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هدای اتتاداد ایدران بدوده پذیرترین بخشهای گذشته صنعت نفت یکی از آسیبدر سال

های گذشته، در این پدووهش های اتتااد مقاومتی در سالاست. با توجه به ابلاغ سیاست

های فناورانه در بخش باوادستی صدنعت نفدت را متناسدب بدا ایدن آن ش یم تا اووویت بر

 ها استخراج کنیم.سیاست
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گرفت؛ بنابراین در بخش ابت ایی از این پووهش به ترسدیم ایدن ندوظ نظدام اتتادادی می

هدا ( فناوریTOPSIS« )تاپسیس»های آن و روش ه و سپس با استفاده از شاخصپرداخت

هدای ایم. با توجه به نتایج حاصل از این مطاوعده فناوریبن ی کردهرا در این حوزه اووویت

که بای  در بخش باوادستی صنعت نفت در جهدت  استای حوزه نیترمهمازدیاد برداشت 
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 مقدمه

ای از اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیستت   بشتع دمتده
 8/751داشتت   اریتبا در اخت رانیادهد. بودجه د لت را درآمدهای نفتی تشکیل می

قابل استحصال نفت  ریدرصد از ذخا 3/9 ،یگاز عاناتیبشکه نفت خام   م اردیلیم
ی جهان را بته ختود اختصتاا داده استت   در رتهتر  هتارم گاز عاناتیخام   م

دارندگان نفت خام قرار دارد. از طرف دیگر دمده مشازن نفتی ایران در نیمته د م 
هتایی بترای بههتود ای  مشازن نیازمند ادمال ر ش دمر خود قرار دارند   تولید از

. همچنی  ایران دارای مشازن مشترک فرا انتی بتا همستایگان ختود استبازیافت 
 است که هنوز تولید از آن را آغاز نکرده است.

ستازی اقتصتاد های گذشته، مقا مهای اقتصادی در سالپس از تشدید تحریم
های پس از انقلتا  در طول سال آنچهوجه به ایران اهمیت بسزایی یافته است. با ت
  یتترمهمهتای اقتصتاد ایتران   پذیرتری  بشعاسلامی تجربه شده، یکی از آسیب

بشتع بالادستتی آن بتوده  بالتخخ اهداف تحریمی دشمنان، بشع نفت   گاز   
 کهیطوربه. استتری  دلیل ای  امر ماهیت  ابستگی ایران در ای  بشع است. مهم

از شترای  کنتونی، فنتا ری   سترمایه را  رفتبر ن( جهت 5175) 1«پل استیونس»
در بشتع  یانتقتال   توستعه فنتا ردانتد. نیاز جدی صنعت نفت   گاز ایتران می

 نهیبه یهااستیتحقق س یبرا یالهیبلکه صرفاً  س ؛ستیهدف ن نفسهیف ،یبالادست
نکته توجه شتود کته   یبه ا باید نشست  یاست؛ بنابرا یاز مشازن نفت یبرداربهره
   قتالانت یکدام است تا بتتوان الگتو یدر بشع بالادست هاتی  محد د هاتیا لو
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بتا توجته بته  .(7391)درخشان   تکلیت،،  کرد یمتناسب را طراح یتوسعه فنا ر
هتای فنا رانته در همی  موضوع، در ای  پژ هع به دنهال مشتش  کتردن ا لویت

هتای مشتلفتی فت کشور هستیم که بترای ایت  امتر ر شبشع بالادستی صنعت ن
هتا اقتداماتی انجتام  جود دارد   بر خی از محققان نیتز بتا استتفاده از ایت  ر ش

در توجه آن به راههرد  گرفتهانجامهای اند. تفا ت ای  پژ هع با سایر پژ هعداده
اینکته ست   اقتصادی جمهوری اسلامی ا بلندمدتراههرد  دنوانبهاقتصاد مقا متی 

های اقتصاد مقا متی است. در انجتام ها، شاخ بندی فنا ریهای ا لویتشاخ 
« ر ش تاپستیس»(   MADM« )گیری  نتد شاخصتهتصمیم»ای  پژ هع از مدل 

(TOPSIS.استفاده شده است ) 
مفهتوم اقتصتاد مقتا متی  ابتتداسیر استنتاج ای  پژ هع بدی  گونه است کته 

 . سپسشوداقتصادی معرفی می بلندمدتراههرد  دنوانبهاقتصاد مقا متی   بررسی 
به بررسی  گونگی اجرای ای  راههترد در بشتع بالادستتی صتنعت نفتت   گتاز 

هتای فنا ری «مدل زنجیتره ارزش پتورتر»با توجه به  پرداخته خواهد شد. در ادامه
ورد مطالعته در ایت  های متگزینه دنوانبهبشع بالادستی صنعت نفت، استشراج   

 شوند.بندی می  با استفاده از ر ش تاپسیس، رتهه ق معرفیتحقی

 پژوهشپیشینه مروری بر  .2

مشتازن نفتت    تیریمد یبرا کیاستراتژ یزیربرنامه»( در مقالر 7387) «یدیسع»
صنعت نفت   گاز کشتور  تیا لو  یتررا مهم یامتزاج ریگاز غ قیتزر ،«رانیگاز ا

 اردیتلیم 51ر زانته  قیتتزر ازمنتدین ران،یا یگاز در مشازن نفت قیتزر یرا. بداندیم
صتنعت  کیاستتراتژ یزیردر برنامه شانیا تقاد. به ادمیهست یعیمکعب گاز طه یپا

 یبترا یعیگاز طه زانیم  یاستحصال ا یلازم برا یهانهینفت   گاز، فراهم کردن زم
 .ردیها قرار گبرنامه تیدر ا لو دیبا یدر مشازن نفت قیتزر

  یدر تتتتتد  کیملاحظتتتتات استتتتتراتژ»( در مقالتتتتر 7389) «درخشتتتتان»
  یکته در تتد  کنتدی، دنتوان مت«نفت   گتاز کشتور یبالادست یهایگذاراستیس
از  نتدهی  نستل آ یمنافع نسل فعلت  ینفت   گاز، تخم یبالادست یهایگذاراستیس

 جتود حجتم  اکه ب کندیم بیانمقاله   یدر ا  یبرخوردار است.  تیا لو  یبالاتر
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از مشازن کشور انتدک  یعیطهر یبا ر ش تشل افتیباز بیضر ران،ینفت در ا میدظ
  یتترد م دمر خود قرار دارند، مهممر یدمدة مشازن در ن نکهیاست   با توجه به ا

 تیتباشد کته در ا لو یگاز به مشازن قیتزر دیصنعت نفت   گاز کشور با تیا لو
با  دی  تول بدای عیافزا هیثانو افتیباز بیر ش ضر  یتا به ا دگاز قرار دارن قیتزر

تتراز   یتتد  ان،یتدر پا شتانی. اردیکشور صورت گ یاز مشازن نفت ییحداکثر کارا
 رییتتغ یآتت یانداز   بترآ رد ر نتدهادر افتق  شتم یعیگاز طه یدرضه   تقاضا

 یاصتل یرهتایاز متغ را ریپتذ دیتجد یهای  انرژ یعینفت خام، گاز طه یهامتیق
 .دانندیکشور م یدر کربوریاز منابع ه یبرداربهره یهااستیس یسازنهیدر به
  یدر تتتتد  یراههتتترد یهتتتاتیا لو هارائتتت»( در مقالتتتر 7397) «دزادیتتفر»

 لیتبشتع نفتت   گتاز کشتور بتا استتفاده از ر ش تحل کیاستتراتژ یهااستیس
SWOT»ر ش  قیترا در بشتع نفتت   گتاز کشتور از طر یراههترد تی، سه ا لو

 شتعدر ب یگذارهیانتد از سترمادهارت هاتیا لو  ی. ادهدیارائه م SWOT لیتحل
 یزمتان درضته   تقاضتاهم تیری  متد یبتوم یفنا ر توسعه تینفت   گاز، اهم

