ذخاير هیدروکاربور و در اداره فني میدان

ت )کتالً در ناحیته   به آماده کردن به طريقي که در عملیات مشابه، متداول و معمول است 
رعايت حداکثر نرخ کتارا در تولیتد از میتادين نفتتي بترای نخستتین بتار در        « عملیات(.

 1های اروپايي قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملي نفت ايران و شرکت
ايتن   21متاده   1شمسي تصرير شده است. به موجب بند )ب( جتزء   1348مصوب سال 
میدان مربوطه  MERگاه نبايد از حدود  ها هی  د توسعه يافته میدانظرفیت تولی»قرارداد، 

، 21متاده   4همچنین به موجتب جتزء   « با رعايت روش صحیر صنعت نفت تجاوز کند.
هتا( را تتا حتداکثر     هر يك از طرفین حق خواهند داشت که توستعه میتدان )يتا میتدان    »

ديگتر بتا چنتین تقاضتايي     درخواست نمايند و طرف  (MER)برداری میدان  قابلیت بهره
 «.مخالفت نخواهد کرد...

رعايت موازين تولید صیانتي کم و بیش در تمتام قراردادهتای نفتتي کته در ادامته       
قرارداد کنسرسیوم و يا بعد از آن منعقد شده مورد تأکید بوده است. متأسفانه اين همته  

بهینه مخازن نفتي تأکیدات، سبب رشد دانش فني و انتقال و توسعه فناوری در مديريت 
های علمتي و فنتي    نشده است. شرط الزم برای اجرای صحیر اين موارد، وجود ظرفیت

هتای فنتي    ستو و تجربیتات و مهتارت    سازی و توسعه فناوری از يتك  برای جذب، بومي
کارگیری آنها در مديريت بهینته مختازن نفتتي از     کارشناسان و متخصصان ايراني در به

ل نبايد فراموش کرد که قراردادهای نفتي اصوالً برای ايجتاد  سوی ديگر است. به هرحا

 

های اروپايي به امور حقتوقي شترکت ملتي نفتت ايتران      ظه قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید با شرکتبرای مالح -1

 مراجعه شود. 1166تا  1108(، صفحات 1381)
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های مستاعد   شوند اما اگر زمینه ها و تجربیات فني، طراحي و منعقد نمي اينگونه ظرفیت
هتا   برداری از ايتن ظرفیتت   علمي و فني الزم قبالً فراهم و راهکارهای مناسب برای بهره

تواند عامل مؤثری برای رشد  ها البته ميمهیا شده باشد آنگاه اجرای صحیر اين قرارداد
 دانش فني و توسعه فناوری باشد.

 

 های فني مهارت ارتقاءتربیت نیروی انساني و  (د
  ارتقتاء صتالح و   های قبلي ايتن مقالته مطترح شتد، نیتروی انستاني ذی       چنانکه در بخش

گتاه اصتلي رشتد دانتش فنتي و انتقتال و توستعه فنتاوری استت.           های فنتي تکیته   مهارت
های نفتي ختارجي بته تربیتت نیتروی انستاني و       ترين راهکار، متعهد کردن شرکت ساده

ای در چارچوب قراردادهای نفتي است. اين امر برای نخستین بتار   تعلیمات فني و حرفه
تصتترير   متیالدی(  1933شمستي،   1312ران )در امتیازنامته شترکت نفتت انگلتیس و ايت     

هتزار   10کمپاني سالیانه مبلت   »... اين امتیازنامه،  16ماده  4و  3است. طبق بندهای  شده
لیره استرلینگ برای اينکه اتباا ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفتت  

.. هتر ستال و   ».ضتمن آنکته کمپتاني موظتف استت      « را فراگیرند تخصیص خواهد داد.
تترين   طور تصاعدی در کوتاه مرتباً مستخدمین غیرايراني را تقلیل داده و به جای آنها به

 « مدت ممکن از اتباا ايران بگمارند.
موادی از اين قبیل، کم و بیش در کلیه قراردادهای نفتي که بعداً منعقد شتد وجتود   

ت. تربیتت نیتروی انستاني و    است  بخشي بته همتراه نداشتته    گاه نتايج رضايت دارد اما هی 
زا در چتتارچوب نظتتام رشتتد و توستتعه علمتتي و  هتتای فنتتي، امتتری درون مهتتارت ارتقتتاء
های کاربردی کشور است و لذا منطقاً ختارج از ستازوکار طراحتي و متديريت      مهارت

هتای نفتتي طترف قترارداد      قراردادهای نفتي است. از طرف ديگر، وظیفه اصلي شرکت
ای کشورهای صاحب ذخاير نفتي نیست و به همین دلیل انگیتزه  تربیت نیروی انساني بر

 ويژه ساختارهای مناسب برای انجام اين وظیفه را ندارند.  الزم و به
هتای علمتي و فنتي در صتنعت نفتت همتواره        تربیت نیروی انساني و ارتقاء مهارت 

ادهای نفتتي  مورد توجه مقامات نفتي کشور قرار داشته و اين امر مطلقاً منحصر به قرارد
طترح قتانون   »، 1329استفند   29نبوده است. بالفاصله بعد از ملي شدن صنعت نفتت در  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1394بهار ، 14، شماره چهارم اقتصاد انرژي ايران، سالپژوهشنامه  66

 

ارديبهشتت   9در  1«دائر به طرز اجرای اصل ملي شتدن صتنعت نفتت در سراستر کشتور     
مختلطي از نمايندگان مجلس شورای ملي و سنا و وزير هیأت  به تصويب رسید و 1330

شد تا بالفاصله از شرکت نفت انگلیس و ايتران خلتع يتد     مقام او تشکیل  دارايي يا قائم
کند. در همین طرح قانوني، تربیت نیروی انستاني موردنیتاز صتنعت نفتت متورد توجته       

های نفتي به  خاص قانونگذار قرار داشت زيرا که عملکرد قراردادهای گذشته با شرکت
لتب قراردادهتای نفتتي    داد که امید چنداني به تربیت نیروی انستاني درقا  خوبي نشان مي
بترای تبتديل تتدريجي    »کنتد کته    اين طترح قتانوني مقترر متي     6رو، ماده  نیست. از اين

نامه فرستتادن   مختلط مکلف است آئینهیأت  متخصصین خارجي به متخصصین ايراني،
های مختلف معلومات و  ای محصل به طريق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته عده

هیتأت   صنايع نفت به کشورهای خارج را تدوين و پس از تصتويب تجربیات مربوط به 
وزيران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل اين محصتلین از  

 «عوايد نفت پرداخت خواهد شد.
 5مصتوب   2اليحه قانوني اولین اساسنامه شترکت ملتي نفتت ايتران     4بند نهم ماده  
بته  »استت:   اين شرکت را به شرح ذيل تعیین کترده  يکي از وظايف اصلي 1331آذرماه 

دستتت آوردن استترار محرمانتته )از طريتتق خريتتداری يتتا طريتتق قتتانوني ديگتتر( دربتتاره  
 7  و برطبق متاده « های صنعتي که مورد استفاده قرار گیرد. ها و طريقه اختراعات و طرح
ابق االرضتي نفتت، مطت    شرکت موظف است ... بترای حفتظ مختازن تحتت    »اين اليحه، 

 «آخرين ترقیات علمي ممکن اقدام نمايد.
به مرور اين حقیقت روشن شد که تربیت نیروی انساني، رشد دانش فنتي و انتقتال    

بخشتي بته تحقتق     تواند به صتورت رضتايت   فناوری در چارچوب قراردادهای نفتي نمي
م برسد و بايستي در قالب يك برنامه جامع و يکپارچه علمي و فني در ستطر ملتي اقتدا   

 شود، که شرح آن در بخش هفتم اين مقاله خواهد آمد. 
 

