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صنعتي دانشگاه مدیریت و مهندسي صنایعدانشکده  MBAرشته  کارشناسي ارشددانشجوی دوره  کیانحامد اینجانب 

ده از تحلیل استفااولویت بندی تكنولوژی های صنایع باالدستي صنعت نفت با »نویسنده پایان نامه با عنوان  شاهرود

 شوم.متعهد می دکتر محمد علي موالیي تحت راهنمائی« زنجیره ارزش

 .تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

 های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.در استفاده از نتایج پژوهش 

  نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه پایانمطالب مندرج در

 نشده است.

   شاهرود دانشگاه صنعتی»کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقاالت مستخرج با نام »

 به چاپ خواهد رسید.« Shahrood  University  of  Technology»و یا 

 امه ناند در مقاالت مستخرج از پایانحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده

 گردد.رعایت می

 ول ها( استفاده شده است ضوابط و اصهای آندر کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که از موجود زنده )یا بافت

 اخالقی رعایت شده است.

  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است

  اصل رازداری، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است.

                                                                                                                        تاریخ                                                                                                                   

 امضای دانشجو

 

 

 

 

 مالكیت نتایج و حق نشر

  ای، نرم افزارها و های رایانه)مقاالت مستخرج، کتاب، برنامهکلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن

باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات تجهیزات ساخته شده( متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می

  علمی مربوطه ذکر شود.

 باشد.نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمیستفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایانا 

 

 تعهد نامه

 



VII 
 

 چكیده
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صنایع باالدستی نفت نیز به عنوان  .دانست آینده و حاضر دوران رقابتی مزیت و آفرین ارزش عامل مهمترین توان

 زمانبر هب توجه با لکن اصلی ترین قسمت زنجیره ارزش نفت طیف گسترده ای از تکنولوژی ها را در بر می گیرد.

تا این تکنولوژی ها برای پرداختن و سرمایه گذاری بیشتر  است نیاز ها تکنولوژی این توسعه بودن بر هزینه و

 بندی شوند. اولویت

ه ب به عنوان بخشی از مراحل تدوین استراتژی تکنولوژی، هاارزیابی و اولویت بندی تکنولوژیاینکه با توجه به 

و با عنایت به اهمیت شناخت فرآیند ایجاد ارزش در صنعت نفت و باالخص بخش باالدستی آن؛  حساب می آید

نجام مطالعات ابدین منظور ابتدا با  گرفته است.پورتر سرلوحه انجام تحقیق قرار  الگوی تدوین استراتژی تکنولوژی

در مورد تدوین استراتژی تکنولوژی، ارزیابی و اولویت بندی قبلی  کتابخانه ای و بررسی تحقیقات انجام یافته

 از دو دیدگاه توانمدی و تکنولوژی و همچنین زنجیره ارزش صنعت نفت، شاخص های ابتدایی ارزیابی تکنولوژی

و زنجیره ارزش صنعت نفت در صنایع باالدستی استخراج شده و مدل اجرایی تحقیق طراحی  یجذابیت تکنولوژ

 .ه استگردید

ا باولیه، زنجیره ارزش باالدستی صنعت نفت مورد تحلیل قرار گرفته و با شناسایی صاحب نظران در این تحقیق 

ا سپس ب .استخراج شده است  جیره هازنتکنولوژی زیر مجموعه این درخت ، منابع موجود و نظر خبرگانتوجه به 

برای  شناسایی و توانمندی( –)جذابیت  تکنولوژیهای ارزیابی و اولویت بندی شاخص  استفاده از نظرات خبرگان
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 به پیمایش میزان هر شاخص برایبا تهیه پرسشنامه ای بعد از آن  .صنایع باالدستی نفت بومی سازی شده است 

ی ها اولویت بندستفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، این تکنولوژیهر تکنولوژی پرداخته و با ا

گردیدند. با توجه به اولویت بندی انجام شده، در میان تکنولوژی های چهارده گانه، تکنولوژی ازدیاد برداشت با 

ن تولید نفت از ای اختالف زیاد در رتبه اول قرار گرفت. نظر به این که اکثر مخازن نفتی بزرگ کشور که عمده

مخازن می باشد در نیمه دوم عمر خود هستند، این رتبه نشان می دهد که توجه خبرگان به افزایش ضریب ازدیاد 

تحلیل  برای مناسبی مبنای تواند می بندی اولویت اینبرداشت یا همان ظرفیت تولید از مخازن بسیار زیاد است. 

وژی و هر زنجیره ارزش باشد. نتایج این تحقیق می تواند مرجع مناسبی مقایسه ای اهمیت و ارزش آفرینی هر تکنول

 .باشد نفت باالدستی صنایع در جدید های تکنولوژی توسعه در گذاری سرمایه و گذاری سیاست برای
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 مقدمه 1 - 1

 شورک...  و علمی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، های عرصه تمامی در نفت صنعت تاثیر سهم به توجه با

 دومین ظرفیت جایگاه حفظ. است شده دیده اهمیت پر بسیار 4141 افق در صنعت این انداز چشم

 رقبای سایر با تولید ظرفیت ایجاد ازنظر مناسب فاصله حفظ مستلزم که اوپك در خام نفت کننده تولید

 رورتض به توجه با طبیعی گاز تولید ظرفیت در جهانی دوم جایگاه به دستیابی و است جایگاه این

 قرار توجه مورد گاز و نفت صنعت انداز چشم در در که است مواردی جمله از مشترك مخازن از استفاده

مقتدرانه در عرصه بین المللی بدون دستیابی به توان در جهان کنونی، حضور با عزت و  .است گرفته

و نوآوری امکان پذیر نیست و این وضعیتی است که هر روزه نیز بر ابعاد آن افزوده می شود.  تکنولوژی

واردی است م تکنولوژیزیرا توجه به اقتصاد مبتنی بر دانایی و اهمیت های اقتصادی و استراتژیك کسب 

 ه را از کشور های دیگر متمایز می کند.که کشور های توسعه یافت

 صنعت .است ضروری آن ارزش زنجیره تحلیل و دقیق شناسایی صنعت، این در ارزش سازی بیشینه برای

 به گاز و نفت منابع تبدیل آنها هدف که شود می شامل را ها فرآیند و ها فعالیت از بزرگی گستره نفت

 گاز و فتن اکتشاف برای مناسب مناطق شناسایی با ها یندفرآ این. است استفاده قابل نهایی محصوالت
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 این. شود می تولید آنها از و یافته توسعه شده، ارزیابی نفتی میادین اکتشاف از بعد. شود می شروع

صنایع  عنوان به آن از و شده نامیده( E,P&D) میدان توسعه و تولید اکتشاف، کلی طور به ها فعالیت

 .ودش می یاد باالدستی نفت

 سود کل از %04 به نزدیك تقریبا نفت یکپارچه های شرکت 7442 سال در آمریکا کنگره گزارش طبق

 زیادی اربسی اهمیت از نفت باالدستی صنایع بنابراین. اند کرده کسب باالدستی های فعالیت از را خود

 صرف،م بازار و مالی نابعم طبیعی، منابع انسانی، منابع از گذر از پس. باشد می برخوردار ارزش ایجاد در

 تصنع. دانست آینده و حاضر دوران رقابتی مزیت و آفرین ارزش عامل مهمترین توان می را تکنولوژی

 نوعت نظر از چه و جغرافیایی گستره نظر از چه صنایع، وسیعترین از یکی عنوان به نفت باالدستی

 نولوژیتک گیری کار به و توسعه. باشد دعام این بر شاهدی تواند می آن، در استفاده مورد تکنولوژیهای

 زنجیره در افزوده ارزش ایجاد و کارایی افزایش و ها هزینه کاهش در زیادی بسیار اهمیت جدید های

 .داشت خواهد باالدستی صنایع ارزش

 آن ضرورت تحقیق و موضوع بیان 2 - 1

 مانه یا صنعت ینا باالدستی بخش و شده شناخته ایران در صنعت مهمترین عنوان به نفت صنعت

 راینبناب. است برخوردار بیشتری اهمیت از ها بخش سایر به نسیت میدان توسعه و تولید اکتشاف،

. شود انجام کنند می ارزش ایجاد آن در که هایی زنجیره مورد در صحیحی تحلیل که است آن نیازمند

 ابعمن نتوان شاید. است ژیتکنولو کند می ایجاد رقابتی مزیت ارزش زنجیره در که عاملی ترین مهم

 ینا است مشخص که چیزی حداقل ولی نمود، تلقی اهمیت کم صنعت این در را مالی منابع و طبیعی

 شود یم احساس پیوسته طور به آنها دادن توسعه و جدید نفتی منابع کردن پیدا به نیاز وقتی که است

 اهمیت روز هر آن توسعه و تکنولوژی به نیاز باشند می کوچکتر هم و تر پیچیده هم جدید منابع و

 هداشت کاربرد بخش این در که هایی تکنولوژی مدیریت بنابراین  .کند پیدامی نفت صنعت در بیشتری
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 آزمایشات و مطالعات .دارد بسزایی اهمیت کنند می ایجاد افزوده ارزش و کاهش را ها هزینه نحوی به و

 سبک را الزم کفایت بازار به ورود برای آنها تا شود امانج باید ها تکنولوژی این توسعه برای وسیعی

 ودکمب این به توجه با. بود خواهد بر زمان و بر هزینه ها تکنولوژی این سازی تجاری نتیجه در. کنند

 اب و همزمان را آنها تمام سازی تجاری توان نمی ها، تکنولوژی وسیع طیف و هزینه و زمان نظر از منابع

 است نیاز ها تکنولوژی این توسعه بودن بر هزینه و زمانبر به توجه با لکن .کرد شروع یکسان توجه

 نولوژیتک آنها اساس بر و شده شناسایی ارزش زنجیره در ها تکنولوژییابی ارز در گذار تاثیر های شاخص

 سرمایه برای و  شده شناسایی کنند می ایجاد را ارزش بیشترین ارزش زنجیره های حلقه در که هایی

 رمایهس و گذاری سیاست برای مناسبی مبنای تواند می بندی اولویت این. شوند بندی اولویت گذاری

 .باشد نفت باالدستی صنایع در جدید های تکنولوژی توسعه در گذاری

 سوال های تحقیق 3 - 1

 کدامند؟ صنایع باالدستی نفت های تکنولوژیدر ارزیابی  موثر های شاخص 

 کدامند؟ صنایع باالدستی نفت ارزش زنجیره از لقهح هر در کلیدی های تکنولوژی 

 دارد؟ قرار اولویت در صنایع باالدستی نفت های تکنولوژی از کدامیك در گذاری سرمایه 

 تحقیق اهداف 4 - 1

 دف زیر بیان کرد:هچهار توان در قالب اهداف تحقیق را می

 الدستی نفت اولویت بندی تکنولوژی های صنایع باارزیابی  -4

تکنولوژی های صنایع باالدستی  رزیابی و اولویت بندیهای تاثیر گذار در ا شناسایی شاخص -7

 نفت

 شناسایی و ارزیابی درخت تکنولوژی در صنایع باالدستی نفت -3
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 تحلیل و بررسی زنجیره ارزش در صنایع باالدستی نفت -1

 

 

 گرفته انجام مطالعات و تحقیقات سابقه 5 - 1

 در صنایع باالدستی ش و مدیریت استراتژیك تکنولوژیزنجیره ارززمینه مطالعه  در تحقیقاتی کنون تا

  صورت گرفته است.نفت 

  ریزی برنامه مدل طراحی" با عنوان رساله دکتری خوددر  4334سال مریم ابراهیمی در 

به ارائه " (پتروشیمی صنعت: موردی مطالعه) ترکیبی هوشمند رویکرد با تکنولوژی استراتژیك

 فازی در مورد تکنولوژی های-با رویکرد ترکیبی نورو کنولوژیتمدل برنامه ریزی استراتژیك 

 صنعت پتروشیمی پرداخته است. 

  استراتژیك ریزی برنامه"در پژوهشی با عنوان  7440سپهر قاضی نوری و همکاران در سال 

به ارائه تعریف و چارچوبی برای توسعه یك استراتژی تکنولوژی  "ایران در نانو تکنولوژی ملی

شم چ"نانو در ایران پرداخته است. در این تحقیق، آنها از مفاهیم  تکنولوژیلی برای در سطح م

 برای تعریف مفهوم جدیدی برای "استراتژی تکنولوژی بنگاه"و همچنین  "انداز ملی تکنولوژی

استفاده کرده اند. سپس با آزمودن چندین استراتژی تکنولوژی ملی  "استراتژی تکنولوژی ملی"

رای نانو ب تکنولوژیی مختلف در کشور های مختلف، استراتژی ملی تکنولوژی در در زمینه ها

ایران تدوین شده است. در این تحقیق در حین فرآیند تدوین استراتژی تکنولوژی در مورد 

ارزیابی تکنولوژی از شاخص های جذابیت و توانمندی استفاده شده است. با توجه به اهداف و 

و توانایی کشور در توسعه و  تکنولوژیهایی درباره جذابیت  خط مشی کالن کشور، شاخص

های فهرست شده تعیین شده است. سپس این شاخص ها در ارزیای هر حوزه  تکنولوژیکاربرد 

ور و توانایی کش تکنولوژی، شاخص جذابیت  تکنولوژیاستفاده شده و در هر حوزه  تکنولوژی
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راج چهار نوع استراتژی استخ تکنولوژیوضعیت  محاسبه و بر اساس تکنولوژیدر توسعه کاربرد 

 شده است. 

  چك جمهوری تکنولوژی انداز چشم تدوین" در تحقیقی با عنوان 7444گلوساکك در سال" 

می پردازد.  7444به تدوین اولین چشم انداز تکنولوژی صورت گرفته در جمهوری چك درسال 

و  "رنامه ملی برای پژوهش جهت دارب"هدف چشم انداز تکنولوژی شناسایی اولویت ها برای 

 همچنین بوجود آوردن روشی مناسب برای بکار گیری و مدیریت برنامه های جدید بوده است

در بخش های کلیدی صنعتی تکمیل شده است. در بحث  SWOTها با تحلیل  پانلبحث های 

( استفاده شده )توانمدی )جذابیت( و امکان پذیری ارزیابی تکنولوژی نیز از شاخص های اهمیت

 (7444است. )گلوساك، 

  های توسعه در ها و استراتژیپیل سوختی : اولویت "کتاب دکتر آراستی و همکارانشان در

در مورد پیل سوختی به شناسایی تکنولوژی های مربوطه، شناسایی معیارهای اولویت  "کشور

 (4302همکاران، )آراستی و  .اندبندی و انتخاب تکنولوژی های اولویت دار پرداخته 

  ملی های شرکت در ارزش زنجیره تحلیل به 7444 سال در هایی گزارش در جهانی بانك 

 شرکت و ارزیابی را آفرینی ارزش بر موثر های سیاست و پرداخته دنیا سراسر در( NOCs)نفت

 .است کرده بررسی موردی مطالعه عنوان به دنیا سراسر در را متعددی نفتی ملی های

 74 قرن در نروژ گاز و نفت صنعت توسعه استراتژی تدوین به اقدام نروژ دولت 7447 سال در 

 تهگرف قرار صنعت این توسعه هایبرنامه مبنای استراتژی این که است کرده OG21 به موسوم

 کسب رد آن جایگاه و تکنولوژی نقش به ریزانبرنامه ویژه توجه برنامه، این نکته مهمترین. است

 .است گاز و نفت صنعت از درآمد
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 آماری جامعه 6 - 1

 های صنایع باالدستی نفت است.تکنولوژی ،تحقیقمورد  آماری جامعه

 تحقیق روش 7 - 1

تحقیق حاضر از نگاه هدف تحقیق، توسعه ای است و مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. توصیفی 

 نجام می شود. ازبدلیل آنکه در این پژوهش، تعیین و توصیف ویژگی های متغیر ها در یك وضعیت ا

 منظر تحلیل واقعیت ها یا اطالعات موجود ارزیابی شده و تحلیل دقیق بر اساس آن انجام شده است.

 

 اطالعات گردآوری هایروش 8 - 1

 .و پرسش نامه ( و کتا بخانه ای می باشد ، میدانی )شامل مصاحبهروش گرد آوری اطالعات

 سنجش روش 9 - 1

و همچنین از ابزارهای شناخته شده مدیریت  د معیارهتصمیم گیری چندر این تحقیق از روش های 

 تکنولوژی استفاده می شود.

 تحقیق انجام از پس انتظار مورد نتایج 11 - 1

ی صنایع تکنولوژی هاشاخص های تاثیر گذار در ارزیابی  رودپس از انجام تحقیق حاضر انتظار می

بر اساس آنها برای سرمایه  هاتکنولوژی  این در زنجیره ارزش شناسایی شده و باالدستی صنعت نفت



8 
 

گذاری اولویت بندی شوند. این اولویت بندی می تواند مبنای مناسبی برای سیاست گذاری و سرمایه 

 گذاری در توسعه تکنولوژی های جدید در صنایع باالدستی نفت باشد.



 

 

 

 

  

 مرور ادبیات (2 فصل
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 مقدمه 1 - 2

یش روی علوم مختلف قرار داده است. اندیشمندان و عالمانی های جدید را پامروزه توسعه دانش حوزه

های های علمی، دریچهموجود، محدود نکردند، توانستند با مرزشکنی دانشکه خود را به مرزهای 

جدیدی را به دنیای پیچیده و گسترده علوم هستی بگشایند و بسیاری از علومی را که دسترسی به آنها 

 بود، به عنوان دانش روزمره در اختیار بشر قرار دهند.برای انسان غیر قابل تصور 

ر ه های اندیشمندان درای کرده است. دیدگاهاین امر تعاریف علمی را نیز دستخوش تحوالت گسترده

های جدیدی بر اساس مطالعات وتجربیات ژهحوزه مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و تعاریف با وا

ها واژگان و مفاهیم مدیریتی نیز از این امر مستثنا نبوده و با تغییر دیدگاه جدید، ابداع و ارائه شده است.

های جدید، عالوه بر ابداع واژگان جدید، تعاریف و مفاهیم مربوط یندهای مدیریتی، و ایجاد حوزهآو فر

 اند. هبه واژگان قبلی نیز تغییر کرده است و محققان نظرات گوناگونی را درباره این مفاهیم مطرح نمود

 این اآشنایی ب و های مختلفاز دیدگاهکلیدی تحقیق ریف برخی از واژگان اتععلوه بر ارائه در این فصل 

ك ذهن بتوان با به کارگیری یهای مشابه انجام گرفته فبلی نیز پرداخته می شود تا به تحقیق، هادیدگاه

دست دگی ورود به مباحث فصول بعد را بهخالق و شناسایی وجوه اشتراك و افتراق تعاریف ارائه شده، آما

 آورد.
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 تکنولوژی 2 - 2

ننده ارائه شده است که منعکس ک تکنولوژیو تعابیر مختلفی از  تعاریف ،تکنولوژیدر ادبیات مدیریت 

در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره  .نظران این رشته استنقطه نظرات متفاوت محققین و صاحب

 شود:می

 منتج که خدمات، ارائه یا و کاال تولید برای الزم هایمهارت و دانش از ستا عبارت تکنولوژی 

 (4303 ، 4شریف) است طبیعت در موجود هایقانون ترکیب و انسان شناخت و فکری قدرت از

 کارگیری محصوالت، کاربرد عملی دانش علمی و مهندسی برای طراحی، توسعه و به تکنولوژی

 (.4332 ،7فلوید یاشد.)خدمات، فرآیندها و عملیات می

 و علمی کاربردهای از استفاده و علمی مطالعه از است عبارت لغت فرهنگ در تکنولوژی معنی 

 (.7444 ،3آکسفورد لغت فرهنگ) مهندسی

 1لیلخ) انسان زندگی نیازهای به پاسخگویی راستای در علم کاربرد از است عبارت تکنولوژی، 

7444.) 

 این  شوند، و ازاملی دارد که سبب تبدیل یك ایده به محصول میداللت بر تمامی عو تکنولوژی

های اصلی، طریق افزایش درآمد را به دنبال دارند و پارامترهایی نظیر زیرساخت فعالیت

ها و تجارب، خدمات ، سیستمها و دانش فنیفرآیند، مهارت تکنولوژیمحصول،  تکنولوژی

 .(7444، 5)بنتندگیریریتی را در بر میاطالعاتی، پشتیبانی لجستیك و رویکردهای مد

                                                             
4 Sharif 
7 Floyd 
3 Oxford 
1 Khalil 
5 Bennett 
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 هاست که منشا علوم تجربی و تجربیات عملی ها، ابزارها و تکنیكای از دانشمجموعه تکنولوژی

، 6زاه)کی ها و خدمات کاربرد دارندبوده و در طراحی و تولید محصوالت، فرآیندها و، سیستم

7444). 

کاربرد  معنایبه  تکنولوژیدارند که  فاق نظراین نکته ات اکثر محققین برشود، طور که مالحظه میهمان

 کند،می متمایز عمومی هایدانش نوع از را تکنولوژی که کلیدی مشخصه عملی دانش علمی است و

  .کندمی تمرکز سازمان فنی دانش بر زیرا است، آن بودن کاربردی

 تکنولوژیریت یمد 3 - 2

 مختلفی هایتعریف است، آن از که مختلفی تعبیرهای و رشته این وسعت به توجه با تکنولوژی مدیریت

وسسه که توسط ماست چه در این تحقیق به عنوان تعریف مبنایی قرار گرفته، تعریف زیر نآ. داراست را

 است:پیشنهاد شده  4335سال  در 2اروپاو نوآوری  تکنولوژیمدیریت 

از برداری و حفاظت اثربخش رهبه شناسایی، انتخاب، اکتساب، توسعه، به تکنولوژیمدیریت 

ملکرد عبهبود بازار و  موقعیتحفظ دستیابی و  که برای)محصول، فرآیند و زیرساخت(  هاییتکنولوژی

 دارد. توجه سازمانبه اهداف  در راستای دستیابیکسب و کار 

 اشاره دارد: تکنولوژیبه دو نکته مهم در مدیریت این تعریف 

 و اهداف سازمان امری حیاتی است که این موضوع  تکنولوژیکیع ایجاد و حفظ ارتباط بین مناب

مدیریت موثر دانش و ارتباطات با  بههاست و های مهم سازمانهنوز به عنوان یکی از چالش

 ولوژیکیتکناز ابزار و فرآیندها نیاز دارد. بنابراین درك و ایجاد ارتباط بین کارکردهای گیری بهره

 باشد.و تجاری سازمان ضروری می

                                                             
6 Chieza 
2 Europen Institute of Technology and Innovation Management (EITIM) 
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  ای از فرآیندهای مدیریت دارد که تعریف نیاز به مجموعه تکنولوژیمدیریت موثرEITIM  شامل

(. 4335 ،0گریگوری) باشدمی حفاظت و برداریبهره پنج فرآیند شناسایی، انتخاب، اکتساب،

ها قابل مشاهده نیستند و نوعاً میان دیگر فرایندهای کسب و این فرآیندها همیشه در شرکت

 نمایند.ار مانند استراتژی، نوآوری و عملیات ظهور میک

 در شکل زیر چارچوب شرح داده شده در باال نشان داده شده است:

 

 (1995 ،یگوریگر) یتکنولوژ تیریمد 1-2شکل 

  

ر د تکنولوژیکیو منظر بازرگانی و نیازمند ایجاد جریان دانش میان دانش میان د تکنولوژیت یمدیر

(. 4744و دیگران،  3است )پروبرت تکنولوژیکیسازمان دستیابی به تعادل میان کشش بازار و فشار 

در شکل  دارد. بستگیهای خارجی های داخلی و هم زمینههای دانش هم به زمینهطبیعت این جریان

                                                             
0 Gregory 
3 Probert 
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و ارتباط آن با فرآیندهای کسب و کار به عنوان  یتکنولوژریف ارائه شده از مدیریت امفاهیم مرتبط با تع

  ن نشان داده شده است.آعوامل پشتیان 

 تکنولوژیاستراتژی  4 - 2

 : از عبارتند هاآن از برخی که است شده بیان تکنولوژی استراتژی برای گوناگونی تعاریف

 برداریهرهب و توسعه گذاری،سرمایه با ارتباط در هابنگاه که است تصمیمی تکنولوژی استراتژی 

 (. 4333 همکاران، و 44کالرك) کنندمی اتخاذ خود فرآیند و محصول هایتکنولوژی از

 به وجهت با تکنولوژی توسعه زمینه در گذاریسرمایه هایاولویت تعیین تکنولوژی استراتژی 

 (.7444 خلیل،) است بنگاه( بلندمدت هایهدف) کالن استراتژی

 تراتژیاس تفسیر و ترجمه را آن توانمی که است عملیاتی تژیاسترا یك تکنولوژی استراتژی 

 روش ای رقابتی برتر موقعیت کسب روش که طوری به دانست، تکنولوژی حوزه در سازمان کالن

 ،44الدانی) کندمی تعیین سازمان تکنولوژی توسعه طریق از را سازمان بلندمدت هایهدف تحقق

4303.) 

