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Abstract 
Each sectoral system of innovation consists of its particular knowledge base and 

technology, institutions and policies and market structure. In addition, these 

components evolve and have co-evolution with each other based on specific patterns. 

Analyzing evolution and co-evolution sectoral systems of innovation especially in 

developing countries can lead to rewarding implications for both policy and 

management. Therefore, this paper aims at investigating the evolution and co-

evolution of Iran’s gas turbine sectoral system of innovation by employing a 

qualitative approach and case study strategy. This research found that, existence of 

large local demand and market in different industrial sectors can be account as 

appropriate opportunity for local firms to acquire necessary technological 

capabilities, if policymakers look at this situation as a good opportunities to design 

and implement intelligent policies in terms of public procurements, investing in R&D 

and developing infrastructures and facilitating collaboration with foreign companies 

in order to accelerate accumulation of technological capabilities in domestic firms. 
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 2931زمستان 

هاي  هاي فناورانه، سياست تكاملي قابليت تكامل و هم

: هاي نوآوري بخشي نظامدولت و ساختار بازار در 

 هاي گازي در ايران صنعت توربين

    (7/12/79: تاریخ پذیرش   2/8/79: تاریخ دریافت)      پژوهشی: نوع مقاله         
 

 

 ، تهراندكتري مديريت فناوري، دانشگاه عالمه طباطبائي مصطفي صفدري رنجبر

 ، تهراندانشگاه عالمه طباطبائياستاد دانشكده مديريت و حسابداري،  سرشت حسين رحمان

 ، تهرانهاي نرم، دانشگاه صنعتي مالك اشتر استاد دانشكده مديريت و فناوري منوچهر منطقي

 ، تهراندانشيار دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائي نوري سيد سروش قاضي

 2چكيده
به . ها و ساختار بازار خاص خود است ها، نهادها و سياست فناوريهر نظام نوآوري بخشي متشكل از پايه دانشي و 

مطالعه نحوه . پردازند تكاملي با يكديگر مي يابند و به هم ها با الگوي خاصي در طول زمان تكامل مي عالوه، اين مؤلفه

هاي ارزشمندي را  تواند داللت هاي نوآوري بخشي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي تكاملي نظام تكامل و هم

گيري از رويكردي كيفي و راهبرد مطالعه  اين پژوهش با بهره. گذاري و مديريت به دنبال داشته باشد براي سياست

. هاي گازي در ايران پرداخته است تكاملي در نظام نوآوري بخشي صنعت توربين موردي به واكاوي تكامل و هم

هاي مختلف صنعتي كشورهاي در حال  اضاي چشمگير داخلي در بخشها بيانگر آن است كه وجود بازار و تق يافته

هاي  ها داخلي به سمت اكتساب قابليت تواند به عنوان يك فرصت مناسب براي حركت بنگاه توسعه نظير ايران مي

ه گذاران از فرصت ايجادشده نهايت بهره را برده و از طريق طراحي و ب فناورانه محسوب شود مشروط به آنكه سياست

هاي تحقيقاتي، توسعه  گذاري در حوزه هاي هوشمندانه در زمينه خريدهاي دولتي، سرمايه اجرا درآوردن سياست

هاي خارجي براي هدايت جريان دانشي به داخل كشور، زمينه  ها و همچنين تسهيل همكاري با شركت زيرساخت

 .هاي فناورانه را فراهم آورند مناسب انباشت و تكامل قابليت

 

 هاي گازي، ايران تكاملي، نظام نوآوري بخشي، صنعت توربين تكامل، هم :واژگان كليدي
  

                                                                 
 مسئول مكاتبات :safdariranjbar921@atu.ac.ir 



 هاي گازي در ایران صنعت توربين: هاي نوآوري بخشی هاي دولت و ساختار بازار در نظام هاي فناورانه، سياست تكاملی قابليت تكامل و هم

 2                                                               1979 زمستان ،(42: پياپی شماره) 4 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی-علمی فصلنامه

 مقدمه -2
اي از بازیگران است كه داراي تعامالت بازاري و غيربازاري بوده و  مجموعه شامل 1نظام بخشی نوآوري و توليد

اي از محصوالت جدید و موجود در حوزه خاصی  كاركردها و تعامالت آنها منجر به خلق، توليد و فروش مجموعه
( ود و بالقوهموج)ها و تقاضا  ها، ورودي یك نظام نوآوري بخشی، دربرگيرنده پایه دانشی، فناوري[. 24] شود می

ها،  ها، دانشگاه بنگاه)ها  توانند سازمان دهنده یك نظام نوآوري بخشی می بازیگران تشكيل. خاص خود است
گذاران، مشتریان،  سياست)و افراد ( هاي تجاري و مؤسسات فنی هاي دولتی، اتحادیه مؤسسات مالی، آژانس
فرآیندهاي ارتباطی، تبادلی، همكاري، رقابت و راهبري با این بازیگران از طریق . باشند( كارآفرینان و دانشمندان

شكل ( ها ها و ارزش قوانين، مقررات، استانداردها، نُرم)یكدیگر در تعامل هستند و تعامالت آنها به وسيله نهادها 
 [.22و22]شود  داده می

هاي  چه و پویا از بخشعدي، یكپارمالربا معتقد است كه مفهوم نظام نوآوري بخشی قادر است یك تصویر چندبُ
هاي مختلف دچار  مؤلفه 2تكاملی هاي نوآوري بخشی از طریق هم كند كه نظام او بيان می. صنعتی ارائه نماید

هاي مختلف صنعتی صرفاً  به عالوه او معتقد است كه بسياري از مطالعات موردي در بخش. شوند تغيير و گذار می
و بسته به پرسش پژوهش بر واحد ...( هاي بنگاه، ساختار توليد و  ليتبراي مثال نوآوري، قاب)عد روي یك بُبر 

هاي  در نتيجه، احتمال اینكه یك تصویر یكپارچه از یك بخش و همه ویژگی. كنند تحليل مشخصی تمركز می
 نوع و نقش)آن حاصل گردد یا فهم كاملی از ساختار، نحوه كاركرد و گذار یك بخش با توجه به ابعاد مختلف آن 

حاصل گردد ( ها و تأثير آنها بر عملكرد یك بنگاه یا كشور بازیگران، ساختار و پویایی توليد، نرخ و جهت نوآوري
هاي  مند بر بدنه دانشی نظام نوري در یك مطالعه مروري نظام صفدري رنجبر و قاضی. [24] بسيار كم است

ها  آوري بخشی به منظور مطالعه این نظامهاي نو نوآوري بخشی، نشان دادند كه تاكنون چارچوب نظري نظام
برداري  یافته و هم در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال ظهور مورد بهره هم در كشورهاي توسعه

هاي نظري دیگري مانند همپایی  به عالوه این چارچوب نظري در پيوند با مفاهيم و چارچوب. قرار گرفته است
هاي پيچيده و همچنين گذار به رهبري  اي، محصوالت و سامانه كاالهاي سرمایه هاي فرصت، فناورانه، پنجره

 [.4]بازار در اقتصادهاي نوظهور به كار گرفته شده است 
در اینجا، تغيير به معناي . هاي نوآوري بخشی است هاي متمایزكننده نظام از سوي دیگر، تغيير و پویایی از ویژگی

هاي نظام بخشی  ظام بخشی نيست بلكه به معناي گذار، تحول و تكامل مؤلفهی برخی متغيرها در یك نرشد كمّ
خاص هر بخش است و هر بخش داراي الگوي تكامل و  ،تكاملی معتقد است كه فرآیند هم مالربا [.22]است 

هاي دولت را بخشی از نهادهاي رسمی حاكم بر  اگر قوانين و سياست [.24] باشد تكاملی خاص خودش می هم
تكاملی ميان فناوري و نهادها گفت كه  توان در رابطه با هم می[ 11و2]خش صنعتی در نظر بگيریم یك ب

گيري نهادها و تغييرات  ها بر شكل ها از یك سو تحت تأثير نهادها قرار دارند و از طرف دیگر، خود فناوري فناوري
زمينه چگونگی تأثيرگذاري توأم نهاد و هاي نوآوري، مطالعه در  به عبارتی، مطالعات نظام. نهادي اثرگذارند

 [.99]فناوري بر یكدیگر است 
از اهميت باالیی برخوردار است و ( داخلی یا صادراتی)موضوع بازار و تقاضا  9به عالوه، در پيشينه همپایی فناورانه

                                                                 
1- Sectoral System of Innovation and Poduction 

2- Co-evolution 

3- Technological catch-up 
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ورها مانند وجود بازارهاي داخلی بزرگ در برخی كش. شود یك پيشران كليدي براي همپایی فناورانه محسوب می
هاي مختلف صنعتی این كشورها  چين، هند و بزریل یك پيشران اصلی براي یادگيري و همپایی فناورانه در حوزه

هاي  هاي نوآوري بخشی یعنی قابليت هاي نظام تكاملی مؤلفه بنابراین، مطالعه هم. [28و22و22] رود به شمار می
هاي صنعتی  گيري و تكامل بخش نحوه شكل در خصوصمندي تواند نتایج ارزش ها و بازار می فناورانه، سياست

 .مختلف به دنبال داشته باشد
ها و موانع متعدد پيش روي خود توانسته در  از سوي دیگر، یكی از كشورهاي در حال توسعه كه با وجود چالش

ی از خود به نمایش عملكرد نسبتاً خوب (هاي گازي مانند ژنراتورها و توربين)حوزه انرژي و تجهيزات نيروگاهی 
توليد انباشتی  .ها را كسب نماید ایران است هاي ساخت و ارتقاء این محصوالت و سامانه بگذارد و دانش و قابليت

بين  (OTC)و شركت توربوكمپرسور نفت ( توگا)هاي مپنا  هاي گازي نيروگاهی و صنعتی توسط شركت توربين
 (.1شكل )موفقيت است  اي از این بيانگر گوشه 2212تا  2222هاي  سال