 

برای مالحظه طرح قانوني دائر به طرز اجرای اصل ملي شدن صنعت نفت به امور حقوقي شترکت ملتي نفتت ايتران      -1

 شود. مراجعه 143و  142(، صفحات 1381)

(، 1381برای مالحظه اليحه قانوني اولین اساسنامه شرکت ملي نفت ايران به امور حقوقي شرکت ملي نفتت ايتران )   -2

 مراجعه شود. 167تا  152صفحات 
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 ساخت داخلي تجهیزات صنعت نفت: راهکاری برای انتقال و توسعه فناوری -6
از ديگر راهکارهايي که معموالً برای انتقال و توستعه فنتاوری در صتنعت نفتت مطترح      

نفتت   شده است ساخت داخلي تجهیزات موردنیاز برای صنعت نفتت و ترغیتب وزارت  
به کتاهش خريتدهای ختارجي و جتايگزين کتردن تولیتدات داخلتي بته جتای واردات          

 اساسي در اين راهکار عبارتند از: تجهیزات است. دو مالحظه 
هتتای متوستتط يتتا پیشتترفته استتت   تولیتتد داخلتتي تجهیزاتتتي کتته نیازمنتتد فنتتاوری  (التتف
وصتي بايستتي   گتذاران بختش خص   طلبد و لذا سترمايه  های سنگیني را مي گذاری سرمايه

 اند اطمینان خاطر داشته باشند.  نسبت به بازار فروش محصوالتي که هنوز تولید نکرده
های بسیار باال در عملیات نفتي و مسئولیت خطیر وزارت نفت در  با توجه به ريسك (ب

مديريت اين صنعت، اين وزارتخانه بايستي از قطعات و تجهیزات فني با استتانداردهای  
توانتد متورد    رو، راهکار خريد از داخل به شترطي متي   استفاده کند. از اينمعتبر جهاني 

قبتتول وزارت نفتتت باشتتد کتته محصتتوالت تولیتتد شتتده داخلتتي بتته لحتتاظ کیفیتتت و     
استانداردهای فني قابلیت رقابت با محصوالت مشابه خارجي را دارا باشتد ضتمن آنکته    

 ايتن محصتوالت نیتز     کنتد کته قیمتت تمتام شتده      داری اقتضتاء متي   رعايت اصول بنگاه
 رقابتي باشد. 

با وجود اين، ترغیب شرکت ملي نفت به خريد از تولیدکنندگان داخلي، از همان  
روزهای نخستین ملي شدن صنعت نفت همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. تبصره 

 1331آذر  5اليحه قانوني اولین اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب  8بند ب ماده 
شرکت موظف است برای تهیه وسائل صنعتي يا موارد مصرفي خود، »کند که  مقرر مي

با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعايت مصالر اقتصادی، نسبت به خريد کاالهای 
االمکتان محصتوالت و    متشابه داخلي حق تقدم قائل شود و وسائلي را برانگیزد که حتي

رغم دقت و جامعیتت ايتن تبصتره، برختي      علي« مصنوعات داخلي را به مصرف برساند.
 :توان به شرح ذيل برشمرد های آن را مي ها و قوت کاستي
توجته ويتژه   « ارزش جتنس »و « مرغوبیتت »قانونگذار در اين تبصتره بته دو معیتار     (الف

تتتر از  توانتتد تجهیتتزات نتتامرغوب )پتتائین داشتتته استتت و لتتذا شتترکت ملتتي نفتتت نمتتي 
هتای بتاال خريتداری     به ويژه برای عملیات نفتي بتا ريستك  استانداردهای معتبر جهاني( 

کند، ضمن آنکه قیمت اين محصوالت نبايد بیش از محصوالت مشابه خارجي باشد. با 
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های فني  های موجود در دانش و مهارت توجه به ضعف ساختار صنعتي کشور و کاستي
زمتان دو شترط   های متوسط و پیشرفته، تحقتق هم  الزم برای ساخت تجهیزات با فناوری

کننتده بتازار    الذکر با موانع جدی مواجه است که دخالت و حمايت نهادهای تنظیم فوق
 سازد. های نفتي را ضروری مي فناوری

« رعايت مصالر اقتصتادی »قانونگذار در اين تبصره، شرکت ملي نفت را موظف به  (ب
کرده است. قطعاً تشخیص مصالر اقتصادی کشور با شرکت ملي نفتت نیستت بلکته بته     

رسد منظور قانونگذار اين باشد که شرکت ملي نفت بايستي با توجه بته مصتالر    نظر مي
به داخلي حق تقدم قائل شتود و وستائلي   نسبت به کاالهای متشا»اقتصادی صنعت نفت، 
از « االمکان محصتوالت و مصتنوعات داخلتي را بته مصترف برستاند.       برانگیزد که حتي

هتايي در   توان انتظار داشت که شرکت ملتي نفتت وارد حتوزه    رو منطقاً و قانوناً نمي اين
 های صنعتي کشور شود که فراتر از بخش نفت است. با وجود ايتن، يکتي   سیاستگذاری

از مصتتاديق مصتتالر اقتصتتادی کشتتور تغییتتر نگتترش بتته صتتنعت نفتتت از تولیدکننتتده و  
 فروشنده نفت خام به يکي از موتورهای محرکه برای توسعه صنعتي کشور است.

ضروری است مديران صنعت نفت به جايگاه واقعي اين صتنعت بته عنتوان يکتي از     
اوری در ستطر ملتي   ران در صنعت کشور و حتي در الگتوی توستعه فنت    های پیش بخش

تتوان   آگاه شوند و در آن راستا نقش خود را به درستي ايفتا نماينتد. بتدين ترتیتب متي     
نتیجه گرفت که از ايتن ديتدگاه، مستئولیت وزارت نفتت در توستعه صتنايع مترتبط بتا         

 ساخت تجهیزات مورد نیاز نفت در داخل کشور بسیار سنگین است.
زات متورد نیتاز صتنعت نفتت تأستیس      نخستین گام در توسعه صنايع ساخت تجهیت  

ربتط، بته منظتور     ای توستط وزارت نفتت، بتا همکتاری نهادهتای ذی      سازمان يا موسسته 
سنجش کیفیت و استانداردسازی اين محصوالت و ايجاد بانك اطالعاتي از خريتدهای  
خارجي شرکت ملي نفت و شناسايي تجهیزاتي است که توان و امکان ستاخت داخلتي   

بیني به لحاظ رعايتت استتانداردهای فنتي و     و يا در آينده قابل پیش آنها در حال حاضر
های مالي و همکاری بخش است و يا آنکه با حمايت های رقابتي يا کامالً رضايت قیمت

باشتد. ايجتاد همتاهنگي بتین      مهندستي امیتد بختش متي     -هتا و مراکتز علمتي    با دانشگاه
جي را در صتنعت نفتت انجتام    ها و مؤسسات متعددی که مستقالً خريدهای خار شرکت
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هتتای ستاخت داختتل و اقتصتادی شتتدن    دهنتد از شتتروط الزم بترای توفیتتق سیاستت    متي 
 های پیشرفته است. های الزم برای انتقال و توسعه فناوری گذاری سرمايه
مشارکت تولیدکنندگان داخلي با ستازندگان ختارجي بترای ستاخت تجهیتزات و       

التذکر   اهکار مناسبي برای تحقق اهتداف فتوق  تواند ر قطعات مورد نیاز صنعت نفت مي
های مناسبي را برای تعامل فنتي کارشناستان، متخصصتان و متديران      باشد زيرا که زمینه
سازد. چنانکه قبالً گفته شد، توفیق اين  های پیشرفته خارجي فراهم مي داخلي با شرکت

هتای   منتدی هتای الزم بترای جتذب دانتش بنیتادين و توان      راهکار مستلزم وجود ظرفیت
هتا و   استت تتا بتتوان در مستیر خالقیتت      ای حرفته  -های فنتي  مناسب برای کسب مهارت

 های فناورانه برای ساخت داخلي تجهیزات موردنیاز صنعت نفت گام برداشت. نوآوری
ريزی يکپارچه و تدوين نقشته راه   نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه 

پژوهشتتي و بتته ويتتژه -هتتا و مراکتتز علمتتي دانشتتگاهبتترای توستتعه فنتتاوری بتتا مشتتارکت 
ربط بر رونتد ستاخت داختل و رعايتت      ريزی صحیر و نظارت دقیق نهادهای ذی برنامه

استانداردهای جهاني ضروری است، در غیتر ايتن صتورت تجربته تلتخ توستعه صتنعت        
گتذاری   رغتم میلیاردهتا دالر سترمايه    شتود کته علتي    خودروسازی در کشور تکرار متي 

ر اين صنعت در خالل چندين دهه، هنوز شکاف عمیقي با مرزهای فناوری در سنگین د
 اين صنعت وجود دارد.

