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Abstract: 
Localization of advanced petroleum industry technologies has been one of the key 

priorities of Iranian policymakers. According to the high cost of technology development in 

this industry, identification of technology development risks is crucial for the policymakers 

and technology developers. The main objective of this article is identification and assessment 

of the technology development risks in petroleum industry equipment focusing on Drill Bits. 

To address this objective, after literature review and exploratory interviews with experts, 38 

risks were identified and classified into five dimensions including institutional, technological, 

market, financial and operational ones. FMEA method was used to assess these risks. 

Accordingly, their severity, likelihood of occurrence and detection were assessed. Five risks 

were selected as the risks with higher RPN. Providing expensive bank guarantees, testing the 

products in the real fields, and changes of macro economy indicators are the most important 

risks respectively. Facilitating the process of bank guarantee providing for these firms and 

developing the real test fields are some of the most important suggestions to the policy makers. 

As well, providing the minimum necessary demands before entering the localization process 

and being accurate in partner selection according to its specialty, aims and the related 

background are some of the most important suggestions to these firms’ managers. 
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 ي حفاري)ها مته  (نمونههاي توسعه فناوري تجهیزات صنعت نفت و گاز  یسکرارزیابی 
 

 ) 26/06/1395تاریخ پذیرش:  04/02/95( تاریخ دریافت:  

 3، بتول ابراهیمی2سرشت پاكسعید  ،* 1زاده محمد نقی
 

 چکیده
هاي کلیدي صنعت نفت کشور در طـول یـک دهـه اخیـر      یتاولو، یکی از و گازهاي پیشرفته و راهبردي صنعت نفت  ياورسازي فن یبوم

هاي موجـود در ایـن    یسکرتوسعه فناوري در بخش تجهیزات صنعت نفت بسیار زیاد است، شناسایی انواع   ینههز که ییازآنجابوده است. 
اساسـی   سـؤال کند. این پژوهش تالش دارد تا به ایـن   یمفناوري در این حوزه  دهندگان توسعهگذاران و  یهسرما، کمک زیادي به ها پروژه

 سـؤال ي حفاري چه هستند. براي پاسخ به این ها متهید بر تأکهاي توسعه فناوري تجهیزات در صنعت نفت و گاز با  یسکرپاسخ دهد که 
ریسـک، شناسـایی و    38ي حفاري، ها متهدر حوزه توسعه فناوري  نظران صاحبکلیدي، از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و 

از روش  هـا  سـک یرارزیـابی ایـن    منظـور  بـه ي شـدند.  بنـد  طبقـه فناورانه، بازار، مالی و عملیاتی هاي نهادي و قانونی،  یسکردر پنج بعد 
ي، احتمـال وقـوع و احتمـال    رگـذار یتأثسـه شـاخص شـدت     بر اسـاس ) استفاده شد و FMEAآن ( آثار و شکست عوامل تحلیل   تجزیه

هاي با عدد اولویت ریسک باالتر ارزیـابی شـد.    عنوان ریسک به ها احصاء شد. از میان آنها پنج ریسک شناسایی، اولویت هر یک از ریسک
ي هـا  شـاخص با تست آزمایشی محصـول داخلـی و تغییـرات     بردار بهرهي ها شرکتي با مبالغ زیاد، عدم موافقت ها نامه ضمانتلزوم ارائه 

هـاي   نامـه بـراي شـرکت    ر صـدور ضـمانت  منظـو  شده بودند. ارائه تسهیالت مناسـب بـه    ییشناساهاي  ین ریسکتر مهماقتصاد کالن، از 
تـرین پیشـنهادها بـه     هاي اولیـه و محصـوالت نهـایی، از مهـم     هاي واقعی براي تست نمونه هاي حفاري و ایجاد محیط دهنده مته توسعه

دقـت در   سـازي و  بردار پیش از ورود به فراینـد بـومی   هاي بهره سیاستگذاران هستند. همچنین حصول اطمینان از حداقل تقاضاي شرکت
دهنـده   هـاي توسـعه   ترین پیشنهادها به مدیران شـرکت  انتخاب شریک خارجی بر اساس توان تخصصی، اهداف و سابقه قبلی آن، از مهم

 اند. هاي حفاري مته

  واژگان کلیدي:
 توسعه فناوري، عدد اولویت ریسک، احتمال وقوع ریسک، شدت تأثیر، احتمال شناسایی
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 مقدمه -1

، توسعه فناوري در این شده انجامي زیاد ها يگذار هیسرماباوجود یک قرن سابقه در صنعت نفت ایران و 
ي ها کمکي نفتی، هنوز مستلزم ها طرحصنعت در مقایسه با برخی کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. اجراي 

ي برتر در ارائه خدمات ها شرکت]. اگر درآمد 1و کشورهاي پیشرفته است [ ها شرکتگسترده فنّی و انسانی 
 نیتر بزرگو تهیه تجهیزات نفت و گاز را نیز مقایسه کنیم با درآمد ایران که یکی از  نیتأمي نفتی و ها دانیم

سازي و دستیابی به  یبومرو  ینازاد. شو یمي نمایان فناورتوجهی به توسعه  بی خأل، است زیخ نفتکشورهاي 
 ي اصلی صنعت نفت در طول یک دهه اخیر بوده است.ها دغدغهاز هاي نوین، همواره یکی  يفناوردانش و 

سازي فناوري تجهیزات صنعت نفت و گاز با  یبومي توسعه و ها پروژهدر طول دو دهه اخیر تعداد زیادي از 
]. 10ي فناورانه، قطعیت ندارد و داراي ریسک باالیی است [ها تیقابل. اصوالً کسب اند شدهشکست مواجه 

 ازجملهی بوده و توجهي توسعه فناوري نفت و گاز نیز مستلزم صرف سرمایه درخورها پروژهاجراي 
، ریسک را وضعیت یا 1ام باك یپاستاندارد  که ریسک فراوانی دارند. روند یمبه شمار  ها پروژه نیتر پرمخاطره

توانند  دارد. اهداف مییفتد حداقل در یکی از اهداف پروژه اثر بکند که اگر اتفاق  یرمسلم بیان میغاي  واقعه
ها پیش از وقوع  یسکر]. شناسایی، ارزیابی و مدیریت این 11بندي، هزینه و کیفیت باشند [ محدوده زمان

محسوسی افزایش دهد. پیرامون شناسایی و  صورت بهتواند احتمال موفقیت یک پروژه توسعه فناوري را  یم
. از طرف گرفته استفناوري، مطالعات اندکی صورت سازي  یبومهاي توسعه و  ها در پروژه ارزیابی ریسک

هاي ایرانی و صنعت نفت و گاز،  دیگر با توجه به بستر اقتصادي، اجتماعی، فناورانه و سیاسی حاکم بر بنگاه
ها با سایر کشورها داراي تفاوت معناداري است. این تحقیق تالش دارد  نوع، شدت و احتمال وقوع این ریسک