 
 OTCهاي توگا و  هاي گازي نيروگاهي و صنعتي توسط شركت توليد انباشتي توربين( 2شكل 

اما تاكنون  [29و9]اند  پرداخته كشورهاي گازي  صنعت توربيندر زمينه برخی پژوهشگران به مطالعه  گرچه
هاي دولت و ساختار بازار در نظام نوآوري بخشی صنعت  هاي فناورانه، سياست تكاملی قابليت تكامل و هم

ركردن این خالء به این پژوهش قصد دارد با هدف پُ. مورد مطالعه قرار نگرفته است هاي گازي ایران توربين
. هاي گازي در ایران بپردازد نعت توربينهاي نظام نوآوري بخشی ص تكاملی مؤلفه مطالعه تكامل و هم

 :هاي اصلی پيش روي این پژوهش عبارتند از پرسش
 هاي گازي ایران چگونه است؟ هاي فناورانه در صنعت توربين الگوي تكامل قابليت -
 هاي گازي ایران چگونه است؟ هاي دولت در صنعت توربين الگوي تكامل سياست -
 هاي گازي ایران به چه صورت است؟ صنعت توربين الگوي تكامل ساختار بازار در -

 2  

 22  

 42  

 22  

 82  

 122  

 122  

 142  

 122  

 182  

 (توربوكمپرسور نفت)توربين هاي صنعتی  (مپنا)توربين هاي صنعتی  (مپنا)توربين هاي نيروگاهی 
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 اند؟ تكاملی كرده هاي فوق چگونه با یكدیگر هم مؤلفه -
 چگونه است؟ مدنظرتكاملی نظام نوآوري بخشی صنعت  عدي، یكپارچه و پویاي تكامل و همالگوي چندبُ -

هاي  به مبانی نظري و پيشينه پژوهش مشتمل بر نظام آندر بخش دوم  كه ساختار این مقاله بدین شرح است
شناسی پژوهش مشتمل بر راهبرد  بخش سوم به تشریح روش. شود تكاملی پرداخته می نوآوري بخشی و هم

بخش چهارم به تشریح . ها اختصاص یافته است روش تحليل دادههمچنين ها و  پژوهش، روش گردآوري داده
. هاي گازي ایران پرداخته است هاي نظام نوآوري بخشی صنعت توربين لفهتكاملی مؤ الگوهاي تكامل و هم

براي  اتیسياستی و مدیریتی پيشنهاد هاي داللتها و برخی  بخش پنجم دربرگيرنده بحث و بررسی پيرامون یافته
 .هاي آتی است پژوهش

 

 و پيشينه پژوهش مباني نظري -1
 هاي نوآوري بخشي نظام( 1-2

سعی دارد چگونگی فرآیند تحول و تكامل یك  1هاي اقتصاد تكاملی بخشی با توجه به پایهنگرش نظام نوآوري 
بيند كه داراي مرزها و تعامالت ایستا و ثابت  آن را به صورت نظامی پویا میبه این منظور بخش را تبيين كند و 

نظرانی است كه به  اولين صاحبمالربا از [ 29-24] .شود بلكه در طول زمان دچار تغيير، تحول و تكامل می نبوده
افزار، دارو، ارتباطات از راه دور،  هاي نوآوري بخشی در صنایع مختلفی نظير نرم گردآوري مطالعاتی در زمينه نظام

هاي  از طریق تلفيق نظریه كيم و لی[. 22] صنایع شيميایی در كشورهاي اروپایی پرداخته است و ابزار ماشين
در كره ( ابزار ماشين)اي  مپایی فناورانه به مطالعه صنایع توليدكننده كاالهاي سرمایههاي نوآوري بخشی و ه نظام

هاي نوآوري بخشی در  مالربا و مانی به گردآوري مجموعه مقاالتی در زمينه نظام [.17] ندا هجنوبی پرداخت
كاغذ و هوانوردي برزیل، صنعت  صنایعدارو و ارتباطات از راه دور هند،  صنایعكشورهاي در حال توسعه مانند 

هاي زیستی در تانزانيا  سوختصنعت ویتنام و تایلند و كشورهاي پرورش ماهی شيلی، صنعت موتورسيكلت 
هاي نوآوري بخشی به مطالعه یادگيري و همپایی فناورانه در شش  مالربا و نلسون از منظر نظام [.29] اند پرداخته
ي رساناها غذایی و نيمه-ر، تجهيزات ارتباطات از راه دور، كشاورزيافزا دارو، خودرو، نرم( صنعت)بخش 

لی و مالربا نيز [. 28]ها را شناسایی كردند  كشورهاي مختلف پرداختند و نقاط اشتراك و تفاوت ميان این بخش
و  سياست/فناوري، نهاد) 2هاي فرصت هاي نوآوري بخشی و همچنين مفهوم پنجره گيري از دیدگاه نظام با بهره
هاي همپایی در شش صنعت تلفن همراه، حافظه، دوربين عكاسی،  گيري چرخه به مطالعه نحوه شكل( تقاضا

توانند از طریق  می 9ها و كشورهاي متأخر آنها معتقدند كه شركت. اند هواپيماهاي جت، فوالد و نوشيدنی پرداخته
دام به همپایی فناورانه در یك بخش صنعتی سياست و تقاضا اق/هاي فرصت فناوري، نهاد برداري از پنجره بهره

 [.22] نمایند و از پيشگامان آن صنعت پيشی گيرند

 هاي نوآوري بخشي تكاملي در نظام هم( 1-1
هاي بازیگران، سازماندهی تحقيق و توسعه  هاي نوآوري بخشی، تغييرات در پایه دانش یا تقاضا بر ویژگی در نظام

                                                                 
1- Evolutionary economy 

2- Windows of Opportunity 

3- Latecomers 
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هاي  این تغييرات به تعدیل. گذارد نهادهاي مرتبط تأثير مینيز ها و ساختار بازار و  و فرآیندهاي نوآورانه، نوع شبكه
این همان چيزي است كه از آن تحت  [.22]شود  بيشتري در فناوري، پایگاه دانش، تقاضا و نهادها منجر می

ت مواد شيميایی در توان به صنع به عنوان مثال می. دگرد هاي نوآوري بخشی یاد می تكاملی در نظام عنوان هم
تكاملی در رابطه با فناوري، تقاضا و نهادها وجود داشته  فرآیندهاي هم ،در صنعت مواد شيميایی. اروپا اشاره كرد

صنعت . محيطی مرتبط است تكاملی در این بخش، با موضوعات زیست الی از فرآیند همعیك نمونه . است
هاي شيميایی در  بنگاهبه این دليل، شود و  آلودگی متهم می درقابل توجه نسبت  یشيميایی اغلب به داشتن نقش

ه بها موظف  دولت ،براي رفع این معضل. محيطی پيشرو دیگران هستند متعهد شدن به حل مشكالت زیست
هاي جدید توليد  ها نيز ملزم به توسعه و بكارگيري فناوري گذاري و طراحی ابزارهاي كنترلی مناسب و بنگاه قانون

هاي  نوآوري همحيطی باعث شد به عالوه، استانداردهاي سفت و سخت زیست. ت تازه شدندو محصوال
 [.9] ها رخ دهند محيطی زیادي از سوي بنگاه زیست

ی در اینجا، تغيير به معناي رشد كمّ. هاي نوآوري بخشی است هاي متمایزكننده نظام تغيير و پویایی از ویژگی
هاي نظام بخشی است  ت بلكه به معناي گذار، تحول و تكامل مؤلفهبرخی متغيرها در یك نظام بخشی نيس

هاي نوآوري بخشی،  هاي نظام از طرفی، با توجه به ادعاهاي پيشين مبنی بر روابط نزدیك ميان مؤلفه [.24]
ند این فرآی. ها است تكاملی مؤلفه ها حاصل فرآیند هم توان اینگونه برداشت كرد كه تغيير و تحول این مؤلفه می
 [.2] باشد ها می تكاملی شامل پایه دانشی و فناوري، فرآیند یادگيري، تقاضا، نهادها و ساختار و راهبرد بنگاه هم

فناوري،  افزار، دارو، زیست رساناها، كامپيوتر، نرم هایی نظير نيمه مووري و نلسون به مطالعه تكامل بلندمدت بخش
در طول زمان و در كشورهاي را تكاملی  و فرآیندهاي هم هپرداخت ابزار مواد شيميایی، تجهيزات پزشكی و ماشين

هاي مختلف متفاوت و  تكاملی در بخش معتقدند كه فرآیندهاي همنيز آنها . اند مختلف مورد بررسی قرار داده
مووري و روزنبرگ با مطالعه تغييرات فنی در صنعت هواپيماهاي تجاري بين  [.91] خاص همان بخش است

هواپيماهاي تجاري و حمل و صنایع هاي دولت آمریكا در قبال  یافتند كه سياستدر 1792تا  1722هاي  سال
آنها معتقدند . وري در این صنعت بازي كرده است بدیلی در نوآوري و رشد بهره ، نقش بیاین كشور نقل هوایی
ذاري بر طرف عرضه هاي دولت هم از طریق تأثيرگذاري بر طرف تقاضا و هم از طریق تأثيرگ كه سياست

 [.92]را تسهيل و تسریع كرده است  نوآوري در این صنعت
نلسون و متكالف در سطح كلی و با تمركز بر تعامل ميان فناوري، ساختار صنعت، نهادها و تقاضا به مطالعه این 

وري، ساختار تكاملی بين فنا نظرانی مانند نلسون یك رابطه هم به اعتقاد صاحب [.94و27] اند موضوع پرداخته
معتقد  وي [.94] ها و هنجارها وجود دارد رمها، نُ ها، فرهنگ هاي اجتماعی از قبيل ارزش صنعت و نهادها و مؤلفه
. نيازمندند 2هاي اجتماعی و هم به فناوري 1هاي فيزیكی هاي اقتصادي هم به فناوري است كه تمام فعاليت

