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Abstract: 
The pressure of social demands and the short-term benefits of exploiting oil reserves with 

a deeper technological development in the upstream field of the Iranian oil industry is a kind 

of asynchronous. In this article, this asynchrony is examined as a strategic-discursive practice, 

through reviewing documents and interviewing relevant individuals, and by combining two 

methods of thematic analysis and discourse analysis. The importance of oil revenues and fuel 

consumption has turned the exploitation discourse into a dominant discourse in the oil 

industry. In contrast to this discourse, three technological development discourses, including: 

internal production discourse, research discourse, and productive development of oil fields. 

The conflict between the internal production discourse with the exploitation discourse on 

competitiveness of domestic products relative to foreign products in three areas is price, 

quality and speed. The conflict of discourse of research with the discourse of exploitation in 

asynchronous the results of the research are related to the needs of the oil industry. The main 

conflict between productive development of oil fields discourse with the exploitation discourse 

is the process of achieving technology with implementation of development projects. Given 

the prevailing discourse of exploitation, this Asynchronous should be managed through the 

establishment of strategic balances by strengthening the technology development discourse. 
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 در یگفتمان يکردیرو با يفناور توسعه يهایناهمزمان لیتحل
رانیاجمهوري اسالمی  نفت صنعت یباالدست حوزه

(  تاریخ دریافت: 96/07/02 تاریخ پذیرش: 1397/03/16)  

محمد امین قانعیراد1، حمیدرضا فرتوکزاده 2، محمدرضا آذرآئین3  

 چکیده
 صنعت یباالدست حوزه در وريآفن يزا درون توسعه با ینفت ریذخا از يبرداربهره مدت کوتاه منافع به یابیودست یاجتماع مطالبات فشار
 قیطر از و یگفتمان – يراهبرد امر یک عنوان به یزمان ناهم نیا حاضر مقاله در.است یزمان ناهم نوعی دچار رانیاجمهوري اسالمی  نفت
 ینفت درآمدهاي تیاهم.است شده یبررس گفتمان لیتحل و مضمون لیتحل روش دو از یبیترک با و مرتبط افراد با مصاحبه و اسناد یبررس

ـ ا مقابل در. است کرده تبدیل نفت صنعت در غالب گفتمان به را يبردار بهره گفتمان مردم مصرفی سوخت تامین و  سـه  گفتمـان،  نی
 بـین  منازعـه . رندیگ یم قرار ینفت نیادیم ور بهره توسعه وگفتمان پژوهش داخل،گفتمان ساخت گفتمان: شامل يورآفن توسعه گفتمان
 حوزه سه در خارجی کاالهاي به نسبت داخلی محصوالت يریپذ رقابت در یزمان ناهم سر بر يبردار بهره گفتمان با داخل ساخت گفتمان
 نفت صنعت روز هايمساله با پژوهش نتایج یزمان ناهم در يبردار بهره گفتمان با پژوهش گفتمان منازعه .است سرعت و کیفیت ، قیمت

 بـه  یـابی دسـت  یندآفر یزمان ناهم در ینفت نیادیم ور بهره توسعه گفتمان ،منازعه نیتر یاصل. هاست پژوهش نتایج يریکارگ به سکیر و
 يها تعادل يبرقرار قیطر از دیبا ها یزمان ناهم نیا يبردار بهره گفتمان غلبه به توجه با. است توسعه يها طرح اجراي ندآیفر با وريآفن

ـ  ریذخا ياقتصاد منافع از عادالنه يبرخوردار هم بلندمدت افق کی در تا شود تیریمد يورآفن توسعه گفتمان تیتقو با يراهبرد  نیب
.شود فراهم کشور يبرا يورآفن يزا درون توسعه فرصت هم وشود  حاصل ینفت ینسل

  :کلیدي واژگان
 .نفت صنعت گفتمان، تحلیل ،یزمان ناهم آوري،فن توسعه
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  مقدمه -1

 در آوريفـن  عمـر  دوره که شودمی محسوب محوري آوريفن يها بخش از نفت صنعت باالدستی حوزه
 فـراوان  گازي و نفتی هايمیدان که ایران اسالمی جمهوري مثل کشوري براي و است طوالنی نسبتاً آن

  .رود یم شمار به اساسی اولویت یک است توجه قابل آن در بالقوه صنعتی يها تیظرف و دارد
   صـاحب  یخـارج  يهـا  شـرکت  بینصـ  ملی منابع نیا افزوده ارزش عمده آورانه،فن قدرت نیا فقدان در

 در نفـت  تولیـد  بـه  کشـور  وابستگی رغم به اما .شود یم یصنعت يکشورها در کنندگان مصرف و يآورفن
 تولیـد  میـزان  کـه  یدرحـال . دارد وجـود  درآمـد  کسـب  نظر از آنها با زیادي تفاوت کشورها، سایر با قیاس

 توتال از باالتر مراتب به) زیخ نفت کشورهاي نیتر بزرگ عنوان به( عربستان و ایران نفت ملی يها شرکت
 درآمـد  از هـا  آن درآمد اما است) مالزي( پتروناس و) نروژ( اویل استات ،)آمریکا( موبایل اکسون ،)فرانسه(
 مربوط) يندیفرآ مدیریتی مسایل بر عالوه و( عمدتاً عظیم درآمدي تفاوت این. است کمتر ها شرکت نیا

]. 1[ اسـت  نیافته مطلوبی توسعه کشور دو این در که است نفت...)  و بازاریابی و فرایند تولید،( يفناور به
 تجهیزات ساخت تا توسعه و تحقیق سطوح در ایران نیز و خاورمیانه زیخ نفت کشورهاي کمبودهاي بیشتر
 است آورانهفن يها تیقابل به موسوم و خاص يها تیقابل کسب سطوح این به رسیدن اصلی شرط و است

]2[. 
 داشـته  احاطـه  صنعت این بر انقالب از ازقبل یحت که مسلطی گفتمان نفت صنعت مانند مهمی حوزه در

 در توانمنـدي  گفتمـان  اسـت،  بخشـیده  جهـت  را سیاستگذاران و صنعت این بدنه ونگرش تصور و است
 خـام  نفـت  نیافتـه،  توسـعه  نیز و خیز نفت کشورهاي تمام مانند به گفتمان این در. است »برداري بهره«

 و اسـتفاده  بنابراین. شود فروخته و برداري بهره استخراج، باید که گردد می قلمداد طبیعی رایگان دارایی
 توسعه کشورهاي کارآفرینان بلکه است نبوده کشورها این مساله ها، آن پیرامون يفناور از افزایی ارزش
 ملیتی چند هاي شرکت بیشتر امروزه که حالی در. اند رفته برداري بهره هاي يفناور آفرینش سراغ یافته
 کشـورهاي  بـه  هـا  آن سوي از يفناور فروش اما هستند نفت فاقد که اند آمده پدید کشورهایی در نفتی
  ].3[ آنهاست نفت فروش از بیشتر یا معادل خیز نفت

 صنعت درونزاي توسعه هزینه و زمان ریسک، با مدت کوتاه منافع به دستیابی و یاجتماع مطالبات فشار 
 مسئولیتی ناهمزمانی این مدیریت براي نیز بازیگران از یک هیچ و است ناهمزمانی نوعی دچار فناوري و
 بلندمدت منافع نفع به ناهمزمانی این مدیریت جاي به نیز دولتی بازیگران حتی. بینند نمی خود متوجه را

 مساله به توجه. زنند می دامن آن به و اند شده منازعه طرف یک به تبدیل خود موارد از بسیاري در ملی،
 امکـان  آن یاجتمـاع  ابعـاد  بـه  توجه بدون و یکارشناس– یفن مساله عنوان به يفناور توسعه یناهمزمان

 یک مثابه به يفناور سیاست موضوع مقاله نیا در لذا است داده کاهش بشدت موثررا يها افتیره دیتول
 اتخـاذ  نفت صنعت توسعه جریان به گفتمانی رویکرد منظور این براي. گیرد قرار توجه مورد اجتماعی امر

 را ايحاشـیه  هـاي  گفتمـان  و غالـب  گفتمـان  بین نزاع دهد می اجازه ما به گفتمانی رویکرد. است شده
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 و اند مانده حاشیه در ناهمزمانی نوعی علت به اي حاشیه هاي گفتمان چگونه دهیم نشان و کنیم تشریح
  .اند نکرده فراهم را غالب گفتمان در تحول امکان

  
  پژوهش ينهیشیپ -2

ـ ز يهاسرفصل در است شده انجام رانیا نفت صنعت در يورآفن توسعه خصوص در که هاییپژوهش  ری
  :هستند یبررس قابل

 نفتی يقراردادها چارچوب در يورآفن انتقال

 و ها استیس ضمنی طور به که دهد یم نشان) انقالب از قبل( کشور نفتی يقراردادها تاریخی ریس مطالعه
 هـا  دولـت  اما ؛]5[ ]4[ است گرفته نظر در يورآفن انتقال يبرا نفتی يقراردادها در يمتعدد يراهکارها
ـ  نفتـی  درآمدهاي کسب يبرا يابزار صرفاً را نفتی يقراردادها ـ ازا. دانسـتند  یم ـ تأک رو، نی       انتقـال  بـر  دی

 وجود صورت در قراردادها. است نبوده قراردادها این نیتزئ جز يزیچ نهایتاً نفتی يقراردادها در يآورفن
ـ  داخـل،  در يفناور توسعه و جذب يبرا الزم يها نهیزم  .]5[کنـد  کمـک  يورآفـن  انتقـال  بـه  توانـد  یم

ـ  نیب نفتی يها شرکت نقش و جایگاه که دهند یم نشان ها پژوهش ،نیهمچن  توسـعه  و انتقـال  در یالملل
 از يورآفـن  انتقـال  بر و نشده درك یخوب به ما کشور در هنوز موضوع نیا اما. است کرده رییتغ يورآفن

   ]. 5[شود یم دیتأک ها شرکت نیا
 یخارج يگذار هیسرما قیطر از يورآفن توسعه

 یگروه.است داده شیافزا را توسعه درحال يکشورها یوابستگ یخارج يگذار هیسرما که معتقدند گروهی
  :شمارند یبرم را یخارج يگذار هیسرما مثبت آثار زین

   توسعه و قیتحق قیطر از فنّاورانه -یعلم رساختیز تیتقو و جادیا •
   دیجد و یتخصص يها حوزه در ژهیو به یانسان هیسرما لیتشک به کمک  •
 يهـا  چـالش  به ییگو پاسخ باهدف ژهیو به نینو تیریمد رساختیز ينوساز و توسعه به کمک  •

   یجهان دیجد
ـ  و بـوده  برخـوردار  الزم طیشـرا  از دیبا گذار هیسرما ،یخارج يگذار هیسرما یاثربخش نیتضم يبرا  طیراش

  ].6[باشد آماده نیز خرد و کالن سطح در زبانیم کشور
  صنعت زاتیتجه)يساز یبوم( داخل ساخت

 را نییسـنگ  يهـا  يگذار هیسرما است شرفتهیپ یا متوسط يها يورآفن ازمندین که زاتییتجه داخلی دیتول
 این مدیریت در نفت وزارت ریخط تیمسئول و نفتی اتیعمل در باال اریبس يها سکیر به توجه با .طلبد یم

 و کنـد  اسـتفاده  جهـانی  معتبـر  ياستانداردها با فنی زاتیتجه و قطعات از بایستی وزارتخانه این صنعت،
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 تعامل يبرا مناسبی يها نهیزم منطقاً داخل در نفتی زاتیتجه ساخت يبرا خارجی سازندگان با مشارکت