هاي حفاري،  ید بر متهتأکي توسعه فناوري تجهیزات صنعت نفت و گاز را با ها پروژهد در هاي موجو یسکرتا 
ها به چه صورت است.  یسکریر، احتمال وقوع و احتمال شناسایی این تأثشناسایی و مشخص کند، شدت 

زه نظران در حو براي پاسخ به این سؤال کلیدي، از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و صاحب
ي بند تیاولو منظور بهشناسایی شدند. همچنین  اثرگذارهاي مهم و  هاي حفاري، ریسک توسعه فناوري مته

 شکست عوامل تحلیل  ي، احتمال وقوع و احتمال شناسایی، از روش تجزیهرگذاریتأثشدت  بر اساس ها سکیر
در بخش دوم مقاله، چهارچوب نظري پژوهش و استفاده و سپس عدد اولویت ریسک، محاسبه شد.  2آن آثار و

شود. بخش پنجم نیز  هاي پژوهش ارائه می کاررفته، بررسی و سپس یافته شناسی به در بخش سوم، روش
 گیري و پیشنهادات مربوطه اختصاص دارد. یت به نتیجهدرنها

 
 
 
 
 

1. PMBOK 
2. FMEA 
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 چهارچوب نظري و مروري بر پیشینه پژوهش -2

صنعت نفت یکی از صنایع مادر و موتورهاي محرکه بالقوه در اقتصاد ایران است. با توجه به گستردگی و 
ي تبدیل نفت به موتور اقتصاد ملی، ها گلوگاهدر صنعت نفت، یکی از  کاررفته هبي متعدد ها يفناورپیچیدگی 

خاورمیانه و نیز  زیخ نفتهاي ي متنوع مرتبط با این صنعت است. بیشتر کمبودهاي کشورها يفناورتوسعه 
ایران، در سطوح تحقیق و توسعه تا ساخت تجهیزات است و شرط اصلی رسیدن به این سطوح کسب 

هاي حفاري با توجه به  ي فناوري متهساز یبومي اخیر، توسعه و ها سالدر  است.ي خاص فناورانه ها تیقابل
این تجهیزات، در مرکز توجه  1اري بودن دانش فنّیحجم زیاد میادین نفتی و گازي در ایران و همچنین انحص

هاي  ]. امروزه در صنعت نفت، سه نوع اصلی مته2حوزه نفت و گاز کشور بوده است [ گذاران استیس
ي مخروطی داراي ها متهشوند.  ي با کاربردهاي ویژه استفاده میها متهي با تیغه ثابت و ها متهمخروطی، 

هنگام  ها مخروطو این  اند شدهیی چیده ها مخروطیا  ها کاجي (تیغ متحرك) هستند که روي ا ندهبرّاجزاي 
هاي سه  هاي مخروطی چرخشی، مته و بیشترین مته نیتر جیرا. چرخند یمچرخش بدنه مته، حول محور خود 

تمل بر هاي با تیغه ثابت، مش گویند. مته می Tri-Cone Bits آنهامخروطی یا سه کاجه هستند که به 
ي برخوردار بودن از جا به ها متهعبارتی، این  . بهاند کپارچهقطعات برّنده ثابتی هستند که با بدنه مته ی

صورت یکپارچه با   به، داراي بدنه و سري ثابت هستند که چرخند یممستقل از هم  طور بهیی که ها مخروط
را نیز براي اهداف  ها متهمته، انواع گوناگونی از  دکنندگانیتول. همچنین چرخند یملوله حفاري و رشته حفاري 

 ].3[ کنند یمویژه تولید 
برداري و  ي، هزینه بهرهگذار هیسرمااي بسیار پویاست؛ زیرا عواملی چون هزینه  توسعه فناوري، مسأله

یی در انرژي، درجه اتوماسیون، سودآوري و تأمین جو صرفهی، ایمنی و بهداشت، طیمح ستیزنگهداري، آثار 
شوند که  هایی می . این عوامل موجب ریسکدارندي خود را ها بینشنیازهاي بازار، متغیرند و فراز و 

ي فناورانه در خود، قطعیت ندارد و ها تیقابل]. کسب 4کنند [ یمرو  به ي فناوري را با مشکل روساز یبوم
ي توسعه فناوري نفت و گاز نیز مستلزم صرف سرمایه فراوانی بوده و ها پروژهراي ]. اج10ریسک زیادي دارد [

هاي فراوانی دارند. یکی از راهکارهاي افزایش اثربخشی و  هستند که ریسک ها پروژه نیتر پرمخاطره ازجمله
مرتبط با  هایی است که سازي فناوري، شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک هاي توسعه و بومی کارایی پروژه
دهد تا در طول پروژه بتوان  ها، این امکان را می هایی هستند. شناسایی و ارزیابی دقیق این ریسک چنین پروژه

تعاریف متنوعی  از وقوع آنها جلوگیري و در صورت وقوع نیز برنامه مشخصی براي مواجهه با آنها ارائه کرد.
اي از پیشامدهاي غیرقطعی  ، ریسک را رویدادها یا مجموعه2. پراماست از ریسک در منابع مختلف ارائه شده

توان وضعیت یا رخدادي  ریسک را می .]5در اهداف پروژه تأثیرگذارند [ رخ دادنکند که در صورت  تعریف می
]. ارزیابی 11تواند در صورت وقوع، بر یک یا چند هدف از پروژه تأثیرگذار باشد [ احتمالی دانست که می

. ایـن  کـرد  یمـ  نیکشور را تأم ازین هاي مورد داشت و مته ينفت همکار یکه با شرکت مل بود وزیه کریها، شرکت ب شرکت نیاز ا یکی. 1
 المللی، به قطع همکاري خود با ایران، اقدام کرد. ینبهاي  یمتحرشرکت پس از اعمال 

2. Pram 
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هاي با اولویت  ریسک بر اساسشود تا بتوان  ها انجام می بندي ریسک هدف شناسایی و اولویتریسک نیز با 

بیشتر، اقدامات الزم را براي جلوگیري از رخداد و مقابله با ریسک تدوین کرد. براي ارزیابی ریسک، 
روش چه  ،2، روش خطر و مطالعه عملکرد1هاي مختلفی وجود دارد؛ مثل روش ارزیابی مقدماتی خطر روش

و روش  5خطر نظام (سیستم) تحلیل  ، روش تجزیه4)ستمیسنظام (ریز، ارزیابی ریسک 3شود اگر می
 .6آن آثار و شکست عوامل تحلیل  تجزیه

یژه در صنعت نفت و گاز، و بهسازي فناوري،  هاي توسعه و بومی هاي پروژه درباره ارزیابی جامع ریسک
و همکاران  7. کیزراند کردهید تأکي توسعه محصول ها جنبهمطالعات زیادي نشده است. عمده این تحقیقات بر 