هاي اجتماعی  انجام هر كار اشاره دارند در حالی كه فناوري هاي هاي فيزیكی به ابزارها و دستورالعمل فناوري
هاي اجتماعی كه به طور گسترده در یك  فناوري. هستندبه طریقه تقسيم كار و هماهنگ كردن امور معطوف 

محدود و یا  ،شوند به وسيله قوانين و مقررات، هنجارها، انتظارات و ساختارهاي حاكم جامعه به كار برده می
كند كه براي اینكه یك كشور بتواند در یك بخش صنعتی  نلسون بيان می يدر جاي دیگر [.99] شوند تقویت می

                                                                 
1- Physical Technologies 
2- Social Technologies 
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هاي  هاي فيزیكی نيازمند ایجاد و توسعه فناوري به همپایی فناورانه بپردازد عالوه بر ایجاد و توسعه فناوري
یكی و اجتماعی نوعی رابطه هاي فيز به عبارتی او معتقد است كه باید ميان فناوري. ستنيز هاجتماعی 

هاي فيزیكی  هاي اجتماعی از فناوري كند كه كسب فناوري البته او اشاره می. تكاملی وجود داشته باشد هم
هاي نوآوري مناسب به منظور همپایی  از این موضوع به عنوان چالشی براي ایجاد نظام و حتی دشوارتر است

 [.92] كند یاد می فناورانه در كشورهاي متأخر و در حال توسعه
هاي مختلف نيازمند چينش نهادي متفاوتی  هاي كليدي و نهادها در دوره پرز و لوكا معتقدند كه فناوري ،فریمن

هستند و كشورهایی كه مبناي این نهادها را در اختيار داشته و هر زمان الزم بوده نهادهاي مناسب دیگري را به 
براي مثال، بازار بزرگ داخلی آمریكا بی تردید محيط  [.12و12] اند ق بودهموف در این زمينه اند سرعت ایجاد كرده

 مناسبی براي توسعه توليد انبوه فراهم كرده اما محيط نهادي این كشور و توسعه سریع سایر نهادهاي مورد نياز
تحقيق و توسعه همچنين وجود سيستم . نيرویی بوده كه آمریكا را به رهبري بازار در این عرصه رسانده است نيز

قوي دانشگاهی در آلمان و توانایی حمایت آن از توسعه علم شيمی عامل اساسی پيشتازي آلمان در صنعت 
فناوري امروزه مدیون سيستم تحقيقاتی  جایگاه آمریكا در زیست شكی نيست كه به عالوه. دانه بوده است رنگ

وجود . مثبت و باز به كارآفرینی دارد ینگاه شود و قوي دانشگاهی است كه به وسيله دولت تأمين مالی می
هستند در این خصوص از دیگر عوامل موثر  نيز گذاري خطرپذیر و حقوق مالكيت فكري قوي صنعت سرمایه

ها،  ها، توانمندي هستند نيازها، اهداف و انگيزه 1هاي اجتماعی ها برساخت به طور كلی از آنجا كه فناوري [.99]
معه، ساختارهاي سياسی، ساختارهاي اقتصادي و صنعتی، فرهنگ جامعه و چگونگی ایفاء رخدادهاي كليدي در جا

گيري و تكامل  نقش دولت در حل مسائل و پيشرفت جامعه همگی عواملی هستند كه در قالب نهاد بر شكل
و  جذب كهها نيز خود محرك تغييرات نهادي هستند  از طرف دیگر، فناوري[. 98]ها تأثيرگذارند  فناوري

از این رو،  [.92]بكارگيري آنها در یك سيستم صنعتی ممكن است طيفی از تغييرات نهادي را موجب شود 
كه نيازمند تغييرات سریع فناوري و همپایی هستند تا  اي موفقيت كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه
 [.99]د رنحد زیادي تحت تأثير بر هم كنش نهاد و فناوري قرار دا

تكاملی فناوري و نهادها در نظام نوآوري بخشی صنعت فناوري اطالعات و  همكاران به مطالعه هم چانگ و
سازوكارهاي یادگيري و  را از، الگوي متمایزي مذكورند كه صنعت ا كردهبيان  ه وارتباطات كره جنوبی پرداخت

زمان با كسب  ت و ارتباطات همنظام نوآوري بخشی فناوري اطالعا. بندي سازمانی به نمایش گذاشته است پيكره
زمان با نهادهاي عمومی  به طور همنيز هاي فناورانه در این بخش تكامل یافته و راهبردهاي فناوري  قابليت

كننده به توليدكننده فناوري، یك فرآیند  آنها معتقدند كه گذار از مصرف. اند پيدا كردهشكل گرفته و تكامل 
كليدي در مسير  یهم در حوزه فناوري و هم سازمان، عوامل 2تجمعییادگيري . تصادفی و خودكار نيست

از دیدگاه آنها، طراحی ترتيبات سازمانی و نهادي مطابق تغيير و تحوالت . هاي فناورانه هستند روزرسانی قابليت به
و چانگ  [.8] هاي فناورانه در یك بخش بسيار مهم است روزرسانی قابليت حوزه فناوري براي توسعه و به

چارچوب یك هاي نوآوري در هر مرحله از گذار اقتصادهاي در حال ظهور، نيازمند  همكاران معتقدند كه فعاليت
در صنعت فناوري  9با مطالعه پساهمپایی آنها [.7]است هاي فناورانه بازیگران فعال  نهادي مناسب با سطح قابليت

                                                                 
1- Social construct 

2- Cumulative learning 

3- Post catch-up 
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كه نهادهایی كه براي مرحله همپایی فناروانه مناسب  اند رسيدهاطالعات و ارتباطات كره جنوبی، به این نتيجه 
تواند  هاي جدید می تكاملی ميان نهادها با نوآوري هستند لزوماً براي مرحله پساهمپایی مناسب نيستند و عدم هم

 [.12] منجر به شكست سيستمی در گذار به مرحله پساهمپایی شود
تقاضا چه از نوع صادارتی و چه از نوع بازار و تقاضاي داخلی  به عالوه در پيشينه همپایی فناورانه، وجود بازار و

شده و متأخر به شمار رود  تواند به عنوان یك پيشران اساسی براي همپایی فناورانه در كشورهاي تازه صنعتی می
هاي فناورانه در یك حوزه صنعتی،  گيري و تكامل دانش و قابليت و به عبارتی ميان بازار و تقاضا و شكل

ها بر تأثير بازارهاي صادراتی بر همپایی فناورانه در كشورهاي شرق آسيا  برخی پژوهش. تكاملی وجود دارد هم
تأثير بازار و تقاضاي داخلی  هب دیگردر حالی كه برخی [ 99و18و19] اند نظير كره جنوبی و تایوان پرداخته

به طور كلی بازار  [.92و28] اند كرده اشارهرها نظير چين، هند و برزیل بر همپایی فناورانه در این كشو ییكشورها
گيري و  در شكلرا ررنگی تكاملی نقش پُ تواند از طریق هم میآن داخلی از نوع و تقاضا چه از نوع صادراتی و چه 

 .هاي فناورانه در یك بخش صنعتی خاص بازي كند تكامل قابليت
ها و فناوري در رابطه با  سياست/غييرات نهادهاهاي جمعی و ت به مطالعه حركتنيز حميدي مطلق و همكاران 

سازي  تجاري این صنعت در. اند داروي ایران پرداخته محور در صنعت زیست هاي علم گيري بنگاه شكل
وقوع یك تغيير نهادي قابل  در نتيجهاین موفقيت بيش از هر چيز  وداروها موفقيت چشمگيري داشته  زیست

هاي آنها  یافته. بوده است "محور خصوصی هاي علم شركت"به سمت  "دولتیمحور  هاي تأمين شركت"توجه از 
اي از  محور، چهار اقدام نهادي مهم وجود دارد و شبكه هاي علم گيري این بنگاه دهد كه در پس شكل نشان می

رسمی و غيررسمی  هاي هاي خصوصی و دولتی به صورت از بخش( كارآفرینان نهادي)ان كليدي رافراد و كنشگ
اقدامات نهادي به تنهایی از سوي كارآفرینان این اند و هيچ یك از  داشته نقشتك این نهادها  در تحقق تك

هاي دولتی تأثيرگذار بر  به مطالعه سياستنيز احمدوند و همكاران  .[2]ه است نهادي در یك بخش توسعه نيافت
دهد كه  مطالعه آنها نشان می. ختندپردا( ها نانوپوشش)همپایی فناورانه در صنعت ساخت تجهيزات نانو 

ها با تكيه بر تحقيق و توسعه داخلی و یادگيري غيررسمی از محصوالت و  هاي ایرانی در حوزه نانوپوشش شركت
. هنوز با تحقق همپایی بازار فاصله دارند گرچه اند، منابع دانشی خارجی در مسير همپایی فناورانه پيش رفته

گرا و تقاضاگرا براي حمایت از  هاي عرضه نگر آن است كه دولت از برخی سياستبياهمچنين هاي آنها  یافته
 [.1] كرده است استفادههاي فعال در این حوزه  شركت

 

 شناسي روش -9
ماهيت حقيقت را از طریق  شتهپژوهشگر قصد دا چرا كه این پژوهش به لحاظ رویكرد، پژوهشی كيفی است

ها  گيري و انتخاب آزمودنی شيوه نمونه ؛پژوهشگر موقعيتی درونی دارد ؛كنكاش در جهان واقعی آشكار سازد
ها از  در تحليل داده ؛شوند ها به صورت واحدهاي متنی نمایش داده می داده ؛غيرتصادفی و هدفمند است

پژوهش حاضر  [.12] خودجوش و در حال ظهور استنيز طرح پژوهش و همچنين  شده استفادههاي كيفی  روش
تكامل و  ،كنندگان مشاركت دپژوهش قصد دارد از دی ومطالعه موردي است  یكراهبرد پژوهش به لحاظ 

