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ارزیابی فرآیند انتقال فناوری DMD فی
از دیدگاه مدیریت فناوری

چکیده
ارزیابی فرآیند یک انتقال فناوری انجام یافته شامل 
ــی نحوه ی  ــت نظیر ارزیاب ــای مختلفی اس بخش ه
شناسایی فناوری مناسب، ارزیابی نحوه ی شناسایی 
عرضه کنندگان فناوری های موجد و انتخاب فناوری 
مناسب، ارزیابی نحوه ی شناسایی عرضه کنندگان 
ــب ترین آن ها،  ــر و انتخاب مناس ــاوری مورد نظ فن
ــاب فناوری و قرارداد منعقده  ارزیابی نحوه ی اکتس

بین عرضه کننده ی فناوری و انتقال گیرنده و... .
ــا فرآیند انتقال فناوری  ــت ت این مقاله در صدد اس
مرکاپتان زداییDMD(1( از شرکت VNIIUS به 
پژوهشگاه صنعت نفت را از دیدگاه مدیریت فناوری 
ــف این فرآیند را  ــی نماید و مالحظات مختل ارزیاب
ــایر تصمیم گیری های مرتبط  به منظور کمک به س
ــخص نماید. به همین منظور  با انتقال فناوری مش
ــاوری و ضرورت  ــپس مدیریت فن ابتدا مقدمه و س
ــاوری به صورتی  ــه آن در فرآیند انتقال فن توجه ب
ــود. در ادامه ضرورت دستیابی  خالصه آورده می ش
به فناوری DMD بیان گردیده، به معرفی فناوری 
ــده ی آن  ــال گیرن ــده و انتق ــال دهن DMD، انتق
پرداخته می شود. پس از آن براساس الگوی بسامان 
ــی فرآیند  ــی فرآیند انتقال فناوری، به بررس ارزیاب
ــن فناوری پرداخته، تالش می گردد نکات  انتقال ای
ــود. در آخر نیز با جمع بندی  ــف آن مطرح ش مختل
ــده مقاله پایان  ــری از مباحث مطرح ش و نتیجه گی

می یابد.

1. DeMercaptanization Distillate

1.منصور بزمی
2.مرتضی تاجریان
3.روح اله قدیری
4.پرویز نقی پور

واژه های کلیدی:
انتقال فناوری

DMD
الگوی ارزیابی انتقال فناوری
شبکه ی انتخاب عرضه کننده ش
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مقدمه
ــتند که  ــت و گاز از جمله صنایعی هس ــع نف صنای
ــند و در  دارای جایگاهی راهبردی در جهان می باش
نتیجه، فناوری های پیشرفته ی مربوط به این صنایع 
ــگاه ویژه ای برخوردارند. این فناوری های  نیز از جای
ــرفته، در اکثر قریب به اتفاق موارد در اختیار  پیش
ــورهای  ــته به کش ــد ملیتی وابس ــرکت های چن ش
ــورهایی نظیر ایران برای  پیشرفته می باشند و کش
برخورداری از این فناوری ها باید با این شرکت های 
ــوند تا بتوانند  چند ملیتی وارد مذاکره و معامله ش

این فناوری ها  را به داخل کشور انتقال دهند.
ــرکت ها  ــره و معامله با این ش ــه در راه مذاک گرچ
ــی بر ضد  ــای خارج ــر تحریم ه ــی نظی چالش های
ــن مقاله بر روی  ــت ولی تمرکز ای ــران مطرح اس ای
چگونگی فایق آمدن بر برخی چالش هایی است که 
ــرراه مدیریت مناسب  در مراحل بعدی یعنی بر س
ــال این فناوری ها وجود دارد. و کارآمد فرآیند انتق

ــن  ــال فناوری به منظور روش ــی فرآیند انتق ارزیاب
ــد انتقال فناوری  ــاختن جنبه های مختلف فرآین س
ــرای پروژه های آتی انتقال  ــنهاداتی ب و ارایه ی پیش

فناوری انجام می پذیرد.

