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مقدمه
اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیستت بشتع دمتدهای از
بودجه د لت را درآمدهای نفتی تشکیل میدهد .ایران با در اختیتار داشتت 751/8
میلیارد بشکه نفت خام میعانات گازی 9/3 ،درصد از ذخایر قابل استحصال نفت
خام میعانات گازی جهان را بته ختود اختصتاا داده استت در رتهتر هتارم
دارندگان نفت خام قرار دارد .از طرف دیگر دمده مشازن نفتی ایران در نیمته د م
دمر خود قرار دارند تولید از ای مشازن نیازمند ادمال ر شهتایی بترای بههتود
بازیافت است .همچنی ایران دارای مشازن مشترک فرا انتی بتا همستایگان ختود
است که هنوز تولید از آن را آغاز نکرده است.
پس از تشدید تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته ،مقا مستازی اقتصتاد
ایران اهمیت بسزایی یافته است .با توجه به آنچه در طول سالهای پس از انقلتا
اسلامی تجربه شده ،یکی از آسیبپذیرتری بشعهتای اقتصتاد ایتران مهمتتری
اهداف تحریمی دشمنان ،بشع نفت گاز بالتخخ

بشتع بالادستتی آن بتوده

است .مهمتری دلیل ای امر ماهیت ابستگی ایران در ای بشع است .بهطوریکه
«پل استیونس» )5175( 1جهت بر نرفت از شترای کنتونی ،فنتا ری سترمایه را
نیاز جدی صنعت نفت گاز ایتران میدانتد .انتقتال توستعه فنتا ری در بشتع
بالادستی ،فینفسه هدف نیست؛ بلکه صرفاً سیلهای برای تحقق سیاستهای بهینه
بهرهبرداری از مشازن نفتی است؛ بنابرای نشست باید به ای نکته توجه شتود کته
ا لویتها محد دیتها در بشع بالادستی کدام است تا بتتوان الگتوی انتقتال
1. Paul Stevens
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توسعه فنا ری متناسب را طراحی کرد (درخشان تکلیت .)7391 ،،بتا توجته بته
همی موضوع ،در ای پژ هع به دنهال مشتش

کتردن ا لویتهتای فنا رانته در

بشع بالادستی صنعت نفت کشور هستیم که بترای ایت امتر ر شهتای مشتلفتی
جود دارد بر خی از محققان نیتز بتا استتفاده از ایت ر شهتا اقتداماتی انجتام
دادهاند .تفا ت ای پژ هع با سایر پژ هعهای انجامگرفته در توجه آن به راههرد
اقتصاد مقا متی بهدنوان راههرد بلندمدت اقتصادی جمهوری اسلامی است اینکته
شاخ

های ا لویتبندی فنا ریها ،شاخ

های اقتصاد مقا متی است .در انجتام

ای پژ هع از مدل «تصمیمگیری نتد شاخصته» (« )MADMر ش تاپستیس»
( )TOPSISاستفاده شده است.
سیر استنتاج ای پژ هع بدی گونه است کته ابتتدا مفهتوم اقتصتاد مقتا متی
بررسی اقتصاد مقا متی بهدنوان راههرد بلندمدت اقتصادی معرفی میشود .سپس
به بررسی گونگی اجرای ای راههترد در بشتع بالادستتی صتنعت نفتت گتاز
پرداخته خواهد شد .در ادامه با توجه به «مدل زنجیتره ارزش پتورتر» فنا ریهتای
بشع بالادستی صنعت نفت ،استشراج بهدنوان گزینههای متورد مطالعته در ایت
تحقیق معرفی با استفاده از ر ش تاپسیس ،رتههبندی میشوند.
 .2مروری بر پیشینه پژوهش
«سعیدی» ( )7387در مقالر «برنامهریزی استراتژیک برای مدیریت مشتازن نفتت
گاز ایران» ،تزریق گاز غیر امتزاجی را مهمتری ا لویت صنعت نفت گاز کشتور
میداند .برای تزریق گاز در مشازن نفتی ایران ،نیازمنتد تزریتق ر زانته  51میلیتارد
پای مکعب گاز طهیعی هستیم .به ادتقاد ایشان در برنامهریزی استتراتژیک صتنعت
نفت گاز ،فراهم کردن زمینههای لازم برای استحصال ای میزان گاز طهیعی بترای
تزریق در مشازن نفتی باید در ا لویت برنامهها قرار گیرد.
«درخشتتتتان» ( )7389در مقالتتتتر «ملاحظتتتتات استتتتتراتژیک در تتتتتد ی
سیاستگذاریهای بالادستی نفت گتاز کشتور» ،دنتوان متیکنتد کته در تتد ی
سیاستگذاریهای بالادستی نفت گاز ،تخمی منافع نسل فعلتی نستل آینتده از
بالاتری ا لویت برخوردار است .ی در ای مقاله بیان میکند که با جتود حجتم
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دظیم نفت در ایران ،ضریب بازیافت با ر ش تشلیر طهیعی از مشازن کشور انتدک
است با توجه به اینکه دمدة مشازن در نیمر د م دمر خود قرار دارند ،مهمتتری
ا لویت صنعت نفت گاز کشور باید تزریق گاز به مشازنی باشد کته در ا لویتت
تزریق گاز قرار دارند تا به ای ر ش ضریب بازیافت ثانویه افزایع یابد تولید با
حداکثر کارایی از مشازن نفتی کشور صورت گیرد .ایشتان در پایتان ،تتد ی تتراز
درضه تقاضای گاز طهیعی در افتق شتمانداز بترآ رد ر نتدهای آتتی تغییتر
قیمتهای نفت خام ،گاز طهیعی انرژیهای تجدید پتذیر را از متغیرهتای اصتلی
در بهینهسازی سیاستهای بهرهبرداری از منابع هیدر کربوری کشور میدانند.
«فریتتدزاد» ( )7397در مقالتتتر «ارائتتته ا لویتهتتتای راههتتتردی در تتتتد ی
سیاستهای استتراتژیک بشتع نفتت گتاز کشتور بتا استتفاده از ر ش تحلیتل
 ،»SWOTسه ا لویت راههتردی را در بشتع نفتت گتاز کشتور از طریتق ر ش
تحلیل  SWOTارائه میدهد .ای ا لویتها دهارتانتد از سترمایهگذاری در بشتع
نفت گاز ،اهمیت توسعه فنا ری بتومی متدیریت همزمتان درضته تقاضتای
نفت گاز.
«رایموند لفلر» ،)5112( 1استراتژی شرکتهای نفتی را با سه یژگتیِ ابتداع
فنا ری ،کارایی دملیاتی ر اب محرمانه تقسیمبندی کرده ،هار سناریوی زیر را
برای شرکتهای نفتی مطرح مشش

میکنند که هر کدام از شترکتها از کتدام

سناریو پیر ی مینمایند:
سناریوی نشست :شرکتهای پیشر ؛ ای شرکتها بتر ابتداع فنتا ری تکیته
دارند.
سناریوی د م :شرکتهای پیر
تکنولوژی دیگران بهسردت استفاده

دنهالهر ی سریع؛ ایت بنگاههتا از ابتدادات
آن را تجاری میکنند.