های داخلتي   توان گفت که انتقال و توسعه فناوری توسط شرکت بندی مي در جمع 
مستقالً و يا از طريق همکاری با سازندگان معتبر خارجي برای تولید داخلتي تجهیتزات   

، مستلزم طراحي الگوی جتامع ستاخت داختل استت. نخستت      موردنیاز در عملیات نفتي
بايستتتي فهرستتتي از خريتتدهای ختتارجي صتتنعت نفتتت تهیتته شتتود و ستتپس بتتا بررستتي  

های بالفعل و بالقوه موجود در کشتور،   مشخصات فني هر يك و تطبیق آن با توانمندی
بندی کرد. ضروری است حساستیت و   ساخت داخلي اين خريدهای خارجي را اولويت

هتای   عملیات نفتي بته لحتاظ ريستك   فرآيند  گاهي که هر يك از اين تجهیزات درجاي
هتايي را در   مرتبط با زنجیره عملیات نفتي دارنتد دقیقتاً بررستي شتود تتا بتتوان فنتاوری       

اولويت قرار دارد که حداقل ريسك را از منظر زنجیره عملیات پرخطر نفتي دارا هستند 
 های صنعتي را نیز تضمین کنند. تهضمن آنکه سرريز فناوری به ساير رش
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های علمي و فني در انتقال  برداری از ظرفیت ضرورت نهادسازی برای بهره -7

 و توسعه فناوری
های فني بترای جتذب و توستعه فنتاوری شترط الزم بترای        های علمي و مهارت ظرفیت

شکستت   ها از داليل اصلي سازی و توسعه فناوری است. فقدان اين ظرفیت انتقال، بومي
قراردادهای نفتي در انتقال فناوری بوده استت کته شترح آن در بختش پتنجم گذشتت.       

قابلیتت  »تتوان اهمیتت و ضترورت     چنانکه در بخش سوم ديديم، در انتقال فناوری نمي
گرفت ضمن آنکه انتقال و توسعه فناوری  های عامل و پیمانکاران را ناديده شرکت« فني

بنیادين و عملیاتي است. تحقق اين تعامل مستلزم وجتود   های نهايتاً مستلزم تعامل دانش
هتای   نظتر در دانتش   ترتیبات نهادی و به ويژه مديريتي مناسبي است که بتتوان صتاحبان  

بنیادين را در يك فضای سامان يافته و متديريت شتده مستتقیماً در ارتبتاط بتا صتاحبان       
 های عملیاتي قرار داد. تخصص و مهارت

التذکر غافتل    تولیان صنعت نفت کشور عموماً از حقیقت فوقبه نظر مي رسد که م 
هتای ختارجي در چتارچوب     گتذاری  بودند و انتقال فنتاوری را صترفاً از طريتق سترمايه    

هتای   ستازی در دانتش   پنداشتتند. بتديهي استت کته ظرفیتت      قراردادهای نفتي ممکن مي
ويژه در  ر ملي بهريزی در سط بنیادين و عملیاتي نفت بدون مالحظات فرابخشي و برنامه

پتذير نخواهتتد بتتود.   هتای علمتتي و فنتتاوری کشتور امکتتان   همتاهنگي کامتتل بتا سیاستتت  
طرح قانوني دائر به طرز اجرای اصل ملي شدن صنعت نفت در سراستر  »خوشبختانه در 

به اين نکته توجه شده است که تربیت نیتروی انستاني بترای     9/2/1330مصوب « کشور
های کلي علمي و فني کشور تبعیتت کنتد.    ايستي از سیاستب انتقال و توسعه فناوری مي

برای تبديل تتدريجي متخصصتین ختارجي بته متخصصتین      »اين قانون  6به موجب ماده 
ای محصل به طريق مسابقه در  نامه فرستادن عده مکلف است آيین 1ايراني هیئت مختلط

ه صنايع نفت به های مختلف معلومات و تجربیات مربوط ب هر سال برای فراگرفتن رشته
 «. کشورهای خارج را تدوين و ... به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد ... 

 

نفتر از   5نفتر از نماينتدگان مجلتس ستنا و      5»به موجب ماده يك همین قانون ايتن هیئتت مختتلط مرکتب استت از       -1

 «.مقام او وزير دارايي وقت يا قائمملي به انتخاب هر يك از مجلسین و نمايندگان مجلس شورای 
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متأسفانه بعد از سقوط دولت دکتر مصدق اجرای اين بند قانوني به دست فراموشتي  
به ضرورت هماهنگي  13661سپرده شد تا آنکه قانونگذار بار ديگر در قانون نفت سال 

های علمي و فناوری کشور توجته نمتود.    و توسعه فناوری با سیاستهای انتقال  سیاست
وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیتت و تجهیتز نیتروی    »اين قانون،  10برطبق ماده 

های مختلتف   يابي به تکنولوژی پیشرفته و رشد و توسعه در رشته ه انساني مورد نظر و را
هتای وزارت فرهنتگ و    ز سیاستصنعت نفت، به طرق مقتضي و با هماهنگي و تبعیت ا

هتای آموزشتي و تشتکیل مراکتز تعلیمتاتي و تأستیس        آموزش عتالي و بتا طترح برنامته    
طور مستمر بکوشد و با ... ايجاد محیط مناستب   های تحقیقاتي و آزمايشگاهي به مجتمع

 « برای جذب و تشويق عناصر کارآمدِ متعهد و متخصص اقدام نمايد.
ها و  فناوری در صنعت نفت همچنان در اولويت سیاست دانش فني و توسعه ارتقاء 
ستتاد توستعه فنتاوری و     1393های توسعه صنعت نفت کشور قرار دارد. در ستال   برنامه

نوآوری نفت و گاز و زغال سنگ در معاونتت علمتي و فنتاوری رياستت جمهتوری بتا       
ی دولتتي  های هیدروکربوری، و به صورت نهاد هدف انتقال و توسعه فناوری در انرژی

های مناسب برای  سازی زمینه برای تنظیم، هماهنگي و تسهیل اين فرآيند از طريق فراهم
پژوهشتي و   -يها و مراکز علمت  های دولتي، بخش خصوصي، دانشگاه مشارکت دستگاه

هتای هیتدروکربوری تأستیس شتد. معاونتت       مترتبط بتا انترژی    بنیتان  های دانتش  شرکت
همین سال نتايج مطالعات خود را در همین راستا  پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در

های اقتصاد مقاومتي با  صنعت نفت، پیشران اقتصاد ملي در اجرای سیاست»تحت عنوان 
های پیمانکاری عمتومي   بنیان در شرکت رويکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش

(GCراهبردها و اقدامات اجرايي :) » .منتشر نمود 
توان نتیجه گرفت که تجربیات گذشته اين حقیقت را روشن  بنا برآنچه گذشت مي 

ای  هتای انتقتال و توستعه فنتاوری در صتنعت نفتت نهايتتاً مستئله         کرده است که سیاست
ها و الگوهای توسعه علمتي   بايستي هماهنگ با راهبردها، سیاست فرابخشي است که مي

های توستعه صتنعتي   و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب راهبرد
کشور اتخاذ شود. از سوی ديگر، توجه به اين نکته حائز اهمیتت استت کته امتروزه در     

 

مراجعته   2171تتا   2168(، صتفحات  1381به امور حقوقي شرکت ملي نفتت ايتران )   1366برای مالحظه قانون نفت  -1

 شود.
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هتای   های فني برای جذب و توسعه فنتاوری  های علمي و مهارت بسیاری موارد، ظرفیت
، آمادگي ساخت TRL 1مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور در سطوح آمادگي فني 

MRL 2 زی سا و آمادگي تجاریCRL 3   بخشتي مهیتا شتده استت، امتا       به نحتو رضتايت
 هاست.  برداری از اين ظرفیت ای که مغفول مانده اتخاذ تدابیر مناسب برای بهره مسئله
يابد  های جذب فناوری فقط به شرطي توسعه مي نکته کلیدی اين است که ظرفیت 

استت نهتادی بترای    رو، ضتروری   بترداری شتود. از ايتن    که به نحو مناسبي از آنها بهتره 
هتای   های فنتي بترای توستعه فنتاوری     های جذب دانش و مهارت برداری از ظرفیت بهره

های  نفتي وجود داشته باشد که بتواند با توجه به اهداف صنعت نفت و همسو با سیاست
هتای کتالن توستعه اقتصتادی      توسعه علمتي و فنتاوری کشتور و در چتارچوب سیاستت     

های نفتي در کشور را  و ارتقاء کارايي در بازار فناوری گری، رفع موانع وظايف تسهیل
دار شود. خوشبختانه ضرورت اين نهاد نیز مورد توجه قانونگتذار بتوده استت. بته      عهده

قتانون برنامته    2های انرژی کشور و به موجب بند هت ماده  سازی سیاست منظور يکپارچه
 17/1/1379مصوب  4ايرانسوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي 