اند: ریسک فناوري (طراحی محصول و توسعه  چهار دامنه ریسک بالقوه براي توسعه محصول شناسایی کرده
ي و اقدامات ساز يتجار، عموم مردم، کننده مصرفار (فرم، فناوري ساخت و مالکیت فکري)، ریسک باز پلت

) و ریسک عملیاتی (سازمان داخلی، تیم پروژه، مشارکت با 8يساز يتجاربالقوه رقبا)، ریسک مالی (قابلیت 
ها در این فرایند شامل ریسک بازار، ریسک  به انواع ریسک9]. ابن12کنندگان بیرونی و تهیه و توزیع) [ تأمین

ي ها جنبههاي مالی ( نیز بر ریسکدر تحقیق دیگري  ].13ک فرصت و ریسک مالی اشاره دارد [عملیاتی، ریس
هاي  هاي محیطی (انواع ریسک )، ریسکوکار کسبو عملیات  ها تیفعال)، ریسک عملیاتی (وکار کسبمالی 

رکز شده اجتماعی، اقتصادي و سیاسی) و ریسک شهرت و اعتبار (جایگاه عمومی یک سازمان و اعتماد) تم
ها در نوآوري فناورانه و توسعه محصول، به این صورت بیان  ریسک نیتر جیرادر پژوهشی دیگر، ]. 14است [

ی، رهبران پروژه رواقعیغ، مشخصات متناقض، طراحی زده شتابریزي  اند: ریسک فناورانه (برنامه شده
و چرخه عمر فناوري)، ریسک بازار (تغییر  دهندگان توسعه، نبود ارتباط و هماهنگی میان مؤثرغیر
، در دسترس بودن کننده مصرفمتقاضیان، تغییر در سلیقه  استفاده مورد، نوسانات در مقدار کنندگان نیتأم

مالی محدود براي توسعه محصول و  نیتأممحصوالت جایگزین و کمبود کاالهاي مکمل)، ریسک مالی (
ي (تقلب کردن، تحریف اطالعات و اختصاص دادن منابع براي مشکالت با مشتریان جدید)، ریسک همکار

یابی و حفاظت ضعیف از حقوق مالکیت  هاي منبع ي صنعتی، الزامها استیسخود) و ریسک نهادي/ نظارتی (
ي بند طبقه ،چهار دسته اصلیدر  و گاز را توسعه فناوري در صنعت نفتهاي  ]. فصیحی نیز ریسک15فکري) [

تأمین )، مالی (شامل دستورالعملی و سیاستی ،مقدماتی ،هاي قانونی ریسکنهادي (شامل هاي  کند: ریسک یم
]. کیزر در تحقیقی دیگر، در 6[ هاي تجاري و بازار ها)، فنّی و ریسک و تحریم توسعه فناوري يها مالی پروژه

 12سک در ری 142سازي محصول، به شناسایی  هاي توسعه و بومی ي ریسکبند دسته نیتر جامعیکی از 

1. Preliminary Hazard Analysis  
2. Hazard and Operability study 
3. What If 
4. Sub System Hazard Analysis 
5. Analysis System Hazard 
6. Failure Mode Effects Analysis 
۷. Keizer 
۸. Commercial viability 
۹. Ebben 
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، پذیرش عمومی، مالکیت کننده مصرفهاي تجاري، رقبا، بازاریابی و پذیرش  پردازد که شامل ریسک یمدسته 

ی و مدیریت پروژه، خانواده محصول و موقعیت تجاري، فناوري ده سازمانفکري، فناوري ساخت و تولید، 
ي ریسک توسعه فناوري تجهیزات در ها حوزه. از دیگر استمحصول، ارزیابی کیفیت، زنجیره تأمین و منابع 

براي ایجاد فناوري جدید مورد نیاز  تحقیق و توسعهبه در دسترس بودن بودجه  توان یمصنعت نفت و گاز، 
 .]12ریسک اقتصادي اشاره کرد [ عنوان بهبراي صنعت نفت و گاز و همچنین پذیرش محصول جدید در بازار، 

هاي فعال، مانع از ارزیابی درست  هاي جدید، در بسیاري از شرکت ي فناوريها حوزهنداشتن تخصص در 
 عنوان به( افتهی شیافزاشود. همچنین نوآور باید سهم بازار جدید یا  هاي ناشی از فناوري جدید می ریسک

 .]16ي تحقیق و توسعه در نظر بگیرد [ها نهیهزي از معرفی فناوري جدید) را براي بازگشت ا جهینت
 و بازار هاي نهادي، ریسک هاي ها را به پنج دسته اصلی ریسک توان ریسک یم، شده اشارهتوجه به موارد با 

هاي  ي کرد. ریسکبند طبقهعملیاتی  هاي فناورانه و ریسک هاي مالی، ریسک هاي سازي، ریسک تجاري
سازي بر اوضاع  يتجارزار و هاي با ید دارند. ریسکتأکهاي حمایتی  یاستسو  ها دستورالعملنهادي بر قوانین، 

ي بازگشت ها نرخین مالی و تأمهاي مالی بر مقوله  ید دارند. تأکید ریسکتأکبازار، میزان تقاضا و ثبات آن 
هاي فناورانه به موارد فنّی و تخصصی مرتبط با توسعه و  هاي توسعه فناوري است. ریسک یتفعالمربوطه در 

هاي عملیاتی نیز بر موارد مرتبط با اجراي این  ه دارند. ریسکهاي حفاري اشار سازي فناوري مته بومی
، شده انجامي اکتشافی ها مصاحبهدر مقاالت مختلف و  مطالعه شدهبا توجه به ادبیات . فرایندها متمرکز هستند

هاي حفاري را در قالب پنج بعد  سازي فناوري مته توسعه و بومی يها پروژههاي مربوط به  توان ریسک می
هاي  ها در تمام پروژه است که بخشی از این ریسک ذکر  قابلمشاهده کرد.  1شده در جدول شماره  مطرح

هاي مختلف متفاوت  ها در حوزه توسعه فناوري و نوآوري مشابه هستند، اما شدت و احتمال وقوع این ریسک
شناسی در میادین  هاي زمین ها مانند تناسب نداشتن مته با سازند و الیه ن برخی از این ریسکاست. همچنی

 هاي حفاري هستند. مختلف، خاص حوزه مته
 

 روش پژوهش -3

گانه نهادي و قانونی، فناورانه، مالی، بازار و عملیاتی با  ها در قالب ابعاد پنج جامعی از ریسک  در ابتدا مجموعه
هاي اکتشافی با هدف  ). مصاحبه1هاي اکتشافی شناسایی شد (جدول  یات تحقیق و مصاحبهتوجه به ادب

