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چكيده
بــه کارگیــری مراکــز پیشــرفته علمــی ،تحقیقاتــی و ف ـنآوری و ایجــاد رابطــه عمیــق بیــن صنعــت نفــت و دانشــگاهها از ضروریــات
توســعه یافتگــی بــوده و بــرای رســیدن بــه هــدف ،الزم اســت ایــن مراکــز جهــت ایجــاد پــل همــکاری بــا مراکــز علمــی و فنــاوری
پیشــرفته جهــان مــورد حمایــت قــرار گیرنــد .لــذا بسترســازی بــرای دس ـتیابی بــه فنآوریهــای پیشــرفته مــورد نیــاز صنعــت نفــت
از طریــق رشــد و تقویــت مراکــز مذکــور از اولویــت باالیــی برخــوردار اســت .از طرفــی ارتقــاء ســاختار دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی
بــه منظــور آمــاده شــدن بــرای کمــک بــه توســعه فنآوریهــای ازدیــاد برداشــت و بهبــود تولیــد صیانتــی از مخــازن نفــت و گاز
کشــور نیــز اقــدام مهمــی بــوده و بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .در ایــن راســتا ،شــناخت فناوریهــای نوظهــور و پیشــرفته در حــوزه
باالدســتی و نحــوه دس ـتیابی بــه آنهــا ،انتقــال و بومیســازی و نهایت ـاً توســعه آنهــا بســیار مهــم بــوده و ایــن اقــدام بایــد منتــج
بــه کاهــش هزینههــای عملیاتــی و زمــان انجــام کار ،ســهولت و بهبــود عملیــات تولیــد و ایجــاد ارزش افــزوده از مســیر نــوآوری و
خلــق فنــاوری گــردد .بنابرایــن مطالعــه ،طراحــی و پیشــنهاد یــک مــدل مناســب بــرای تکمیــل و ارتقــاء زنجیــره ارزش بــرای رشــد
بیشــتر تواناییهــای ایــن مراکــز بــا بهرهگیــری از نظــر نخبــگان دانشــگاهی و افــراد صاحبنظــر صنعــت نفــت بــرای تعییــن معیارهــا،
شــاخصها و ارائــه مــدل انتخــاب شــرکای خارجــی صاحــب فنــاوری ضــروری مینمایــد .لــذا در ایــن پژوهــش کاربــردی بــا در نظــر
گرفتــن اســناد باالدســتی و اهــداف وزارت نفــت بــرای مراکــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز ،یــک مــدل
مناســب زنجیــره ارزش پیشــنهاد گردیــده اســت .همچنیــن بــا بهرهگیــری از نظــر نخبــگان دانشــگاهی و افــراد صاحبنظــر در ســطوح
وزارت نفــت ،شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکتهای فرعــی و تابعــه آن و تحلیــل نتایــج ،مــدل انتخــاب شــرکای خارجــی در توســعه
فنآوریهــای باالدســتی صنعــت نفــت ،طراحــی و در مقالــه حاضــر ارائــه شــده اســت.
كلمــات كليــدي :فناوریهــای ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز ،بهبــود تولیــد ،مراکــز تحقیقاتــی ،علمــی و

فنــاوری ،زنجیــره ارزش ،معیارهــای انتخــاب شــرکای خارجــی
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مقدمه

بررســی ســابقه کشــورهای در حــال توســعه ،بــه ویــژه

کشــورهای شــرق آســیا نشــان میدهــد کــه ایــن

کشــورها درصــدد تقویــت دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی
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امــور تحقیقــات بــه منظــور توســعه فـنآوری را بــرای ایــن

میادیــن از طریــق ایجــاد شــبکه همــکاری بــا دانشــگاهها

و مراکــز تحقیقاتــی داخلــی و خارجــی و بــا بهکارگیــری
مراکــز ف ـنآوری خارجــی بــه انجــام برســانند.

خــود برآمدهانــد و در مســیر توســعه ،پایههــای فــنآوری

در ایــن راســتا و از آنجایــی کــه مــدل مناســبی بــراي

ســایر کشــورهای توســعه یافتــه تقویــت کــرده و ســپس بــا

ظرفیتهــا و توانمندیهــای شــرکای خارجــی صاحــب

اتــاف نیروهــا و منابــع جهــت تحقیــق و توســعه فـنآوری،

تحقیقاتــی داخلــی بــرای انتقــال ،توســعه و بومیســازی

کوتــاه امکانپذیــر شــده اســت [ .]1مطابــق بــا همیــن الگــو،

میادیــن نفــت و گاز کشــور توســعه داده نشــده ،طراحــي

ســریع دســتیابی صنعــت نفــت بــه اهــداف توســعه مــد نظر

ازدیــاد برداشــت نفــت ضــروري بــه نظــر ميرســد .در واقــع

کشــور ایــران و پیشــینه طوالنــی بهرهبــرداری و همچنیــن

اســتراتژیک ،مجموعــه عملیاتــی کــه در یــک صنعــت

صاحــب فــنآوری ،دســتیابی بــه فنآوریهــای مرتبــط

ارزش منجــر شــود را نشــان میدهــد .بــه عبــارت دیگــر

گاز از اولویــت باالیــی در صنایــع باالدســتی نفــت کشــور

بــازه تبدیــل یــک مفهــوم و ایــده بــه محصــول یــا خدمــات

بنــد  18سیاس ـتهای کلــی ابالغــی رهبــر معظــم انقــاب

مختلــف طراحــی ،تولیــد ،بازاریابــی ،فــروش خدمــات پــس

"اقتصــاد مقاومتــی" و "پیشــتازی در عرصــه علــم و فـنآوری"

بــا رويكــرد زنجيــره ارزش در تحليــل فعاليتهــاي درون

صنایــع خــود را از طریــق کســب و انتقــال فــنآوری از

تصميمگيــري در خصــوص نحــوه انتخــاب و اســتفاده از

ایجــاد زیرســاختهای مناســب ،عــاوه بــر جلوگیــری از

فــنآوری جهــت رشــد و تقویــت دانشــگاهها و مراکــز

دســتیابی بــه اهــداف توســعه فنآورانــه در مــدت زمــان

فنآوریهــای ازدیــاد برداشــت و بهینهســازی تولیــد از

انتقــال فـنآوری از شــرکتهای صاحــب فـنآوری ،یــک راه
خواهــد بــود .بــا توجــه بــه ویژگیهــای میادیــن نفــت و گاز

و تدويــن زنجيــره ارزش بهينــه و كاربــردي بــرای مراکــز
مــدل زنجیــره ارزش بــه عنــوان یــک ابــزار در مدیریــت

ضریــب برداشــت پاییــن از آنهــا در مقایســه بــا کشــورهای

بــه صــورت زنجیرگونــه انجــام میگیــرد تــا بــه خلــق

بــا ازدیــاد برداشــت و بهبــود تولیــد از میادیــن نفــت و

زنجیــره ارزش بــه مجموعــه فعالیتهــای ارزش آفریــن در

برخــوردار اســت .ایــن اهمیــت بــدان حــد بــوده کــه در

قابــل عرضــه بــه مصرفکننــده نهایــی از طریــق مراحــل

در خصــوص برنامــه ششــم توســعه کشــور کــه مبانــی آن

از فــروش و در برخــی مــوارد بازیافــت اطــاق میگــردد.

اســت بــه افزایــش مســتمر ضریــب بازیافــت و برداشــت

ســازماني ،میتــوان نقــاط ضعــف و قــوت در مــورد هــر

یــک تقســیمبندی ،فنآوریهــای مرتبــط بــا افزایــش

ســپس از شــبکه همــکاری دانشــگاههای داخلــی و خارجــی

دســته کلــی شــامل فناوريهــای چاهمحــور ،مخزنمحــور

دانشــگاه یــا مرکــز تحقیقــات ازدیــاد برداشــت کــه همــان

"مطالعــات و تحقیقــات انجــام شــده در " مقاله حاضــر بهطور

شایســته و بایســته افزایــش یابــد.