را در وزارتخانه جديدی که تأسیس خواهتد  « امور انرژی»دولت موظف است که کلیه 
 نمايد. « تجمیع»شد 

قتانون  »متأسفانه هی  اقدامي در اين مورد انجام نشد تا آنکه بته موجتب متاده يتك     
 مجلتس شتورای   30/4/1381مصتوب   5«( قتانون برنامته ستوم ...    4( و )2اصالح متواد ) 

همتین قتانون، شتورای     3اسالمي، تأسیس وزارت انرژی منتفي شد اما بته موجتب متاده    
بته منظتور تمرکتز سیاستتگذاری در بختش انترژی       »عالي انرژی کشور تأسیس گرديد: 

گیتری کامتل از    های نو( و ايجاد هماهنگي الزم در جهتت بهتره   کشور )از جمله انرژی
های انرژی  تولید و مصرف انواا حامل سازی های کشور در بخش انرژی و بهینه ظرفیت

هتای   هتا و ضتوابط تقلیتل آلتودگي     و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز تدوين سیاست
محیطي ناشي از تولید و مصرف انرژی، شورای عالي انترژی کشتور بته رياستت      زيست

 

1- Technology Readiness Level 

2- Manufacturing Readiness Level 

3- Commercialization Readiness Level
 

 مراجعه شود. 2374-2402( صفحات 1381برای مالحظه قانون برنامه سوم به امور حقوقي وزارت نفت )  -4

 2660-2661صفحات  ،همان -5
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رئیس جمهور )و در غیتاب وی معتاون اول رئتیس جمهتور( و عضتويت وزرای نفتت،       
هتای   قتصادی و دارايي، صنايع و معادن، جهاد کشاورزی و رؤسای ستازمان نیرو، امور ا

...«. شود.  ريزی کشور تشکیل مي زيست و مديريت و برنامه انرژی اتمي، حفاظت محیط
دبیرخانه شورای عالي انرژی در ستازمان متديريت و   »به موجب تبصره يك همین ماده 

حتتداکثر استتتفاده از قابلیتتت  شتتود. ستتازمان متتذکور ريتتزی کشتتور تشتتکیل متتي برنامتته
های تخصصي به عمل  های عضو شورا در قالب کمیته ها و سازمان کارشناسي وزارتخانه

 ...«خواهد آورد. 
تاکنون شورايي بدين درجه از اعتبار و اهمیت در نظارت و  1381متأسفانه از سال  

ای تشکیل  نتیجهمديريت بخش انرژی کشور، بیش از چهار يا پنج بار آن هم بدون هی  
تتوان ناکتاراييِ ستاير نهادهتای      يابي شکست شورای عالي انرژی مي نشده است. با علت

فراتتر از موضتوا ايتن    مستأله  تحلیل اين  1نظارتي بر بخش انرژی کشور را توضیر داد.
رسد که توفیق نهادهای  طلبد. با وجود اين، به نظر مي مقاله است و مطالعه مستقلي را مي

ويژه در حوزه انتقال و توسعه فنتاوری   گری در بخش انرژی کشور و به تنظیمنظارتي و 
  :باشد که موضوا اين مقاله است مستلزم اجتماا حداقل سه شرط به شرح ذيل مي

 ؛ساازی آنهاا   ها و الگوهای موفق در ههان و باومي  بررسي دقیق سیاست( الف
هتای   الگوهای مديريتي و نظتام متأسفانه تاکنون مطالعه جامعي از ساختارهای سازماني، 

پژوهشتي دولتتي و غیردولتتي در    -هتا، مؤسستات و مراکتز علمتي     گیری شرکت تصمیم
های علمي و مهارت های فني موجود در سطر  اند از ظرفیت خارج از کشور که توانسته

برداری کنند، انجام نشده است. اين مطالعات ضتروری   جهاني برای توسعه فناوری بهره
بترداری   سازی نتايج حاصل از آنها، راهکارهای مناسبي برای بهره ن با بومياست تا بتوا
 مديريتي موجود در کشور طراحي نمود.-های فني های علمي و مهارت از ظرفیت

ها و طرزتلقي مديران صنعت نفت نسبت به برخي راهبردهای  اص ح ديدگاه (ب
نفتوذ استتعمار    تتاريخي هتای   ل متعتدد از جملته ريشته   به داليت  ؛کلیدی در اين صنعت

 

برخي نهادهای نظارتي و مديريتي بخش انرژی کشور عبارتند از کمیسیون زيربنتايي دولتت، دفتتر انترژی ستازمان        -1

ريزی کشور، کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون انترژی شتورای عتتف، بختش      يت و برنامهمدير

 انرژی و نفت و گاز سازمان بازرسي کل کشور.
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ايتران ستابق و ستپس     -گیری نظام مديريتي در شرکت نفتت انگلتیس   انگلیس در شکل
استمرار آن به صورتي مدرن در کنسرسیوم و آنگاه جريان ضمني برختي تبعتات منفتي    

هتای   های مديريتي در تحوالت بعدی دستتگاه نفتت، متأستفانه فضتا و زمینته      چنین نظام
هتای راهبتردی نفتت بته ويتژه       زی و سیاستگذاری در برخي حوزهري مناسبي برای برنامه

های فني موجود برای انتقتال و توستعه    های علمي و مهارت برداری بهینه از ظرفیت بهره
فناوری که همسو با منافع ملي و متناسب با تحوالت صنعت نفت در سطر جهاني باشتد  

 ه شرح ذيل اشاره کرد.توان به دو مورد ب ايجاد نشده است. به عنوان مثال، مي
مورد اول، نگرش امنیتي به اطالعات و آمارهای پايه و اساسي استت کته مستتقیماً     

باشتد. فقتتدان دسترستي کارشناستتان و    هتای متديريتي استتتعماری متي    ثمتره همتان نظتتام  
ناپتذيری بتر    نظران مستقل به بسیاری از آمار و اطالعات نفتتي، ضتربات جبتران    صاحب

بترداری از   الگتوی بهینته بهتره    ا و سیاستگذاريهای نفتتي بته ويتژه    سالمت نظام راهبرده
های متناسب با وضعیت مخازن کشور وارد کترده   مخازن نفتي و انتقال و توسعه فناوری

ريزی برای تأمین منافع  است. در فضايي که بسیاری از اطالعات کلیدی که مبنای برنامه
هتای بهینته دستت     بته سیاستتگذاری   تتوان  شود چگونته متي   ملي است، محرمانه تلقي مي

نفت کته بته تأيیتد نهادهتای     « اطالعات محرمانه»يافت  متأسفانه هنوز تعريف دقیقي از 
رسمي خارج از نفت همچون شورای عالي انرژی و يا شورای عالي امنیت ملتي رستیده   

اطالعتات بستتگي کامتل بته طترز تلقتي و       « محرمانته بتودن  »باشد در دست نیست و لذا 
خي مديران و يا کارشناسان صنعت نفتت دارد کته آن هتم تتابعي از فرهنتگ      نگرش بر

حاکم بر فضای مديريتي شرکت ملتي نفتت و وزارت نفتت در مقتاطع زمتاني مختلتف       
 است. 

نگرش امنیتي به بسیاری از اطالعاتي که اعالن آنها اساساً تهديدی برای امنیت ملي 
های مصوب شرکت ملي نفتت   نامهنیست، مانع از نظارت بر چگونگي اجرای صحیر بر

هتا را بته درستتي ارزيتابي نمتود و از       توان نتايج اجترای ايتن برنامته    نیز هست و لذا نمي
های راهبردی  ريزی عملکردهای گذشته آموخت و برای مديريت تحوالت آينده برنامه

 تدوين کرد. 
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د فرآينتت ناپتتذير اداری در متتورد دوم، حاکمیتتت سلستتله مراتتتب ستتنتي و انعطتتاف  
بندی اين مقوالت با توجه به مختصات فعلي صنعت  شناسايي مقوالت راهبردی، اولويت

های بهینه برای تحقق اهداف و ابالغ آنها به واحدهای عملیاتي و  نفت، طراحي سیاست
نظارت بر عملکردها است. با توجه به تخصصي بودن زنجیتره عملیتات نفتتي در بختش     

هتتای  وستتعه و تولیتتد، کلیتته مقتتوالت و سیاستتت باالدستتتي از اکتشتتاف و حفتتاری تتتا ت 
نظران آگاه و با تجربه  بايستي در فضای آزاد کارشناسي و توسط صاحب الذکر مي فوق