 نفت   گاز.
ابتداع  یِژگتیرا با سه   ینفت یهاشرکت ی(، استراتژ5112) 1«  لفلر موندیرا»
را زیر  یوی هار سنار کرده، یبندمیر اب  محرمانه تقس   یاتیدمل ییکارا ،یفنا ر
 کتدامها از که هر کدام از شترکت کنندیم   مشش  مطرح ینفت یهاشرکت یبرا

 :ندنماییم یر یپ ویسنار
 هیتتک یها بتر ابتداع فنتا رشرکت  یا ؛شر یپ یها: شرکتنشست یویسنار

 دارند.
هتا از ابتدادات بنگاه  یتا ؛عیسر یر   دنهاله ر یپ یهاد م: شرکت یویسنار
 .کنندیم یاستفاده    آن را تجارسردت به گرانید یتکنولوژ

ها شترکت  یتا برنتد؛بهتره می هاماندهیکه از باق ییهاسوم: شرکت یویسنار
 .دهندیانجام م یاتیدمل یکارهافق  ندارند    یابدادات

ها شترکت  یتا ؛کننتدیکه از ر اب  استتفاده مت ییها هارم: شرکت یویسنار
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 .کنندیدارند   تنها از ر اب  استفاده من ییابداع   کارا
 یکتی دیخود با یازهایبا توجه به ن ینفت یهاشرکت وهایسنار  یتوجه به ا با

 ختود را یرا انتشا  کنند   بر اساس آن توسعه دانع   تکنولتوژ وهایسنار  یاز ا
 شکل دهند.

ارزیتابی   »نامته کارشناستی ارشتد ختود بتا دنتوان (، در پایان7395) «کیان»
های صنایع بالادستتی نفتت بتا استتفاده از تحلیتل زنجیتره ی تکنولوژیبندتیا لو

که با استفاده از الگوی تتد ی  استتراتژی تکنولتوژی پتورتر انجتام گرفتته  «ارزش
 تی  جذاب یتوانمند دگاهیاز د  درا  یژتکنولو یابیارز ییابتدا یهاشاخ  است،

 استشراج کترده استت. یبالادست عیصنعت نفت در صنا ارزش رهی  زنج یتکنولوژ
های های ازدیاد برداشت در ا لویت نشست فنا ریبا توجه به ای  پژ هع فنا ری

 بالادستی قرار دارد.
هتتای راههتتردی تعیتتی  ا لویت»(، در مقالتتر 7395) «همکتتاراننژاد   میقتتانی»

 یهتیترک یبتا استتفاده از الگتو، «فنا ری در بشع بالادستی صتنعت نفتت کشتور
 یمتدل مناستب بترا یطراحتضتم    با استفاده از نظر خهرگتان،  «موق  -پورتر»

 سیاز متاتر منتدیبهرهبتا  ،صنعت نفتت یدر بشع بالادست یراههرد فنا ر  یتد 
پتژ هع  جینتتا .نتداکردهاستشراج  را یفنا ر یهاتیا لو، «توانمندی -ت یجذاب»

برداشتت  ادیتمشتزن   ازد تیریهمچتون متد یفنتا ر یهاکه حوزه دهدینشان م
هتا ماننتد ستاخت متدل آن رمجمودتهیز یهتایهدف   فنتا ر یهادنوان حوزهبه
 یراههترد یهتاتیدنوان ا لو   اه هوشتمند بته دیتول فرایند یسازنهیبه ک،ینامید

 .نداهشد ییصنعت نفت شناسا یدر بشع بالادست یفنا ر
 یهتاتی، ا لوAHP( بتا استتفاده از ر ش 5119) «همکتاران   یپور افشتار»
 تیتا لو ه  دکتر لی تحلهیتصتنعت نفتت تجز یرا در بشتع بالادستت یژلوتکنو

( EOR)نفتت  افتتیباز یی  بههتود کتارا عیبشتع بته افتزا  یرا در ا کیاستراتژ
 ینتانوتکنولوژ یاز فنا ر فادهاز مشازن، است افتیباز عیافزا یبرابنابرای   ؛اندداده

نفت  یدر بشع بالادست یکیتکنولوژ یهاتی  در ا لو کنندیراه دنوان م  یرا بهتر
 .دانندیم یرا ضر ر ی  گاز، بهره جست  از انقلا  نانوتکنولوژ
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 مبانی نظری. 9

 اقتصاد مقاومتی. 9-2

های اقتصادی جمهتوری استلامی گذاریاقتصاد مقا متی  ار و    بستر سیاست
از  برگرفتتهای نو از انقلا  اسلامی استت. اصتول اقتصتاد مقتا متی ایران   مرحله

اصتتول انقلتتا  استتلامی در جهتتت استکهارستتتیزی، استتتقلال اقتصتتادی   برپتتایی 
در ادبیتات  را اقتصاد مقتا متی )مدظله( ای اسلامی است. مقام معظم رههریجامعه

  در دیتدار جمعتی از کارآفرینتان  7389ی  بار در سال نشستاقتصادی ایران برای 
مشتصات اقتصتاد مقتا متی را نیتز بایتد در فرمایشتات  ر  یااز  (1)فرمودند.مطرح 

فرماینتد: های اقتصتاد مقتا متی میایشان جستجو کترد. ایشتان در تهیتی  سیاستت
 کته است دلمی   بومی الگوی یک  اقع در مقا متی اقتصاد یهااستیسمجمودر »

 متا فردای   امر ز  ضعیت با متناسب است؛ ما اسلامی   انقلابی فرهنگ از هبرآمد
 نظتام اهتداف توانتدیمت استت؛ کشور اقتصاد برای بلندمدت تدبیر یک ای . است

 را مشتکلات توانتدمی ،کنتد برآ رده اقتصادی مسائل زمینه در را اسلامی جمهوری
 یتکصتورت به را هااستیس ای  ما یعنی هست؛ هم پویا حالدردی ، کند برطرف

 شترای  بتا انطهتا  قابتل استت، تکمیتل قابتل ایم،ندیده متحجر   بسته ار و  
 اقتصتاد دملتاً   بیایتد پیع زمان از ایبرهه هر در است ممک  که است گوناگونی

 مقابتل در را اقتصتاد شکنندگی یعنی رساند؛می «پذیریانعطاف» حالت به را کشور
 .(2)«کندیم برطرف گوناگون هایتکانه
انتد کته دهارت داده( برای اقتصاد مقا متی  هار تعری، ارائه 7397) «پیغامی»

. اقتصتاد متوازی «اقتصاد موازی، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد تدافعی   اقتصاد الگو»: از
اقتصتاد    اهتداف انقلتا  استلامی  یتتخمایجاد نهادهای موازی در اقتصتاد بترای 

در برابتر آن  «یپدافندشناست»   «یآفندشناست» ،«یشناستهجمه» یبته معنتاتدافعی 
( 7393) «فشاری   پورغفتار»(   7393) «اسدی»، (7395) «آجیلی»ست. ا هاهجمه
 .دهندیممتی ارائه  نی  تعریفی از اقتصاد مقا نیز 

 ،«ییزدابیآست» ،«یستازمقا م» یاستت کته در پت یاقتصتاداقتصاد ترمیمتی، 
فرستوده   ناکارآمتد  یستاختارها   نهادهتا «میترم»   «یریگخلل» ،«زداییبحران»
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(   )حستنی   7397(، )پیغتامی، 7397)ابراهیمی   زیترک  است یموجود اقتصاد
(، اقتصتاد مقتا متی را اقتصتادی 7393) «همکتارانکریم   » .(7393نصردهزیری، 

ها را داشته باشد، مشتاطرات را بته کنند که توانایی دفع فشارها   تحریمتعری، می
حداقل برساند   نهادهای لتازم را بترای کتاهع خطرپتذیری اقتصتاد ایجتاد کنتد. 

