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 سطح االرضی فراورش نفت خام ایران تأسیساتتحلیل فناوری 
 

 اشلقی ، دکتر عباس طلوعی*+روشن، دکتر رضا رادفر اهللیول
 ، ایرانتهران، اسالمی دانشگاه آزاد، تهران تحقیقاتواحد علوم وو مدیریت صنعتی،  گروه مدیریت تکنولوژی

 
 بازاریابی و نوین خدمات و کاالها طراحی خلق فناوری، در مستمر است ییهاتالش شامل فناوری مدیریت: چکیده

 بازار به و شودمی شروع اختراع با که است رویدادها ای اززنجیره مستلزم فناوری از برداریبهره و خلق .هاآن موفق

 عتخصصی و جام دید باتر کم ،مدیریت فناوری در صنایع باالدستی نفت پیشین هایپژوهش درشود. می ختم
سی در این مطالعه برر ،پژوهشی الاین خ با درک. شده استگذار نفت توجه به این بخش از صنعت بزرگ و تأثیر

من . در این مطالعه،  ضسطح االرضی فراورش نفت خام ایران  انجام شد تأسیساتوضعیت فناوری  نانهیبواقعجامع و 
فاصله  ،های موفق مدیریت و انتقال فناوریدر این بخش از صنعت نفت ایران و مقایسه با مدل فناوریبررسی جایگاه 

خشی صنعت بررسی اسناد باالدستی و ب با سپسر این زمینه تعیین شد. دهای پیشرو ها و کشورفناوری کشور با شرکت
و  هاچالش ،این حوزهدانشگاهی  نخبگان و مدیران، مهندسان و صنعتگران، پژوهشگران، نفراز 20 مصاحبه بانفت و 
 سطح االرضی نفت ارایه شد.تأسیسات در حوزه فناوری   بهبودمدیریت و راهکار مناسب  و تعیین شدها ضعف

 
 .فراورش نفت خام سطح االرضی، تأسیساتمدل فناوری، مدیریت فناوری،  :های کلیدیواژه

 
KEYWORDS: Technology transfer, Surface treatment facilities, Crude oil process, Technology 

management, Technology model of oil Industry. 

 

 مقدمه

 فناوری مدیریت و انتقال 

ای متشکل از اطالعات، ابزارها فناوری عبارت است از مجموعه
 و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته است و 

ها ه، فرایندها، سامانهافراوردهکارگیری در توسعه، طراحی، تولید و به
عملیاتی، فناوری  زمینه . در]1[گیرنداستفاده قرار میو خدمات مورد 

 ایجاد برای را سازمان یک توانایی که فنی دانش از عبارت است

 . ]2[دهدمی بهبود خدمات و فراورده ها
و ، کسب خلق در مستمر است هاییتالش شامل فناوری مدیریت

 موفق بازاریابی و نوین خدمات و کاالها طراحی بهره برداری از فناوری
های خلق فناوری و ترین مؤلفه، اختراع و توسعه، اساسیپژوهشها. آن
ی در مسیر تولید ثروت، مؤلفه ولیهای فناوری هستند. قوع پیشرفتو

                                                                                                                                                                                                   

+ E-mail: r.radfar@srbiau.ac.ir                                                                                                                           * دار مکاتباتعهده  

سازی فناوری کارگیری یا تجاریتری نیز وجود دارد که همان بهمهم
ی است اهساماناست. به بیان دیگر، مدیریت فناوری در واقع مدیریت 

 یتیسازد و شامل مسئولکارگیری فناوری را ممکن میکه خلق، کسب و به
ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن است که این فعالیت

 ]3[دهد. نیازهای مشتری قرار می
فناوری  یتوسعه برای حل راه ترینساده رسدمی نظر به

 و پیشرفته کشورهای ازفناوری  توسعه، انتقال حال در کشورهای
 باشد. و این موضوع موجب به وجود آمدن هاآن دانش و هاهتجرب از استفاده

 ملل، سازمان تعریف بر شود. بناانتقال فناوری می نامسازوکاری به

 ویژه فناوریهای  عامل واردکردن از است فناوری عبارت انتقال
  را کشورها این تا توسعه، حال در کشورهای به یافتهتوسعه کشورهای از
 یتوسعه و گسترش و نوین تولیدی ابزارهای کارگیریبه و تهیه به
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مؤثر در انتقال  هایترین عامل. برخی از مهم]3[سازد قادر موجود ابزارهای
 : ]4[از  اندآمیز فناوری کشورهای تازه صنعتی شده، عبارتموفقیت
 
 مدیریت کارا و مؤثر 

  ی و صنایعپژوهشمراکز  نیب کینزدهمکاری 

  و توسعه پژوهشی هاتیفعالتوجه به 

 در دسترس بودن بازارکافی 

 قابلیت و ظرفیت جذب کشور گیرنده فناوری 

 حمایت مؤثر دولت 

  و گیرنده فناوری دهندهانتقالتمایل 

      سیاست توسعه صادرات 

            
 تحت االرضی تأسیسات 

گذرد و در ایران میبیش از یک صد سال از حفر اولین چاه نفت 
 ذخایر نفت ود درص 13دود نفت کشور، با در اختیار داشتن ح صنعت

 ود.رگاز جهان، محور اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار مید درص 18 

ای از هیدروکربورهای نفت خام سیالی است که به صورت مجموعه
زیرزمینی وجود دارد.  های، به اشکال مایع، و یا گاز در مخزنگوناگون

 شوند. این نفت های نفت از داخل زمین استخراج میکه توسط چاه
عموم به همراه آب و گاز حضور دارد که پس از طوربهزمین اعماق در 

  .رسدحفر چاه و تکمیل آن توسط لوله مغزی به سطح زمین می
 یوردگخ مانندی هایتواند مشکلاز آنجایی که وجود آب و گاز همراه می

 هاییهکنندمصرف برای کاهش کیفیت نفت خام و هاتجهیز خطوط لوله و
 رایباز ارسال  پیشایجاد کند، باید  صادرات و یا هاپاالیشگاه مانند

شامل  هاکه این مورد دفراورش اولیه شو ،های نهاییکنندهمصرف
 .باشد میزدایی و شیرین سازی نفت خام تفکیک گاز و آب همراه، نمک

 تأسیسات شود دیده می 1و شکل  1 جدولکه در  گونههمان
، واحدهای فراورش خام نفت آوریهای جمعسامانهبه االرضی سطح

 شود.انتقال اطالق می سامانهنفت و گاز و 
 الزم برای جداسازی گاز از نفت در چهار مرحله، تأسیسات 

واحد شمای یک  2گویند. در شکل برداری میرا واحدهای بهره
 برداری نشان داده شده است.بهره

 هایتوجه در حوزهگذاری قابلهای نفتی مستلزم سرمایهتوسعه میدان
های حفاری، تعمیر و ها، سرویستحت االرضی )عملیات حفاری چاه