یا در سطح یك صنعت تدوین شود. در ارتباط با مفهوم استراتژی  استراتژی می تواند در سطح ملی

همانند مفاهیم استراتژی و تکنولوژی، تعاریف و تعابیر مختلفی وجود دارد که منعکس کننده تکنولوژی 

نظرات مختلف محققین در این زمینه است. از میان این تعابیر دو مولفه زیر از مقبولیت بیشتری در بین 

 رخوردارند:صاحب نظران ب

استراتژی تکنولوژی عبارت است از تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی با  -4

 ؛توجه به اهداف کالن )ملی یا صنعت(

 .استراتژی تکنولوژی عبارتست از تعیین روش مناسب توسعه و بهره برداری از تکنولوژی ها -7

                                                             
44 Clark 
44 Danila 
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 الگوهای تدوین استراتژی تکنولوژی 1 - 4 - 2

فوق می توان گفت که یکی از نیاز های اصلی در صنعت باالدستی نفت تدوین  با توجه به مطالب

تکنولوژی به معنی تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی و نیز تعیین روش  استراتژی

مناسب سرمایه گذاری در تکنولوژی های منتخب می باشد. هدف تحقیق حاضر این است تا بخش اولیه 

وین استراتژی تکنولوژی در صنایع باالدستی صنعت نفت یا همان اولویت بندی تکنولوژی از فرآیند تد

 انجام دهد.ها را 

 توان بهاز جمله می ها و الگوهای متعددی پیشنهاد شده است.مدل تکنولوژیین استراتژی برای تدو

، ، مدل چپلت 46و سارن فورد و 45لیتل ،41کینزیمك ،43، مدل مورین، مدل هکس و مجلوف47پورترمدل 

 زا اشاره کرد. آلن و همیلتون و مدل کیه-و تووستیگا، مدل بوز

 مدل هکس و مجلوف 1 - 1 - 4 - 2

اه کمك اند که به بنگههای عملیاتی تعریف کرداستراتژی تکنولوژی را یکی از استراتژی مجلوف و هکس

 .(4336)هکس و مجلوف،  کند تا به استراتژی رقابتی خود جامه عمل بپوشاندمی

a) یابي از منظر فرآیندارز 

های اصلی فرآیند تدوین استراتژی های کالن شرکت ورودیبر اساس مدل هکس و مجلوف، استراتژی

د و کننهای تکنولوژیك را تعیین میهای کالن نیازمندیاستراتژی. دهندتکنولوژی را تشکیل می

شوند )رویکرد شناسایی می های تکنولوژیكبر اساس نیازمندی 42های استراتژیك تکنولوژیواحد

سو و  پردازد از یكهای تکنولوژیك بنگاه میها و قوتیابی(. تحلیل درونی که به بررسی ضعفموقعیت

                                                             
Porter 47 

Hax and Majluf 43 

Mckinsey 41 

Little 45 

Ford and Saren 46 

Strategic Technology Units 42 (STUs) 
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ارزیابی جذابیت تکنولوژی از سوی دیگر اطالعات مورد نیاز برای تدوین استراتژی تکنولوژی را فراهم 

 فرآیند عقالیی دارد.ها، نشان از یك کنند. ترتیب قرارگرفتن گاممی

یابی های استراتژیك و ارزتنها تفاوت این مدل نسبت به مدل پورتر در ارزیابی همزمان جذابیت تکنولوژی

گیرد ها است. در مدل پورتر ابتدا ارزیابی جذابیت صورت میتوانمندی بنگاه در ارتباط با این تکنولوژی

شود. ولی در مورد ب(، توانمندی بنگاه ارزیابی میهای جذاب )منتخو سپس در ارتباط با تکنولوژی

شوند. به همین دلیل شاید بتوان نتیجه گرفت که هکس و مجلوف این دو ارزیابی بطور موازی انجام می

)آراستی و  گیردیابی فاصله میاز رویکرد موقعیتمدل هکس و مجلوف نسبت به مدل پورتر کمی

 .(4303نیت، پاك

b) تواارزیابي از منظر مح 

ها سه تصمیم اصلی )انتخاب، روش دستیابی، نبر اساس مدل هکس و مجلوف، استراتژی تکنولوژی نه ت

شود، بلکه برخی تصمیمات دیگری را مانند هوشمندی تکنولوژیك، انتخاب بندی( را شامل میزمان

 )هکس و رد.گیهای تحقیق و توسعه نیز در بر میهای توسعة تکنولوژی و سازماندهی فعالیتپروژه

 (4336مجلوف، 

های کند که در آن اولویتبرای توسعة تکنولوژی ارائه می "برنامه"در این مدل استراتژی تکنولوژی یك 

بندی را شود. این برنامه همچنین زمانگیری و روش مناسب دستیابی به تکنولوژی تعیین میتصمیم

 (4303یت، نو پاك ی. )آراستاستراتژی توجه دارد "موقعیت"کند که به بعد مشخص می
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 کینزیمدل مك 2 - 1 - 4 - 2

برای تدوین استراتژی تکنولوژی  40کینزی یك ماتریس تحلیل پرتفویمك شرکت مشاورة مدیریت -4

دورنمای افزایش "و  "43وریدورنمای افزایش بهره"این ماتریس بر دو محور  پیشنهاد کرده است.

 .(4305، 74)فوستر بنا شده است "74گذاریبازده سرمایه

ای در نظر گرفته شده است که عبارتند گانههای سهگزینه ها در ماتریس،ر اساس موقعیت تکنولوژیب -4

و سرمایه "73طلبانهتوسعة فرصت"رویکرد  گذاری با، سرمایه"77تأکید بسیار زیاد"گذاری با سرمایه از

 ."71حمایت دفاعی محدود"گذاری با رویکرد

a) ارزیابي از منظر فرآیند 

های تدوین استراتژی تکنولوژی را بر اساس مدل بعی وجود ندارد که به صراحت گاممتأسفانه من

 کینزی توضیح دهد.مك

گیری و ماتریس فوق که برای انتخاب استراتژی طراحی شده است، های تصمیمولی با توجه به پارامتر

 توان نتیجه گرفت که:می

 وژی دارد؛این مدل یك رویکرد عقالیی به تدوین استراتژی تکنول 

 برد؛یابی برای تدوین استراتژی تکنولوژی بهره میاز تفکر موقعیت 

 دهد که جایگاه اینوری )نگاه به درون سازمان( و نتایج )نگاه به بیرون سازمان( نشان میتحلیل بهره

یت، نو پاك ی)آراست مشابه مدل هکس و مجلوف است ،محورمنبع -یابیمدل بر روی طیف موقعیت

4303). 

                                                             
Portfolio Analysis Matrix 40 

vityProspects for Increased Producti 43 

Prospects for Increased Yield 74 

Foster 74 

Heavy Emphasis 77 

Opportunistic Development 73 

Limited Defensive Support 71 
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b) ارزیابي از منظر محتوی 

(. گذاری توسعه یافته است )انتخاب تکنولوژیهای سرمایهتردیدی نیست که این مدل برای تعیین اولویت

گذاری قرار گیرند و برخی دیگر با توجه به شوند تا قویاً مورد سرمایهها انتخاب میبرخی تکنولوژی

 "نحوة دستیابی"توان در های این دو دسته را میوژیشوند. تفاوت میان تکنولها توسعه داده میفرصت

های دستة اول بیشتر بر مبنای تحقیق و توسعة داخلی و رسد توسعة تکنولوژیمشاهده کرد. به نظر می

ه به هایی کهای دستة دوم به روشگیرد و دستیابی به تکنولوژیزای بنگاه صورت میهای درونفعالیت

 یت،نپاك و ی)آراست شوداند )به عنوان مثال مشارکت یا خرید تکنولوژی( انجام می منابع بیرونی وابسته

4303.) 

توسعة تکنولوژی ارائه  "برنامة"کند، اما تکنولوژیك برای سازمان تعریف نمی "موقعیت"این مدل 

 دهد.می

 

 مدل لیتل 3 - 1 - 4 - 2

ستراتژی تکنولوژی را ارائه های تدوین انیز یکی دیگر از مدل 75شرکت مشاورة مدیریت آرتور دی لیتل

 (:4304 )لیتل، کرده است. برای تدوین استراتژی تکنولوژی در مدل لیتل چهار گام اصلی باید طی شود

 های این کار بر اساس برنامة استراتژیك )شناسایی بخش :های مورد نیازشناسایی تکنولوژی

 گیرد؛میبازار/محصول( و عوامل کلیدی موفقیت در هر بخش بازار صورت 

 های مهم برای تحقق عوامل کلیدی ها و انتخاب تکنولوژیتعیین اهمیت استراتژیك تکنولوژی

وند؛ شها به چهار دسته تقسیم میها با توجه به اثر رقابتی آندر این گام تکنولوژی :موفقیت

ورود  ، در حالپایه )که برای بقا در کسب و کار حیاتی هستند(، کلیدی )دارای اثر رقابتی زیاد(

                                                             
Arthur D. Little 75 
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به بازار )که توسط برخی رقبا در حال آزمایش هستند( و نوظهور )دارای اثر رقابتی ناشناخته، 

 کننده(.اما امیدوار

 ؛ رهبر بندی کردطبقه توان در پنج سطحنقاط قوت بنگاه را می :های بنگاهها و قوتتعیین ضعف

  دفاع و ضعیف.مطلق، قوی، مطلوب، قابل

 های ها و قوتزمان ضعفاستراتژی تکنولوژی بر اساس تحلیل هم :راتژی تکنولوژیتدوین است

 .شودها از طرف دیگر، تدوین میبنگاه از یك طرف و اثر رقابتی تکنولوژی

a) ارزیابي از منظر فرآیند 

 دهدلیتل شبیه به هکس و مجلوف یك فرآیند گام به گام برای تدوین استراتژی تکنولوژی پیشنهاد می

اخته ها پرد)رویکرد عقالیی(. در گام اول به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و نحوة پاسخگویی به آن

 کند. ولی در مقایسه با مدل پورتر توجه بیشتری بهیابی تبعیت میشود. در نتیجه از مکتب موقعیتمی

گیرند. بدیهی سی قرار میها مورد بررها و تهدیدمحیط بیرونی بنگاه دارد. زیرا در مدل پورتر فرصت

ها برای یك بنگاه بدون توجه به محیط درون آن امکان پذیر نیست. ها و تهدیداست که شناسایی فرصت

در مقابل، در مدل لیتل فرآیند تدوین استراتژی تکنولوژی با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شروع 

های فعال در آن صنعت یکسان هستند. اهشود. عوامل کلیدی موفقیت در یك صنعت، برای تمام بنگمی

های بنگاه و نقاط قوت و ضعف آن ارتباطی ندارد )یا به عبارت دیگر عوامل کلیدی موفقیت به ویژگی

دارد(. استفاده از عامل کلیدی موفقیت در تحلیل، به معنی توجه کمتر به محیط درونی ارتباط کمی

یشتر محور نسبت به مدل پورتر بمنبع -یابیهای موقعیتکردبنگاه است. بنابراین مدل لیتل در طیف روی

 (.4303یت، نو پاك ی)آراست یابی تمایل داردسمت رویکرد موقعیت

b) ارزیابي از منظر محتوی 

ناسب ها متاین استراتژی .کندرا در ارتباط با توسعة تکنولوژی پیشنهاد می 76لیتل پنج استراتژی عمومی

ت شوند. بدیهی است میزان جذابیو موقعیت بنگاه در آن تکنولوژی تعیین میبا جذابیت هر تکنولوژی 

                                                             
generic strategies 76 
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گذاری های پایه بیشتر بوده و به همان تناسب میزان سرمایههای نوظهور نسبت به تکنولوژیتکنولوژی

ای بها بیشتر خواهد بود. به عالوه، در شرایطی که شکاف تکنولوژیك بنگاه با رقمورد نیاز برای توسعه آن

ه گذاری مورد نیاز بیشتر است؛ تا جایی که بنگاآل( بیشتر باشد، میزان سرمایهاصلی آن )یا با حالت ایده

د، ها وجود دارهایی که جذاب هستند و در ضمن شکاف تکنولوژیك باالیی در آناز میان تکنولوژی باید

 (.4303یت، نو پاك ی)آراست .ها کنندگذاری انتخاب کرده و مابقی را ربعضی را برای سرمایه

رسد که به دهد. همچنین به نظر میبرای توسعة تکنولوژی ارائه می "ایبرنامه"در ضمن این مدل 

 .تکنولوژی توجه دارد "موقعیت"

 

 مدل فورد و سارن  4 - 1 - 4 - 2

دستیابی به "کنند که در آن به دو تصمیم یك چارچوب نظری ارائه می 4336در سال  سارن و فورد

در مورد دستیابی به تکنولوژی، منظور از  .پرداخته شده است "بهره برداری از تکنولوژی"و  "تکنولوژی

زای تکنولوژی و منظور از منبع خارجی اکتساب تکنولوژی از طریق انتقال و منبع داخلی توسعه درون

ن )بهره تواند در داخل سازمابرداری از تکنولوژی نیز مییا همکاری مشترك است. بطور مشابه بهره

برداری برای تولید محصوالت یا ارائة خدمات( و یا در خارج آن )فروش تکنولوژی یا حق امتیاز آن به 

 .(4336)فورد و سارن  دیگران( صورت گیرد

a) ارزیابي از منظر فرآیند 

فورد و ) کنندرسد فورد و سارن فرآیند روشنی را برای تدوین استراتژی تکنولوژی ارائه نمیبه نظر می

 توان از منظر فرآیند تدوین استراتژی تحلیل کرد.را نمی . بنابراین، این مدل(4336ارن، س

b) ارزیابي از منظر محتوی 
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اشاره شده است. اما باید منظور از مدیریت  برداری به صراحتدر این مدل به روش دستیابی و روش بهره

خود، مدیریت را شامل  در مباحث استراتژی را با دقت بیشتری بررسی کرد. آنان به عنوان بخشی از

 (:4303یت، نو پاك ی)آراست ها عبارتند ازبعضی از آن اند کهههای متعددی دانستفعالیت

 تدوین استراتژی بلندمدت تکنولوژی؛

 های مختلف؛های تکنولوژیك واحدهماهنگی فعالیت

ر دسترس برای پاسخ به نیاز های دهای موجود در شرکت و سایر تکنولوژیسازی تکنولوژییکپارچه

 مشتریان.

هایی وجود دارد. به عنوان مثال مدیریت شود، در مورد این مؤلفه )مدیریت( ابهامهمانطور که مشاهده می

تکنولوژی زیر استراتژی تکنولوژی آمده است و مجدداً تدوین استراتژی تکنولوژی به عنوان یکی از 

 توان نتیجه گرفت کهبرده شده است. به عنوان جمع بندی میهای مدیریت تکنولوژی نام زیرفعالیت

های مختلف کسب و کار، های واحدبرداری و هماهنگی میان تکنولوژیانتخاب، روش دستیابی، بهره

 ها اشاره شده استتصمیماتی هستند که در مدل فورد و سارن در رابطه با استراتژی تکنولوژی به آن

 (.4303 یت،نو پاك یآراست)

 زاکیهمدل  5 - 1 - 4 - 2

 .(7444زا، یه)ک زا تالش کرده است مدلی دینامیکی برای توسعة تکنولوژی در سطح بنگاه ارائه نمایدکیه

a) ارزیابي از منظر فرآیند 

لی و های مختلف )فعزا برای انتخاب یك استراتژی تکنولوژی مناسب باید تکنولوژیبراساس مدل کیه

ها را در ماتریس تکنولوژی کاربرد ها را مشخص نمود و موقعیت آنآنهای آتی( را شناسایی کرد، کاربرد

کمیل کند؛ تعمیق قابلیت، باروری قابلیت، تاد میهاین ماتریس پنج استراتژی کلی را پیشن .تعیین کرد

 (.4303یت، نو پاك ی)آراست قابلیت، تخریب قابلیت و نوسازی قابلیت
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ها تکرار خواهد شد. این تکرار امکان تطبیق سازمان با شود، بلکه باراین فرآیند با یکبار اجرا متوقف نمی

 گیری و بهبود مستمرزا یك مدل تصمیمتوان ادعا کرد که مدل کیهآورد. مییك محیط پویا را فراهم می

 است.

b) ارزیابي از منظر محتوی 

 لوژی را انتخاب، روشزا سه تصمیم اصلی مرتبط با استراتژی تکنوهمانطور که قبالً اشاره شد، کیه

داند. این سه مؤلفه با یکدیگر ارتباطات متقابل دارند. تدوین استراتژی بندی میدستیابی و زمان

همراه است. به عالوه اهداف آتی بنگاه مشخص  "نگاری فضای کسب و کارآینده"تکنولوژی همچنین با

 بندی عرضة تکنولوژی بهدستیابی و زمانهای ارزیابی برای انتخاب، روش ها معیارشده و متناسب با آن

 (.4303 یت،نو پاك ی)آراست بازار، با یك نگاه رو به آینده تعیین شوند

توسعة تکنولوژی )به چه  "برنامة"بندی( و تکنولوژیك شرکت )بر اساس زمان "موقعیت"این مدل 

ا همچنین استراتژی تکنولوژی را زکند. کیههایی در چه زمانی باید پرداخته شود( را ارائه میتکنولوژی

 داند. های گذشته بنگاه مینتیجة رفتار
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 27مدل برگلمن و همکاران 6 - 1 - 4 - 2

 )برگلمن و)یادگیری سازمانی( استوار است  مدل برگلمن و همکاران بر مبنای یك فرآیند تکاملی

 (7444همکاران، 

a) ارزیابي از منظر فرآیند 

توان چنین ، میچارچوب نظری ارائه شده کند ولی ازه نمیاین مدل فرآیندی برای تدوین استراتژی ارائ

کنند. به همین دلیل، محوری ایفا می های بنگاه در تدوین استراتژی نقشگرفت که در آن، قابلیت نتیجه

 .(4303 یت،نو پاك ی)آراست بندی کردمحور دستههای منبعزمرة مدل توان دراین مدل را می

b) ارزیابي از منظر محتوی 

کاران، )برگلمن و هم برگلمن و همکاران معتقدند که استراتژی تکنولوژی باید به سؤاالت زیر پاسخ دهد

7444): 

 های تکنولوژیك متمایزی برای ایجاد و نگهداری مزیت رقابتی مورد نیازند؟چه قابلیت

ها مورد محصوالت فرآیندها باید در هایی باید مورد استفاده قرار گیرند و )چگونه تکنولوژیچه تکنولوژی

 استفاده قرار گیرند؟(

 گذاری در هر تکنولوژی چه میزان باید باشد؟سطح سرمایه

 ها را باید از داخل یا خارج از بنگاه تأمین کرد؟آیا تکنولوژی

 چه زمانی و چگونه تکنولوژی را باید به بازار معرفی کرد؟

 یت شود؟چگونه تکنولوژی و نوآوری باید سازماندهی و مدیر

 به تکنولوژی "نحوة دستیابی"تکنولوژی اشاره دارد. سؤاالت سوم و چهارم به  "انتخاب"سؤال اول به 

 شود. بنابراین، این مدلهای جدید مربوط میکسب تکنولوژی "بندیزمان"پردازند و سؤال پنجم به می

 گیرد.تمام سه بعد )مؤلفه( استراتژی تکنولوژی را در بر می

                                                             
Burgelman and et al. 72 
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ستفاده ها اتکنولوژیك )چه زمانی و چگونه از تکنولوژی "موقعیت"رسد برگلمن و همکاران به یبه نظر م

نند. کتوجه کافی دارند. اگرچه برای آن یك فرآیند اجرایی ارائه نمی "برنامه"کنیم؟(، و همچنین بعد 

 .ژیك توجه داردها با اقدامات استراتدر ضمن، این مدل به محیط صنعت و محیط سازمان و ارتباط آن
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 مدل پورتر 7 - 1 - 4 - 2

مفهوم زنجیره ارزش را ارئه نمود و در سال های بعد خود به تکمیل آن  4304مایکل پورتر در سال 

تواند از دو طریق در استراتژی کالن بنگاه موثر باشد؛ از طریق بر اساس نظر پورتر تکنولوژی میپرداخت. 

آفرینی تغییر در استراتژی بنگاه و دیگری از طریق نقش تأثیر بر محیط بنگاه و جذابیت صنعت و در نتیجه

. پورتر اثر اول را به کمك مدل معروف پنج نیروی (4305)پورتر،  هادر اثربخشی و کارایی فعالیت

تواند هر یك از پنج نیروی رقابت دهد. وی معتقد است که تکنولوژی میمورد بررسی قرار می 70رقابتی

تواند جذابیت صنعت را افزایش یا کاهش بدین ترتیب تحوالت تکنولوژی می را تحت تأثیر قرار دهد و

 دهد.