سناریوی سوم :شرکتهایی که از باقیماندهها بهتره میبرنتد؛ ایت شترکتها
ابداداتی ندارند فق کارهای دملیاتی انجام میدهند.
سناریوی هارم :شرکتهایی که از ر اب استتفاده متیکننتد؛ ایت شترکتها
1. Raymond & Leffer
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ابداع کارایی ندارند تنها از ر اب استفاده میکنند.
با توجه به ای سناریوها شرکتهای نفتی با توجه به نیازهای خود باید یکتی
از ای سناریوها را انتشا

کنند بر اساس آن توسعه دانع تکنولتوژی ختود را

شکل دهند.
«کیان» ( ،)7395در پایاننامته کارشناستی ارشتد ختود بتا دنتوان «ارزیتابی
ا لویتبندی تکنولوژیهای صنایع بالادستتی نفتت بتا استتفاده از تحلیتل زنجیتره
ارزش» که با استفاده از الگوی تتد ی استتراتژی تکنولتوژی پتورتر انجتام گرفتته
است ،شاخ

های ابتدایی ارزیابی تکنولوژی را از د دیدگاه توانمندی جذابیت

تکنولوژی زنجیره ارزش صنعت نفت در صنایع بالادستی استشراج کترده استت.
با توجه به ای پژ هع فنا ریهای ازدیاد برداشت در ا لویت نشست فنا ریهای
بالادستی قرار دارد.
«میقتتانینژاد همکتتاران» ( ،)7395در مقالتتر «تعیتتی ا لویتهتتای راههتتردی
فنا ری در بشع بالادستی صتنعت نفتت کشتور» ،بتا استتفاده از الگتوی ترکیهتی
«پورتر -موق » با استفاده از نظر خهرگتان ،ضتم طراحتی متدل مناستب بترای
تد ی راههرد فنا ری در بشع بالادستی صنعت نفتت ،بتا بهرهمنتدی از متاتریس
«جذابیت  -توانمندی» ،ا لویتهای فنا ری را استشراج کردهانتد .نتتایج پتژ هع
نشان میدهد که حوزههای فنتا ری همچتون متدیریت مشتزن ازدیتاد برداشتت
بهدنوان حوزههای هدف فنتا ریهتای زیرمجمودته آنهتا ماننتد ستاخت متدل
دینامیک ،بهینهسازی فرایند تولید

اه هوشتمند بتهدنوان ا لویتهتای راههتردی

فنا ری در بشع بالادستی صنعت نفت شناسایی شدهاند.
«پور افشتاری همکتاران» ( )5119بتا استتفاده از ر ش  ،AHPا لویتهتای
تکنولوژی را در بشتع بالادستتی صتنعت نفتت تجزیته تحلیل کترده ا لویتت
استراتژیک را در ای بشتع بته افتزایع بههتود کتارایی بازیافتت نفتت ()EOR
دادهاند؛ بنابرای برای افزایع بازیافت از مشازن ،استفاده از فنا ری نتانوتکنولوژی
را بهتری راه دنوان میکنند در ا لویتهای تکنولوژیکی در بشع بالادستی نفت
گاز ،بهره جست از انقلا

نانوتکنولوژی را ضر ری میدانند.
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 .9مبانی نظری
 .2-9اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقا متی ار و
ایران مرحلهای نو از انقلا
اصتتول انقلتتا

بستر سیاستگذاریهای اقتصادی جمهتوری استلامی
اسلامی استت .اصتول اقتصتاد مقتا متی برگرفتته از

استتلامی در جهتتت استکهارستتتیزی ،استتتقلال اقتصتتادی برپتتایی

جامعهای اسلامی است .مقام معظم رههری (مدظله) اقتصاد مقتا متی را در ادبیتات
اقتصادی ایران برای نشستی بار در سال  7389در دیتدار جمعتی از کارآفرینتان
مطرح فرمودند )1(.از ای ر مشتصات اقتصتاد مقتا متی را نیتز بایتد در فرمایشتات
ایشان جستجو کترد .ایشتان در تهیتی سیاستتهای اقتصتاد مقتا متی میفرماینتد:
«مجمودر سیاستهای اقتصاد مقا متی در اقع یک الگوی بومی دلمی است کته
برآمده از فرهنگ انقلابی اسلامی ما است؛ متناسب با ضعیت امر ز فردای متا
است .ای یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور استت؛ متیتوانتد اهتداف نظتام
جمهوری اسلامی را در زمینه مسائل اقتصادی برآ رده کنتد ،میتوانتد مشتکلات را
برطرف کند ،دردی حال پویا هم هست؛ یعنی ما ای سیاستها را بهصتورت یتک
ار و

بسته متحجر ندیدهایم ،قابتل تکمیتل استت ،قابتل انطهتا بتا شترای

گوناگونی است که ممک است در هر برههای از زمان پیع بیایتد دملتاً اقتصتاد
کشور را به حالت «انعطافپذیری» میرساند؛ یعنی شکنندگی اقتصتاد را در مقابتل
تکانههای گوناگون برطرف میکند»(.)2
«پیغامی» ( )7397برای اقتصاد مقا متی هار تعری ،ارائه داده کته دهارتانتد
از« :اقتصاد موازی ،اقتصاد ترمیمی ،اقتصاد تدافعی اقتصاد الگو» .اقتصتاد متوازی
ایجاد نهادهای موازی در اقتصتاد بترای تتخمی اهتداف انقلتا

استلامی اقتصتاد

تدافعی بته معنتای «هجمهشناستی»« ،آفندشناستی» «پدافندشناستی» در برابتر آن
هجمهها است« .آجیلی» (« ،)7395اسدی» (« )7393فشاری پورغفتار» ()7393
نیز نی تعریفی از اقتصاد مقا متی ارائه میدهند.
اقتصاد ترمیمتی ،اقتصتادی استت کته در پتی «مقا مستازی»« ،آستیبزدایی»،
«بحرانزدایی»« ،خللگیری» «ترمیم» ستاختارها نهادهتای فرستوده ناکارآمتد
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موجود اقتصادی است (ابراهیمی زیترک ( ،)7397پیغتامی( )7397 ،حستنی
نصردهزیری« .)7393 ،کریم همکتاران» ( ،)7393اقتصتاد مقتا متی را اقتصتادی
تعری ،میکنند که توانایی دفع فشارها تحریمها را داشته باشد ،مشتاطرات را بته
حداقل برساند نهادهای لتازم را بترای کتاهع خطرپتذیری اقتصتاد ایجتاد کنتد.
اقتصاد الگو ،اقتصادی کوتاهمدت پدافندی نیست ،بلکه اقدامی بلندمتدت در پتی
«اقتصاد ایدئال» است .اقتصادی که هم اسلامی استت هتم میتوانتد ایتران را بته
جایگاه اقتصاد ا ل منطقه برساند؛ برای جهتان استلام الهتامبشع کارآمتد بتوده،
زمینهساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» است (پیغامی.)7397 ،
با توجه به آنچه در ادبیات اقتصاد متعارف درباره اقتصاد مقا متی بحث شتده
است ،تعری ،مطرح بهدنوان اقتصاد مقا متی ،متناسب با اقتصاد ترمیمی استت کته
پیغامی ( )7397ارائه میدهد« .سی )7397( »،اصتطلاح