نظتران   بررسي و تصمیمات مقتضي اتختاذ شتود و ستپس توستط کارشناستان و صتاحب      
مستقل نفتي در نهادهای رسمي ِخارج از نفت بررستي و اجترای صتحیر آنهتا رصتد و      

ي شود. تحمیل نظام سنتي مديريت اداری بر ستازمانها و نهادهتايي کته موضتوعاً     ارزياب
های تابعه  پژوهشي و شرکت -اند، مانند شرکت ملي نفت و نهادهای آموزشي تخصصي

آمیز بوده، هست و خواهد بود که نتیجه آن چیزی جز منتزوی شتدن    آن، همواره فاجعه
نحوی میراث حاکمیت  انه اين مورد نیز بهکارشناسان آگاه و خبرگان نفتي نیست. متأسف
 باشد.  استعمار غرب بر صنعت نفت کشور مي

از سوی ديگر، بیش از يك قرن وابستگي به خريدهای خارجيِ تجهیتزات نفتتي و    
های نفتي خارجي و در بسیاری  مديريتيِ شرکت -های فني همچنین وابستگي به حمايت

تأسفانه شرايطي را به وجود آورده استت کته   ها، م ضرورت اين وابستگي« توهم»موارد 
ها و پیشنهادهای ارائه شده  کاری شديدی در جامعه مديران نفت در قبال توصیه محافظه

نظران مستقلِ خارج از دستگاه نفت جهت انجام اصالحات  توسط کارشناسان و صاحب
ايتن  ساختاری در نظتام متديريتِ انتقتال و توستعه فنتاوری ايجتاد شتده استت. اصتالح          

 هتتای  هتتای علمتتي و مهتتارت   بتترداری از ظرفیتتت  ديتتدگاهها شتترط الزم بتترای بهتتره  
 مديريتي موجود در کشور است.  -فني

کاری در برخي مديران ارشد نفت به قدری شديد است که  در مواردی اين محافظه
انتقال و توسعه فناوری را موضوعاً خارج از وظايف اصلي شرکت ملي نفت يتا وزارت  

کننتدگان   تترين فنتاوری از بهتترين عرضته     ه و معتقدند که بتا خريتد مناستب   نفت دانست
توان هدف اصلي دستگاه نفت در بخش باالدستي را که همانا تولید صیانتي  خارجي مي

نحتو کتاراتری محقتق ستاخت. ايتن       از مخازن و حداکثرسازی ازديادبرداشت استت بته  
تصتادی و امنیتت ملتي در    نگرش که به لحاظ مهندستي معتبتر استت فاقتد مالحظتات اق     
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خصوص جايگتاه صتنعت عظتیم نفتت کشتور بته عنتوان يکتي از مهمتترين موتورهتای           
محرکه رشد اقتصاد ملي است و نقش توسعه فناوری در صنعت نفت را در ارتقاء سطر 

 گیرد.  های صنعتي کشور از طريق سرريز فناوری در نظر نمي فناوری در ديگر بخش
در  ؛گار  اص حات اساسي در بازار فناوری با تأکید بر نقش نهادهای تنظایم  (ج
بنتدی کترد:    تتوان بته شترح ذيتل دستته      ترين نگرش، بازيگران بازار فناوری را متي  کلي
گران بتازار در داختل و تعامتل ايتن هتر سته بتا         کنندگان، تقاضاکنندگان و تنظیم عرضه

ای برخوردار  گران بازار از اهمیت ويژه نظیمبازيگران مشابه در خارج از کشور. وظیفه ت
« چیتزی »دانند با کساني مرتبط کنند که  مي« چیزی»است زيرا موظف اند کساني را که 

سازند و اين مجموعه را در فضای امنیت اقتصادی و حقتوقي، بتا کستاني در ارتبتاط      مي
گتر بتازار    خواهنتد. از ستوی ديگتر، وظیفته نهادهتای تنظتیم       متي « چیزی»قرار دهند که 

نحتوی برقترار کنندکته ستود مناستبي بترای        فناوری اين است کته ايتن ارتباطتات را بته    
ختاطر از کیفیتت و استتاندارد محصتول بترای       تولیدکنندگان و قیمت مناسب و اطمینان

گذاران بترای ارتقتاء    کنندگان تأمین شود ضمن آنکه انگیزه کافي برای سرمايه مصرف
اند موانع موجود در  گر موظف وه بر اين، نهادهای تنظیمسطر فناوری فراهم گردد. عال

 الذکر را نیز بر طرف نمايند. تحقق اهداف فوق
کنندگان خارجي برای استفاده از تجربیات مديريتي و آگاهي از  همکاری با عرضه 

های فني ضروری است و تعامل با تقاضاکنندگان خارجي به ويتژه   سطر و عمق مهارت
ستتتايه بتتترای دسترستتتي بتتته بازارهتتتای بزرگتتتتر و استتتتفاده از   کشتتتورهای نفتتتتيِ هم

ای برخوردار است ضمن آنکه ايجتاد   های حاصل از مقیاس از اهمیت ويژه جويي صرفه
بهبتتود استتتانداردها و فرآينتتد  گتتر ختتارجي بتترای آگتتاهي از رابطتته بتتا نهادهتتای تنظتتیم

و دستاوردهای  های بنیادين های مديريت بازار فناوری در فضای رشد سريع دانش روش
گتریِ بتازار    های ترکیبي، از شروط اساسي در توفیق مديريت و تنظیم حاصل از فناوری
 فناوری است. 

های موجود برای  برداری از ظرفیت ای در بهره کارايي بازار فناوری از اهمیت ويژه 
انتقال و توسعه فناوری برخوردار است. جريان صحیر اطالعات نقش درجته اول را در  

کند. توفیق هر الگوی انتقال و توسعه فناوری مستلزم ايجاد  رايي بازار فناوری ايفا ميکا

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 77 ... رانيصنعت نفت ا یدر بخش باالدست يانتقال و توسعه فناور

 

بترداران واقعتي فنتاوری هستتند، بتواننتد       فضای مناسبي است که پیمانکتاران، کته بهتره   
دهنتدگان   نحو مؤثری منتقل کنند و توسعه دهندگان فناوری به نیازهای خود را به توسعه
تاوردهای فناورانته ختود را بته پیمانکتاران معرفتي نماينتد. بتدين        فناوری نیز بتوانند دس

کند بلکه عرضه نیز محرکتي بترای تقاضتا     تنها تقاضا عرضه خود را ايجاد مي ترتیب، نه
 در بازار فناوری خواهد بود. 

توان ناديده گرفتت.   گر دولتي در کارايي بازار فناوری را نمي نقش نهادهای تنظیم 
بايستي محتدود بته    های مالي مي قوت خود باقي است که آيا حمايتاين سؤال هنوز به 
دهنتدگان فنتاوری باشتد کته دستتاوردهای فناورانته آنتان بته لحتاظ           آن دسته از توسعه

انداز روشني برختوردار استت  بتديهي استت تولیتد آن دستته از        سازی از چشم تجاری
هتای   گتذاری  تلزم سرمايهکند مس هايي که عرضه آنها تقاضای خود را ايجاد مي فناوری

های بنیادين و عملیتاتي استت و لتذا بترای کشتورهای در حتال        سنگین در توسعه دانش
توسعه نفتي به لحاظ اقتصادی بهینه نیست. با وجود اين، توسعه شبکه ملتي تحقیقتات و   

بنیتان کته از    هتای دانتش   کنتد کته آن دستته از شترکت     های فناورانه ايجاب مي نوآوری
ی فناوری با اثر سرريز در توستعه فنتاوری در ستاير صتنايع برخوردارنتد      فرآيندهای قو

گر در بازار فناوری  مورد حمايت مالي قرارگیرند. همین امر، نقش خطیر نهادهای تنظیم
را در تخصیص منابع محدود )مثالً از صندوق نوآوری و شکوفايي( برای حمايت متالي  

 کند. دهندگان فناوری دوچندان مي از توسعه
 الیتتتت مؤسستتتات و مراکتتتز بتتتازار فنتتتاوری بتتتر رونتتتد فع گتتتران نظتتتارت تنظتتتیم 
فعال در جانب عرضه فناوری نیز از اهمیت به سزايي برختوردار استت.    پژوهشي-علمي

 متأستتتفانه تفتتتاوت هتتتای اساستتتي در ستتتاختار، شتتترح وظتتتايف و اهتتتداف نهادهتتتای  
های کشتور بته    انشگاهتنها با نهادهای مشابه در د پژوهشي فعال در صنعت نفت نه-علمي