شود. زنجیرة ارزش، مدلی است برای نمایش بررسی می 73اثر دوم از طریق مفهوم زنجیرة ارزش 

های بنگاه اقتصادی که هریك به تنهایی و نیز به صورت زنجیره برای مشتری ارزش ایجاد فعالیت

پورتر هنگام بررسی زنجیره  .جیرة ارزش، تکنولوژی نقش اساسی در سودآوری بنگاه داردکنند. در زنمی

ارزش، فعالیت های بنگاه را به دو دسته کلی فعالیت های اصلی و فعالیت های پشتیبانی تقسیم می 

کند. هر یك از این فعالیت ها خود به چند زیر بخش دیگر تقسیم می شوند و ذیل هر زیر بخش، 

 ای از تکنولوژی های بنگاه قرار می گیرند. مجموعه

(، 4305نمایی از دسته بندی فعالیت های بنگاه را بر اساس نظر پورتر نمایش می دهد)پورتر  4-7شکل 

تند؛ به این معنا که انجام آنها باعث ارتقای ارزش محصول شده و هس "ارزش افزا"اصلی فعالیت های 

د. فعالیت های پشتیبانی به فعالیت هایی گفته می شود که دستیابی مشتری را به آن تسهیل می کن

حول فعالیت های اصلی و برای تمهید شرایط اجرای آنها انجام گیرند. بر اساس این الگو هر فعالیت در 

زنجیره ارزش با بهره گیری از یك یا چند تکنولوژی، از طریق تبدیل ورودی ها به خروجی ها، در ایجاد 

نقش می کند. به عبارت دیگر تکنولوژی عامل تبدیل ورودی ها به خروجی می شود.  ارزش افزوده ایفای

                                                             
70 Five Competitive Forces 
73 Value Chain 
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بدین ترتیب همان طور که بنگاه، زنجیره ای از فعالیت هاست، می توان آن را زنجیره ای از تکنولوژی 

ها نیز دانست. با این نگرش تکنولوژی عامل تعیین کننده ای در ساختار بنگاه است و در سودآوری و 

 یجاد مزیت رقابتی آن نقش موثری ایفا می کند.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :(4305)پورتر،  داندرا متشکل از مراحل زیر میتکنولوژی پورتر فرآیند تدوین استراتژی 

 زنجیرة ارزش ی موجود درهاشناسایی تکنولوژی 

 حاضر در زنجیره ارزش وجود نداردمورد نیاز که در حال  هایشناسایی تکنولوژی 

 احتمالی تغییرات تکنولوژیك تحوالت تکنولوژیك و الگوی هایمسیر پیش بینی 
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 سیستم اطالعاتی    نی                 آموزش نیروی انسا •

 های انگیزشیسیستماستخدام و ارزیابی نیروی انسانی     •

 توسعه و طراحیتولید آزمایشی                      بهسازی فرآیندها      •

 سیستم اطالعاتیهای مدیریتی     توسعه سیستمها    بهسازی فرآورده •

 ساختار اداری و سازمانیسیستم اطالعاتی                       •

 داریهای اسیستمریزی                              برنامه •

 سیستم اطالعاتیسیستم ارتباطی             حمل و نقل          •

 حمل و نقل •

 انبارداری •

 ی موادبازرس •

 هارسانه •

گزارشات صوتی و  •

 تصویری

 سیستم ارتباطی •

 سیستم اطالعاتی •

 ماشین ابزار •

 بندیبسته •

 طراحی و عملیات •

 حمل و نقل •

 بندیبسته •

 سیستم ارتباطی •

 سیستم اطالعاتی •

تشخیص و رفع  •

 عیب

 سیستم ارتباطی •

 سیستم اطالعاتی •

 سود

 سود

 لجستیك بیروني لجستیك دروني بازاریابي و فروش عملیات تولیدی خدمات

 پوتر ارزش رهیزنج و یتکنولوژ2-2شکل 
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  اختار س توجه به با در ایجاد مزیت رقابتیهای حیاتی ناسایی تکنولوژیشارزیابی جذابیت و

 بنگاه

 تکنولوژی از برای توسعةد نیگذاری مورو توان سرمایه بنگاههای ارزیابی قابلیت 

  بنگاهتدوین استراتژی تکنولوژی برای تقویت جایگاه رقابتی 

 شکل زیر نمای کلی این مدل را نشان می دهد:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مرتبط در سایر ها در بنگاه و تکنولوژیشود پس از شناسایی تکنولوژیهمانطور که مشاهده می

های های احتمالی تغییرات تکنولوژیك، گام بعدی به شناسایی تکنولوژییرصنایع و نیز شناسایی مس

 تعیین زنجیره ارزش فعالیت های بنگاه .4

 شناسایی تکنولوژی های موجود در بنگاه .7

 یره ارزش(اس زنج)بر اس         

 شناسایی تکنولوژی های بالقوه بنگاه .3

 پیش بینی روند تحوالت تکنولوژیك در .1

 تکنولوژی های کلیدی بنگاه     

 ارزیابی جذابیت .6

)اهمیت تکنولوژی های 

 مهم(

ارزیابی توانمندی بنگاه برای سرمایه  .5

گذاری در توسعه تکنولوژی های مهم و 

 حیاتی

 

 تدوین استراتژی تکنولوژی .2

 (1985 پورتر،) پورتر یالگو اساس بر یتکنولوژ یاستراتژ نیتدو ندیفرآ 3-2شکل 
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های پذیری و سازگار با ساختار صنعت اختصاص دارد. در واقع، شناسایی تکنولوژیحیاتی برای رقابت

در  ها رقابت کنونیهای تکنولوژیك آتی به این دلیل اهمیت دارد که این تکنولوژیفعلی و یا گزینه

تا  گیرندهای بعد، منابع بنگاه مورد ارزیابی قرار میدهند. در گامفعلی را تحت تأثیر قرار می صنعت

 پذیر بوده و ثانیاً موقعیتهای کلیدی اوالً امکانگذاری در تکنولوژیروشن شود چه ترکیبی از سرمایه

شود تدوین می اتژی تکنولوژیکند. بنابراین براساس نظریه پورتر، استررقابتی بنگاه را بیشتر تقویت می

 (4303نیت، )آراستی و پاك یابی(.تا از استراتژی کلی حمایت کند )مکتب موقعیت

ورودی  ای کهدهد، به گونهفرآیندی گام به گام برای تدوین استراتژی تکنولوژی پیشنهاد میاین مدل 

 دهد )مدل عقالیی(.هر گام را خروجی گام قبل آن تشکیل می

 

در سطح شرکت است و از مزایای آن این است که می توان آن را به سطح صنعت  این مدل،ی سطح اجرا

صنایع  کنولوژی هایبا توجه به موضوع اصلی تحقیق مبنی بر ارزیابی و اولویت بندی تنیز تعمیم داد. 

 باالدستی صنعت نفت، به عنوان بخشی از مراحل تدوین استراتژی تکنولوژی و با عنایت به اهمیت

م انجامدل پورتر سرلوحه شناخت فرآیند ایجاد ارزش در صنعت نفت و باالخص بخش باالدستی آن؛ 

زنجیره ارزش تالش می شود تا تکنولوژی های کلیدی در  تحلیل با استفاده از است. قرار گرفته تحقیق

وژی مبتنی کنولشده و با توجه به الگوی ارزیابی تشناسایی  به صنایع باالدستیهر زنجیره ارزش مربوط 

 .بر مدل پورتر، اولویت های تکنولوژی در صنایع باالدستی نفت شناسایی گردند

 

 زنجیره ارزش در صنعت نفتتحلیل  5 - 2

های الزم برای توالی فعالیت توسط پورتر منتشر شد،  4305تحلیل زنجیره ارزش، همانگونه که در سال 

و توزیع به مشتری نهایی برسد را بررسی می  اینکه محصول یا خدمت از مفهوم و خرید بوسیله تولید
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گاه ها که زنجیره ارزش مجموعه ای از بنبرای کند. چنین تحلیلی می تواند برای بنگاه های شخصی، 

در راستای تمرکز ما بر خلق ارزش  آنها به هم متصل باشد و یا برای صنایع مورد نظر انجام شود.

سعه، تو اکتشاف و ارزیابی، ت در نظر می گیریم که شاملاجتماعی، زنجیره ارزش صنعت را در بخش نف

 (1-7ن است. )شکل رش، انتقال و بازاریابی هیدروکربتولید، فرآو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنجیره ارزش با شناسایی حوزه های مناسب برای اجرای عملیات اکتشاف نفت و گاز شروع می شود. 

اولیه، میادین نفتی مورد ارزیابی قرار گرفته، توسعه می یابد و تولید می شود. این فعالیت  بعد از اکتشاف

ی شود. یاد م صنایع باالدستی نفتها به صورت کلی اکتشاف و تولید نامیده شده و یا از آنها به عنوان 

ها قسمت خدمات میدان نفتی شامل تعدادی از سرویس های کمکی، و پروژه های مهندسی هستند. آن

. زیر ساخت ها شامل انتقال )مانند خطوط لوله و مهمی از کل صنعت نفت و گاز را تشکیل می دهند

دسترسی به جاده ها، راه آهن و بنادر( و ذخیره، و همچنین ارتباط میان تاسیسات تولید و فرآورش و 

خدمات و 

تجهیزات 

 میدان نفت

 منابع نفت

 اکتشاف و ارزیابی

 توسعه ذخائر

 تولید نفت

 انتقال و ذخیره

 فرآورش گاز پاالیش نفت

 انتقال و ذخیره انتقال و ذخیره

 بازاریابی و توزیع نفت توزیع گازبازاریابی و 

 

 ها:گر خدمات و ورودیدی

 تجارت -

 تامین مالی -

 تحقیق و توسعه -

 مواد شیمیایی فرآیندی -

 غیره -

 پتروشیمی ها

 ( 2119 ولف،) نفت ارزش رهیزنج  4-2شکل 
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وکربن رآورش گاز هیدربین فرآورش و مشتری نهایی صنایع میان دستی نامیده می شود. پاالیش نفت و ف

استخراج شده را تبدیل به مواد قابل استفاده می کند. محصوالت فرآوری شده سپس برای فروش کلی، 

جزئی و یا مستقیم توزیع می شود. از پاالیش و بازاریابی نیز به عنوان صنایع پایین دستی یاد می شود. 

شیمی را تشکیل می دهند. این ارتباط برخی محصوالت معینی از نفت و گاز خوراك اصلی صنایع پترو

  تاریخی و جغرافیایی بین این دو را نشان می دهد.

 مراحل کلیدی صنایع باالدستي نفت در زنجیره ارزش 1 - 5 - 2

منابع اصلی هیدروکربون نفت خام و گاز است. نفت خام یك ماده همگن به حساب نمی آید؛ 

یر ده های سیاه با گرانروی بسیار زیاد تغیظاهر فیزیکی آن از سبك، مایعی تقریبا بدون رنگ تا تو

می یابد. بنابراین نفت می تواند از چند جهت تقسیم بندی شود، که چگالی و میزان سولفور 

موجود در آن دو فاکتور بسیار مهم آن به حساب می آید. چگالی با توجه به خطوط راهنمایی 

 30: نفت سبك معموال باالتر از وضع شده اندازه گیری می شود 34که توسط موسسه نفت آمریکا

هستند. اگر میزان سولفور موجود در آن کمتر  77کمتر از  APIو نفت سنگین دارای  APIدرجه 

درصد باشد، نفت معموال شیرین به حساب آمده و اگر باالتر باشد شور است. )بیکن و توردو،  4از 

7445) 

ه(، و یا در ترکیب و یا محلول در نفت گاز هم به صورت تراکم های جدا از نفت )گاز غیر همرا

)گاز همراه( یافت می شود. ترکیب گاز تولید شده در سطح چاه بسیار متفاوت است، اما در بیشتر 

( مانند اتان، بوتان، پروپان، NGLمواقع به شامل گاز طبیعی خالص )متان(، گاز مایع طبیعی )

الصی مانند دی اکسید کربن و آب است. ایزو بوتان، و گازولین طبیعی و همچنین مقداری ناخا

 گاز همچنین به دو نوع گاز خشك و گاز تر نیز دسته بندی می شود.

                                                             
34 American Petroleum Institute (API) 
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حوضه های رسوبی مناسب برای اکتشاف نفت و یا گاز معموال با استفاده از ابزار های ساده مانند 

اطالعات  عکس برداری هوایی و یا ماهواره ای، و همچنین کاوش مغناطیسی شناسایی می شوند.

جزئی تر از مکان های مشخص سپس توسط مطالعات لرزه نگاری بدست می آید. با استفاده از 

تحلیل های کامپیوتری پیچیده، داده ها برای ایجاد تصاویر از سازند های زمین شناسی و ذخائر 

محتمل هیدروکربن تفسیر می شود. این مرحله از صنایع باالدستی زنجیره ارزش نفت اکتشاف 

 نامیده می شود. 

در قدم بعدی حفاری اکتشافی با استفاده از دکل های مناسب صورت می گیرد. تجهیزات کمکی، 

محصوالت و خدمات بیشتری با عملیات حفاری همراه است. اکثر شرکت های نفت معموال با یك 

ت کمی شرکت خدماتی برای تامین این تجهیزان و خدمات قرارداد می بندند. اگر هیدروکربن با

کافی یافت شود، سپس فرآیند توسعه با حفر چاه های ارزیابی و توسعه ای برای ارزیابی بهتر 

اندازه و امکان سنجی اقتصادی آغاز می شود. این عملیات با حفاری برای تولید تمام عیار و 

. دساخت زیرساخت ها برای اتصال چاه ها به تاسیسات فرآورش یا مسیر های تخلیه ادامه می یاب

 این مرحله از صنایع باالدستی حفاری نامیده می شود.

 34سرعتی که در آن فشار درون مخزن باعث رانده شدن نفت به سمت باال می شود به عنوان نرخ جریان

شناخته می شود. نرخ جریان به خصوصیات مخزن برای مثال خصوصیات سنگ مخزن و در مورد نفت 

 %25از نفت و  %54ی )اولیه( معموال به برداشت خیلی کمتر از بستگی دارد. فشار طبیع 37خام گرانروی

کلی)درصد هیدروکربنی که برداشت  33از گاز منجر می شود. برای افزایش نرخ جریان و ضریب برداشت

می شود( در مواجهه با کاهش غیر قابل اجتناب نرخ تولید طبیعی، متد های متعددی مانند ازدیاد 

 تفاده می شود. برداشت ثانویه و ثالثیه اس

                                                             
34 Flow rate 
37 Viscosity 
33 Recovery factor 
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 ارزیابي و شاخص های اولویت بندی تکنولوژی 6 - 2

 هاییوژیتکنول جذابیت اقتصادی، هایبنگاه و هاسازمان آن بوسیله که است فرآیندی تکنولوژی ارزیابی

 براون،) دارند را آنها از استفاده امکان بالقوه یا و دهندمی قرار استفاده مورد خود محصوالت در که

شاخص  (.7444 خلیل،) دهندمی قرار ارزیابی مورد را خود كتکنولوژی هایتوانمندی ینهمچن و( 4330

ی از دو جنبه توانمند تکنولوژیهای مورد نیاز برای اولویت بندی را می توان با توجه به مفهوم ارزیابی 

 و جذابیت تکنولوژی شناسایی کرد. تکنولوژیکی

 تکنولوژیکي توانمندی ارزیابي 1 - 6 - 2

 و( 4336 ،31 پاندا) تکنولوژیکی توانمندی ارزیابی همچون مختلف اسامی با ادبیات در مندیتوان ارزیابی

 اردد مختلفی انواع تکنولوژیکی توانمندی ارزیابی. شودمی شناخته( 7444 خلیل،) تکنولوژی ممیزی یا

 تکنولوژیکی فعض و قوت نقاط بررسی که به باشدمی تکنولوژیکی شکاف ارزیابی ارزیابی، این انواع از یکی

 یك رد سازمان موقعیت تعیین ارزیابی این از هدف. پردازدمی غیرمستقیم و مستقیم صورت به سازمان

 عیینت متخصصان توسط که آلایده سطح یك با تکنولوژی پیشروهای رقبا، میان در خاص تکنولوژی

 (.7441 آراستی،) باشدمی است شده

 کنترل رد غالباً که دارد بستگی عوامل به یعنی است، نسبی و درونی فاکتور یك تکنولوژی، توانمندی

 به تسلط انتظار مورد سطح ابتدا تکنولوژی، شکاف ارزیابی منظور به. هستند سازمان درونی محیط

 از سطح دو این مقایسه. شودمی سنجیده آن به نسبت فعلی تسلط سطح و گردیده مشخص تکنولوژی

 . (4303باشد )اعرابی، می تکنولوژی آن در وژیتکنول شکاف بیانگر ،توانمندی

ارزیابی میزان توانمندی در ها و معیارهای الزم برای شاخصبا توجه به برسی های تحقیقات گذشته 

 آورده شده است. 4-7 جدول

                                                             
31 Panda 



33 

 

 

 Xشاخص های توانمندی صنعت در حوزه تکنولوژی  1-2 جدول

 

 مرجع شاخص

دسترسی به نیروی کار خبره مورد نیاز در حوزه  -4

 تکنولوژی 

؛ قاضی نوری و 7444کلوساکك، 

 7443؛ جولی، 7443همکاران، 

دسترسی به تجربه، دانش و اطالعات مورد نیاز در  -7

 حوزه تکنولوژی

؛ 7443قاضی نوری و همکاران، 

 7443جولی، 

؛ 7443قاضی نوری و همکاران،  تکنولوژی کافی بودن زیر ساخت ها در بهره برداری از -3

 7443جولی، 

 7444کلوساکك،  سطح آموزش در زمینه های مرتبط -1

 دسترسی به منابع الزم در حوزه تکنولوژی -5
؛ قاضی نوری و 7444کلوساکك، 

 7443؛ جولی، 7443همکاران، 

 7443جولی،  ظرفیت محافظت در مقابل ساخت کپی و بدل  -6

 7443جولی،  کار اصلی میزان ارتباط با کسب و -2

قابلیت پیشروی با دانش علم و تکنولوژی بنیادی  -0

 بواسطه ارتباط با جوامع علمی
 7443؛ جولی، 7444کلوساکك، 

عرضه دستاوردهای پژوهش در حوزه تکنولوژی در  -3

 بازارهای جهانی
 7444کلوساکك، 

 7443؛ جولی، 7444کلوساکك،  حمایت در سیاست گذاری و قوانین مختلف -44

 7443؛ جولی، 7444کلوساکك،  ظرفیت تامین مالی از منابع مختلف -44
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  تکنولوژی جذابیت ارزیابي 2 - 6 - 2

 بنگاه القوهب و بالفعل استفاده مورد هایتکنولوژی جذابیت میزان ارزیابی تکنولوژی، ارزیابی انواع از یکی

 در تکنولوژی آن نقش ماحصل تکنولوژی یك جذابیت میزان استراتژیك، منظر از. باشدمی اقتصادی

 خارج که شودمی تعیین عواملی توسط غالباً تکنولوژی یك جذابیت. است سازمان رقابتی مزیت افزایش

 جذابیت. شودمی مربوط تکنولوژی ذاتی مشخصات به معموالً و بوده سازمان درونی محیط کنترل از

 برای یمتفاوت هایمعیار. کندمی پیدا معنی رقیب هایتکنولوژی با مقایسه در و است نسبی تکنولوژی

با توجه به مطالعه و بررسی تحقیقات گذشته تعدادی از شاخص . دارد وجود تکنولوژی جذابیت ارزیابی

 آورده شده است: 7-7های جذابیت تکنولوژی در جدول 
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 صنعت در x یتکنولوژ حوزه تیجذاب یها شاخص 2-2 جدول

 مرجع شاخص

 7443قاضی نوری و همکاران،  آسانی دسترسی به منابع الزم در حوزه تکنولوژی -4

تکنولوژی در خلق مزیت رقابتی در تولید و توانایی  -7

 صادرات

 7443قاضی نوری و همکاران، 

 7443قاضی نوری و همکاران،  تاثیر تکنولوژی در بهبود کیفیت و رضایت مشتری -3

 7443جولی،  جایگاه تکنولوژی در چرخه حیات آن -1

 ؛ 7444کلوساکك،  تاثیر تکنولوژی در تامین نیاز های جامعه -5

 ؛ 7444کلوساکك،  تکنولوژی برای محیط تاثیرات مفید -6

 ؛ 7444کلوساکك،  تاثیر تکنولوژی بر اثر بخشی انرژی -2

 ؛ 7444کلوساکك،  اهمیت تکنولوژی برای سالمتی انسان -0

 7444کلوساکك،  تاثیر تکنولوژی در ایجاد فرصت های شغلی -3

 7444کلوساکك،  افزایش حجم صادرات ناشی از تکنولوژی -44

 7444کلوساکك،  ر افزایش بهره وریتاثیر تکنولوژی د -44

 7443؛ جولی، 7444کلوساکك،  تاثیر تکنولوژی در گسترش اندازه بازار -47

تاثیر تکنولوژی در گسترش مشارکت های بین  -43

 المللی

 ؛ 7444کلوساکك، 

گستره کاربرد هایی که به واسطه تکنولوژی در  -41

 پژوهش های در حوزه تکنولوژی حاصل می گردد

  ؛7444کلوساکك، 

 7444کلوساکك،  تاثیر تکنولوژی در افزایش تولید ناخالص داخلی -45
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 بررسي تحقیقات مشابه 7 - 2

 هوشمند رویکرد با تکنولوژی استراتژیك ریزی برنامه مدل طراحي 1 - 7 - 2

 (پتروشیمي صنعت: موردی مطالعه)ترکیبي 

کیبی با رویکرد تر تکنولوژیارائه مدل برنامه ریزی استراتژیك  مریم ابراهیمی در رساله دکتری خود به

( در این 4334فازی در مورد تکنولوژی های صنعت پتروشیمی پرداخته است. )مریم ابراهیمی، -نورو

شده و  تهیهبر اساس نظرات خبرگان صنعت پتروشیمی  تکنولوژیتحقیق ابتدا فهرستی از حوزه های 

ود مرتبط با فاوری نیز از مستندات صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. اهداف و استراتژی های موج

سپس با استفاده از مطالعات  کتابخانه ای لیست اولیه ای از شاخص های ارزیابی توانایی و جذابیت 

صنعت پتروشیمی  خبرگانتن از  14تکنولوژی استخراج شده و با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان 

هماهنگی با تخصیص بودجه مالی دولت برای  -46

 توسعه تکنولوژی

 7443قاضی نوری و همکاران، 

 7443قاضی نوری و همکاران،  ملی تکنولوژیکیهماهنگی با اولویت های  -42

 7444اعرابی،  اثر تکنولوژی بر اهداف استراتژیك صنعت -40

 خارج به آن محصوالت یا تکنولوژی فروش امکان -43

 کشور از

 7444اعرابی، 

 7444اعرابی،  اثر تکنولوژی بر محصول نهایی -74

 دیگر از تکنولوژی اثرپذیری یا و بر گذاری اثر -74

 هاتکنولوژی

 7444اعرابی، 

 در هک دیگری هایتکنولوژی با جایگزینی ریسك -77

 هستند ظهور آستانه

 7444 ؛ اعرابی،7443جولی، 
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مرتبط انتخاب شده و مقادیر مرتبط با شاخص ها نیز بدست آمده است. با تحلیل این شاخص های 

 مقادیر تکنولوژی ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

 

شاخص های نهایی برای ارزیابی توانمدی و جذابیت تکنولوژی در دسته بندی های زیر طبقه بندی شده 

 است: 

 :ارزیابي توانمندی 

 تکنولوژیتجاری سازی در حوزه  دسترسی به دانش قابل .4

 تکنولوژیقابلیت پیشروی در بازار جهانی در حوزه  .7

 سیاست گذاری حمایت دولت در .3

در کشور در مقایسه با کل اظهارات  تکنولوژیجایگاه مقایسه ای تعداد ثبت اختراع در حوزه  .1

 در پایگاه های خارجی تکنولوژیموجود ثبت اختراع در حوزه 

 

 :جذابیت تکنولوژی 

 بر بهبود رفاه مشتری و جامعه تکنولوژیتاثیر  .4

 بر گسترش بازارهای محلی، منطقه ای و بین المللی تکنولوژیتاثیر  .7

 و تولید تکنولوژیبا تخصیص بودجه دولت در حوزه پژوهش،  تکنولوژیهماهنگی  .3

 ابتیهای رق تکنولوژیملی و  تکنولوژیکیدر مقایسه با اولویت های  تکنولوژیمناسب بودن  .1

 IPIدر  تکنولوژیخ رشد ثبت اختراع در حوزه نر .5

 

ها در ماتریس های پژوهش محور، دانش  تکنولوژیبا استفاده از میزان شاخص ها، وضعیت و جایگاه  

در هر سه ماتریس به مفهوم خروجی تعریف  تکنولوژیمحور و سرمایه محور مشخص می شود. جایگاه 

تژی ها و میزان اهمیت آنها از منظر خبرگان مورد سپس روایی استراشده در مدل ارائه شده است. 
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طق از جعبه ابزار من تکنولوژیفازی استراتژی های  –بررسی قرار گرفته و در نهایت برای مدلسازی نورو 

در مدل پیشنهادی عالوه بر تاکید بر  ( در نرم افزار متلب استفاده شده است.ANFISفازی، ویرایشگر )

 لوژیتکنوت از شاخص های ثبت اختراع بعنوان مولفه های تدوین استراتژی جذابی -مولفه های توانایی

 نتایج  و مزایای تحقیق عبارتند از: مورد نظر قرار گرفته است.