«Resilience

 »Economicرا

نزدیکتری مفهوم به اقتصاد مقا متی در ادبیات رایج اقتصاد میداند .بر ای اساس
اقتصاد مقا متی به د مفهوم اشاره دارد :نشست ،توانایی اقتصاد برای بههود ستریع
از شوکهای اقتصادی تشریبکننده خارجی؛ د م ،توانایی اقتصاد بترای ایستتادگی
در برابر ای شوکها »Resilience« .از ریشه لاتی « »Resilireبه معنای «بازگشت بته
حالت ا ل» است که به توانایی یک نهاد یا سیستم برای بههود ساختار پس از قترار
گترفت تحتت یتک اختلتال بتازمیگتردد« .رجیتانی همکتتاران»« ،)5115( 7رز»

5

(« ،)5111رز لیائو»« )5115( 3پنتدال همکتاران»« )5171( 1متارتی » ()5175
اقتصاد مقا متی را توانایی یک سیستتم بترای بههتود یتافت از یتک شتوک شتدید
میدانند« .د ال همکاران» )5111( 5اقتصاد مقتا متی را توانتایی حفتو تولیتد در
نزدیکی تولید بالقوه پس از مواجهه با یک شوک میداند« .بریگاگلیو همکتاران»

6

1. REGGIANI et al
2. Rose
3. Liao
4. Pendall et al
5. Duval et al
6. Lino Briguglio et al
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( ،)5119اقتصاد مقا متی را ای گونه تعری ،میکنند :اقتصاد مقا متی توانایی برتتر
سیاستی یک اقتصاد در تعدیل بههود آثار منفی شوکهای بیر نی بهرهمنتدی از
شوکهای مثهت است.
با توجه به تعاری ،ارائهشده از اقتصاد مقا متی نظرات مقام معظم رههتری،
یژگیهای اقتصتاد ترمیمتی یتا « »Resilienceبایتد

اقتصاد مقا متی دلا ه بر داشت

خصوصیات اقتصاد اسلامی الگوی اسلامی -ایرانی را نیز داشته باشتد .ایشتان در
 51اسفند  7395در مورد اقتصاد مقتا متی بیتان کردهانتد« :مجمودتر سیاستتهای
اقتصاد مقا متی در اقع یک الگوی بتومی دلمتی استت کته برآمتده از فرهنتگ
انقلابی اسلامی ما است؛ متناسب با ضعیت امر ز فردای متا استت»؛ بنتابرای
آنچه در اقتصاد متعتارف بتهدنوان اقتصتاد ترمیمتی یتا

«Economy

 »Resilienceدر

شرای اقتصاد ایران قرار میگیترد ،بته اهتداف بلندمتدت جمهتوری استلامی( )3در
ساخت تمدن نوی اسلامی توجه میکند« .کامفیر زی همکاران» ( )7395نیتز بتا
استفاده از بیانات مقام معظم رههری ،اقتصاد مقا متی را یک افز نه (نه لز ماً نظتام)
اقتصادی بومیِ مهتنی بر دلم ،دقلانیت ،اراده دمومی معارف نا
میکنند« .ترا زاده جهرمی

اسلامی تعریت،

همکتاران» ( ،)7397محوریتت اقتصتاد مقتا متی در

نگاه رههری را تحقق اهداف اقتصادی میدانند که برای محقق ستاخت آن بایتد از
ابتدای فرایندهای اقتصادی تا تحصیل نتیجه را مدنظر قرار داد .متدیریت اقتصتادی
دوامل مؤثر بر آن ،اهرمهای مقا متت بشتع (بتا کتاربردی شتهیه پیعرانهتای
اقتصادی) در بستری از زیرساختهای فراهم شده در راستای راههردهتای کلتان
اقتصادی میتوانند ای اهداف را تحقتق بششتند .بتر ایت استاس ،ایشتان اقتصتاد
مقا متی را حرکتی انفعالی مشت
که سلب ایجا

زمان تحریم ندانسته ،بلکته حرکتتی میداننتد

را با هم دارد .اقتصاد مقا متی را بته معنتای آمتادگی ر حتی

دملی برای مقا مت در برابر حملات اقتصادی دشم
حرکت به سمت طراحی الگوی اسلامی در ار و

پاسخ به آن در کوتاهمتدت
الگتوی استلامی  -ایرانتی

پیشرفت در درازمدت میدانند« .دهتدالملکی» ( )7393اقتصتاد مقتا متی را نستشه
معاصر نظام اقتصادی استلام متیدانتد« .دانعجعفتری کریمتی» ( ،)7391هتدف
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سیاستهای کلی اقتصاد مقا متی را ایجاد بستر مناسهی برای حرکت اقتصتاد ایتران
در مسیر رشد پایتدار میداننتد دنتوان میدارنتد برنامتهریزی بتر مهنتای اقتصتاد
مقا متی ،ایجا

میکند با هرگونه دوامل برهم زننده رشد پایدار برختورد شتود

راههردهای برنامه بهگونهای انتشا

شود که خطرپذیریها نااطمینانیهای تحقتق

اهداف آن به حداقل برسد.
بریگاگلیو همکتاران ( )5119بتا توجته بته شتواهد تجربتی «آستیبپذیری
اقتصادی» 1را نتیجر سه یژگی «باز بودن اقتصاد»« ،2تمرکز صادرات»

3

« ابستتگی

در اردات کالاهای استراتژیک» 4میدانند .با توجه به ای سه شاخصر آسیبپذیری
اقتصادی ،بشع بالادستی صنعت نفتت کشتور ،شتدت آستیبپذیری بالتایی دارد.
بشع بالادستی صنعت نفت با صادرات ر زانه در حتد د د میلیتون بشتکه نفتت
خام ،بزرگتری منهع درآمدی کشور است (باز بودن اقتصتاد) .از طترف دیگتر در
ای بشع تنها بر صادرات نفت خام تمرکتز شتده استت (تمرکتز صتادرات) در
ر د تکنولوژی که یکی از مهمتری دناصر در توسعه بالادستتی استت ،ابستتگی
زیادی به شترکتهای بی المللتی جتود دارد ( ابستتگی اردات استتراتژیک)؛ از
ای ر بشع بالادستی صنعت نفتت ،یکتی از آستیبپذیرتری بشعهتای اقتصتاد
ایران است سه بند از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقا متی به بشع بالادستی نفت
گاز اشاره میکند .با توجه به تعری ،ارائهشده از اقتصاد مقا متی ،صتنعت نفتت
کشور دلا ه بر مقا م بودن در مقابل شوکهای ناشی از تحریم ،باید بته مرحلتهای
برسد که بتواند الگویی از یک اقتصتاد موفتق را بته ستایر کشتورها ارائته دهتد
زمینهساز تمدن نوی اسلامی باشد.
 .9-9اقتصاد دانشبنیان