ضرورت توجه به مدیریت فناوری در 
انتقال فناوری

ــزار و  اب ــش،  ــت از دان ــه ای اس ــاوری مجموع فن
ــوم و تجربیات  ــده از عل ــه ش ــای برگرفت تکنیک ه
ــد و کاربرد  ــعه، طراحی، تولی ــی که برای توس عمل
ــامانه ها و خدمات، مورد  ــوالت، فرآیندها، س محص
ــتفاده قرار می گیرد )باقری مقدم،1382(. بدین  اس
ــت از همه ی  ــاوری عبارت اس ــب مدیریت فن ترتی
ــه این دانش ها،  ــتیابی ب فعالیت های مرتبط با دس
ــعه و یا  ابزارها و تکنیک ها )از طریق تحقیق و توس
انتقال فناوری( و بومی سازی و به کارگیری آن ها در 
محصوالت و خدمات یک سازمان )حقیقی،2831(. 
بعبارت دیگر مدیریت فناوری با هر دو جنبه انتقال 
ــازی، توسعه  و خلق فناوری و تالش جهت بومی س
ــت. انتقال یک فناوری  ــرد فناوری رتبط اس و کارب
ــتگی  ــتی انجام نگیرد می تواند به وابس اگر به درس
ــرکت یا  ــال گیرنده فناوری )ش ــتر انتق هرچه بیش
کشور( به انتقال دهنده فناوری منجر شود. اهمیت 
ــد انتقال فناوری در این  مدیریت فناوری در فرآین
ــدگان در توجه به تمامی  ــت که به تصمیم گیرن اس
ــاد مختلف فناوری )اعم از فن افزار، دانش افزار،  ابع
انسان افزار و سازمان افزار( یاری می رساند و تالش 
ــبی در  می نماید تا هر یک از این ابعاد در حد مناس
ــی لحاظ گردد تا بدین طریق، انتقال  فناوری انتقال
ــترها و زیر  فناوری بتواند نقش فراهم کننده ی بس
ــازی،  ــب جهت جذب، بومی س ــاخت های مناس س

اشاعه و خلق فناوری های جدید را ایفا نماید.

ضرورت دستیابی به فناوری مرکاپتان 
زدایی

ــش بهره برداری از مخازن نفت خام، تدریجاً  با افزای
ــردی کلیه ی آن ها  ــزان درصد ترکیبات گوگ بر می
ــر، در آیندهای نه  ــوی دیگ ــود. از س افزوده می ش
ــدان دور، بهره برداری از میادین نفت خام ترش  چن
ــا توجه به تصمیم  ــز افزایش می یابد. همچنین ب نی
ــمالی  ــایگان ش ــالمی ایران و همس ــوری اس جمه
ــد نفت ترش  ــام )مانن ــه نفت خ ــاره ی معاوض درب
ــور  باید  ــگاه های کش ــی از پاالیش ــتان( برخ قزاقس
مجهز به تجهیزات سولفورزدایی از برش های نفتی 
گردند. از این رو کاهش درصد گوگرد و مرکاپتان از 
ــی مانند بنزین، NGL ،LPG، نفت  برش های نفت
سفید و گازوییل از اهمیت خاصی برخوردار خواهد 
ــی از برش های  ــر این، هم اکنون برخ بود. عالوه ب
ــران روی( که دارای  ــد بنزین کاهش گ نفتی )مانن
میزان مرکاپتان بسیار باالیی هستند به عنوان یک 
ــوزانده می شوند در  محصول نامطلوب در کوره ها س
ــی از فرآیندهای پاالیش و  ــه با انجام برخ  حالی ک
مرکاپتان زادیی می توان آن ها را به طور مناسب )مثاًل 
 به عنوان بنزین موتور( مصرف نمود. بنابراین مالحظه 
می شود که کاربرد فرآیندهای مرکاپتان زدایی برای 
صنعت نفت امروز و آینده یک ضرورت خواهد بود.

بدین ترتیب پژوهشگاه صنعت نفت تصمیم گرفت 
ــوده آن را  ــاوری مرکاپتان زدایی را وارد نم ــه فن ک
ــیه  ــرکت ونیوس روس ــی نماید. از آن جا که ش بوم
ــه انتقال این فناوری و حتی  تمایل کامل خود را ب
ــت آن در داخل کشور اعالم نمود،  ساخت کاتالیس
پژوهشگاه با این شرکت وارد مذاکره شد تا از طریق 
همکاری با شرکت مزبور که دارای فناوری پیشرفته 
ــت، هدف خود را  ــی در این زمینه اس ــل قبول و قاب

محقق سازد.