هاي گازي در ایران را به طور عميق و در بافت طبيعی خود  تكاملی در نظام نوآوري بخشی صنعت توربين هم
ا به پژوهشگر ر امكانروش مطالعه موردي با قابليت عميق شدن در یك مورد این . مورد مطالعه قرار دهد
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 [.14و19] هاي موجود در مسئله مورد پژوهش پی ببرد دهد كه به پویایی می
نظام بخشی نوآوري و توليد صنعت )موردي  بندي ین، این پژوهش از نوع مطالعات تك بر اساس دسته

 است( بازار هاي دولت و ساختار هاي فناورانه، سياست قابليت)با چند واحد تحليل ( هاي گازي در ایران توربين
مشتمل بر این  و 1فرآیند مطالعه موردي یننيز فرآیندي كه در این پژوهش مورد الگوبرداري قرار گرفته [. 97]

روایی تأمين در این پژوهش به منظور . ها و تحليل دادها آوري داده تدوین طرح پژوهش، جمع: [97] موارد است
افراد كليدي و مطلع براي  به عالوه( مشاهدات و تحليل اسناد ها، مصاحبه)خذ اطالعاتی چندگانه أاز م 2اي سازه

هاي پيشين به عنوان چارچوب نظري اوليه  از نظریه 9روایی بيرونیو براي حصول مرور گزارش مطالعه موردي 
پژوهشگر گزارش دقيقی از نيز پایایی سطحی قابل قبول از به براي دست یافتن . شده است استفادهپژوهش 

نيز بدین هاي مطالعه موردي  از پروتكلاینكه  ها ارائه كرده به عالوه تمركز مطالعه و بستر گردآوري دادهكانون 
 .ایجاد شده استبراي این كار پایگاه داده مطالعه موردي یك استفاده و منظور 

 ها روش گردآوري داده( 9-2
هاي مختلف نظير مصاحبه، مشاهده،  روش اباز منابع متنوع و  ها انجام مطالعات موردي نيازمند گردآوري داده

هاي توگا،  ساختارمند در شركت مصاحبه عميق و نيمه 19در این پژوهش در مجموع . است ...مطالعه اسناد و 
شركت ملی گاز ایران و پژوهشگاه نيرو انجام  و ماشين خاورميانه توربين ،، توربوتك(OTC)توربوكمپرسور نفت 

در این پژوهش از . شده است آورده 1ها در جدول  یگاه سازمانی و مدت مصاحبهمحل فعاليت، جا. شده است
ها داراي دستورالعمل مشخصی بودند و  بدین معنا كه مصاحبه برداري شده هاي مطالعه موردي بهره پروتكل

 .شوندگان تهيه و مبناي كار جلسات مصاحبه قرار گرفت سؤاالت مناسبی جهت پرسش از مصاحبه

 ها شوندگان و تاريخ و مدت زمان مصاحبه اطالعات مصاحبه (2جدول 

 مدت مصاحبه مصاحبه تاریخ وابستگیمحل  شونده جایگاه سازمانی مصاحبه ردیف

 دقيقه OTC 22/11/1974 22شركت  مدیره عضو هيأت 1

 دقيقه 2ساعت و  OTC 19/11/1974 1شركت  IGT25ناظر طرح توربين  2

 دقيقه 19ساعت و  1 19/12/1974 شركت توربوتك مدیرعامل 9

 دقيقه 22ساعت و  1 29/12/1974 شركت توربوتك IGT25مدیر طرح توربين  4

 دقيقه 22 29/12/1974 شركت توربوتك مدیر تحقيق و توسعه 2

 دقيقه 24 19/12/1974 شركت توربوتك مدیر طراحی و مهندسی 2

 دقيقه 48 19/11/1974 شركت توربوتك مدیر مالكيت فكري 9

8 
معاون مهندسی و تحقيق و 

 (مقام مدیرعامل قائم) توسعه
 دقيقه 22ساعت و  1 12/12/1974 شركت توگا

 دقيقه 29ساعت و  1 12/12/1974 شركت توگا مدیر فناوري 7

 دقيقه 42ساعت و  1 12/12/1974 شركت توگا مدیر تحقيق و توسعه 12

 دقيقه 14ساعت و  1 12/12/1974 شركت توگا مدیر ساخت و توليد 11

                                                                 
1- Yin 

2- Construct validity 
3- External validity 
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 ها شوندگان و تاريخ و مدت زمان مصاحبه اطالعات مصاحبه (2جدول 

 مدت مصاحبه مصاحبه تاریخ وابستگیمحل  شونده جایگاه سازمانی مصاحبه ردیف

12 
ریزي پشتيبانی  مدیر برنامه

 محصول
 دقيقه 22ساعت و  1 12/12/1974 شركت توگا

 دقيقه 8ساعت و  1 22/4/1972 ماشين خاورميانه شركت توربين مدیرعامل 19

 دقيقه 12ساعت و  1 22/4/1972 ماشين خاورميانه شركت توربين مدیر فنی و جانشين مدیرعامل 14

12 
معاون اداره كل پشتيبانی فنی و 

 نظارت بر توليد

شركت )پژوهشگاه نيرو 
مادرتخصصی توليد نيروي برق 

 (حرارتی
 دقيقه 22 19/4/1972

 دقيقه 28 17/4/1972 شركت ملی گاز مدیر پژوهش و فناوري 12

19 
هاي  هاي ایستگاه مجري طرح

 تقویت فشار
 دقيقه 22 21/4/1972 شركت ملی گاز

 

هاي توگا و توربوتك و دو كنفرانس داخلی  عالوه بر این، یكی از پژوهشگران از طریق حضور در محل شركت
و پانل یادگيري فناورانه در صنعت  {1974مهر }چهارمين همایش ملی توربين گاز در دانشگاه علم و صنعت )

هاي  نقش دولت و سياست ازدي اطالعات مفي( {1974آذر }المللی مدیریت فناوري  نفت پنجمين كنفرانس بين
هاي  صنعت توربين درهاي گازي  نظير پژوهشكده توربين ییها ها و پژوهشكده نقش دانشگاههمچنين آن و 

هاي دولتی،  ها و سازمان هاي سخنرانی مدیران شركت به عالوه، اسناد متعددي شامل فایل .گازي كسب كرد
هاي راه فناوري و  هاي پيشرفت طرح، نقشه كرد، گزارشهاي عمل هاي راهبردي و بلندمدت، گزارش برنامه

هاي  ، اخبارها و اطالعيههاي گازي در سطح ملی سند راهبردي و نقشه راه فناوري توربينها،  محصول شركت
هاي ملی گاز ایران، توانير، مپنا، توربو كمپرسور نفت، توگا، توربوتك، پژوهشگاه  هاي شركت سایت موجود در وب

 .هاي گازي مورد مطالعه قرار گرفته است هشكده توربيننيرو و پژو

 ها روش تحليل داده (9-1
 1هاي پيشين تكيه بر نظریه ،ین دیدگاهشده مطابق  هاي گردآوري تحليل داده برايراهبرد منتخب این پژوهش 

(. 2شكل )گرفته است  مورد استفاده قرارهاي نوآوري بخشی  چارچوب نظري نظامبه این منظور و  [97]است 
ها و  ها براي تحليل سازماندهی و آماده شدند یعنی مصاحبه اول، داده: ها برداشته شد ها این گام تحليل داده براي

و شده مورد مطالعه  انواع مختلف اسناد گردآوري سپس. ها آماده شد سازي و متن مصاحبه ها پياده سخنرانی
مورد مطالعه دقيق و  ،ها و تحليل اسناد به دست آمده از مصاحبه هاي متنی قرار گرفتند؛ دوم، دادهبرداري  یادداشت

در هاي نوآوري بخشی، به یافتن شواهد و مصادیقی  عميق قرار گرفتند؛ سوم، بر اساس چارچوب نظري نظام
از این طریق شواهدي دال بر  كه گردیدهاي نوآوري بخشی اقدام  هاي كليدي نظام با هر یك از مؤلفه ارتباط
شرایط بازار و تقاضا در صنعت همچنين ها و نهادهاي تأثيرگذار و  ري و تكامل دانش و فناوري، سياستگي شكل

هاي به دست آمده در پژوهش و چارچوب نظري  با ایجاد ارتباط ميان داده و دش هاي گازي ایران یافت توربين

                                                                 
1- Relying on theoretical propositions 
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هاي به  براي مطالعه داده 1والی زمانیاین پژوهش از تكنيك تحليل ت. دش تالشها  معنابخشی به داده براياوليه، 
كند كه  كمك می مذكورروش  .كرده استها، مشاهدات و اسناد مورد مطالعه استفاده  دست آمده از مصاحبه

پيرامون یك موضوع خاص كه با توالی و ترتيب زمانی خاصی رخ  اتپژوهشگر بتواند جریانی از وقایع و اتفاق
تواند به صورت توصيفی ارائه شود و مشتمل بر متغيرهاي  م توالی رخدادها میترسي. اند را شناسایی نماید داده
هاي معينی  هاي زمانی، شناسایی برخی شاخص نكته مهم در زمان مشاهده تغيير در روند داده. ی و كيفی باشدكمّ

 [.97] است كه باید در طی زمان ردگيري شوند

 
 چارچوب نظري اوليه پژوهش (1شكل 

 

 ها يافته -4
سپس  وها و بازار پرداخته شده  هاي فناورانه، سياست در این بخش ابتدا به بررسی سير تكاملی دانش و قابليت

عدي، یكپارچه و پویا براي به مدلی چندبُنيز ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت  تكاملی ميان این مؤلفه هم
 .هاي گازي ایران ارائه شده است صنعت توربينتكاملی در نظام نوآوري بخشی  نمایش درآوردن تكامل و هم

 هاي فناورانه تكامل دانش و قابليت( 4-2
هاي گازي در سه بنگاه اصلی فعال در  هاي فناورانه ساخت توربين در اینجا نحوه انباشت و تكامل دانش و قابليت

اشين خاورميانه مورد م ، شركت توربوكمپرسور نفت و شركت توربين(شركت توگا)این حوزه یعنی گروه مپنا 
 .شده است ارائه 9هاي مذكور در شكل  هاي فناورانه در شركت تكامل دانش و قابليت. بررسی قرار گرفته است