درستي شناخته نشده است بلکه سمت و سوی حرکت اين نهادها به سمت الگتوبرداری  
ل در مؤسسات رو، امروزه بسیاری از پژوهشگران فعا از نهادهای دانشگاهي است. از اين

هیتأت   هتا، اعضتای   نامه صنعت نفت، به موجب ضوابط و آئین پژوهشي-و مراکز علمي
اند ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای  و لذا موظف شوند علمي تلقي مي

ارتقاء رتبه علمي خويش رعايت کنند. بدين ترتیب بسیاری از پژوهشگراني کته منطقتاً   
بايستي پاسخگوی نیاز مديران نفتت و پیمانکتاران نفتتي در حتوزه انتقتال، توستعه و        مي
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 نتشتتار آن دستتته از مقتتاالت  انتتدرکار ا ستتازی فنتتاوری باشتتند بتته اجبتتار دستتت    بتتومي
پژوهشي داخل يتا ختارج    -تحريريه مجالت علميهیأت  اند که مقبول پژوهشي -علمي

باشد. اين همه، موجب افت کارايي در بازار فناوری کشور است. با وجود  از کشور مي
بترداری از ايتن    هتای موجتود در ستازوکار بهتره     تتوان گفتت کته رفتع کاستتي      اين، مي
پژوهشي، که از وظتايف نهادهتای نظتارت بتر بتازار فنتاوری        -باالی علميهای  ظرفیت
تواند کارايي اين بازار را در تولیتد محصتوالت و فرآينتدهای فناورانته نفتتي       است، مي

 ارتقاء بخشد.
 

 گیری نتیجه -8
هتای طبیعتي را    ايجاد رابطه متقابل بین دو حوزه از دانتش کته يکتي قانونمنتدی پديتده     

ها محصوالت جديد و فرآيندهای فناورانه  شناسد و ديگری به کمك اين قانونمندی مي
کارايي در  ارتقاءسازد شرط الزم برای توسعه فناوری است. بهبود بازار فناوری و  را مي

حیر اطالعات، اصالحات ساختاری، مديريتي و حقتوقي و  اين بازار از طريق جريان ص
گتر بتازار فنتاوری     اتخاذ تدابیر مناسب و مبتني بر عملکرد بازار توسط نهادهتای تنظتیم  

 کننتدگان و تقاضتاکنندگان فنتاوری و تستهیل     برای مديريت و هدايت عملکرد عرضته 
هتای   ا و انگیتزه هت  سازوکارهای اين بتازار از طريتق رفتع موانتع و ايجتاد مشتوق      فرآيند 

ايتم کته    باشد. در ايتن مقالته نشتان داده    مناسب، از شروط کافي برای توسعه فناوری مي
رغم تأکیدات مکرر در قراردادهای نفتي بر ضترورت انتقتال و توستعه فنتاوری در      علي

الذکر موجتب شتده استت کته      خالل بیش از چندين دهه، متأسفانه غفلت از نکات فوق
های اتخاذ شده برای انتقال و توستعه فنتاوری در ايتن صتنعت      عملکرد تاريخي سیاست
 بخش نباشد. عظیم، اساساً رضايت

هتای   سازوکار توسعه فناوری در صنعت نفت در کشورهای پیشرفته صنعتي تفاوت 
هتای   های علمي و مهتارت  سازی اساسي با کشورهای در حال توسعه نفتي دارد. ظرفیت

هتای جديتد    هتای موجتود در فنتاوری    ل پیچیتدگي ها و درك کام فني برای جذب ايده
تنها برای  ها نه مرتبط با اين فناوری هوارداتي و نحوه استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفت
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ستازی و   کشورهای در حال توسعه نفتي ضروری است بلکه نخستتین گتام بترای بتومي    
 . باشد ها مي سازی اين فناوری های فناورانه و توسعه و تجاری نوآوری
ای  شناخت بازيگران بازار فناوری بترای انتقتال و توستعه فنتاوری از اهمیتت ويتژه       

المللتي تمتام مراحتل ختدمات فنتي و       های نفتي بین برخوردار است. در گذشته، شرکت
گونته   های مرتبط بتا بختش باالدستتي را در انحصتار داشتتند و لتذا هتی         توسعه فناوری

ای در حال توسعه نفتي نداشتند. در واقع، سیاست تمايلي به انتقال دانش فني به کشوره
المللي در حفتظ وابستتگي دائمتي کشتورهای صتاحب مختزن بته         های نفتي بین شرکت

شد  رو، با هر اقدامي که موجب مي ها بود. از اين سرمايه، فناوری و مديريت اين شرکت
کردنتد. بتا    نیاز به خدمات مديريتي، مالي و فني آنها کاهش يابد به شدت مخالفت متي 

فرآينتد   تتر شتدن   وجود اين، به متوازات رقتابتي شتدن بتازار جهتاني نفتت و تخصصتي       
هتای ستازنده    عملیات در اين صنعت، بازيگران جديدی مانند پیمانکاران نفتي، شرکت

های مهندستي و ستاخت در    ای و شرکت مشاوره -های خدماتي تجهیزات نفتي، شرکت
های نفتي  نحوی که امروزه شرکت اند به بازار شده بخش باالدستي نفت فعاالنه وارد اين

ايتن  « ستاخت »های پیشرفته را جتايگزين راهبترد    فناوری« خريد»المللي نوعاً راهبرد  بین
های خدمات نفتي که مسئولیت جديد شناسايي  اند. بدين ترتیب شرکت ها کرده فناوری

هتای   نیازهتا بته شترکت   المللتي و انتقتال ايتن     هتای نفتتي بتین    نیازهای فناورانتة شترکت  
انتد، نقتش فعتالي در تستهیل ستازوکار عرضته و        دار شتده  دهنده فناوری را عهده توسعه

کنند. بديهي است که پیمانکاران نفتي بتیش   تقاضای فناوری در بازار فناوری را ايفا مي
های مناسب برای رفع  از ساير بازيگران بازار از مشکالت فني و ضرورت توسعه فناوری

هتای   کالت آگاه هستند و با تقاضای مؤثر ختود محرکتي بترای عرضته فنتاوری     اين مش
هايي که مستقل از تقاضای پیمانکاران و  کنند هرچند که عرضه فناوری جديد ايجاد مي
تواند تقاضتای ختود    دهنده ايجاد شده است مي های توسعه های شرکت صرفاً با نوآوری
 را به وجود آورد.

افي در کشورهای در حال توسعه نفتي از تغییتر و تحتول   متأسفانه فقدان آگاهي ک 
جايگاه و نقش بازيگران اصلي در بازار جهاني فناوری موجب شده است که بسیاری از 

هتای نفتتي    سیاستگذاران فناوری در اين کشورها بر اين باور باشند که تکیه بتر شترکت  
هتايي در قراردادهتای    تالمللي و تأکید بر انتقتال و توستعه فنتاوری در قالتب پیوست      بین
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اکتشاف، توسعه و تولید از میادين نفتي مؤثرترين راهکار برای انتقال و توسعه فنتاوری  
توان  توان اين نکته را ناديده گرفت که قراردادهای نفتي را مي است. با وجود اين، نمي

المللتي   های نفتتي بتین   نحوی طراحي کرد که فضای مناسبي برای همکاری با شرکت به
در داخل وجتود  « ظرفیت جذب»رای انتقال و توسعه فناوری فراهم کند به شرط آنکه ب

های فني برای جتذب دانتش عملیتاتي در بختش باالدستتي و       داشته باشد. وجود ظرفیت
آنهتا از شتروط    ارتقتاء های بنیادين و وجود سازوکارهای مناسب برای  آگاهي از دانش

رچوب قراردادهای نفتي است. به عنتوان مثتال،   الزم برای انتقال و توسعه فناوری در چا
هتای متالي و    بازرسي از حوزه عملیتات و کلیته صورتحستاب   »تصرير مواردی همچون 
هتای فنتي شترکت     تأيیتد برنامته  »، «های مرتبط با عملیات نفتي دسترسي به کلیه گزارش

 صتیانت از منتابع نفتتي و   »، «خارجي قبتل از شتروا عملیتات و در ختالل عمتر قترارداد      
تربیتت نیتروی انستاني و    »، «بترداری از مختازن   استفاده از روشهای فني مناسب در بهتره 

در اکثر قراردادهای منعقده در طول تاريخ صنعت نفت کشتور  « های فني مهارت ارتقاء
هتای فنتي و علمتي الزم     به شرطي در انتقال و توسعه فناوری ثمربخش است که ظرفیت