 های جمع آوری،ها و ...( و سطح االرضی )احداث شبکهتکمیل چاه

                                                                                                                                                                                                   

1 - Capital Expenditure 

2 - Operating Expenditure 

نفت و گاز يسطح االرض یواحدهای هارمجموعهيز 1جدول   
برداریبهره یواحدها فراورش گاز یواحدها   

 فشار افزایی و شیرین سازی گاز کاهش فشار و جداسازی نفت، گاز و آب همراه
یی نفتزدانمک  جداسازی اتان و متان 

  تولید میعانات گازی شیرین سازی نفت
 

 
گاز و نفت االرضي سطح واحدهای 1شکل   

 

 
واحدهای بهره برداری نفت 2شکل   

 

های هزینه %50باشد. بیش از فراورش و انتقال نفت خام( می تأسیسات 
در توسعه یک میدان نفتی و حجم 1(CAPEX) گذاری اولیهسرمایه

  تأسیساتتولید، مرتبط با  2(OPEX) های عملیاتیاز هزینه چشمگیری
آوری، تسهیالت های جمعاالرضی تولید مشتمل بر شبکهسطح

ه ب ل نفتانتقا سامانههای همراه نفت و آوری گازفراورش نفت خام و جمع
در مراحل انجام مطالعات که است  باشد. روشنمحل مورد نظر می

امل )ش سطح االرضی تولیدتأسیسات   3(FEED) مفهومی و طراحی پایه
 ال نفت(،انتق سامانهفراورش نفت و گاز و  تأسیسات آوری نفت، جمع سامانه

3 - Front End Engineering Design (1)  Capital Expenditure       (2)  Operating Expenditure 

(3)  Front End Engineering Design 
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یز حساسیت سنجی، آنال هایهو انجام مطالع گوناگونهای تعریف گزینه
بهترین گزینه، از جمله انتخاب  پایانهای موجود و در اقتصادی گزینه

 باشد.تولید می تأسیسات  برایالزامات طراحی مناسب 

 

 سطحی نفت تأسیسات در حوزه فناوری  پیشینه پژوهش

ای با عنوان در مقاله طالقانیو  منجیلیمیالدی،  2015در سال 
در صنعت باالدستی نفت جمهوری اسالمی  فناوریاستراتژی انتقال "

فراهم کرده  را فناوریایران )توسعه میادین نفتی(، اثربخشی مدل انتقال 
تی های باالدسبخش همهبه بررسی استراتژی انتقال فناوری در  "است

پرسشنامه از مدیران آشنا به این حوزه  30آوری نفت پرداخته و با جمع
به عنوان  اوریفنانتقال  ،نفتی هاینداین نتیجه رسیدند در توسعه میابه 

تر شویم در بحث ارزیابی دقیقترین اولویت مطرح است و اگر مهم
سازی ینهبه بهو توجه  جایگاه اولفیزیکی  فناوریو  فنیفناوری، دانش 

ر را از نظ جایگاه آخردقیق  هایا و عملکرد و استفاده از تجهیزهتجهیز
 . ] 5[توجه در وضعیت کنونی مدیریت فناوری در این حوزه دارند

 به پژوهشی در زمینه همکارانو  ویسکومی میالدی، 2017 در سال
برای صنعت نفت  2020میالدی در دوره  فناوریتوسعه مدل انتقال "
 ها بیان نمودند که در صورت افزایش تولید و کاهشپردختند. آن  "گازو 

 ریشمگیچهای عملیاتی، هر عملگری به سادگی و بدون هزینه هزینه
 ناوریفتواند به سرعت به فناوری دست پیدا کند. این برنامه انتقال می
 یردگقرارتواند در همه علوم دانش بنیان و فناورانه مورد استفاده می
 (RPSEAآن مشارکت پژوهشی برای حفظ انرژی آمریکا )نمونه های که 

باشد که بر اصول زیر ( میPTTCآمریکا ) فناورییا کنسول انتقال 
 استوار است:

  ایندفرتوسط صنعت برای رهبری و مدیریت  فناوریرهبری 
 انتقال فناوری

 ویهسکمک به ایجاد ارتباط دو  برای هاهای شناسایی مشکلفعالیت 
 های نظارتیبین صنعت و سازمان

 دارند هاشکلهای مستند و روشنگر که ریشه در حل مپروژه. 

 های روشنگرفناوری در انتشار پروژه تمرکز کارگاه آموزشی 

 خذ أای با منابع فراگیر که به عنوان ممرکز منابع منطقه
برای دسترسی آسان به آینده توسط صنعت  برخطمحلی و 

 ] 6[مورد استفاده قرار گیرد.

 رکت اشممدل  ارایهبه  سیگورتو  هس میالدی،  2012 در سال 
  با نگاه به حوزه انرژی پرداختند و ضمن مطالعه چند مورد 4و توسعه پژوهشدر 

 در بخش انرژی بیان نمودند این مدل، راه عملی برای انتقال فناوری 
                                                                                                                                                                                                   

4 R&D Venturing 

 .و توسعه است پژوهشهای های آینده از طریق همکاریو کشف فناوری
رای پیشنهاد ب ارایهو توسعه و  پژوهشدر ادامه با بیان مفهوم شراکت در 

  ،درستسازی این مدل نشان دادند برای درک و پیاده شدن پیاده
اید گذاران بها و سرمایههر کدام از شرکای فناوری شامل صنعت، دانشگاه

 ] 7[خود را انجام دهند. هایهیفدقت نقش خود را درک کرده و وظبه 

 در پژوهشی  1388در سال  خانی موسیو  واقفی نژاد کاظم
 نموده و بر این اساس الگویی راارایهدر مدیریت فناوری، راهکارهایی را 

 :شودورده میآ ادامهند که در کرد پیشنهاد
 فرایند در کنارو توسعه  پژوهشواحد  نمودن کارآمد و فعال ،

 و آشنایی برای کشور سطح در آوری فن هایپارک ایجاد
 ،فناوری با اهداف مرتبط پیشبرد

 پژوهشی و مراکز بین نزدیک و تنگاتنگ ارتباط و همکاری 

 تولیدی هایسازمان و صنایع با عالی آموزش مراکز ها ودانشگاه
 ،وارداتی های فناوری و توسعه جذب برای صنعتی و 
 و فناوری امر در سیستمی تفکر و نگرش بروز و ایجاد 

 ،آن انتقال فرایند
 تجربه با و شایسته و کارآمد و متخصص افراد کارگیریه ب 

 ،فناوریانتقال  امر در
 کافی هایو مهارت الزم هایآموزش کیفی سطح ردنبباال، 
 و کافی مالی منابع تأمین و درست بندیبودجه اعمال  