 انتقال يبرا را راه البته که کند یم فراهم را خارجی شرفتهیپ يها شرکت با ایرانی مدیران و مهندسان فنی
  .]5[سازد یم هموار يفناور توسعه و

  جذب تیظرف و آورانهفن يها تیقابل

 قـرار  یموردبررسـ  سـاختارها  و یانسـان  يروین حوزه دو در را جذب تیظرف عمدتاً شده انجام يها پژوهش
 علمـی  يها تیظرف جادیا اوالً،: است شرط دو مستلزم يورآفن توسعه و انتقال درخشان دیدگاه از اند داده

ـ ا جذب يبرا انسانی يروین در الزم فنی يها مهارت و  در موجـود  يهـا  یدگیـ چیپ کامـل  درك و هـا  دهی
ـ ثان و هـا  يورآفـن  ایـن  با مرتبط دهیچیپ زاتیتجه و ابزار از استفاده نحوه و جدید يها يفناور  ایجـاد  اً،ی

 و ورانـه آفـن  يهـا  ينـوآور  بـه  دنیرس يبرا انسانی يروین در الزم فنی ابتکارات و علمی يها يتوانمند
  .]5[ها يفناور این يساز يتجار و توسعه سپس

 ظرفیـت  از مهمـی  اجزا و ابعاد مطلوب حد در دیجد يها يفناور جذب عدم علل تحلیل در نیز ،سجادیان
 تبیـین  را یعلمـ  يهـا  آمـوزش  نبـودن  روز ،به پاسخگو و مسئول یمتول و یسازمان ساختار ازجمله جذب

 و يفنـاور  توسـعه  سـتاد  مانند یموضوعات ملی کالن سطح در هم زین یداخل يساختارها در.  ]7[کند یم
ـ بالتکل کشـور  يانـرژ  عالی يشورا، يانرژ وزارت سیتأس ،گاز و نفت ينوآور  سـاختار  در و ]8[بـوده  فی

 يواحـدها  مشـکالت  و يادار ریناپـذ  انعطاف و سنتی مراتب سلسله تیحاکم زین نفت صنعت درون نهادي
  .]4[است نفت صنعت در يفناور توسعه در يساختار موانع يفناور توسعه و انتقال امر با مرتبط یسازمان
 حقـوق ، یحقـوق  کـارکرد  بـا  یینهادهـا ، يآور فـن  انتشار کارکرد يدارا ينهادها ازجمله نهادي يخألها

 نقش ،نیهمچن ]9... [وگر میتنظ ينهادها ، ياستانداردساز کارکرد با ییهادهان ،يفکر و یصنعت تیمالک
 موردتوجه ]8[يفناور يپارامترها بر يساز یخصوص ریتأث و نفت صنعت ينهاد لیتحل در یخصوص بخش

 داده نسـبت  ينهاد یشدگ قفل به جذب تیظرف کاهش يگرید پژوهش در.است گرفته قرار گرانپژوهش
 . ]10[است شده آورانهفن يریادگی فیتضع به منجر چرخه کی قالب در که شده

 موردتوجـه  يورآفـن  توسـعه  در موضـوع  سه که شود یم مالحظه فوق يها پژوهش از يبند جمع کی در
ــه ــال اول موضــوع.  اســت قرارگرفت ــطر از يورآفــن انتق ــ يقراردادهــا قی ــأث دوم موضــوع ، ینفت  ریت

 مشـارکت  قیـ طر از يورآفـن  توسـعه  سـوم  موضـوع  و داخل در يفناور توسعه بر یخارج يگذار هیسرما
ـ ا ها پژوهش نیا اکثر مشترك لیتحل. است نفت زاتیتجه داخل ساخت در یخارج يها شرکت  اسـت  نی

 بـه  یول است داشته وجود کشور يبرا فوق موضع سه هر در يفناور توسعه يبرا یخوب يها فرصت:  که
 تیظرف بودن نییپا و. است نشده بینص یچندان بهره ها فرصت نیا از کشور در نییپا جذب تیظرف لیدل

  .است شده داده ارجاع يساختار ضعف و یانسان يروین ضعف عامل دو به زین جذب
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 يفنـاور  توسعه محور که است مفروض نیا حامل نفت صنعت در يفناور مسئله از يبند صورت نوع نیا

ـ ظرف رشـد  بـه  توجه با که یدرحال است يورآفن انتقال و یخارج يها شرکت به اتکا ـ تحق يهـا  تی  و قی
  .شود یتلق مکمل ریمس عنوان به تواند یم ریمس نیا ها حوزه یبعض در یداخل توسعه
ـ  باعـث  جـذب  تیظرف عنوان تحت یموضوع به ها چالش و ها یناکام همه ارجاع ،نیهمچن  کـه  شـود  یم
ـ ا یاسیس و ي،اقتصاد یاجتماع يها یژگیو با يکشور در يفناور توسعه دهیچیپ مسئله به نسبت  از( رانی

 در گـرفتن  قـرار  و انقالب از بعد ییگرا آرمان و یانقالب يها انگاره ، خارج به یخیتار يها یوابستگ ثیح
  .دهد رخ ییگرا لیتقل و يساز ساده ینوع ،)جهان و منطقه در دهیچیپ یتیامن - یاسیس نظم کی

  ينظر یمبان -1-2

 هـا  بنگـاه  و کشـورها  يبـرا  يفنـاور  سطح که است نیا کینئوکالس و کیکالس يها دگاهید فرض شیپ
 این با ].11[است نهیهز یب آن جذب و است همه دسترس در و مبادله قابل ییکاال يفناور. است کسانی

 مقابـل  در. نیست تبیین قابل یدرست به سیاسی و اجتماعی شرایط و آوريفن توسعه يها یزمان ناهم نگاه
 هـا  یزمان ناهم این تبیین براي را بهتري يها امکان فناوري به نگاه نوع دلیل به مکاتب سایر هايدیدگاه
 توسعه و قیتحق جهینت بلکه د،یآ ینم دست به آسان يفناور معتقدند ان،یساختارگرا ازجمله. کند یم فراهم

ـ ترت نیا به. است کار ضمن يریادگی و  آن در کـه  ياقتصـاد  و یخیتـار  طیشـرا  لهیوسـ  بـه  يفنـاور  ب،ی
 جهیدرنت است ممکن که ياآورانهفن یوابستگ به نسبت انیساختارگرا. شود یم مشروط است افتهی توسعه

 یمعضـالت  جـاد یا سـبب  امـر  نیا ها آن نظر به. بودند نگران کند، بروز یواردات يفناور بر ازحد شیب هیتک
ـ گ شـکل  عـدم  و نامناسـب  يفنـاور  يریکـارگ  بـه  شده، منسوخ و متیق گران يها يفناور ورود چون  يری
  ].12[شود یم یمحل آورانهفن يها تیقابل

 ابـد، ی یم انتقال توسعه درحال يکشورها به جاافتاده و بالغ يها يفناور عمدتاً ازآنجاکه معتقدند انینهادگرا
 از. ]13[اسـت  مهـم  اریبس شده، افتیدر يها يفناور از يبردار بهره و يساز نهیبه انطباق، جذب، یچگونگ

 و دارد یفرهنگـ  جنبه باشد داشته يماد جنبه آنکه از شیب کشورها نیا در يفناور توسعه یینهادگرا نگاه

 قالب در يفناور انتقال
 ینفت يقراردادها

 قیطر از يفناور انتقال
 یخارج يگذار هیسرما

 در یخارج مشارکت
 زاتیتجه داخل ساخت

 جذب تیظرف

 ساختار  یانسان يروین
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  ] .14[شد خواهد يورآفن توسعه ژهیو به آن عام مفهوم به توسعه به منجر یفرهنگ موانع رفع قتیحق در

 جـاد یا اسـاس،  نیا بر. داند یم» يورآفن بر تسلط« را کشورها یرقابت يها تیمز شهیر ،یتکامل اتینظر
 اسـاس  بـر  نـه  نـاقص،  بـازار  طیشرا در و بنگاه کی سطح در تیمز نیا و است ریپذ امکان یرقابت تیمز

. شود یم نییتع يفناور بر تسلط در ها بنگاه ییکارا زانیم به بلکه کشور، کی دیتول عوامل شتریب يموجود
 يناکـارا  صیتخص نه است، کم مهارت خاطر به عمدتاً توسعه، درحال يکشورها در يور بهره بودن نییپا

ـ  و توسـعه  و قیتحق ندیفرا قیطر از را آن ها بنگاه که است یدانش ت،یمز یاصل منبع لذا. دیتول عوامل  ای
ـ تطب انتخـاب،  در کـه  خواهند یم اگر توسعه درحال يکشورها. ]15[آورند یم دست به ياندوز تجربه  و قی
ـ قابل « داشـتن  ازمنـد ین يا تاانـدازه  باشـند  موفق یواردات يها يفناور به دنیبخش بهبود  ییتوانـا  و تی
ــاور ــ. ]16[هســتند »يفن ــه،فــن يریادگی ــور آوران ــار ،يف ــدون و خودک ــهیهز ب ــ از و ســتین ن  یطرف

 بر عالوه بتواند که یاستیس یعنی مناسب استیس نیبنابرا باالست يریخطرپذ با توأم و ینیب شیپ رقابلیغ
 يارتقـا  از یناشـ  يریخطرپذ رشیپذ يبرا را مناسب طیشرا بنگاه، در ورانهآفن يریادگی به لیم شیافزا

 و سـتند ین آشنا خود يها یینارسا به توسعه درحال يکشورها در دیجد يها بنگاه.کند جادیا آن در يفناور
ـ د نیا در. ]17[کنند اصالح را ها آن دیبا چگونه که دانند ینم  يمعنـا  بـه  درواقـع  ينـوآور  ،ينظـر  دگاهی

 روش کی جادیا شامل بلکه. ستین يفناور توسعه و خلق شامل صرفاً و است یمیقد يها روش شکست
ـ  در» 1یصـنعت  ییهمپـا « استیس رو نیازا. است یتیریمد دیجد تجربه کی ای کار، یسازمانده دیجد  کی

 و دارد سـک یر ،لـذا  و است دیجد کشور آن يبرا یول نباشد دیجد جهان يبرا است ممکن هرچند کشور،
 کسب دیبا ها تیقابل از یمختلف انواع انبر،یم ریمس در. باشد مؤثر بتواند تا است اریبس يخطا و یسع به ازین

 يهـا  روش بلکـه  سـت؛ ین يسـاز  نیماشـ  شـامل  فقـط  و است يورآفن یفن ابعاد از شتریب اریبس که شود
 از تـر  سـخت  یگاه ها تیقابل نیا. است شامل زین را یتیریمد يها تیفعال ریسا و یهماهنگ ،یده سازمان

  .]18[دینام ،»2جذب يها تیقابل« را ها آن توان یم و است یفن يها تیقابل
 شـرایط  به وابسته و ریتأث تحت شدت به متأخر نظریات در وريآفن توسعه و نوآوري که شود یم مالحظه
 يبـرا  گفتمـان  نظـري  مبنـاي  مقالـه  این در راستا همین در. ردیگ یم قرار موردتوجه سیاسی و اجتماعی

ـ  عنـوان  بـه  ينوآور استیس اگر. است گرفته قرار رجوع مورد وريآفن توسعه يها یزمان ناهم تحلیل  کی
ـ ،تغ يریگ شکل ندیفرا پنهان ،مفروضات شود لیتحل یگفتمان )فرم( شیآرا  شـفاف  اسـت یس ياجـرا  و ریی
 یاجتماع يکردارها شامل که است گفتمان عنوان تحت یاجتماع برکنش یمبتن یگفتمان کردیرو.شود یم
 تمرکـز  کی با " استفاده حال در زبان" مطالعه:  از است عبارت یسنت طور به گفتمان لیتحل اما .شود یم