 تکنولوژیهای صنعت پتروشی و طبقه  تکنولوژیتعیین فهرست  (4

 های حیاتی صنعت تکنولوژیها و مشخص شدن  تکنولوژیاولویت بندی  (7

در  تکنولوژیکه مکمل استراتژی های کالن  تکنولوژیجزئی خاص هر ارائه استراتژی های  (3

 . صنعت است

 مشخص شدن شاخص های توانایی و جذابیت بومی شده در صنعت پتروشیمی ایران.  (1

در صنعت  تکنولوژیمشخص شدن وضعیت توانایی، جذابیت و شاخص های ثبت اختراع هر  (5

 پتروشیمی.

 تکنولوژیستراتژیك ارائه هوشمند توصیه ها و  تصمیمات ا (6

ی صنعت حیاتهای  تکنولوژینانو ذرات و نانو کامپوزیت، تنها  تکنولوژینتایج بررسی نشان می دهد که 

رای ب تکنولوژیپتروشیمی ایران هستند که استراتژی های حفاظت از جایگاه، سرمایه گذاری و انتقال 

 نولوژیتکرمایه گذاری انتخابی برای و  س تکنولوژیآن پیشنهاد شده است. استراتژی توسعه، انتقال 

های نانو پوشش، نانو کاتالیست، زیست پاالیی، تصفیه زیستی پساب، جداسازی گاز، جدا سازی مایع، 

 سنتز غشاهای مورد نیاز جداسازی گاز و سنتز غشاهای مورد نیاز جداسازی مایع پیشنهاد شده است.

 راننانو در ای تکنولوژیك ملي برنامه ریزی استراتژی 2 - 7 - 2

چارچوبی برای توسعه یك استراتژی ارائه تعریف و به  7440سپهر قاضی نوری و همکاران در سال 

 در این تحقیق، آنها از مفاهیمنانو در ایران پرداخته است.  تکنولوژیتکنولوژی در سطح ملی برای 

دی جدیبرای تعریف مفهوم  "استراتژی تکنولوژی بنگاه"و همچنین  "چشم انداز ملی تکنولوژی"
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لی ماستفاده کرده اند. سپس با آزمودن چندین استراتژی تکنولوژی  "استراتژی تکنولوژی ملی"برای 

ران نانو برای ای تکنولوژیاستراتژی ملی تکنولوژی در در زمینه های مختلف در کشور های مختلف، 

کنولوژی ارزیابی ت تدوین شده است. در این تحقیق در حین فرآیند تدوین استراتژی تکنولوژی در مورد

با توجه به اهداف و خط مشی کالن کشور، از شاخص های جذابیت و توانمندی استفاده شده است. 

ست های فهر تکنولوژیو توانایی کشور در توسعه و کاربرد  تکنولوژیشاخص هایی درباره جذابیت 

شده و در هر  استفاده تکنولوژیشده تعیین شده است. سپس این شاخص ها در ارزیای هر حوزه 

و  بهاسمح تکنولوژیی کشور در توسعه کاربرد و توانای تکنولوژی، شاخص جذابیت  تکنولوژیحوزه 

 عالوه بر آن با استفاده از ماتریسچهار نوع استراتژی استخراج شده است.  تکنولوژیبر اساس وضعیت 

انو در ایران شناسایی ن تکنولوژیاستراتژی های توسعه  SWOTهمچنین تحلیل  ظرفیت و اثر بخشی و

 شده است. 

 کشور در تکنولوژی:شاخص های توانمندی 

  تکنولوژیدستیابی به نیروی کار خبره مورد نیاز در توسعه 

  تکنولوژیکافی بودن زیرساخت ها در بهره بردای از 

  تکنولوژیدسترسی به دانش فنی و اطالعات مورد نیاز در توسعه 

  ملی یتکنولوژیکهماهنگی با اولویت های 

  تکنولوژیدسترسی به تجهیزات و سخت افزار مورد نیاز برای توسعه 

  تکنولوژیدسترسی به منابع طبیعی و معدنی مورد نیاز درتوسعه 

 شاخص های جذابیت تکنولوژی: 

 آسانی دسترسی به منابع طبیعی و معدنی 

 داشتن مزیت رقابتی در تولید و صادرات 

 بهبود کیفیت و رضایت مشتری 

  تکنولوژیکی و استفاده آنها توسط کل مردمعمومی از نتایج ادراکات 
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 هماهنگی با تخصیص مالی دولت برای توسعه تکنولوژی 

 زمان مورد نیاز برای کسب تکنولوژی و سودآوری در استفاده از آن 

 ملی در اکتساب تکنولوژیامنیت  مسائل اهمیت 

 

 تکنولوژی جمهوری چك چشم اندازتدوین  3 - 7 - 2

می  7444تکنولوژی صورت گرفته در جمهوری چك درسال  چشم اندازاولین  این تحقیق به تدوین

و  "برنامه ملی برای پژوهش جهت دار"هدف چشم انداز تکنولوژی شناسایی اولویت ها برای پردازد. 

چشم . بوده استهای جدید همچنین بوجود آوردن روشی مناسب برای بکار گیری و مدیریت برنامه 

جهت  34زیر برنامه تقسیم شده و دارای  43برنامه اصلی می باشد، که به  5مل انداز پیشنهاد شده شا

صد نفر از نماینده های  چند کلیدی پژوهشی )تکنولوژی های کلیدی( است. نتایج بوسیله همکاری

موسسات پژوهشی، صنعتی، خدماتی، کسب و کار، مالی در سطح مدیران و همچنین مدیران دولتی و 

ها و کار گروه های کارشناسی گرد هم آمدند بدست آمده است. بحث های  پانله در دیگر سازمان ها ک

در بخش های کلیدی صنعتی تکمیل شده است. در بحث ارزیابی تکنولوژی  SWOTها با تحلیل  پانل

 (7444نیز از شاخص های اهمیت)جذابیت( و امکان پذیری)توانمدی( استفاده شده است. )گلوساك، 

 

  MCDMپایدار: روش کنولوژی های تولید برق اولویت بندی ت 4 - 7 - 2

هدف این تحقیق توسعه یك چارچوب با پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب پایدار ترین 

با توجه به توسعه های سیاسی، اجتماعی،  (7447)مایکوالس رومریس،  تکنولوژی های تولید برق است.

ر د برای تغییر رویه در انرژی ها می شود. از آنجا کهتکنولوژیکی و اقتصادی احساس نیاز بیشتری 

انرژی پایدار معیار های ناسازگار زیادی دخیل هستند، از ابزار های تکنیك های تصمیم منابع  انتخاب

برای تحلیل استفاده شده است. سیستم  MULTIMOORAو  TOPSISگیری چند معیاره از جمله 
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ودن را پوشش می دهد طراحی شده است که از شامل شاخص گذاری که نگرشهای مختلف پایدار ب

 شاخص های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی می شود.

تحلیل و بررسی ثابت کرد که چشم انداز آینده انرژی باید بر تکنولوژی های انرژی پایدار آب و گرمای 

ه عنوان پایه ای برای خورشیدی متمرکز شود. در پایان نیز چارچوب ارزیابی چند معیاره که می تواند ب

 زیر منطقه ای در سیاست های انرژی پایدار باشد، ارائه شده است.بهینه سازی های 
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 تحقیق شناسي روش (3 فصل
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 مقدمه 1 - 3

یابی است، استفاده از یك روش تحقیق مناسب های مطالعه علمی که هدفش حقیقتاز جمله ویژگی

ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی به هدف باشد و انتخاب روش تحقیق مناسبمی

های تحقیق است )خاکی، بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش

 از که است، ارزش حایز و استناد قابل اندازه همان به علمی پژوهش هر نتایج و دستاوردها (.4301

 ابلق و علمی تحقیق روش یك کارگیری به دیگر عبارت به. دباشن شده اخذ معتبر و درست هایروش

 و علمی شناخت به دستیابی و شود می محسوب پژوهش یك در معیارها و اصول مهمترین از اطمینان

 در است الزم لذا.  نیست پذیر امکان منطقی و صحیح روش و راه یك گزینش بدون نظر مورد اهداف

 را هاشیوه ترینمناسب نظر، مورد اهداف و موجود امکانات مطالعه، مورد موضوع به توجه با پژوهش امر
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 دست هاواقعیت تحلیل و تجزیه و کشف به و نمود آوری جمع را نیاز مورد هایداده بتوان تا برگزید

 .یافت

روش  ،فرآیند تحقیق آن، انجام چگونگی و تحقیق روش اهداف تحقیق، توصیف و معرفی به فصل این در

تکنیك  نهایت درو  گیرینمونه روش آماری، ینمونه آماری، یجامعه رهای جمع آوری اطالعات،ها و ابزا

 .شودمی پرداخته ،هاداده تحلیل و تجزیه جهت استفاده مورد های تصمیم گیری چند معیاره

 

 تحقیق اهداف 2 - 3

 چهار هدف زیر بیان کرد:توان در قالب اهداف تحقیق را می

 الدستی نفت های صنایع بااولویت بندی تکنولوژی  -4

تکنولوژی های صنایع باالدستی  رزیابی و اولویت بندیشناسایی شاخص های تاثیر گذار در ا -7

 نفت

 شناسایی و ارزیابی درخت تکنولوژی در صنایع باالدستی نفت -3

 تحلیل و بررسی زنجیره ارزش در صنایع باالدستی نفت -1

 

 روش انجام تحقیق 3 - 3

، توسعه ای است و مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. توصیفی تحقیق حاضر از نگاه هدف تحقیق

بدلیل آنکه در این پژوهش، تعیین و توصیف ویژگی های متغیر ها در یك وضعیت انجام می شود. از 

 منظر تحلیل واقعیت ها یا اطالعات موجود ارزیابی شده و تحلیل دقیق بر اساس آن انجام شده است.

 



16 

 

 مدل اجرایي تحقیق 3-4-4

به عنوان چارچوبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی( مدل اجرایی تحقیق برای بر پایه الگوی پورتر )

 ارائه شده است. 4-3اولویت بندی کردن تکنولوژی های صنایع باالدستی نفت در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد:فرآیندی که در این تحقیق دنبال شده است به شرح زیر می با

بررسی و تحلیل زنجیره ارزش 

 باالدستی صنعت نفت

مطالعات کتابخانه ای وبررسی 

 تحقیقات انجام یافته

 

انجام مصاحبه های گروه کانونی با 

 صنایع باالدستی نفت خبرگان

 

شناسایی تکنولوژی های کلیدی 

 زیر مجموعه زنجیره ارزش

 

 خبرگانی تخصص پانلتشکیل 

 صنایع باالدستی نفت

 

انتخاب و بومی سازی شاخص ها 

برای ارزیابی و اولویت بندی 

 تکنولوژی
 

جذابیت 

 تکنولوژی

 

ارزیابی 

 توانمندی

 

اولویت بندی تکنولوژی ها با استفاده از 

 روش های تصمیم گیری چند متغیره

 

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 

طراحی  و توزیع پرسشنامه های ارزیابی 

 تکنولوژی و استخراج داده ها

 

 قیتحق یيرااج مدل1-3شکل 
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ابتدا مبانی مدیریت تکنولوژی و : بررسی تحقیقات انجام یافتهانجام مطالعات کتابخانه ای و  -4

الگوهای تدوین استراتژی تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه تحقیقات انجام 

گرفته قبلی در مورد تدوین استراتژی تکنولوژی، ارزیابی و اولویت بندی تکنولوژی و همچنین 

زنجیره ارزش صنعت نفت، شاخص های ابتدایی ارزیابی تکنولوژی و زنجیره ارزش صنعت نفت 

 در صنایع باالدستی استخراج شده و مدل اجرایی تحقیق طراحی گردید. 

تدوین چارچوب اجرایی اولویت بندی تکنولوژی های صنایع باالدستی نفت بر اساس تحقیقات  -7

 انجام گرفته گذشته

با شناسایی صاحب نظران اولیه تکنولوژی در صنایع باالدستی : گروه کانونی انجام مصاحبه های -3

با ایشان زنجیره ارزش صنعت نفت در صنایع  مصاحبه گروه کانونی جلسات نفت و با انجام

باالدستی مورد ارزیابی قرار گرفته و تکنولوژی های کلیدی در هر حلقه زنجیره ارزش مشخص 

 باالدستی صنعت نفت و گاز بدست می آید.شده و درخت تکنولوژی صنایع 

شاخص های  ،صنایع باالدستی نفت خبرگانتخصصی  پانلبا تشکیل تخصصی:  پانلبرگزاری  -1

استخراج شده از مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های ارزیابی تکنولوژی 

 ی صنایع باالدستی نفت ایراناز دو جنبه ارزیابی توانمندی و جذابیت تکنولوژی انتخاب و برا

 بومی سازی می شوند.

تهیه پرسشنامه ای جهت یافتن میزان اهمیت شاخص های استخراج شده با مطالعه میدانی:  -5

در ازریابی تکنولوژی های صنایع باالدستی نفت، و همچنین تعیین مقدار هریك از شاخص ها 

 برای تکنولوژی ها تحقیق وارد فاز بعدی می شود.

مربوط به توانمندی صنایع به دست آمده و تحلیل داده ها: با استفاده از داده های  پردازش -6

در صنایع باالدستی نفت که در  هاو جذابیت تکنولوژی هاباالدستی نفت در حوزه تکنولوژی

وژی تکنول تصمیم گیری چند معیارهمطالعه میدانی استخراج می شود به کمك تکنیك های 

 بندی خواهند شد. مورد ارزیابی قرار گرفته و اولویتصنایع نفت های صنایع باالدستی 
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نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات: با توجه به ارزیابی صورت گرفته اولویت های سرمایه گذاری و  -2

نایع باالدستی نفت گاز مشخص شده و پیشنهادات مربوطه ارائه توسعه تکنولوژی های ص

 .خواهند شد

 آوری اطالعاتهای جمعروش 4 - 3

 باشند:های گردآوری اطالعات در این تحقیق، به شرح زیر میترین روشمهم

 

 ایمطالعات کتابخانه 1 - 4 - 3

االت ای، مقجهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات و پیشینه موضوع، از منابع کتابخانه

نیز از شبکه جهانی های مرتبط با موضوع و ها و همایشخارجی و داخلی مربوط به نشریات و کنفرانس

 اطالعات )اینترنت( استفاده شده است.

 

 تحقیقات میداني 2 - 4 - 3

 ،بنیان، مصاحبه گروه کانونی، تئوری دادهها و اطالعات برای تجزیه و تحلیلآوری دادهبه منظور جمع

 داده ها شرحکارگیری آنو پرسشنامه استفاده شده است، که در ادامه این ابزار و نحوه به تخصصی پانل

 شود:می

 مصاحبه گروه کانوني 1 - 2 - 4 - 3

 کانونی، هایگروه. است کانونی هایگروهمصاحبه  کیفی، هایطرح در هاداده گردآوری هایروش از یکی

 حثب کانون عنوان به آنان نظر به بتوان که افراد از گروهی که هستند شده سازماندهی بحث جلسات



13 

 

 هایتجربه و نظرها افراد این گروهی، صاحبهم طریق از سپس. شوندمی انتخاب شد، متمرکز موضوعی

 بین تعامل ایجاد برای که است کیفی مصاحبه هایتکنیك از یکی این روش .کنندمی بازنمایی را خود

 دجدی و مختلف هایجنبه و نموده فراهم را ترعمیق بحث برای انگیزه تا است شده طراحی گروه اعضای

 (. 4333 ،35باربور و زینگرکیت) نماید آشکار را بحث مورد موضوع

 جلسات امانج با و نفت باالدستی صنایع در تکنولوژی اولیه نظران صاحب شناسایی بادر تحقیق حاضر 

 ارزیابی دمور باالدستی صنایع در نفت صنعت ارزش زنجیره ایشان با یافته ساختار های مصاحبه متعددی

 ایعصن تکنولوژی درخت و شده مشخص ارزش زنجیره حلقه هر در کلیدی های تکنولوژی و گرفته قرار

 .آید می بدست گاز و نفت صنعت باالدستی

 بنیانداده تئوری 2 - 2 - 4 - 3

ژوهشگر پ به که است اکتشافی و استقرایی تحقیقی روش یك هاداده از برخواسته بنیان یاتئوری داده

 هشد تدوین پیش از و موجود هایتئوری به اتکا جایبه تا دهدمی امکان گوناگون موضوعی هایحوزه در

 هایهداد اساس بر و مندنظام شکلی به هاگزاره و هاتئوری این. نماید اقدام گزاره و تئوری به تدوین خود

 اساس بر که ایگزاره و تئوری هر که است آن گرنشان موضوع این در گراندد واژه. شودتدوین می واقعی

وه این شی واقع در. است شده نهاده بنیان واقعی هایادهد از مستند ایزمینه بر شود تدوین می روش این

 ردمو در قبالً که موضوعاتی یا موضوع و مطالعه، مورد موضوع پیرامون شناخت کسب است برای روشی

، 36اشتراوس و گلیزراست ) محدود زمینه آن در ما دانش و است نشده ایو عمده جامع تحقیق هاآن

4362). 

شاخص های  استخراج تدوین مدل اجرایی تحقیق و همچنین ق به منظوراز این روش در این تحقی

 .ابتدایی برای ارزیابی تکنولوژی ها استفاده شده است

                                                             
35 Kitzinger and Barbour 
36 Glaser and Strauss 
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 نل تخصصياپ 3 - 2 - 4 - 3

انه ، شاخص های استخراج شده از مطالعات کتابخصنایع باالدستی نفت خبرگانتخصصی  پانلبا تشکیل 

ولوژی از دو جنبه ارزیابی توانمندی و جذابیت ای مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های ارزیابی تکن

 تکنولوژی انتخاب و برای صنایع باالدستی نفت ایران بومی سازی می شوند.

 

 پرسشنامه 4 - 2 - 4 - 3

 شنامهپرس. است تحقیق هایداده کسب برای مستقیم روشی و تحقیق رایج ابزارهای از یکیپرسشنامه 

 این. دهدمی ارائه را الزم پاسخ هاآن مالحظه با دهندهپاسخ که است( هاگویه) هاسوال از ای مجموعه

 توانمی پاسخ-محرك نوعی را پرسشنامه هایسوال. دهدمی تشکیل را محقق نیاز مورد داده پاسخ،

 ارزیابی مورد را فرد عقاید و نگرش عالیق، دانش، توانمی پرسشنامه هایسوال طریق از. کرد محسوب

 )ساروخانی، یافت آگاهی دهدمی انجام حاضر حال در چهآن به و برده یپ وی قبلی تجربیات به داد، قرار

4307) . 

از مشخص شدن تکنولوژی های کلیدی زیر مجموعه زنجیره ارزش صنایع باالدستی صنعت نفت و  پس 

 ای برایانتخاب و بومی سازی شاخص های توانمندی و جذابیت برای ارزیابی تکنولوژی، پرسشنامه 

طراحی شد، که نمونه  شاخص ها و مشخص شدن مقادیر هر شاخص برای هر تکنولوژی ارزیابی اهمیت

 لشاغ پژوهشگران و مدیران کارشناسان، خبرگان،. در این تحقیق نظرات  آمده است.)آ( آن در پیوست 

 برای بررسی جامعه آماری تولید عملیات و توسعه و گذاری،تحقیق سیاست های حوزه در نفت صنعت در

 به شرح زیر است: شرایط اولیه برای انتخاب خبرگان .قیق از طریق پرسشنامه دریافت شدمورد تح

 آشنایی کامل با صنایع باالدستی صنعت نفت و تکنولوژی های آن 

  سال  74دارای مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد )به جز مواردی که سابقه کار باالی

 باشد(
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 آشنایی نسبی با مبانی مدیریت تکنولوژی 

 روایي پرسشنامه 3 - 4 - 3

 توانیم را روایی. است سنجش نتایج هایاستفاده و تفسیرها مناسبت و کفایت از یابیارزش یك روایی

 د و همکاران،فر دانایی) کرد تعریف بگیرد اندازه است قرار که کیفیتی و آزمون نمره بین توافق صورت به

. جدسنمی را نظر مورد خصیصه حد چه تا گیریزهاندا ابزار که است معنا این به روایی یا اعتبار(. 4303

 که است جهت آن از روایی اهمیت. دارد وجود مختلفی هایروش پرسشنامه روایی گیریاندازه برای

 تاس آن روایی از مقصود. سازد ناروا و ارزشبی راعلمی پژوهش تواندمی ناکافی و نامناسب گیریاندازه

 .نماید گیریاندازه را نظر مورد ویژگی و خصیصه بتواند واقع به گیریاندازه ابزار که

 شودیم خواسته هاآن از و گیردمی قرار دانشگاهی نظرانصاحب اختیار در پرسشنامه روایی، تعیین برای

 .خیر یا سنجندمی را دارد نظر در محقق که را چیزی همان شده تهیه سواالت آیا کنند قضاوت که

 قرار همقایس و بررسی مورد  مشابه هایپرسشنامه حاضر، تحقیق پرسشنامه یمحتوا روایی بررسی برای

 تکنولوژی حوزه متخصص 3 همچنین و راهنما داساتی توسط پرسشنامه این محتوای اعتبار نیز و گرفت

 .گرفت قرار تأیید مورد

 پرسشنامه پایایي 4 - 4 - 3

 کار رد محقق موفقیت درجه ینیبپیش برای مطمئن ایوسیله آزمون، کهاین برای مهم شرایط از یکی

 انزم در آزمون انجام با یعنی. باشد دقت و ثبات دارای و داشته اطمینان قابلیت که است این باشد،

 از باید بر،معت یا پایا ابزار دیگر، عبارت به. آید بدست یکسانی نتایج همواره یکسان، شرایط با دیگری

 اعتماد رجهد آن، وسیله به که است مقیاسی پایایی،. شدبا برخوردار نتایج سنجش و تکرارپذیری خاصیت

 شود.می تعیین آزمون، آن از حاصل نتایج به
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 نیدرو همبستگی بررسی به منظور سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ برای این تحقیقدر 

د، انسجام شتر بامیزان آلفا، عددی بین صفر تا یك است که هر چه به یك نزدیك. استفاده شد پرسشنامه

 2/4 زا باالتر ارزیابی، پرسشنامه در ضریب این که صورتی درونی پرسشنامه نیز باالتر خواهد بود. در

 کرد.  تائید را استفاده مورد ابزار پایایی توانمی باشد،

 زا استفاده با سپس و گردید انتخاب آزمون پیش عنوانبه تایی 44 نمونه پرسشنامه پایایی بررسی برای

 ارابز این برای کرونباخ آلفای روش با پایایی ضریب میزان پرسشنامه این از آمده دست به هایداده

 .است آمده زیر شکل در پرسشنامه پایایی برای کرونباخ آلفای آزمون. شد محاسبه

 

 بررسي پایایي و ضریب آلفای کرونباخ 2-3شکل 

 و نمونه آماریجامعه  5 - 4 - 3

 مشترك ترت است از افراد یا واحدهایی که دارای یك صفت مشترك باشند. صفایك جامعه آماری عب

آماری مشترك و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع  صفتی است که بین همه عناصر جامعه

 های صنایع باالدستی نفت است. تکنولوژی تحقیقمورد  آماری جامعه باشد.
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 آماری  نمونه 6 - 4 - 3

با توجه به استخراج درخت تکنولوژی زیر مجموعه زنجیره ارزش، تکنولوژی های سطح اول هر درخت 

 تکنولوژی زنجیره های اکتشاف و ارزیابی، توسعه و تولید مبنای اولویت بنده قرار گرفته است. 