 و هاخط مشی با همراه آن انتقال و فناوریبا  رابطه در موقع به
 ،مدون هایسیاست

 انجام چگونگی از جدی و مفید و مکرر بازخوردهای انجام 

 ،آن و انتقال فناوریبا  مرتبط کارهای
 درست مدیریت و شرکت و کل سازمان از شناخت ترمهم همه از 

 گرفتن کاره ب علمی، و درست مدیریت اعمال منابع همچنین

 از استفاده و مدیریت و به سازمان مربوط فنون و علوم

 بخشچهار  هر  بتوان که به طوری امر این در مشاوران

 .نمود عمل منسجم به طور و داشت باهم توأمان را فناوری
 توان مدیریتمی فوق راهکارهای و هاپیشنهاد گرفتن نظر در با

 سازیپیاده زیر الگوی طبق و یسیستم صورت به را فناوری انتقال و

 ]8[نمود.  ارایه و
 ادهتواند مورد استفکاربردی میاین پژوهش که به عنوان یک پژوهش 

گذاران حوزه فناوری در صنعت نفت و گاز قرار گیرد با انجام سیاست
شده  تالشمطالعات نظری عمیق و بررسی اسناد باالدستی و بخشی، 

 فت خامنسطحی فرآورش تأسیسات ضمن بیان وضعیت کنونی فناوری 

(1)  R&D Venturing 
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 ]8[ فناوری انتقال و مديريت سامانه 3شکل 

 
 بررسی شود. برای درک دلخواهدر کشور، فاصله فناورانه کشور با مدل 

مراکز  ،بهتر موضوع،  مصاحبه با بیست نخبه فعال در صنعت، دانشگاه
 این حوزهو توسعه  پژوهشگیران عرصه مدیریت فناوری و تصمیم

 ظراتبا ن ایکتابخانه یاههمطالع هایهگرفت تا اعتبارسنجی نتیجانجام
بندی و ، مقایسه، جمعهاها صورت گیرد. سپس این نظربا ارزش آن

 گیری شده و راهکار مناسب ارایه شده است.نتیجه

 

 بخش نظری

الگوهای موجود توسعه صنعت نفت آورده نخست در این بخش 
 سات تأسیسپس وضع فعلی صنعت نفت کشور در حوزه  می شود

 دمی شوسطح االرضی بیان 

 

 الگوهای توسعه صنعت نفت

اندازها و اهداف و شرایط است که بدون شناخت چشم روشن
 توان راهبرد درستی برای رشد صنعت نفت ها، نمیرسیدن به آن

 جهان،  نگوناگوپیش گرفت. بررسی ساختار صنعت نفت در کشورهای 
 :اند ازدهد. این دو مدل عبارترا نشان می توسعه گوناگوندو الگوی 

 

 برداری( الگوی توسعه مبتنی بر بهره1
 فناوری( الگوی توسعه مبتنی بر 2

 

ورهای وسیله بسیاری از کشبرداری، به الگوی توسعه مبتنی بر بهره
 شود. هدف از این توسعه، تولید ارزش افزوده خیز دنیا دنبال مینفت

 شورها،کاین از فروش نفت خام یا گاز طبیعی است. برای تحقق این هدف، 
سرمایه و فناوری خارجی را به صورت قراردادهای مشارکت، 

  کنند و عاید فروش نفت را با طرفیازی استخدام میخدماتی یا امت

 

R & D 

 سطح طراحي

 ساخت تجهيزات

 مهندسي ساخت، نصب و راه اندازی

 بهره برداری

 ]10[صنعت در فناوری سطح هرم - 4شکل 

 
و، نمایند. برای شناخت بهترین الگصاحب فناوری و سرمایه تقسیم می

 هاحتا بازار را بشناسیم؛ این سط زنجیره فناوری گوناگونبایستی سطوح 
، اندازیبرداری، تعمیر و نگهداری، نصب و راهاند از: سطوح بهرهعبارت

 ]9 [(4)شکل  و توسعه و غیره. پژوهشمهندسی ساخت، طراحی، 

برداری روشنی از مدل توسعه مبتنی بر بهره نمونهصنعت نفت ایران 
و  ای در این صنعت به وسیله سرمایههای توسعهفعالیت بیش تراست. 
 گیرد و درصد عمده کاال و تجهیزات های خارجی انجام میفناوری

خیزی شود. کشورهای نفتمورد نیاز این صنعت نیز از خارج تأمین می
 کنند.عربستان سعودی، کویت، قطر و عراق نیز از این الگوی توسعه پیروی میمانند 

، کنندمی پیرویبرداری کشورهایی که از الگوی توسعه مبتنی بر بهره
و توسعه، طراحی و  پژوهشسعی در ورود به سطوح باالتر همچون 

 برداری و تعمیر و نگهداریغیره ندارند و تمرکز روی سطوحی مانند بهره
ی یا پژوهشست. هر چند در صنعت نفت این کشورها، مراکز ا

 کلی ای در طرحنقش عمدهولی کنند های مهندسی نیز فعالیت میشرکت
 ها ی کالن ندارند.صنعت و تأمین فناوری و انجام پروژه

به همین دلیل، پس از نزدیک یک قرن سابقه در این صنعت 
از منابع عظیم نفت و گاز خود  مستقل ربه طوتوانند هنوز نمی

این الگو هزینه زیاد تولید، وابستگی  هایعیب .برداری کنندبهره
اقتصادی و سهم باالی صاحبان فناوری از درآمد فروش نفت است. 

 آمدهدستبهبه دلیل ارزش افزوده زیاد  معمولطورها بهعیباین 
در کشورهایی  از فروش نفت خام و ناکارآمدی نظام ارزیابی و نظارت،

 .]10[رندگیکنند، مورد توجه مسئوالن قرار نمیکه این الگو را پیاده می
گروهی از کشورها، توسعه صنعت نفت خود را بر اساس توسعه 

 هایفناوری یعنی توان علمی، مهندسی و طراحی و توسعه بومی در بخش
اند یدهاند. این کشورها کوشفنی اکتشاف، تولید و فراورش نفت قرار داده

 ،مهندسیهای های نهادی و انسانی الزم برای انجام فعالیتزیرساخت

 خط مشي •

 روش ها •

 مديريت تکنولوژی •

 مسئله راه توسعه •

 برنامه ريزی •

 سازماندهي •

 پيش بيني •

تخصيص بودجه  •

 ريزی استرتژيکبرنامه

 تصميم گيری •

 اطالعات •

 افراد متخصص •

 منابع مالي •

 نگرش سيستمي •

 مديريت ارتباطات •

 ورودی خروجي

 فرآيند

 بازخورد
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 ه دو الگوی توسعهسمقاي -2 جدول
 الگوی توسعه فناوری برداریالگوی توسعه بهره 

 
 توليد 

 ارزش افزوده

 تولید ارزش افزوده تنها 
 از نفت خام و گاز طبیعی

 آمدهدستبهبر ارزش افزوده  افزون
 از گاز طبیعی و نفت خام، سود 

  ی،مهندس یهاتیفعالاز انجام  آمدهدستبه
 فروش و یفناورسود فروش حق امتیاز 

 و تجهیزات افزارهاسخت

 ييزااشتغال

 ویی در این الگزااشتغالمیزان 
به دلیل فقدان شبکه 

 یناورفصنعتی و وابستگی 
 .است اندک

یی به دلیل دنباله زااشتغالمیزان 
 پژوهشطوالنی واحدهای صنعتی، 

و مهندسی صنعت نفت بسیار زیاد 
 .است

 
ايجاد روابط 

 اقتصادی

ین به دلیل فقدان یا نقصان شبکه تأم
ی فنی و صنعتی، هایازمندین

صنعت نفت رونق اقتصادی 
ی هاتیفعالکشور و در سایردر 

 .کندمیصنعتی ایجاد 

ی هایازمندینهای تأمین وجود شبکه
فناوریک و صنایع مکمل، موجب رونق 

 اقتصادی در این الگوست.