در پتی  بلندمتدت یبلکه اقدام ،  پدافندی نیست مدتکوتاهاقتصاد الگو، اقتصادی 
بته توانتد ایتران را می  هتم  ی استتهم اسلامی که اقتصاد. است« دئالیااقتصاد »

 ،بشع   کارآمتد بتودهجهتان استلام الهتام یاقتصاد ا ل منطقه برساند؛ برا گاهیجا
 (.7397)پیغامی،  است «یتمدن بزرگ اسلام» لیتشک سازنهیزم

تصاد مقا متی بحث شتده اق بارهدر ادبیات اقتصاد متعارف در آنچهبا توجه به 
متناسب با اقتصاد ترمیمی استت کته  ،اقتصاد مقا متی دنوانبهاست، تعری، مطرح 

را « Economic Resilience»( اصتطلاح 7397) «سی،»دهد. ( ارائه می7397پیغامی )
بر ای  اساس  داند.تری  مفهوم به اقتصاد مقا متی در ادبیات رایج اقتصاد مینزدیک

، توانایی اقتصاد برای بههود ستریع : نشستتی به د  مفهوم اشاره دارداقتصاد مقا م
خارجی؛ د م، توانایی اقتصاد بترای ایستتادگی  کنندهبیتشرهای اقتصادی از شوک

بازگشت بته »به معنای « Resilire»از ریشه لاتی  « Resilience» ها.در برابر ای  شوک
یستم برای بههود ساختار پس از قترار است که به توانایی یک نهاد یا س «حالت ا ل

 5«رز»(، 5115) 7«همکتتارانرجیتانی   ». گترددیبتازمگترفت  تحتت یتک اختلتال 
( 5175« )متارتی »(   5171) 1«همکتارانپنتدال   »( 5115) 3«رز   لیائو»(، 5111)

اقتصاد مقا متی را توانایی یک سیستتم بترای بههتود یتافت  از یتک شتوک شتدید 
( اقتصاد مقتا متی را توانتایی حفتو تولیتد در 5111) 5«همکاراند ال   »دانند. می

 6«همکتارانبریگاگلیو   »داند. نزدیکی تولید بالقوه پس از مواجهه با یک شوک می
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کنند: اقتصاد مقا متی توانایی برتتر تعری، می گونه یا(، اقتصاد مقا متی را 5119)
منتدی از های بیر نی   بهرهنفی شوکسیاستی یک اقتصاد در تعدیل   بههود آثار م

 های مثهت است.شوک
شده از اقتصاد مقا متی   نظرات مقام معظم رههتری، با توجه به تعاری، ارائه

بایتد « Resilience»های اقتصتاد ترمیمتی یتا اقتصاد مقا متی دلا ه بر داشت   یژگی
باشتد. ایشتان در ایرانی را نیز داشته  -خصوصیات اقتصاد اسلامی   الگوی اسلامی

 یهااستتیسمجمودتر »انتد: در مورد اقتصاد مقتا متی بیتان کرده 7395اسفند  51
 فرهنتگ برآمتده از کته استت دلمتی   بتومی الگوی یک  اقع در مقا متی اقتصاد
بنتابرای   ؛«استت متا فردای   امر ز  ضعیت با متناسب است؛ ما اسلامی   انقلابی
در « Resilience Economy»اقتصتاد ترمیمتی یتا  دنوانبتهدر اقتصاد متعتارف  آنچه

در  (3)گیترد، بته اهتداف بلندمتدت جمهتوری استلامیشرای  اقتصاد ایران قرار می
 نیتز بتا( 7395) «همکاران   کامفیر زی»کند. ساخت تمدن نوی  اسلامی توجه می

( نظتاملز ماً  نه) افز نه یک را مقا متی اقتصاد رههری، معظم مقام بیانات از استفاده
تعریت،  اسلامی نا  معارف   دمومی اراده دقلانیت، دلم، بر مهتنی بومیِ اقتصادی

 در مقتا متی اقتصتاد (، محوریتت7397) «همکتارانزاده جهرمی   ترا » .کنندمی
 از بایتد آن خت محقق ستا برایکه  دانندمی اقتصادی اهداف تحقق رههری را نگاه

 اقتصتادی متدیریت. داد قرارمدنظر  را نتیجه تحصیل ات اقتصادی هایفرایند ابتدای
 هتایرانپیع شتهیه کتاربردی بتا) بشتع مقا متت هایاهرم آن، بر مؤثر دوامل  

 کلتان راههردهتای راستای در   شده فراهم هایزیرساخت از بستری در( اقتصادی
بتر ایت  استاس، ایشتان اقتصتاد  .بششتند تحقتق را اهداف ای  توانندمی اقتصادی

داننتد ، بلکته حرکتتی میدانستهمقا متی را حرکتی انفعالی   مشت  زمان تحریم ن
که سلب   ایجا  را با هم دارد. اقتصاد مقا متی را بته معنتای آمتادگی ر حتی   

 متدتکوتاهدملی برای مقا مت در برابر حملات اقتصادی دشم    پاسخ به آن در 
ایرانتی  -سلامی در  ار و  الگتوی استلامی راحی الگوی ا  حرکت به سمت ط

را نستشه  ی( اقتصتاد مقتا مت7393) «یدهتدالملک»دانند. می درازمدتپیشرفت در 
 هتدف ،(7391) «کریمتی   جعفتریدانع» .دانتدیاستلام مت یمعاصر نظام اقتصاد
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 ایتران اقتصتاد حرکت برای مناسهی بستر ایجاد را مقا متی اقتصاد کلی هایسیاست
 اقتصتاد مهنتای بتر ریزیبرنامته دارنتدمی دنتوان   داننتدمی پایتدار رشد مسیر در

   شتود برختورد پایدار رشد زننده برهم دوامل هرگونه با کندمی ایجا  مقا متی،
 تحقتق هاینااطمینانی   هاخطرپذیری که شود انتشا  یاگونهبه برنامه راههردهای

 برسد. حداقل به آن اهداف
پذیری آستیب»( بتا توجته بته شتواهد تجربتی 5119) همکتارانبریگاگلیو   

 ابستتگی »   3«تمرکز صادرات»، 2«باز بودن اقتصاد»را نتیجر سه  یژگی  1«اقتصادی
پذیری دانند. با توجه به ای  سه شاخصر آسیبمی 4«در  اردات کالاهای استراتژیک

. دپذیری بالتایی دارباقتصادی، بشع بالادستی صنعت نفتت کشتور، شتدت آستی
بشع بالادستی صنعت نفت با صادرات ر زانه در حتد د د  میلیتون بشتکه نفتت 

منهع درآمدی کشور است )باز بودن اقتصتاد(. از طترف دیگتر در   یتربزرگخام، 
ای  بشع تنها بر صادرات نفت خام تمرکتز شتده استت )تمرکتز صتادرات(   در 

ناصر در توسعه بالادستتی استت،  ابستتگی د  یترمهم ر د تکنولوژی که یکی از 
از  ؛المللتی  جتود دارد ) ابستتگی  اردات استتراتژیک(های بی زیادی به شترکت

هتای اقتصتاد پذیرتری  بشعبشع بالادستی صنعت نفتت، یکتی از آستیب ر  یا
شع بالادستی نفت های ابلاغی اقتصاد مقا متی به بسه بند از سیاست  ایران است 
شده از اقتصاد مقا متی، صتنعت نفتت ارائه. با توجه به تعری، کنده می  گاز اشار

ای های ناشی از تحریم، باید بته مرحلتهدر مقابل شوک بودن کشور دلا ه بر مقا م
   بته ستایر کشتورها ارائته دهتد برسد که بتواند الگویی از یک اقتصتاد موفتق را

 ساز تمدن نوی  اسلامی باشد.زمینه

 انیبندانشاقتصاد  .9-9

 کننتدهانیبی خوببتههای نفتی   کشورهای صادرکننده نفتت مقایسه درآمد شرکت

                                                                                                                                 

1. Economic Vulnerability 
2. Economic Openness 
3. Export Concentration 
4. Dependence on Strategic Imports 
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 تولیتد میتزان کتهیدرحتال. استتفر ش خدمات مهندسی   فنتا ری  سود سرشار
 (خیزنفتت کشتورهای  یتربزرگ دنوانبه)دربستان    ایران نفت ملی هایشرکت