 توزیع پرسشنامهچارچوب  7 - 4 - 3

چارچوب توزیع پرسشنامه

دانشگاه صنعت 
نفت

پژوهشگاه 
صنعت نفت

بخش خصوصی
شرکت های 
تابعه وزارت 

نفت

پردیس 
باالدستی نفت معاونت های 

تحقیق و 
تکنولوژی 
شرکت ها

واحد های 
عملیاتی شرکت 

ها

پژوهشکده علوم 
زمین شناسی

پزوهشکده 
مهندسی نفت

پژوهشکده 
مطالعات مخازن 
و توسعه میادین

 

 توزیع پرسشنامهچارچوب  3-3 شکل
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 اطالعات تحلیلروش تجزیه و  5 - 3

دست آمده از پرسشنامه ها، و برای اولویت بندی های بههدر این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داد

تکنیك های تصمیم گیری چند معیاره ، اکسل، و برنامه مربوط به SPSSبرنامه های تکنولوژی ها از 

 ( استفاده شده است.TOPSISلگوریتم )ا

 :TOPSISالگوریتم تاپسیس  1 - 5 - 3

پیشنهاد شده است. این تکنیك بر اساس این مفهوم  4304توسط هوانگ و یون در سال  TOPSISمدل 

ایجاد شده است که گزینه های مناسب گزینه هایی هستند که حداقل فاصله را نسبت به راه حل ایده 

و دور ترین فاصله را نسبت به راه حل ایده آل منفی )بدترین حالت  آل مثبت )بهترین حالت ممکن(

شاخص، مورد ارزیابی قرار می n  گزینه به وسیله  m(. در این روش 7444ممکن( داشته باشند )لو، 

گیرد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. حل مساله 

 طی مراحل زیر است:با این روش، مستلزم 

)(ام به راه حل ایده آل iنزدیکی نسبی گزینه "در این روش شاخصی تحت عنوان  

ii CorC
" ,

ای که دارای بیشترینگردد وگزینهمعرفی می


iC
 گردد.است، انتخاب می  
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که دارای کمترین ای و یا گزینه


iC شود.است، انتخاب می 
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ام برای iمقدار ارزش شاخص  ijxام, jوزن شاخص  jwهاست. مبین شاخص jها و مبین گزینه iکه 

 ام،jگزینه 


jv  مقدار ایده آل مثبت برای شاخصjهایی که جنبه منفی دارند، حداقل ام، )برای شاخص

هایی که جنبه مثبت دارند، حداکثر( و و برای شاخص


jv  مقدار ایده آل منفی برای شاخصj ام )برای

 هایی که جنبه منفی دارند، حداکثر( است.هایی که جنبه مثبت دارند، حداقل و برای شاخصشاخص

 باشد:بنابراین مراحل کلی این روش به شرح ذیل می

 : ساخت ماتریس تصمیم4گام
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 ."بی مقیاس شده"گیری موجود, به یك ماتریس : تبدیل ماتریس تصمیم 7گام 

ه شود. در این تحقیق نیازی ب "ی مقیاسب "در ابتدا باید ماتریس تصمیم نرمالیزه گردد تا عناصر آن

قرار دارند و دارای  44تا  4در کالس یکسان  هانرماالیز کردن ماتریس تصمیم نیست، زیرا تمامی الیه

 مقیاس یکسان هستند. 

 )به عنوان ورودی الگوریتم(. wوزین با مفروض بودن بردار  "بی مقیاس": ایجاد ماتریس  3گام 

 ( با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:ijvشده وزن دار ) عناصر ماتریس نرمالیزه

(3     )                                                                                      jijij wrv . 

 : مشخص نمودن راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی. 1 گام
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 : محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی. 5 گام

های مثبت و منفی، دو روش وجود دارد: روش اقلیدسی و آلبرای بدست اوردن فاصله هر گزینه از ایده

 گردد:ورش بلوکی. در اینجا رابطه مربوط به روش اقلیدسی بیان می

                            مثبت آل ایده از امi گزینه فاصله (5)
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                       ام از ایده آل منفی     i( فاصله گزینه 6) 
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 ها به راه حل ایده آل.نسبی گزینه: محاسبه نزدیکی  6گام 

این شاخص را جهت ترکیب کردن مقادیر 


iS  و


iS ها نسبت به هم تعریف و در نتیجه مقایسه گزینه

 کنیم، که با رابطه زیر قابل محاسبه است:می

(2                                                    )                                        








ii

i
i

SS

S
C

 

 آل.های ایدهها براساس نزدیکی نسبی آنها به راه حل: رتبه بندی گزینه 2گام 
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 هاتجزیه و تحلیل داده (4 فصل
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 مقدمه 1 - 4

اسب و معتبر است. زیرا یکی از مراحل مهم هر پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای من

استخراج نتایج بدیع و کاربردی مستلزم تحلیل صحیح و مناسب داده هاست. در این پژوهش به دلیل 

متنوع به کار رفته در آن، تجزیه و تحلیل داده ها بسیار حساس و وقت  ابزار هایگستردگی تحقیق و 

تکنولوژی صنایع  حوزه های له درختداده های استخراج شده از جم ابتدا. در این فصل است گیر بوده

 ، شاخص های بومی شده ارزیابی تکنولوژیخبرگانباالدستی صنعت نفت از مصاحبه های گروه کانونی با 

خبرگان و همچنین آمار توصیفی حاصل از پرسشنامه ها ارائه می شود. سپس به  تجزیه و تحلیل  پانلاز 

 پرداخته می شود.  TOPSISو  Excel، SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار های 

 درخت تکنولوژی صنایع باالدستي صنعت نفت 2 - 4

 در حوزه های مختلف های صنعت نفتهای مختلفی از تکنولوژیبندیبا وجود منابع زیادی که طبقه

با  لذا .بندی جامع و کاملی که به صورت یکجا اشاره شده باشد قابل دسترسی نیستاند، طبقهارائه داده

 ایه به سه زنجیره ارزش صنایع باالدستی نفت ) اکتشاف و ارزیابی، توسعه و تولید(، تکنولوژی توجه

خبرگان این حوزه ها در پژوهشگاه صنعت نفت مورد بررسی قرار  توسط زنجیرهزیر مجموعه این سه 
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در  وژیتکنول درختی توسط سه گروه خبرگان برگزاری چند جلسه مصاحبه گروه کانونگرفتند. پس از 

با توجه به وسعت تکنولوژی ها سطح یك تکنولوژی برای اولویت بندی سه سطح استخراج گردید. 

انتخاب گردید. در ادامه درخت تکنولوژی استخراج شده برای زنجیره های ارزش صنایع باالدستی نفت 

ولوژی آورده شده است. و در پیوست )ب( نیز به توضیحات مبسوط در مورد هر یك از حوزه های تکن

 پرداخته شده است.

 مشخصات گروه های کانوني 1 - 2 - 4

سه گروه متشکل از خبرگان حوزه های سه گانه زنجیره ارزش باالدستی نفت برای استخراج درخت 

 آمده است. 4-1ها در جدول تکنولوژی تشکیل شد که مشخصات آن

 کانوني مشخصات گروه های1-4 جدول

 میزان تجریه کاری سطح تحصیالت تعداد حاضرین 

 نفر 5 اکتشاف و ارزیابی
 نفر 7دکتری: 

 نفر 3کارشناسی ارشد: 

 نفر 3سال:  45باالی 

 نفر 7سال:  45زیر 

 نفر 5 توسعه 
 نفر 4دکتری: 

 نفر 1کارشناسی ارشد: 

 نفر 7سال:  45باالی 

 نفر 3سال:  45زیر 

 نفر 6 تولید
 فرن 7دکتری: 

 نفر 1کارشناسی ارشد: 

 نفر 1سال:  45باالی 

 نفر 7سال:  45زیر 

 

 37اکتشاف و ارزیابيزنجیره  2 - 2 - 4

فاز اولیه در عملیات نفتی اکتشاف است. فرایند اکتشاف به جستجو برای یافتن مخازن هیدروکربنی 

ه کشود. بیش از یك قرن است شناسان و ژئوفیزیکدانان گفته مینظیر نفت و گاز توسط زمین

                                                             
32  Exploration and Appraisal 
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شناسان نفتی در جستجوی نفت هستند. در طول این بازه زمانی اکتشافات اصلی در اغلب مناطق زمین

رسد که اغلب میادین بزرگ نفتی کشف شده و احتمال یافتن دنیا انجام شده است.  بنابراین به نظر می

ق بالغ وارد فازهای شود. در نتیجه، اکتشاف نفت به ویژه در مناطتر میهایی در آینده کمرنگمیدان

ای که برای اکتشاف انتخاب شده با تعریف ها در منطقهتری شده است. ترتیب معمول فعالیتپیچیده

هایی هستند که به کار روش برداری از تغییرات گرانشی و مغناطیسی اولینشود. نقشهحوزه آغاز می

ای ها، منطقهآوری اطالعات و تفسیر آنمعگردد. پس از جنگاری انجام میشوند. پس از آن لرزهگرفته می

شود و در نهایت، حفر چاه اکتشافی، اعتبار عملیات که احتمال یافتن نفت در آن زیاد است، تعیین می

فعالیتهایی که در مرحله اکتشاف صورت می گیرد، اطالعاتی در مورد شکل و اندازه  را اثبات خواهد کرد.

تولیدی انباشته هیدرکربن به ما نمی دهد. ریسکی که در اینجا وجود ذخیره حقیقی میدان و یا قابلیت 

دارد این است که یك میدان ممکن است بیشتر یا کمتر از آن چیزی که انتظار داریم تولید کند. در 

نتیجه تسهیالت مورد نیاز میدان ممکن است کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود و نهایتا سود بخشی 

رو شود. بنابراین الزم است که بعد از مرحله اکتشاف یك برنامه ارزیابی جهت بهینه پروژه با مشکل روب

کردن توسعه تکنیکی انجام گیرد. این برنامه ممکن است تولید نفت اولیه از میدان را برای چند سال به 

ی های تکنولوژ 4-1. در شکل تعویق بیاندازد و از طرفی یك هزینه به سرمایه گذاری اولیه اضافه کند

 ارائه شده است.در سه سطح زیر مجموعه زنجیره )حوزه( اکتشاف و ارزیابی 
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يبایزرا و  فاشتکا
Exploration & 

Appraisal

يفاشتکا يسانش نیمز یاه یژولونکت
Exploration Geology Technologies

يفاشتکا يمیشو ژیاه یژولونکت
Exploration Geochemistry Technologies

يفاشتکا كیزیفو ژ یاه یژولونکت
Exploration Geophysics Technologies

یا هزرل یاه شور
Seismic Survey

یسیطانغم شیامیپ

نزخم فیصوت یاه یژولونکت

نزخم یزاس هیبش و یزاسلدم یاه یژولونکت
Reservoir Modeling and Simulation

 نیمز یاه یژولونکت
نزخم یسانش

 تاعالطا لیلحت و بسک
تفن یسدنهم هیاپ

 كیزیفوئژ یاه یروانف
نزخم

ییامیپ هاچ
Well Logging

 و گنس زیلانآ
لایس

ییامزآ هاچ
Well Testing

 دیلوت راگن رادومن
(PLT)

یزاس روصم
Visualization

كیتاتسا لدم تخاس

كیمانید لدم تخاس

كیناکموئژ لدم تخاس

 یاهویرانس یزاس هنیهب
دیلوت

یا هزرل ریغ یاه شور

 

 درخت تکنولوژی زنجیره اکتشاف و ارزیابي 1-4شکل 
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 38زنجیره توسعه 3 - 2 - 4

 داده عهتوس میدان این تا شودمی گرفته تصمیم که زمانیپس از اکتشاف و ارزیابی یك میدان نفتی، 

 وندشمی داده توسعه میادینی عموما. گرددمی تهیه میدان آن یتوسعه و تولید یبرنامه ابتدا در شود،

 بنابراین .باشند داشته نیز را نفت پایین هایقیمت برای و متوالی سال چندین برای تولید قابلیت که

 ینفت میادین از تولید و توسعه جهت مناسب سود با هزینهکم هاییاهر دنبال به نفتی هایشرکت

 یتوسعه و تولید یبرنامه میدان، هر یتوسعه و تولید از پیش باید هرکشور، حاکمیتی نهادهای. باشندمی

 .گرددمی صادر تولید و توسعه ینامهگواهی تایید، محض به. نمایند تایید را شده تدوین

 انتقال، وطخط: مانند نیاز مورد االرضیسطح تاسیسات باید ابتدا نفتی، میدان از تولید و توسعه از پیش

. گردند آماده تولید یبرنامه با متناسب...  و 14سازیذخیره منابع ،14خام نفت فرآوری و 33ندیفرآی مراکز

 زا بخشی یلتکم از پس یا زمانهم نیز دفعی و توصیفی تزریقی، تولیدی، هایچاه 17حفاری عملیات

 حجم و اندازه با متناسب) نفتی میدان یك یتوسعه میانگین، طور به. گیردمی انجام فوق، تاسیسات

 7-1در شکل  .انجامدمی طول به سال 2 تا 3 بین دریا در و سال 3 تا 4 بین خشکی در( آن ذخایر

 تکنولوژی های زیر مجموعه زنجیره )حوزه( توسعه در سه سطح ارائه شده است.

  

                                                             
30 Development 
33 Central Processing Facilities 
14 Central Treatment Export Plant 
14 Storage Tanks 
17 Drilling Operation 
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هعسوت
Development

یرافح تامدخ یاه یژولونکت

یرافح تایلمع یاهیژولونکت

هاچ لیمکت  یاه یژولونکت
Well Completion Technologies

يضرالا  طس تاسیسات یاه یژولونکت
Surface Facilities Technologies

كسیر و یداصت ا يسررب یاهیژولونکت
Risk and Economical Study

شیاپ

یرافح نامیس

یرافح لایس

ییادز بآ

ییادز كمن

H2S ییادز

اه رگ كیکفت

یرافح تازیهجت

 شور و اه یژولونکت
یرافح یاه

MWD

LWD

لگ یریگ رادومن

یرافح لکد

 و یرادج  هلول
یرافح  هتشر

یرافح هتم

...

یدومع یرافح

راد تهج یرافح

 هلول اب یرافح
یرادج

رزیل اب یرافح

ERD یرافح

...

 

 زنجیره توسعه یدرخت تکنولوژ 2-4شکل 
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 زنجیره تولید 4 - 2 - 4

ادی از جنبه اقتصپس از اتمام مراحل اکتشاف و ارزیابی، و توسعه، میدان نفتی وارد فاز تولید می شود. 

دن شود. کمینه کرهای گذشته آغاز میگذاریزمان بازگشت سرمایهبا تولید اولین مقادیر تجاری نفت، 

 های نفتی است. معموال برنامه توسعهترین اهداف شرکتزمان بین اکتشاف و تولید اولیه چاه یکی از مهم

بینی شده و به شدت وابسته به مکانیسم رانش در مخزن پیش 13رخ تولیدبرداری براساس نیمو بهره

برای حفظ ظرفیت های حفرشده است. کننده تجهیزات الزم و تعدد فاز چاهلید تعیینرخ تواست. نیم

 تبرداش ضریب متوسط حاضر حال درتولید، و افزایش آن از تکنولوژی های متعددی استفاده می شود. 

 کشور خشکی مخازن از نفت برداشت ضریب مشخص طور به که است درصد 75.1 کشور نفت مخازن از

زمینه افزایش ضریب برداشت از مخازن نفت وگاز در گذاری با سرمایهو  .است درصد 2.43 ادری و 76.32

میلیارد بشکه به تولید نفت و گاز کشور  0.5حدود و حتی با  افزایش یك درصدی ضریب برداشت کشور 

نی، )احمد قلعه با .میلیارد دالری را به ارمغان خواهد آورد 250افزوده خواهد شد که درآمد حدود 

( بنابراین توجه به تکنولوژی های زنجیره تولید اهمیت فراوانی در افزایش ظرفیت تولید خواهد 4334

 تکنولوژی های زیر مجموعه زنجیره )حوزه( تولید در سه سطح ارائه شده است. 3-1در شکل داشت. 

 

                                                             
13 profileProduction  
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یرادرب هرهب و دیلوت
Production

نزخم و هاچ شیاپ یاهیژولونکت
Well and Reservoir Monitoring

تشادرب دایدزا یاهیژولونکت
(EOR)

یرو هرهب دوبهب یاهیژولونکت
Well Production Enhancement

 هب شیاپ یاه یژولونکت
كیزیفوئژ كمک

 هب شیاپ یاه یژولونکت
دنمشوه یاه هاچ كمک

هیوناث تفایزاب
Secondary 
Recovery

هیثلاث تفایزاب
Tertiary Recovery

بآ اب ینز بالیس
Water 

Flooding

 ریغ قیرزت
 رد زاگ یجازتما

نزخم

 هدبآ رد بآ قیرزت
 تیبثت روظنم هب

نزخم راشف

 رد زاگ قیرزت
 هب نزخم كهالک
راشف تیبثتروظنم

 داوم قیرزت
ییایمیش

یجازتما قیرزت

 یاه شور
یشیامرگ

هاچ كیرحت
Stimiulation

یعونصم یروآزارف
Artificial Lift

 تالکشم زا یریگولج
یدیلوت و یبوسر

Well Assurance

 و بآ هتساوخان دیلوت
زاگ

یراک دیسا
Acidizing

یکیلوردیه فاکش
Hydraulic 
Fracture

 و نیتلافسآ بوسر
سکاو

هسام دیلوت لرتنک

هاچ ریمعت یاهیژولونکت

 

 زنجیره تولید درخت تکنولوژی3-4شکل 

 سط  اول درخت تکنولوژی 5 - 2 - 4

درخت تکنولوژی های سطح اول هر با توجه به استخراج درخت تکنولوژی زیر مجموعه زنجیره ارزش، 

یست این ل مبنای اولویت بنده قرار گرفته است. ی زنجیره های اکتشاف و ارزیابی، توسعه و تولیدتکنولوژ

 به اختصار آورده شده است. 7-1لجدوتکنولوژی ها در 
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 نفت يباالدست عیصنا یتکنولوژ درخت اول سط  2-4 جدول

 تولید توسعه اکتشاف و ارزیابي

 مخزن و چاه پایش هایتکنولوژی حفاری خدمات هایتکنولوژی های ژئوشیمی اکتشافیتکنولوژی

 برداشت ازدیاد هایتکنولوژی حفاری عملیات های تکنولوژی اکتشافی شناسی زمین هایتکنولوژی

 چاه تعمیر هایتکنولوژی چاه تکمیل هایتکنولوژی اکتشافی ژئوفیزیك هایتکنولوژی

 وری بهره بهبود هایتکنولوژی االرضی سطح تاسیسات هایتکنولوژی مخزن توصیف هایتکنولوژی

  ریسك و اقتصادی بررسی های تکنولوژی مخزن سازی شبیه و مدلسازی هایتکنولوژی

 

 شاخص های ارزیابي تکنولوژی 3 - 4

شاخص های ارزیابی از پانل خبرگان استفاده شد. اعضای شرکت  برای استخراج، انتخاب و بومی سازی

عت نشامل افرادی از معاونت برنامه ریزی و پردیس باالدستی نفت در پژوهشگاه ص نفر 2 کننده در پانل

خبرگان حاضر در جلسه به نحوی انتخاب شده بودند که اشراف کامل بر مبانی مدیریت  نفت بودند.

 تکنولوژی و صنایع باالدستی نفت داشته باشند. 