وابستگي 
 اقتصادی

برداری الگوی توسعه بهره
 یرفناومبتنی بر سرمایه و 

 اد(زی وابستگی) .ی استخارج

 ربتوسعه صنعتی در این الگو مبتنی 
 توانمندی داخلی است. )وابستگی اندک(

 
های تشرک .ندنها را نیز ایجاد کبرخی رشتهدر  اهای و ساخت تجهیزتوسعه

اند، همواره از یافتهالمللی نفتی که مطابق این الگو در دنیا توسعهبین
اند. این های اقتصادی جهان بودهترین و سودآورترین بنگاهبزرگ

ای هها به وسیله تأمین منابع مالی و فناوری مورد نیاز طرحشرکت
 دها، سوخیز و مشارکت در انجام این طرحای کشورهای نفتتوسعه

 هایها از درآمد نفت در موردسهم این بنگاه .آورندسرشاری به دست می
 .] 11،12 [ تر استزیادی به مراتب از کشورهای صاحب منابع نفت بیش

 خیز به صاحبان فناوری، این کشورها راوابستگی کشورهای نفت
نفتی  ثروت بزرگی ازکند که بخش ناگزیر از پذیرش قراردادهایی می

  .ندها زندگی کنها بدهند و در چنبره سلطه فنی آناین شرکت خود را به
 برداریاگر کشوری بخواهد از این الگو پیروی کند، باید از سطوح بهره

و توسعه، همه را مورد توجه قرار دهد. راهبُرد  پژوهشتا طراحی و 
 هبودب، بایستی مبتنی بر کشورهاهای نفتی در این توسعه شرکت

 بهبودوری یا به طور کلی وری و افزایش بهره، نوآفناوریسطح 
 ]13 [شدمزیت رقابتی در بازار با

 
 جایکاه ایران در بین تولید کنندگان نفت و گاز 

 المللیبین و ملی هایشرکت بین در ایران جایگاه به کلی نگاهی

 انتقال جذب، سامانه اصالح و بررسی، بازنگری ضرورت تواندمی نفتی

  های نفتیشرکت دهد نشان را ایران نفت صنعت در فناوری توسعه و

 
 (بشکه ميليون) جهان در هاشرکت و رقبا یبندطبقه  -5شکل 

 
 نفتی المللیبین هایشرکت نفتی، ملی هایشرکت گروه سه به جهان

 بسیار بندیطبقه 5 شکل .شوندمی تقسیم ملی نفتی، هایابرشرکت و

 کندمی ارایه را نفت ایران ملی شرکت جایگاه و هاشرکت این از مناسبی

 و مرزیبرون و درون هایفعالیت اساس بر هاشرکت این بندیطبقه
 چه ره ]14 [است. پذیرفته صورت هاآن گاز و نفت شده اثبات هایرهذخی

 د شو محدود متبوع خود کشور مرزهای داخل در نفتی شرکت فعالیت

 .شودمی "ابرتر" شرکت گازو  نفت هایذخیره افزایش با و "تر ملی"

 هایابرشرکت بین در ایران نفت ملی شرکت شودمی دیده چنانچه

 .گیردمی قرار جهان نفت ملی
 (میالدی2003 در سال) بشکهارد میلی 133 حدود در ایران نفت ذخیره

 رتبه در جهان های نفتیشرکت بین در که است شده زده تخمین

 ساالنه برداشت با متناسب ذخایر این عمر طول دارد. قرار دوم

 جهانی بندیرتبه در ایران کلی به طورباشد. سال می 98 حدود
 قرار شل و اکسون عربستان، نفتی هایشرکت از پس 4 رتبه در 

 دارد.

 

 نتیجه ها و بحث 
 موجود  هایمشکلهای سرفصل شدهمطرحبا توجه به موارد 

یر زتوان به صورت را میفراورش نفت  یاالرضسطح تأسیساتدر 
 خورد.فناوری به چشم می بخش 4خالصه نمود که این موارد در هر 

سطح االرضی فراورش نفت تأسیسات عدم توجه به جایگاه  .1
 در توسعه و افزایش تولید

 های تجهیزات سطح االرضیسامانهروزرسانی به نبودفرسودگی و  .2

های شرکتها و با کشور ایران همکاری بین صنعت نفتنبود  .3
 صاحب فناوری
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ل های کالن برای انتقاتوجه کافی در اتخاذ سیاست داشتنن .4
 سطحیتأسیسات های مناسب فناوری

 سازمانی ضعف در آموزش نیروی انسانی و ضعف فرهنگ .5
کارگیری در حوزه مدیریت و توسعه تجهیزات موجود و به

 نوینفناوری 

فناوری  بهبودداری و های تعمیر و نگهسامانهضعف در  .6
 االرضیتجهیزات سطح

و قراردادها برای انتقال )انتخاب و  هانانوایرادهای حوزه ق .7
 ها در کشوراستقرار( فناوری

ضعیت و نقش سیاست های کالن برای طراحی، و به کارگیری و .8
 فناوری های نوین

 یبخش خصوص حمایت و استفاده کافی ازنبود  .9

به نقش مراکز دانشگاهی و  نکردنکارایی نامناسب و توجه .10
 پژوهشی در توسعه فناوری

اوضاع فناوری در حوزه  روزبهو  نانهیبواقعبرای مطالعه جامع و 
 سطح االرضی و همچنین مدیریت و انتقال فناوری تأسیسات 

فعاالن در معاونت فناوری،  نفر از مدیران، مهندسان و 20به سراغ 
 ملی نفت ایران و  شرکتریزی تلفیقی، پژوهش و فناوری برنامه

خیز جنوب، نفت فالت قاره، نفت مناطق ملی مناطق نفت شرکت های
 یها دانشگاه پژوهشگران و استادان و مرکزی، نفت و گاز اروندان

 مهندسان و ف،یشر یصنعت و مشهد یفردوس تهران، ر،یرکبیام یصنعت
 یهندسم و زاتیتجه سازنده یخصوص معتبر یهاشرکت صنعتگران و