مقایسه درآمد شرکتهای نفتی کشورهای صادرکننده نفتت بتهخوبی بیانکننتده
1. Economic Vulnerability
2. Economic Openness
3. Export Concentration
4. Dependence on Strategic Imports
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سود سرشار فر ش خدمات مهندسی فنتا ری استت .درحتالیکته میتزان تولیتد
شرکتهای ملی نفت ایران دربستان (بهدنوان بزرگتری کشتورهای نفتتخیز)
بهمراتب بیشتر از «توتال» (فرانسته)« ،اکستون موبایتل» (آمریکتا)« ،استتات ا یتل»
(نر ژ) «پتر ناس» (مالزی) است ،درآمد آنها از درآمد ای شرکتها کمتر است.
ای تفا ت درآمدی دظتیم (دلتا ه بتر مستائل متدیریتی فراینتدی) مربتو بته
تکنولوژی (تولید ،فرایند بازاریابی  )...نفت است که در ای د کشتور توستعه
مطلوبی نیافته است .درآمد نفتی سال  5111ایران که معادل  31میلیتارد دلتار بتوده
است (اپک )5111 ،نص ،ارزش سهام شرکت خدماتی «شتلمهرژر» آمریکاستت
شرکت «هالیبرتون» از طریق تکنولوژی نفتی ،معتادل ارزش فتر ش نفتت ایتران،
سهام به دست آ رده است (توکل مهدیزاده.)7382 ،
 .0-9افزایش ظرفیت تولید

بند هاردهم از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقا متی بیان میکنتد« :افتزایع ذختایر
راههردی نفت

گاز کشور بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت گاز تخکیتد

بر حفو توسعه ظرفیتهای تولید نفت گاز ،به یژه در میادی مشتترک» .آنچته
بهدنوان اثرگذاری در بازارهای جهانی میتوان در اقتصاد مقا متی مطرح کترد ایت
مسئله است که تولید نفت کشور با توجه به رشد توسعر در نزای فنا ری بایتد
در حد مطلو

خود حفو شود توسعه یابد تا حذف ایران از بازار جهانی نفتت،

بهراحتی امکانپذیر نهوده ،هزینههای بیشتری را برای تحریمکنندگان ایجاد کند .بتا
توجه به آمارهای تولید نفت از میادی مشترک ایران با کشورهای همسایه ،به ایت
نتیجه میرسیم که تولید نفت ایران از میادی مشتترک بستیار کمتتر از همستایگان
خود است .ایران در مجموع دارای  58میدان نفتی گازی مشتترک بتا کشتورهای
همسایه است که فق از  71میتدان تولیتد میکنتد تولیتد همستایگان از میتادی
مشترک در مجموع حد د  9برابر ایران است!
 .4-9تولید صیانتی

بر اساس نظر «بریگاگلیو» ( )5119توسعه اجتمادی حکمرانی خو

بته گفتته
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است .ددالت بی نستلی در استتفاده از ذختایر نفتتی یکتی از مهمتتری مصتادیق
ددالت در اقتصاد نفت گاز است .آنچه در توسعر بشتع بالادستتی نفتت گتاز
کشور باید مورد توجه قرار گیرد ،منافع ملی استت؛ یعنتی سیاستتهای راههتردی
بلندمدت حتی کوتاهمدت در صنعت نفت گاز کشور بایتد بهگونتهای طراحتی
شوند که منافع نسل حاضر نسلهای آینده را حداکثر نمایند (درخشتان.)7387 ،
همچنی با تولید صیانتی میتوان منافع نسل حاضتر نستلهای آینتده را حتداکثر
نمود که در بند پانزدهم از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقا متی بته آن اشتاره شتده
است .در حال حاضر حد د  81درصد تولید نفتت کشتور از میتدانهایی صتورت
میگیرد که برای افزایع تولید به ادمال ر شهای بههتود ازدیتاد برداشتت نیتاز
دارند (سی .)82 :7391 ،،مطالعات درخشان ( ،)7389ضریب بازیافتت از میتادی
نفتتی کشتتور را  79درصتتد خواجتتوی ( )7391آن را  52درصتتد دانستتته استتت؛
درحالیکه متوس ضریب بازیافت از میادی نفتی در جهان  35درصد در میادی
نفتی دریای شمال حد د  15درصد استت ( .)Oil & Gas Journal, 5111هتر نتد
مقایسه ضریب بازیافت میتادی نفتتی بته دلتت تفا تهتای موجتود در ستاختار
زمی شناسی سایر یژگیها صحیح نیست ،اما ضریب بازیافت از میتادی کشتور
را میتوان با مدیریت صتحیح افتزایع داد .در تعتاری ،جدیتد« ،صتیانت» طیت،
گستردهای از اقدامات فنی مانند جمعآ ری اطلادات ،توصی ،شتناخت مشتزن،
الگوسازی ،بررسی ر شهای تولید در د رههای مشتل ،،اقدامات توسعهای شامل
حفاری (افقی) نصب تخسیسات سطح الارضی ،شناخت ساختارهای زمی شناستی
مشزنی ،ادمال ر شهای مشتل ،افزایع برداشت که به حفتو تتخمی انترژی
تولیدی مشزن منجر میشود ،ادامر طولانیمدت تولید ،رسیدن بته بیشتتری مقتدار
تولید کمتری آسیبدیدگی به مشزن جلوگیری از هدررفت ستیالات را شتامل
میشود (سی ،7391 ،،ا .)81
 .5-9بخش بالادستی صنعت نفت

بر اساس قانون اصلاح قتانون نفتت متور  57تیتر  ،7391دملیاتهتای بالادستتی
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ای گونه تعری ،میشوند« :کلیه مطالعات ،فعالیتها اقدامات مربو به اکتشتاف،
حفاری ،استشراج ،بهرهبترداری صتیانت از منتابع نفتتی ،انتقتال ،ذخیرهستازی
صادرات آن مانند پیجویی ،نقشهبرداری ،زمی شناسی ،ژئوفیزیک ،ژئوشیمی ،حفر
خدمات فنی اهها ،تزریق گاز ،آ  ،هوا یا هر فعالیتی که بته برداشتت بهینته
حداکثری از منابع نفتی منجر گردد نیتز احتدا

توستعه تخسیستات صتنایع

ابسته ،تحدید حد د ،حفاظت حراست آنها برای دملیات تولید قابل درضته
کردن نفت در حد جداسازی ا لیه ،صتادرات ،استتفاده یتا درضته بترای دملیتات
پایی دستی را شامل شود .مواردی نظیر مدیریت نظارت بر تخمی کالاهتا متواد
صنعتی ،آموزش تخمی نیر ی انسانی ،ایجاد حفو شترای ایمنتی ،بهداشتت
محی زیست انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجتاد ،ارتقتا انتقتال فنتا ری
برای پشتیهانی دملیات فو جزء دملیات بالادستی محسو

میشود».