شاخص  77شاخص توانمندی و  44در ابتدا شاخص های استخراج شده در مرحله مرور ادبیات که شامل 

ت و از آنها خواسته شد در مورد این شاخص ها بحث و تبادل جذابیت بود در اختیار خبرگان قرار گرف

 برخی شاخص عدم ارتباط همچنین نظر کنند. پس از تبادل نظر با توجه به هم پوشانی، اهمیت کم و

شاخص از  5تصمیم گرفته شد تا هر کدام از خبرگان به صورت انفرادی  ،با صنایع باالدستی نفت ها

شاخص از شاخص های جذابیت را حذف کرده و نظرات خود را ارائه دهند.  41شاخص های توانمندی و 

پس از بررسی نظرات کارشناسان در دور اول شاخص هایی که دارای بیشترین رای برای حذف شدن 

لیست شاخص های باقی مانده آورده شده  1-1و  3-1مشخص و حذف شدند. در جداول شماره  بودند

 است.
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 شاخص های توانمندی3-4 جدول

 شاخص ردیف

 دسترسی به نیروی کار خبره مورد نیاز در حوزه تکنولوژی  1

 دسترسی به تجربه، دانش و اطالعات مورد نیاز در حوزه تکنولوژی 2

 تکنولوژیکافی بودن زیر ساخت ها در بهره برداری از  3

 ی مرتبطسطح آموزش در زمینه ها 4

 دسترسی به منابع الزم در حوزه تکنولوژی 5

 ظرفیت تامین مالی از منابع مختلف 6

 

 شاخص های جذابیت4-4 جدول

 شاخص ردیف

  نفت باالدستی صنایع استراتژیك اهداف بر تکنولوژی اثر 1

  تولید در رقابتی مزیت خلق در تکنولوژی اثر 2

 آن حیات چرخه در تکنولوژی جایگاه 3

 مشتری رضایت و کیفیت بهبود در تکنولوژی تاثیر 4

 تکنولوژی از ناشی صادرات و تولید حجم افزایش 5

 وری بهره افزایش در تکنولوژی تاثیر 6

 داخلی ناخالص تولید افزایش در تکنولوژی تاثیر 7

 ملی کیتکنولوژی های اولویت با هماهنگی 8

 

و بحث و تبادل و نظر در مورد آنها صورت گرفت. با توجه به مطرح پس از اعالم شاخص های باقی مانده 

هایی جدید از جانب خبرگان و با توجه به ارتباط آنها با صنایع باالدستی نفت از خبرگان شدن شاخص

ی قبلی به صورت مکتوب خواسته شد تا شاخص های پیشنهادی خود را برای اضافه کردن به شاخص ها

پس از ارائه شاخص های پیشنهادی، و بحث و تبادل نظر در مورد آنها ادبیات برخی از آنها  ارائه کنند.
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برای اضافه  شاخص های پیشنهادی اصالح شده و نوع آنها از نظر توانمندی و یا جذابیت مشخص شد.

 .آمده است 5-1در جدول  شدن به شاخص های موجود

 شاخص های پیشنهادی خبرگان برای اضافه شدن به شاخص های موجود 5-4 جدول

 نوع شاخص شاخص ردیف

 توانمندی تکنولوژیتجهیزات فنی و آزمایشگاهی مورد نیاز برای توسعه  1

 توانمندی ژیوتکنولمیزان انباشت دانش/ تجربه حاصل از اجرای پروژه های مرتبط با  2

 توانمندی تکنولوژینرم افزار های تخصصی مورد نیاز برای توسعه  3

 توانمندی تکنولوژیوجود امکانات سازمانی مرتبط با توسعه  4

 جذابیت تکنولوژیهزینه مورد نیاز جهت توسعه  5

 جذابیت میزان خلق ارزش افزوده حاصل از توسعه تکنولوژی 6

 جذابیت توسعه تکنولوژی ریسك موفقیت پروژه های 7

 جذابیت زمان مورد نیاز برای اکتساب تکنولوژی )انتقال، توسعه درونزا و ...( 8
 

پس از ارائه نسخه نهایی شاخص های پیشنهادی و بحث و تبادل نظر در مورد کلیه شاخص ها، تصمیماتی 

 در مورد آنها صورت گرفت که به شرح زیر است:

 از شاخص های  1و  3، 4اهت از لحاظ ماهیتی شاخص های شماره  با توجه به همپوشانی و شب

به عنوان نماینده این  3، شاخص شماره 3-1از جدول شماره  3پیشنهادی با شاخص شماره 

 ه و عبارت آن به شرح زیر تغییر پیدا کرد.شاخص ها انتخاب شد

نایع اطالعاتی، نرم افزار )آزمایشگاه، م تکنولوژی از برداری بهره در ها ساخت زیر بودن کافی " 

 " و ...(

  حذف، و عبارت  2، شاخص 3-1از جدول شماره  2و  5با توجه به شباهت ماهیتی شاخص های

 :به صورت زیر تغییر پیدا کرد 5شاخص 

 "دسترسی به منابع الزم در حوزه تکنولوژی )مالی و ...("

  حذف گردید. 1ص شاخ 3-1از جدول شماره  1و  7با توجه به شباهت ماهیتی شاخص 
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  ادبیات حذف و  0، شاخص  1-1از جدول شماره  0و  4با توجه به شباهت ماهیتی شاخص

 به شرح زیر تغییر پیدا کرد: 4شاخص شماره 

 "بر تحقق اهداف استراتژیك صنایع باالدستی نفت تکنولوژیاثر "

  به شرح زیر تغییر پیدا کرد: 1-1از جدول  3ادبیات شاخص 

 "ولوژی به مراحل پایانی عمر خود در چرخه حیاتنزدیك بودن تکن"

  4، شاخص شماره 1-1از جدول شماره  2و  6، 5، 7با توجه به شباهت ماهیتی شاخص شماره 

به عنوان نماینده این شاخص ها  "تولید در رقابتی مزیت خلق در تکنولوژی توانایی"یعنی 

 انتخاب گردید.

شاخص جذابیت باقی ماند، با توجه به تعداد زیاد  44و شاخص توانمدی  5پس از اتمام این مرحله، 

مورد از شاخص های جذابیت را که دارای اهمیت  3شاخص های جذابیت از خبرگان خواسته شد تا 

دارای  1-1از جدول  0و  1، 3کمتری هستند به صورت انفرادی انتخاب کنند. شاخص های شماره 

 های جذابیت حذف شدند. بیشترین رای برای حذف شدن بودند و از شاخص

آورده  2-1و  6-1شاخص جذابیت باقی ماند که در جداول  2شاخص توانمندی و  5بنابراین در نهایت 

 شده است.

 بر اساس اثر شاخص، شاخص ها به دو دسته منفی و مثبت نیز تقسیم بندی شدند.
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 X یتکنولوژ حوزه در نفت يباالدست عیصنا یتوانمند یها شاخص 6-4 جدول

 ماهیت شاخص شاخص ردیف

 مثبت  تکنولوژی حوزه در نیاز مورد خبره کار نیروی به دسترسی 1

 مثبت تکنولوژی حوزه در نیاز مورد اطالعات و دانش تجربه، به دسترسی 2

3 
 نایعم مایشگاه،آز) تکنولوژی از برداری بهره در ها ساخت زیر بودن کافی

 ...( و افزار نرم اطالعاتی،

 مثبت

 با مرتبط های پروژه اجرای از حاصل تجربه/ دانش انباشت میزان 4

 تکنولوژی

 مثبت

 مثبت مختلف منابع از مالی تامین ظرفیت 5

 

 

 نفت يباالدست عیصنا در x یتکنولوژ حوزه تیجذاب یها شاخص 7-4 جدول

 ماهیت شاخص شاخص ردیف

 مثبت  فتن باالدستی صنایع استراتژیك اهداف تحقق بر تکنولوژی اثر 1

 مثبت تولید در رقابتی مزیت خلق در تکنولوژی اثر 2

 منفی تکنولوژی توسعه جهت نیاز مورد هزینه 3

 مثبت تکنولوژی توسعه از حاصل افزوده ارزش خلق میزان 4

 منفی تکنولوژی توسعه های پروژه موفقیت كریس 5

 منفی ...( و درونزا توسعه انتقال،) تکنولوژی اکتساب برای نیاز مورد زمان 6

 مثبت میزان سهولت در دسترسی به تکنولوژی 7

 

 شناختي جمعیت هایداده تحلیل 4 - 4

 بررسی به وانیفرا درصد و فراوانی همچون توصیفی آماری هایشاخص از استفاده با قسمت این در

 برگانخبا توجه به شرایط انتخاب  .شودمی پرداخته دهندگانپاسخ شناختی جمعیت متغیرهای وضعیت

 .شد داده پاسخ پرسشنامه 35 به پرسشنامه ارسالی 30نخبه انتخاب شد. از  30و در دسترس بودن آنها 
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 تحصیالت سط  اساس بر دهندگانپاسخ فراواني توزیع 1 - 4 - 4

 و نفر 77 ارشد کارشناسی تحصیالت دارای نفر، 1 کارشناسی تحصیالت دارای دهنده پاسخ افراد تعداد

 .است شده داده نشان 1 -1 شکل در موضوع این که باشند می نفر 3 تعداد با دکتری تحصیالت دارای

 

 دهنده پاسخ افراد التیتحص يفراوان عیتوز 4-4شکل 

 سابقه کار اساس بر دهندگانپاسخ فراواني توزیع 2 - 4 - 4

نفر و  42سال  74تا  44سابقه کار بین  نفر، 0 سال 44سابقه کار زیر  دارای دهنده پاسخ افراد تعداد

 .است شده داده نشان 5 -1 شکل در موضوع این که باشد نفر می 44سال  74سابقه کار باالی 

 

 کار سابقه اساس بر دهندگانپاسخ يفراوان عیتوز 5-4شکل 

کارشناسی

44%

کارشناسی 

ارشد

63%

دکتری

76%

سال44زیر 

73%

سال74باالی 

10%

74تا 44بین 

سال

73%
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 توزیع فراواني پاسخ دهندگان بر اساس رشته تحصیلي و تخصص 3 - 4 - 4

نفر،  2علوم زمین شناسی  نفر، 74تخصص در حوزه مهندسی نفت  دارای دهنده پاسخ افراد تعداد

 نشان 6 -1 شکل در موضوع این که اشدنفر می ب 3نفر و سایر تخصص ها  1مهندسی مکانیك یا برق 

 .است شده داده

 

 تخصص و يلیتحص رشته اساس بر دهندگان پاسخ يفراوان عیتوز 6-4 شکل

 توزیع فراواني پاسخ دهندگان بر اساس نوع شغل 4 - 4 - 4

نفر و هیات علمی دانشگاه  44مدیریتی نفر،  46با سمت سازمانی کارشناسی  دهنده پاسخ افراد تعداد

 .است شده داده نشان 2 -1 شکل در موضوع این که نفر می باشد 3ها و موسسات پژوهشی 

مهندسی نفت

64%

علوم زمین شناسی

74%

ا مهندسی مکانیك ی

برق

44%

سایر

3%
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 شغل نوع اساس بر دهندگان پاسخ يفراوان عیتوز  7-4 شکل

 توزیع فراواني پاسخ دهنگان بر اساس محل خدمت 5 - 4 - 4

نفر و دیگر  3نفر، دانشگاه صنعت نفت  77عداد افراد پاسخ دهنده شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت ت

نشان  0-1نفر می باشد که این موضوع در شکل  44شرکت های تابعه وزارت نفت و بخش خصوصی 

 داده شده است.

 

 خدمت محل اساس بر دهنگان پاسخ يفراوان عیتوز 8-4شکل 

  

کارشناسی

16%

مدیریتی

70%

هیات علمی

76%

تپژوهشگاه صنعت نف

63%
تدانشکاه صنعت نف

3%

شرکت های تابعه 

وزارت نفت و 

خصوصی

70%
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 تجزیه وتحلیل داده ها 5 - 4

  هکلمبرای سهولت در ارائه تحلیل و تجزیه داده ها، نماد هایی برای توصیف آنها در نظر گرفته شد. 

Technology  کلمخبرای نشان دادن تکنولوژی و Indicator  برای نشان دادن شاخص ها، و هر کدام از

 ری شدند.آنها طبق جداول زیر شماره گذا

 نماد های شاخص ها 8-4 جدول

 شاخص ها نماد

Indicator 1 تکنولوژی حوزه در نیاز مورد خبره کار نیروی به دسترسی  

Indicator 2 تکنولوژی حوزه در نیاز مورد اطالعات و دانش تجربه، به دسترسی 

Indicator 3 اطالعاتی منایع آزمایشگاه،) تکنولوژی از برداری بهره در ها ساخت زیر بودن کافی، 

 ...( و افزار نرم
Indicator 4 تکنولوژی با مرتبط های پروژه اجرای از حاصل تجربه/ دانش انباشت میزان 

Indicator 5 مختلف منابع از مالی تامین ظرفیت 

Indicator 6 نفت باالدستی صنایع یكاستراتژ اهداف تحقق بر تکنولوژی اثر  

Indicator 7 تولید در رقابتی مزیت خلق در تکنولوژی اثر 

Indicator 8 تکنولوژی توسعه جهت نیاز مورد هزینه 

Indicator 9 تکنولوژی توسعه از حاصل افزوده ارزش خلق میزان 

Indicator 10 تکنولوژی توسعه های پروژه موفقیت ریسك 

Indicator 11 ( و درونزا توسعه انتقال،) تکنولوژی اکتساب برای نیاز دمور زمان... 

Indicator 12 میزان سهولت در دسترسی به تکنولوژی 
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 نماد های تکنولوژی ها 9-4 جدول

 ها تکنولوژی نماد

Technology 1 
 اکتشافی ژئوفیزیك هایتکنولوژی

Technology 2 اکتشافی شناسی زمین هایتکنولوژی 

Technology 3 اکتشافی شیمیژئو هایتکنولوژی 

Technology 4 مخزن توصیف هایتکنولوژی 

Technology 5 مخزن سازی شبیه و مدلسازی هایتکنولوژی 

Technology 6 ریسك  و اقتصادی بررسی های تکنولوژی 

Technology 7 االرضی حسط تاسیسات هایتکنولوژی 

Technology 8 چاه تکمیل هایتکنولوژی 

Technology 9 حفاری خدمات هایتکنولوژی 

Technology 10 حفاری عملیات های تکنولوژی 

Technology 11 تعمیر هایتکنولوژی  

Technology 12 مخزن و چاه پایش هایتکنولوژی 

Technology 13 
 بهبود بهره وری هایچاه تکنولوژی

Technology 14 
 برداشت  ازدیاد هایتکنولوژی
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در قسمت اول پرسشنامه میزان اهمیت شاخص های ارزیابی به وسیله طیف لیکرت پرسیده شده بود، 

 تا به وسیله آن وزن هر یك از شاخص ها بدست آید. نتیجه بدست آمده در جدول زیر آمده است.

 وزن شاخص ها 11 -4جدول  

 

  

 نوع وزن میانگین شاخص

Indicator 1 4.6 0.096 + 

Indicator 2 4.8 0.100 + 

Indicator 3 3.8 0.079 + 

Indicator 4 3.6 0.075 + 

Indicator 5 4 0.084 + 

Indicator 6 4.6 0.096 + 

Indicator 7 4.2 0.088 + 

Indicator 8 3.8 0.079 - 

Indicator 9 4 0.084 + 

Indicator 10 3.6 0.075 - 

Indicator 11 3.8 0.079 - 

Indicator 12 3 0.063 + 

Total  1  
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پس از جمع آوری داده های مربوط به پاسخ های خبرگان در مورد مقادیر شاخص ها به ازای هر 

تکنولوژی، میانگین هر کدام از آرایه های ماتریس به وسیله اکسل محاسبه شد، تا به عنوان داده ورودی 

 میانگین مقادیر آورده شده است. 44-1گردد. در جدول شماره  نرم افزار تاپسیس استفاده

 

به ازای هر تکنولوژیشاخص های ارزیابي  هر از میانگین مقادیر 11-4جدول   
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at
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1
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Technology 

1 
3.4 3.2 2.8 3.4 2.4 2.8 2.2 3.9 2.8 2.6 2.6 2.2 

Technology 

2 
3.4 3.4 3.4 3.1 2.4 2.2 2.9 3.8 2.6 2.6 2.6 2.4 

Technology 

3 
3.2 3.4 2.8 3.2 3 3 2.8 2.8 3 2.6 3.4 1.8 

Technology 

4 
3 2.8 3.8 3.4 3.4 2.8 3 3.4 3.2 3 3 2.6 

Technology 

5 
3.6 2.8 2.8 2.6 3.6 3.4 3.2 2.4 3.6 4 3 2.8 

Technology 

6 
2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.8 3.2 2 2.8 2.6 3.8 3 

Technology 

7 
3 2.4 3.2 3 3.6 3.9 3.4 2.8 3.6 3.6 3.4 2.8 

Technology 

8 
3.2 2.4 2.6 3.4 3 3.2 3.2 4.2 3.6 2.8 3.2 2.4 

Technology 

9 
3.2 3.4 3.6 3.4 3.6 3.2 4.1 2.6 3 3.4 3.4 3.2 

Technology 

10 
3.5 3.7 3.2 3.6 3 3.2 4 3 4.4 3.2 2.8 3.9 

Technology 

11 
2.2 2.2 2.6 3 2.6 3 3.2 3.6 3.4 2.8 3 2.2 

Technology 

12 
2.4 2.6 2.6 3.8 3.8 3.4 2.8 2.8 3.2 3.8 3.2 3.6 

Technology 

13 
3.6 2.8 3.6 2.6 3 3.8 4 3.2 3.4 3.4 3.8 2.6 

Technology 

14 
4.2 3.9 3.8 4.2 3.4 4.2 4.1 3.2 3.4 3.1 3.4 3.9 
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نشان  47تا  6، نشان دهنده شاخص های توانمندی، و از  Indicator تا  Inicator 1از آنجایی که از 

دهنده شاخص های جذابیت هستند؛ عالوه بر این میانگین شاخص های توانمندی، و جذابیت برای 

از تکنولوژی ها، و هر یك از زنجیره های ارزش محاسبه شده است. مقادیر مورد نظر در جداول  هریك

 نشان داده شده است. 43 -1و  1-47

 میانگین شاخص های توانمندی و جذابیت برای هر تکنولوژی 12-4جدول

 میانگین جذابیت میانگین توانمندی تکنولوژی

Technology 1 3.04 2.73 

Technology 2 3.14 2.73 

Technology 3 3.12 2.77 

Technology 4 3.28 3.00 

Technology 5 3.08 3.20 

Technology 6 3.04 3.03 

Technology 7 3.04 3.36 

Technology 8 2.92 3.23 

Technology 9 3.44 3.27 

Technology 10 3.40 3.50 

Technology 11 2.52 3.03 

Technology 12 3.04 3.26 

Technology 13 3.12 3.46 

Technology 14 3.90 3.61 

 

 میانگین توانمندی و جذابیت برای زنجیره ها 13-4جدول 

 میانگین جذابیت میانگین توانمندی زنجیره

 2.89 3.13 اکتشاف وارزیابی

 3.28 3.17 توسعه

 3.34 3.15 تولید
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ای هر تکنولوژی در قالب یك ماتریس شاخص به از هر پس از ورود وزن شاخص ها، و میانگین مقادیر

نمودار ستونی اولویت بندی  3-1در شکل  .در برنامه تاپسیس، اولویت بندی صورت گرفت 47در  41

نیز اولویت بندی تکنولوژی ها با ذکر نام آنها و  41-1همراه با مقادیر آن آورده شده است. در جدول 

نیز مربوط به اولویت بندی در درون هر زنجیره  45-1مقادیر مربوط به هرکدام ارائه شده است. جدول 

 به همراه میانگین مقدار برای هر زنجیره است.
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 صورت گرفت. 4-5با توجه به نتایج بدست آمده از نرم افزار تاپسیس، اولویت بندی طبق جدول شماره 

 اولویت بندی تکنولوژی های صنایع باالدستي صنعت نفت 14-4جدول 

 مقدار لوژیتکنو اولویت

 0.748 برداشت  ازدیاد هایتکنولوژی 4

 0.683 حفاری عملیات های تکنولوژی 7

 0.600 حفاری خدمات هایتکنولوژی 3

 0.528 بهبود بهره وری هایتکنولوژی 1

 0.525 مخزن سازی شبیه و مدلسازی هایتکنولوژی 5

 0.524 ریسك  و اقتصادی بررسی های تکنولوژی 6

 0.506 االرضی سطح تاسیسات هایتکنولوژی 2

 0.458 مخزن و چاه پایش هایتکنولوژی 0

 0.451  اکتشافی ژئوشیمی هایتکنولوژی 3

 0.444 مخزن توصیف هایتکنولوژی 44

 0.410 اکتشافی شناسی زمین هایتکنولوژی 44

 0.398 چاه تکمیل هایتکنولوژی 47

 0.390 اکتشافی ژئوفیزیك هایتکنولوژی 43

 0.320 چاه تعمیر هایتکنولوژی 41
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 اولویت بندی تکنولوژی ها در هر زنجیره و میانگین مقادیر هر زنجیره  14-4جدول 

 مقدار تکنولوژی اولویت زنجیره
میانگین 

 مقادیر

اکتشاف و 

 ارزیابي

 0.525 مخزن سازی شبیه و مدلسازی هایتکنولوژی 4

0.444 

 0.451  فیاکتشا ژئوشیمی هایتکنولوژی 7

 0.444 مخزن توصیف هایتکنولوژی 3

 0.410 اکتشافی شناسی زمین هایتکنولوژی 1

 0.390 اکتشافی ژئوفیزیك هایتکنولوژی 5

 توسعه

 0.683 حفاری عملیات های تکنولوژی 4

0.542 

 0.600 حفاری خدمات هایتکنولوژی 7

 0.524 ریسك  و اقتصادی بررسی های تکنولوژی 3

 0.506 االرضی سطح تاسیسات هایتکنولوژی 1

 0.398 چاه تکمیل هایتکنولوژی 5

 تولید

 0.748 برداشت  ازدیاد هایتکنولوژی 4

0.514 

 0.528 بهبود بهره وری هایتکنولوژی 7

 0.458 مخزن و چاه پایش هایتکنولوژی 3

 0.320 چاه تعمیر هایتکنولوژی 1
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 نتیجه گیری (5 فصل
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 مقدمه  1 - 5

شود. کارهای ای از اقدامات انجام شده در طول تکمیل این پایان نامه طرح میدر این فصل خالصه

 ،تحلیل زنجیره ارزش باالدستی صنعت نفتنامه مد نظر قرار گرفت عبارتند از ای که در این پایانعمده

بومی سازی شاخص های ارزیابی  درخت تکنولوژی زیر مجموعه زنجیره ارزش، انتخاب واستخراج 

تحقیق  های. نتایج حاصل از یافتهتکنولوژی هابندی و اولویت تکنولوژی از دو منظر توانمندی و جذابیت

 .در این فصل توضیح داده خواهد شد

 خالصه مراحل انجام تحقیق 2 - 5

ا استفاده نفت باولویت بندی تکنولوژی های صنایع باالدستی " عنوان تحت نامه پایان این پژوهشی طرح

 ژیاسترات تدوین هایمدل بررسی و فناوری مدیریت ادبیات اجمالی مرور از پس "از تحلیل زنجیره ارزش

 .گردید تدوین فناوری

استراتژی تکنولوژی و جایگاه ارزیابی و اولویت  .شد آغاز موضوع ادبیات بررسی با تحقیق این کار آغاز

گرفت. با استفاده از تجربیات و نظرات خبرگان زنجیره ارزش  بندی تکنولوژی در آن مورد بررسی قرار

در باالدستی صنعت نفت مورد تحلیل قرار گرفت، تکنولوژی های زیر مجموعه آن استخراج شده و 

شاخص های ارزیابی از دو دیدگاه توانمندی و جذابیت انتخاب و بومی سازی شدند. سپس با استفاده از 

خبره به آن پاسخ  35ای برای نظر خواهی از خبرگان طراحی و توسط هاطالعات بدست آمده پرسشنام

پس  دهآم دست به نتایج بیان به ادامهداده شد. تحلیل های مورد نظر بر روی نتایج صورت گرفت که در 

 .شد خواهد پرداخته از پیمایش
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  های تحقیقو نتیجه گیری در خصوص یافتهبحث  3 - 5

تکنولوژی ازدیاد برداشت با  در میان تکنولوژی های چهارده گانه ه،توجه به اولویت بندی انجام شد با

اختالف زیاد در رتبه اول قرار گرفت. نظر به این که اکثر مخازن نفتی بزرگ کشور که عمده تولید نفت 

از این مخازن می باشد در نیمه دوم عمر خود هستند، این رتبه نشان می دهد که توجه خبرگان به 

هد تحقیقات نشان می د دیاد برداشت یا همان ظرفیت تولید از مخازن بسیار زیاد است.افزایش ضریب از

میلیارد بشکه به تولید نفت و گاز کشور  0.5حدود ضریب برداشت برداشت با افزایش یك درصدی 

)احمد  .میلیارد دالر را به ارمغان خواهد آورد 250حدود  و ارزش افزوده ای افزوده خواهد شد که درآمد

خدمات حفاری به ترتیب در رتبه های کنولوژی های عملیات حفاری و پس از آن ت( 4334قلعه بانی، 

این امر نشان می دهد که با توجه به شتاب و اشتیاق سریع کشور های منطقه در  بعدی قرار گرفتند.