 «لیتا  استتات»، (آمریکتا) «لیتموبا ستوناک» ،(فرانسته) «توتال» از تربیشمراتب به
 .است کمتر هاشرکت ای  درآمد از هاآن درآمد ،است (مالزی) «پتر ناس»   (نر ژ)

 بته مربتو  (یفراینتد   متدیریتیمستائل  بتر دلتا ه) دظتیم درآمدی تفا ت ای 
 توستعه کشتور د  ای  در که است نفت ...(  بازاریابی   فرایندتولید، ) یتکنولوژ
 بتوده دلتار میلیتارد 31 معادل که ایران 5111 سال نفتی درآمد .است نیافته مطلوبی
   آمریکاستت «شتلمهرژر» خدماتی شرکت سهام ارزش نص، (5111، اپک) است

ایتران،  نفتت ارزش فتر ش نفتی، معتادل تکنولوژی طریق از «برتونهالی» شرکت
 (.7382است )توکل   مهدیزاده،  آ رده دست به سهام

 افزایش ظرفیت تولید .9-0

 ذختایر افتزایع»کنتد: ی ابلاغی اقتصاد مقا متی بیان میهااستیسبند  هاردهم از 
 تخکیتد   گاز   نفت جهانی بازار در اثرگذاریمنظور به کشور  گاز  نفت راههردی

آنچته  .«مشتترک میادی  در ژهی به گاز،   نفت تولید هایظرفیت توسعه   حفو بر
توان در اقتصاد مقا متی مطرح کترد ایت  ی در بازارهای جهانی میاثرگذار دنوانبه

زای فنا ری بایتد است که تولید نفت کشور با توجه به رشد   توسعر در ن مسئله
د   توسعه یابد تا حذف ایران از بازار جهانی نفتت، ودر حد مطلو  خود حفو ش

کنندگان ایجاد کند. بتا شتری را برای تحریمهای بیهزینه پذیر نهوده،امکان یراحتبه
به آمارهای تولید نفت از میادی  مشترک ایران با کشورهای همسایه، به ایت   توجه

رسیم که تولید نفت ایران از میادی  مشتترک بستیار کمتتر از همستایگان نتیجه می
 کشتورهای میدان نفتی   گازی مشتترک بتا 58خود است. ایران در مجموع دارای 

  تولیتد همستایگان از میتادی   کنتدتولیتد میمیتدان  71از  فق است که  همسایه
 برابر ایران است! 9حد د مشترک در مجموع 

 تولید صیانتی .9-4

 ه گفتته( توسعه اجتمادی   حکمرانی خو    بت5119) «بریگاگلیو»بر اساس نظر 
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های اقتصتاد مقتا متی شاخ   یترمهماز  (، ددالت اقتصادی7393) «دهدالملکی»
مصتادیق   یتترمهماست. ددالت بی  نستلی در استتفاده از ذختایر نفتتی یکتی از 

در توسعر بشتع بالادستتی نفتت   گتاز  آنچهددالت در اقتصاد نفت   گاز است. 
های راههتردی یعنتی سیاستت؛ کشور باید مورد توجه قرار گیرد، منافع ملی استت

ی طراحتی اگونتهبهصنعت نفت   گاز کشور بایتد  در مدتکوتاه  حتی  بلندمدت
(. 7387های آینده را حداکثر نمایند )درخشتان، شوند که منافع نسل حاضر   نسل

های آینتده را حتداکثر منافع نسل حاضتر   نستل توانمیتولید صیانتی همچنی  با 
شتده  های ابلاغی اقتصاد مقا متی بته آن اشتارهکه در بند پانزدهم از سیاست نمود

یی صتورت هادانیتمدرصد تولید نفتت کشتور از  81است. در حال حاضر حد د 
ی بههتود   ازدیتاد برداشتت نیتاز هار شکه برای افزایع تولید به ادمال  ردیگیم

(، ضریب بازیافتت از میتادی  7389(. مطالعات درخشان )82: 7391دارند )سی،، 
 دانستتته استتت؛درصتتد  52را آن ( 7391خواجتتوی )  درصتتد  79نفتتی کشتتور را 

درصد   در میادی   35متوس  ضریب بازیافت از میادی  نفتی در جهان  کهیدرحال
هتر  نتد  (.Oil & Gas Journal, 5111درصد استت ) 15نفتی دریای شمال حد د 

هتای موجتود در ستاختار مقایسه ضریب بازیافت میتادی  نفتتی بته دلتت تفا ت
اما ضریب بازیافت از میتادی  کشتور  ،ستها صحیح نیشناسی   سایر  یژگیزمی 
 ،یتط «انتیصت» د،یتجد ،یدر تعتارتوان با مدیریت صتحیح افتزایع داد. را می

  شتناخت مشتزن،  ،یاطلادات، توص یآ رمانند جمع یاز اقدامات فن یاگسترده
شامل  یامشتل،، اقدامات توسعه یهادر د ره دیتول یهار ش یبررس ،یالگوساز

 یشناست یزم یشناخت ساختارها ،یسطح الارض ساتینصب تخس (  ی)افق یحفار
 یانترژ  یبرداشت که به حفتو   تتخم عیافزا مشتل، یهاادمال ر ش ،ی  مشزن

مقتدار   یشتتریبته ب دنیرس د،یتول مدتیطولانر ، ادامشودیمشزن منجر م یدیتول
امل را شت الاتیاز هدررفت ست یریبه مشزن   جلوگ یدگیدبیآس  ی  کمتر دیتول
 .(81 ، ا7391)سی،،  شودیم

 بخش بالادستی صنعت نفت .9-5

هتای بالادستتی ، دملیات7391تیتر  57بر اساس قانون اصلاح قتانون نفتت متور  



 ٦٩٣١پاییز  ♦ ودومبیستشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     111

  اقدامات مربو  به اکتشتاف،  هاتیمطالعات، فعال هیکل»شوند: تعری، می گونه یا
   یستازرهیانتقتال، ذخ ،یاز منتابع نفتت انتی  صت یبترداراستشراج، بهره ،یحفار

حفر  ،یمیژئوش ک،یزیژئوف ،یشناس یزم ،یبردارنقشه ،ییجویصادرات آن مانند پ
   نتهیکه بته برداشتت به یتیهر فعالیا  گاز، آ ، هوا قیها، تزر اه ی  خدمات فن

 عی  صتنا ستاتیاحتدا    توستعه تخس زیتمنجر گردد   ن یاز منابع نفت یحداکثر
  قابل درضته  دیتول اتیدمل یها براحد د، حفاظت   حراست آن دی ابسته، تحد

 اتیتدمل یدرضته بترایتا  صتادرات، استتفاده ه،یا ل یکردن نفت در حد جداساز
کالاهتا   متواد   ی  نظارت بر تخم تیریمد رینظ یموارد را شامل شود. یدست ییپا

بهداشتت    ،یمنتیا  ی  حفو شترا جادیا ،یانسان یر ین  یآموزش   تخم ،یصنعت
 یارتقتا   انتقتال فنتا ر جتاد،یلازم جهت ا یهاتیفعال هی  انجام کل ستیز  یمح
 .«شودیمحسو  م یبالادست اتیفو  جزء دمل اتیدمل یهانیپشت یبرا

 های بخش بالادستی صنعت نفتفناوری .9-5-2

هتا بترای با توجه به گستردگی بشتع بالادستتی صتنعت نفتت کته از آغتاز تلاش
هتا بترای ازدیتاد   تتا پایتان تولیتد   آختری  تلاش است نفت آغاز شدهاکتشاف 

هتا در بندی فنا ریبرداشت ادامه دارد   همچنی  گستردگی مفهوم فنا ری، تقسیم
هتای هتای متورد نیتاز، ر یکردای  حوزه بسیار دشتوار استت   در متورد فنا ری

نیتتاز در بشتتع هتتای متتورد (، فنا ری7397) «نتتور زی»گونتتاگونی  جتتود دارد. 
 :کرده استبندی تقسیم ذیل گر ه 71بالادستی صنعت نفت را در 