                                                                 
1- Chronological sequence analysis 
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 هاي توگا، فناورانه در شركت هاي تكامل دانش و قابليتالگوي  (9شكل 

 ماشين خاورميانه توربوكمپرسور نفت و توربين

 (شركت توگا)گروه مپنا ( 4-2-2
ر پاسخ به نياز روزافزون به انرژي الكتریكی در ایران و عدم توليد توربين و تجهيزات جانبی آن در كشور، د

هاي اصلی گروه مپناست در تابستان سال  كه یكی از زیرمجموعه 1(توگا)شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا 
مأموریت . آغاز نمود 1982هاي بزرگ گازي در كارخانجات خود را از اواخر سال  تأسيس و توليد توربين 1998

 22و برنامه توليد توربين صنعتی با توان است هاي گاز و بخار با توان باالي نيروگاهی  این شركت توليد توربين
زمان با جذب دانش فنی از سازندگان  هم مسيردر این . مگاوات و كمپرسور مربوطه را نيز در دست اجرا دارد

در عرصه ساخت كامل ( دهنده فناوري به عنوان انتقال)هاي زیمنس و آنسالدو  معتبر اروپایی، با همكاري شركت
وشش نياز رو به رشد داخلی و خارجی به این از آن زمان تاكنون و به منظور پ .محصوالت خود گام برداشته است

در حال  .است رسيده واحد در سال 42محصوالت، تأسيسات و ظرفيت كارخانه مرتباً افزایش یافته و به قریب 
بازار ایران و  هاي گاز و بخار نيروگاهی به واحد توربين 182با ثبت توليد و تحویل بيش از  حاضر شركت توگا

 .گردد المللی در صنعت توربين محسوب می یك بازیگر بين ساله خود، 18ارنامه در ك منطقه خاورميانه
: شامل سه مرحله اصلی است( شركت توگا)هاي فناورانه در گروه مپنا  الگوي انباشت و تكامل دانش و قابليت

هاي گازي به طور كامل و به  ساخت توربين ←( 1989تا  1998) هاي خارجی مونتاژ و ساخت مشترك با شركت
روزرسانی، انتقال فناوري و  بخشی به محصوالت از طریق به تنوع ←( 1988تا  1984)صورت تحت ليسانس 

برداري  اي نظير بهره هاي فناورانه در حين این مراحل قابليت( شركت توگا)گروه مپنا (. 1972تا  1987) بازطراحی
سازي سيستم، ساخت قطعات  ها، مونتاژ و یكپارچه و تعميرات، ساخت قطعات و زیرسيستمها، نگهداري  از توربين

كليدي، ساخت توربين به طور كامل، تحقيق و توسعه بر روي اجزاء كليدي  هاي هاي داراي فناوري و زیرسيستم
الزم به ذكر . است ارائه خدمات مشاوره و مهندسی را كسب كردههمچنين ها و  توربين "بازطراحی"ها،  نظير پره

ها، ساخت  ها و دستورالعمل برداري از آموزش راهبردهاي كسب فناوري توسط این شركت شامل بهرهاست كه 

                                                                 
1- http://www.mapnaturbine.com/ 

تأسيس شركت  
مالكيت )توگا 

(نيمه خصوصی  

مونتاژ و ساخت  
مشترك با 
شركت هاي  

 خارجی

ساخت به طور 
كامل و تحت 

ليسانس  
 شركت خارجی

تنوع بخشی از 
طریق ارتقاء، 
انتقال فناوري 

 و بازطراحی

تأسيس شركت  
وابسته  )توربوكمپرسور نفت 

(به دولت  

مونتاژ با همكاري 
 شركت خارجی

ساخت مشترك با 
 شركت خارجی

ساخت كامل و 
مستقل از طریق 

 بازطراحی

تأسيس شركت  
توربين ماشين خاورميانه 

(مالكيت خصوصی)  

نگهداري و 
 تعميرات

ساخت قطعات از 
طریق مهندسی 

 معكوس

ساخت كامل و 
مستقل از طریق 

 بازطراحی
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و تحقيق  "بازطراحی"هاي خارجی،  هاي خارجی، توليد تحت ليسانس، انتقال فناوري از شركت مشترك با شركت
ي یادگيري فناورانه این شركت مشتمل بر یادگيري از به عالوه، سازوكارها. اند زا بوده درونهمگی و توسعه 

برداري، یادگيري از طریق انجام، یادگيري از طریق تعامل، یادگيري از طریق جستجو و پژوهش و  طریق بهره
 .یادگيري از طریق پروژه است

 شركت توربوكمپرسور نفت( 4-2-1
این شركت به . تأسيس شد( ميالدي 2221) 1982به طور رسمی در سال  (OTC) 1شركت توربوكمپرسو نفت
نفت و نيرو  هاي ترا صندوق بازنشستگان وزار آنسهامداران اصلی  كهخصوصی است  عنوان یك شركت نيمه

هاي فناورانه ساخت  سازي دانش و قابليت مأموریت اصلی این شركت انتقال و بومی. دهند تشكيل می
ساخت، مونتاژ، نصب، : شامل این موارد استآن هاي فعاليت  نهزمي وهاي مورد نياز صنعت نفت و گاز  توربوماشين

هاي كوچك  برداري و نگهداري و تعميرات انواع مختلف توربوكمپرسور و ژنراتور؛ طراحی و مهندسی نيروگاه بهره
ین منظور ابه . صنایع نفت و گاز برايهاي مختلف  در مقياس EPCهاي  اجراي پروژه و همچنين و متوسط

نظير زیمنس شده و در عين حال به همكاري  ییهاي پيشرو هاي گذشته وارد همكاري با شركت سالشركت در 
هاي  نتيجه این امر دستيابی به دانش و قابليت كهپرداخته  نيز كنندگان، سازندگان و شركاي داخلی با تأمين

 .المللی بوده است انداردهاي بيناست مطابقفناورانه ساخت و مونتاژ اجزاء و قطعات ژنراتورها و توربوكمپرسورها 

: هاي فناورانه در شركت توربوكمپرسور نفت شامل سه مرحله اصلی است الگوي انباشت و تكامل دانش و قابليت
 ←( 1972تا  1982)ساخت مشترك با شركت خارجی  ←( 1982تا  1982)مونتاژ با همكاري شركت خارجی 

شركت (. 1972تا  1972)بنيان داخلی  شركت دانش ساخت كامل و مستقل از طریق بازطراحی و تملك
ها و  برداري و مونتاژ، ساخت برخی مؤلفه اي نظير بهره هاي فناورانه توربوكمپرسور نفت در حين این مراحل قابليت

ارائه خدمات پس از نيز روزرسانی و  ها، مونتاژ و یكپارچگی سيستم، ساخت كامل توربين، ارتقاء و به زیرسيستم
ها،  ها و دستورالعمل برداري از آموزش اي نظير بهره این شركت از راهبردهاي فناورانه. ا كسب نموده استفروش ر

اخذ مشاوره همچنين و  "بازطراحی"بنيان داخلی،  هاي دانش هاي خارجی، تملك شركت ساخت مشترك با شركت
مشتمل بر یادگيري از طریق  شركتسازوكارهاي یادگيري . از متخصصان داخلی و خارجی استفاده كرده است

برداري، یادگيري از طریق انجام، یادگيري از طریق تعامل و یادگيري از طریق جستجو و تحقيق و توسعه و  بهره
 .پروژه است

 ماشين خاورميانه شركت توربين( 4-2-9

مهندسی و تحقيق  و نيز سازي و بهسازي سيستم با هدف بهينه 1981 در سال 2ماشين خاورميانه شركت توربين
ساله شامل ساخت قطعات  اي پنج در زمينه صنایع نفت و انرژي تشكيل گردید و با تدوین چهار برنامه دوره

، ساخت كامل (سرد و گرم نواحیانواع روتورها مانند )تعميرات اساسی، ساخت تجهيزات و ادوات روتور  باحساس 
ها و توسعه دفتر طراحی  ت تعميرات اساسی براي دیگر توربينهاي گازي و توسعه تنوع دامنه، ارائه خدما توربين

المللی و  هاي همكار با محوریت شركت، توسعه بازارهاي بين تشكيل گروه شركت و همچنين توربوماشينري
هاي بسيار  پروژه موفق شدهاین گروه صنعتی  .هاي شركت قرار گرفت صدور خدمات فنی و مهندسی جزء برنامه

                                                                 
1- http://otc-ir.com/OTC/ 
2- http://www.turbinemachine.com/ 
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 نفت، گاز، پتروشيمی، نيروگاهی، فوالد و صنایع دریایی را با موفقيت به نتيجه صنایعتخصصی متنوع و متعدد 
 .برساند

ماشين خاورميانه شامل سه مرحله اصلی  هاي فناورانه در شركت توربين الگوي انباشت و تكامل دانش و قابليت
هاي  ساخت قطعات و زیرسيستم ←( 1982تا  1982)هاي خارجی  نگهداري، تعميرات و اورهال توربين: است

ساخت توربين به طور كامل و مستقل از  ←( 1972تا  1982)هاي خارجی از طریق مهندسی معكوس  توربين
نظير نگهداري  اي هاي فناورانه به كسب قابليتفوق این شركت حين مراحل (. 1972تا  1972)طریق بازطراحی 

راهبردهاي كسب فناوري . وربين به طور كامل پرداخته استها و ساخت ت و تعميرات، ساخت قطعات و زیرسيستم
به عالوه، این شركت از . دهند اخذ مشاوره از مشاوران داخلی و خارجی تشكيل می و "بازطراحی"این شركت را 

سازوكارهاي یادگيري فناورانه نظير یادگيري از طریق انجام، یادگيري از طریق تعامل و یادگيري از طریق 
 .برده است جستجو بهره