شناسایی بهتر موضوع و محدوده آن با پنج نفر از خبرگان حوزه توسعه فناوري در تجهیزات صنعت نفت و گاز 
صصان و هاي حفاري انجام شد که داراي تخصص و تجربه باالیی بودند. این افراد همگی از متخ و مته

سازي تجهیزات  هاي بومی مدیران زبده صنعت نفت و گاز کشور بودند که سابقه مدیریت و حضور در پروژه
ساختاریافته شامل  ها به صورت نیمه این مصاحبهاند.  هاي حفاري داشته صنعت نفت و گاز را با تأکید بر مته

شوندگان  و براي تأیید دوباره در اختیار مصاحبهسازي شد  ها ضبط و پیاده تمام مصاحبه. سؤاالت باز و بسته بود
ها در قالب پنج  اي از سنجه مجموعهشده،  هاي اکتشافی و مطالعات انجام قرار گرفت. سپس براساس مصاحبه
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نامه مدنظر مطابق با هدف تحقیق استخراج شد (جدول  آن، پرسش  بعد، توسعه داده شد که در پایان بر پایه

1(. 
 هاي اکتشافی و تحقیقات پیشین اي استخراج شده از مصاحبهه ریسک -1جدول 

هاي  ریسک
 نهادي/ نظارتی

 ]15حفاظت ضعیف از حقوق مالکیت فکري [
 ]6بخش در حوزه تجهیزات صنعت نفت [ و مشروعیت نبود نهاد استاندارد

هاي  با سازمان قراردادها و انعقاد  هاي با مبالغ زیاد براي حضور در مناقصه نامه لزوم ارائه ضمانت
 ]6بردار [ بهره

 ]6هاي کالن [ تغییر مکرر قوانین و سیاست
 ]6هاي داخلی [ سازي فناوري از سوي شرکت هاي متعارض با بومی ها و سیاست دستورالعمل

 ]15در کشور [ هاي صنعتی نبود یا ضعف سیاست

هاي بازار  ریسک
 سازي يتجارو 

 ]12[ خارجیاقدامات بالقوه رقباي 
 ]15، 12تغییر اوضاع بازار و نیازهاي مشتریان [

 ]15هاي بهره بردار [ تغییرات در میزان تقاضاي محصوالت درخواستی از سوي سازمان
 المللی (مصاحبه با خبرگان) هاي بین ها و محدودیت بروز تحریم

 ]16بردار) [ هاي بهره سوي شرکتبه کار نگرفتن آن از (نپذیرفتن محصول پس از عرضه آن به بازار 
 ]15فقدان یا کمبود کاالهاي مکمل [

 هاي موجود در کشور (مصاحبه با خبرگان) بردار نفتی از توانمندي هاي بهره شناخت غیردقیق شرکت
 ]14هاي داخلی [ تجاري شرکت  ضعف اعتبار و نشان

 هاي حفاري (مصاحبه با خبرگان) هاي مته حوزهگیري دیرهنگام قواعد بازار در  شکل نگرفتن یا شکل
 با تست آزمایشی محصول داخلی (مصاحبه با خبرگان) بردار بهرهي ها شرکتمخالفت 

 هاي مالی ریسک
 ]12نرخ ارز و تورم) [(هاي اقتصاد کالن  تغییرات شاخص

 ]7شفاف نبودن میزان بازگشت سرمایه [
 ]15[تأمین مالی محدود براي توسعه محصول 

هاي  ریسک
 فناورانه

 ]15[ زده فناوري ریزي شتاب برنامه
 ]15ها/ محصوالت جایگزین [ شناسایی نکردن فناوري

 ]15هاي ممکن فناوري [ ارزیابی و انتخاب اشتباه گزینه
 ]12هاي رقیب خارجی [ هاي متعلق به شرکت نقض حقوق اختراع

 ]12طراحی نامناسب مراحل توسعه محصول [
 ]15[ 1هاي فناوري مشخصات متفاوت و متناقض گزینه
 هاي مختلف (مصاحبه با خبرگان) شناسی در میدان هاي زمین تناسب نداشتن مته با سازند و الیه
 ]12[ هاي ساخت و تولید یا تأخیر در آن ناممکن بودن دستیابی به فناوري

 ]12مکمل [ هاي ریسک ناشی از انتخاب نادرست اقالم جانبی و دارایی
 ]15[ چرخه عمر فناوري و تغییر اساسی فناوري

 آالت مورد نیاز یا تأخیر در آن (مصاحبه با خبرگان) ناممکن بودن دستیابی به تجهیزات و ماشین

1. Contradictory Specifications 
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هاي  ریسک
 عملیاتی

 ]12انتخاب نامناسب شرکاي خارجی [
 ]14بودن دانش فنّی [ انحصاريهاي همکار به علّت  زنی زیاد یکی از سازمان قدرت چانه

 ]17[ کمبود نیروي انسانی ماهر و متخصص
 ]12[ سازماندهی داخلی ضعیف براي مدیریت پروژه

 ]17[ محیطی بروز حوادث زیست
 ]15هاي احتمالی پروژه [ ناآگاهی مدیر از ریسک

 ]14هاي مشابه [ هاي عملیاتی در پروژه کمبود تجربه
 هاي حفاري) (مصاحبه با خبرگان) ها و دکل قدیمی بودن لوله(هاي مکمل و مناسب  نبود زیرساخت

 
خطر و مطالعه  روش ،1هاي مختلفی وجود دارد؛ مانند روش ارزیابی مقدماتی خطر براي ارزیابی ریسک، روش

 5خطر نظام (سیستم) تحلیل تجزیه، روش 4، ارزیابی ریسک زیرنظام (سیستم)3شود اگر ، روش چه می2عملکرد
 2000آن، از سال  آثار و شکست عوامل تحلیل  . روش تجزیه6آن آثار و شکست عوامل تحلیل  و روش تجزیه

]. این روش به 8رود [ هاي ارزیابی ریسک در تمام صنایع به شمار می تاکنون یکی از پرکاربردترین روش
ها و  گرفتن در محیط جدید، قرار فرایندهاي ها، محصوالت و کارگیري نظام و به طراحی صورت خاص در زمان

]. با این روش ساده و دقیق، 9ها برتري دارد [ مستمر، بر سایر روش بهبود هاي هاي جدید و برنامه موقعیت
بندي خطاها و  شود. شناسایی، ارزیابی، اولویت مند دنبال می فرایند ارزیابی ریسک به شکل منطقی و نظام

آن هستند. در این روش سه  آثار و شکست عوامل تحلیل  هاي روش تجزیه لقوه، از جمله توانمنديخطرات با
. احتمال وقوع، احتمال یا به 9احتمال کشف و 8، شدت خطر7موضوع مهم را باید درنظر گرفت: احتمال وقوع