)DMD(معرفی فناوری مرکاپتان زدایی
ــل از تقطیر  ــی حاص ــای نفت ــام و برش ه ــت خ نف
ــای پارافینی،  ــام، مخلوطی از هیدوکربن ه نفت خ
ــه عالوه بر آن ترکیبات  نفتنی و آروماتیک بوده ک
ــیژن دار و فلزات نیز در  گوگردی، نیتروژن دار، اکس
ــود این گونه ترکیبات  ــت خام وجود دارد که وج نف
ــش و هم به  ــگام پاالی ــه هن ــم ب ــکالتی را ه مش
ــی ایجاد می کند  ــرف فرآورده های نفت ــگام مص هن
ــاد خوردگی در تجهیزات،  ــکالتی از قبیل ایج )مش
ــت های مصرفی و ...( یکی  مسموم نمودن کاتالیس
ــا  ــان )R-SH( ب ــردی، مرکاپت ــات گوگ از ترکیب
ــام و برش های نفتی آن  ــوع در نفت خ  بوی نامطب
ــا تبدیل آن به ترکیبات  ــد که حذف آن و ی می باش
ــط  توس  )R-SS-R ــولفید  س ــر)دی  ضررت ــم  ک
ــی امکان پذیر می گردد.  ــای مرکاپتان زدای فرآینده
فرآیند DMD از این گونه فرآیندهاست که شامل 

چهار بخش اصلی زیر می باشد:
ــی  نفت ــرش  ب ــه ی  اولی ــوی  شستش ــش  بخ  .1 

)Prewash(
ــبک و حدف  ــتخراج مرکاپتان های س 2. بخش اس

)Extraction( کامل آن ها
ــتی مرکاپتان های  ــیون کاتالیس 3. بخش اکسیداس

سنگین و تبدیل آن ها به دی سولفید 
4. بخش احیای کاتالیستی محلول سرد

معرفی شرکت انتقال دهنده ی فناوری
 19 ــخ  تاری در   )VNIUS( ــوس  ونی ــرکت  ش
ــی  ایالت ــیون  کمیس ــتور  دس ــه  ب ــل 1965  آوری
ــد. از ابتدای  ــیس گردی ــت فرآوری نفت تأس صنع
ــرکت ونیوس به  ــد که ش ــیس  قرار بر این ش تأس
ــی در زمینه های  ــه ی تحقیقات ــوان یک مؤسس عن
ــردازش  پ و  ــد  تولی ــاوری  فن ــردن،  ک ــادل   متع
ــی،  ــای نفت ــبک از خوراک ه ــای س هیدروکربن ه
فعالیت نماید. برخی از مهم ترین فعالیت های علمی 

این مؤسسه عبارتند از :
ــعه ی فرآیندهای جدید و بهبود فرآیندهای  .توس
ــوخت ها، مایعات  ــاب ها، س ــود در تصفیه پس موج

گازی و برش های هیدروکربنی؛
ــت های کارا و جدید  ــعه و عرضه ی کاتالیس .توس
ــوخت ها و  ــات گازی، مرکاپتان زدایی س برای مایع

تصفیه ی پساب ها از ترکیبات گوگردی؛
ــد و بهبود  ــا و تجهیزات جدی ــعه ی فرآینده .توس
ــردازش  ــرای پ ــود ب ــزات موج ــا و تجهی فرآینده
ــواد اولیه  ــود در م ــبک موج ــای س هیدروکربن ه
)جداسازی خوراک های گازی، تصفیه، خشک کردن 

و غیره(؛
ــه منظور  ــاز ب ــورد نی ــای م ــعه ی فناوری ه .توس
ــص، مخلوط های گازی  تولید هیدروکربن های خال
)استاندارد( کالیبراسیون آنالیز و ترکیبات گوگردی 