 و یفناور انیمتصد و گاز و نفت یباالدست عیصنا حوزه در مشاور
 سئله،م طرح با و میرفت کشور بودجه و برنامه سازمان توسعه و پژوهش
 .میشد ایجو ها سرفصل نیا در را کارشناسان نیا نظرات

 خشب نیا در و یبند جمع صنعت نخبگان با ها مصاحبه ندیبرآ
یت ی از وضعاعتمادقابل گر انینماتواند که می. اند شده یساز جامع

ولیه سطح االرضی و فراورش اتأسیسات کنونی صنعت نفت کشور و 
 یآمار پرسشنامه یآور جمع به پژوهش نیا دوم فاز نفت خام باشد

  یعلم روش یط که ه استافتی اختصاص نخبگان نظرات
 ترقیدق صورت به یآمار نگاه از قدرت و ضعف نقاط راهکار هیارا به
  مقاله نیا نگارش در سندگانینو پنداشت ولی. پرداخت خواهد تریجزئ و
  که یفعل پژوهش با عرصه نیا در یپژوهش خأل که ستا آن بر
 اورشفر یسطح تأسیسات  یفناور حوزه در پژوهش نیاول عنوان به

 یهاپژوهش تا است جبرانقابل یادیزحدود تا شودیمهیاار خامنفت
  ترقیدق مدل و دهند پوشش را یلیتکم یهاجنبه یبعد
 .ندینما هیارا

سطح االرضی فراورش نفت خام در توسعه و افزایش  تأسیسات جایگاه 

 تولید در شرایط کنونی صنعت نفت کشور 

کاهش کیفیت نفت خام و افزایش مقدار آب و نمک با توجه به 
 بمناسعملکرد ، های نفتی ایران میدان تربیشهمراه نفت خام در 

 تولید نفت خام با کیفیتاالرضی نقش مهمی در سطحتأسیسات 
  دارد. کشورهای مناسب برای صادرات و مصرف در پاالیشگاه

 رسقطعات یدکی در دست نبودو تأسیسات هر چند قدمت و فرسودگی این 
را های نگهداری و تعمیرات که هزینه هستندی هایاز جمله عامل

ی، های مهندسکارشناسان با انجام اصالحیهولی  افزایش داده است،
مندی نیاز ،نوینهای و دستگاه هاخرید تجهیز و یفرایند یاهتغییر

 ی زمانیطور محسوسی البته برای یک بازه صنعت نفت را به
است که استمرار وضع موجود و  روشناند. مدت جبران نمودهمیان
طابق م تأسیسات روزرسانی این گذاری مناسب برای بهسرمایه نبود

زرگ چالشی بنه چندان دور، تواند در آینده استانداردهای روز دنیا، می
 پیش روی صنعت نفت و گاز کشور باشد.

مورد توسعه و افزایش تولید بدون در نظرگرفتن نقش  اصوالً بحث در
برای  ایمعنی است، چنانچه هر نوع برنامهسطح االرضی بی تأسیسات 

افزایش تولید نفت از یک میدان مشخص اجرا شود نیازمند در نظر گرفتن 
 یطح االرضستأسیسات  باشد.برای فراورش نفت اضافی می تأسیسات نوین

 رده هافراوانتقال و فراورش  د،یدر تول یاصل هایحلقهاز  یکی عنوان به
در صنعت نفت  یو مهم ژهیو گاهیبوده و از جا یمشتر ازیبر اساس ن

رش فراو تأسیسات درست و تأمین به موقع  یباشد. طراحبرخوردار می
  اریباشد و نقش بسمی دانیم کیمهم در توسعه  یهانفت از گلوگاه

 یادیز اریسب یوابستگ دانیم کینفت از  دیتول شیدارد و افزا اهمیتی با
 آزادگان  ینفت دانیجامع توسعه مپروژه  نمونه یمهم دارد برا نیبه ا

  یواحد فراورش مرکز نکردن ها و نصببا توجه به آماده بودن چاه
 باشد.ینم استفادهقابلمازاد  دیتول تیظرف ،برداریدر زمان بهره

 
نی های کنو سامانه هایایرادی فناوری و روزرسانبه نبودفرسودگی و 

 تجهیزات سطح االرضی فراورش نفت کشور

ظر از نسطحی موجود در کشور  تأسیسات ها در زمینه فناوری ضعف
ناسب م یجداساز نبود، اهزیشدن تجهیمیو قد یفرسودگ از اندعبارتفنی 

 .یتأمین برق کاف نبود، خطوط لوله یخوردگ، هاکنندهتفکیکآب در 
 از: اندعبارتا هایراداز نظر ضعف مدیریتی این 

 یینها یهاو المان قیابزار دق یاهزیتجه تیفیبودن ک نییپا .1
 .کندمی جادینفت ا فراورشدر  ایعمده یاههمواره مشکلکه کنترل 

کامل طوربه فرآورده یکنترل در واحدها فرایند که نیا با وجود
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ن درنظرگرفت ازمندین نینو یهای اجراروش یشناخته شده است ول
 پرسنل است. یو فرهنگ یتخصص هایآموزشو  زیرساخت

طراحی مهندسی گذشته بوده که نمایی تجهیزات مطابق  جا .2
پس از چندین دهه و ایجاد تغییرات در شرایط مخازن،  طورطبیعیبه

  ابنیه و بههای وارده و تنش هاوقوع جنگ تحمیلی و خسارت
و  نوینهای و سامانه مطالعه دقیق توسط ابزارها یکها، زیر ساخت

باز طراحی واحدهای پیشرفته را ضروری نموده است همچنین 
های بینیبرداری نفت و گاز مطابق تولید واقعی و پیشعملیاتی بهره

 ی فرایندهای و سایر مؤلفه هاحجمشده و امکان تغییر در انجام
های بر کاهش هزینه افزونتواند با استفاده از فناوری روز می

 د.را نیز افزایش ده تأسیسات وری داری و تعمیرات، میزان بهرهنگه
قفل شکسته و فاقد ضمانت،  افزارهاینرموجود و استفاده از  .3
 آالتنماشی یبر رو یاصلریغ یکنترل هایسامانهاستفاده از  نیهمچن
 یادیزناخوشایند  ریها تأثآن یورو بهره کاراییبر عملکرد/ ،یفرایند

 وجود دارد. هااثر نیا زیداشته که هم اکنون ن
 

رگ و های بزها و شرکتکشور مقایسه باجایگاه صنعت نفت کشور در 

 سطح االرضی  تأسیسات صاحب فناوری در حوزه 

اده از و استف میتحر هیدر سا ایران صنعت نفت گاهیدر حال حاضر جا
 یکشورها یو حت شرفتهیپ یکشورهاپایین تر از  ،بی کیفیتت زایتجه