شدت خطر، ارزیابی و سنجش نتیجه  .ها نسبت به تعداد انجام فرایند است عبارتی دیگر شمارش تعداد شکست
شکست است (البته اگر به وقوع بپیوندد). شدت، یک مقیاس ارزیابی است که جدي بودن اثر یک شکست را 

کند. تشخیص نیز احتمال تشخیص است قبل از آنکه اثر وقوع آن مشخص  در صورت ایجاد آن تعریف می
است. تشخیص، توانایی کنترل براي یافتن علّت و شود. ارزش یا رتبه تشخیص، وابسته به جریان کنترل 

هاي  ]. در ادامه براي ارزیابی شدت وقوع، احتمال وقوع و احتمال شناسایی ریسک8هاست [ سازوکار شکست
نفر از مدیران، مجریان و  25شده بین  نامه طراحی پرسش اي طراحی شد. نامه شده، پرسش شناسایی

آوري شد. در  شده، جمع نامه تکمیل پرسش 18هاي حفاري توزیع و  ي متهکارشناسان فنّی پروژه توسعه فناور
تایی استفاده شده است. براي شدت ریسک، عدد پنج  نامه براي هر شاخص از طیف لیکرت پنج این پرسش

1. Preliminary Hazard Analysis  
2. Hazard and Operability study 
3. What If 
4. Sub System Hazard Analysis 
5. Analysis System Hazard 
6. Failure Mode Effects Analysis 
7. Likelihood of occurrence  
8. Severity of impact 
9. Likelihood of detection 
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 هاي اکتشافی) مطالعات اکتشافی (مطالعه ادبیات، مصاحبه

 هاي احتمالی طرح نظري مسئله تحقیق و استخراج ریسک

نمونه آماري، ی حاصل از پیمایش (انتخاب جامعه و هاي کم آوري داده جمع
 نامه) آوري پرسش توزیع و جمع

اساس شدت، احتمال وقوع و  هاي داراي اهمیت بیشتر بر شناسایی ریسک 
 اي احتمال شناسایی با استفاده از آزمون دوجمله

هاي منتخب و  براي هر یک از ریسک RPN تعیین عدد اولویت ریسک 
 ها در قالب ابعاد چهارگانه بندي ریسک اولویت

 

 

 

 بیان مسئله و تعیین دقیق اهداف تحقیق

 بندي و تحلیل یکپارچه نتایج تحقیق و ارائه دستاوردها و پیشنهادات جمع

 

هایی است  شوند و عدد یک فقط ریسک هایی است که منجر به شکست قطعی پروژه می دهنده ریسک نشان
صورت مستقیم اثر ندارند و تنها نیاز است که پایش شوند. براي شاخص احتمال  ی پروژه به که بر نتایج نهای

 طورمعمول بهشود که  هایی اطالق می دهنده احتمال وقوع خیلی زیاد است و به ریسک وقوع، عدد پنج نشان
ر شاخص احتمال دهد. د وقوع بسیار کم و تقریباً غیرمحتمل را نشان می  دهند. عدد یک هم احتمال رخ می

هایی است که احتمال شناسایی آنها تا زمان وقوع بسیار کم است و عدد  شناسایی، عدد پنج نمایانگر ریسک
نامه مشخص، آنها را  توان با یک دستورالعمل کاري یا یک آیین هایی است که می یک نشانگر ریسک

اي،  با استفاده از آزمون دو جمله ها، نامه شناسایی و از وقوعشان جلوگیري کرد. پس از دریافت پرسش
هاي مهم از نظر شدت، احتمال وقوع و احتمال شناسایی بررسی شدند. سپس شاخص اولویت ریسک  ریسک

)RPNضرب سه شاخص شدت ریسک، احتمال وقوع و احتمال شناسایی است براي هر یک از  ) که حاصل
بندي شدند. در روش  اولویت RPNظر شاخص ها در هر یک از ابعاد، از ن ها تعیین شد. سپس ریسک ریسک

FMEA با استفاده از امتیازدهی ،RPNخطرپذیري را تعیین کرد. این رهنمود بیانگر   توان نمره اولویت ، می
و تیم  این است که اعداد با اولویت ریسک باالتر، جهت آنالیز و تخصیص منابع (اهدف بهبود) مقدم هستند

هاي باالتري دارند. همچنین مراحل کلی روش تحقیق در   RPNر کند کههایی کا پروژه باید روي ریسک
 شود. ، دیده می1نمودار شماره 

 شده تحقیق مراحل طی -1نمودار 
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 جامعه و نمونه آماري -1 -3

داراي نظران حوزه توسعه فناوري در این صنعت هستند که  جامعه آماري این پژوهش، متخصصان و صاحب
هاي حفاري  سازي تجهیزات صنعت نفت و گاز با تأکید بر مته هاي بومی حداقل یک بار مشارکت در پروژه

گیري گلوله برفی استفاده شد. درمجموع جهت  اند. براي شناسایی افراد حاضر در نمونه از روش نمونه بوده
ع و احتمال شناسایی، از نظرات و شده، بر اساس شدت وقوع، احتمال وقو هاي شناسایی بندي ریسک اولویت
هاي حفاري  تن از کارشناسان و مدیران پروژه توسعه فناوري تجهیزات نفتی با تأکید بر مته 18هاي  تجربه

ارشد، دو نفر دکتري و سایر افراد مدرك کارشناسی داشتند. سابقه  شده است. تعداد نُه نفر کارشناسی استفاده 
ت نفت و گاز بیش از یک دهه است و حداقل در یک پروژه توسعه تجهیزات فعالیت همگی این افراد در صنع

 اند. هاي حفاري مشارکت فعال داشته صنعت نفت و گاز با تأکید بر مته
 روایی و پایایی -2 -3

ها، پس از انجام  نامه در این تحقیق سعی شده براي دستیابی به اعتبار الزم در طراحی و استفاده از پرسش
اي طراحی  نامه بررسی با مشورت و مصاحبه با متخصصان، پرسش ماتی درباره موضوع در دست مطالعه مقد

نامه به تأیید پنل خبرگان تحقیق رسید.  این پرسش که از روایی کافی برخوردار باشد. در همین راستا شود
 آلفاي ضریب اینکه به توجه کرونباخ استفاده شد. با نامه از آزمون آلفاي همچنین براي آزمون پایایی پرسش

 0.85 شناسایی احتمال و 0.8وقوع  احتمال براي و 0.89 برابر اثرگذاري شدت براي شده محاسبه کرونباخ
بنابراین قابلیت ؛ است مقبولی حد در شده توزیع نامه پرسش اعتماد قابلیت که گرفت نتیجه توان می است،