فنآوریهــای مذکــور و براســاس قراردادهایــی کــه شــرکت

روش تحقیق

نهایــی از مخــازن نفــت و گاز تاکیــد شــده اســت [ .]2در

ضریــب بازیافــت و برداشــت از مخــازن نفــت و گاز بــه ســه

و تاسیســاتمحور دســتهبندی شــده [ ]3و در بخــش
اجمالــی بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد .در راســتای توســعه
ملــی نفــت ایــران بــا دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی تــراز
اول کشــور منعقــد نمــوده اســت هــر یــک از آنهــا بــه

عنــوان مشــاور پژوهشــی میادین منتخــب نفت و گاز کشــور
در نظــر گرفتــه شــدهاند تــا بــه مــدت  10ســال ،کلیــه

يــك از ايــن فعاليتهــا را بهطــور مؤثــر شناســایی نمــوده و

بــه نحــوی اســتفاده کــرد کــه ارزش عملکــرد ســازمانی آن

وظایــف محولــه از طــرف شــرکت ملــی نفــت اســت بهطــور

تحقیــق حاضــر از منظــر هــدف ،پژوهشــی کاربــردی و

از منظــر روششناســی ،توصیفی-پیمایشــی اســت.

ارائه مدل افزایش بهرهوری ...
جامعــه هــدف شــامل هفــت دانشــگاه تــراز اول کشــور

در حــوزه ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز
(شــامل دانشــگاههای تهــران ،صنعتــی شــریف ،صنعتــی

امیرکبیــر ،شیشــراز ،صنعتــی ســهند ،صنعــت نفــت و
آزاد اســامی) و دو مرکــز داخــل صنعــت نفــت (شــامل

پژوهشــگاه صنعــت نفــت و پژوهشــکده ازدیــاد برداشــت
از مخــازن نفــت و گاز) هســتند کــه طــی قراردادهــای ده

ســاله بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران ،بــه عنــوان مشــاور،
مســئولیت تولیــد علــم و نیازهــای پژوهشــی و پیگیــری

بــرای انتقــال و توســعه فنــاوری بــراي بیســت میــدان

منتخــب نفــت و گاز کشــور را عهــدهدار شــدهاند.

جهــت جمــعآوری اطالعــات ،از مطالعــات کتابخانــهای
(اســناد ،مــدارک ،مقــاالت علمــی و تخصصــی) ،پرسشــنامه
و مصاحبــه حضــوری اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن بــرای
نیــل بــه هــدف کــه همانــا ارائــه مدلــی بــرای افزایــش
بهــرهوری مراکــز ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز
کشــور بــا انتخــاب شــرکای فــنآور مناســب خارجــی
جهــت توســعه بیشــتر زنجیــره ارزش اســت ابتــدا بررســی
کتابخانـهای در حــوزه مدلهــای زنجیــره ارزش ،معیارهــای
انتخــاب شــرکای خارجــی در انتقــال فـنآوری و روشهــای
ممکــن مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .ســپس بــا مصاحبــه
بــا متخصصیــن و نخبــگان دانشــگاهی و مدیــران ارشــد
در حــوزه باالدســتی نفــت ،پارامترهــای اســتخراج شــده
از مطالعــات کتابخانــهای مــورد بحــث قــرار گرفتــه و در
نهایــت پرسشــنامهای تهیــه گردیــده و در اختیــار جامعــه
آمــاری انتخــاب شــده بــرای ایــن کار قــرار گرفتــه شــده
اســت و پــس از تکمیــل و دریافــت پرسشــنامهها ،اطالعــات
دریافتــی توســط کارگروهــی متشــکل از همــان جامعــه
آمــاری مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .از
تکنیــک دلفــی 1کــه بــه اختصــار شــامل (الــف) تدویــن
پرسشــنامهای براســاس مطالعــات و برداش ـتهای مســئول
اصلــی (حــل مســئله) از مســئله( ،ب) ارســال پرسشــنامه
بــرای کارشناســان و متخصصــان حــوزه دارای مســئله( ،ج)
جمــعآوری کلیــه پرسشــنامهها و خالصهســازی آنهــا،
(د) عــودت پاســخهای خالصــه شــده بــه پاســخدهندگان
و (ح) ادامــه فرآینــد تــا زمــان دســتیابی بــه یــک اتفــاق
نظــر عمومــی در حــل مســئله؛ بــوده و روشــی مناســب
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جهــت جمــعآوری ایدههــای (توافقیابــی) کارشناســان،
متخصصــان و افــراد صاحبنظــر در مناطــق مختلــف اســت
بــرای جمــعآوری دادههــای مرتبــط ،تعییــن وزن نرمــال
شــده و بهدســت آوردن پاســخ نهایــی اســتفاده شــده و
بــه ترتیــب  4مرحلــه زیــر جهــت نیــل بــه اهــداف تحقیــق
حاضــر انجــام پذیرفتــه اســت:

تعیین عوامل موثر بر مدل انتخاب شرکای خارجی

در ایــن مرحلــه ابتــدا کلیــه اســناد باالدســتی مرتبــط بــا
موضــوع ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز کشــور [2

و  ،]4-7جمــعآوری و بــر مبنــای آنهــا ،زنجیــره ارزش
مراکــز ازدیــاد برداشــت جهــت توســعه فنآوریهــای

مــورد اشــاره در بخــش مقدمــه مقالــه حاضــر طراحــی

گردیــد .در طراحــی زنجیــره ارزش مذکــور ،از مــدل

زنجیــره ارزش پورتــر [ ]8اســتفاده گردیــد .بــر مبنــای
ایــن مــدل ،فعالیتهــای دخیــل در ســازمان را میتــوان

بــه دو بخــش فعالیتهــای اصلــی (ارزشافــزا) و
فعالیتهــای پشــتیبانی بــه صــورت جــدول  1تقســیم

کــرد.

بــا مطالعــات کتابخانــهای و بررســی متــون علمــی
مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق حاضــر و مصاحبــه حضــوری،
شناســایی معیارهــای انتخــاب شــرکای خارجــی انجــام

گرفتــه و در نهایــت نیــز روش تعییــن گزینههــای نهایــی
انتخــاب شــریک خارجــی تبییــن گردیدنــد.

ساخت مدل و جمعآوری دادههای مرتبط با مسئله

بــه دلیــل کالن بــودن موضــوع ،کارگروهــی متشــکل از

اســاتید و خبــرگان دانشــگاهی و افــراد صاحبنظــر در حــوزه

تحقیقــات باالدســتی صنعــت نفــت در ســطوح وزارت نفــت،
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکتهای فرعــی و تابعــه آن

بــه عنــوان جامعــه آمــاری مشــخص گردیــد .معیارهایــی که
در انتخــاب شــریک خارجــی بــرای انتقــال و توســعه فناوری
مــد نظــر قــرار گرفتنــد ابتــدا از مــرور ادبیــات موجــود در
ایــن زمینــه [ ]9-11و همچنیــن اســتعالم از هــر یــک از

اعضــای کارگــروه ،شناســایی و لیســت معیارهــای مــورد نظر

پــس از بحــث و تبــادل نظــر نهایــی گردیــد.

1. Delphi Technique
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جدول  1مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر
فعالیتهای اصلی (ارزش افزا)
تدارکات ورودی
عملیات تولیدی-خدماتی
تدارکات خروجی
بازاریابی و فروش
خدمات پس از فروش

بــر مبنــای نظــر کارگــروه فــوق ،معیارهــای اصلــی

فعالیتهای پشتیبانی
زیرساختهای سازمانی
مدیریت منابع انسانی
تحقیق و توسعه

اقدامات در تحقیق انجام شده

و میــزان اهمیــت آنهــا بــر مبنــای عــدد  5بــه مفهــوم

تولیدموفقیتآمیــز علــم بــرای توســعه فناوریهــای

در ســطح اول انتخــاب گردیدنــد ســپس در ســطح دوم،

عوامــل مختلفــی از جملــه نیــروی انســانی ،ســاختار

زیرمجموعــه هــر یــک از معیارهــای اصلــی در ســطح اول

بــا نیازهــای فنآورانــه میادیــن نفــت و گاز كشــور

تحلیل دادهها

و بــا توجــه بــه نبــود یــک چارچــوب مناســب بــراي

باالتریــن اهمیــت و عــدد  1بــه مفهــوم کمتریــن اهمیــت،

باالدســتي توســط دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی بــه

معیارهــای جزئــی بــا مجمــوع ســقف امتیــاز  100در

ســازمانی  ،تجهیــزات و امکانــات  ،تجربیــات مرتبــط

تعییــن شــدند.