 کـه  شود یم میترس گفتمان از يتر گسترده منظر نجایا در اما ")بافتار(ينهیدرزم متن و گفتار" بر یلیتحل
 گفتمـان  یاصل ياجزا عنوان به ينهاد مقررات و یاجتماع کردار سمت به توجه رییتغ و است زبان از فراتر
ـ  و مـتن  فقط گفتمان منظر نیا از. است ـ  گفتـه  کـه  يزیـ چ ای  یاجتمـاع  کـردار  بلکـه  سـت ین شـود  یم

                                                        
١ Industrial Catch-Up 
٢ Absorptive Capabilities 
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   ].19[کند یم میتنظ و دیتول را ها هیانیب که است يا شده نهینهاد

 روش نیا در قیتحق پرسش. دهد یم لیتشک را گفتمان لیتحل ينظر نهیزم شیپ یاجتماع ییگرا برساخت
 متمرکز خاص موضوعات ای ندهایفرا به مربوط گفتمان قالب در یاجتماع تیواقع شدن ساخته یچگونگ به

 یگفتمان یروانشناس کردیرو و موف و الکال نظرات ریتأث تحت قیتحق نیا در یگفتمان کردیرو. ]20[است
 بـه  ما دسترسی اما دارند وجود دو هر فیزیکی و اجتماعی يها دهیپد کردهایرو نیا در. است گرفته شکل

 نحـو  بـه  ما ستهیز تیواقع که دهیا نیا. هاست گفتمان قالب در معنایی يها نظام وساطت با همواره ها آن
 در يمـاد  يهـا  جنبـه  وجـود  منکـر  یگفتمـان  یشناس روان که ستین معنا نیا به شود یم ساخته یگفتمان

 مـوف  و الکـال  همچون. ندارد وجود گفتمان از خارج یکیزیف تیواقع نکهیا ای است، یاجتماع يها دهیپد
 بـه  معنـا  اختصـاص  و کننـد  یم دایپ معنا ها گفتمان قیطر از صرفاً ها دهیپد که است نیا گفته نیا منظور

ـ  حیتشـر  ادامه در که قیتحق یشناس روش]. 21[کند یم کمک ها سوژه و ها ابژه خلق به ها دهیپد   شـود  یم
  .است شده یطراح گفتمان لیتحل و مضمون لیتحل بیترک با و کردیرو نیهم بر یمبتن

  
  یشناس روش -3

 ازجملـه  یدارشناسـ یپد يهـا  دگاهید اتیخصوص از و است یفیک قیتحق نوع از شده انتخاب قیتحق روش
ـ تحق مشترك يهابرمشخصه یمبتن قیتحق نیا يها یژگیو نیتر مهم .کند یم يرویپ »ينگر تمام«  قی
  : از اند عبارت ]20[کیفل دگاهید از یفیک

 یشناخت معرفت اصل منزله به یفهم درون 
 انیبن و شالوده مثابه به تیواقع برساخت  
 یتجرب ي داده مثابه به متن  

 در مـرتبط  نیقـوان  ، هـا  دولـت  برنامه توسعه، يها استیس به مربوط اسناد یبررس روش از تحقیق این در
 لیتحل روش دو از و ها داده يآور جمع يبرا فناوري توسعه با مرتبط افراد با مصاحبه و نفت صنعت حوزه

 مضمون لیتحل يها روش عموم. است شده استفاده ها داده لیوتحل هیتجز يبرا گفتمان لیتحل و 1مضمون
ـ ا در. ]22[هسـتند  ییبازنمـا  و ریتفس آخر در و میتنظ و یسازمانده ،فیتوص و يآور جمع گام سه واجد  نی

ـ تحل روش اسـاس  بـر  مراحل ادامه و شده استفاده متن فیتوص و هیتجز یعنی اول مرحله از پژوهش  لی
ـ ا در گفتمان لیتحل مختلف يکردهایرو انیدرم. است شده انجام گفتمان  الکـالو  رویکـرد  پـژوهش  نی
 .ردیگمی قرار استفاده مورد وموفه
 و معنـایی  نظـام  معنـی  بـه  گفتمان و کالن سطح در گفتمان تحلیل براي موفه و الکال گفتمان تحلیل

ـ  موفه و الکالو نظریه از استفاده با. دارد کارایی ها شهیاند از ینظام  در مختلـف  يهـا  گفتمـان  میتـوان  یم

                                                        
١ Thematic Analysis 
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 هـا  آن زوال و شدن هژمونیک رشد، کوین،ت ،تغییرات روابط، ها، تیهو ها، دال عناصر، متفاوت، يها دوران

 و الکالو گفتمان تحلیل در اطالعات و ها داده لیتحل و  هیتجز ،خالصه طور به .کنیم شناسایی یخوب به را
 و گفتمـان  تکوین چگونگی ها، گفتمان نظم توصیف مرحله سه در سیاسی و تاریخی تحلیلی از بعد موفه

 . ردیگ یم صورت ]23[گفتمان شدن هژمونیک چرایی
  :از اند عبارت قیتحق يها گام شده یطراح یشناس روش اساس بر

  )ها مصاحبه متن و اسناد متن شامل( ها داده يآور جمع -1 
 اسـتخراج  بخش، هر کدگذاري تر، کوچک يها بخش به  ها متن کیتفک:  شامل( مضمون تحلیل -2

   )مضامین
 ریسـ  اسـاس  بـر  يفنـاور  توسـعه  یزمان ناهم لیتحل ، ها گفتمان فیتوص:  شامل( گفتمان لیتحل -3

  )غالب گفتمان لیتحل و ها گفتمان نیتکو
  
 ها افتهی لیتحل -4

 و متـون  یسامانده آغاز در.  است گفتمان لیتحل و مضمون لیتحل قیتلف حاصل ،پژوهش یشناس روش
 و آنهـا  يبنـد  مفصل ، نیمضام لیتحل ادامه در و شده انجام مضمون لیتحل اساس بر نیمضام استخراج
  است شده انجام گفتمان لیتحل روش اساس بر یینها يها لیتحل نگارش
  مضمون لیتحل و ها داده يآور جمع  -4-1

 برنامـه : شـامل  نفـت  صـنعت  حوزه در مرتبط نیقوان ها، دولت برنامه توسعه، يها استیس به مربوط اسناد
 و فیوظا قانون ،1390 نفت قانون اصالح قانون ،1366 نفت قانون ،)برنامه 8( انقالب از بعد نفت يوزرا
 يفنـاور  پژوهش، يراهبر جامع نظام نفت، صنعت يها طرح ياجرا نامه نظام ،1391 نفت وزارت اراتیاخت

 نیمسئول: شامل يفناور توسعه با مرتبط نفر 17 مصاحبه متن و شده بررسی 1389 نفت وزارت ينوآور و
 نفـت،  يفنـاور  و پـژوهش  يهـا  حـوزه  در نیمتخصصـ  و رانیمد نفت، صنعت در ییاجرا ارشد رانیمد و

   .شد تدوین نفت یباالدست حوزه در نظر صاحب يراهبرد گران لیتحل و خبرگان
 مطالعـه  بـا  و شـدند؛  کیتفک تر کوچک يها بخش به ها مصاحبه و اسناد از شده استخراج يها متن سپس

 نکـه یا بـه  توجـه  با. شدند يکدگذار بخش هر در ها داده جالب يها یژگیو ها، بخش نیا چندباره و قیدق
 نیمضـام  و قرارگرفتـه  هـم  کنـار  در کـدها  کنند؛ یم متبادر را مضمون کی کدها، از يا مجموعه ای کی

  . شدند استخراج
  نفت باالدستی فناوري توسعه يها گفتمان فیتوص  -4-2

. انـد  دهیرسـ  کشـور  نفـت  صنعت در وريآفن توسعه موضوع به که یوقت يگذار استیس گرانپژوهش اکثر
 ازنظـر  را وريآفـن  توسـعه  کـه  کسانی گروه یک: اند برآمده گروه دو بین منازعه حیتوض و فهم در سعی
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 از بهینـه  و حـداکثري  يبردار بهره براي معتقدند و نموده تلقی نفت صنعت کار دستور از خارج ،یموضوع
 از حداکثري يبردار بهره که کسانی دوم گروه و شد داخلی فناوري توسعه متوقف نباید کشور نفتی ذخایر
 بـراي  فرصـتی  را نفتـی  ذخـایر  و دانسته فناوري کسب مستلزم را ملی سرمایه یک عنوان به نفتی ذخایر
 فروش محل از)نروژ مانند( نفتی کشورهاي برخی درامد به و کرده تلقی ملی آورانهفن يها تیقابل توسعه

  .کنند یم احتجاج است بیشتر ما نفت فروش درامد کل از که فناوري
ـ تعر مینـام  یم يبردار بهره گفتمان را آن که گفتمان یک ذیل اول گروه ،سازي دوگانه این با  و شـده  فی

 دوم گـروه . شـوند  یم جمع آن مقابل گفتمان ذیل در وريآفن يزا درون توسعه مدافعان و طرفداران همه
 و داشته متفاوتی هویتی خاستگاه هرکدام  که رندیگ یم قرار متفاوت گفتمان سه ذیل تر قیدق نگاه یک در
 محـل  همچنین. کنند یم تأمین را خود مشروعیت ملی سطح در تر کالن مختلف يها گفتمان از نحويبه

 و بـوده  غالـب  گفتمـان  همواره يبردار بهره گفتمان.است متفاوت نیز يبردار بهره گفتمان با ها آن منازعه
  .اند بوده غالب گفتمان رقیب يها گفتمان خرده فناوري توسعه يها گفتمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يبردار بهره گفتمان -4-2-1
 مطالبـه . هسـتند  قدرتمنـدي  بـازیگر  سوخت کنندگان مصرف عنوان به جامعه آحاد يبردار بهره گفتمان در

 رشـد  روبه مصرف نیتأم ، سوخت مستمر نیتأم کوچک، روستاهاي حتی کشور نقاط اقصی به گازرسانی
ـ  قرار ریتأث تحت را يبردار بهره ،گفتمان جامعه طرف از که هستند قدرتمندي نیروهاي ، بنزین  .دهنـد  یم
 نفتـی  درآمدهاي افزایش براي هم و بوده مطالبات این گويپاسخ هم باید دولت طرف از نیز نفت وزارت

 يها شرکت و بردار بهره يها شرکت و نفت ملی شرکت. کند تالش دولت مدهايآدر اصلی منبع عنوان به
 در نفتی مخازن از حداکثري يبردار بهره و تولید افزایش و استمرار اصلی مجریان عنوان به نیز ییکارفرما

ـ  زاتیتجه کننده وارد يهاشرکت و یخارج و یداخل خدماتی يها شرکت. دارند قرار گفتمان این  در ینفت
  .کنند یم ینیآفر نقش گفتمان این در ،يبردار بهره و تولید براي تجهیزات و خدمات کنندگان نیتأم نقش

 برداريبهره گفتمان

 داخل ساخت گفتمان

 پژوهش گفتمان

 ور بهره توسعه گفتمان
 نفتی میادین
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 کشور مصرفی سوخت نیتأم و نفت صادرات و تولید از حاصل درآمدهاي محل از کشور مالی منابع نیتأم
 گفتمـان  که است حدي در عامل دو این قدرت. هستند گفتمان این به بخشی مشروعیت اصلی عامل دو

 مـدیریت  اصـلی  هـدف  گفتمان نیا در. است کرده تبدیل نفت صنعت در غالب گفتمان به را يبردار بهره
 طریق از ذخایر ياقتصاد ارزش يساز حداکثر و نفتی مخازن از یانتیص دیتول نهایتاً نفت باالدستی بخش