 کور به صورت حضوري توزیع شد.هاي مذ نامه شود. پرسش نامه، تأیید می اعتماد پرسش
 

 هاي پژوهش یافته -4

 يا دوجملههاي مهم از طریق آزمون  استخراج ریسک -4-1

تعیین اینکه آیا هر ریسک  منظور بهریسک شناسایی شدند.  38از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، 
داري با اهمیت است یا خیر، از  طور معنی بر اساس شدت تأثیرگذاري، احتمال وقوع و احتمال شناسایی به

اي استفاده شد. با توجه به اینکه متغیرهاي پژوهش حاضر بیش از دو حالت دارند، به دو گروه  آزمون دوجمله
کند.  ه قرار گرفتن یک متغیر در یک گروه را ساده و ممکن میشوند که این مسأله، قضاوت دربار تقسیم می
درصد از نمونه متغیرهاي  65شود؛ یعنی اگر بیش از  درصد در نظر گرفته می65یا نسبت اهمیت،  Pهمچنین 

شود. نتایج آزمون  زبانی مهم و خیلی مهم را براي یک متغیر انتخاب کنند، آن متغیر مهم محسوب می
 شوند. ، دیده می2هستند که در جدول  اثرگذارهاي مهم و  ریسک عنوان بهریسک  26اي نشان داد،  دوجمله
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بر  وقوع و احتمال شناسایی احتمال تأثیرگذاري، شدتنظر  از شده شناسایی مهم هاي ریسک -2جدول 

 اي دوجمله آزمون اساس 
محصول پس از عرضه آن به بازار (به کار  نپذیرفتن

 بردار) بهره يها شرکت ينگرفتن آن از سو
هاي  گیري دیرهنگام قواعد بازار در حوزه شکل نگرفتن یا شکل

 هاي حفاري مته
 زاتیدر حوزه تجه بخش تینبود نهاد استاندارد و مشروع

 صنعت نفت
 تأمین مالی محدود براي توسعه محصول

 چرخه عمر فناوري و تغییر اساسی فناوري
 ای ازیمورد ن آالت نیو ماش زاتیبه تجه یابیناممکن بودن دست

 در آن ریتأخ

ر د ریتأخ ای دیساخت و تول يها يبه فناور یابیناممکن بودن دست هیبازگشت سرما زانیشفاف نبودن م
 آن

 کمبود نیروي انسانی ماهر و متخصص هاي کالن تغییر مکرر قوانین و سیاست

ها و  قدیمی بودن لوله(هاي مکمل و مناسب  نبود زیرساخت المللی هاي بین ها و محدودیت بروز تحریم
 هاي حفاري) دکل

از  یبردار نفت بهره يها شرکت قیردقیشناخت غ
 موجود در کشور يها يتوانمند

همکار به علّت  يها از سازمان یکی ادیز یزن چانهقدرت 
 دانش فنّی بودن يانحصار

 هاي مشابه هاي عملیاتی در پروژه کمبود تجربه نرخ ارز و تورم)( هاي اقتصاد کالن تغییرات شاخص
 انتخاب نامناسب شرکا نیگزی/ محصوالت جاها ينکردن فناور ییشناسا

 پروژه یاحتمال يها سکیاز ر ریمد یناآگاه ممکن فناوريهاي  ارزیابی و انتخاب اشتباه گزینه

ها  حضور در مناقصه يبرا ادیبا مبالغ ز يها نامه لزوم ارائه ضمانت ی مدنظرشناس نیزم يها هیتناسب نداشتن مته با سازند و ال
 بردار بهره يها و انعقاد قرارداد با سازمان

 هاي رقیب خارجی هاي متعلق به شرکت اختراعنقض حقوق  طراحی نامناسب مراحل توسعه محصول
 یمحصول داخل یشیبردار با تست آزما بهره يها مخالفت شرکت هاي مکمل انتخاب نادرست اقالم جانبی و دارایی

  
 RPNمحاسبه عدد اولویت ریسک  -2 -4

 FMEAشده باید ارزیابی شوند. براي انجام این ارزیابی از روش  هاي شناسایی در این مرحله، ریسک
بینی اثرات  هاي ارزیابی ریسک براي تحلیل ریسک و پیش که یکی از پرکاربردترین روش استفاده شده است

ویت خطرپذیري را از توان نمره اول ، میRPNبا استفاده از امتیازدهی  FMEAآن بر اهداف است. در روش 
 ضرب شدت وقوع، احتمال وقوع و احتمال شناسایی تعیین کرد. طریق حاصل
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 RPNها بر اساس عدد  بندي ریسک رتبه -3جدول 

 ها ریسک ابعاد
شدت 

 تأثیر
احتمال 

 وقوع
احتمال 

 RPN شناسایی

نهادي/ 
 قانونی

 

 هاي کالن تغییر مکرر قوانین و سیاست
 حفاظت ضعیف از حقوق مالکیت فکري

 يبرا ادیبا مبالغ ز يها نامه لزوم ارائه ضمانت
ها و انعقاد قرارداد با  حضور در مناقصه

 بردار بهره يها سازمان
 

 بخش تینبود نهاد استاندارد و مشروع
  هاي بعد نهادي/ قانونی ریسک RPNمیانگین 

بازار و 
 سازي تجاري

 

محصول پس از عرضه آن به بازار  رفتنینپذ
 يها شرکت ي(به کار نگرفتن آن از سو

 بردار) بهره


بردار با تست  بهره يها مخالفت شرکت
 یمحصول داخل یشیآزما

 

 المللی هاي بین محدودیتها و  بروز تحریم
 یبردار نفت بهره يها شرکت قیردقیشناخت غ

 موجود در کشور يها ياز توانمند
 

اقتصاد کالن (نرخ ارز و  يها شاخص راتییتغ
 تورم)

 

قواعد  رهنگامید يریگ شکل ایشکل نگرفتن 
 يحفار يها مته يها بازار در حوزه

 

  سازي هاي بعد بازار و تجاري ریسک RPN میانگین

 مالی
 

  هیبازگشت سرما زانیشفاف نبودن م
  تأمین مالی محدود براي توسعه محصول

  مالی هاي بعد ریسک RPNمیانگین 

 فناورانه

  چرخه عمر فناوري و تغییر اساسی فناوري
/ محصوالت ها ينکردن فناور ییشناسا

 نیگزیجا
 

هاي ممکن  ارزیابی و انتخاب اشتباه گزینه
 فناوري



 يها هیتناسب نداشتن مته با سازند و ال
 هاي مختلف در میدان یشناس نیزم

 

 طراحی نامناسب مراحل توسعه محصول
هاي  انتخاب نادرست اقالم جانبی و دارایی
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 ها ریسک ابعاد
شدت 

 تأثیر
احتمال 

 وقوع
احتمال 

 RPN شناسایی

 مکمل
و  زاتیبه تجه یابیناممکن بودن دست

 در آن ریتأخ ای ازیمورد ن آالت نیماش


ساخت  يها يبه فناور یابیناممکن بودن دست
 در آن ریتأخ ای دیو تول

 