و مدیریــت فــنآوری وابســته اســت .در ایــن راســتا

لیســت نهایــی معیارهــای انتخــاب شــرکای خارجــی در

تصميمگيــري در خصــوص اســتفاده از ارکان خارجــی

یــک از معیارهــای اصلــی و امتیــاز هــر یــک از معیارهــای

انتقــال و توســعه فناوريهــاي چاهمحــور ،مخزنمحــور

قالــب پرسشــنامهای بــرای تعییــن میــزان اهمیــت هــر

جرئــی ،بیــن اعضــای کارگــروه جامعــه آمــاری ،توزیــع و

پــس از جمــعآوری پرســشنامهها و تحليــل امتیازهــای

داده شــده ،در نهايــت بــا ميانگينگيــري ،وزن كلــي
(میــزان اهميــت) مربــوط بــه معيــار كلــي و ســقف امتيــاز

معيارهــاي جزئــي مشــخص گرديــد.
مدل نهایی تصمیمگیری

در نهايــت رابطــه  1بــه عنــوان مــدل انتخــاب شــريك

خارجــي از بيــن ليســت كانديداهــاي موجــود بــا توجــه

بــه امتيازهــاي داده شــده بــه هــر معيــار جزئــي و وزن

كلــي هــر معيــار اصلــي ارائــه گردیــد:

صاحــب فنــاوري در بخشهــاي مختلــف مربــوط بــه
و تاسيســاتمحور مياديــن نفــت و گاز كشــور ،طراحــي و

تدويــن زنجيــره ارزش بهينــه و كاربــردي بــراي نیــل بــه

عملکــرد بهینــه دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی ازدیــاد

برداشــت و بــه ویــژه در بعــد ایجــاد شــبکه همــکاری

بــا مراکــز صاحــب فنــاوري خارجــی ،بــرای بهرهگیــری

حداکثــری از فرصتهایــی کــه وزارت نفــت در حــوزه
پژوهــش بــرای ایــن مراکــز ایجــاد نمــوده ،ضــروري بــه
نظــر ميرســد .از جملــه فناوريهــای چاهمحــور کــه
دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی داخلــی بایــد بــرای

اکتســاب آنهــا تــاش نماینــد میتــوان بــه فناوریهــای
عمليــات حفــاري (نظیــر فناوریهــای حفــاری افقــی،
چنــد شــاخهای و حفــاري زيــر تعادلــي) ،فناوریهــای

تکمیــل چــاه (نظیــر فناوريهــاي هوشمندســازي

()1

در رابطــه  1پارامترهــای

(f(x

جمــع امتیــازات بــا

لحــاظ وزن کلــی n ،تعــداد معیارهــای کلــی و  mتعــداد
معیارهــای جزئــی زیــر مجموعــه هــر یــک از معیارهــای

کلــی میباشــند.

چاههــا ،عملیــات ســیمانکاری ،فناوریهــای جلوگیــری

از تولیــد شــن) ،ســیاالت حفــاری (توســعه افزودنیهــای

گل و فرموالســیون آن) ،فناوریهــای تحریــک چــاه
(نظیــر روشهــاي رفــع مشــكالت رســوب واکــس و

ارائه مدل افزایش بهرهوری ...
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آســفالتين در اطــراف چــاه ،شــکاف هیدرولیکــی ،تغییــر

توســعه المانهــای (مــواد ،تجهیــزات و تاسیســات)

تشــکیل میعانــات ،اســیدکاری جهــت کاهــش ضریــب

مخــزن مربوطــه (نظیــر تولیــد مــواد شــیمیایی پایــدار و

ترشــوندگی ناحیــه اطــراف چــاه بــرای جلوگیــری از
صدمهدیدگــی در اطــراف چــاه و تزریــق مــواد بازدارنــده

و تزریــق ژل پلیمــر جهــت جلوگیــری از تولیــد ناخواســته

آب و گاز از چــاه) ،فنآوریهــای مدیریــت پســماندهای

حفــاری و فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز یــا پمپهــای

درونچاهــی اشــاره نمــود [ .]12همچنیــن فنآوریهــای
مخــزن محــور نیــز کــه بایــد در برنامــه فنآورانــه

دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی بــه طــور جــدی دنبــال
شــود میتــوان فناوریهــای مبتنــی بــر تزریــق آب بــه
آبــده و تزریــق گاز بــه کالهــک گازی جهــت حفــظ یــا
افزایــش فشــار مخــزن ،فناوریهــای برداشــت ثالثیــه از

مخــزن بــر پايــه روشهــاي تزريق گاز يــا حــال (امتزاجي

و غيــر امتزاجــي) ،روشهــاي مبتنــی بــر ســيالبزني
(نظیــر تزریــق آب ،آب هوشــمند ،مــواد شــیمیایی نظيــر

پلیمــر و ســورفکتانت ،مــواد نانــو و میکروارگانیســمها و
محصــوالت میکروبــی) و روشهــاي حرارتــي (بهواســطه

مکانیزمهایــی نظیــر کاهــش گرانــروی ،تغییــر ترشــوندگی
ســنگ مخــزن ،کاهــش کشــش بینســطحی ،انبســاط

حرارتــی نفــت و تبخیــر نفتهــای ســبک و از طریــق
فرآیندهایــی ماننــد (الــف) تولیــد حــرارت در خــارج

مخــزن و تزریــق ســیال داغ بــرای مثــال آب داغ ،بخــار
آب 1 SAGD ،و  2 VAPEXبــه عنــوان عامــل جابهجــا

کننــده( ،ب) احتــراق درجــا بــا تزریــق اکســیژن ،حفــر
چاههــای تزریقــی معیــن و ایجــاد یــک جبهــه آتــش

پیشرونــده کــه باعــث ســوزاندن بخشــی از نفــت مخــزن
شــده و در نتیجــه بــه کمــک حــرارت تولیــدی و گازهــای

ناشــی از ســوختن مــواد هیدروکربنــی ،نفــت از داخــل

حفرههــای ســنگ حرکــت مینمایــد و (ج) تحریــک

حرارتــی از طریــق گــرم کــردن چــاه بــا کمــک گازهــای

ســوخته شــده ،گرمکنهــای الکتریکــی و یــا گــردش

ســیال داغ و یــا از طریــق تزریــق دورهای بخــار آب بــرای
چنــد مــاه ،توقــف تزریــق و اجــازه دادن بــه چگالــش بخار
و مجــددا ً تکــرار ایــن فرآینــد و در نهایــت تولیــد نفــت)؛

مربــوط بــه کاربــرد هــر یــک از روشهــای فوقالذکــر در

بــا عملکــرد موثــر در شــرایط مخــزن مــورد نظــر و غلظــت
مناســب تزریــق و انــدازه اســاگ 3ســایز کــه منجــر بــه

بیشــترین برداشــت از مخــزن و کمتریــن هزینــه خواهــد

شــد و یــا انجــام محاســبات و طراحیهــای الزم جهــت
اســتفاده از تجهیــزات و تاسیســات فرآینــدی بــرای تزریــق
مــواد مــورد نظــر) را نــام بــرد [ .]15-12مثالهایــی از

فناوریهــای مرتبــط بــا بهرهبــرداری از میادیــن نفــت
و گاز نیــز شــامل فناوريهــاي هوشــمند توليــد از
مياديــن نفــت و گاز ،فناوريهــاي مربــوط بــه فــرآورش