 از را موجود يها يفناور نیتر مناسب و بهترین دیبا هدف این تحقق يبرا و است بازیافت ضریب افزایش
 .کرد يخریدار یالملل نیب يبازارها

 ایـن  در دلیـل  همـین  بـه  محـور  فناوري گفتمان یک نه و است محور عملیات گفتمان یک گفتمان نیا
. شـود  یم بخشی معنا نفت حداکثري تولید و نفتی ساتیتأس از يبردار بهره توان عنوان به فناوري گفتمان
 و متخصـص  انسـانی  نیـروي  مهـارت  توسعه و آموزش: مانند مفاهیمی با گفتمان این در فناوري توسعه

  .شود یم يساز معادل تولید ازیموردن تجهیزات نیتأم
  داخل ساخت گفتمان -4-2-2

 اخیـر  يهـا  سـال  همین تا حتی. است نفت صنعت در وريآفن گفتمان نیتر یمیقد داخل ساخت گفتمان
 صنعت يبرا ازیموردن زاتیتجه و قطعات داخل ساخت معادل نفت صنعت گفتمان در يفناور يساز یبوم

ـ  تلقـی  واردات يجـا  به داخلی داتیتول کردن نیگزیجا و نفت  انگـاره  گفتمـان  ایـن  خاسـتگاه . شـود  یم
 نفـت  صنعت از خارجی کارشناسان خروج و انقالب پیروزي از پس يها سال همان از که است خودکفایی

  . است شده تیتقو نیز مقدس دفاع يها سال طول در و. است بوده مطرح
 و کشور داخل ساخت يها تیظرف توسعه با جیتدر به اما.شد آغاز نفت صنعت درون از ابتدا در گفتمان این
 دار پـرچم  نیتـر  مهم نفت صنعت تجهیزات سازندگان انجمن امروز خصوصی بخش يگذار هیسرما ژهیو به

ـ موردن قطعـات  و تجهیـزات  سـاخت  توان عنوان به ،فناوري گفتمان این در.است داخل ساخت گفتمان  ازی
ـ  بخشی معنا داخلی سازندگان توسط نفت صنعت ـ . شـود  یم  و طراحـی  معکـوس،  مهندسـی  ،يسـاز  یکپ
 توصـیف  را گفتمـان  ایـن  در فنـاوري  توسـعه  که هستند اصلی مفاهیم و واژگان ازجمله ساخت یمهندس

  .کنند یم
  پژوهش گفتمان -4-2-3

 و نفت دانشگاه آن دنبال به و.شود یم آغاز نفت پژوهشگاه از که متفاوتی گفتمان عنوان به پژوهش گفتمان
 و نفـت  وزارت درون در پـژوهش  سـتادي  نیروهاي و کشور تحقیقاتی مراکز و صنعتی يها دانشگاه سایر

 گسـترش  و  علمـی  توسـعه  اخیـر  دهـه  دو حـداقل  طی جاکهآن از .وندندیپ یم گفتمان این به ها شرکت
 ملـی  هـدف  یـک  عنوان به انیبن دانش اقتصاد به یابیدست و قرارگرفته موردتوجه ملی سطح در پژوهش

 سـطح  گفتمـان  ایـن  از را خود مشروعیت و هویت نیز نفت صنعت در پژوهش گفتمان.  است شده نییتع
   .کند یم اخذ ملی
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ـ  بخشـی  معنا نوین يها يورآفن و جدید فنی دانش عنوان به وريآفن گفتمان این در  ایـن  در. شـود  یم

 تکـرار  داراي فناوري و پژوهش عنوان و قرارگرفته پژوهش واژه کنار در موارد اغلب در وريآفن گفتمان
 و نفـت  وزارت در فنـاوري  و پـژوهش  معاونـت  عنـوان . اسـت  ییتنهـا  بـه  پـژوهش  واژه از بیشتر بسیار

 پژوهش گفتمان در واژه دو این همراهی از يا نمونه تابعه يها شرکت در فناوري و پژوهش يها تیریمد
 و سمت آنکه از بیش نفت صنعت در پژوهش که دهد یم نشان واژه دو این ترکیب. است نفت صنعت در
 تحقیقـات  ماننـد  مفـاهیمی  البتـه . کنـد  یم حرکت فناوري توسعه سمت به.  باشد داشته علم تولید يسو

 توسـعه  و تحقیـق  ،محـوري  مفهوم اما خورد یم چشم به گفتمان این در نیز کاربردي و يا بنیادي،توسعه
)R&D (است موضوع همین بازنمایی ینوع به که است.     

  ور میادین نفتی توسعه بهره گفتمان -4-2-4
 اما شود یم مطرح جدي طور به سازندگی دوره در و مقدس دفاع از بعد باًیتقر نفتی میادین توسعه موضوع
 فناوري گفتمان، نیا در. شود یم محسوب يمتأخر موضوع گفتمان نیا در داخلی فناوري توسعه موضوع

 و بردار بهره يها شرکت .شود یم بخشی معنا مخزن بهینه مدیریت و مطالعه،توسعه ابزار و دانش عنوان به
 مشاور یمهندس يها شرکت و یخارج و یداخل يمانکاریپ يها ،شرکت نفت وزارت ییکارفرما يها شرکت

  .کنند یم ینیآفر نقش گفتمان نیا در
 عنـوان  به ینفت ریذخا از افزوده ارزش نیشتریب جادیا و نفتی ذخایر يور بهره گفتمان نیا یتیهو خاستگاه

 گروه، کی. دارد وجود يآورفن به نگاه نوع دو نیادیم وربهره توسعه گفتمان درون در. است یمل هیسرما
ـ ثانو موضـوع  کشـور  داخل در يفناور رسوب و یابیدست روش و دانند یم اصل را يآورفن يریکارگبه  هی

ـ  اصل را يفناور يساز یبوم و يفناور اکتساب دوم گروه. است  برخـی  گفتمـان  ایـن  درون در. داننـد  یم
 بـراي  مهم ساز مزیت عامل یک را معنا این در فناوري اکتساب که هستند ارشدي متخصصین و مدیران

  .دانند یم نفتی ذخایر از بهینه و حداکثري يبردار بهره
ـ ا طرفـداران  بـه  نیز ها آن یداخل مهندسی و يا مشاوره يها شرکت يریگ شکل با جیتدر به  نگـاه  نـوع  نی
 دانش به تسلط ، یخارج يها شرکت به توسعه يها طرح يواگذار فرض به یحت دگاهید نیا در.اند وستهیپ
ـ  ریذخا از انتیص و هوشمندانه ییکارفرما اعمال الزمه حوزه نیا يها يفناور و ـ ا.  اسـت  ینفت  گـروه  نی

ـ  ریذخـا  شناخت يبرا کشور در الزم يفناور و دانش ضعف لیدل به که کنند یم انیب را یقیمصاد  ، ینفت
 شـده  ارائـه  یخـارج  يها شرکت طرف از یمل منافع نگاه از اثربخش ریغ و یرواقعیغ يهاطرح و برآوردها

 مخـزن  از برداشـت  بیضر مثال، عنوان به. است بوده مدنظر ها شرکت نیا طرفه کی منافع صرفاً که است
 شده برآورد يباال منافع و.  برسد نظر به ياقتصاد طرح ياجرا تا شده برآورد داشته تیواقع چهازآن شیب

ـ ن یقیمصـاد  و کنـد  فـراهم  مانکاریپ يبرا را شتریب منافع گرفتن يبرا یزن چانه امکان کارفرما يبرا  در زی
  .   شود یم انیب طرح ياجرا يها روش و يفناور انتخاب

 طـرح  و) FFS(میـدان  مطالعه کند یم ییبازنما را گفتمان نیا در يآورفن توسعه که یمیمفاه نیترمهم
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 توسعه آنکه از شیب يورآفن کی عنوان به دانیم مطالعه تیقابل توسعه. است)MDP(میدان توسعه جامع
 فنـاوري  پیوسـت  مفهـوم . اسـت  يافـزار  نـرم  يهـا  تیقابل و نرم دانش سطح ارتقا باشد ابزار و زاتیتجه

 هـدف .  اسـت  شـده  مطـرح  گفتمان نیا در يتر برجسته صورت به ریاخ يها سال در زین نفتی يقراردادها
 ینفت يقراردادها قالب در توسعه يها طرح ياجرا انیجر در کشور در يفناور سطح ارتقا يورآفن وستیپ
  .است یخارج يها شرکت با

 نفـت  صـنعت  در فنـاوري  گفتمـان  خـرده  سـه  و يبـردار  بهـره  گفتمـان  کلی يها مشخصه ،1 جدول در
 :است شده فیتوص و يبند جمع

  نفت صنعت يها گفتمان – 1 جدول
  

  يبردار بهره گفتمان
  آوريفن يها گفتمان

 ور بهــره توســعه گفتمــان  پژوهش گفتمان  داخل ساخت گفتمان
  نفتی میادین

 و گرانیباز
ــانیذ  نفعــ

  یاصل

 عنـوان  بـه  جامعه آحاد-
  سوخت کننده مصرف

 شرکت و نفت وزارت -
  نفت ملی

 بردار بهره يها شرکت -
ــرکت و ــا شـــ  يهـــ

  ییکارفرما
 خـدماتی  يها شرکت -

  یخارج و یداخل
ــرکت - ــا شـــ  يهـــ

ــده ــتجه واردکنن  زاتی
  ینفت
  زیخ نفت مناطق مردم-
ــازمان - ــت سـ  حفاظـ

  ستیز طیمح

 يستادها و ها شرکت -
 ساخت توسعه یتیحاکم
   داخل

 بردار بهره يها شرکت -
  ییکارفرما يها شرکت و
 يهـــــا شـــــرکت -
ــاریپ ــ يمانکـ  و یداخلـ

  یخارج
ــازندگان -  و ســــــــ

ــنعتگران ــن( صـ  انجمـ
 نفت زاتیتجه سازندگان

  ..) و
 واردکننده يها شرکت -

  ینفت زاتیتجه

ــت -  و هـــــا معاونـــ
ــا تیریمــد ــتاد يه  يس

  يفناور و پژوهش
 و پژوهشگاه دانشگاه، -

 صـنعت  یقاتیتحق مراکز
  نفت

 مراکــز و هــا دانشــگاه -
  کشور یقاتیتحق

 اعضــا و پژوهشــگران -
  علمی هیئت

 و بردار بهره يها شرکت -
  ییکارفرما يها شرکت

 و یمهندس يها شرکت -
  مشاور

 يمانکاریپ يها شرکت -
  یخارج و یداخل

  
  

 مشــروعیت
 خاستگاه و

  هویتی

ــامین ــابع ت ــالی من  م
 محــــل از کشــــور

 نفتــــی درآمــــدهاي
   مردم سوخت وتامین

 اقتصـاد  و علمی نهضت  خودکفایی
  انیبن دانش

  نفتی ذخایر يور بهره

ــا  يمعنـــ
  يفناور

 از يبــردار بهـره  تـوان 
  نفتی تاسیسات

 و تجهیزات ساخت توان
  قطعات

ــش ــی دانـ ــد فنـ  جدیـ
  نوین يها يفناور

 ابـــــــزار و دانـــــــش
 مـدیریت  و مطالعه،توسعه

  مخزن بهینه
 مفــــاهیم
 اصــــــلی
ــعه  توســـ

  فناوري

ــعه و آمـــوزش  توسـ
 انسـانی  نیروي مهارت

ــص، ــأم متخصـ  نیتـ
 ازیــ موردن تجهیــزات 

  تولید

 ،مهندســـیيساز یکپـــ
 و معکــــــوس،طراحی

  ساخت یمهندس

 تحقیقــــــــــــــات
ــعه  و يا بنیادي،توســــ

ــاربردي، ــق کـ  و تحقیـ
  )R&D( توسعه

 ،طرح)FFS(میدان مطالعه
 میـــدان توســـعه جـــامع

)MDP(، فناوري پیوست 
   نفتی يقراردادها
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  یگفتمان منازعات بر یمبتن يورآفن توسعه يها یزمان ناهم -4-3