فاده ی، استتوسعه و برداشت از میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترك در حوزه های خشکی و دریای

از تکنولوژی های حوزه حفاری ضرورت بیش از پیش پیدا کرده است، پر واضح است که هر چه شرکت 

حفاری قدرتمند تر باشند می توانند  های فعال در این حوزه از لحاظ دسترسی به تجهیزات و روش های

 بیشتری در صنایع باالدستی ایجاد کنند. هارزش افزود

ها در زنجیره تولید مشاهده می کنیم که هم اولویت اول کل تکنولوژی ها، هم با بررسی اولویت بندی 

اولویت آخر در این زنجیره قرار دارد، و باز هم این امر نشان دهنده اهمیت بسزای تکنولوژی ازدیاد 

 برداشت در افزایش ارزش افزوده در این زنجیره و کل زنجیره ها است.

یابیم که بیشترین مقدار متعلق به زنجیره توسعه است. یره ارزش در مبا بررسی میانگین مقادیر هر زنجی

با وجود نبودن اولویت اول تکنولوژی در این زنجیره، این موضوع نشان دهنده نقش اساسی زنجیره 

 توسعهتحقق اهداف وزارت نفت مبنی بر  .توسعه در میان زنجیره های باالدستی صنعت نفت است

های ریزیاز برنامه یادیکشور نیازمند انجام حجم ز دن آنها بویژه میادین مشتركمیادین و به تولید رسان

ات عملیتکنولوژی های در این بین،  .باشدیم و استفاده از تکنولوژی های حیاتی یاتیاجرایی و عمل
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تواند با اهداف متفاوتی عملیات می نیهستند. ا از اهمیت زیادی برخوردارخدمات حفاری حفاری و 

و برداشت از چاههای نفت و گاز در میادین توسعه نیافته، حفاری و  ریت گیرد؛ از جمله حفاصور

چاههای جدید در میادین تولیدی فعلی جهت حفظ تولید و جبران افت تولید ساالنه و  یبرداربهره

 های اکتشافی، تزریقی و توصیفی. به همین دلیل اغلب شرکتهای بزرگ نفتی با بههمچنین حفر چاه

ر، ضریب های کمتهای بهینه با هزینههای نوین و پیشرفته و در راستای تحقق حفاریکارگیری تکنولوژی

در  های علمیترین پیشرفتشك عمدهبخشند و بیاز نظر فنی و اقتصادی ارتقاء می راها موفقیت طرح

  است.حفاری  های دنیا متعلق به تکنولوژی صنعت نفت
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 آتي پیشنهادات جهت تحقیقات 4 - 5

 نفتصنعت  در 4141واکاوی سند چشم انداز  استفاده از نتایج بدست آمده در این تحقیق برای 

 حقیق از نتایج بدست آمده در این تبا استفاده  تکنولوژی صنایع باالدستی نفت تدوین استراتژی

  تدی و جذابینماتریس توانم به وسیله

 تنف پایین دستینولوژی های صنایع تکبرای  و روش اجرای این تحقیق استفاده از چارچوب 

 اولویت های صنایع باالدستی نفتبا در این تحقیق بدست آمده  تکنولوژی اولویت های  مقایسه 

 کشور های دیگر
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 پیوست )آ(: پرسشنامه
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 باسمه تعالي

 دانشگاه صنعتي شاهرود

 

توانمندی و  ار شاخص هایپرسشنامه نظرخواهي کارشناسان محترم پیرامون تعیین مقد

جذابیت و اهمیت آنها در ارزیابي تکنولوژی های صنایع باالدستي صنعت نفت به منظور 

 اولویت بندی آنها

 کارشناس عالیقدر،

 با سالم و احترام

اولویت بندی و ارزیابی تکنولوژی های صنایع باالدستی نفت وگاز طراحی شده  این پرسشنامه به منظور

ی تکنولوژی به دو جنبه توانمندی صنعت در حوزه تکنولوژی و همچنین جذابیت است. در ارزیاب

تکنولوژی برای صنعت پرداخته می شود. پرسشنامه حاضر شامل دو بخش می باشد؛ بخش اول مربوط 

به تعیین میزان اهمیت هر یك از شاخص ها در ارزیابی تکنولوژی های صنایع باالدستی نفت و بخش 

 ین مقادیر هر یك از شاخص ها برای هر تکنولوژی است. با توجه به سه زنجیره اکتشافدوم مربوط به تعی

، توسعه و تولید در باالدستی نفت، درخت تکنولوژی در زیر مجموعه این سه زنجیره استخراج و ارزیابی

 شده و در پیوست آورده شده است. خواهشمند است با توجه به شناخت خود نسبت به هر یك از زنجیره

 ها جداول مربوطه را تکمیل نمایید. )در صورت شناخت کافی تکمیل هر سه جدول بال مانع است(

 پیشاپیش از حسن توجه و همکاری شما کمال تشکر را دارد.

 

               حامد کیان

 : .... سالسابقه کار

 محل خدمت:

 دکتری    فوق لیسانس       میزان تحصیالت:    لیسانس
ا

 سا

ا

 سا

ا

 سا
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 یلی و تخصص:  مهندسی نفت        علوم زمین شناسی             رشته تحص

 سایر  مهندسی مکانیك و یا برق 

 هیات علمی         )پایه، میانی، ارشد( یتیمدیر   یکارشناس   :   نوع شغل

 

ی تصنایع باالدسرا در ارزیابی تکنولوژی های توانمندی و جذابیت های الف( لطفا میزان اهمیت شاخص

 .مشخص کنید نفت

 )توضیحات: از اطالعات این  سمت برای وزن دهي به شاخص های ارزیابي استفاده خواهد شد( 

ف
دی

ر
 

 شاخص های توانمندی
 میزان اهمیت

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد

       تکنولوژی حوزه در نیاز مورد خبره کار نیروی به دسترسی 4

      تکنولوژی حوزه در نیاز مورد اطالعات و شدان تجربه، به دسترسی 7

تکنولوژی )آزمایشگاه، منایع  از برداری بهره در ها ساخت زیر بودن کافی 3

 اطالعاتی، نرم افزار و ...(
     

      تکنولوژی با مرتبط های پروژه اجرای از حاصل تجربه/ دانش انباشت میزان 1

      مختلف منابع از مالی تامین ظرفیت 5

      شاخص های جذابیت 

       نفت باالدستی صنایع استراتژیك اهداف تحقق بر تکنولوژی اثر 4

      تولید در رقابتی مزیت خلق در تکنولوژی اثر 7

      تکنولوژی توسعه جهت نیاز مورد هزینه 3

      تکنولوژی توسعه از حاصل افزوده ارزش خلق میزان 1

      تکنولوژی توسعه های ژهپرو موفقیت ریسك 5

      ...( و درونزا توسعه انتقال،) تکنولوژی اکتساب برای نیاز مورد زمان 6

      میزان سهولت در دسترسی به تکنولوژی 2

 تکنولوژیهای کشور در صنایع باالدستی نفت توانمندیمقدار شاخص های وضعیت ب( در این بخش 

دار شاخص های وضعیت جذابیت تکنولوژی های صنایع باالدستی صنایع باالدستی نفت و همچنین مق

 مربوط به ارزیابی تکنولوژی های زنجیره اکتشاف 4نفت در سه زنجیره آن بررسی می شود. جدول شماره 

مربوط به زنجیره تولید است. خواهشمند است با توجه به  3زنجیره توسعه و جدول  7، جدول و ارزیابی

ا

 سا

ا

 سا

ا

 سا

ا

 سا
       

ا

 سا

ا

 سا
ا

 سا
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یك از زنجیره ها مقادیر شاخص ها را برای هر یك از تکنولوژی ها در جداول  شناخت خود نسبت به هر

 مربوطه تکمیل نمایید. )در صورت شناخت کافی تکمیل هر سه جدول بال مانع است(

 بیشترین مقدار است.(" 5"کمترین و  "1"توضی  مهم: )میزان 

 و ارزیابي اکتشاف رهیزنج یها یتکنولوژ يابیارز1-1 جدول
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  شاخص های توانمندی     

 4  تکنولوژی حوزه در نیاز مورد هخبر کار نیروی به دسترسی     

 7 تکنولوژی حوزه در نیاز مورد اطالعات و دانش تجربه، به دسترسی     

تکنولوژی )آزمایشگاه، منایع  از برداری بهره در ها ساخت زیر بودن کافی     

 اطالعاتی، نرم افزار و ...(
3 

 1 تکنولوژی با مرتبط های پروژه اجرای از حاصل تجربه/ دانش انباشت میزان     

 5 مختلف منابع از مالی تامین ظرفیت     

  شاخص های جذابیت     

 4  نفت باالدستی صنایع استراتژیك اهداف تحقق بر تکنولوژی اثر     

 7 تولید در رقابتی مزیت خلق در تکنولوژی اثر     

 3 تکنولوژی توسعه جهت نیاز مورد هزینه     

 1 تکنولوژی توسعه از حاصل افزوده ارزش خلق میزان     

 5 تکنولوژی توسعه های پروژه موفقیت ریسك     

 6 ...( و درونزا توسعه انتقال،) تکنولوژی اکتساب برای نیاز مورد زمان     

 2 میزان سهولت در دسترسی به تکنولوژی     

  تکنولوژی ها

 شاخص ها
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 توسعه رهیزنج یها یتکنولوژ يابیارز2-1 جدول
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  شاخص های توانمندی     

 4  تکنولوژی حوزه در نیاز مورد خبره کار نیروی به دسترسی     

 7 تکنولوژی حوزه در نیاز مورد اطالعات و دانش تجربه، به دسترسی     

تکنولوژی )آزمایشگاه، منایع  از برداری بهره در ها ساخت زیر بودن کافی     

 اطالعاتی، نرم افزار و ...(
3 

 1 ژیتکنولو با مرتبط های پروژه اجرای از حاصل تجربه/ دانش انباشت میزان     

 5 مختلف منابع از مالی تامین ظرفیت     

  شاخص های جذابیت     

 4  نفت باالدستی صنایع استراتژیك اهداف تحقق بر تکنولوژی اثر     

 7 تولید در رقابتی مزیت خلق در تکنولوژی اثر     

 3 تکنولوژی توسعه جهت نیاز مورد هزینه     

 1 تکنولوژی توسعه از حاصل افزوده ارزش خلق میزان     

 5 تکنولوژی توسعه های پروژه موفقیت ریسك     

 6 ...( و درونزا توسعه انتقال،) تکنولوژی اکتساب برای نیاز مورد زمان     

 2 میزان سهولت در دسترسی به تکنولوژی     

 

 ها ولوژیتکن

 شاخص ها
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 تولید رهیزنج یها یتکنولوژ يابیارز3-1 جدول
ی
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  شاخص های توانمندی    

 4  تکنولوژی حوزه در نیاز مورد خبره کار نیروی به دسترسی    

 7 تکنولوژی حوزه در ازنی مورد اطالعات و دانش تجربه، به دسترسی    

تکنولوژی )آزمایشگاه، منایع  از برداری بهره در ها ساخت زیر بودن کافی    

 اطالعاتی، نرم افزار و ...(
3 

 1 تکنولوژی با مرتبط های پروژه اجرای از حاصل تجربه/ دانش انباشت میزان    

 5 مختلف منابع از مالی تامین ظرفیت    

  شاخص های جذابیت    

 4  نفت باالدستی صنایع استراتژیك اهداف تحقق بر تکنولوژی اثر    

 7 تولید در رقابتی مزیت خلق در تکنولوژی اثر    

 3 تکنولوژی توسعه جهت نیاز مورد هزینه    

 1 تکنولوژی توسعه از حاصل افزوده ارزش خلق میزان    

 5 تکنولوژی توسعه های پروژه موفقیت ریسك    

 6 ...( و درونزا توسعه انتقال،) تکنولوژی اکتساب برای نیاز مورد زمان    

 2 میزان سهولت در دسترسی به تکنولوژی    

 

 ها تکنولوژی

 شاخص ها
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زیر  تکنولوژی ها و مراحلمروری بر پیوست )ب(: 

 مجموعه زنجیره ارزش صنایع باالدستي نفت
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 فناوری های زمین شناسي اکتشافي

یع و ضخامتشان از برنامه های ضروری در اکتشاف می باشند، بنابراین، اکتشاف شخیص سنگ منشا و سنگ مخزن، توز

 یك و علمی آنالیزهای باید کننده . اکتشافمخصوصا در مناطق وسیع نیازمند روابطی از بخش های زمین شناسی است

 ی،شناس زمین یها نقشه .کند حل را گاز و نفت کردن پیدا مشکل صحیحی طرز به نا کرده ترکیب را تخیل و حدس

 خشب شناس زمین. هستند آنها مختلف سنین وهمچنین شناسی زمین مواد دیگر و ها سنگ توزیع از نمایشی و ارائه

 مایشن به را آنها توزیع تا برد می نمودار روی نقشه با را مختلف سازندهای و کرده گیری اندازه را سنگ یك مختلف های

 . گذارد

 فناوری های ژ وشیمي اکتشافي

ها و سیاالت، ژئوشیمی ها، مواد معدنی، صخرهبه علم مطالعه شیمی زمین شامل پخش، گردش و فراوانی عناصر، مولکول

ای هها در صنعت نفت، ژئوشیمی سنگ مخزن از اهمیت باالیی برخوردار است. تکنیكدانشود. برای ژئوشیمیاطالق می

 ها را تولید کرده، و یا یك نمونه نفت از سنگ مخزنخزن هیدروکربنتوانند شناسایی کنند که آیا سنگ مژئوشیمیایی می

ود شهای سطحی که توسط تجمعات هیدروکربن ایجاد میناهنجاری مورد نظر تولید شده یا خیر. عالوه بر این ژئوشیمی،

 vitrinite"براساس های مخزن و تقسیم آنها وری و تعیین بلوغ صخرهکند. برای ارزیابی پتاسیل بهرهرا شناسایی می

reflectance" شود. نیز از ژئوشیمی استفاده می 

 فناوری های ژ وفیزیك اکتشافي

های الکتریکی، گرانشی، و پخش امواج االستیك )مرتعش( در آن، ژئوفیزیك اطالق به علم فیزیك زمین، به ویژه میدان

 گیرد. از پیمایش گرانشی، پیماشفاده قرار میشود. اطالعات ژئوفیزیکی توسط پرسنل اکتشاف و توسعه مورد استمی

 مغناطیسی و لرزه نگاری می توان به عنوان تکنیك های رایج در حوزه تکنولوژی های ژئوفیزیك نام برد. 

 

 فناوری های توصیف مخزن

 ت.اسر میساز چندین طریق  ،آیدشناسی و ارزیابی یك مخزن که از چاه در حال حفاری به دست میاطالعات زمینکسب 

شنـاس و توسط زمین مدهگردش گل حفاری به سطح زمین آ باکه است حفاری  هایکندهبدست آمدن  راه نخست

 هاکه با تفسیر آنباشد میگوناگون در داخل چاه  د. دیگری گرفتن مغزه و راه سوم راندن نمودارهاینشومی بررسی

  دست آورد.های حفاری شده در چاه بتوان اطالعات دقیقی از الیهمی
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گیرد. می قرار مورد ارزیابىآزمایی در چاه تزریقى، یا و تولیدى شرایط تغییرات فشار( به مخزن )تغییرات دینامیکى پاسخ

 باشد. می محاسبه مخزن قابل هاىویژگی و خصوصیات آزمایی،چاه با استفاده از

 یر تقسیم کرد:بنابراین فناوری های حوزه توصیف مخزن را می توان به چهار بخش ز

 11فناوری های زمین شناسی مخزن 

 15فناوری های ژئوفیزیك مخزن 

 فناوری های مربوط به کسب و تحلیل اطالعات پایه مهندسی نفت 

 16مصور سازی 

 47مدل سازی و شبیه سازی مخزن

ا برای ری رکند تا ابزانویسی کامپیوتر را با هم ترکیب میسازی مخزن فیزیك، ریاضی، مهندسی مخزن و برنامهشبیه

بینی عملکرد مخزن هیدروکربنی تحت شرایط عملیاتی مختلف گسترش دهد. نیاز به این ابزار از این جهت احساس پیش

گذاری چند صد میلیون دالری باشد(، شود که در یك پروژه برداشت هیدروکربن )که ممکن است شامل یك سرمایهمی

خص و حداقل گردد. فاکتورهایی که در این ریسك شرکت دارند عبارتند ریسك وابسته به برنامه انتخابی توسعه باید مش

ی های نفوذپذیرای خواص سیاالت و مشخصهاز پیچیدگی مخزن به علت خواص ناهمگن و متغیر سنگ، تغییرات منطقه

ها را آنه هایی کبینی با محدودیتهای دیگر پیشهای برداشت هیدروکربن و بکارگیری روشنسبی، پیچیدگی مکانیزم

مخزن درون  سازیکنند. سه فاکتور اول بیشتر تحت کنترل مهندسی هستند. این فاکتورها در فرضیات شبیهنامناسب می

های سازها برای تکنیكسازی مخزن هستند و در دسترسی شبیههای شبیههای ورودی که جزئی از مدلکلیت داده

 رل شود. سازی مخزن کنتای شبیهتواند طی استفاده مقایسهر چهارم میشوند. فاکتومختلف ازدیاد برداشت بکار گرفته می

ا هشود. همچنین این مدلهای نفت و گاز در توسعه میادین جدید استفاده میسازی مخزن توسط شرکتهای شبیهمدل

ز بکار یاز است نیگذاری موردنهای سرمایهگیریهای تولیدی برای تصمیمبینیدر میادین توسعه یافته، جایی که پیش

یاز ها، نهای مورد نیاز، تکمیل بهینه چاهها ممکن است بوسیله تعیین تعداد چاهشود. در میادین جدید، مدلگرفته می

کنونی و آینده برای باالبری مصنوعی و تولید مورد انتظار آب، نفت و گاز در توسعه میادین کمك کنند. برای مدیریت 

های افقی مفید واقع شوند. وانند در بهبود بازیافت نفت بوسیله شکاف هیدرولیکی یا چاهتها میمخازن موجود، مدل

                                                             
11 Reservoir Geology Technologies 
15 Reservoir Geophysics Technologies 
16 Visulization 
12 Reservoir Modelling and Simulation 
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های الزم را برای موفقیت عملیات فراهم بکارگیری فرایندهای ازدیاد برداشت نفت نیاز به این دارد که میدان مشخصه

 تواند در این ازریابی کمك کند.ها میکند؛ مطالعات مدل

 حفاری

م موفقیت آمیز عملیات اکتشاف، عملیات حفاری در طول تمامی مراحل توسعه میدان نفتی و در تمامی پس از اتما

 ،حفاری یکی از کارهای پیچیده .گویندکندن چاه و رسیدن به هدف مورد نظر را حفاری میشود. ها انجام میمحیط

 در صورتی که شده باشد،از حفاری انجام رود. هر کاری که قبل تخصصی در صنعت نفت بشمار می و فرساطاقت ،گران

چاه نفت  آمیزود. تکمیل موفقیتشمی زیادی دادهفایده است. بنابراین به حفاری اهمیت حفاری بدرستی انجام نگیرد بی

ر زیهای تاسیسات، تجهیزات و تکنولوژی شدت به سیال حفاری، سیمان، مته و غیره وابسته است.های آن بهو هزینه

  در ذیل آمده است. حفاریحوزه مجموعه 

 48های حفاری دورانيتکنولوژی 

عمق، بخش میانی و بخش مخزن. بخش  توان به سه قسمت تقسیم کرد؛ بخش کممسیر حفاری در حفر یك چاه را می

شود، شامل رسوبات ناپایدار است. بنابراین در این بخش استحکام نامیده می 13کم عمق که معموال به عنوان سر چاه

پایین بوده و پارامترهای حفاری و تجهیزات باید بر اساس آن تعیین شوند. بخش مخزن پایداری بیشتری داشته  54سازند

ای باشد که آسیبی به سازند وارد نشود. حفاری چه در و هدف اصلی حفر چاه است. بنابراین فرایند حفاری باید به گونه

(. سه 4-7در هر دو مورد استفاده خواهد شد )شکل  54دکل دوار خشکی و چه دریا انجام شود، سیستم حفاری اساسی

 عمل اساسی در طول عملیات حفاری دورانی عبارتند از:

 شود.گشتاور از منبع نیرو در سطح از طریق رشته حفاری به مته منتقل می -

 گردد.ای به سطح زمین برمیشود و از طریق مسیر دایرهسیال حفاری به داخل چاه پمپ می -

دارای هیدروکربن به وسیله وزن سیال حفاری و از طریق تنظیم دریچه بزرگی  strataهای زیرسطحی و در رفشا -

 شود.در سطح کنترل می

                                                             
10 Rotary drilling technologies 

13 Top hole 

54  Formation 

54 Rotary rig 
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کند. اگرچه مفهوم حفاری دورانی ساده حفاری دورانی از یك مته تیز و چرخان برای نفوذ به پوسته زمین استفاده می

جزء اصلی تشکیل شده  1باشد. سیستم حفاری دورانی از سیار پیچیده میهای حفاری جدید باست، اما مکانیك دکل

 55، تجهیزات گردش51، تجهیزات چرخان53، تجهیزات باالبر57های اصلیاست: محرك

 سازد. ترکیب تمامی این تجهیزات، حفاری دورانی را ممکن می

، حفاری چاه 50دار، حفاری جهت52ی، حفاری عمود56های حفاری دورانی عبارتند از:حفاری تاپ هلانواع تکنولوژی

   .64، حفاری اکستندد ریچ64گذاری مارپیچ، حفاری لوله53باریك

 

  سیاالت حفاری 

سیال حفاری را می توان به عنوان هر گونه سیالی تعریف کرد که در طول عملیات حفاری درون چاه به گردش در می 

از جمله سیاالت حفاری می توان  .گردد برمی سطح به یحلقو فضای طریق از مته واید و پس از عبور از رشته حفاری 

 نام برد. spacerسیال  و به گل حفاری، سیال بازسازی، سیال تکمیل چاه

 

  تجهیزات حفاری 

                                                             
57 Prime movers 

53 Hoisting equipment 

51 Rotating equipment 

55 Circulating equipment 

56 Tope hole drilling 

52 Vertical drilling 

50 Directional drilling 

53 Slim hole drilling 

64 Coiled tubing drilling (CTD) 

64 Extended reach drilling (ERD) 
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حفاری شامل دکل های خشکی و فرا های تجهیزاتی که در زمان عملیات حفاری استفاده می شوند عبارتند از دکل 

 و ...  63، بازدارنده های فوران چاه67ی، تجهیزات تمیزکاری گلساحل،  مته حفاری ، لوله جدار

ها عبارت است از سیستم خرك، سیستم قدرت، سیستم ترین آنها دارای تعدادی جزء اصلی هستند که عمدهمعموالً دکل

ورهای ژنرات ،یهای جدارهای حفاری، لولهباالبر، سیستم دورانی، سیستم گردش سیال حفاری، تجهیزات کنترل چاه، لوله

اجزای دکل حفاری به تفکیك در شکل زیر نشان داده شده  الکتریکی، کمپرسورهای هوا و سایر ابزار و تجهیزات کمکی.