اوليــه نفــت و گاز در واحدهــاي بهرهبــرداري (نظیــر

نمكزدايــي و گوگردزدایــی) ،فناوريهــاي مربــوط بــه

بهينهســازي تأسيســات مديريــت آبهــاي همــراه و
مديريــت ضايعــات ،فناوریهــای مرتبــط بــا طراحــي،
ســاخت و توليــد مــواد پــر مصــرف در فرآيندهــاي توليــد و
فــرآورش نظيــر دمولســیفایرها ،توســعه و عملياتــي كــردن

روشهــاي نويــن بهينهســازي انــرژي در تجهيــزات و
تاسيســات توليــد و فــرآورش ،فناوريهــاي مناســب

بــراي جمـعآوري گازهــاي همــراه نفــت جهــت جلوگيــري
از ســوزاندن آنهــا و اســتفاده بهينــه در فرآيندهــا و يــا بــه

عنــوان ســيال تزريقشــونده بــه مخــازن در عملياتهــاي
ازديــاد برداشــت میباشــد [ ]12-15کــه تجربــه
فعالیتهــای پژوهشــی در ایــن خصــوص در دانشــگاهها

و مراکــز تحقیقاتــی نســبت بــه فنآوریهــای چاهمحــور
و مخزنمحــور باالتــر اســت ولــی بــه هــر حــال توســعه

ایــن فنآوریهــا نیــز از اهمیــت برخــوردار بــوده و

میبایســت دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی داخلــی
تــاش نماینــد بــه آخریــن فنآوریهــای مربوطــه کــه

بــر اســاس زنجیــره ارزش صنعــت نفــت در قالــب چهــار

دســته شــامل اکتشــاف (نظیــر زمینشناســی اکتشــافی،
ژئوشــیمی اکتشــافی ،ژئوفیزیــک اکتشــافی و تفســیر و
مدلســازی ســهبعدی) ،توصیــف (نظیــر فنآوریهــای
1. Steam-assisted Gravity Drainage
2. Vapor Extraction
3. Slug Size
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توصیــف مخــزن ،مدلســازی و شبیهســازی) ،توســعه

توســعه زنجیــره ارزش آنهــا اســت در مرحلــه اول تــاش
شــد انتظاراتــی کــه اساس ـاً از مراکــز ازدیــاد برداشــت از

اقتصــادی و ریســک) و تولیــد (مدیریــت مخــزن،

اســاس ،مــدل زنجیــره ارزش آنهــا طراحــی شــود .لــذا

(نظیــر فناوریهــای حفــاری ،تعمیــر چــاه ،تکمیــل
چــاه ،فناوریهــای تأسیســات ســطحاالرضی و مطالعــات
فنآوریهــای ازدیــاد برداشــت ،فناوریهــای بهبــود

بهــرهوری چــاه و فنآوریهــای زیســتمحیطی) بیــان

میشــوند دســت پیــدا کننــد .بــا توجــه بــه آن کــه هــدف
از تحقیــق حاضــر ،ارائــه مــدل افزایــش کارایــی ،اثربخشــی

و بهــرهوری مراکــز ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز

کشــور بــا انتخــاب شــرکای فنــاور مناســب خارجــی جهت

مخــازن نفــت و گاز کشــور اســت احصــاء شــود تــا بــر آن

بــه منظــور تهيــه مــدل زنجيــره ارزش مبتنــي بــر اســناد
باالدســتي مراكــز ازديــاد برداشــت نفــت جهــت انتقــال
و توســعه فناوريهــاي باالدســتي فوقالذكــر ،پــس از

مــرور اســناد و مــدارك مرتبــط بــا موضــوع ،ليســتي از

قوانيــن و اســناد مربوطــه [ 5-8 ،2و  ]16جمــعآوری و
دســتهبندی شــد (جــدول .)2

جدول  -2اسناد باالدستی مرتبط با فنآوریهای باالدستی و افزایش ظرفیت تولید صیانتی از میادین نفت و گاز کشور

سیاستهای کلی ابالغی
مقام معظم رهبری در
بخش نفت و گاز []5

 -1افزایــش ظرفیــت تولیــد صیانتشــدة نفــت ،متناســب بــا ذخایــر موجــود و برخــورداری کشــور از افزایــش قــدرت
اقتصـ�ادی ،امنیتـ�ی و سیاسـ�ي
 -2افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز متناســب بــا حجــم ذخایــر کشــور بــه منظــور تأمیــن مصــرف داخلــی و حداکثــر
جایگزینــی بــا فرآوردههــای نفتــی
 -3گســترش تحقیقــات بنیــادی و توســعهای و تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و تــاش بــرای ایجــاد مرکــز جــذب
و صــدور دانــش و خدمــات فنــی و مهندســی انــرژی در ســطح بینالمللــی و ارتقــای فنــاوری در زمینههــای منابــع
و صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی

سند چشمانداز صنعت
نفت و گاز ایران در افق
]6[ 1404

 -4حفــظ جایــگاه ظرفیــت دومیــن تولیــد کننــده نفــت خــام در اوپــک کــه مســتلزم حفــظ فاصلــه مناســب از نظــر
ایجـ�اد ظرفیـ�ت تولیـ�د بـ�ا سـ�ایر رقبـ�ای ایـ�ن جایـ�گاه اسـ�ت.
 -5دســتیابی بــه جایــگاه دوم جهانــی در ظرفیــت تولیــد گاز طبیعــی بــا توجــه بــه ضــرورت اســتفاده از مخــازن
مشــترک
 -6دســتیابی بــه جایــگاه اول اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه آســیای جنــوب غربــی بــا تاکیــد بــر
نقــش نرمافــزاری و تولیــد علــم ،رشــد پرشــتاب اقتصــادی ،ارتقــاء نســبی ســطح درآمــد ســرانه رســیدن بــه اســتقالل
کامــل
 -7برخــورداری از دانــش پیشــرفته توانــا در تولیــد علــم و فـنآوری متکــی بــر ســهم برتــر منابــع انســانی و ســرمایه
اجتماعــی در تولیــد علــم

قانون وظایف و اختیارات
وزارت نفت []6

 -8اعمال حق حاکمیت و مالکیت وزارت نفت بر منابع و ذخائر نفت و گاز
 -9نظارت بر بهرهبرداری بهینه و صیانتی از ذخائر و منابع نفت و گاز کشور
 -10حفــظ و تقویــت مراکــز و موسســات آموزشــی ،دانشــگاهی و تحقیقاتــی ،پژوهشــی و مطالعاتــی جهــت ارتقــای
ســطح علمــی و عملیاتــی و مهارتهــای فنــی و کاربــردی مــورد نیــاز صنعــت نفــت

سیاستهای کلی برنامه
 -11دانشبنیــان نمــودن صنایــع باالدســتی و پاییندســتی نفــت و گاز بــا تأســیس و تقویــت شــرکتهای
ششم توسعه ابالغی مقام
دانشبنیـ�ان بـ�رای طراحـ�ی ،مهندسـ�ی ،سـ�اخت ،نصـ�ب تجهیـ�زات و انتقـ�ال فنـ�اوری بهمنظـ�ور افزایـ�ش خودکفایـ�ی.
معظم رهبری در بخش
 -12افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاههای نفت و گاز.
نفت و گاز []2
 -13وزارت نفــت موظــف اســت بــه منظــور افزایــش و ارتقــاء تــوان علمــی ،ف ـنآوری و نــوآوری در صنعــت نفــت
معــادل ( )%1از اعتبــارات طرحهــای توســعهای ســاالنه شــرکتهای تابعــه را در طــول برنامــه ،جهــت ایجــاد ظرفیــت
قانون برنامه ششم توسعه
(پتانســیل) جــذب ،توســعه فنآوریهــای اولوی ـتدار نفــت ،گاز و پتروشــیمی و بهکارگیــری آنهــا در صنایــع مرتبــط
کشور (بند ث) ماده )48
و ارتقــاء فنآوریهــای موجــود و بومیســازی آنهــا و کاهــش شــدت انــرژی ضمــن مبادلــه موافقتنامــه بــا معاونــت
[]7
اختصــاص دهــد و گــزارش عملکــرد ایــن بنــد را ســاالنه بــه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی
ارائــه نمایــد.
 -14دانشــگاهها و مراكــز تحقيقاتــي بــا تقويــت امكانــات الزم بــراي اجــراي فعاليتهــاي تحقيقاتــي توســعه فـنآوري
ابالغيه شماره  -534557در حــوزه ازديــاد برداشــت و بهبــود توليــد مخــازن نفــت و گاز ،رســميت بخشــيدن بــه مراكــز تحقيقــات ازديــاد
 1/28مورخ  93/11/12برداشــت را در قالــب فعاليــت تمــام وقــت اعضــاء هيــات علمــي و كاركنــان آن امكانپذيــر ســاخته و بــا تمركــز
حرف ـهاي بــر قراردادهــاي منعقــده ،شــرايط همــكاري بلنــد مــدت ده ســاله را فراهــم نماينــد .تــداوم همكاريهــاي
وزير محترم نفت []8
مشــترك آتــي در اجــراي ايــن شــرط خواهــد بــود.
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بــا اقتبــاس از فعالیتهــای اصلــی و پشــتیبانی ســاختار