 هاي دولت تكامل سياست( 4-1
هاي گازي در ایران تنوع و پویایی قابل توجهی را  گيري و تكامل صنعت توربين هاي دولت در حين شكل سياست

 (.4شكل )تجربه كرده است 

 
 هاي گازي در ايران گيري و تكامل صنعت توربين هاي دولت در مسير شكل پويايي و تكامل سياست (4شكل 

هاي  هاي داخلی در زمينه ساخت توربين هاي راهبري نظير تأسيس شركت هاي اوليه مشتمل بر سياست سياست
هاي داخلی و  ها به شركت هاي كالن ملی، تصویب قانون ساخت داخل و واگذاري پروژه گازي، تصویب طرح
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ب تجميع تقاضا و هاي بعدي خود را در قال سياست. هاي فنی و مالی بوده است تخمين و تسهيم ریسك
هاي تحقيقاتی و توسعه  گذاري در پروژه هاي داخلی، خریدهاي دولتی و سرمایه دهی به شركت سفارش

هاي  هاي مشوق همكاري شركت ها به سمت سياست با گذشت زمان نوع سياست. دهد ها نشان می زیرساخت
هاي مشوق صادرات  نين سياستهاي جدیدتر و همچ هاي پيشتاز براي دستيابی به فناوري داخلی با شركت

ها در طول زمان  سياستكه توان گفت  به طور كلی می. خدمات فنی و مهندسی و تجهيزات سوق پيدا كرده است
گذاري و خرید و  هایی از جنس سرمایه جنس راهبري به سياست باهایی  اند و از سياست دچار تغيير و پویایی بوده

ها را  توان این سياست به آن معنا نيست كه میالبته این . اند پيدا كرده هاي تسهيلگري تكامل در نهایت سياست
هاي زمانی مختلف متفاوت  هاي مشخص در دوره به طور دقيق از هم تفكيك كرد بلكه تراكم و چگالی سياست

 .است

 تكامل ساختار بازار( 4-9
هاي اصلی بازار نظير مشتریان،  لفهبراي بررسی تكامل در ساختار بازار نياز به بررسی تغيير و تحول در مؤ

هاي گازي  از ابتدا مشتریان اصلی صنعت توربين. هاي داخلی به بازار و رقابت است كنندگان، رویكرد شركت تأمين
هاي  با هدف تأمين توربين( شركت مادرتخصصی توليد برق حرارتی) آن هاي تابعه را وزارت نيرو و شركتكشور 

 آن هاي تابعه وزارت نفت و شركتهمچنين هاي توليد برق و  براي بكارگيري در نيروگاهمورد نياز سنگين  يگاز
هاي  ایستگاه مورد استفاده برايصنعتی  يهاي گاز تأمين توربين به منظور( شركت ملی گاز و شركت ملی نفت)

ال نفت و پمپاژ و انتق درصنعت نفت  تقاضايهاي مورد  تقویت فشار در خطوط انتقال گاز و توربوپمپ
هاي  ها كه در سال برخی بانك شاملهاي اخير اما بخش خصوصی  در سال. دادند هاي نفتی تشكيل می فرآورده

در گذشته سازندگان و . اند هاي گازي تبدیل شده به مشتریان توربين نيز اند ها كرده اخير اقدام به خرید نيروگاه
اند اما  داده هاي خارجی اروپایی و آمریكایی تشكيل می شركتهاي گازي در ایران را  كنندگان اصلی توربين تأمين

سال  18سابقه و دولتی  با مالكيت نيمه( شركت توگا)هاي داخلی مانند گروه مپنا  هاي اخير شركت طی دهه
هاي تقویت فشار و شركت  هاي گاز نيروگاهی و صنعتی مورد نياز در ایستگاه فعاليت در زمينه ساخت انواع توربين

هاي گازي  سال فعاليت در زمينه ساخت توربين 12سابقه و دولتی  با مالكيت نيمه (OTC)بوكمپرسور نفت تور
 12ماشين خاورميانه با سابقه  هاي خصوصی نظير توربين هاي تقویت فشار و شركت صنعتی مورد نياز در ایستگاه

تی مورد نياز در صنعت نفت به هاي گازي صنع سال فعاليت در زمينه نگهداري و تعميرات و ساخت توربين
 .اند هاي گازي در ایران تبدیل شده كنندگان اصلی توربين تأمين

ها  توان گفت كه تمركز اصلی این شركت هاي داخلی به بازارهاي داخلی و خارجی می در رابطه با رویكرد شركت
ات خدمات فنی و مهندسی و هایی براي صادر هاي اخير تالش بوده و در سال یداخل يبر تأمين نياز و تقاضا

در رابطه با . هاي ساخت نيروگاه در كشورهاي همسایه صورت گرفته است تجهيزات نيروگاهی در قالب پروژه
هم اوضاع به این صورت است هاي داخلی و خارجی بر سر بازارهاي داخلی و خارجی  وضعيت رقابت بين شركت

ها در  كننده این توربين تنها سازنده و عرضه( شركت توگا)نا هاي گازي نيروگاهی، گروه مپ كه در زمينه توربين
هاي گازي صنعتی مورد  هاي داخلی در این زمينه رقابتی ندارد؛ در زمينه توربين شركتدیگر با تبعاً داخل است و 

قابت نياز صنایع نفت و گاز، بين دو شركت توگا و توربوكمپرسور نفت رقابت وجود دارد و به وجود آمدن شرایط ر
هاي محدود نظير ساخت نيروگاه،  در برخی زمينه( شركت توگا)محتمل است؛ گروه مپنا  نيزهاي خارجی  با شركت
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هاي  فروش تجهيزات و قطعات و ارائه خدمات فنی و مهندسی در بازارهاي خارجی به ویژه منطقه با شركت
تعميرات و نوسازي )مهندسی و ات فنی ماشين خاورميانه هم صادرات خدم كند؛ شركت توربين خارجی رقابت می

اي از تغيير ساختار بازار و شرایط  خالصه .به كشورهاي منطقه به ویژه عراق را در برنامه خود دارد( ها توربين
 .ارائه شده است 2هاي گازي ایران در شكل  تقاضا در صنعت توربين

 
 ي گازي در ايرانها تغيير ساختار بازار و شرايط تقاضا در صنعت توربين( 5شكل 

 هاي گازي در ايران هاي نظام نوآوري بخشي صنعت توربين تكاملي مؤلفه هم( 4-4
ها با  ها، نهادها و سياست تكاملی ميان بازار و تقاضا با نهادها و سياست نحوه هم كهدر این بخش سعی شده 

تكاملی  هم 2در شكل . هاي فناورانه نشان داده شود هاي فناورانه و بازار و تقاضا با دانش و قابليت دانش و قابليت
هاي  ها، دانش و قابليت سياستهاي گازي در ایران یعنی نهادها و  هاي نظام نوآوري بخشی صنعت توربين مؤلفه

 .بازار و تقاضا نمایش داده شده است همچنين فناورانه و

 ها نهادها و سياست-تكاملي بازار و تقاضا هم( 4-4-2
هاي  هاي گذشته دولت به عنوان مشتري اصلی و انحصاري توربين شد طی دهههم اشاره تر  همانطور كه پيش

همواره مشتریان اصلی نظام آنها هاي تابعه  شركتنفت و نيرو و  هاي توزار. در ایران شناخته شده است يگاز
هاي گذشته با افزایش روند  از سوي دیگر، طی سال. اند بودههاي گازي در ایران  نوآوري بخشی صنعت توربين

ین ا كه اند هاي توليد برق را بر عهده گرفته مالكيت نيروگاهنيز  ها ها و سازمان سازي، برخی بانك خصوصی
مقام  قائم. كنند هاي تخصصی واگذار می ها را به شركت برداري از نيروگاه مدیریت و بهرهعموماً ها  سازمان

اتخاذ شد زیرا در این { در حوزه انرژي}تصميماتی راهبردي  1999در سال ": گوید مدیرعامل شركت توگا می
وزارت نيرو . شد از به توسعه احساس میزمان هم از نظر مصارف صنعت و هم مصارف خانگی، در این زمينه ني

به این . هاي جدید بود و قصد داشت هفت نيروگاه سيكل تركيبی جدید احداث كند هنوز مشغول ساخت نيروگاه
 در حال حاضر. "هاي گازي داشت واحد توربين 92منظور، وزارت مزبور همه نيازها را تجميع و نياز به 

تعداد : هاي گاز وجود دارد افزایش روزافزون تقاضاي داخلی براي توربينتضمين و  به منظورجدي  یهای پيشران
اي و  هاي فناورانه، هزینه هاي گازسوز و سيكل تركيبی و روند رو به رشد آنها به دالیل مزیت بسيار زیاد نيروگاه
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هاي تقویت فشار در  وجود ذخایر عظيم گاز طبيعی در كشور و روند رو به رشد ایستگاه و همچنين محيطی زیست
ركت ملی گاز ایران مدیر پژوهش و فناوري ش. گاز به نقاط مختلف كشور رساندنخطوط انتقال به منظور 

ایستگاه تقویت فشار استفاده  94اكنون در كشور براي انتقال گاز طبيعی از طریق خطوط لوله،  هم": گوید می
بينی این است كه با توجه به افزایش توليد و  گيرند و پيش دستگاه توربوكمپرسور بهره می 222شود كه از  می

ورد نياز شبكه خطوط انتقال در ده سال آینده به حدود دوبرابر هاي م گسترش مصارف گاز طبيعی، تعداد توربين
 ."این تعداد بالغ شود

هاي جدي تضمين و افزایش روزافزون تقاضا  هاي گازي و پيشران انحصار نسبی دولت به عنوان مشتري توربين
ر رابطه با این هاي متعددي د براي این محصوالت منجر به این شده كه دولت اقدام به طراحی و اجراي سياست

هاي آن پيشران اصلی  دولت و سياست": كند هاي تقویت فشار نيز بيان می هاي ایستگاه مجري طرح. كندصنعت 
هاي گاز است  اي مانند توربين هاي پيچيده هاي فناورانه در زمينه محصوالت و سامانه گيري دانش و قابليت شكل