یادين در بخش باالدستي نفت ايجتاد شتده باشتد.    برای جذب دانش عملیاتي و دانش بن
های فني و علمي در چارچوب قراردادهتای نفتتي بترای     پذيری ايجاد اين ظرفیت امکان

های پیشرفته، توهمي بیش نیست و ما اين نکته را در اين مقاله در تحلیتل   جذب فناوری
کشتور نشتان   سوابق تاريخي شکست قراردادهای نفتتي در انتقتال و توستعه فنتاوری در     

 ايم.  داده
النفسه هدف نیستت بلکته ابتزاری بترای تحقتق اهتداف        انتقال و توسعه فناوری في 

های انتقال و توستعه فنتاوری در بختش باالدستتي      رو، سیاست صنعت نفت است. از اين
برداری از مخازن نفتتي کشتور ستازگار باشتد.      های بهینه بهره بايستي با سیاست نفت مي

 هتتای ستتنگین استتت و لتتذا بررستتي   گتتذاری انتقتتال و توستتعه فنتتاوری نیازمنتتد ستترمايه 
هتا بته لحتاظ اقتصتادی از اهمیتت ويتژه ای برختوردار         گتذاری  فايده اين سرمايه-هزينه
هتا در بختش باالدستتي     هتا و محتدوديت   رو، نخست بايستي که اولويت باشد. از اين مي

 شناسايي شود تا بتوان متناسباً الگوی انتقال و توسعه فناوری را طراحي کرد. 
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بترداری از مختازن نفتتي کشتور همانتا حداکثرستازی ارزش        ط بهینگي در بهتره شر
نسلي از طريق تولیتد صتیانتي و اجترای     اقتصادی ذخاير نفتي با رويکرد تأمین منافع بین

بايستتي متناستب بتا     هتا متي   های صحیر افزايش ضريب بازيافت است. اين برنامته  برنامه
مخزن و سیال درجا، حجتم عظتیم نفتت     های سنگ لحاظ ويژگي مخازن نفتي کشور به

رو، الگتوی   درجا و پايین بودن ضريب بازيافت در مرحلته تخلیته طبیعتي باشتد. از ايتن     
التذکر   هتای فتوق   انتقال و توسعه فناوری در بخش باالدستي بايستي با توجه بته اولويتت  

گتذاری شتود تتا بتتوان بتا منتابع متالي محتدود دقیقتاً بته آن دستته از             طراحي و هتدف 
 هايي دست يافت که واقعاً نیازمند آن هستیم.  فناوری
در اين مقاله، ساخت داخلي تجهیزات صنعت نفت، به عنوان يکي از راهکارهای مؤثر  

برای انتقال و توسعه فناوری پذيرفته شده استت. بتا توجته بته ايتن نکتته کته عملیتات نفتتي          
تواند تجهیزات تولیتد   وقعي ميهمواره با خطرات بسیار باال همراه است، شرکت ملي نفت م

داختتل را جتتايگزين خريتتدهای ختتارجي کنتتد کتته ايتتن محصتتوالت بتته لحتتاظ کیفیتتت و    
استانداردهای فني و همچنین قیمت، قابلیت رقابت بتا محصتوالت مشتابه ختارجي را داشتته      
هتا و   باشد. بنابراين، نخستین گام تأسیس نهتادی توستط وزارت نفتت بتا همکتاری ستازمان      

بط، برای سنجش کیفیت و استانداردسازی تولیدات داخلي است. ايجتاد بانتك   ر مراکز ذی
اطالعاتي از خريدهای خارجي و شناسايي تجهیزاتي که امکان ساخت داخلي آنها به لحتاظ  

اکنون مهیاستت و   بخشي هم های رقابتي در سطر رضايت رعايت استانداردهای فني با قیمت
مهندستي در آينتده    -هتا و مراکتز علمتي    با دانشتگاه  های مالي و همکاری يا آنکه با حمايت
 باشد، کامالً ضروری است.   پذير مي نزديك امکان

مشتتارکت بتتا ستتازندگان ختتارجي بتترای ستتاخت تجهیتتزات نفتتتي در داختتل منطقتتاً  
هتای پیشترفته    های مناسبي برای تعامل فني مهندسان و متديران ايرانتي بتا شترکت     زمینه

سازد بته   بته راه را برای انتقال و توسعه فناوری هموار ميکند که ال خارجي را فراهم مي
هتتای بنیتتادين و عملیتتاتي و کستتب  هتتای الزم بتترای جتتذب دانتتش شتترط آنکتته ظرفیتتت

 ای در داخل وجود داشته باشد.  حرفه-های فني مهارت
بترداری از شتبکه ملتي     نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تأسیس، توسعه و بهره

پژوهشتي و همچنتین   -ها و مراکز علمتي  عه فناوری با مشارکت فعال دانشگاهنوآوری و توس
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گر بازار فنتاوری و رعايتت استتانداردهای     ريزی صحیر و نظارت دقیق نهادهای تنظیم برنامه
 الزم در ساخت داخلي تجهیزات، شرط الزم برای توفیق اين راهکار است.  

وستعه فنتاوری در صتنعت نفتت     هتای انتقتال و ت   توان گفت که سیاست بنابراين مي 
هتا و   بايستتي هماهنتگ بتا راهبردهتا، سیاستت      ای فرابخشتي استت کته متي     نهايتاً مستئله 

الگوهای توسعه علمتي و فنتاوری وزارت علتوم، تحقیقتات و فنتاوری و در چتارچوب       
هتای علمتي و    راهبردهای توسعه صتنعتي کشتور اتختاذ شتود تتا بتدين ترتیتب ظرفیتت        

های مورد نیتاز صتنعت نفتت     سازی فناوری ، توسعه و بوميهای فني برای جذب مهارت
هتتا در بستتیاری متتوارد تتتا حتتد  فتتراهم شتتود. خوشتتبختانه در حتتال حاضتتر ايتتن ظرفیتتت 

بخشي فراهم شده استت، امتا نکتته کلیتدی در حتوزه تنظتیم و متديريت بتازار          رضايت
ساز توسعه  نههاست که زمی برداری از اين ظرفیت فناوری، اتخاذ تدابیر مناسب برای بهره

ها نیز هست. مطالعه جامعي از ستاختارهای ستازماني، الگوهتای متديريتي و      اين ظرفیت
هتا و   پژوهشتي دولتتي و خصوصتي و شترکت    -گیری در مراکز علمتي  های تصمیم نظام

هتای   انتد از ظرفیتت   مؤسسات موفق در توسعه فناوری در ختارج از کشتور کته توانستته    
ی کنند، نخستین گام بترای طراحتي الگتوی مناستب     بردار موجود در سطر جهاني بهره

 های موجود در کشور است.  برداری از ظرفیت جهت بهره
گیری نظتام متديريتي    های تاريخي نفوذ استعمار انگلیس در شکل از سوی ديگر، ريشه 

ايران و سپس استمرار آن به صورت پیچیده تر در کنسرسیوم کته   -در شرکت نفت انگلیس
تتأثیر نبتوده استت فضتای مناستبي       في آنها در تحوالت بعدی دستگاه نفت بتي طبعاً تبعات من
های موجود جهت تدوين راهبردهای مناسب در توستعه صتنعت    برداری از ظرفیت برای بهره

نفت به وجود نیاورده که همسو با منافع ملي و سازگار بتا تحتوالت جهتاني ايتن صتنعت بته       
يتن تبعتات منفتي را بته ويتژه در نگترش امنیتتي بته         ويژه در انتقال و توسعه فنتاوری باشتد. ا  

تتوان بته    های بهینه نفتي استت متي   اطالعات و آمارهای پايه که اساس اتخاذ سیاست گذاری
بايستتي محرمانته باشتد امتا هنتوز       وضوح مالحظه نمود. البته بسیاری از اطالعتات نفتتي متي   

رستمي ختارج    ط نهادهتای محدوده اين اطالعات توستعريف دقیقي از اطالعات محرمانه و 
از نفت مانند شورای عالي انرژی و شورای عالي امنیت ملي ارائه نشتده استت و لتذا ستلیقه،     
بنتدی   طرز تلقي و رويکرد برخي مديران و کارشناسان صنعت نفت نقش اساسي را در طبقه
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کند که آن هم تابعي از فضای فرهنگتي حتاکم بتر ستاختار متديريتي       اطالعات نفتي ايفا مي
 شرکت ملي نفت و وزارت نفت در مقاطع مختلف زماني است.  