ت صنعت و قدم یبا توجه به گستردگالبته  قرار گرفته است. جیحوزه خل
 یر به اقتصاد مبتنکشو یفعلی اتکا زیو ن عیصنا گرینفت کشور نسبت به د

سطح  یاه فناوریصنعت در استفاده از  نیبود که ا نیبر نفت، انتظار بر ا
ن حوزه و آماده بود نیمناسب در ا یهاتیفعال با وجودباشد.  شرویپباال 

 وان ج یرویوجود ن لیها به دل فناوری نیاز ا استفادهبرای بستر الزم 
سطح  است. امدهیبه وجود نبنیادین و چشمگیری  شرفتیو با دانش باال، پ

ثابت مانند  زاتیو ساخت تجه یطراحفناوری در ایران در حوزه 
های قابل رقابت با شرکتی و اجرا عمرانو ، خطوط لوله هاکنندهکیتفک

 ازیدوار همانند کمپرسورها و ... ن یاهزیدر مورد تجه یباشد ولبزرگ می
 وپان اریبس فناوری دیتول نهیدر زمهمچنین  باشد.می ترشیبه تالش و کار ب

و  یسات تأساکتشاف، ساخت  نهیما در زم اتیتجرب نیترشیب. میهست
 تیریهمچون مد ییهانهیدر زم ولی .باشدمی راتیبرداری و تعمبهره

ا و هطرح یو مهندس یپروژه، باز طراح تیریمد ،فناوری تیریدانش، مد
است  حیتوض شایان. میدار تیوبه تق ازین اریمخزن بس یها و مهندسپروژه
 اند بوده، رگذاریموضوع تأث نیا دیبر تشد زیاشتباه در کشور ن یهااستیکه س

 یو نوساز یبازساز یبرا یها حتفرصت ترینکمکه از  یبه طور
 .ه استدشاستفاده ن تأسیسات 

 رضیسطح اال تأسیسات ی مدیریت و انتقال فناوری در هاچالشوضعیت و 

که  است یشگیو هم یدائم یریمس فناوریو انتقال  تیریمد
 تصنعت نف یپژوهشو  ییاجرا یهامرتبط با پروژه یهاتیفعال همهدر 

 یروند یدارا یهایاست در حوزه روشنمدنظر قرارگرفته است. 
برای   باشد.برخوردار می یترها از سرعت کمحوزه یو در برخ عیسر

 یترشیتوجه ب ازمندیفراورش نتأسیسات ه زدر حو یانتقال فناور ،نمونه
و  یکیمکان یها سامانهزمینه در  یانتقال فناور ،همچنین باشد.می

 اریبس یط تحریمیبا توجه به شرا ق،یابزار دق یهاسامانهو  یکیالکتر
 انجام شده است. فیضع

 نآ یو بررس دهیو سنج قیمطالعه دق ده،یچیمهم و پ عیدر صنا
د سهم توانو استفاده از تجارب کارشناسان مرتبط می یواقع طیبا شرا

مناسب انتقال و  یهانهیبه اهداف و انتخاب گز دنیدر رس ییسزاهب
 یراورشف تأسیسات  یگذشته برا انیسال یباشد. ط هایاستفاده از فناور
گرفته ( کار انجامیبازساز ق،یتعو، بهبود با هدف) ینشیبه صورت گز

ا ههطالعاست که اگر م روشنباشد. نمی قابل دیدن یآن به خوب ریکه تأث
، پروژه مناسب تیری، ضمن مدشود ییاجرا کپارچهیبه صورت 

ها رفع آن زیو ن هاو اشکال هاآن، امکان رصد کردن نقص یروزرسانبه
یناورو انتخاب ف نشیدر گز یکپارچگی نبود سوییخواهد شد.  سریم

ارد و سادگیبه  یفناور ،کوچک عیو کمبود صنا یباعث سردرگم ها
ن، گذاری کالسرمایه ازمندیدر صنعت نفت ن یشود ولمی دیتولچرخه 

 تیو حما یو داخل یهای خارجثر با شرکتؤم یپلماسید صرف وقت،
 باشد.ارشد می رانیمد
 

ی در حوزه توسعه سازمانفرهنگوضعیت آموزش نیروی انسانی و 

 ی فناوری جدیدریکارگبهتجهیزات موجود و 

 تیموجود وضع یاهزیتجه دیه تولزدر حو یانسان یرویآموزش ن
را زیباشد از ارکان مهم در صنعت نفت می یکی کهیندارد درحال یمناسب

 یتخصص یهاآموزش صنعت که گوناگون هایبخش از قسمتدر هر 
 یمهم ریصنعت تأث شرفتیدر روند پ، به کارکنان داده شده است یو عموم

 ارشد تیریمد باشد.می یترشیتوجه ب ازمندینپس این حوزه  .داشته است
سعه منابع سازمان با تو یو تعال شرفتیاست که راه پ دهینگرش رس نیبه ا

 یهاست که همرا نیتصور بر ا یدگاهید نی. با چنردیگیصورت م یانسان
 اصل کیروز به عنوان های مستمر و بهآموزش برای تیریمد هاحسط همه

 ایهدر سطح یرسد که حتبه نظر می نیشدن است. چن نهیدر حال نهاد
 شدهبدیلای تای به آموزش به نگاه سرمایههم نگاه هزینه تیریمد ینییپا

 شدن لیدر حال تبد یپژوهش یهاپروژه یسازیروند تجار که یطوره ب است
 تنها به برطرف نمودن گرید تیریاست. مد یتجار فراورده هابه  هادهیاز ا
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است.  انیمشتر یبرا ازین جادیبلکه به دنبال ا شدیاندینم انیمشتر ازین
 وبخ اریبس هاشگاهیموجود در پاال یهافناوریموجود بر اساس  یهاتخصص

و  و مشاور یهای مهندسبا شرکت فناوریفاصله  لیبه دل ولیاست ا
مشاوره  یبه تبادل اطالعات و عقد قراردادها ،نهیزم نیدر ا مجوز دهنده

و  باالتر تیفیباک تر،شیب دیهم الزمه تول یعال تیریمد .است ازین یو همکار
 افتهیتوسعه یاهزیو تجه دهیدآموزش یروهایاز منابع را در گرو ن انتیص

 دشویم شنهادیپ نهیزم نیدر ا بنابراین داندیم نوین یهایکارگیری فناورو به
و  صنعت نفت یاتپژوهشو  یپژوهش یواحدها نیب یساختار ارتباط کی

 ورود  برای هادانشگاهاز  جانبههمه تیحماد و شو جادیا هادانشگاه
 کهنیبا توجه به ا .ردیصنعت نفت صورت گ یپژوهش هایطرحبه 

به همه  دنیاست در رس ازین نیو زمان است بنابرا نهیپژوهش مستلزم هز
همه از  بیشینه استفادهد همچنین شو ارایه بندیزمان شدهتعییناهداف 