  هاي بعد فناورانه ریسک RPN میانگین

 عملیاتی

 کمبود نیروي انسانی ماهر و متخصص
هاي  هاي عملیاتی در پروژه کمبود تجربه

 مشابه
 

 انتخاب نامناسب شرکا
 پروژه یاحتمال يها سکیاز ر ریمد یناآگاه

 يها از سازمان یکی ادیز یزن قدرت چانه
 دانش فنّی بودن يهمکار به علّت انحصار



قدیمی (هاي مکمل و مناسب  نبود زیرساخت
 هاي حفاري) دکلها و  بودن لوله



  هاي بعد عملیاتی ریسک RPN میانگین

 
صورت است که  این هگانه ب پنجاساس ابعاد  ها بر  اولویت ریسک ،3در جدول  آمده عمل بهبر اساس نتایج 

سازي در رتبه  تجاري، بعد بازار و آن از بعدهاي نهادي و قانونی است.  ترین ریسک مربوط به ریسک یتپراهم
گیرند.  هاي بعدي اهمیت ریسک قرار می عملیاتی و فناورانه هم در اولویت دوم اهمیت قرار دارد. ابعاد مالی،

 اند. ، نشان داده شده4ده ریسک داراي اولویت، در جدول 
 

 RPNها بر اساس عدد  بندي ریسک یتاولو -4جدول 

 RPN بعد  ریسک رتبه

ها و انعقاد قرارداد با  حضور در مناقصه يبرا ادیبا مبالغ ز يها نامه ضمانتلزوم ارائه  1
 بردار بهره يها سازمان

  نهادي و قانونی

بازار و  یمحصول داخل یشیبردار با تست آزما بهره يها مخالفت شرکت 2
 سازي تجاري

 

 اقتصاد کالن (نرخ ارز و تورم) يها شاخص راتییتغ 3
بازار و 

 سازي تجاري
 

 يها شرکت يمحصول پس از عرضه آن به بازار (به کار نگرفتن آن از سو رفتنینپذ 4
 بردار) بهره

بازار و 
 سازي تجاري

 



 67    گازهاي توسعه فناوري تجهیزات صنعت نفت و  یسکرارزیابی 

 

 RPN بعد  ریسک رتبه

  عملیاتی انتخاب نامناسب شرکا 5
  نهادي و قانونی بخش تینبود نهاد استاندارد و مشروع 6

 المللی بینهاي  ها و محدودیت بروز تحریم 7
بازار و 

 سازي تجاري
 

 فناورانه در آن ریتأخ ای دیساخت و تول يها يبه فناور یابیناممکن بودن دست 8
  نهادي و قانونی هاي کالن تغییر مکرر قوانین و سیاست 9

 عملیاتی هاي مشابه هاي عملیاتی در پروژه کمبود تجربه 10

 
 پیشنهادهاگیري و  یجهنت -5

هاي پیشرفته،  هاي جهانی در دسترسی به فناوري ی، محدودیتالملل نیب صحنه دروضعیت خاص ایران 
ي فناوري تجهیزات در ساز یبومراهبردي بودن صنعت نفت از بعد سیاسی و اقتصادي و علل متعدد دیگر، 

سازي فناوري در بخش تجهیزات  هاي توسعه و بومی این صنعت را به الزامی اساسی تبدیل کرده است. پروژه
ها،  هاي زیادي دارند. یکی از راهکارهاي افزایش اثربخشی و کارایی این پروژه صنعت نفت و گاز، ریسک

این مقاله به این سؤال پاسخ داده شده که هاي مرتبط است. در  شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک
هاي حفاري چه هستند. براي  سازي فناوري با تأکید بر مته هاي توسعه و بومی هاي موجود در پروژه ریسک

ریسک  38هاي اکتشافی، تعداد  پاسخ به این سؤال کلیدي، ابتدا با مرور ادبیات مربوط و همچنین مصاحبه
ي و قانونی، فناورانه، مالی، بازار و عملیاتی شناسایی شدند. براي هر یک از توسعه فناوري در پنج بعد نهاد

، سه شاخص شدت ریسک، احتمال وقوع و احتمال شناسایی آن در FMEAها بر اساس روش  ریسک
نامه  پرسش 25نامه از میان  پرسش 18هاي توسعه فناوري اختصاص یافت. پس از دریافت تعداد  پروژه
هاي حفاري، با استفاده از آزمون  ن خبرگان توسعه فناوري تجهیزات صنعت نفت و گاز و متهشده در میا توزیع

 ریسک مهم از نظر شدت، احتمال وقوع و احتمال شناسایی تعیین شدند. سپس شاخص 26اي، تعداد  دو جمله
ضرب سه شاخص شدت ریسک، احتمال وقوع و احتمال شناسایی است،  ) که حاصلRPNاولویت ریسک (

 RPNها در هر یک از ابعاد از نظر شاخص  ها تعیین شد. سپس ریسک براي هر یک از این ریسک
خطرپذیري را   توان نمره اولویت ، میRPNبا استفاده از امتیازدهی  FMEAبندي شدند. در روش  اولویت

تخصیص منابع (با  تعیین کرد. این رهنمود بیانگر این است که اعداد با اولویت ریسک باالتر، براي آنالیز و
 هاي باالتري دارند.  RPNهایی کار کند که  و تیم باید روي ریسک هدف بهبود) مقدم هستند

گانه، بعد نهادي و قانونی بیشترین  هاي موجود در هر یک از ابعاد پنج ریسک RPNبر اساس میانگین 
سازي، مالی، عملیاتی و  يتجارار و یب ابعاد بازترتگانه دارد. سپس به  را در میان ابعاد پنج RPNمیانگین 

فناورانه قرار دارند. این یافته بر نقش انکارناپذیر دولت در فرایند توسعه فناوري در این صنعت تأکید دارد. در 
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هاي توسعه فناوري به صورت  صورت ایفا نکردن نقش مناسب از سوي دولت، احتمال شکست پروژه

هاي داراي اهمیت است که در  هاي تحقیق، شناسایی ریسک افتهیابد. یکی دیگر از ی محسوسی افزایش می
 هاي نامه ضمانت ارائه ها، ریسک لزوم این میان ده ریسک از اهمیت بیشتري برخوردارند. از میان تمام ریسک

بردار از باالترین اولویت برخوردار  بهره هاي سازمان با قرارداد انعقاد و ها مناقصه در حضور براي با مبلغ زیاد
ي حفاري، لزوم ها متهخاص  صورت  بههاي تجهیزات نفتی،  يفناوري جدي در توسعه ها چالشاست. یکی از 

ي حفاري جزئی از ها مته. استفناوري  دهنده توسعهي ها شرکتي با مبلغ زیاد از طرف ها نامه ضمانت  ارائه
این فناوري، براي دریافت سفارش، دو سازوکار  دهنده توسعههاي  شرکت تجهیزات ساخت سفارشی است؛ لذا