از افــراد جامعــه آمــاري مــورد نظــر ،معيارهــاي جزئــی

لیســت اولیــه شــامل  8معیــار کلــی انتخــاب شــریک

انتخــاب شــريك خارجــی جهــت توســعه فناوریهــای

اوليـه مرتبــط بــا هــر یــک از  8معیــار کلــی مذکــور جهت

زنجیــره ارزش پورتــر کــه در جــدول  1آورده شــده اســت

باالدســتی صنعــت نفــت ،متشــكل از  55مــورد ،تهيــه

خارجــی صاحــب ف ـنآوری جهــت توســعه فنآوریهــای

شــد .لیســت  55معيــار اولیــه جزئــی مذکــور بــه تفکیــک

باالدســتی صنعــت نفــت تهیــه گردیــد (جــدول  )3ســپس

هــر یــک از معیارهــای کلــی در جــداول  4تــا  8ارائــه

بــا مــرور اســناد و مــدارك و ادبيات موجــود در ايــن زمينه

شــده اســت.

و پرســش از افــراد صاحبنظــر بــه خصــوص هــر یــک

جدول  3لیست اولیه معيارهاي کلی انتخاب شريك خارجی جهت توسعه فنآوریهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
معیارهای کلی اولیه
1

مدیریت منابع انسانی ،تجهیزات و امکانات

2

سابقه ،تجربه و آشنایی با محیط فعالیت

3

اکتساب تکنولوژی ،طراحی ،توسعه و تولید

4

فروش و خدمات پس از فروش

5

ارتباطات محیطی

6

تامین منابع مالی

7

تامین و تدارکات

8

بازاریابی

جدول  4لیست اولیه معيارهاي جزئی مرتبط با “سابقه ،تجربه و آشنایی با محیط فعالیت” در انتخاب شريك خارجی
1

دارای تجربه همکاریهای قبلی مناسب با مراکز داخل

2

شباهت فنی حوزههای تحقیقاتی و انجام فعالیتهای مشابه

3

ســابقه انجــام پژوهــش و فنــاوری در هــر یــک از زمینههــای مرتبــط بــا ازدیــاد برداشــت در میدانهــای واگــذار
شــده

4

ســابقه همکاریهــای بینالمللــی مناســبی بــر مبنــای ابعــاد قــرارداد و منافــع حاصلــه در حوزههــای فناورانــه
صنعــت نفــت و گاز

5

رتبهبنــدی مناســب جهانــی بــا توجــه بــه منابــع معتبــر بینالمللــی رنکینــگ دانشــگاهها (حضــور در لیســت 300
دانشــگاه برتــر جهــان)

6

انعقــاد قراردادهــای همــکاری منطبــق بــا موازیــن و قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران بــه ویــژه در حــوزه سیاســت
خارجــی

7

برخورداری از تجربه و حسن شهرت داخلی و بینالمللی در حوزههای فناوری نفت و گاز

8

در دســت داشــتن حداقــل  3پــروژه تحقیقاتــی جــاری مرتبــط بــا مهندســی نفــت از شــرکتهای معتبــر بینالمللــی
نفتــی طــی  5ســال اخیــر

9

کیفیت و کارائی پژوهشی در حیطه مهندسی نفت و ازدیاد برداشت نفت

10

همکاریهــای بیــن المللــی در پروژههــای تحقیقاتــی بــر مبنــای مقــاالت مشــترک بــا موسســات وابســته از دو یــا
چنــد کشــور

11

میزان فعالیتهای دانش بنیان ،تولیدات دانش فنی و صنعتی شدن آنها
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جدول  5لیست اولیه معيارهاي جزئی مرتبط با “مدیریت منابع انسانی ،تجهیزات و امکانات” در انتخاب شريك خارجی

1

برخورداری از نیروی انسانی با دانش و مهارت کافی در هر یک از زمینه های مرتبط با ازدیاد برداشت (دانشها و
مهارتهای شرکا باید تکمیل کننده دانش و مهارتهای موجود در دانشگاهها باشد)

2

دسترسی به نیروی کارآزموده ،محقق و ماهر (در صورت نیاز) از شرکتها و مراکز تحقیقاتی دیگر

3

دسترسی به شبکه بینالمللی پژوهشی سایر دانشگاهها به خصوص شرکتهای نفتی بینالمللی

4

وجود نظام کارآمد آموزش و پرورش بهصورت مستمر برای تعلیم کادر مورد نیاز

5

تمایل به آموختن و انتقال تجربیات قبلی به مراکز دانشگاهی

6

تمایل و آمادگی شریک خارجی برای برگزاری کارگاهها ،سمینارهای آموزشی و ...

7

داشتن مرکز رسمی همراه با آزمایشگاههای مورد نیاز ازدیاد برداشت در دانشگاهها

8

وجود تسهیالت و زیرساختهای مرتبط با توسعه فنآوریهای ازدیاد برداشت مورد نیاز

9

دارا بودن و یا امکان دسترسی به آزمایشگاهها و نرمافزارهای مورد نیاز با توجه به مشکالت و چالشهای هر میدان

10

شواهد کافی دال بر سهولت دسترسی و تبادل نیروی انسانی متبحر بین طرفین در داخل و خارج از کشور

11

دارابودن زمینه همکاری در پروژه های بین المللی ازدیاد برداشت

12

تعداد اختراعات مرتبط با هر يك از حوزهها و طرحهاي ازدياد برداشت نفت و گاز

13

پژوهشكدهها و مراكز تحقيقاتي پشتیبان برای هر يك از حوزههاي ازدياد برداشت نفت وگاز

14

دسترسی به سختافزار و نرمافزارهاي تخصصي حرفهای در تمامی رشتههای اکتشاف ،بهرهبرداری ،مخزن و حفاری در
صنعت نفت و گاز از قبیل جدیدترین نسل نرمافزارهای شبیهسازی مخزن ،نرمافزارهای مورد استفاده در بهرهبرداری،
دادههای لرزهنگاری ،چاه نگاری و.....

15

تجهيزات آزمايشگاهي شامل لوازم برای آزمایشات روتین ،ویژه و ...