هاي دولتی  هاي كالن است كه تنها از عهده دولت و سازمان گذاري گيري این صنایع نيازمند سرمایه زیرا شكل
ها خود را در قالب  این سياست. "آید و بخش خصوصی انگيزه و توان تحمل این حجم هزینه را ندارد برمی

هاي  هاي فناورانه مدیریت پروژه سازي دانش و قابليت به منظور درونی OTCهاي مپنا و  تأسيس شركت
هاي تقویت فشار مانند توربوژنراتورها و  ها و ایستگاه اخت تجهيزات اصلی نيروگاهنيروگاهی و همچنين س
ها و خطوط انتقال گاز و  هاي گاز مورد نياز نيروگاه سازي و تجميع تقاضاي توربين تروبوكمپرسورها؛ یكسان

 
 هاي گازي در ايران ها و بازار در نظام نوآوري بخشي صنعت توربين تكاملي فناوري، سياست هم (6شكل 
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هاي  و پروژهها  گذاري در طرح هاي داخلی در قالب سياست خرید دولتی؛ سرمایه دهی آنها به شركت سفارش
هاي داخلی و  سازي و تسهيل همكاري ميان شركت هاي مورد نياز؛ زمينه تحقيق و توسعه و زیرساخت

هاي گازي و  هاي فناورانه روز صنعت توربين سازي دانش و قابليت هاي پيشرو با هدف انتقال و درونی شركت
خت نيروگاه و صادرات تجهيزات فراهم سازي و تسهيل شرایط صادرات خدمات فنی و مهندسی در قالب سا

معاون اداره كل پشتيبانی فنی و نظارت بر توليد شركت  .دهند نيروگاهی به كشورهاي منطقه نشان می
هاي داخلی  قراردادهاي خرید تضمينی دولت از شركت": كند مادرتخصصی توليد نيروي برق حرارتی بيان می

ها است باعث باال رفتن قدرت مانور و باز  بردار نيروگاه بهره نظير مپنا كه برخی مواقع هم سازنده و هم مالك و
مدیر پژوهش و فناوري شركت ملی گاز، نقش این . "شود هاي نوآوري به روي این شركت می شدن پنجره

برداري بهينه از دستاوردهاي طرح؛ حفظ دانش  بهره": شمرد به عنوان یك نهاد حاكميتی اینگونه برمی شركت را
هاي الزم  اند؛ پيشبرد طرح در مرحله ارتقاء؛ ایجاد زیرساخت ضمنی و افرادي كه در این طرح مشاركت داشته

جهت پيشبرد  OTCهایی نظير  موعهها؛ تكثير مج گذاري و تسهيل فعاليت ها؛ سياست براي پيشبرد اینگونه طرح
 ."المللی سازي براي حركت به سمت بازارهاي خارجی و بين هاي مشابه و نيز زمينه طرح

 هاي فناورانه دانش و قابليت-ها تكاملي نهادها و سياست هم( 4-4-1
هاي متعددي نظير راهبري و  هاي گازي، نقش دولت به عنوان بازیگر اصلی و كليدي صنعت توربين

بر عهده را توانمندساز و تسهيلگر همچنين بردار و  گذاري و تأمين مالی، مشتري و بهره سازي، سرمایه ماهنگه
هاي  گيري و تكامل دانش و قابليت هاي مختلف زمينه را براي شكل دارد و از طریق طراحی و تدوین سياست

ها خود را در قالب  اي از این سياست پاره. فراهم آورده است كشورهاي گاز در  فناورانه ساخت و ارتقاء توربين
دولت شش پروژه ": گوید مقام مدیرعامل شركت توگا می قائم. دهند نشان می OTCهاي مپنا و  تأسيس شركت

شده و بدون ایجاد هر گونه شرایط رقابتی به مپنا واگذار كرد  ساخت نيروگاه سيكل تركيبی را به صورت یكپارچه
این امر باعث شد تا هم گروه . هاي داخلی ایجاد نماید براي انتقال فناوري به شركت تا از این طریق شرایط را

هاي بزرگ را كسب كند و هم زنجيره تأمين داخلی  هاي الزم براي سازماندهی و اجراي این پروژه مپنا قابليت
 ."فرصت مناسب براي یادگيري را به دست آورند

منجر به این واقعيت گردیده كه امروز دانش و  OTCند مپنا و هایی مان الزم به ذكر است كه تأسيس شركت
هاي تقویت  ها و ایستگاه برداري در نيروگاه هاي گاز مورد نياز براي بهره هاي فناورانه ساخت و ارتقاء توربين قابليت

ر هاي پيشرو د هاي مذكور امروز در فكر همكاري و توسعه مشترك با شركت سازي شود و شركت فشار درونی
هایی نظير تجميع تقاضاي داخلی و  سياست همچنين. هاي گاز باشند هاي جدید توربين زمينه ساخت نسل

شده  ریزي هاي خرید دولتی هوشمندانه و برنامه هاي داخلی در قالب سياست ها به شركت سفارش ساخت توربين
عقد قراردادهاي انتقال  برايجی هاي خار هاي داخلی در مقابل شركت زنی شركت منجر به باال رفتن قدرت چانه

هاي ساخت و توليد شده كه این  گذاري در تحقيق و توسعه و زیرساخت پذیري اقتصادي سرمایه فناوري و توجيه
هاي داخلی از طریق  هاي فناورانه شركت سازي براي ارتقاء سطح دانش و قابليت موارد به نوبه خود منجر به زمينه

كند  به عالوه، دولت تالش می. زا در زمينه تحقيق و توسعه شده است هاي درون الشهاي فناورانه و یا ت همكاري
هاي  هاي وارداتی و اعطاء مجوز به برخی شركت هاي مرتبط با كاهش تعرفه از طریق اعمال سياست كه

 هاي داخلی به صادرات خدمات فنی و تحریك و تشویق شركت نيزهاي گاز و  خصوصی براي وارد كردن توربين



 هاي گازي در ایران صنعت توربين: هاي نوآوري بخشی هاي دولت و ساختار بازار در نظام هاي فناورانه، سياست تكاملی قابليت تكامل و هم

 18                                                               1979 زمستان ،(42: پياپی شماره) 4 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی-علمی فصلنامه

عالوه بر . هاي فناورانه خود نماید هاي داخلی را وادار به ارتقاء سطح دانش و قابليت مهندسی و تجهيزات، شركت
هاي پيشرو جهانی بعد از رفع  هاي داخلی و شركت سازي براي همكاري ميان شركت این، تسهيل و زمينه

منجر به توسعه سطح دانش و  كشورر هاي گازي د هاي جدید توربين ها و مدل ها در زمينه ساخت نسل تحریم
ها مذاكره با وزارت اقتصاد  به عنوان مثال، وزارت نيرو پس از ماه .شود هاي داخلی می هاي فناورانه شركت قابليت

زمينه الزم براي ایجاد همكاري ميان گروه مپنا و شركت زیمنس در  1974و انرژي آلمان باالخره در اسفند 
در قالب این قرارداد همكاري قرار است كه گروه مپنا با . را فراهم آورد Fالس هاي ك زمينه ساخت توربين

در داخل كشور اقدام  SGT5-4000Fمگاواتی  929همكاري طرف خارجی براي انتقال فناوري ساخت توربين 
 .1كند

 بازار و تقاضا-هاي فناورانه تكاملي دانش و قابليت هم( 4-4-9
هاي گازي  روزرسانی انواع توربين هاي فناورانه ساخت و به گيري و انباشت دانش و قابليت به طور كلی، شكل

هاي داخلی  هاي تقویت فشار انتقال گاز نزد شركت هاي گازي و سيكل تركيبی و ایستگاه مورد نياز براي نيروگاه
هاي گازي توسط  زار داخلی براي توربين، بخش اعظم تقاضاي بادر حال حاضرمنجر به این واقعيت شده كه 

هاي داخلی بر تأمين نياز و  رغم اینكه تمركز اصلی شركت از طرفی علی. هاي داخلی پاسخ داده شود شركت
براي صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنين نيز هایی  هاي اخير تالش سال طیتقاضاي داخلی كشور است 

 گرفتهالمللی صورت  ساخت نيروگاه در كشورهاي همسایه و بازارهاي بين هاي تجهيزات نيروگاهی در قالب پروژه
مربوط به  تهاي داخلی معادال هاي فناورانه شركت توان نتيجه گرفت كه ارتقاء سطح دانش و قابليت می. است

بيان  مدیرعامل گروه مپنا با .بازار را هم در داخل كشور و هم در بيرون مرزها دچار تغيير و تحول كرده است
و این گروه  باميليارد دالر  2/2اینكه بزرگترین قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی برق در عراق به ارزش 

سيكل تركيبی روميله به  پروژه ساخت نيروگاهایران ": گوید میبا ضمانت دولت عراق در بصره آغاز شده همراه 
سال به انجام خواهد  چهارطی  آن یمراحل اجرایكه هزار مگاوات در حوالی شهر بصره را آغاز كرده  9ظرفيت 

تمام امور ساخت . واحد توربين بخار خواهد بود 2گازي و  نواحد توربي 12این نيروگاه بزرگ حرارتی داراي . رسيد
مگاواتی، ژنراتورها، سيستم برق و كنترل و بویلرهاي  122مگاواتی و بخار  182هاي گازي  و تأمين توربين

، پرتو، پارس، مكو و (توگا) هاي مهندسی و ساخت توربين مپنا بازیاب حرارتی به ترتيب در كارخانجات شركت
 ."تجهيزات بویلر مپنا صورت خواهد گرفت

 بازارساختار و  ي دولتها ست، سياانهفناورهاي  قابليتتكاملي  الگوي تكامل و هم( 4-5
هاي فناورانه در  گيري و انباشت دانش و قابليت هاي به دست آمده در رابطه با الگوي شكل گيري از یافته با بهره