هتای د م: استتفاده از فنتا ری ؛: ازدیاد برداشت از میادی  نفت   گتازنشست
هتایی کته ستوم: استتفاده از فنتا ری ؛هاموجود در اخذ حداکثری اطلادات از  اه

تعیی  نقطه بهینه حفر  اه در  بتواند ظرفیت تولید از  اه را افزایع دهد   فنا ری
حیات مشتزن   استتمرار های مرته  با مدیریت دانع د ره  هارم: فنا ری ؛میدان

پنجم: برقراری سلامت   جلوگیری از ایجاد مشاطره در میادی  نفت    تولید بهینه؛
هتای کسب فنا ریگاز    احدهای دملیاتی مربوطه نظیر آموزش نیر ی انسانی   

تولیتدی در  هاییی که به کاهع تلفات   زبالههاششم: فنا ری حوزه؛ برتر در ای 
افتزایع  منظوربتهی اطلادتات ر زرستانبههفتتم: آمتوزش    ؛پردازنتدمیادی  متی
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هتای ی ر شریکارگبتههشتتم: بههتود در حفتاری    ؛های نیتر ی انستانیمهارت
نهتم: بههتود در کیفیتت    ؛جدیدتر در استفاده از امکانات   تجهیزات ر ز جهتان

 ؛زدایتی از نفتت   گتازیی، نمکسولفور زدازدایی، کمیت نفت خام   گاز نظیر نم
ر د پیمانکتار از طریتق تتوان دهم: بههود در شرای  قراردادی   مالی که انتظار می

سالاری حاکم بر ر ند پر ژه را تعدیل نموده   بتا ارائته فنتون مدیریتی خود دیوان
 کارایی سیستم فعلی را افزایع دهد.مستندسازی، 

هتا را توان بر استاس زنجیترة ارزش در بشتع بالادستتی فنا ریهمچنی  می
بندی ها بر اساس زنجیرة ارزش   تقستیمبندی فنا ریبندی کرد. تفا ت طهقهدسته
های بالادستی است. بر استاس زنجیتره ارزش دقت در جداسازی نوع فعالیت با بالا
 .کرد یبندطهقه 7های بالادستی صنعت نفت را مطابق با جد ل یتوان فنا رمی

 های بالادستیفناوری .٦ جدول

 شناسیهای زمینفناوری

 اکتشاف و ارزیابی
های حوزه

فناوری 
 بالادستی

 های ژئوشیمیفناوری

 های گرانشیبررسی

های فناوری
 ژئوفیزیک

 های مغناطیسیبررسی

 ی دو بعدینگارلرزه

 نگاری سه بعدیلرزه نگاریهای لرزهبررسی

 نگاری چهار بعدیلرزه

 های سنجش از راه دوربررسی

 ژئوفیزیک و ژئوشیمی مخزن

های فناوری
 توصیف مخزن

 پتروفیزیک

 پیماییچاه (PLTنمودار نگار تولید )

 آزماییچاه
 تحلیل منحنی رکود

های فناوری
سازی و مدل
ی سازهیشب

 مخزن

 زمین آمار

 شناسیمدل زمین

 مدل استاتیک

 مدل دینامیک

 مدل ژئومکانیک

 سازی سناریوی تولیدبهینه
 دارجهتحفاری 

های تکنولوژی
 حفاری

های فناوری
 حفاری

 توسعه
 حفاری چاه باریک

 ی مارپیچگذارلولهحفاری 

 حفاری عمودی
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 حفاری گردشی

 های حفاریروش
 حفاری با لیزر

 TTRDحفاری 

 های دیگرروش
 تجهیزات حفاری

 سیالات حفاری

 چاه حفره باز تکمیل
های فناوری

 تکمیل چاه
 تکمیل چاه حفره بسته

 تکمیل چاه با آستری

 های تعمیر چاهفناوری
های فناوری ی نفتسازسبک

 ساتیتأس
 الارضیسطح

 سازی و پایدارسازیزدایی، شیرینزدایی، نمکنم

 چاه هوشمند

های فناوری
پایش چاه و 

 مخزن

 حوزه تولید

 تزریق آب

های فناوری
 ازدیاد برداشت

 های حرارتیروش

 های شیمیاییروش

 یامتزاج ریغتزریق گاز امتزاجی و 

 های میکروبیروش

 هاسایر روش

 ی شبکه تولیدسازنهیبههای فناوری

 اسید کاری
 تحریک چاه

های فناوری
وری بهبود بهره
 چاه

 ایجاد شکاف در سازند

 های کابلی مکندهپمپ
 یفراز آور

 مصنوعی
 های هیدرولیکیپمپ

 های شناور الکتریکیپمپ

پیشگیری از  ماسهکنترل شن و 
مشکلات 

 رسوبی
 کنترل رسوب آسفالتین

 های تحقیقمنهع: یافته

 های اقتصاد مقاومتیهای فناوری بر اساس شاخصبندی حوزهرتبه. 0

در بشتع قهتل بتا توجته بته  شدهیمعرفهای فنا ری در ای  بشع از مقاله، حوزه
هتای . حوزهه استتبنتدی شتدهای اقتصاد مقا متی   نظرات خهرگان رتههشاخ 
   برخی از متشصصی  حوزه مهندسی نفتمشا ره با پس از  شدهییشناسافنا ری 
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طی یک پرسشنامه در اختیار خهرگان قرار گرفت. ر ش متورد استتفاده  آنان، دییتخ
 .استهای فنا ری، ر ش تاپسیس ی حوزهبندرتههدر 

 (TOPSISروش تاپسیس ). 0-2

( MADMی  نتد شاخصته )ریگمیتصتمهتای متدل ر ش تاپسیس یکتی از ر ش
استت. در  متدنظرهای موجتود . در ای  مدل، انتشا  یک گزینه از بی  گزینهاست

گیری  نتد شاخصته بتا تصتمیمات خاصتی )از نتوع یک تعریت، کلتی، تصتمیم
های موجتود )کته گذاری یا انتشا  از بی  گزینتهانند ارزیابی، ا لویتمترجیحی( 

زاده، گتردد )آذر   رجتبگاه باید بی   ند شاخ  متضاد انجام شتود( اطلتا  می
. در دنتردکارائه  7987در سال  را تاپسیسر ش   «ونی هوانگ  » .(57، ا 7389

  هر مستئله را  رندیگیقرار م یابیشاخ  مورد ارز n لهی سبه نهیگز mر ش   یا
در نظتر  یبعد n یفضا کینقطه در  mشامل  یهندس ستمیس کیدنوان به توانیم

  یکمتتر دیتبا یانتشتاب نتهیمفهوم بنا شده استت کته گز  یبر ا کیتکن  یگرفت. ا
فاصتله را   یشتتری  ب (i+Aحالت ممکت ،   یبهتر) مثهت دئالیحل افاصله را با راه

زاده، )آذر   رجتب داشتته باشتد( i-A ،حالت ممک   یبدتر)ی منف دئالیحل ابا راه
مثهت   منفی ای  نکته مهم استت کته  دئالیا حلراهدر تششی   .(21، ا 7389

 ijrکاهشتی( باشتد )هتر  ته افزایشی )یکنواخت  طوربهمطلوبیت هر شاخ  باید 
( که بدان صورت بهتری  ارزش موجتود از یتک بردکسبیشتر، مطلوبیت بیشتر یا 

 کنندهمشتش آن بوده   بتدتری  ارزش موجتود از آن  دئالیا دهندهنشانشاخ  
 (.7389،زادهرجب(؛ )آذر   7387منفی برای آن خواهد بود )اصغرپور، دئالیا

 سازیمقیاسبی گام نخست:
منظور شتتده استتت. بتته اسیتتمقیبتت یهتتاداده MADMدر فنتتون  یداده  ر د