ـ جر يها یزمان ناهم قبل بخش در شده فیتوص یگفتمان تنوع به توجه با ـ جر و وريآفـن  توسـعه  انی  انی
  :است یبررس قابل زیر محور سه در گفتمانی منازعات بر مبتنی نفت صنعت در يبردار بهره

 يبردار بهره و داخل ساخت یزمان ناهم  
 يبردار بهره و پژوهش یزمان ناهم  
 يبردار بهره و نفتی يها دانیم ور بهره توسعه یزمان ناهم   

  يبردار ساخت داخل و بهره یزمان ناهم -4-3-1
 بـه  نسـبت  داخلـی  محصـوالت  يریپذ رقابت در منازعه منشا يبردار بهره با داخل ساخت بین یزمان ناهم

  . است سرعت و کیفیت ، قیمت حوزه سه در خارجی کاالهاي
  

  داخل ساخت گفتمان    يبردار بهره گفتمان
  استفاده لزوم و نفتی اتیعمل باالي ریسک

  جهانی معتبر استاندارد زاتیتجه از
 به رسیدن تا داخلی سازندگان از حمایت لزوم  تیفیک منازعه

  یالملل نیب استاندارد و کیفیت

 عقالنیت اساس بر ریپذ رقابت قیمت
  يدار بنگاه اصول و اقتصادي

..) و گمرکی معافیت ارز، نرخ(واردات نابرابر شرایط  متیق منازعه
  داخل ساخت به نسبت

 سرعت با متناسب تجهیزات نیتأم سرعت
  يبردار بهره

 گذاري سفارش در صنعت بودن برنامه یب  سرعت منازعه
  داخلی سازندگان براي بلندمدت

  
 با زاتیتجه و قطعات از بایستی نفتی اتیعمل در باال اریبس يها سکیر به توجه با يبردار بهره گفتمان در

ـ فیک لحاظ به دیبا داخلی محصوالت نیبنابرا.کرد استفاده جهانی معتبر ياستانداردها  ياسـتانداردها  و تی
 در است مدعی داخل ساخت گفتمان مقابل در.باشند دارا را خارجی مشابه محصوالت با رقابت تیقابل فنی

 و خـارج  خریـد  بـه  نفت صنعت  ذاتی گرایش براي پوششی استاندارد و کیفیت موضوع طرح موارد خیلی
 سـازندگان  بـه  دادن فرصت با باید دارد وجود کیفی فاصله این که مواردي در و. است واردکنندگان منافع
  .کرد فراهم را یالملل نیب ياستانداردها به رسیدن و رشد زمینه آنها از حمایت و داخلی

  .است برخوردار کیفیت به نسبت کمتري حساسیت از متیق يبردار بهره گفتمان در
 شـده  تمام متیق که کند یم اقتضاء يدار بنگاه اصول رعایت و اقتصادي عقالنیت يبردار بهره گفتمان در

 محصوالت قیمت بودن رقابتی از دفاع ضمن داخل ساخت گفتمان اما.باشد یرقابت زین داخلی محصوالت
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 برخـی  یـا  و ارز برابـري  نرخ مانند قیمت در رگذاریتأث يرهایمتغ خارجی،برخی يها نمونه به نسبت داخلی

  . کند یم مطرح را نفتی تجهیزات واردات براي گمرکی يها تیمعاف
 نیتـأم . اسـت  نفتـی  ذخـایر  از يبـردار  بهره در سرعت و فوریت نوعی حامل همیشه يبردار بهره گفتمان
 توانـد  ینمـ  صـنعت  و. دهد ینم را تولید در يا وقفه گونه چیه اجازه نفتی درامدهاي به نیاز و مردم سوخت
ـ  نتیجـه  را شـرایط  این داخل ساخت گفتمان مقابل در. باشد داخل ساخت قابلیت ایجاد منتظر  برنامـه  یب
 افـق  قبـل  از و داشـته  درازمـدت  برنامه یک نفت صنعت اگر که است مدعی و.داند یم نفت صنعت بودن

 .باشـد  نداشـته  وجـود  کشـور  در مربوطـه  فناوري اگر حتی.کند تعیین کشور عیصنا يبرا را خود تقاضاي
 فنـاوري،  اکتسـاب  يها وهیش سایر یا و خارج از فناوري انتقال با تا کنند یم پیدا فرصت داخلی سازندگان

  .کنند ایجاد را داخل ساخت قابلیت
 بـه  نسـبت  خودآگـاهی  و خودبـاوري  ینـوع  بـه  کشـور  وقت هر و داشته تاریخی ریشه ها یزمان ناهم این
 يروزهـا  از  نمونـه  عنـوان  به. است کرده بروز یگفتمان منازعات گونه نیا رسیده، خود درونی يها تیظرف

 بوده موردتوجه داخلی، دکنندگانیتول از خرید به نفت ملی شرکت بیترغ نفت، صنعت شدن ملی نینخست
 1331 آذر 5 مصـوب  ایـران  نفـت  ملـی  شرکت اساسنامه نیاول قانونی الیحه 8 ماده ب بند تبصره. است
 بـه  توجـه  خود،بـا  مصـرفی  مـوارد  یـا  صـنعتی  لیوسـا  هیته يبرا است موظف شرکت« که کند یم مقرر

 قائل تقدم حق داخلی مشابه يکاالها خرید به نسبت ،ياقتصاد مصالح رعایت و جنس ارزش و تیمرغوب
  » .برساند مصرف به را داخلی مصنوعات و محصوالت االمکان یحت که زدیبرانگ را یلیوسا و شود
 نیـز  نفـت  صـنعت  در توانـد  یم و.دارد يا ژهیو جایگاه صنعت گفتمان در خودکفایی انقالب يروزیپ از بعد

 ياخبار وجود و يبردار بهره گفتمان غلبه اما. شود يبردار بهره و داخل ساخت یزمان ناهم کاهش به منجر
 پس سال چند تا و است شده رهیذخ آنها در قطعات و تجهیزات زیادي بسیار مقدار به انقالب از قبل از که
 ادامـه  توانمنـدي  عنـوان  به خودکفایی نفت صنعت در شود یم باعث. ردیگ یم قرار استفاده مورد انقالب از

 ریتـأخ  بـه  را یزمـان  نـاهم  کاهش و.شود بخشی معنا خارجی کارشناسان حضور بدون تولید و يبردار بهره
 ساخت و يفناور يها جوانه نیاول و. شود یم تمام زاتیتجه يانبارها يموجود جیتدر به اینکه تا. اندازد یم

 غلبـه  دلیـل  بـه  امـا .شود یم زده 66 و 65 يها سال در ییخودکفا ستاد جادیا با و چندساله ریتأخ با داخل
 و صـنعت  بـه  وابسـتگی  مقابل در اسالمی انقالب گفتمان در که خودکفایی موضوع يبردار بهره گفتمان
 آن زیرا.شود یم معنا يساز یکپ روش با قطعات ساخت به. است شده مطرح استعمارگر کشورهاي فناوري

  .وريآفن اکتساب نه و است تولید استمرار براي تجهیزات و قطعات نیتأم دارد اهمیت که يزیچ
 از زیادي حجم به نیاز نفتی تاسیسات اساسی بازسازي در. بود نفت  صنعت بازسازي دوره سازندگی، دوره

. باشد داخل ساخت تقویت براي اهرمی توانست می توجه قابل بازار این که.داشت وجود تجهیزات و قطعات
 و کشـورها  از فنـاوري  انتقـال  و تعامـل  طرفـدار  هاي دیدگاه یافتن قدرت و خارجی تعامالت توسعه با اما

 صـنعت  بازسازي به خودکفایی از داخل ساخت گفتمان مرکزي دال ،آوريفن صاحب خارجی هايشرکت
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  . کندمی تغییر نفت

 پشـتیبانی  شرکت به تهران نفت کاالي شرکت و شودمی تقویت اصالحات دوره در داخل ساخت گفتمان
 تجهیـزات  سـازندگان  انجمن حمایتی، فضاي این در. دهد می نام تغییر تهران نفت کاالي تهیه و ساخت
 و داخـل  ساخت زمانی ناهم کاهش در مهمی گام انجمن این تشکیل. شودمی تشکیل ایران، نفت صنعت

 بـراي  را فناوري کردن بومی تأخیر و ریسک،هزینه پذیرش نفت صنعت ارشد مسئولین. است برداري بهره
 عمـل  در کـه  چیـزي  آن اما. است زمانی ناهم این کاهش از نشان که.  دهند می قرار موردتوجه بار اولین
  .هاست طرح مجریان و عملیاتی مدیران گفتمان شود می غالب

. شـود  یم تقویت داخلی کاالي از حداکثري استفاده سیاست با داخل ساخت گفتمان دهم و نهم دولت در
 ،اسـت  شـده  برجسـته  دوره این در نفت صنعت بافتار در که فساد با مبارزه و شفافیت شعار به توجه با اما

  .شود یم تعریف سالم رقابت و مناقصه قالب در داخل ساخت براي خصوصی بخش رشد از حمایت
 وارد گـذار  هیسـرما  عنـوان  بـه  خـارجی  يهـا  شرکت وقتی که است مطرح دگاهید نیا دوره این ابتداي در
 .ندارنـد  ایـران  از تجهیـزات  خریـد  براي يا زهیانگ نیز ها آن و بود خواهد ها آن با نیز خرید اختیار شوند یم

 توسـعه  براي داخلی يگذار هیسرما اهرم از میتوان یم شود انجام نفت در داخلی يگذار هیسرما اگر ،بنابراین
  .کنیم استفاده داخل ساخت

 یمحصـوالت  در ییخودکفـا  برنامه و شده برجسته مجدداً داخل ساخت گفتمان در دوره این در خودکفایی
 تجهیزاتی و اقالم به کشور وابستگی قطع دنبال به برنامه این ردیگ یم قرار کار دستور در باال مخاطرات با

ـ  ياسـتانداردها  موضـوع  همچنـان  البتـه . باشـند  یم مهم و حیاتی نفت صنعت براي که است ـ  نیب  یالملل
ـ حما و اسـت  مطرح داخل ساخت براي معیار یک عنوان به  سـطح  تـا  آن يارتقـا  و داخـل  سـاخت  از تی

ـ  ییبازنمـا  را معنـا  ایـن  برنامـه  محـور  یـک  عنوان به یالملل نیب ياستانداردها  معیـار  هنـوز  کـه  کنـد  یم
 صـندوق  يانـداز  راه و داخـل  سـاخت  تـوان  توسـعه  منشور ابالغ و تدوین. است یالملل نیب استانداردهاي

 ایـن  در داخـل  ساخت گفتمان یافتن قدرت از نشان که است دیگري اقدامات یداخل سازندگان از تیحما
  . دارد دوره

 توسـط . شـود  حمایـت  دولـت  توسـط  کـه آن از بـیش  دوازدهم و یازدهم دولت در داخل ساخت گفتمان
 از خریـد  و تحـریم  هـاي  محـدودیت  دلیل به قبل دوره در.شود می تقویت خصوصی بخش تولیدکنندگان