 .2-5-9فناوریهای بخش بالادستی صنعت نفت

با توجه به گستردگی بشتع بالادستتی صتنعت نفتت کته از آغتاز تلاشهتا بترای
اکتشاف نفت آغاز شده است تتا پایتان تولیتد آختری تلاشهتا بترای ازدیتاد
برداشت ادامه دارد همچنی گستردگی مفهوم فنا ری ،تقسیمبندی فنا ریهتا در
ای حوزه بسیار دشتوار استت در متورد فنا ریهتای متورد نیتاز ،ر یکردهتای
گونتتاگونی جتتود دارد« .نتتور زی» ( ،)7397فنا ریهتتای متتورد نیتتاز در بشتتع
بالادستی صنعت نفت را در  71گر ه ذیل تقسیمبندی کرده است:
نشست :ازدیاد برداشت از میادی نفت گتاز؛ د م :استتفاده از فنتا ریهتای
موجود در اخذ حداکثری اطلادات از اهها؛ ستوم :استتفاده از فنتا ریهتایی کته
بتواند ظرفیت تولید از اه را افزایع دهد فنا ری تعیی نقطه بهینه حفر اه در
میدان؛ هارم :فنا ریهای مرته با مدیریت دانع د ره حیات مشتزن استتمرار
تولید بهینه؛ پنجم :برقراری سلامت جلوگیری از ایجاد مشاطره در میادی نفت
گاز

احدهای دملیاتی مربوطه نظیر آموزش نیر ی انسانی کسب فنا ریهتای

برتر در ای حوزه؛ ششم :فنا ریهایی که به کاهع تلفات زبالههای تولیتدی در
میادی متیپردازنتد؛ هفتتم :آمتوزش بهر زرستانی اطلادتات بتهمنظور افتزایع
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مهارتهای نیتر ی انستانی؛ هشتتم :بههتود در حفتاری بتهکارگیری ر شهتای
جدیدتر در استفاده از امکانات تجهیزات ر ز جهتان؛ نهتم :بههتود در کیفیتت
کمیت نفت خام گاز نظیر نمزدایی ،سولفور زدایی ،نمکزدایتی از نفتت گتاز؛
دهم :بههود در شرای قراردادی مالی که انتظار میر د پیمانکتار از طریتق تتوان
مدیریتی خود دیوانسالاری حاکم بر ر ند پر ژه را تعدیل نموده بتا ارائته فنتون
مستندسازی ،کارایی سیستم فعلی را افزایع دهد.
همچنی میتوان بر استاس زنجیترة ارزش در بشتع بالادستتی فنا ریهتا را
دستهبندی کرد .تفا ت طهقهبندی فنا ریها بر اساس زنجیرة ارزش تقستیمبندی
بالا با دقت در جداسازی نوع فعالیتهای بالادستی است .بر استاس زنجیتره ارزش
میتوان فنا ریهای بالادستی صنعت نفت را مطابق با جد ل  7طهقهبندی

کرد.

جدول  .٦فناوریهای بالادستی

فناوریهای
ژئوفیزیک

اکتشاف و ارزیابی
حوزههای
فناوری
بالادستی

فناوریهای
توصیف مخزن

فناوریهای
مدلسازی و
شبیهسازی
مخزن

توسعه

فناوریهای
حفاری

فناوریهای زمینشناسی
فناوریهای ژئوشیمی
بررسیهای گرانشی
بررسیهای مغناطیسی
لرزهنگاری دو بعدی
لرزهنگاری سه بعدی
بررسیهای لرزهنگاری
لرزهنگاری چهار بعدی
بررسیهای سنجش از راه دور
ژئوفیزیک و ژئوشیمی مخزن
پتروفیزیک
نمودار نگار تولید ()PLT
چاهپیمایی
چاهآزمایی
تحلیل منحنی رکود
زمین آمار
مدل زمینشناسی
مدل استاتیک
مدل دینامیک
مدل ژئومکانیک
بهینهسازی سناریوی تولید
حفاری جهتدار
حفاری چاه باریک
تکنولوژیهای
حفاری
حفاری لولهگذاری مارپیچ
حفاری عمودی
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فناوریهای
تکمیل چاه
فناوریهای
تأسیسات
سطحالارضی
فناوریهای
پایش چاه و
مخزن

حفاری گردشی
حفاری با لیزر
روشهای حفاری
حفاری TTRD
روشهای دیگر
تجهیزات حفاری
سیالات حفاری
تکمیل چاه حفره باز
تکمیل چاه حفره بسته
تکمیل چاه با آستری
فناوریهای تعمیر چاه
سبکسازی نفت
نمزدایی ،نمکزدایی ،شیرینسازی و پایدارسازی
چاه هوشمند
تزریق آب
روشهای حرارتی
روشهای شیمیایی
تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی
روشهای میکروبی
سایر روشها

فناوریهای
ازدیاد برداشت

حوزه تولید

فناوریهای بهینهسازی شبکه تولید
تحریک چاه
فناوریهای
بهبود بهرهوری
چاه

فراز آوری
مصنوعی
پیشگیری از
مشکلات
رسوبی

اسید کاری
ایجاد شکاف در سازند
پمپهای کابلی مکنده
پمپهای هیدرولیکی
پمپهای شناور الکتریکی
کنترل شن و ماسه
کنترل رسوب آسفالتین

منهع :یافتههای تحقیق

 .0رتبهبندی حوزههای فناوری بر اساس شاخصهای اقتصاد مقاومتی
در ای بشع از مقاله ،حوزههای فنا ری معرفیشده در بشتع قهتل بتا توجته بته
شاخ

های اقتصاد مقا متی نظرات خهرگان رتههبنتدی شتده استت .حوزههتای

فنا ری شناساییشده پس از مشا ره با برخی از متشصصی حوزه مهندسی نفت
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تخیید آنان ،طی یک پرسشنامه در اختیار خهرگان قرار گرفت .ر ش متورد استتفاده
در رتههبندی حوزههای فنا ری ،ر ش تاپسیس است.
 .2-0روش تاپسیس ()TOPSIS

ر ش تاپسیس یکتی از ر شهتای متدل تصتمیمگیری نتد شاخصته ()MADM
یک گزینه از بی گزینههای موجتود متدنظر استت .در

است .در ای مدل ،انتشا

یک تعریت ،کلتی ،تصتمیمگیری نتد شاخصته بتا تصتمیمات خاصتی (از نتوع
ترجیحی) مانند ارزیابی ،ا لویتگذاری یا انتشا
گاه باید بی

ند شاخ

از بی گزینتههای موجتود (کته

متضاد انجام شتود) اطلتا میگتردد (آذر رجتبزاده،

 ،7389ا « .)57هوانگ یون» ر ش تاپسیس را در سال  7987ارائه کردنتد .در
ای ر ش  mگزینه به سیله  nشاخ

مورد ارزیابی قرار میگیرند هر مستئله را

میتوان بهدنوان یک سیستم هندسی شامل  mنقطه در یک فضای  nبعدی در نظتر
گرفت .ای تکنیک بر ای مفهوم بنا شده استت کته گزینته انتشتابی بایتد کمتتری
فاصله را با راهحل ایدئال مثهت (بهتری حالت ممکت  )A+i ،بیشتتری فاصتله را
با راهحل ایدئال منفی (بدتری حالت ممک  )A-i ،داشتته باشتد (آذر رجتبزاده،
 ،7389ا  .)21در تششی
مطلوبیت هر شاخ