 اسیتبته مق ارهتایهمته مع دیبا هانهیبودن گز سهی  قابل مقا D سیماتر یسازآماده
 قیتاز طر جیمعنتادار شتدن در محاستهات   نتتا بنابرای  برای؛شوند لیتهد ی احد
 یهتتا. ر ششتتودیهتتا اقتتدام متتکتتردن داده اسیتتمقبتتی بتته یدلمتت یهتتار ش

ندارنتد، بلکته ر ش پتردازش  حیتترج گریکتدیبته  خودیخودبه یسازاسیمقبی
 .(18: 7389زاده، )آذر   رجتب خواهد بتود یسازاسیمقبی نوع ر ش کننده ییتع
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، «نرم اقلیدستی»، «نرم سادتی»، «نرم خطی»اند از: سازی دهارتمقیاسبی هایر ش
 .«نرم نرمالایز شده صفر   یک»

بتر  بتوده  هتا از نتوع اقلیدستی  ون منطق پتردازش داده در ر ش تاپسیس
، از نترم اقلیدستی استتفاده استت شده بناهای اقلیدسی )گشتا ر مرتهه د م( فاصله

 شود.می
شتده بتا استتفاده از نترم اسیتمقبتی سیک متاتریتم به یس تصمیل ماتریتهد

 ر است:یکه رابطه آن به شرح ز یدسیاقل
(7                        )             𝒏𝒊𝒋 =

𝒓𝒊𝒋

√∑ 𝒓𝒊𝒋
𝟐𝒎

𝒊=𝟏

 

 ی ر د دنوانبه W  با مفر ض بودن بردار یاس  زیمقبی سیجاد ماتریا گام دوم:
 :یعنیتم، یبه الگور
 nw,…,5,w7W={w {≈( رندهیگمیتصم)مفر ض از (                                  5)

(

𝒗𝟏𝟏 … 𝒗𝟏𝒋 ⋯ 𝒗𝟏𝒏

: : : : ⋮
𝒗𝒎𝟏 … 𝒗𝒎𝒋 ⋯ 𝒗𝒎𝒏

)= n×n. W DV = N  = یاس  زیمقیس بیترما  

اس   قابتل یتمقبتی در آن هاشتاخ ازات یتاست که امت یسیماتر DN کهیطوربه
ر یتآن غ یکه فق  دناصر قطر اصل یاست قطر یسیماتر n×mW   سه شده استیمقا

 صفر خواهد بود.
+) مثهت دئالیحل اراه گام سوم:

iA) منفی  دئالیحل ا  راه(-iA)  را با استتفاده
 .میکنیزیر مشش  م هایاز رابطه

+𝑨مثهت: دئالیاگزینر (              3) =   {𝒎𝒂𝒙𝒊𝒗𝒊𝒋 ⃓   𝒋 ∈ 𝒋+  ;   𝒎𝒊𝒏𝒊𝒗𝒊𝒋  ⃓   𝒋 ∈ 𝒋−  } 

𝑨+ = [𝑽𝟏
+.  𝑽𝟐

+.  𝑽𝟑
+، … . 𝑽𝒏

+] 

−𝑨  :منفی دئالیاگزینر (          1) =   {𝒎𝒊𝒏𝒊𝒗𝒊𝒋 ⃓   𝒋 ∈ 𝒋+  ;   𝒎𝒂𝒙𝒊𝒗𝒊𝒋  ⃓   𝒋 ∈ 𝒋−  } 
𝑨− = [𝑽𝟏

−. 𝑽𝟐
−. 𝑽𝟑

−. … . 𝑽𝒏
−] 

هتر  یدستی  مرحله فاصتله اقلی، در اA   -A+ از  یمحاسهه فاصله نسه گام چهارم:
+مثهت ) دئالیا حلراهاز  هانهیگزک از ی

idهانتهیگزک از یتهر  یدسی(   فاصله اقل 
  فاصتله یتر فرمول محاسهه ایرابطه ز .شودیم( محاسهه id-) یمنف دئالیا حلراهاز 
 .کندیمان یرا ب

(5     )𝒅+
𝒊 = [(∑ (𝒗𝒊𝒋 − 𝒗+

𝒋)
𝟐𝒏

𝒋=𝟏 )]

𝟏

𝟐
  ;  به ازای همه 𝒊 ها   
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𝒅−
𝒊 = [(∑(𝒗𝒊𝒋 − 𝒗−

𝒋)
𝟐

𝒏

𝒋=𝟏

)]

𝟏
𝟐

  ;  به ازای همه 𝒊 ها   

حل ایدئال با استتفاده از رابطته به راه نهیهر گز یبرا( iAی )نسه یکینزد گام پنجم:
 .شودیمحاسهه م ریز

 (2                                                   )𝟎 ≤ 𝑪+
𝒊 =

𝒅−
𝒊

𝒅+
𝒊+𝒅−

𝒊
≤ 𝟏 

 نسهی. یکیشاخ  نزد یبر اساس بزرگ هانهیگزی بندرتهه گام ششم:

 اطلاعات لیوتحلهیتجز .4

ی پایانبندی ی نهایی با استفاده از ر ش تاپسیس، رتهههالی تحلهیتجزپس از انجام 
های اقتصتاد مقتتا متی استتشراج شتتد. هتای فنتتا ری بتا توجتته بته شتتاخ حوزه
متشصصتی  حتوزه مهندستی نفتت    دییتتخشده پس از کسب نامه طراحیپرسع

همچنی  اقتصاد مقا متی، در اختیار خهرگان قرار گرفت. جامعه آماری ای  تحقیتق 
اقتصتاد نفتت    از بی  متشصصان در سه حوزة مهندسی نفت، مهندستی شتیمی  

، در گفتتهپیع هایدلا ه بر داشت  تشص  در زمینه افراداند. ای  گاز انتشا  شده
  از دانع کافی  داشتهحوزه بالادستی صنعت نفت   گاز سابقه مدیریتی   اجرایی 

 ند. اهدر حوزة اقتصاد مقا متی برخوردار بود
پرسشنامه بته  31اند. ای  مرد، بوده 57زن    9نفر،  31جامعه آماری ای  تحقیق 

سه گر ه دانشجویان دکتری مهندسی نفت   اقتصاد نفت   گاز، استادان دانشتگاه در 
های اقتصاد نفت   گاز، مهندسی شیمی   مهندستی نفتت   همچنتی  متدیران رشته

نفر از پاسشگویان دارای مدرک کارشناستی ارشتد  75صنعت نفت کشور تقدیم شد. 
تصادفی انتشا   صورتبهکتری بودند. دانشجویان پاسشگو نفر دارای مدرک د 75  

ها پاسخ دادند؛  لی برختی از شدند. تمامی دانشجویان   مدیران صنعت به پرسشنامه
استادان دانشگاه پاسخ ندادند   پرسشنامه به استتادان دیگتر فرستتاده شتد تتا تعتداد 

 .برسد حدنصا استادانی که باید پرسشنامه را تکمیل کنند، به 

هتای تحقیتق در هتا بتا ر شنامته آنهایی کته پرستعاست در پژ هع گفتنی
عنتی نیازی به محاسهه پایایی با توجه بته ابزارهتای معمتول ی ،گیرددملیات انجام می

 راکه در ؛ نیست« آلفای کر نها »  ر ش  ()همتا «یر ش مواز»، « ش بازآزماییر»
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هتا بتر استاس نظترات داده لی تحلهیتآ ری   تجزبته جمتعفق  ها، نامهای  پرسع
کننتدگان هتا تعتداد زیتاد تکمیتلشتود    تون در ایت  ر شخهرگان پرداخته متی

های آمتاری های معمول محاسهه پایایی که در ر شر ش ،ها ملاک نیستنامهپرسع
 (.7391)نور زی   همکاران،  کاربرد  ندانی ندارند ،گیرندمورد استفاده قرار می

ر ش تاپسیس آمده با تایج نظرسنجی از خهرگان، پس از تحلیل ن 5در جد ل 
ا لویت فنا رانه در بشتع بالادستتی صتنعت نفتت   یترمهم، که بر طهق آن است

به ترتیتب پس س های ازدیاد برداشت   ریکشور با نمره بسیار بالایی در اختیار فنا
ستازی ستازی   شهیههای مدل ری  اه   فنا ریهای مربو  به بههود بهرهفنا ری

های ازدیاد برداشت در مقایسته بتا نمرة فنا ری داریمعنمشزن قرار دارند. اختلاف 
گر اهمیت ددالت بتی  نستلی در منتابع نفتتی استت. دتدالت ها، بیانسایر فنا ری

اد مقتا متی استت. رتهته د م ایت  های اقتصتشتاخ   یتترمهماقتصادی یکی از 
 هتافنتا ری ری  اه اختصتاا دارد، ایت  های بههود بهرهبندی به فنا ریا لویت

های مربو  به افزایع ظرفیت تولید ) اه محور( هستند که خود از دیگر شتاخ 
در اقتصتاد  مناستباصلی در تشصی  ددالت بی  نستلی   همچنتی  حکمرانتی 

 مقا متی است.