 به داخلی سازندگان در نگرانی این دوره این در اما .شود می بازتر داخلی سازندگان توسعه براي فضا خارج
 بـه  داخـل  سـاخت  گفتمـان  و شـده  تقویت خارج خرید به گرایش مجدداً ها تحریم رفع با که آید می وجود

 چراکـه . اسـت  داخـل  سـاخت  از حمایـت  گفتمـان  همچنان دولت رسمی گفتمان البته. شود رانده حاشیه
 دیگـر  طرف از و کرده ایجاد داخلی تولید از حمایت براي جدي مطالبه کشور در مقاومتی اقتصاد گفتمان

  .ندارد وجود تحریم از قبل شرایط به برگشتن و تحریمی شرایط حذف به کاملی اطمینان هنوز
 حمایـت  کـه  اسـت  دیگـري  مضمون قانونی، مجاز حدود در پذیررقابت واقعی خصوصی بخش از حمایت
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 در حمایـت  بـر  دولـت  دیـدگاه  از حـاکی  پذیريرقابت بر تاکید و کند می مشروط را داخل ساخت از دولت

 گرفته قرار داخل ساخت گفتمان مقابل در مضمون این در که دیگري شرط. است رقابت و بازار چارچوب
 از یکـی  اقتصـادي  فسـاد  بـا  مبـارزه  و مـالی  شفافیت موضوع. است قانونی مجاز حدود در حمایت است،

 اسـت  شده سعی دغدغه این به پاسخ در که است بوده مختلف هاي دوره در نفت صنعت مهم هاي دغدغه
 جلـو  تـا  شـده  گذاشـته  نفـت  صـنعت  از بیـرون  بـه  کـار  واگـذاري  حـوزه  در ویـژه  به هایی رویه و قواعد

 عنوان به داخل ساخت گفتمان حامیان طرف از قواعد این از بسیاري. شود گرفته احتمالی هاي سوءاستفاده
  .شود می دانسته تحریمی خود نوعی و شده تلقی داخل ساخت توسعه موانع و پاگیر و دست قوانین

 که دهد یم نشان یاسالم انقالب يروزیپ از بعد مختلف يهادوره در داخل ساخت گفتمان تحوالت ریس
ـ تقو مانند یعوامل واسطه به وقت هر ـ  يهـا  تیـ ظرف ،توسـعه  ییخودکفـا  نگـاه  تی ـ گ شـکل  و یداخل  يری

 سـاخت  گفتمـان  ، یمیتحر طیشرا تیحاکم ای و نفت زاتیتجه سازندگان انجمن مانند یصنف اجتماعات
 چراکـه . اسـت  شـده  تسـهیل  يبردار بهره و داخل ساخت  يها یزمان ناهم تیریاست،مد شده تیتقو داخل

 و سـک یر رشیپذ يبرا رانیمد يریگ میتصم امن هی،حاش یگفتمان فشار جادیا ضمن گفتمان نیا تیتقو
  .است داده شیافزا را داخل ساخت زاتیتجه يریکارگ به نهیهز

  يبردار پژوهش و بهره یزمان ناهم -4-3-2
 يها مسئله با پژوهش نتایج همسویی در يبردار بهره گفتمان با پژوهش گفتمان منازعه محل نیتر یاصل
  .است نفت صنعت روز
  

  پژوهش گفتمان    يبردار بهره گفتمان
 روز يها مسئله حل براي پژوهش

  يبردار بهره و تولید
 پایین سطح تعادل ارتقا براي پژوهش  پژوهش کارهاي دستور منازعه

  يبردار بهره در گرفته شکل

 خسارت و ریسک پذیرش لزوم عدم
  ناشناخته فناوري يریکارگ به احتمالی

 با تولید يور بهره ارتقا لزوم  ریسک منازعه
  جدید يها يفناور يریکارگ به

  
 که یدرحال. کند باز را تولید روز مشکالت از اي گره بتواند که است مفید پژوهشی يبردار بهره گفتمان در

 هـاي مساله منشأ و گرفته شکل يبردار بهره در که است پایینی سطح تعادل ارتقا درصدد پژوهش گفتمان
 يهـا  پـژوهش  و بنیـادي  يها پژوهش سهم که است يحد در يبرداربهره گفتمان قدرت اما. است امروز

ـ تجه و اقـالم  ساخت یفن دانش دیتول سمت به را پژوهش و رسانده حداقل به را ساز ندهیآ کاربردي  زاتی
ـ م مطالعـه  يواگـذار . اسـت  داده سوق دانیم توسعه يها طرح نیتدو و میدان مطالعه و ازیموردن  در دانی
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  .است یگفتمان غلبه نیهم از یمصداق ها دانشگاه به محور دانیم يقراردادها قالب
 جدیـد  يهـا  روش و هـا  يورآفن يریکارگ به. هاست پژوهش نتایج يریکارگ به ریسک بعدي منازعه محل

 ناشـناخته  يهـا  روش آزمـون  فرصـت  يبردار بهره گفتمان در و است ریسک با همراه پژوهش از حاصل
  .  ندارد وجود

 در. نیسـت  مطـرح  نیـز  موضوع یک عنوان به بلکه گفتمان یک عنوان به نه مقدس دفاع دوره در پژوهش
 صـنعت  دانشگاه .است رفعالیغ باًیتقر شده سیتأس انقالب از قبل از که نفت صنعت پژوهشگاه دوره این
 پـژوهش  گفتمان. است ها دانشگاه سایر مانند عمومی يها رشته در هم آن آموزش مشغول صرفاً نیز نفت

 در و دوره ایـن  در نفت صنعت پژوهشگاه هرچند.  است خاموشی گفتمان همچنان نیز سازندگی دوره در
 پژوهشـگاه  بـراي  روشـنی  و مشـخص  کـار  دسـتور  و هدف هیچ اما.  است شده فعال مجدداً 1370 سال

 تبـدیل  سمت به درون از پژوهشگاه جدي مأموریت یک وجود بدون و شرایط این در.  است نشده تعریف
-پژوهش دانشگاهی، فضاي هاي جذابیت. کند می حرکت دانشگاهی کارکرد با واحد یک به تدریجی شدن
 زمـانی  نـاهم  لذا،. دهد می سوق ها دانشگاه سایر مانند علمی هیئت اعضاي به شدن تبدیل سمت به را گران
  .  شود می تشدید برداري بهره و پژوهش بین
 واحـدهاي  نفـت  وزارت تابعـه  هاي شرکت در. گیرد می قرار موردتوجه تحقیقات اهمیت اصالحات دوره در

R&D پـژوهش  گفتمـان  هنـوز  امـا . شود می تري جدي هاي پروژه درگیر نفت پژوهشگاه. شود می ایجاد 
 اي مشاوره و مهندسی هاي فعالیت سایر با را پژوهش مرزهاي و نموده تثبیت را خود هویت است نتوانسته

 یـک  مطالعـه  شـود  مـی  واگذار پژوهشگاه به دوره این در که کاري ترین مهم دلیل همین به سازد روشن
 شـرکت  12 بـه  کار همین مشابه که. شود می انجام اویل استات شرکت همکاري با که است نفتی میدان

 . است واگذارشده نیز داخلی مشاور مهندسی
 حـوزه  متخصصـین  شـدید  کمبـود  شـود  مـی  مطرح دوره این در پژوهش گفتمان در که دیگري موضوع

 مهندس نفر150  کشور نفت صنعت تمام در«: گوید می چنین1380سال در نفت وزیر.است نفت باالدستی
 دلیـل  همـین  بـه  و» .اسـت  نفر 7 از کمتر نیز کشور نفت صنعت باالدستی استادان کل. ندارد وجود نفت
 نفـت  مهندسی هاي رشته ایجاد. کند می اجرا و مطرح را نفت باالدستی انسانی نیروي تربیت ضربتی طرح

 هـاي آمـوزش  بـه  سایردانشگاهها کردن وارد نفت، دانشگاه در اصالحات با نیرو تربیت دکتري، سطح در
 اقـدامات  دکتـري  و ارشد کارشناسی مقاطع در ازکشور خارج به دانشجو اعزام و نفت تخصصی هايرشته
 عرصـه  در بازیگر یک عنوانبه دانشگاهیان و حضوردانشگاهها اقدامات این اثر ودر است طرح این اصلی

  .شود می ترپررنگ نفت صنعت در آوريفن و پژوهش
 يراهبر و رمتمرکزیغ يهاکدهپژوهش ایجاد ،کاربردي پژوهش به توجه دهم و نهم دولت دوره ابتداي در

    مطـرح  کشـورها  ریسـا  تحقیقـاتی  مراکـز  و هـا دانشگاه با مشترك تحقیقاتی هايپروژه تعریف و متمرکز
 يها ندیفرآ فنی دانش تولید و مخازن افتیباز بخش نیازهاي به پاسخ براي پژوهش يگذار هدف. شودمی
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 تغییر دهم دولت آغاز با. دارد پژوهش امر به محور تولید و کاربردي نگاه از نشان نفتی يها فراورده دیتول

 تـاکنون  کـه  پژوهش گفتمان و. شود یم ایجاد نفت صنعت در پژوهش گفتمان در قبل به نسبت اساسی
 هـدف  بـا  بروکراتیـک  و سیسـتمی  گفتمان یک به است بوده عملیاتی نیازهاي محور بر و فنی گفتمانی
ـ م سـتادها  و کنـد مـی  تغییـر  بازار و فناوري پژوهش، میمستق تعامل برقراري  پـژوهش  گفتمـان  دار دانی

 يهـا  شـرکت  در فناوري و پژوهش هايمدیریت و سیتأس پژوهش معاونت نفت وزارت ستاد در.شوند یم
 ایـن  اسـاس  بـر  بـازیگران  همـه  قراراسـت  و شـود  یم نوشته پژوهش جامع نامه نظام.شوند یم فعال تابعه
 نقش نفت پژوهشی و دانشگاهی مراکز دیگر و نفت صنعت پژوهشگاه نظام نیا در. کنند فعالیت نامه نظام

 مراکـز  و هـا دانشـگاه  بقیـه  بـه  نهادهـا  ایـن  طریـق  از پژوهشی هايپروژه و کنندمی ایفا را) اصلی گره(
 نفـت  از خـارج  پژوهشـی  يها پروژه مجریان و هادانشگاه خوشایند خیلی این و شودمی واگذار تحقیقاتی

 ایـن  ایفـاي  براي اي انگیزه اند شده تعریف هاب، عنوان به که نیز نفت پژوهشی مراکز و ها دانشگاه. نبود
. کندمی روبرو چالش با را نظام این اجراي انگیزشی هاي پیشران ضعف بنابراین. نداشتند اي واسطه نقش

 پژوهشـی  هـاي  پـروژه  تصویب تا تعریف زمان که شود می باعث زیاد بروکراسی و حد از شیب تمرکز و
 و رفتـه  حاشـیه  به پژوهش جدید گفتمان نهایت در فوق موارد به توجه با .بکشد طول سال یک از بیش

  . شود می متوقف عمال پژوهش جامع نظام اجراي
ـ حما اسـت یس و يا توسـعه  و بنیـادي  تحقیقـات  گسـترش  دوره ایـن  پایـانی  هـاي سال در  در یمـال  تی

ـ  نفت صنعت پژوهش گفتمان وارد بار اولین   براي شده کسب یفن دانش يساز يتجار  هرچنـد . شـود  یم
 گفتمـان  حرکـت  دهنده نشان ولی شود ینم فراهم دوره این در موضوع این عملی تحقق نهیزم و فرصت

 . دارد نفت صنعت در آن جایگاه ارتقا و پژوهش يا حرفه گفتمان یک سمت به نفت صنعت در پژوهش
 و. کنـد  مـی  حرکـت  فنـاوري  توسـعه  محـور  بر کامالً دوازدهم و یازدهم دولت دوره در پژوهش گفتمان
 چراکـه  اسـت  موضـوع  همـین  از حـاکی  بنیان دانش هاي شرکت به توجه و فناوري توسعه براي پژوهش