راهحل ایدئال مثهت منفی ای نکته مهم استت کته

باید بهطور یکنواخت افزایشی (کاهشتی) باشتد (هتر ته

rij

بیشتر ،مطلوبیت بیشتر یا بردکس) که بدان صورت بهتری ارزش موجتود از یتک
شاخ

نشاندهنده ایدئال آن بوده بتدتری ارزش موجتود از آن مشتش

کننده

ایدئال منفی برای آن خواهد بود (اصغرپور)7387،؛ (آذر رجبزاده.)7389،
گام نخست :بیمقیاسسازی
داده ر دی در فنتتون  MADMدادههتتای ب تیمقی تاس شتتده استتت .بتتهمنظور
آمادهسازی ماتریس

D

قابل مقایسه بودن گزینهها باید همته معیارهتا بته مقیتاس

احدی تهدیل شوند؛بنابرای برای معنتادار شتدن در محاستهات نتتایج از طریتق
ر شهتتای دلمتتی بتته بتتیمقیتتاس کتتردن دادههتتا اقتتدام متتیشتتود .ر شهتتای
بیمقیاسسازی بهخودیخود بته یکتدیگر تترجیح ندارنتد ،بلکته ر ش پتردازش
تعیی کننده نوع ر ش بیمقیاسسازی خواهد بتود (آذر رجتبزاده.)18 :7389 ،
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ر شهای بیمقیاسسازی دهارتاند از« :نرم خطی»« ،نرم سادتی»« ،نرم اقلیدستی»،
«نرم نرمالایز شده صفر یک».
در ر ش تاپسیس ون منطق پتردازش دادههتا از نتوع اقلیدستی بتوده بتر
فاصلههای اقلیدسی (گشتا ر مرتهه د م) بنا شده استت ،از نترم اقلیدستی استتفاده
میشود.
تهدیل ماتریس تصمیم به یتک متاتریس بتیمقیتاسشتده بتا استتفاده از نترم
اقلیدسی که رابطه آن به شرح زیر است:

𝒋𝒊𝒓

( )7

𝟐
𝒎∑√
𝒋𝒊𝒓 𝟏=𝒊

= 𝒋𝒊𝒏

گام دوم :ایجاد ماتریس بیمقیاس زی با مفر ض بودن بردار  Wبهدنوان ر دی
به الگوریتم ،یعنی:
()5

⋯
:
⋯

𝒏𝟏𝒗
) ⋮
𝒏𝒎𝒗

(مفر ض از تصمیمگیرنده) ≈ }W={w7,w5,…,wn
𝒋𝟏𝒗 … 𝟏𝟏𝒗
 = V = ND . Wn×n =( : : :ماتریس بیمقیاس زی
𝒋𝒎𝒗 … 𝟏𝒎𝒗

ها در آن بتیمقیتاس قابتل

بهطوریکه  NDماتریسی است که امتیتازات شتاخ

مقایسه شده است  Wm×nماتریسی است قطری که فق دناصر قطر اصلی آن غیتر
صفر خواهد بود.
گام سوم :راهحل ایدئال مثهت ( )Ai+راهحل ایدئال منفی ( )Ai-را با استتفاده
از رابطههای زیر مشش
()3

میکنیم.

+

−

+

گزینر ایدئال مثهت𝑨 = {𝒎𝒂𝒙𝒊 𝒗𝒊𝒋 ⃓ 𝒋 ∈ 𝒋 ; 𝒎𝒊𝒏𝒊 𝒗𝒊𝒋 ⃓ 𝒋 ∈ 𝒋 }:
+
+
+
𝑨+ = [𝑽+
] 𝒏𝑽 𝟏 . 𝑽𝟐 . 𝑽𝟑 ، … .

( )1

گزینر ایدئال منفی𝑨− = {𝒎𝒊𝒏𝒊 𝒗𝒊𝒋 ⃓ 𝒋 ∈ 𝒋+ ; 𝒎𝒂𝒙𝒊 𝒗𝒊𝒋 ⃓ 𝒋 ∈ 𝒋− } :
−
−
−
[𝑽−
] 𝒏𝑽 𝟏 . 𝑽𝟐 . 𝑽 𝟑 . … .

گام چهارم :محاسهه فاصله نسهی از

A+

−

= 𝑨

 ،A-در ای مرحله فاصتله اقلیدستی هتر

یک از گزینهها از راهحل ایدئال مثهت ( )di+فاصله اقلیدسی هر یتک از گزینتهها
از راهحل ایدئال منفی ( )di-محاسهه میشود .رابطه زیر فرمول محاسهه ایت فاصتله
را بیان میکند.
( )5

به ازای همه 𝒊 ها ;

𝟏
𝟐

𝟐

]) ) 𝒋 𝒅+ 𝒊 = [(∑𝒏𝒋=𝟏(𝒗𝒊𝒋 − 𝒗+
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𝟐

به ازای همه 𝒊 ها ;
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𝒏
𝟐

]) ) 𝒋 𝒅− 𝒊 = [(∑(𝒗𝒊𝒋 − 𝒗−
𝟏=𝒋

گام پنجم :نزدیکی نسهی ( )Aiبرای هر گزینه به راهحل ایدئال با استتفاده از رابطته
زیر محاسهه میشود.
() 2

𝟏≤

گام ششم :رتههبندی گزینهها بر اساس بزرگی شاخ

𝒊 𝒅−
𝒊𝒅+ 𝒊 +𝒅−

=

𝒊

+

𝑪≤𝟎

نزدیکی نسهی.

 .4تجزیهوتحلیل اطلاعات
پس از انجام تجزیه تحلیلهای نهایی با استفاده از ر ش تاپسیس ،رتههبندی پایانی
حوزههتای فنتتا ری بتا توجتته بته شتتاخ

های اقتصتاد مقتتا متی استتشراج شتتد.

پرسعنامه طراحیشده پس از کسب تخییتد متشصصتی حتوزه مهندستی نفتت
همچنی اقتصاد مقا متی ،در اختیار خهرگان قرار گرفت .جامعه آماری ای تحقیتق
از بی متشصصان در سه حوزة مهندسی نفت ،مهندستی شتیمی اقتصتاد نفتت
گاز انتشا

شدهاند .ای افراد دلا ه بر داشت تشص

در زمینههای پیعگفتته ،در

حوزه بالادستی صنعت نفت گاز سابقه مدیریتی اجرایی داشته از دانع کافی
در حوزة اقتصاد مقا متی برخوردار بودهاند.
جامعه آماری ای تحقیق  31نفر 9 ،زن  57مرد ،بودهاند .ای  31پرسشنامه بته
سه گر ه دانشجویان دکتری مهندسی نفت اقتصاد نفت گاز ،استادان دانشتگاه در
رشتههای اقتصاد نفت گاز ،مهندسی شیمی مهندستی نفتت همچنتی متدیران
صنعت نفت کشور تقدیم شد 75 .نفر از پاسشگویان دارای مدرک کارشناستی ارشتد
 75نفر دارای مدرک دکتری بودند .دانشجویان پاسشگو بهصورت تصادفی انتشا
شدند .تمامی دانشجویان مدیران صنعت به پرسشنامهها پاسخ دادند؛ لی برختی از
استادان دانشگاه پاسخ ندادند پرسشنامه به استتادان دیگتر فرستتاده شتد تتا تعتداد
استادانی که باید پرسشنامه را تکمیل کنند ،به حدنصا

برسد.