 ی عوامل بر اساس روش تاپسیسبندهرتب .2 جدول

 رتبه تاپسیس روشعوامل بر اساس  یبندرتبه نمرات
 1 های ازدیاد برداشتفناوری 24722942
 2 وری چاههای بهبود بهرهفناوری 24622696
 3 ی مخزنسازهیشبسازی و های مدلفناوری 24593675
 4 های حفاریفناوری 24563973
 5 توصیف مخزنهای فناوری 24547751
 6 ی شبکه تولیدسازنهیبههای فناوری 24522271
 9 های پایش چاه و مخزنفناوری 24453549
 3 های تکمیل چاهفناوری 24333975
 7 های ژئوفیزیکفناوری 24339334
 12 شناسیهای زمینفناوری 24231263
 11 های ژئوشیمیفناوری 24251493
 12 چاههای تعمیر فناوری 24243576
 13 سطح الارضی ساتیتأسهای فناوری 24164137

 های تحقیقمنهع: یافته
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. بتر شتده استتها با توجه به حوزة بالادستی ارائته ی فنا ریبندرتهه، 3در جد ل 
ستازی ستازی   شهیههتای مدلای  اساس در حتوزه اکتشتاف   ارزیتابی، فنا ری

های ازدیتاد های حفاری   در حوزة تولید، فنا ریمشزن، در حوزة توسعه، فنا ری
 . را دارندبرداشت بیشتری  ا لویت 

 یبالادست یهااز حوزه کیدر هر  یبندرتبه .٩جدول 

 نمره حوزة هدف فناوری حوزة بالادستی

 اکتشاف و ارزیابی

 24593675 ی مخزنسازهیشبسازی و های مدلفناوری

 24547751 های توصیف مخزنفناوری

 24339334 های ژئوفیزیکفناوری

 24231263 شناسیهای زمینفناوری
 24251493 های ژئوشیمیفناوری

 توسعه

 24563973 های حفاریفناوری

 24333975 های تکمیل چاهفناوری

 24243576 های تعمیر چاهفناوری
 24164137 سطح الارضی ساتیتأسهای فناوری

 تولید

 24722942 های ازدیاد برداشتفناوری

 24622696 وری چاههای بهبود بهرهفناوری

 24522271 ی شبکه تولیدسازنهیبههای فناوری
 24453549 های پایش چاه و مخزنفناوری

 گیرینتیجه

های فنا ری در بشع بالادستی صنعت بندی حوزهدر ای  پژ هع به دنهال ا لویت
(   MADMی  ند شاخصته )ریگمیتصماز ر ش  بوده   به همی  دلیل نفت   گاز

دلا ه بر در نظر گترفت  فاصتله  یم. در ر ش تاپسیساهر ش تاپسیس استفاده کرد
هتم در نظتر گرفتته  یمنفت دئالیتاز نقطته ا، فاصله آن دئالیاز نقطه ا iAنقطه  کی
 دئالیتحل افاصله از راه  یکمتر یدارا دیبا یانتشاب نهیکه گز ی  معنه ایب؛ شودیم
 باشد. یمنف دئالیحل افاصله از راه  ید رتر حال یدرد  

هتای هتدف فنتا ری در بشتع بالادستتی که همان حوزه هابرای یافت  گزینه
صنعت نفت بود، نیاز به اطلادات مهندسی نفت داشتتیم. بتدی  منظتور بتا مطالعته 
منابع مهندسی نفتت   استتفاده از نظترات متشصصتی  ایت  حتوزه، بته شناستایی 

هتا مفصتل در ایت  فصتل بته آن صتورتبههای هدف فنا ری پرداختیم که حوزه
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 پرداخته شد.
یت  منظتور، ه ا. بتاستفاده شد های اقتصاد مقا متیشاخ از در ای  پژ هع 

شتده از آن متورد ابتدا مفهوم اقتصاد مقا متی با توجه به  هار نتوع تعریت، ارائته
اقتصتاد متوازی، اقتصتاد » :انتد ازبررسی قرار گرفتت. ایت   هتار تعریت، دهارت

اقتصاد متعارف آنچته از اقتصتاد . در ادبیات «تدافعی، اقتصاد ترمیمی   اقتصاد الگو
اما با توجته بته بیانتات ؛ شوده میاقتصاد ترمیمی نامید ،شودمی بازشناختهمقا متی 

بودن اقتصاد مقا متی   فعتال بتودن  بلندمدتایشان بر  دیتخکمقام معظم رههری   
 ای  راههرد، اقتصاد مقا متی فراتر از اقتصاد ترمیمی است. از طرفی اقتصاد مقا متی

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

دتدالت »توان های اقتصاد اسلامی را میشاخ   یترمهماست.  «توسعه اجتمادی»
دنوان کرد. در صنعت نفت   گتاز  «دزت اقتصادی»   «جهاد اقتصادی»، «اجتمادی

اقتصتاد مقتا متی بایتد تعریت،   مطالعته  ،پذیر بتودن آنور با توجه به آسیبکش
، اقتصتاد مقتا متی در بشتع بالادستتی هابیشتری شود. با توجه بته ایت  شتاخ 

ی فنا ری، افتزایع ظرفیتت زادر نهمچون توسعر  یهایصنعت نفت باید  یژگی
 اشد.تولید   تولید صیانتی ب

خهرگان منتشب که دارای تشص  در مهندستی نفتت   شتیمی   همچنتی  
دانشتگاه    انادتدیدگاه دالمانه نسهت اقتصاد مقا متی بودند از بی  دانشجویان، اس
 همچنی  مدیران شرکت ملی نفت    زارت نفت انتشا  شدند.

 هتای فنا رانتهاطلادتات ا لویت لی تحلهیتجزپس از اجرای مدل   همچنی  
بشع بالادستی صنعت نفت در نظام اقتصاد مقا متی به دست آمد. بر ایت  استاس 

هتای ازدیتاد برداشتت ا لویت بشع بالادستی، دستیابی   توسعر فنا ری  یترمهم
هتای زیادی نسهت به سایر حوزه نسهتاًهای ازدیاد برداشت با اختلاف . فنا ریاست

گرفتتت. پتتس از ازدیتتاد برداشتتت، هتتای فنا رانتته قتترار فنتتا ری در صتتدر ا لویت
 ری  اه در رتهه بعدی قرار گرفت. با توجه به اینکته رتهته های بههود بهرهفنا ری

 ری  تاه های بههود بهترههای ازدیاد برداشت   رتهه د م به فنا ریا ل به فنا ری
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هتای افتزایع ظرفیتت های فنا ری از ر شاختصاا یافت   هر د ی ای  حوزه
  یکی به ر ش مشزن محور   دیگتری  تاه محتور مشتهور استت،  تولید هستند 

ا لویت بشع بالادستی صنعت نفت   یترمهمتوان به ای  نتیجه دست یافت که می
 .  استهای افزایع تولید نفت   گاز دستیابی به فنا ری