16

تعداد سمینارها ،انتشارات شامل پاياننامهها ،مقاالت ،مجالت و کتابها

17

تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي فارغالتحصیل و در حال تحصیل (دارای جایزه و مقاالت پراستناد)

18

تعداد اساتید و متخصصین مهندسی نفت و ازدیاد برداشت (دارای جایزه و مقاالت پراستناد)

جدول  6لیست اولیه معيارهاي جزئی مرتبط با “ انتقال فناوری ،طراحی ،توسعه و تولید” و انتخاب شريكای خارجی
1

وجود افراد ،تسهیالت و آزمایشگاهها برای طراحی و توسعه محصوالت فنآورانه

2

برخورداری از قابلیت توسعه و طراحی محصول

3

تجربه طراحی و توسعه محصول جدید فنآورانه

4

وجود قابلیت پیاده سازی طرحهای مرتبط با ازدیاد برداشت

5

توان و تمایل برای انتقال فنآوریهای جدید و نوظهور

6

توان تولید محصوالت مشابه محصوالت مورد نیاز ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز ایران

7

داشتن محصوالت مکمل و توان تکمیل زنجیره ارزش

8

تجربه فعالیتهای بین المللی در هر یک از زمینههای مرتبط با ازدیاد برداشت در میدانهای واگذار شده

9

توانمندی برنامهریزی ،کنترل و اجرای پروژهها مطابق برنامه

10

تعیین دقیق زمینهها و روش انتقال دانش و همچنین فناوری به طرف ایرانی و مشخص نمودن میزان ارتقاء سطح دانش و
فناوری در سالهای آتی ،مشخص بودن نقش و مسئولیت شریک خارجی در تمامی فعالیتهای فناورانه مورد نیاز هر میدان
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جدول  7لیست اولیه معيارهاي جزئی مرتبط با “بازاریابی” و “فروش و خدمات پس از فروش” در انتخاب شريك خارجی
1

حســن شــهرت و اعتبــار در راســتای فعالیتهــای مرتبــط بــا مختصــات هــر یــک از میدانهــای
واگــذار شــده

2

توان بازاریابی و معرفی محصوالت فناورانه در بازارهای منطقه و بازارهای دیگر

3

برخورداری از شبکه عرضه مناسب و کارآمد

4

تجربه فروش در بازارهای منطقه و بین المللی

5

شناخت بازار و کمک به ورود سریع به بازار

6

میزان درآمد حاصل از پژوهشها ،درآمد موسسه و حاصل از تحقیق

جدول  – 8لیست اولیه معيارهاي جزئی انتخاب شريك خارجی مرتبط با “تامین و تدارکات” “ ،تامین منابع مالی” و “ارتباطات محیطی”
1

دسترسی به منابع و مواد اولیه (پایدار و ارزان قیمت)

2

کثرت تعداد تامین کنندگان در شبکه تامین شریک خارجی

3

وجود تامین کنندگان قوی در شبکه تامین شریک خارجی

4

تمایــل شــریک خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری جهــت توســعه فنآوریهــای مرتبــط بــا ازدیــاد
برداشــت

5

آشنایی با قوانین و مقررات محلی

6

اشنایی با فرهنگ و رسوم اجتماعی محلی

7

حسن شهرت نزد محافل اجتماعی ،مدنی و زیست محیطی

8

مانع نبودن قراردادهای جاری شریک خارجی برای فعالیت با دانشگاههای ایران

9

عدم اخالل سهامداران برای ارتباط با دانشگاههای ایرانی

10

همکاری شریک خارجی بدون تاثیرپذیری از شرایط بینالمللی و منطقهای

نتایج و بحث

بــا توجــه بــه ســاختار زنجیــره ارزش پورتــر (جــدول )1

و بــا اقتبــاس از اهــداف موضوعــه در اســناد باالدســتی
(جــدول  )2و پــس از اخــذ نظــرات دریافتــی از اعضــای

کارگــروه و بحــث و تبــادل نظــر در جلســات گروهــی،
مــدل زنجیــره ارزش مراکــز ازدیــاد برداشــت نفــت بــه

صــورت شــکل  1طراحــی گرديــده اســت .همانطــور کــه
در مدل شــکل  1نشــان داده شــده اســت افزایــش و ازدیاد
ضريــب بازيافــت و بهبــود تولیــد صیانتــی بــا اســتفاده از
فنآوريهــاي نويــن ازديــاد برداشــت بــا توجــه بــه مــوارد

 9 ،8 ،5 ،4 ،2 ،1و  12در جــدول  2بــه عنــوان هــدف

نهایــی زنجیــره ارزش انتخــاب گردیــده اســت .بــا توجــه

بــه ماموریــت واگــذار شــده بــه دانشــگاهها و مراکــز
تحقیقاتــی در خصــوص انتقــال و توســعه ف ـنآوری و بــر

اســاس اهــداف اســناد باالدســتی مذکــور در محورهــای

 11 ،7 ،6 ،3و  13در جــدول  ،2فعالیتهــای اصلــی آنهــا

بــه ترتیــب شناســایی فنآوریهــای نوظهــور جهانــي،
روشهــای جــذب و انتقــال فناوریهــای پیشــرفته،

بومیســازی و توســعه فــنآوری ،بهکارگیــری و صــدور
فنــاوری ،تجاریســازی فــنآوری و خدمــات پشــتيباني

و پــس از فــروش و در نهایــت توجــه بــه چرخــه عمــر
ف ـنآوری تعییــن گردیــد.
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شناسایی
فناوریهای
پیشرفته روز
جهانی و نوظهور

شکل  1مدل پیشنهادی زنجیره ارزش مراکز ازدیاد برداشت نفت در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور

شکل  2معیارهای اصلی  6گانه انتخاب شرکای خارجی توسعه فنآوری برای مراکز ازدیاد برداشت نفت و گاز کشور

ارائه مدل افزایش بهرهوری ...
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جهــت تحقــق درســت اهــداف فعالیتهــای اصلــی

معيارهــاي جزئــي را نشــان ميدهــد .از داليــل انتخــاب

مدیریــت منابــع انســانی و مديريــت دانــش توانايــي ايجــاد

نفــت بــه فنآوريهــاي پيشــرفته توســط دانشــگاهها و

نیــز پشــتیبانیهایی نظیــر فعالیتهــای زیرســاختی،
شــبکه و بهكارگيــري شــركاي ديگــر (ردیفهــای 10 ،3

شــركاي خارجــي ميتــوان بــه زمینــه دسترســي صنعــت

مراكــز تحقيقاتــي از طريــق شــركاي مذكــور و يــا شــبكه

و  14در جــدول  )2در نظــر گرفتــه شــده اســت .لیســت

خارجــي متصــل بــه شــركاي خارجــی اشــاره نمــود.

فنــاوري خارجــي کــه از مــرور اســناد و مــدارك و ادبيــات

آنهــا جهــت توســعه فنــاوري نيــز باشــد ميتــوان

اولیــه معیارهــای کلــی و جزئــی انتخــاب مراكــز صاحــب

موجــود در ايــن زمينــه و پرســش از افــراد صاحبنظــر

بــه خصــوص جامعــه آمــاري مــورد نظــر تهیــه شــده

بــود در بیــن اعضــای کارگــروه توزیــع گردیــد و پــس از
جمـعآوری و بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص معیارهــای

پیشــنهادی و تحلیــل نتایــج ،عوامــل بــا تاثیــر کــم حــذف
و بعضــی از عوامــل نیــز بــا یکدیگــر تلفیــق گردیدنــد .در
نهایــت  6معیــار کلــی تعییــن و میــزان اهمیــت هــر یــک
مشــخص گردیــد (شــکل .)2

چنانچــه مشــاركت خارجــي همــراه بــا ســرمايهگذاري
اطمينــان داشــت كــه شــركاي خارجــي بــه جهــت كنترل
و مديريــت ســرمايه آورده خــود ،بــه افزايــش بهــرهوري

ســرمايه و انتقــال درســت ف ـنآوري بــه كشــور مبــادرت

ورزنــد .شــبكه فناورانــه متصــل بــه شــركاي خارجــي نيــز

ميتوانــد دسترســي بــه منابــع و مــواد اوليــه و كاالهــاي
اساســي واســطهاي در خــارج از كشــور را كــه در رونــد
توســعه فــنآوري الزم اســت تضميــن نمایــد.