در  يگيري و تكامل صنعت توربين گاز هاي دولت در مسير شكل هاي سازنده ایرانی، تنوع و پویایی سياست بنگاه
عدي، هاي گازي به ارائه الگوي چندبُ شرایط عرضه و تقاضا در صنعت توربيننين همچایران و ساختار بازار و 

هاي گازي در ایران پرداخته شده است  تكاملی نظام نوآوري بخشی صنعت توربين یكپارچه و پویاي تكامل و هم
 (.9شكل )

                                                                 

مگاوات  929د در دنياست كه در شرایط ایزوتوان تولي F هاي گازي كالس ترین توربين ترین و مطمئن از پيشرفته SGT5-4000Fتوربين -1
است كه با  PPM82و  22حاصل از كاركرد این توربين با سوخت گاز به ترتيب  CO و NOX ميزان. درصد دارد 1/42با بازدهی حرارتی 

 .است المللی سازگار محيطی بين الزامات زیست
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 ها و بازار در نظام نوآوري تكاملي فناوري، سياست الگوي تكامل و هم (1شكل 

 هاي گازي در ايران صنعت توربينبخشي 

 گيري بحث و نتيجه -5
ها و بازار در نظام نوآوري بخشی صنعت  تكاملی فناوري، سياست این پژوهش با هدف واكاوي نحوه تكامل و هم
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هاي دولت  هاي فناورانه، سياست هاي گازي در ایران انجام گرفته و در كنار مطالعه تكامل دانش و قابليت توربين
هاي  یافته. پرداخته استمذكور تكاملی  عدي، یكپارچه و پویا از تكامل و همساختار بازار، به ارائه الگویی چندبُو 

 :اصلی این پژوهش بدین شرح است
هاي سازنده  هاي فناورانه در شركت گيري و انباشت دانش و قابليت شده مشتمل بر مسير شكل الگوي ارائه

الگوي . است( ماشين خاورميانه توگا، توربوكمپرسور نفت و توربين هاي شركت)هاي گازي در ایران  توربين
هاي توگا و توربوكمپرسور نفت كه شرایط و  هاي فناورانه در شركت گيري و انباشت دانش و قابليت شكل

دولتی، حجم باالي سفارشات از سوي دولت و فرصت همكاري با  هاي خاصی نظير مالكيت نيمه ویژگی
این در حالی است كه . است مشابه یكدیگر اند هاي رسمی را داشته خارجی و انتقال فناوري از كانال هاي شركت

شده و فرصت  تجميع اتماشين خاورميانه با مالكيت خصوصی و عدم برخورداري از سفارش شركت توربين
. را دنبال كرده است هاي رسمی الگوي متفاوتی هاي خارجی و انتقال فناوري از طریق كانال همكاري با شركت

مبتنی بر تأثير نقش فعاالنه یا منفعل همكاران خارجی بر الگوي تكامل  1ها مؤید نظرات لی و یون این یافته
اي، چينی و برزیلی سازنده هواپيماهاي  هاي كره هاي فناورانه و راهبردهاي اكتساب فناوري در شركت قابليت

 .[21] نظامی است
گيري و تكامل این نظام نوآوري  هاي دولت در مسير شكل گيرنده تنوع و پویایی سياستبه عالوه، این الگو دربر

هاي  هاي مختلفی به ایفاء نقش پرداخته و سياست زمان در نقش طی، دولت بدین شرح كه اوالً. بخشی است
. است گذاري، خرید و تسهيلگري را طراحی و به اجرا گذاشته هاي راهبري، سرمایه سياست مانندمتنوعی 

ها  سياستاین در طول زمان مؤید این واقعيت است كه چگالی و تراكم  ي دولتها همچنين، بررسی روند سياست
هاي  گذاري و خرید و در نهایت به سمت سياست هاي سرمایه هاي راهبري به سمت سياست از سياست

خله گسترده دولت در صنعت مدا مبنی برهاي مجيدپور  ها با یافته این یافته. تسهيلگري حركت كرده است
بر نيز مالربا و نلسون  .[29]سویی دارد  همهاي گازي در سه كشور در حال توسعه ایران، چين و هند  توربين

اما  اند كردههاي صنعتی تأكيد  اهميت نقش فعاالنه دولت در فرآیند یادگيري و همپایی فناورانه در همه بخش
 .[29] تواند تغيير كند دولت از بخشی به بخش دیگر می تها و مداخال كه نوع سياست اند گفته

هاي مرتبط با ساختار بازار و شرایط عرضه و تقاضا در این  شامل تغيير در ویژگیدر این مقاله، شده  الگوي ارائه
دو دهه گذشته تقاضا براي این محصول به دليل روند رو به  در طولبراي مثال، . باشد نيز میزمان  طیصنعت 

گسترش شبكه گازرسانی در كشور همواره افزایش همچنين هاي حرارتی گازي و سيكل تركيبی و  يروگاهرشد ن
به عالوه، پاسخگویی به تقاضاي داخلی براي این محصوالت در طول زمان از صرف . پيدا كرده است

اخلی براي اي كه عمده تقاضاي د هاي داخلی و خارجی حركت كرده به گونه هاي خارجی به سمت شركت شركت
نيز مشتریان این محصول در كشور . شود هاي داخلی پاسخ داده می این محصول در كشور اكنون از طریق شركت

این بدان معناست كه امروز بخش . اند دولتی و خصوصی تغيير كرده هاي از بخش دولتی به تركيبی از بخش
ها و  گرفته و این مستلزم خرید نيروگاه خصوصی سهم قابل توجهی از تأمين انرژي برق در كشور را بر عهده

هاي داخلی كه روزي صرفاً براي  در ضمن، شركت. هاي گازي است تجهيزات نيروگاهی نظير توربين متعاقباً
به بازارهاي منطقه و جهان دارند و در صدد هم نگاهی  پاسخگویی به نيازهاي داخلی تأسيس شدند امروزه نيم

                                                                 
1- Yoon  
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 .هستندصادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهيزات به این كشورها 
هاي گازي در ایران نظير انحصار نسبی  هاي خاص بازار نظام نوآوري بخشی صنعت توربين از سوي دیگر، ویژگی

در ها  توربيناین كننده  ها به عنوان سازنده و عرضه هاي گازي و برخی شركت دولت به عنوان مشتري توربين
هاي داخلی با هدف  منجر به تأسيس شركت ،هاي گازي هاي تضمين و افزایش تقاضا براي توربين پيشران كنار

هاي  گذاري در پروژه هاي فناورانه، تجميع تقاضاي داخلی و خریدهاي دولتی، سرمایه سازي دانش و قابليت درونی
هاي پيشرو خارجی  داخلی با شركت هاي سازي براي همكاري شركت ها، زمينه تحقيق و توسعه و ایجاد زیرساخت

لی هاي  با یافته همخوانها  این یافته. و تسهيل صادرات خدمات فنی و تجهيزات به كشورهاي منطقه شده است
گذاري دولت در زمينه كسب  بازار و تقاضاي داخلی به عنوان پنجره فرصت سياستاینكه و مالربا مبنی بر 

هاي مذكور منجر به  ، اتخاذ سياستعالوه بر این. است باشد می اي خاص هاي فناورانه در حوزه قابليت
هاي داخلی  هاي گازي در شركت هاي فناورانه ساخت توربين گيري، انباشت و ارتقاء سطح دانش و قابليت شكل

نلسون، چانگ و همكاران مبتنی بر اهميت و ضرورت سو با نتایج مطالعه  كه مورد اخير هم[ 22] شده است
 است( هاي فيزیكی فناوري)هاي فناورانه  با قابليت( هاي اجتماعی فناوري)ها  نهادها و سياست تكاملی هم

هاي  هاي فناورانه ساخت انواع توربين گيري و انباشت دانش و قابليت شكلجداي از موارد فوق،  [.92و99و8]
 ها شركتمنجر به تالش  هاي داخلی عالوه بر پاسخگویی به بخش اعظم تقاضاي بازار داخلی، گازي در شركت

 .المللی شده است براي حضور در بازارهاي منطقه و بين

هاي مختلف  ترین داللت سياستی پژوهش این است كه وجود بازار و تقاضاي چشمگير داخلی در بخش مهم
ها  تواند به عنوان یك فرصت مناسب براي حركت بنگاه نظير ایران می اي صنعتی كشورهاي در حال توسعه

گذاران از فرصت ایجادشده  سياست مشروط بر آنكههاي فناورانه محسوب شود  لی به سمت اكتساب قابليتداخ
هوشمندانه در زمينه خریدهاي دولتی،  یهای نهایت بهره را برده و از طریق طراحی و به اجرا درآوردن سياست

 به منظورهاي خارجی  با شركت ها و تسهيل همكاري هاي تحقيقاتی و توسعه زیرساخت گذاري در حوزه سرمایه
به . هاي فناورانه را فراهم آورند هدایت جریان دانشی به داخل كشور، زمينه مناسب انباشت و تكامل قابليت

ها و  هر بخش نياز به نهادها و سياست ، برايهاي فناورانه اي از توسعه و تكامل قابليت عبارتی، در هر مرحله
تكاملی ميان این سه مؤلفه اهميت بسيار زیادي در گذار موفق از سطوح  و هم استآن بخش ساختار بازار مناسب 

در این . بخش دارد آنها و عملكرد مطلوب در  هاي فناورانه و سازمانی به سطوح باالي قابليت پائين قابليت
ق هاي گازي در ایران از طری هاي نظام نوآوري بخشی صنعت توربين تكاملی مؤلفه پژوهش، تكامل و هم

سازي  شناسی مدل هاي آتی از روش شود پژوهش توصيه می. هاي كيفی مورد مطالعه قرار گرفت بكارگيري روش
هاي گازي و  سازي كامپيوتري براي تحليل تكامل صنعت توربين به عنوان یك روش شبيه (HFM) 1تاریخی

 .سایر صنایع در كشور استفاده نمایند
  

                                                                 
1- History Friendly Model 
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