گفتنی است در پژ هعهایی کته پرستعنامته آنهتا بتا ر شهتای تحقیتق در
دملیات انجام میگیرد ،نیازی به محاسهه پایایی با توجه بته ابزارهتای معمتول یعنتی
«ر ش بازآزمایی»« ،ر ش موازی» (همتا) ر ش «آلفای کر نها » نیست؛ راکه در
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ای پرسعنامهها ،فق بته جمتعآ ری تجزیته تحلیل دادههتا بتر استاس نظترات
خهرگان پرداخته متیشتود

تون در ایت ر شهتا تعتداد زیتاد تکمیتلکننتدگان

پرسعنامهها ملاک نیست ،ر شهای معمول محاسهه پایایی که در ر شهای آمتاری
مورد استفاده قرار میگیرند ،کاربرد ندانی ندارند (نور زی همکاران.)7391 ،
در جد ل  5نتایج نظرسنجی از خهرگان ،پس از تحلیل با ر ش تاپسیس آمده
است که بر طهق آن ،مهمتری ا لویت فنا رانه در بشتع بالادستتی صتنعت نفتت
کشور با نمره بسیار بالایی در اختیار فنا ریهای ازدیاد برداشت سپس به ترتیتب
فنا ریهای مربو به بههود بهره ری اه فنا ریهای مدلستازی شهیهستازی
مشزن قرار دارند .اختلاف معنیدار نمرة فنا ریهای ازدیاد برداشت در مقایسته بتا
سایر فنا ریها ،بیانگر اهمیت ددالت بتی نستلی در منتابع نفتتی استت .دتدالت
اقتصادی یکی از مهمتتری شتاخ

های اقتصتاد مقتا متی استت .رتهته د م ایت

ا لویتبندی به فنا ریهای بههود بهره ری اه اختصتاا دارد ،ایت فنتا ریهتا
مربو به افزایع ظرفیت تولید ( اه محور) هستند که خود از دیگر شتاخ
اصلی در تشصی

های

ددالت بی نستلی همچنتی حکمرانتی مناستب در اقتصتاد

مقا متی است.
جدول  .2رتبهبندی عوامل بر اساس روش تاپسیس

رتبه
1
2
3
4
5
6
9
3
7
12
11
12
13

رتبهبندی عوامل بر اساس روش تاپسیس
فناوریهای ازدیاد برداشت
فناوریهای بهبود بهرهوری چاه
فناوریهای مدلسازی و شبیهسازی مخزن
فناوریهای حفاری
فناوریهای توصیف مخزن
فناوریهای بهینهسازی شبکه تولید
فناوریهای پایش چاه و مخزن
فناوریهای تکمیل چاه
فناوریهای ژئوفیزیک
فناوریهای زمینشناسی
فناوریهای ژئوشیمی
فناوریهای تعمیر چاه
فناوریهای تأسیسات سطح الارضی
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نمرات
24722942
24622696
24593675
24563973
24547751
24522271
24453549
24333975
24339334
24231263
24251493
24243576
24164137
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در جد ل  ،3رتههبندی فنا ریها با توجه به حوزة بالادستی ارائته شتده استت .بتر
ای اساس در حتوزه اکتشتاف ارزیتابی ،فنا ریهتای مدلستازی شهیهستازی
مشزن ،در حوزة توسعه ،فنا ریهای حفاری در حوزة تولید ،فنا ریهای ازدیتاد
برداشت بیشتری ا لویت را دارند.
جدول  .٩رتبهبندی در هر یک از حوزههای بالادستی

حوزة بالادستی

اکتشاف و ارزیابی

توسعه

تولید

حوزة هدف فناوری
فناوریهای مدلسازی و شبیهسازی مخزن
فناوریهای توصیف مخزن
فناوریهای ژئوفیزیک
فناوریهای زمینشناسی
فناوریهای ژئوشیمی
فناوریهای حفاری
فناوریهای تکمیل چاه
فناوریهای تعمیر چاه
فناوریهای تأسیسات سطح الارضی
فناوریهای ازدیاد برداشت
فناوریهای بهبود بهرهوری چاه
فناوریهای بهینهسازی شبکه تولید
فناوریهای پایش چاه و مخزن

نمره
24593675
24547751
24339334
24231263
24251493
24563973
24333975
24243576
24164137
24722942
24622696
24522271
24453549

نتیجهگیری
در ای پژ هع به دنهال ا لویتبندی حوزههای فنا ری در بشع بالادستی صنعت
نفت گاز بوده به همی دلیل از ر ش تصمیمگیری ند شاخصته ()MADM
ر ش تاپسیس استفاده کردهایم .در ر ش تاپسیس دلا ه بر در نظر گترفت فاصتله
یک نقطه  Aiاز نقطه ایدئال ،فاصله آن از نقطته ایتدئال منفتی هتم در نظتر گرفتته
میشود؛ به ای معنی که گزینه انتشابی باید دارای کمتری فاصله از راهحل ایتدئال
دردی حال د رتری فاصله از راهحل ایدئال منفی باشد.
برای یافت گزینهها که همان حوزههتای هتدف فنتا ری در بشتع بالادستتی
صنعت نفت بود ،نیاز به اطلادات مهندسی نفت داشتتیم .بتدی منظتور بتا مطالعته
منابع مهندسی نفتت استتفاده از نظترات متشصصتی ایت حتوزه ،بته شناستایی
حوزههای هدف فنا ری پرداختیم که بهصتورت مفصتل در ایت فصتل بته آنهتا
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پرداخته شد.
در ای پژ هع از شاخ

های اقتصاد مقا متی استفاده شد .بته ایت منظتور،

ابتدا مفهوم اقتصاد مقا متی با توجه به هار نتوع تعریت ،ارائتهشتده از آن متورد
بررسی قرار گرفتت .ایت

هتار تعریت ،دهارتانتد از« :اقتصتاد متوازی ،اقتصتاد

تدافعی ،اقتصاد ترمیمی اقتصاد الگو» .در ادبیات اقتصاد متعارف آنچته از اقتصتاد
مقا متی بازشناخته میشود ،اقتصاد ترمیمی نامیده میشود؛ اما با توجته بته بیانتات
مقام معظم رههری تخکید ایشان بر بلندمدت بودن اقتصاد مقا متی فعتال بتودن
ای راههرد ،اقتصاد مقا متی فراتر از اقتصاد ترمیمی است .از طرفی اقتصاد مقا متی
دارای شاخ
هار شاخ