 گفتمـان .شـود  مـی  تعریـف  فنـاوري  سازي تجاري و توسعه محور بر عموماً بنیان دانش هاي شرکت توسعه
 انعقـاد  .گیـرد  مـی  قـرار  نفتـی  میـادین  ور بهـره  توسعه گفتمان سیطره تحت کامالً دوره این در پژوهش

 20 تعـداد  مطالعـه . اسـت  گفتمـانی  تسلط این از واضحی ي نشانه ها دانشگاه با محور میدان قراردادهاي
 و دانشگاه 9 به تحقیقاتی - علمی همکاري نامه موافقت براساس مخزن 52 شامل گازي و نفتی میدان
 پـژوهش  گفتمـان  اصـلی  مـدعیان  کـه  هـا  دانشگاه. شود می واگذار کشور منتخب داخلی تحقیقاتی مرکز

 تأمین براي فرصتی تواند می قراردادها این -1:  اند شده میدان مطالعه قراردادهاي وارد دلیل دو به هستند
 هـاي  پژوهش یکسري انجام جهت نفتی میادین واقعی هاي داده به دسترسی و پژوهشی هاي پروژه مالی

 در فرصـت  ایـن  دوره ایـن  در نفتی میادین ور بهره توسعه گفتمان محوریت به توجه با -2.باشد کاربردي
 موضوع از خارج نفت صنعت که رود نمی انتظار و. شود نمی فراهم دانشگاهی و پژوهشی صرفاً هاي فعالیت
 پـژوهش  براي را فرصتی و منابع است دوره این در اصلی هاي دغدغه که برداشت ازدیاد و میادین توسعه
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 امور ادغام  این بر عالوه.کند ایجاد نفت صنعت با مرتبط هاي حوزه در علم تولید و تر بنیادي هاي حوزه در

 برداري بهره و پژوهش بین زمانی ناهم تداوم از دیگري ي نشانه دوره این در فناوري و پژوهش با مهندسی
  . است

 عنـوان به است نتوانسته پژوهش گفتمان هنوز دهدکهیم نشان پژوهش گفتمان از لیتحل و فیتوص نیا
 در پـژوهش  کـه  یدرحـال . دینما تیتثب را خود تیهو و روشن را خود ي،مرزهايفناور توسعه گفتمان کی

 و موجـود  يهـا  يفنـاور  به تسلط در یمهم نقش ،یدانش يها هیپا تیتقو با يکاربرد و يادیبن يها حوزه
  .دارد دیجد يها يفناور خلق

  يبردار ور میادین نفتی و بهره توسعه بهره یزمان ناهم -4-3-3
 دستیابی سرعت سر بر يبردار بهره گفتمان با ینفت نیادیم ور بهره توسعه گفتمان منازعه محل نیتر یاصل
  . است فناوري به
  

  نفتی میادین ور بهره توسعه گفتمان    يبردار بهره گفتمان
 توسعه يها طرح اجراي در تسریع

  مشترك میادین ژهیو به
 درمطالعات برتامل دیتأک با توسعه منطقی سیر  اجرا و مطالعه منازعه

  )MDP و FFS( اولیه

 توسعه قراردادهاي بستن در تسریع
  میادین همه براي

 و کشور میادین توسعه جامع برنامه تدوین لزوم  توسعه سرعت منازعه
  میدان هر با متناسب قرارداد انعقاد

 به ها طرح جاي یک واگذاري
 مالی نیتأم لیدل به خارجی يها شرکت

  موقع به اتمام و

 و خارجی يها شرکت زمین در بازي چالش  کارفرمایی منازعه
  فناوري انتقال براي منفعالنه خواهی سهم

  
 دیتول به سریع دنیرس و توسعه يها طرح ياجرا در سرعت بر غالب گفتمان عنوان به يبردار بهره گفتمان
 انجام از کار یمنطق ریس نمودن حاکم دنبال به نیادیم ور بهره توسعه گفتمان که یدرحال. کند یم يپافشار

 مراحـل  همـه  کردن یط و معقول يبند زمان کی در ینفت نیادیم از يبردار بهره و اجرا تا هیاول مطالعات
 توسعه قرارداد انعقاد.  است دانیم توسعه جامع طرح نیتدو و دانیم مطالعات در شتریب تأمل ژهیو به الزم

 گفتمـان  بـر  يبـردار  بهره  گفتمان غلبه که است یقیمصاد از يا نمونه دانیم مطالعه اتمام از قبل دانیم
  . دهد یم نشان را دانیم ور بهره توسعه

 ور بهـره  توسـعه  گفتمان در اما.شوند قرارداد وارد سرعت به نفتی ها دانیم همه باید يبردار بهره گفتمان در
ـ م هـر  براي سپس و شده تدوین کشور میادین همه براي توسعه جامع برنامه یک باید نفتی میادین  دانی
 .اسـت  گفتمـان  دو این بین منازعه جادیا منشأ این و.شود منعقد آن خاص يها یژگیو با متناسب قرارداد
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. اسـت  کرده ایجاد را نفتی میادین توسعه در غیرمنطقی سرعت و فوریت نوعی برداري بهره گفتمان غلبه
 هـر  هـاي  ویژگـی  با متناسب توسعه قرارداد باید مخازن از برداشت در وري بهره حداکثر به دستیابی براي

 بیـع  قراردادهـاي  در هـم  فوریـت  و سـرعت  همـین  فشار تحت اما. شود طراحی جداگانه صورت به مخزن
 کارانپیمان به متفاوت میدان ها ده براي قرارداد نوع یک) IPC( نفتی جدید قراردادهاي در هم و متقابل

  .است شده پیشنهاد
 در که یحل راه و است يبردار بهره گفتمان اصلی دغدغه آنها موقع به اتمام و توسعه يها طرح مالی نیتأم
. دارند مالی قدرت هم که.است خارجی هايشرکت به کار جاي یک واگذاري است شده تولید گفتمان این

 نفتی میادین وربهره توسعه گفتمان مقابل در .رسانند یم اتمام به شده تعیین زمان در را توسعه طرح وهم
 واگـذار  خـارجی  يهـا  شرکت به کجای را بازار کل نفت کارفرمایی نهاد که است مدعی حل راه این نقد در

ـ  توصیه بازار این از منفعالنه خواهی سهم به را داخلی يها شرکت سپس و کرده  گفتمـان  ایـن  .کنـد  یم
 . داند یم منفعالنه خواهی سهم همین از مصداقی را داخل توان از حداکثري استفاده قانون

 ولـی . شود یم مطرح مهم اولویت عنوان به اکتشاف موضوع میادین، توسعه حوزه در مقدس دفاع دوره در
 مشاهده ايمالحظه قابل پیشرفت دوره این در اکتشاف براي داخلی يها تیقابل توسعه و فناوري حوزه در
 وجود عدم آن دالیل از یکی که ندارد وجود کشور نفتی میادین توسعه براي نیز جامعی برنامه و شود ینم

 امـا . اسـت  شـده  مطرح دوره این در صیانتی تولید اهمیت. کشوراست نفتی ذخایر به نسبت کافی شناخت
 مطـرح  بهینـه  برداشت منظور به نفتی مخازن در گاز و آب تزریق لزوم عنوان به و عملیات سطح در صرفاً

  .است  بوده متوقف تولید يها تیاولو لیدلهب دیجد يها يورآفن توسعه دوره نیا طول در .شود یم
 میادین توجهی قابل تعداد. است مواجه بزرگ مسئله صورت یک با میادین توسعه حوزه سازندگی دوره در

 ذخـایر  همچنـین،  شده توسعه وارد سرعت به باید که وجود دارند جنوبی پارس میدان جمله از شده کشف
 نیازمنـد  توسـعه  کـار  حجـم  این. قرارگیرند مطالعه مورد باید که است برآورد شده نیز زیادي نشده کشف

 شود و می تعریف مالی تأمین نفتی میادین توسعه اصلی مسئله بنابراین.است گذاري سرمایه دالر میلیاردها
 بیـع  قراردادهـاي . شودمی گذاشته اجرا به و طراحی دوره این در که است پاسخی متقابل بیع قراردادهاي

-فن انتقال براي شروطی گذاشتن و است مالی تامین اصلی مساله که شوندمی منعقد شرایطی در متقابل
 ایـن  در البتـه . رسـد  نمی نظر به منطقی .است آگاه کشور تنگناهاي به نیز مقابل طرف کهحالی در وريآ

  .است شده بینی پیش خارجی طرف توسط ایرانی  انسانی نیروي آموزش قرارداد
 مطالعـات  اهمیـت  بـه  توجـه  و قطعـات  و ساخت سازيفراتر از کپی آوريفن به توجه اصالحات دوره در

 و میـادین  ور بهره توسعه زمانیناهم کاهش زمینه ایرانی مشاور مهندسی هايشرکت گیريشکل و میدان
 شـده  منعقد ترسریع هرچه باید قرارداد برداري،بهره گفتمان غلبه دلیلبه اما. کندمی فراهم را برداريبهره

 .شوندمی منعقد میدان مطالعه اتمام از قبل حتی قراردادها برخی دلیل همینبه. برساند تولید به را میدان و
 گـذار سـرمایه  بـراي  درقراردادها باید که معتقدند نفت کارفرمایی نهادهاي مدیران و نفت وزارت مسئولین
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 ایـران  نفـت  توسعه هاي طرح به ورود به حاضر آوريفن صاحب هاي شرکت تا کرد ایجاد جذابیت خارجی

 تجربـه  و دانـش  انتقـال  زمینه  خارجی هاي شرکت کنار در ایرانی هاي شرکت دادن قرار با سپس و شده
 آوريفـن  جـذب  زمینـه  ایجاد بر گفتمان این در. کرد فراهم را داخلی هايشرکت به خارجی هاي شرکت
 اما. است شده توجه داخل ساخت و اشتغال به متقابل بیع قراردادهاي در که شود می ادعا شود و می تأکید

 واقعـی  یادگیري فضاي عمالً. است واگذارشده خارجی هايشرکت به یکجا صورتبه کار کل که جاآن از
 فـراهم  پـروژه  مـدیریت  و طراحی، مهندسـی  هاي حوزه در مهم نقاط در ایرانی انسانی نیروي مشارکت و

  . شود نمی
 از اسـتفاده  و نوین هايوريآفن به دسترسی نفتی میادین وربهره توسعه گفتمان در دهم و نهم دولت در

 میادین وربهره توسعه زمانیتاهم کاهش به امید نوین هايوريآفن انتقال يبرا ایران استراتژیک جایگاه
 در وريآفن انتقال یالزام شرایط دادن قرار غیراز به روشنی کارراه اما. کندمی ایجاد را برداريبهره و نفتی

 و اسـتفاده  بـه  یداخل گرانصنعت و کارانمانیپ مشاوران، قیتشو ود شونمی ارائه المللی بین قراردادهاي
 تیجـذاب  جـاد یا بـر  تاکیـد  و یالملل نیب بزرگ يها شرکت با مشارکت قیطر از نینو يها يورآفن انتقال

ـ  گـذاران  هیسرما ورود يبرا ـ  نیب    شـعارهاي  رغـم  بـه  و گذشـته  هـاي دوره همچـون  دوره ایـن  در یالملل
 از وريآفـن  بـه  یابیدست هنوز که دارد این از نشان غربی کشورهاي به وابستگی نفی و طلبانهاستقالل