همچنيــن شــبكههاي فنآورانــه خارجــي و داخلــي

پارامترهــای 6گانــه اصلــی موثــر در انتخــاب شــركاي

نيــز فرآينــد يادگيــري مهارتهــا و دســتيابي بــه

و مراكــز تحقيقاتــي کــه در شــکل  2نشــان داده شــده

نيــاز را تســهيل و تســريع مينمايــد .چنانچــه شــبكه

خارجــي توســعه فــنآوري باالدســتي بــراي دانشــگاهها
طــوری طراحــی شــدهاند کــه زنجیــره ارزش مراکــز

ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز را افزایــش دهنــد.
در ایــن خصــوص عواملــی نظیــر انتقــال فنــاوری ،توســعه
فنــاوری ،صــدور فنــاوری و تجاریســازی فــنآوری،

خدمــات پشــتیبانی و چرخــه عمــر فــنآوری تحــت
عنــوان "مدیریــت فــنآوری" بــا باالتریــن وزن در مــدل
انتخــاب شــرکای خارجــی مــورد مالحظــه قــرار گرفتــه

شــدهاند .لــذا چنانچــه شــرکای خارجــی صاحــب

فنآوريهــاي در مــرز دانــش و دانشهــاي فنــي مــورد

توســعه فنــاوري خارجــي ،همانطــور كــه پيشــتر اشــاره

شــد ســرمايهگذاري مالــي نيــز نماينــد و دسترســي بــه

بازارهــاي منطق ـهاي و فرامنطق ـهاي در خصــوص توســعه
مياديــن نفــت و گاز و صــادرات كاالهــا و خدمــات فنآورانه
نيــز بــراي دانشــگاهها و مراكــز تحقيقاتــي كشــور تســهيل
ميگــردد .بــه عبــارت ديگــر ســرمايهگذاريهاي

خارجــي ،بــه پيــدا كــردن بازارهــاي خارجــي صــادرات

دانــش و فــنآوري نيــز كمــك خواهــد نمــود.

فنآوریهــای پیشــرفته مــورد نیــاز میادیــن کشــور

همانطــور كــه در جــدول  9نشــان داده شــده ،دانشــگاهها

صحیحــی اجــرا شــود هــدف نهایــی زنجیــره ارزش کــه از

ايــران بايــد بــه دنبــال شــركايي باشــند كــه دانــش و

ضریــب بازیافــت و بهبــود تولیــد صیانتــی بــا اســتفاده از

اختيــار داشــته باشــند .همچنين جهــت افزايش اثربخشــي

و افزايــش برداشــت از میادیــن نفــت و گاز مشــترک را نیــز

لحــاظ توانمنديهــاي فنآورانــه مكمــل طــرف ايرانــي

انتخــاب شــوند و فرآینــد مدیریــت فنــاوری بــه طــور

و مراكــز تحقيقاتــي طــرف قــرارداد بــا شــركت ملــي نفــت

مراکــز ازدیــاد برداشــت مــورد انتظــار اســت یعنــی افزایش

فنآوريهــاي مــورد نيــاز مياديــن نفــت و گاز كشــور را در

فنآوریهــای نویــن ازدیــاد برداشــت و بــه ویــژه توســعه

فعاليتهــاي توســعه فـنآوري ،شــريك خارجــي بايــد بــه

میتــوان بــا اطمینــان بیشــتری دنبــال نمــود .جــدول 9

باشــد.

نيــز وزن كل هــر يــك از معيارهــاي اصلــي و ســقف امتياز
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جدول  9معیارها و شاخصهای انتخاب مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی خارجی (بر اساس نقطه نظرات اعضای کارگروه)
معیار کلی

1

مدیریت
منابع انسانی،
تجهیزات و
امکانات

2

سابقه و تجربه
در حوزه
نیازهای میدان
مورد نظر

معیارهای جزئی

وزن
کلی

 -1برخورداری از نیروی انسانی با دانش و مهارت کافی و مكمل طرف ايراني در هر یک از زمینههای
مرتبط با ازدیاد برداشت و بهبود تولید

25

 -2دسترسی به نیروی کار ماهر (در صورت نیاز) از شرکتها و مراکز تحقیقاتی دیگر

13

 -3وجود نظام کارآمد یادگیری مستمر

5

 -4تمایل برای آموزش و انتقال تجربیات قبلی به مراکز طرف قرارداد در قالب آموزش حین کار

5

 -5تمایل و آمادگی برای برگزاری کارگاهها ،سمینارهای آموزشی و ...
 -6وجود تسهیالت و آزمایشگاههای مرتبط با فناوریهای ازدیاد برداشت و بهبود تولید

23

 -7وجود نظام مدیریت دانش

7
100

 -1تجربه همکاریهای قبلی (از نظر تعداد و طرف قرارداد)
 -2سابقه انجام پژوهش و فناوری در هر یک از زمینه های مرتبط با ازدیاد برداشت و بهبود تولید در
شرایط مشابه با میدانهای منتخب

37
5

جمع

4

5

تامین منابع
مالی

6

ارتباطات
محیطی

63
100

 -1برخورداری از قابلیت توسعه و طراحی محصول

5

 -2تجربه طراحی و توسعه محصول جدید

7

 -3وجود قابلیت پیاده سازی طرحهای مرتبط با ازدیاد برداشت

14

 -4تمایل برای انتقال فناوریهای جدید

16

 -5توان توسعه فناوریهای مورد نیاز ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز ایران

16

 -6داشتن فناوری مکمل و متمم زنجیره ارزش یکدیگر

5

6

 -7تجربه فعالیتهای بین المللی در هر یک از زمینه های مرتبط با ازدیاد برداشت در شرایط مشابه
میدانهای منتخب

19

 -8توانمندی برنامه ریزی ،کنترل و اجرای پروژه ها مطابق برنامه

6

 -9دارا بودن زنجیره از ایده تا بازار

5

 -10فناوریهای تجاری شده

8

جمع
توانایی شبکه
سازی و
بکارگیری
شرکای دیگر

17
9

جمع

 3مدیریت فناوری

سقف
امتیاز

 -1دسترسی به فناوریهای پیشرفته و داشتن متخصصین و نخبگان ازدیاد برداشت و منابع دیگر ،مواد
اولیه و تجهیزات و ( ..در صورت نیاز)
 -2کثرت تعداد تامین کنندگان در شبکه تامین شریک خارجی

100
69
3

 -3وجود تامین کنندگان قوی در شبکه تامین شریک خارجی

15

جمع
 -1تمایل شریک خارجی برای سرمایه گذاری جهت توسعه فناوریهای مرتبط با ازدیاد برداشت

100
2

جمع

 -3حسن شهرت نزد محافل اجتماعی ،مدنی و زیست محیطی
جمع

100
100

 -1آشنایی با قوانین و مقررات محلی
 -2آشنایی با فرهنگ و رسوم اجتماعی محلی

16

36
1

26
38
100

ارائه مدل افزایش بهرهوری ...
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بــه عبــارت ديگــر دانشــگاهها و مراكــز تحقيقاتــي كــه بــه

تقویــت زیرســاختهای الزم (شــامل امکانــات و تجهیــزات

صنعــت نفــت انتخــاب شــدهاند ميبايســت بــا انتخــاب

منابــع انســانی بــه عنــوان مهمتریــن ســرمایه ســازمانی و

عنــوان واســطه انتقــال و توســعه فنآوريهــاي باالدســتي
شركتها/دانشــگاهها/مراكز تحقيقاتــي صاحــب فــنآوري
مناســب ،بــه يادگيــري مهارتهــا و توانمنديهــاي

شــركاي خــود بپردازنــد و قابليتهــاي خــود را ارتقــاء

داده و كمــك نماينــد صنعــت نفــت ،فنآوريهــاي مــورد
نيــاز خــود را جهــت نيــل بــه اهــداف اســناد باالدســتي
مذكــور در جــدول  2تاميــن نمايــد.
نتيجهگيري

در مقالــه حاضــر ابتــدا بــا اقتبــاس از زنجيــره ارزش

پورتــر ،يــك زنجيــره ارزش بــراي مراكــز ازديــاد برداشــت
از مخــازن نفــت و گاز كشــور طراحــي و ارائــه شــد .در
ایــن خصــوص تــاش گردیــد مبانــي طراحــي زنجيــره
ارزش مذكــور ،اهــداف فناورانــه منــدرج در اســناد