 نعت نفتص یآت یازهایمتناسب با ن یدانشگاه نوین یلیتحص هایرشته
 برداریبهره اندازی،طراحی، ساخت، راه زمینهدر  یانسان یرویموزش نآو 

 صیتخصمی تواند راهگشا باشد.  موجود یاهزیتجه ارینگهدو  و تعمیر
 هایطرح همهدر  یو نوآور تیخالق ده،یا جادیبودجه الزم در جهت ا

 هایکمیته لیخالق و نوآور، تشک هایکارگروه جادیا، یپژوهش
 یهاسامانهدانش در  تیریمدسرانجام داده و  گاهیپا جادیا ،یتخصص

ایجاد  و نوین یاستفاده از فناور برایمشترک دو حوزه صنعت و دانشگاه 
 االرضی سطح تأسیسات ها در حوزه قانون حمایت و ثبت مالکیت معنوی و ایده

 های اصلی این بخش هستند.از اولویت

 
 بودبهی و دارنگهی احتمالی موجود برای هادگاهیدکمبودها یا تفاوت 

 تجهیزات سطحی 

 عدم تطابق ،یوراو سرعت انتقال فن ندهیبا رشد فزا هامروز
اکنون  هم که یطوره شده ب انینما شتریب ازهایبا نموجود  تأسیسات 

 افزون ،تأسیسات  یتوسعه یبرا دیجد یهاپروژه یو اجرا فیبا تعر زین
 دکنیدر کار بروز م یادیز یاهالنواقص و اشک ،یفرایند یهامشکلبر 

. با مشکل همراه نموده است زیرا ن یانانس یرویها توسط نآن تیکه هدا
وان با تفکر ج رانیمد تیترب زیو ن پیشیننسل  یتیریوجود تفکرات مد

ها هرز رفت بودجه زیو ن یو عدم توجه به استفاده از خرد جمع یمیقد
در حوزه  یماندگعقب هایاملترین عمرتبط مهم ریغ یهافراینددر 

 تیریمد یهادگاهیباشد. دکار در حوزه نفت می نیاشاعه فرهنگ نو
  اولویت دادنو  رندیگیها قرار مدر رأس سازمان یاکالن که به صورت دوره

ت صنعت نف یابالغ اندازبر راهبردها و چشم یشخص یاهنظر نقطه به
 هایهجیاشتباه نت یاهمیتصم نیا یکه گاه هشدبر علت  دیمز زین
را  ت نفتصنع یازمندیبه همراه داشته و نتوانسته است ن زین ایخواستهنا

فت، صنعت ن نو بدنه کارکنا یتیریدر ساختار مدالبته  .دیبرطرف نما
 وجود دارد. نوین یها یورادر استفاده و توسعه فن جدیاراده و خواست 

 

ور در کش فناوریو قراردادها برای انتقال )انتخاب و استقرار(  هانقش 

 های آنو چالش

 یال فناورو انتق فناوریانتخاب و استقرار  زمینهدر  یا و منع قانونهمشکل
 یوهایها در قالب سنارفناوری همه در صنعت نفت کشور وجود ندارد،

و  یفن یابیمورد ارز یو مقدمات یمفهوم یاههدر زمان انجام مطالع گوناگون
انتخاب و  نهیبه فناوریاستفاده از  برای برتر یویقرارگرفته و سنار یاقتصاد

استفاده از  ،مناسب رفع کمبودها یاز راهکارها یکی .خواهد شد یینها
ت به صور باید فناوریانتقال  باشد. دانش داخل کشور میو  یتوانمند

کارشناسان متخصص  یاهو همراه با آزمون و خطا و استفاده از نظر یجیتدر
تفاده از و اس ی/پژوهشیاست که ارتباط مؤثر با مراکز علم روشن .ردیانجام گ

و استفاده آن را  یورافن بهبودمناسب  یتواند راهکارهاها میآن هایهتجرب
ماهر و نخبه سازمان که متفکرانه و پس از  یروهایاز ن تی. حمادینما عیتسر
 ییاجرا تیمناسب با قابل یراهکارها ارایهوضع موجود اقدام به اعالم و  یبررس

 .دیا را برطرف نماه از مشکل یتواند بخشمی زین ندینمایم

 
 نکارگیری فناوری نویطراحی و بهی کالن برای هااستیسوضعیت و نقش 

 استفاده از دانش دیکالن در صنعت نفت کشور مؤ یهااستیس همه
 نوقان تیافشف تبودالبته  است.  یسطح االرض تأسیسات در  ایروز دن یفن

کشور  1404انداز در سند چشم .شودیمبرخی از این تجهیزات  یجادمانع از ا
که ینارتبه اول باشد. با توجه به  دیبا یصنعت نفت در منطقه م گاهیجا

 یگذاری خارجظالمانه مانع فروش نفت و عدم جذب سرمایههای تحریم
د نخواهد ش سریم یاعالم یهامطابق برنامه گاهیجا نیتحقق ا ،شده است

 یایاح ،گذارهیدر جذب سرما یپلماسیمضاعف دستگاه د یهامگر با تالش
و  ی/خارجیگذاری داخلسرمایه یمناسب برا یاقتصاد دلخواه طیشرا
صنعت نفت به عنوان خط مقدم و  یانسان یرویجانبه از نهمه تیحما
 انداز صنعت نفت در صورتروند تحقق اهداف چشم عیبر تسر رگذاریتأث

 یهای داخلاز شرکت تیحما زیوکار داخل و ن کسب یفضا بودتحقق و به
 .شدخواهد  سریم دیجد یاهزیکارگیری تجهو به یطراحیجاد و امکان ا

 
موجود  یاهمشکلرفع در  آنو نقش  یحضور بخش خصوص تیوضع

 فناوری در این بخش

ای کالن در صنعت و سرمایه یپژوهش یهاا و پروژهههمطالع همه
 هحوز نیهای مشاور در او شرکت ینفت کشور توسط بخش خصوص

 شبردیپ در ییسزاه ها نقش بشرکت نیا تیاست تقو روشن. ردیپذیانجام م
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  یبخش خصوص دارد. ایو استفاده از دانش روز دن فناوریاهداف انتقال 
 یبخش، در صورت داشتن نگاه مل نیدر ا یرقابت یبا توجه به فضا

و  مرانع ق،یداشته باشد. در بخش برق و ابزار دق یانیکمک شاتواند می
 و شیرهادر خصوص  یبخش وجود دارد ول نیدر ا یخوب تیسازه وضع

 تیمبداء ساخت و اهم یخطوط لوله هم به لحاظ زمان ساخت و کشورها
 .کندیم جادیها اپروژه لیتکم زمینهدر  یمعمول مشکالتطوربه زاتیتجه نیا