  .شودمی شناخته نفت صنعت در وريآفنبه یابیدست راه تنها عنوانبه المللی بین هايشرکت طریق
 داخلی يها تیظرف از استفاده ،کاريپیمان هايتوانمندي توسعه مانند مضامینی دولت گفتمان فشار تحت

 مورد هايوريآفن يساز یبوم و داخلی هايظرفیت از استفاده با حفاري ناوگان ارتقا توسعه، هايطرح در
 عنـوان به میدان مطالعه اهمیت به توجه. شود یم وارد قبل به نسبت تربرجسته صورتهب دوره این در نیاز
      مطالعـات  يا مشـاوره  يهـا  شـرکت  توسـعه  و شـده  شـروع  قبل دوره از که باالدستی مهم آوريفن یک
 توسعه و قیعم يها هیال در اکتشاف و نیادیم قیدق مطالعه بر تاکید و مخازن جامع مطالعات و يآورفن

 گفتمان گرفتن قدرت ادامه از حاکی که است موضوعی صیانتی تولید يبرا نو هايآوريفن کارگیريبه و
  . است نفتی میادین ور بهره توسعه

 هـاي افتـادگی  عقب جبران براي زیادي فشار تحریم، دوره یک از بعد دوازدهم، و یازدهم دولت دوره در
 قراردادهـاي  اصـالح  بر تأکید گیرد،می قرار نفت صنعت مقابل در که حلی راه. دارد وجود توسعه هاي طرح
     شـود، مـی  عنـوان  خـارجی  گـذار سـرمایه  براي قراردادها جذابیت ایجاد اصالح این منظوربه و است نفتی

 همـان  سیاسـت،  ایـن  خردمایـه . شـود  همـراه  نـو،  هايآوريفن جذب با گذارسرمایه جذب که ايگونهبه
 هـاي شرکت همکاري طریق از کشور، در وريآفن توسعه که معنا این به.  است اصالحات دوره خردمایه

 بـه  خـارجی  هـاي شـرکت  تجربـه  و دانـش  انتقـال  و آوريفن صاحب خارجی هايشرکت کنار در ایرانی
 اهـرم  عنـوان  به نفتی قراردادهاي طریق از صرفاً موضوع این تحقق و است پذیرامکان داخلی هايشرکت
 عنوان تحت نفتی جدید قراردادهاي در شود می سعی منطق همین با. شود می ممکن فناوري انتقال اصلی
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IPC نوشته میدان توسعه هاي طرح اجراي حین در کشور داخل به فناوري انتقال هدف با فناوري پیوست 
 خـوبی  بسیار فرصت جدید قراردادهاي معتقدند جدید قراردادهاي اصلی بانیان و نفت صنعت مدیران.شود

 عملکرد به را فرصت این از استفاده البته.است کرده ایجاد فناوري انتقال در خصوصی بخش براي ویژه به
 مناسـب  ترتیبـات  فاقـد  را جدید قراردادهاي که مقابل فرضیه و.کنند می مشروط داخلی هاي شرکت خوب

ـ  یخـارج  يهـا  طـرف  کـه  را تصور نیا اصوالً و. داند می بزرگ هاي شرکت از یادگیري  همـه  و نـد یآ یم
 یغلطـ  تصـور  دهند، یم قرار ما اریاخت در را خود علم همه و کنند یم پر را یفن دانش در موجود يخألها

  .شود یم دهید IPC در غلط تصور نیا از ییها نشانه معتقدند و دانند یم
 و توانمندسـازي  ،GC هـاي شـرکت  توسـعه  از حمایـت  هاي سیاست جدید، قراردادهاي موضوع بر عالوه
 کـه  دهـد  مـی  نشـان  پیمانکـاري  هاي ظرفیت تقویت و) E&P( تولید و اکتشاف هاي شرکت گیري شکل

 هـاي  طـرح  اجـراي  و طراحـی  در ملـی  هاي قابلیت توسعه و ایجاد سمت به نفت صنعت حمایتی رویکرد
  .  است میدان توسعه
ـ م ور بهـره  توسعه گفتمان بر يبرداربهره گفتمان غلبه از یناش تیفور و سرعت فشار ـ  نیادی  منشـأ  ینفت
 نفـت  یباالدسـت  بخش در توسعه يها طرح ياجرا ندیفرا با يآورفن توسعه ندیفرآ يهایزمانناهم یاصل

ـ  بـدون  و یکـاف  مطالعات بدون توسعه يها طرح ای نشود تیریمد یخوب به یزمان ناهم نیا اگر .است  کی
ـ  و رسـد  ینم يحداکثر يور بهره به و شده واگذار یخارج يها شرکت به کجای صورت به و جامع برنامه  ای

ـ ز زمـان  یداخل يها تیقابل توسعه و جامع طرح نیتدو و مطالعات یطوالن ندیفرا در کهنیا  صـرف  يادی
 نکـه یا بـه  توجـه  بـا . شود یم لیتحم کشور به مشترك نیادیم حوزه در ژهیو به یتوجه قابل نهیهز و شده

ـ ا. دارد قرار يبردار بهره  گفتمان غلبه ریتأث تحت يفناور توسعه همچنان ـ ن هـا  یزمـان  نـاهم  نی  ادامـه  زی
ـ تقو با يراهبرد يها تعادل يبرقرار قیطر از را ها آن دیبا اما.داشت خواهند  يفنـاور  توسـعه  گفتمـان  تی

 عادالنـه  يبرخوردار و ياقتصاد منافع به یابیدست ضمن جیتدر به بلندمدت افق کی در تا نمود تیریمد
  .شود فراهم کشور يبرا آوريفن يزادرون توسعه فرصت ، ینفت ینسل نیب ریذخا ياقتصاد منافع از
  
  يریگ جهینت -5

ـ  و یمل هیسرما با ماًیمستق تشیمأمور که یصنعت. است بوده سازتیهو یصنعت رانیا در نفت صنعت  نیب
 چشـم  یمل هیسرما نیا به شهیهم گانگانیب یرانیا جامعه یخیتار حافظه در. است خورده گره نفت ینسل

ـ  ثروت نیا به يدراز دست شائبه با همواره رانیا نفت صنعت به آنها ورود هرگونه لذا،. اندداشته طمع  یمل
 یاسالم انقالب از بعد و افتدیم اتفاق نفت صنعت در شدن یمل نهضت لیدل نیهم به.  است بوده همراه

 بـا  و یتـدافع  گفتمـان  کی در انیرانیا طیشرا نیا در. شود یم آغاز نفت صنعت از ییخودکفا موضوع زین
 ن،یبنـابرا . کننـد  محافظـت  هیسـرما  نیا از تا اندبوده تالش در) دیتهد با مقابله( یسلب يکردهایرو اتخاذ

 کشـور  آورانـه فـن  و یصـنعت  ،یعلم توسعه يبرا  فرد منحصربه و مهم فرصت کی عنوان به نفت صنعت



 23   ... نفت صنعت یباالدست حوزه در یگفتمان يکردیرو با يفناور توسعه يهایناهمزمان لیتحل

 
  .است گرفته قرار توجه مورد کمتر

 نفت وزارت سیتأس و نفت شدن یمل نهضت از بعد یدولت شرکت کی عنوانبه نفت یمل شرکت سیسأت
 و رهیـ ذخ نیا از حراست يبرا ملت طرف از یندگینما تیموقع در را دولت ،یاسالم انقالب يروزیپ از بعد

 هیسرما نیا از را ياقتصاد يوربهره حداکثر ملت از یندگینما به دیبا دولت لذا،. دهد یم قرار یمل هیسرما
 و اسـت  آورانـه فـن  و یصـنعت  تیقابل ازمندین ینفت ریذخا نهیبه استحصال طرف کیاز اما. کند جادیا یمل

 وجـود  گـر ید طـرف  از و اسـت  بـر زمـان  و یجیتـدر  کشور در یکیتکن هیسرما نیا رسوب و يریگشکل
ـ ا يفایا در دولت يناکارآمد. است میعظ ثروت نیا صاحب که یملت يبرا ياقتصاد يتنگناها  نقـش  نی

 از تـا  بـرده  بـاال  را نفـت  دیتول شده يالهیوس هر به کندیم یسع دولت ن،یبنابرا. شودیم یتلق یندگینما
ـ  و کنـد  دایپ را کشور ياقتصاد يتنگناها رفع يبرا الزم ابزار و قدرت ینفت يدرآمدها محل  بـا  نیهمچن

 نیا لذا،. دینما اثبات یندگینما نقش نیا يفایا در را خود يکارآمد مردم به فراوان و ارزان سوخت عیتوز
  .شودیم زمانیناهم نوعی دچار آوريفن زايدرون توسعه ندیفرآ با دولت کردیرو

ـ تحل یگفتمـان  امـر  سـاحت  در يآورفـن  اسـت یس فهـم  با تا است بوده نیا بر حاضر پژوهش تالش  لی
ـ  یزمـان ناهم نیا نفت، صنعت یباالدست حوزه در. دینما هیارا هایزمانناهم نیا منشأ از يتر قیعم  دو نیب
ـ  يدرآمدها شیافزا چراکه. است افتهی نمود يآورفن توسعه ندیفرآ و يبرداربهره  ندیفرآ  عنـوان  بـه  ینفت

  گفتمـان  کـه  اسـت  یعـوامل  نیتـر مهـم  مـردم  سـوخت  موقـع  بـه  نیتأم و دولت يدرآمدها یاصل منبع
ـ تول در ریتـأخ  و وقفـه  گفتمان نیا در.است کرده لیتبد نفت صنعت غالب گفتمان به را يبردار بهره  و دی

 گفتمـان  مقابـل،  در. سـت ین رفتـه یپذ یبوم يآورفن به یابیدست يبرا یحت یمتیق چیه به نفت فروش
 فرصت از يحداکثر استفاده در نیآفر    تیمز یعامل را یبوم و زادرون يآورفن کسب ،يآورفن توسعه
  . داندیم کشور در ینفت ریذخا وجود

 ستین گفتمان کی نفت، یباالدست حوزه در يآورفن توسعه گفتمان که دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا
 ور بهـره  توسـعه  گفتمـان  و پـژوهش  داخل،گفتمان ساخت گفتمان. است متفاوت گفتمان سه شامل بلکه

 معنـا  را يآورفـن  توسـعه  متفـاوت  يا گونـه  به هرکدام يآورفن توسعه گفتمان سه عنوان به ینفت نیادیم
ـ  منشـأ  يبـردار بهـره   غالـب  گفتمـان  بـا  هـا گفتمان نیا از هرکدام منازعه. اند کرده یبخش        از نـوع  کی
  : از اندعبارت هایزمانناهم نیا که. است شده یزمانناهم

  
 گرفتـه  نشأت خارجی هايکاال به نسبت داخلی زاتیتجه و قطعات پذیريرقابت در یزمانناهم 

 : شامل يبرداربهره گفتمان با داخل ساخت گفتمان بین منازعه از
o تیفیک منازعه  
o متیق منازعه  
o سرعت منازعه 
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 پژوهش گفتمان منازعه از گرفته نشأت نفت صنعت روز يها مسئله با پژوهش نتایج زمانیناهم 
 : شامل يبرداربهره گفتمان با

o پژوهش کارهاي دستور منازعه  
o پژوهش جینتا يریکارگبه ریسک منازعه  

 از گرفتـه  نشـأت  توسـعه  هـاي طـرح  اجـراي  ندیفرا با آوريفن به یابیدست فرایند زمانیناهم 
 :  شامل يبرداربهره گفتمان با ینفت نیادیم وربهره توسعه گفتمان منازعه
o اجرا و مطالعه منازعه 
o توسعه سرعت منازعه 
o کارفرمایی منازعه  
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