های اقتصاد اسلامی اقتصاد ترمیمی استت .اقتصتاد ترمیمتی دارای
ِ کارایی «بازارهای خرد»« ،ثهات اقتصاد کلان»« ،حکمرانتی ختو »

«توسعه اجتمادی» است .مهمتری شاخ

های اقتصاد اسلامی را میتوان «دتدالت

اجتمادی»« ،جهاد اقتصادی» «دزت اقتصادی» دنوان کرد .در صنعت نفت گتاز
کشور با توجه به آسیبپذیر بتودن آن ،اقتصتاد مقتا متی بایتد تعریت ،مطالعته
بیشتری شود .با توجه بته ایت شتاخ

ها ،اقتصتاد مقتا متی در بشتع بالادستتی

صنعت نفت باید یژگیهایی همچون توسعر در نزای فنا ری ،افتزایع ظرفیتت
تولید تولید صیانتی باشد.
خهرگان منتشب که دارای تشص

در مهندستی نفتت شتیمی همچنتی

دیدگاه دالمانه نسهت اقتصاد مقا متی بودند از بی دانشجویان ،استادان دانشتگاه
همچنی مدیران شرکت ملی نفت

زارت نفت انتشا

شدند.

پس از اجرای مدل همچنی تجزیه تحلیل اطلادتات ا لویتهتای فنا رانته
بشع بالادستی صنعت نفت در نظام اقتصاد مقا متی به دست آمد .بر ایت استاس
مهمتری ا لویت بشع بالادستی ،دستیابی توسعر فنا ریهتای ازدیتاد برداشتت
است .فنا ریهای ازدیاد برداشت با اختلاف نسهتاً زیادی نسهت به سایر حوزههتای
فنتتا ری در صتتدر ا لویتهتتای فنا رانتته قتترار گرفتتت .پتتس از ازدیتتاد برداشتتت،
فنا ریهای بههود بهره ری اه در رتهه بعدی قرار گرفت .با توجه به اینکته رتهته
ا ل به فنا ریهای ازدیاد برداشت رتهه د م به فنا ریهای بههود بهتره ری تاه
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اختصاا یافت هر د ی ای حوزههای فنا ری از ر شهتای افتزایع ظرفیتت
تولید هستند یکی به ر ش مشزن محور دیگتری تاه محتور مشتهور استت،
میتوان به ای نتیجه دست یافت که مهمتری ا لویت بشع بالادستی صنعت نفت
گاز دستیابی به فنا ریهای افزایع تولید نفت است.
رتههبندی فنا ریها بر اساس شاخ

های اقتصتاد مقتا متی بته ایت ترتیتب

است :فنا ریهای ازدیاد برداشت ،فنا ریهای بههود بهره ری تاه ،فنتا ریهتای
مدلسازی شهیهسازی مشزن ،فنا ریهای حفاری ،فنا ریهای توصتی ،مشتزن،
فنا ریهای بهینهسازی شهکه تولید ،فنا ریهای پایع اه مشزن ،فنتا ریهتای
تکمیل اه ،فنتا ریهتای ژئوفیزیتک ،فنتا ریهتای زمی شناستی ،فنتا ریهتای
ژئوشیمی ،فنا ریهای تعمیر اه ،فنا ریهای سطح الارضتی .رتهته ا ل در حتوزة
اکتشاف ارزیابی به فنتا ریهتای مدلستازی شهیهستازی مشتزن در حتوزة
توسعه میدان نفتی به فنا ریهای حفاری در تولید به فنا ریهای ازدیاد برداشت
نفت گاز اختصاا یافت.
با مشش

شتدن ا لویتهتای فنا رانته در بشتع بالادستتی صتنعت نفتت،

میتوان به ترسیم نقشه راه توسعه فنا ری در ای بشع پرداخت .هدف اصتلی در
بشع بالادستی با توجه به سیاستهای اقتصتاد مقتا متی ،افتزایع ظرفیتت تولیتد
است .با بررسی ر شهای مشتل ،افزایع تولید با استتفاده از نظترات نشهگتان
مهمتری ا لویت در ای بشع به افزایع تولید مشتزنمحتور اختصتاا دارد کته
همان افزایع ضریب بازیافت است همچنی افزایع تولید اهمحور که به بههود
بهره ری اه میپردازد؛ ضم توجه به اینکه بتازیگران اصتلی حتوزه فنتا ری در
بشع بالادستی ،دیگر شرکتهای بزرگ بی المللی نیستند خود ای شرکتها در
ایت امتتور از پیمانکتتاران نفتتتی ،شتترکتهای ستتازنده تجهیتتزات فنتتی قطعتتات،
شترکتهای ختتدماتی -مشتتا رهای شتترکتهای مهندستتی ستتاخت ،همچنتتی
پژ هشگاهها مراکز دلمی استفاده میکنند.

پینوشتها
 ...« .7ما باید یک اقتصاد مقا متیِ اقعی در کشور به جتود بیتا ریم .امتر ز کتارآفرینی
معناش ای است7389/2/72 »...
 .5بیانات در جلسه تهیی سیاستهای اقتصاد مقا متی7395/75/51 ،
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پیوست 2
باسمه تعالی
پرسشنامة اولویتبندی حوزههای فناوری بالادستی نفت و گاز بر اساس شاخصهای اقتصاد مقاومتی

استاد گرامی
با سلام و احترام

پرسشنامه پیع ر  ،بششی از پایاننامه کارشناسی ارشد با دنوان «نقشه راه توستعه
فنا ری در بشع بالادستی صنعت نفت گاز در جهتت تحقتق اقتصتاد مقتا متی»
است .از آنجایی که یکی از بشعهتای ایت تحقیتق بته ا لویتبنتدی حوزههتای
فنا ری در بشع بالادستی صتنعت نفتت گتاز بتر استاس شتاخ

های اقتصتاد

مقا متی میپردازد ،نظر خهرگان در ای زمینه کارگشا خواهد بود.
ای پرسعنامه با استفاده از ر ش  TOPSISتحلیل خواهد شد .شتیوه تکمیتل
پرسعنامه بدی صورت خواهد بود که با توجه به شتاخ

های اقتصتاد مقتا متی

به هر یک از حوزههای فنا ری استشراجشده نمرهای از یک تا پنج (یک بته معنتی
کمتری

پنج به معنتی بیشتتری تتخثیر در آن شتاخ

از اقتصتاد مقتا متی) داده

خواهد شد .بدی معنی که در حوزه فنا ری رشد دنوانشده تا ه حتدی موجتب
تحقق شاخ

مورد نظر در اقتصاد مقا متی میشود.

بنابرای با دنایت به تشص

 ،دانع تجربته جنابعتالی مستتددی استت بتا

تکمیل ای پرسعنامه اظهار نظر حرفهای خود ،ما را از نظرات ارزشمند خویع
بهرهمند سازید.

با تشکر فراوان
فرزاد رنجبر

اولویتهای فناورانه بخش بالادستی صنعت نفت در راهبرد اقتصاد مقاومتی...
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