تضمین خرید از سوي یک شرکت  صورت  بهها یا باید در مناقصه برنده شوند یا  پیش رو دارند. این شرکت
هاي اولیه  ینههزمنظور پوشش  ها باید به نفتی عمل کنند. در هر یک از این دو حالت، این شرکت بردار بهره

ي با مبلغ زیاد (با توجه به قیمت باالي ها نامه ضمانتپرداخت دریافت کنند که نیازمند  یشپوسعه فناوري، ت
هاي مالی الزم را پیش از ورود به  بینی ها باید پیش این تجهیزات) است. براي مدیریت این ریسک، شرکت

باید فضایی را فراهم آورند  ادهاي مسئولهاي خود لحاظ کنند. همچنین نه ها انجام داده و در برنامه این پروژه
نامه برخوردار باشند. دومین ریسک مهم تمایل  هاي عمومی براي صدور ضمانت یتحمابتوانند از  ها شرکتکه 

هاي آزمایشی محصول اولیه تولیدکننده داخلی است. یکی از  بردار به انجام تست هاي بهره نداشتن شرکت
هاي واقعی است  یطمحدر  هانآي حفاري، امکان تست ها متههاي مربوط به  يفناورین نکات در توسعه تر مهم

تا بتوان به رفع نواقص و مشکالت پیش از عرضه نهایی محصول پرداخت. در بسیاري مواقع، این امکان 
هاي واقعی مانند میادین نفتی و گازي وجود ندارد. دو پیشنهاد ممکن  یطمحدر  دهنده توسعهي ها شرکتبراي 

دهنده فناوري  هاي توسعه براي مدیریت و کاهش این ریسک شامل: الف. تخصیص میادین پایلوت به شرکت
بردار از  هاي بهره هاي احتمالی شرکت منظور بازگشت خسارت ها به هاي حفاري و ب. بیمه کردن این تست مته

 نهادهاي حاکمیتی است.  سوي
را به  ها پروژهجدي، بازگشت سرمایه  صورت  به هاي اقتصاد کالن (نرخ ارز و تورم) نیز تغییرات شاخص

شود،  یم دهنده توسعههاي شرکت  ینههزاندازد. در بسیاري موارد، افزایش نرخ ارز سبب افزایش  یممخاطره 
کند. ایجاد و توسعه  یموژه را از شرایط اقتصادي خارج پر عمالًاما کارفرما این تغییر را نپذیرفته و 

تواند موجب کاهش آثار منفی  یمجلوگیري از آثار منفی تغییرات نرخ ارز و تورم  منظور بههاي حمایتی  سازوکار
هاي  کارگیري آن توسط شرکت چهارمین ریسک داراي اولویت نپذیرفتن محصول و به این ریسک شود.

به دالیل مختلف  بردار بهرهي ها شرکتتوسعه فناوري،  وجود با. در بسیاري مواقع حتی بردار نفتی است بهره
ازجمله تمایل نداشتن به پذیرش ریسک استفاده از محصول داخلی و عادت به مصرف محصوالت خارجی، 

 رود. یمبین فرایند توسعه فناوري در ابتداي راه از  عمالًیستند و نحاضر به خرید و استفاده از این محصوالت 
ي تقاضا در بازار را تدارك ببینند. ها حداقلباید پیش از شروع پروژه، این ریسک را مدیریت کنند و  ها بنگاه

ها براي ورود به بازار  تواند به این شرکت المللی نیز می هاي تجاري معتبر بین توسعه محصول مشترك با نشان
اده صحیح از قانون حداکثر توان داخلی، یکی از کمک کند. همچنین خریدهاي تجمیعی دولتی و استف

هاي مهم، انتخاب نامناسب شرکاي  پیشنهادهاي اصلی براي کاهش این ریسک است. یکی دیگر از ریسک
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منظور توسعه فناوري است. در واقع شرکاي خارجی با اهداف مختلفی وارد فرایند همکاري  المللی به بین

ي ها بنگاهاحب بخشی از بازار داخلی است. در این بخش، هوشمندي شوند. عمده دالیل، مربوط به تص یم
توان فنّی و تخصصی در چه سطحی است.  ظرن ازاقتصادي ضروري است؛ از این جهت که اوالً این شریک، 

هاي پیشین این شرکت چه است  يهمکارثالثاً سابقه  و ثانیاً اهداف این مجموعه از همکاري فناوري چیست
هاي حفاري  ي توسعه فناوري متهها پروژهي موارد، انتخاب شریک نامناسب، سبب عقیم ماندن ]. در بسیار4[

 در ایران شده است. 
کلی نتایج این تحقیق داراي دو تفاوت اساسی با سایر تحقیقات است. اولین تمایز در شناسایی و  طور به

جامع و در قالب پنج بعد نهادي و  صورت هاي توسعه فناوري تجهیزات صنعت نفت و گاز به  ارزیابی ریسک
هاي قبلی نیز اشاره شد، عمده تحقیقات،  که در بخش طور قانونی، فناورانه، مالی، بازار و عملیاتی است. همان

اند. دومین تمایز  هاي توسعه فناوري پرداخته ندرت به مقوله ریسک به بر فرایند توسعه محصول تکیه دارند و
هاي  شین، تمرکز بر بستر خاص صنعت نفت و گاز ایران و به صورت خاص، متهاین تحقیق با تحقیقات پی

 ها سکیر نیاز ا یبخشکند.  ها و تحقیقات متمایز می ها را از سایر حوزه بندي ریسک حفاري است که اولویت
، هستند يادیز تیاهم يدارا يحفار يها مانند مته یخاص زیو تجه رانیکه در بستر صنعت نفت و گاز ا

فناوري، تمایل نداشتن  دهنده توسعهي ها شرکتي با مبلغ زیاد از طرف ها نامه ضمانت ارائهقرارند: لزوم  ازاین
هاي  هاي آزمایشی محصول اولیه تولیدکننده داخلی، تغییرات شاخص بردار به انجام تست هاي بهره شرکت

ها، تجهیزات و  بسا در سایر حوزه بخش. چه اقتصاد کالن (نرخ ارز و تورم) و نبود نهاد استاندارد و مشروعیت
 هاي دیگري از اهمیت بیشتري برخوردار باشند. کشورها ریسک

بندي شوند  هاي مختلف نقشه راه طبقه ها بر اساس الیه شود که این ریسک براي تحقیقات آتی پیشنهاد می
آورنده این  وجود ها اقدام کرد. علل بهها را نیز شناسایی و براي مدیریت آن ریزي، ریسک تا بتوان در فاز برنامه

 توانند در تحقیقات آتی بررسی شوند. ها و ارائه راهکارهاي جامع براي پیشگیري و مقابله با آنها هم می ریسک
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