از ديگر تبعات منفي نظام استعماری سابق بر دستگاه مديريتي نفت کشور که متأثر  
مديريتي بته ختارج از کشتور نیتز هستت، حاکمیتت       -از سابقه طوالني در وابستگي فني
اهبردهتتا در قلمتترو ناپتتذير اداری در اتختتاذ تتتدابیر و ر سلستتله مراتتتب ستتنتي و انعطتتاف
اند. اين امر در زنجیتره عملیتات نفتتي بته ويتژه در       موضوعاتي است که مبنائاً تخصصي

بترداری از مختازن نفتتي کته متضتمن       های بهینه اکتشاف، توستعه و بهتره   اتخاذ سیاست
تأمین منافع بین نسلي در پرتو تحوالت آتي بازار جهاني انرژی است به وضوح مالحظه 

بعتدی بته صتنعت عظتیم نفتت کشتور و         کاری افراطي و نگترش تتك   هشود. مالحظ مي
ای اين صنعت بدون مالحظات کارشناستي نستبت بته     های توسعه طراحي برخي سیاست

های موجود در اقتصاد ملي، ريشه در همین سوابق تاريخي دارد.  ها و فرصت محدوديت
بعضاً انتقتال، توستعه و   رود که  ها تا بدانجا پیش مي ها و محدودنگری کاری اين محافظه
سازی فناوری را موضوعاً خارج از وظايف اصلي شرکت ملي نفت يا وزارت نفت  بومي

 داند. های نفتي مي تلقي کرده و خريدهای خارجي را کاراترين روش تأمین فناوری
هتتای فنتتي بتترای توستتعه و  هتتای جتتذب دانتتش و مهتتارت بتترداری از ظرفیتتت بهتتره 
پتذير استت کته بتازار فنتاوری از کتارايي الزم        امکتان  ستازی فنتاوری بته شترطي     بومي

برخوردار باشد. وجود نهادهايي که متکفل تنظیم و مديريت بازار فنتاوری هستتند و بتا    
کننتدگان و تقاضتاکنندگان    رفع موانع و تولید و انتشار اطالعات مورد نیاز برای عرضته 

نماينتد و بتا استتفاده از     توانند سازوکار عرضه و تقاضای فنتاوری را تستهیل   فناوری مي
هتای ارتقتاء ستطر فنتاوری را      های اقتصادی قادرنتد زمینته   ابزارهای تشويقي و محرك

کننتد.   بتازار فنتاوری ايفتا متي     نقش درجه اولي را در رشد کارايي کنند قطعاً فراهم مي
های جذب فناوری فقط با حضور فعال اين نهادهتای   برداری بهینه از ظرفیت امکان بهره

 پذير است.  کننده در مديريت بازار فناوری امکان گر و تسهیل متنظی
هتای عامتل نفتتي کته      در بازارهای فنتاوری بتا کتارايي بتاال، پیمانکتاران و شترکت      

دهندگان فنتاوری منتقتل    توانند نیازهای خود را به توسعه برداران فناوری هستند مي بهره
های خود را به متقاضتیان فنتاوری   دهندگان فناوری نیز دستاورد کنند ضمن آنکه توسعه
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تنها تقاضای مؤثر محرکي برای عرضه است بلکه عرضه  کنند، بدين ترتیب نه معرفي مي
 تواند تقاضای خود را ايجاد کند.  نیز مي
توان نتیجه گرفت که با توجه به مختصات کنتوني بختش باالدستتي     در مجموا مي 

ستو و   بالقوه ازدياد برداشت از يك صنعت نفت، به ويژه وضعیت ذخاير نفتي و ظرفیت
تحوالت بازار جهاني نفت در پرتو تحوالت بازار جهاني انرژی و جايگاه ايران در ايتن  

توان اهداف صنعت نفتت در بختش باالدستتي را تتا آينتده       تحوالت از سوی ديگر، مي
ه انتداز شناستايي نمتود و نیازهتای ايتن صتنعت بت        بیني و به ويژه تا افتق چشتم   قابل پیش
بترداری از   های پیشرفته را برای تحقق اين اهداف معلوم کرد و آنگاه برای بهره فناوری
ريزی نمود. اين همه، بدون  های بنیادين و عملیاتي برنامه های فعليِ جذب دانش ظرفیت

گر با هدف  دسترسي به اطالعات دقیق از وضعیت موجود و حضور فعال نهادهای تنظیم
پتذير نیستت.    فناوری و ارتقاء سطر کارايي در اين بازار امکاننظارت و مديريت بازار 
هتتای ختتارجي بتترای انتقتتال و توستتعه فنتتاوری چتته در چتتارچوب  همکتتاری بتتا شتترکت

قراردادهای نفتي برای اکتشاف، حفاری، توستعه و تولیتد و چته در قالتب قراردادهتای      
 شده باشد. الذکر فراهم  ساخت تجهیزات موقعي ثمربخش است که سازوکارهای فوق
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 .53-113، زمستان، صفحات 9شماره 
قراردادهای نفتي از منظر تولید صیانتي و ازدياد برداشت: » (، 1393درخشان، مسعود ) -8

، سال ششم، مطالعات اقتصاد اسالمي پژوهشي-، دوفصلنامه علمي«رويکرد اقتصاد مقاومتي
 .7-52، بهار و تابستان،صفحات 12شماره دوم، پیاپي 

در بازارهای نفت و گاز  موقعیت نفت وگاز کشور»(، 1381سعیدی، علي محمد ) -9
، 34های مجلس شورای اسالمي، شماره  ، نشريه مرکز پژوهشمجلس و پژوهش، «جهان

 .71-98سال نهم، تابستان، صفحات 
متقابل از نظر تأمین نیازهای  کارآمدی قراردادهای بیع»(، 1387شجاا، فرزانه ) -10

ناسي ارشد، مديريت نامه کارش ، پايان«تکنولوژی بخش باالدستي صنعت نفت ايران
 تکنولوژی، دانشگاه عالمه طباطبايي.

کارگاه  32، مجموعه صنعت نفت و گاز به زبان غیرفني(، 1391عاطفه تکلیف ) -11
پژوهشي، تهران: انتشارات مديريت پژوهش و فناوری شرکت ملي نفت ايران و پژوهشکده 

 صفحه. 966علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبايي، 
انتقال تکنولوژی با فرآيند  بررسي چارچوب مديريت»(، 1386عزيزی، مجتبي ) -12
 نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. ، پايان«های نفتي کشور پروژه
متقابل توسعه  انتقال تکنولوژی در قراردادهای بیع»الف(، -1391نوروزی، حجت ) -13

، به کوشش و گاز به زبان غیرفنيصنعت نفت ، در کتاب «میادين هیدروکربوری ايران
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عاطفه تکلیف، انتشارات مديريت پژوهش و فناوری شرکت ملي نفت ايران و پژوهشکده 
 .745-762علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبايي، صفحات 

ها و راهکارهای انتقال دانش فني در  اهداف، روش»ب(، -1391نوروزی، حجت ) -14
صنعت نفت و گاز به زبان ، در کتاب «دين نفت و گاز ايرانمتقابل در میا قراردادهای بیع

، به کوشش عاطفه تکلیف، انتشارات مديريت پژوهش و فناوری شرکت ملي نفت غیرفني
 .763-780ايران و پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبايي، صفحات 

 رت نفت.، تهران: روابط عمومي وزا(2نفت و توسعه )(، 1381وزارت نفت ) -15
صنعت نفت پیشران اقتصاد ملي در »(، 1393وزارت نفت، معاونت پژوهش و فناوری ) -16

بنیان  های اقتصاد مقاومتي با رويکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش اجرای سیاست
 ،«(: بسته پیشنهادی راهبردها و اقدامات اجراييGCدر شرکتهای پیمانکاران عمومي )

 صفحه. 222 
از  21، فصل «های نفت و گاز انتقال فناوری در پروژه»الف(، -1393، فاطمه )هشدار -17

، به سرپرستي علي های نفت و گاز و پتروشیمي مديريت پروژهکتاب مجموعه مقاالت 
 .711-749المللي انرژی، صفحات  وکیلي، مؤسسه مطالعات بین

فناوری مبتني بر  ريزی ارائه مدل همراستايي برنامه»ب(، -1393هشدار، فاطمه ) -18
، رساله دکتری، دانشگاه آزاد «نگاری فناوری: مطالعه موردی صنعت نفت ايران  رويکرد ره

 اسالمي، واحد علوم تحقیقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه مديريت فناوری.
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