های اقتصتاد مقتا متی بته ایت  ترتیتب ها بر اساس شاخ ی فنا ریبندرتهه
 یهتایفنتا ر،  تاه ی ربههود بهره یهایفنا ر، برداشت ادیزدای هایفنا ر: است
، مشتزن ،یتوصت یهایفنا ری، حفار یهایفنا ر، مشزن یسازهی  شه یسازمدل
 یهتایفنتا ر،  اه   مشزن عیپا یهایفنا ر، دیشهکه تول یسازنهیبه یهایفنا ر
 یهتایفنتا ری، شناست یزم یهتایفنتا ر، کیتزیژئوف یهتایفنتا ر،  اه لیتکم
ی. رتهته ا ل در حتوزة سطح الارضت یهایفنا ر،  اه ریتعم یهایفنا ری، میژئوش

  در حتوزة  مشتزن یستازهی  شه یستازمدل یهتایفنتا راکتشاف   ارزیابی به 
های ازدیاد برداشت ی   در تولید به فنا ریحفار یهایفنا رتوسعه میدان نفتی به 

 نفت   گاز اختصاا یافت.
هتای فنا رانته در بشتع بالادستتی صتنعت نفتت، شتدن ا لویتبا مشش  

 در اصتلی توان به ترسیم نقشه راه توسعه فنا ری در ای  بشع پرداخت. هدفمی
 تولیتد ظرفیتت افتزایع های اقتصتاد مقتا متی،بالادستی با توجه به سیاست بشع
 اننشهگت نظترات از استتفاده با   افزایع تولید مشتل، یهار ش بررسی با. است
دارد کته  اختصتاا محتورمشتزن تولید افزایع به بشع ای  در ا لویت  یترمهم

 بههود به که محور اه تولید افزایع همچنی    است بازیافت ضریب افزایع همان
 در فنتا ری حتوزه اصتلی بتازیگران اینکه به توجه ؛ ضم پردازدیم اه  ی ربهره

 درها شرکت ای  خود   المللی نیستندبی  بزرگ یهاشرکت دیگر ،بالادستی بشع
   قطعتتات، فنتتی تجهیتتزات ستتازنده یهاشتترکت نفتتتی، پیمانکتتاران از امتتور ایتت 

 همچنتتی  ستتاخت،   مهندستتی یهاشتترکت   ایمشتتا ره -ختتدماتی یهاشترکت
 .کنندیم استفاده دلمی مراکز   هاپژ هشگاه

 



 

 

 هانوشتپی
 کتارآفرینی امتر ز. بیتا ریم  جتود به کشور در  اقعی مقا متیِ اقتصاد یک باید ما»...  .7
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های تهیتی  سیاستت نشستت «بترآ رده کنتد یمسائل اقتصتاد نهیرا در زم یاسلام
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 مهکامه. :. تهرانیتکنولوژ یاستراتژ (.7389)  یحس ،یمنت. محمد ،یادراب
فصلنامه تشصصی (. اقتصاد مقا متی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی. 7395آجیلی، هادی )

 .81 – 715 ا(، ا51) 9دلوم سیاسی، 
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(. 7395مصطفی ) ،نسب سمیعی .دلیرضا سید ،سجادیه .محمدصاد  ،جهرمی زاده ترا 
 شتهیدر اند رانیتا یاستلام یجمهتور یاقتصتاد مقتا مت یهاابعاد   مؤلفه یبررس

 .37-12 ا(، ا35) 71 ،اسالمی انقال  مطالعاتی. اخامنه اللهتیحضرت آ

 میمفتاه ی)بررست یتوسعه تکنولوژ (.7315) یمهد ،یاصفهان دیس .دهاس ها،یفتحعلحاج
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(. نفت، برنامه ششم توسعه   اقتصاد مقا متی. 7391) . کریمی، سمانهدانع جعفری، دا د
 .7 – 35 اا (،8) 5،   کلانی راههردهای فصلنامه سیاست

 - یاقتصتاد کتردی: ر ینفتت یمطلتو  قراردادهتا یهایژگی (. 7395درخشان، مسعود )
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 بالادستتی بشتع در فنتا ری توستعه   انتقال (.7391داطفه ) تکلی،، .مسعود درخشان،
. راهکارهتتا   هتتا الع الزامتتات، مفتتاهیم، در ملاحظتتاتی: ایتتران نفتتت صتتنعت

 .33– 88ا ا (،71) 1ایران،  انرژی اقتصاد پژ هشنامه

تمتدن  خیپژ هشنامه تتار. ی  فلسفر فنا ر لیَدلم حِ ،یفاراب (.7391)  یغلامحس ،یمیرح
 .85 – 715ا ا (،7) 11 ی،اسلام

 مشتازن متدیریت بترای استتراتژیک یزیر: برنامهسوم مقاله .(7387) محمدیدل سعیدی،
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 ی)مهتنت رانیتا یاسلام یجمهور یاقتصاد مقا مت یشنهادیپ یالگو(. 7397) مراد اله ،سی،
 .5 – 55 اا(، 72) 5، امنیت آفا . (یمقام معظم رههر دگاهیبر د

   اقتصتتاد مقتتا متی   بانکتتداری مقتتا متی؛ مفتتاهیم، تجتتار (. 7391) ستتی،، التته متتراد
 دانشگاه دالی دفاع ملی. : اپ ا ل. تهران ها.شاخ 

دوامتل متؤثر بتر انتقتال   توستعه  ی. بررست(7387) حست  دیس ،یصفو .راشد ،یصفو
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شرکت نفتت فلتات  :.  اپ ا ل. تهرانفر یدهاس نادر ،انیرمضان یمهدمترجم: 
 . امور پژ هع   توسعه ،رانیقاره ا

 عینتتانو در صتتنا یکارگیری فنتتا ربتته یهانتتهیزم یدهتیتتا لو(. 7385دهتتدی، منصتتوره )
دانشگاه تربیت متدرس. دانشتکده  .نامه کارشناسی ارشد. پایانرانینفت ا یبالادست

 فنی   مهندسی.

های استتراتژیک های راههتردی در تتد ی  سیاستتارائه ا لویت(.  7397) فریدزاد، دلی
ع . نهمتی  همتایSWOTبشع نفت   گاز کشتور بتا استتفاده از ر ش تحلیتل 
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 2پیوست 

 باسمه تعالی

 های اقتصاد مقاومتیهای فناوری بالادستی نفت و گاز بر اساس شاخصبندی حوزهپرسشنامة اولویت

 استاد گرامی

 با سلام و احترام

نقشه راه توستعه »دنوان  بانامه کارشناسی ارشد پرسشنامه پیع ر ، بششی از پایان
« فنا ری در بشع بالادستی صنعت نفت   گاز در جهتت تحقتق اقتصتاد مقتا متی

هتای بنتدی حوزههتای ایت  تحقیتق بته ا لویت. از آنجایی که یکی از بشعاست
های اقتصتاد فنا ری در بشع بالادستی صتنعت نفتت   گتاز بتر استاس شتاخ 

 مینه کارگشا خواهد بود.پردازد، نظر خهرگان در ای  زمقا متی می
تحلیل خواهد شد. شتیوه تکمیتل  TOPSISنامه با استفاده از ر ش ای  پرسع

های اقتصتاد مقتا متی نامه بدی  صورت خواهد بود که با توجه به شتاخ پرسع
ای از یک تا پنج )یک بته معنتی شده نمرههای فنا ری استشراجبه هر یک از حوزه

در آن شتاخ  از اقتصتاد مقتا متی( داده  ریتتخثی  کمتری    پنج به معنتی بیشتتر
تا  ه حتدی موجتب  شدهدنوانخواهد شد. بدی  معنی که در حوزه فنا ری رشد 
 شود.تحقق شاخ  مورد نظر در اقتصاد مقا متی می

استت بتا  یمستتدد یت به تشص ، دانع   تجربته جنابعتالیبا دنابنابرای  
ع یی خود، ما را از نظرات ارزشمند خواحرفهنامه   اظهار نظر   پرسعیل ایتکم
 د.یساز مندبهره

 با تشکر فراوان

 فرزاد رنجبر
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