باالدســتي وزارت نفــت باشــد .لــذا هــدف نهایــی مــدل
زنجیــره ارزش فــوق ،دســتیابی بــه فناوریهــای

پیشــرفته ازدیــاد برداشــت و بهبــود تولیــد صیانتــی
از مخــازن نفــت و گاز در نظــر گرفتــه شــد و جهــت
تحقــق آن ،بایــد فعالیتهــای اصلــی فنآورانــه (شــامل

شناســایی فنآوریهــای پیشــرفته در حوزههایــی نظیــر

اکتشــاف ،توصیــف مخــزن ،توســعه میــدان و تولیــد
منابــع هیدروکربــوری ،انتقــال ،بومیســازی و توســعه
فناوریهــا بــا لحــاظ چرخــه عمــر فناوریهــای مــورد

نظــر ،بهکارگیــری فنــاوری و همچنیــن صــدور خدمــات
فنآورانــه بــه خصــوص بــه کشــورهای منطقــه) بــا

آزمایشــگاهی ،ســختافزارها و نرمافزارهــا) ،مدیریــت
مدیریــت دانشهــای (تولیــد دانــش از کلیــه فعالیتهــای

فنآورانــه ،مستندســازی و بــه اشــتراکگذاری آنهــا بــه
ذینفعــان حــوزه فنــاوری) بایــد صــورت پذیــرد .در ادامــه

بــا مالحظــه زنجیــره ارزش فــوق و بــر اســاس مطالعــات

کتابخانـهای و پرسشــنامه اولیــه کــه در اختیــار نخبــگان
و صاحبنظــران حوزههــای باالدســتی صنعــت نفــت
قــرار داده شــد 8 ،معیــار اولیــه کلــی و مجموعـاً  55معیــار

جزئــی ،زیــر مجموعــه معیارهــای کلــی مذکــور ،مشــخص
گردیــد .ســپس بــا بحــث و تبــادل نظــر میــان نخبــگان
و صاحبنظــران فوقالذکــر طــی جلســات متوالــی،

يــك مــدل  6پارامتــري (معیــار کلــی) حــاوی  26معیــار

جزئــی بــراي انتخــاب شــركاي خارجــي جهــت توســعه
فنآوريهــاي باالدســتي صنعــت نفــت توســعه داده شــد

و بــرای معیارهــای کلــی و جزئــی مطروحــه فــوق نیــز

بــه ترتیــب وزن کلــی و ســقف امتیــاز تعییــن گردیــد.
در مــدل مذكــور ،پارامترهايــي نظيــر مديريــت منابــع

انســاني ،تجهيــزات و امكانــات ،ســابقه و تجربــه در حــوزه
نيازهــاي ميدانهــاي كشــور و مديريــت فنــاوري از وزن
بيشــتري نســبت بــه ســاير پارامترهــا برخــوردار هســتند.

بــا در نظــر گرفتــن تــوام وزن كلــي و ســقف امتيــاز ،معيار
جزئــي ســابقه انجــام پژوهــش و فناوريهــاي هــر يــك
از زمينههــاي مرتبــط بــا ازديــاد برداشــت در شــرايط
مشــابه ميدانهــاي منتخــب از اهميــت باالتــري نســبت

بــه ســاير معيارهــاي جزئــي برخــوردار بــوده اســت.
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INTRODUCTION

In order to develop the goals for Iran’s oil industry,
technology transfer is a quick way to access the
required technologies such as improved and enhanced
oil recovery (IOR/EOR) technologies. By considering
the characteristics of Iran’s oil fields and its long history
of production as well as the low recovery factor of oil
reservoirs, the acquisition of technologies, specially
related to IOR/EOR technologies are high priorities in
the Iran’s oil industry. Therefore, the National Iranian
Oil Company signed contracts with some Iran’s
universities and research centers. Moreover, they were
selected as the consultant for transfer and development
of technology through foreign partnerships. In this
regard, an appropriate model for screening and
selecting potential foreign partners is necessary.
Therefore, an optimal and effective value chain for
Iranian upstream research centers was required.
With the value chain approach in analyzing intraorganizational activities, the strengths and weaknesses
of each activities and then requirements for foreign
partners can be identified.
The various parameters which should be considered
by Iran’s universities and research centers to select
foreign partners regarding to transfer and development
of oil and gas upstream technologies were described
in this paper.
Then we used a questionnaire based on Delphi method.
Questionnaires were sent to experts of National Iranian
Oil Company (NIOC) who had experiences in IOR/
EOR technologies. As this study is question-based and
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complete answers
through decision making and soft operation research,
the questions are:
1. What are the important criteria and sub-criteria
regarding to the selection of foreign partners for
Iranian universities and research centers to transfer
and develop IOR/EOR technologies?
2. What is the priority of criteria and sub-criteria?
After that, the following steps were done: (1)
determining the factors influencing the selection of
foreign partners, (2) making the model and collecting
information related to the problem, (3) analyzing the
data, and (4) developing a decision-making model
based on the results.

Results and Discussion

According to the Porter’s value chain structure [1],
NIOC documents related to the IOR/EOR technologies and comments obtained from NIOC experts, the
value chain model of Iranian EOR Research Centers
was designed as Fig. 1.
Decision-making model based on the results was developed as follows:
(1)
In this equation, the parameter f(x) is the sum of the
scores taking into account the total weight, n is the
number of criteria, and m is number of sub-criteria in
set of each criterion.
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Fig. 1: Value chain for IOR/EOR research centers.
Table 1: Criteria and sub-criteria to select foreign partners.
Total criteria

1.
Human
resource management,
equipment and facilities

2.
Experience
in requirements of the
Iranian oil and gas field

3.

Technology
management

4.
Networking
and working with other
partners
5.

tendency to
invest

6.
Environmental considerations

Sub criteria
1. Experts related to IOR/EOR from Iranian oil reservoirs
2. Access to experts (if needed) from other companies and research
centers
3. Existence of a long-term learning system
4. Tendency to train and transfer of experiences to the Iranian EOR
centers
5. Tendency to hold workshops, training seminars and etc.
6. Access to facilities and laboratories related to IOR/EOR technologies
7. Access to knowledge management system
Sum
1. Previous experiences and contracts
2. Research background on the fields similar to Iran’s oil and gas fields
Sum
1. Ability to design and develop the technology-based products
2. Experience in design and development of new technology-based
products
3. Ability to imply and do IOR/EOR projects
4. Tendency to transfer of new technology
5. Ability to develop IOR/EOR technologies related to Iranian oil and
gas fields
6. Access to the value chain of technology
7. International experiences similar to the requirements of Iranian
fields
8. Ability to plan, control and apply mega projects
9. Access to the chain from idea to market
10. Commercial technology-based products
Sum
1. Access to advanced technologies, experts and elites, and other
resources, materials and equipment, etc. (if needed)
2. Number of suppliers in the foreign partner supply network
3. Existence of the valid suppliers in external partner network
Sum
1- Tendency of partners to invest in the development of EOR/IOR
technology
Sum
1. Familiarity with local laws and regulations
2. Familiarity with local culture and traditions
3. Good reputation in social, civic and environmental communities
Sum

Weighting

Limit of
score
25
13
5

7

17
9
23
7
100

5

37
63
100
5
7
14
16

5

16
6
19
6
5
8
100
69

3

16
15
100

2

100

1

100
36
26
38
100

31
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Conclusions
In this article, a chain of value was designed for Iranian
EOR research centers. Then, based on the chain of
value, a 6-parameter model contains 26 sub-criterions
was developed to choose foreign partners for transfer
of technology.
In this model, the parameters such as human resources
management, equipment and facilities, background
and experiences of foreign partners regarding Iran's oil
and gas fields and technology management were more
important than other parameters.
By considering the weight and the limit of the scores,
the sub-criterion of the research background on the
fields similar to Iranian oil and gas fields was the most
important criterion.
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