 نداشته ووجود  یهای انتقال فناوردر قالب شرکت یبخش خصوص
. که ندکمی بازی نقش پیشین یهاسازی از طرحدر قالب کپی ترشیب
بخش  .دشورفع  انیهای دانش بنشرکت تیتواند با تقومی کمبود نیا
افزارها و نرم ا،هزیها، ادوات، ابزار، تجه)دستگاه ازینمورد یاز کاال یادیز

 یشناسبی. آسشوندیتأمین م یصنعت نفت توسط بخش خصوص غیره(
 :از جمله یموارد یبه بررس ازیبخش ن نیا

 یمیقد یفرایند آالتماشینو  هادستگاه هایهکمبود قطع 
سازنده  هایشرکت کهنیا لیبه دل کنندگانتأمیندر بازار که 

، اندنمودهرا متوقف  هاهقطع نیا دیخط تول هادستگاه نیا
 .کاال را ندارند لیامکان تحو

  لیبا مشخصات )مدارک( نامعتبر که به دل هادستگاهوجود 
 با وجودو  اندشده تهیه یاصل ریغ یسازندهتوسط  کهنیا

 نداشته الزم  کارایی اریهای بسهزینه لیو تحم دیخر
 .شوندمیخارج  دیاز مدار تولعت سرو به

 ستینامعتبر و خارج از ل کنندهتأمینهای وجود شرکت 
 .نفتملی شرکت 

 ،یفلز یهاورق یصنعت کشور در ساخت برخ یخصوص بخش
ابزارآالت، مواد  ،یفرایند یهادارنده، پمپخطوط لوله، مخازن نگه

فاظت ح یهاو مهره، سامانه چیپ ،یدستنییپا یها، فرآوردهشکنقیتعل
، هامچون توربینهآالت دوار و مهمی نحتی ماشیو  یریتصو

 یاپایهم اکنون پا یبه صورت جد هاکمپرسورهای گازی و پمپ
 رود. یم شیصنعت نفت پ

 

 فناوری  در توسعهنقش مراکز دانشگاهی و پژوهشی 

 یشگاهیو آزما یاتپژوهشمتخصص و توسعه مراکز  یروین تیترب
 یاالرض سطح تأسیسات در  یدر توسعه فناور یها نقش اساسدر دانشگاه

جام با روند ان یکه مراکز دانشگاه یصنعت نفت و گاز دارد. در صورت
ا در خود ر یخودباور زیآشنا باشند و ن یمشکالت صنعت زیها و نپروژه

 د.بر خواهند آم یصنعت یهااز عهده پروژه سادگیبه  ند،ینما تیتقو
 یطلبانه از سوو منفعت ینگاه بازار م،یاآنچه شاهد آن بوده ولی

، و حوزهد نیا ذاتی بوده که با توجه به تضاد نعتص یهادانشگاه به پروژه

 نوانبه ع ی. مراکز دانشگاهمیستیرا شاهد ن یشاخص رشد چیه عملدر 
 صنعت یهادر همه بخش یتوسعه فناور یتوانمند برا یبازو کی

 یناوردر توسعه ف یدر حال حاضر نقش مؤثر ولی .دارد ییسزاه ب ریتأث
ایگاه تری برای جتر، تعریف دقیقو نیازمند توجه بیش نداشته است

 باشد.دانشگاه در صنعت و غیره می

 
 یریگجهینت

  فراورده هاو تبدیل این منابع به  نفت خام و گاز استخراج -1
 ولی متأسفانه .های پیشرفته استفناوریکارگیری ، مستلزم بهترارزش با

در حد  گاهچیهتنها  نه ران،این صنعت در ای فناورانه یهاتیقابل
نبوده بلکه  نوینهای  فناور یسازیتجارمورد نیاز برای  یهایتوانمند

 کم یا متوسط بوده است. باارزش ییهافرآوردهدر حد تولید  طورعمدهبه
 امدیران این صنعت ر، چندین دهه است که فناورانههمین شکاف آشکار 

انتقال  هایروشوارداتی در قالب  فناوریاستفاده از  متناگزیر، به س
موجود در انتقال و  یهاضعفا و همشکل ولیاست؛  کشانده فناوری

های سنگین بر تحمیل هزینه افزونهای مدرن  فناوری یسازیبوم
های خارجی  فناوریواردکننده  طحاین صنعت را در س، فناوریخرید 

ز این ادعا خرید مکرر لیسانس واحدهای نگاه داشته است. نشان بار
 .است کشوردر  همانند
تر به پتانسیل بخش خصوصی، ایجاد نگرشی توجه بیش -2

اصالح قوانین و ضوبط متفاوت در حوزه مدیریت منابع انسانی، 
توانند به عنوان پارامترهای انتقال فناوری در قراردادهای توسعه می

سزایی در پیشرفت و جبران خال فناوری بخش ه کلیدی نقش ب
 ی صنعت نفت داشته باشد.االرض سطحتأسیسات 

 مشکل در بخش ترینبزرگ یو اعتبار یکمبود منابع مال -3
 تواندیم جذب سرمایه باتزریق منابع مالی است.  یسطح االرضتأسیسات 

 مفید باشد.

 هایشرکتبا  المللیبین یارتباط هایمحدودیتوجود  -4
 از المللیبینگذشته در عرصه  انیسال یط یخارج نامصاحب
اده از استف حوزه صنعت به شدت به .باشدمیبخش  نیا هایمشکل

 ازیا نهنخبه و فکر برتر آن یانوجدانش، و کارشناسان زبده یاهنظر
معتبر  هایدانشگاه هایخروجی یبرا ایجاذبه که صورتیدر  .دارد

حوزه  هایکاستیشود، قادر خواهند بود در کوتاه مدت تمام  جادیا
 یقلبکه باور  یرانیبه مدالبته برطرف سازند.  راصنعت نفت 
 نیدر صورت تحقق ا است ازیننیز مغزها را دارند،  نیبه استفاده از ا

 ت.اس یصنعت حتم نیبودن ا روزبهو  یو تعال شرفتیدو حوزه، پ
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  ینفت یهادر میدان اریس فراورشتأسیسات استفاده از  -5
یسات تأسبخش  یبرا یتواند راه حل مناسبهای کم میهزینه لیبه دل

 باشد. یسطح االرض

 ادجیو ا یو نگهدار راتیتعم کپارچهی پایگاه دادهداشتن  -6
 ،توتال هایشرکتهمانند  یو نگهدار ریخبرگان تعم ینترنتیاشبکه 

 .شل و بی پی
ضی االرسطحتأسیسات به روز رسانی  نبودقدیمی بودن و  -7

 به روز رسانی نیروی انسانی در حوزه بهره بردارینبود فراورش نفت خام و 
 فناوری در این حوزه است. هایضعفاز نقطه

 این بخش هایانوندادها و قربحث قرااز پتانسیل های موجود در  -8
استفاده خوبی نشده است و باید از تخبگان دانشگاهی در حوزه 

 د.شوسطحی استفاده  تأسیسات 
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