 است.

 

 شکل : اجزای روی سط  زمین دکل حفاری.

                                                             
67 Mud clean-up equipment 

63 Blow out Preventor (BOP) 
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 شکل : ساختار دکل و تجهیزات تعلیق.

 64کاریجایگذاری لوله جداری و سیمان 

بعد از حفر اولین دهی دیواره چاه با یك لوله فوالدی است. از ریزش چاه نیاز به پوششدر حین حفاری، برای جلوگیری 

از  در عوض گردد ولیکنند که این امر باعث کاهش قطر چاه میکاری میگذاری و سیمانمرحله از چاه آن را جداره

ق های بیشتر، عملیات لوله . به مرور طی مراحل مختلف حفاری تا عمکندریزش طبقات خاك به داخل جلوگیری می

 گذاری مجددا انجام می گیرد.

 پایش 

، نمودار گیری گل و ... MWD ،LWD به صورت همزمان با عملیات های حفاری می توان با استفاده از تکنولوژی های

ه و .. پارامترهایی همچون عمق حقیقی چاه، مکان انتهای چاه، جهت یابی در حفاری انحرافی، اطالعات نمودارگیری چا

 را بدست آورد.

 های جدید حفاریتکنولوژی 

، حفاری با لوله Through-tube rotary (TTRD)از تکنولوژی های جدید حفاری می توان به حفاری با لیزر، حفاری 

   و ... اشاره کرد. abbressive jetجداری، حفاری 

                                                             
61 Cementing 
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 برداریتولید و بهره

شود. از جنبه اقتصادی با برداری آغاز مینفت از چاه، فاز تولید و بهرهبرداری و تولید پس از تکمیل حفاری، جهت بهره

شود. کمینه کردن زمان بین اکتشاف های گذشته آغاز میگذاریتولید اولین مقادیر تجاری نفت، زمان بازگشت سرمایه

خ ربرداری براساس نیمرههای نفتی است. معموال برنامه توسعه و بهترین اهداف شرکتو تولید اولیه چاه یکی از مهم

الزم و  کننده تجهیزاترخ تولید تعیینبینی شده و به شدت وابسته به مکانیسم رانش در مخزن است. نیمپیش 65تولید

 برداری نفت پرداخته شده است. ها و تجهیزات مرتبط با بهرهها، فرایندهای حفرشده است. در ادامه به تکنیكتعدد فاز چاه

 66تکمیل چاه 

ز های تکمیل چاه عبارتند امیل چاه فرایند اتمام یك چاه به صورتی است که آماده تولید نفت یا گاز شود. انواع روشتک

، تکمیل حفره 24ای، تکمیل چند ناحیه24، تکمیل دائمی63، تکمیل دفع شن60دار، تکمیل حفره جداره62تکمیل حفره باز

 و تکمیل افقی. 27زهکشی

 کاریمشبك 

دهی یك کانال جهت جریان نفت و گاز از اد سوراخ در لوله جداری، سیمان و داخل سازند برای شکلی به ایجکارمشبك

های نفت و در جهت تولید کاری چاههایی برای مشبكشود. در این فرایند از تفنگسازند تولید به داخل چاه اطالق می

                                                             
65 Production profile 

66 Well completion 

62 Open hole 

60 Cased hole 

63 Sand exclusion completion 

24 Permanent completion 

24 Multiplezone completion 

27 Drain hole 



443 

 

کاری کاری جت، مشبك، مشبك23ایگلوله کاریکاری عبارتند از مشبكهای مشبكگردد. انواع روشاستفاده می

jet"-Hydraulic "Sand21دار افقیکاری جهتکاری با لیزر و سیستم مشبك، مشبك (Hops) . 

 75بردایتجهیزات و ادوات تولید و بهره 

 تجهیزات مهم در فرآیند بهره برداری عبارتند از:

گذاری پس از حفر چاه و شود. لولهسیاالت استفاده می ای در چاه که برای تولیدتولیدی، لوله لوله: 76تولیدی لوله

سانتیمتر( از سطح تا سازند تولیدی  44-5شود. رشته لوله تولیدی )با قطر کاری انجام میجایگذاری لوله جداری و سیمان

 گسترده است. 

ها برای کنترل و لولههای نفت و گاز طبیعی معموالً الزم است که یك سری از شیرها بر روی چاه : 77درخت کریسمس

ن گویند. ایفشار و دبی جریان گاز یا نفت از چاه قرار داده شوند. به این مجموعه شیرها و اتصاالت، درخت کریسمس می

 زنی اسید، تزریقمجموعه به سر لوله مغزی متصل شده و از آن برای کنترل سر چاهی در طول فرایندهایی مانند شکاف

 گردد.فاده میآب و تست عملکرد چاه است

ای درون چاهی است که اغلب در هر فرایند تکمیل چاه برای جداسازی فضای حلقوی از مجرای توپك وسیلهتوپك: 

 کند.شود این وسیله امکان کنترل تولید، تزریق یا اصالح را فراهم میتولید استفاده می

 78نمودارگیری 

گردد که بعد از سیمان شدن لوله جداری و قرارگیری اطالق می هایینمودارگیری تولیدی درون لوله استخراج به نمودار

های گیریگیرد. اندازهها هم در شرایط استاتیك و هم دینامیك انجام میگیریشود. اندازهچاه در فاز تولید، رانده می

های ته ملع چاهی کافی نیست. بسیاری از سوءسیاالت سطحی اغلب برای تعیین عملکرد سیستم تزریق یا تولید ته

                                                             
23 Bullet perforation 

21 Horizontal oriented perforating system 

25 Production equipments 

26 Production tubing 

22 Xmass tree 

20 Logging 
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ها، مربوط به مشکالت مکانیکی یا مشکالت ارتباطی، ممکن است بازیافت نهایی در مخازن را کاهش دهند. چاهی چاه

 ای در نقاط گوناگون مخزن نیاز است.گیری اشباع سیاالت بصورت دورهبرای مدیریت مؤثر مخزن، اندازه

 79تحریك چاه 

کند. هدف از تحریك چاه افزایش تولید چاه از طریق احیای تولید زی میتحریك چاه نقش حیاتی در عملیات تولید با

بینی شده است. به طور عمومی عملیاتی که برای بهبود تولید چاه انجام نفت به نرخ اصلی یا باالی نرخ نرمال پیش

 شوند به تحریك چاه معروف هستند.می

 دو نوع عملیات اصلی تحریك چاه عبارتند از:

 04اسیدزنی -

 04زنی هیدرولیكفشکا -

 82عملکرد چاه 

چاه، نیروی رانش الزم برای جریان به داخل چاه تفاوت بین فشار مخزن و فشار ته: 83عملکرد جریان به داخل چاه

باشد. مقاومت در برابر جریان به داخل چاه، به خصوصیات سنگ مخزن، خصوصیات سیال، جزئیات تکمیل تولیدی می

 عملکرد جریان به داخلهای حفاری و تعمیری وابسته است. به دلیل نقش اساسی عالیتچاه و گاهی به اثرات متعاقب ف

ده کننگیری شود. بدین معنی که سیال چاه به درون یك تفکیكاندازه  01های تولیدی، باید بطور منظم بواسطه تستچاه

 شود.ین مییابد و دبی جریان گاز، نفت و آب بصورت تابعی از فشار چاه تعیآزمایش جریان می

عملکرد لوله تولیدی ممکن است بعنوان رفتار یك چاه در باال آوردن سیاالت مخزن به سطح : 85عملکرد لوله تولیدی

شود. قطرهای بزرگتر تعریف شود. عموماً عملکرد بصورت یك گراف دبی جریان بر حسب فشار جریانی نشان داده می
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ند و کفراهم کنند. اما یك قطر بحرانی وجود دارد که دبی را محدود می توانند دبی جریانی باالتری رالوله تولیدی می

 دهد.حتی ظرفیت چاه را نیز کاهش می

 86باالبری مصنوعي 

هستند. یك چاه نفت جریان آزاد فشار درون چاهی کافی برای  00و یا باالبری شده 02های تولیدی یا جریان آزادچاه

حفظ آن در مقدار مطلوب را دارد. اگر فشار سازند بسیار پایین و تزریق رسیدن به یك فشار سرچاهی تولید مناسب و 

آب یا گاز توانایی حفظ فشار در مقدار مناسب را نداشته باشند، باید به صورت مصنوعی نفت را به سطح زمین رسانید. 

، باالبری 34وری گازیچاهی، فرازآهای درونپمپ ،03ایهای میلههای باالبری مصنوعی عبارتند از پمپبرخی از روش

 34شناوری

 

 92کنترل شن 

اتفاق  Cenozoicهای نفتی است که معموالً در سازندهای کم عمق دوره ترین مشکالت میدانتولید شن یکی از قدیمی

افتد. این بدان معنی است که عملیات تکمیل چاه در نواحی که تمایل برای تولید شن وجود دارد از اهمیت باالیی می

ه وسیله تواند بست. اغلب مشکل تولید شن ناشی از نامطلوبی عملیات تکمیل چاه است. اساساً تولید شن میبرخوردار ا

 .35و  افزایش استحکام سازند 31زنی مکانیکی شن، پل33سه مکانیسم کنترل شود: کاهش نیروهای کششی

                                                             
06 Artificial lifting 

02 Free flowing 

00 Lifted 

03 Rod pumps 

34 Gas lifing 

34 Plunger lift 

37 Sand control 

33 Reducing Drag Forces 

31 Bridging Sand Mechanically 

35 Increasing Formation strength 
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 96جلوگیری از رسوب 

های کنندهلوله، لوله جداری، خطوط جریان، اصالح چاهی،های درونپمپ ها، چاه،رسوب در ماتریس سازند و شکاف

شود. دلیل مستقیم تشکیل رسوب تشکیل می 32زنی آبهای سیالبکننده آب نمك و سیستمها و حذفگرمایی، تانك

افت فشار، تغییر دما، ترکیب دو آب ناسازگار یا حاللیت زیاد محصول است. در برخی مواقع، رسوب تولید نفت و گاز را 

  .کند. بهترین روش مبارزه با رسوب پیشگیری از تشکیل رسوب استف میمتوق

 رسوب آسفالتین و پارافین 

ا به هها به شکل مایع و آسفالتینهای خام هستند. تا زمانی که پارافینها اجزای طبیعی اغلب نفتها و آسفالتینپارافین

-. در هر حال رسوب در سیستم منافذ سازند، مشبكساز نیستندداشته شوند، مشکلصورت کلوییدی در نفت خام نگه

های جامد هیدروکربنی اغلب تواند مشکالت قابل توجهی را ایجاد کند. رسوبها، چاه یا سیستم جریان سطحی میکاری

شوند. روش مناسب عمومی و موثر برای جلوگیری از رسوب آلی وجود ندارد. شناسایی صحیح در میدان پارافین نامیده می

 وب، طراحی و کاربرد درست عملیات برخورد با رسوب برای تولید اقتصادی نفت یا گاز بسیار مهم است. رس

 98تاسیسات و تجهیزات سط  االرضي 

بعد از تولید سیال هیدروکربونی و در جریان ارسال به واحد های بهره برداری و شروع فعالیت های فراورش تاسیسات و 

، 33زداهازداها یا رطوبتها / کمپرسورها، نمك زدا ها، نمپمپهای نفت وگاز، کنندهفکیكتتجهیزاتی نیاز است از جمله: 

 ، چوك و ...447گیری مایع و گاز، اندازه444، سیستم ایمنی تولید444خط لوله

 های بهبود برداشت نفتروش 

                                                             
36 Scale inhibition 

32 water flooding 

30 Surface facilities 

33 Dehydrators 

444 Pipe line 

444 Production safety system 

447 Liquid and gas metering 
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شت نفت( جهت توصیف در اصطالح، برداشت اولیه نفت، برداشت ثانویه نفت، و برداشت دوران سوم نفت )ازدیاد بردا

ها رود. در برداشت اولیه نفت تولید هیدروکربنها به کار میها بر اساس روش تولید یا زمان تولید آنبرداشت هیدروکربن

هایی مانند آب و گاز صورت های محرك طبیعی موجود در مخزن بدون نیاز به کمك اضافی تزریق سیالبر اساس مکانیزم

های طبیعی نسبتاً ضعیف هستند و در نتیجه برداشت کلی نفت کم خواهد بود. فقدان د محركگیرد. در بیشتر موارمی

های طبیعی مخزن های مصنوعی برای کمك به انرژیهای طبیعی کافی در بیشتر مخازن منجر به معرفی محركمحرك

 ها تزریق آب یا گاز است.شود که پرکاربردترین این روشمی

گردد. های متداول تزریق آب و تزریق گاز غیرامتزاجی اطالق میرداشت اضافی به وسیله روشبرداشت ثانویه نفت به ب

شود؛ ولی ممکن است که همزمان هم صورت گیرد. معموالً فرایند انتخابی برداشت ثانویه به دنبال برداشت اولیه انجام می

 فرایندهای طبیعی برداشت کافی نیستند؛ در غیر قبل از انجام یك پروژه برداشت ثانویه باید بطور کامل اثبات شود که

گذاری پروژه برداشت ثانویه وجود دارد. برداشت دوران سوم نفت )ازدیاد برداشت صورت ریسك هدررفت سرمایهاین 

های مختلف ازدیاد برداشت نفت گردد. روشهای برداشت اولیه و ثانویه اطالق مینفت( به برداشت اضافی بعد از روش

 ماند، طراحیهای برداشت اولیه و ثانویه در مخزن باقی میبرای برداشت نفت باقیمانده، نفتی که بعد از روش اساساً

 شوند.می

پذیر و غیرامتزاجی ، شیمیایی، امتزاج443بندی شود: کنترل تحركتواند به پنج گروه تقسیمفرایندهای ازدیاد برداشت می

 نند ازدیاد برداشت میکروبی.تزریق گاز ، گرمایی و سایر فرایندها ما

  

                                                             
443 Mobility control       



440 

 

 

  



443 

 

 منابع و مراجع

طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیك فناوری با رویکرد هوشمند ، رساله دکتری، 4334ابراهیمی م، 

 دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، ترکیبی

. 4302الدین. ی، جاللمقدم، ناصر، رادپور، عبداهلل و هاشمخواه، عبداهلل، باقریرضا، ایرانمحمد آراستی،

 . چاپ اول، علم و ادب، تهرانهای توسعه در کشورها و اولویتفناوری پیل سوختی و هیدروژن استراتژی

 مبتنی تکنولوژی استراتژی تدوین هایمدل بندیطبقه. 4303. محمد نیت،پاك و محمدرضا آراستی،

 31-40 ص وم،س سال. 4 ،فناوری و علم سیاست فصلنامه فرآیندی، رویکرد بر

  14-70، ص تهران مهکامه، اول، چاپ تکنولوژی، استراتژی. 4303. محمد سید اعرابی،

، آگاه، اول چاپ، های تحقیق در علوم رفتاریروش. 4323بازرگان، عباس، سرمد، زهره و حجازی، الهه. 

 تهران

 تهران، آگاه، . چاپ دومنامه نویسیروش تحقیق با رویکردی به پایان. 4301خاکی، محمدرضا. 

وهش کمی در مدیریت: رویکردی ژپشناسی . روش4303فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل. دانایی

 . چاپ چهارم، صفار، تهرانجامع

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،اجتماعی علوم در تحقیق هایروش، 4307 ، باقر، ساروخانی،

 فرهنگی

)مترجم: شیرازی،  های تحقیق در مدیریت.روش. 4304راهیمی، ایرج. صالحی صدقیانی، جمشید و اب

 محمود(، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران

 ارزیابی. 4301. مهدی پاکزاد، و کامران سید باقری، مهدی، گودرزی، اهلل،حبیب سید طباطبائیان،

 تهران نوین، صنایع ،بنگاه سطح در تکنولوژی توانمندی



444 

 

 اهرنقشه ترسیم در متداول رویکردهای تطبیقی . مقایسه4303 صادق. پیمانخواه، و ؛مهشید غفارزادگان،

 تهران.  ،مدیریت المللیبین کنفرانس راهبردهای تکنولوژی، در

 

Bacon, R., and Tordo, S.  2005. ‚ Crude Oil Price Differentials and Differences in Oil 

Qualities.  A Statistical Analysis ESMAP Technical Paper 081. Washington, DC. 

Bennett, D. 2000. UNIDO.CAPTECH manual; a technology management tool. United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

Brown, R., and Phaal, R., 2001 The use of technology roadmaps as a tool to manage 

technology developments and maximize the value of research activity, IMechE Mail 

Technology Conference (MTC), Brighton 

BURGELMAN, R. A., CHRISTENSEN, C. M. and WHEELWRIGHT, S. C. 2001. 

Strategic management of technology and innovation, McGraw-Hill/Irwin. 

Chiesa, V. 2001. R&D Strategy and Organization, Imperial College Press. 

Clark, P., Staunton, N. and Rogers, E. 1993. Innovation in technology and organization, 

Rutledge London. 

Danila, N. 1989. Strategic evaluation and selection of R&D projects, R&D Management, 

19, pp. 47-62. 

Dictionary, O. E. 2000, Oxford University Press. 

Floyd, C. 1997. Managing technology for corporate success, Gower Publishing Company 

FORD, D. and SAREN, M. 1996. Technology strategy for business, International 

Thomson Business Press. 

FOSTER, R. N. 1985. Timing technological transitions. Technology in Society, 7, pp. 

127-141. 

Ghazinoory and et al, 2009, a new definition and framework for the development of a 

national technology strategy: The case of nanotechnology for Iran, Journal of 

Technological Forecasting & Social Change, 76, p 835–848. 

Glaser, B. G. and Strauss, A. L. 1967. The discovery of grounded theory: Strategies for 

qualitative research, Aldine de Gruyter. 



444 

 

HAX, A.C. and MAJLUF, N.S. 1996. The strategy concept and process: a pragmatic 

approach. Prentice Hall. 

Jolly, D., 2008, Chinese versus European views regarding technology assessment: 

convergent or divergent? Technovation, Volume: 28, p.818-830 

Jolly, D., 2003. The issue of weightings in technology portfolio management. 

Technovation  23 (5), 383–391. 

Khalil, T. M. 2000. Management of technology: the key to competitiveness and wealth 

creation, McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics. 

Klusacek, 2003, technology foresight in the Czech Republic, PREST, Paper 03-15 

Lev, B. (2001). Intangibles – Management, Measurement and Reporting. The Brookings 

Institution, Washington, DC. 

LITTLE, A. D. 1981. The strategic management of technology, Arthur D. Little. 

Kitzinger, J. and Barbour, R. S. 1999. Introduction: the challenge and promise of focus 

groups. Developing focus group research: Politics, theory and practice, 1-20. 

Panda, H. and Ramanathan, K. 1996. Technological capability assessment of a firm in the 

electricity sector. Technovation, 16, pp. 561-588 

Probert D.R, Phaal R., Farrukh C.J.P. 2000. Structuring a systematic approach to 

technology management: concepts and practice, International Association for 

Management of Technology (IAMOT) Conference, Lausanne, 19–22nd March, 

PORTER, M. E. 1985. Competitive advantage: creating and sustaining superior 

performance: with a new introduction, Free Pr. 

Sharif, N. 1995. The Evolution of technology management studies: Technoeconomics to 

technometrics. Technology management: Strategies and applications for practitioners, 2, 

113-148. 

Sharif, N. 1989, Management of TechnollogyTransfer and Development, Asian and 

Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) 

Wolf, C. 2008. ‚ Does Ownership Matter? Cross-Sectional Evidence on State Oil vs. 

Private Oil. 1987–2006. University of Cambridge. http://ssrn.com/abstract=1139025. 

 



447 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Due to existence of huge oil and gas reserves in Iran, petroleum industry has a major 

importance in all economics, politics, social and scientific aspects of country. In order to 

maximize value in this industry precise identification and analysis of value chain is critical. 

The oil and gas industry encompasses a range of different activities and processes that 

jointly contribute to the transformation of underlying petroleum resources into useable 

end-products. These different activities are inherently linked with each other (conceptually, 

contractually, and physically). The value chain starts with the exploration for potential 

reserves, after that petroleum fields are appraised, developed, and produced. These 

activities are generally called exploration and production (E&P) or referred to as “upstream” 

oil and gas. After human, natural, financial resources and market, technology is considered 

as the most important element in value creation and core competency. Upstream oil and 

gas industry as the main part of petroleum value chain encompasses a vast range of 

technologies. As developing all the technologies requires great cost and time, it is essential 

to prioritize technologies for investment. 

As technology appraisal is considered as one of technology strategy development steps and 

according to the importance of understanding value creation process in upstream oil and 

gas industries; Porter’s technology strategy model has been considered as the base of this 

research. First of all a survey on the literature and previous researches about technology 

strategy, technology appraisal and prioritizing and petroleum value chain has been carried 

out to identify initial technology appraisal indicators (Attractiveness-Ability) and petroleum 

value chain in upstream and to plan research executive model. 

In this research, with identification of related experts, upstream value chain has been 

analyzed and the technology tree under each chain has been identified according to 

references and experts’ opinion. Then through experts’ panel, technology appraisal 

indicators has been defined and nationalized.  A questionnaire has been prepared to 

examine each indicator’s quantity for each technology, then by implementing a TOPSIS - a 

Multi Criteria Decision Making method- these technologies has been prioritized. Enhanced 

Oil Recovery (EOR) technologies has been identified as the first priority with significant 

difference. Regarding the fact that Iran’s most major reservoirs are experiencing the end of 

their mature life phase, this rank shows the importance of enhancing recovery factor based 

on expert’s opinion. This prioritizing can be assumed as an appropriate reference for 

investment and new technology development policies in upstream oil and gas. 

Key Words: 

Upstream Oil and Gas, Technology, Value Chain, Technology Appraisal and Prioritization, 

Appraisal Indicators (Attractiveness – Ability) 



  