آلی.
ــترده در زمینه ی  ــی گس ــرکت ونیوس تجربیات ش
تصفیه ی نفت خام، گازها، مایعات گازی، سوخت ها 
ــاب ها از مرکاپتان ها و سولفید هیدروژن دارد.  و پس
ــه در طول سال ها فعالیت خود توانسته  این مؤسس
ــکالت مرکاپتان زدایی  ــور موفقیت آمیزی مش به ط
ــازد به  ــام و مایعات گازی را برطرف س ــت خ از نف
گونه ای که محتوای سولفور مرکاپتان را در مجموع 

به نزدیک 1 درصد کاهش داده است.
ــاوری  فن ــدگان  دارن از  ــی  یک ــرکت  ش ــن  ای
ــد. الزم به ذکر است  مرکاپتان زدایی در دنیا می باش
ــگاه  که انتقال دهنده ی فناوری DMD به پژوهش
ــرکت تات نفت  ــت به صورت حقوقی ش صنعت نف
)TATNEFT( و به صورت واقعی شرکت ونیوس 
ــرکت  ــرز نبودن اعتبار ش ــه دلیل مح ــد. ب می باش
ــگاه  ــگاه صنعت نفت، پژوهش ونیوس برای پژوهش
ــاوری در ابتدا با  ــت انتقال این فن ــح داد جه ترجی
ــرکت معتبرتر تات نفت، قرارداد منعقد نماید و  ش
ــرکت ونیوس دست یابد.  از این طریق به فناوری ش
ــرکت ونیوس را )برخالف  بنابراین در این مقاله ش
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ارزیابی فرآیند انتقال فناوری...
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ــگاه  ــه فیمابین تات نفت و پژوهش ــن قرارداد ک مت
ــد( به عنوان انتقال دهنده ی اصلی فناوری  می باش

DMD در نظر می گیریم.

معرفی انتقال گیرنده فناوری
ــام »اداره ی  ــت در ابتدا با ن ــگاه صنعت نف پژوهش
ــت ایران«  ــی نف ــرکت مل ــات ش ــعه و تحقیق توس
ــد. هدف اولیه ی این  ــیس ش ــال 1338 تأس در س
سازمان، تحقیق و پژوهش در زمینه ی کاربرد مواد 
ــت. بعد از انقالب نام این سازمان به  نفتی بوده اس
ــر یافت و به  ــش و خدمات علمی تغیی مرکز پژوه
توسعه ی فعالیت ها در راستای اهداف فوق پرداخت 
ــال 1368 تاکنون با تغییرنام به »پژوهشگاه  و از س
ــت نفت« به انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی  صنع
ــردازد. مهم ترین  ــعه ای در صنعت نفت می پ و توس
ــت های  عرصه های تحقیقاتی که در اهداف و سیاس

پژوهشگاه منعکس شده عبارتند از:
.بهبود و ارتقا کیفیت فرآورده های نفتی 

.طراحی و توسعه فرآیندهای نوین صنعتی
پژوهشگاه صنعت نفت با قریب به نیم قرن سابقه ی 
ــی از بزرگ ترین  ــه عنوان یک ــات صنعتی ب تحقیق
ــع  ــعه صنای ــتای توس ــی در راس ــز تحقیقات مراک
ــی  ــکالت عملیاتی، گام های اساس ــت و حل مش نف
ــت. این  ــات ارزنده ارایه نموده اس ــوده و خدم پیم
ــگاه با نگرش بر نقش تحقیقات صنعتی در  پژوهش
ــتی و پایین دستی  ارتقای کیفیت و کمیت باالدس
ــای خاص  ــری از ابزاره ــا بهره گی ــت نفت، ب صنع
ــر و انجام تحقیقات  ــعه و اتخاذ را ه های میان ب  توس
ــعه ی  ــال و توس ــه انتق ــترک، ب ــته ای مش فرارش
ــردازد. این  ــور می پ ــاز کش ــورد نی ــای م فناوری ه
 پژوهشگاه با درک نیاز پاالیشگاه های کشور به فناوری 
ــی و پس از انجام تحقیقاتی جامع به  مرکاپتان زدای
ــاوری مرکاپتان زدایی و پس از  ــاب فن منظور انتخ
ــور انتخاب فناوری  ــام تحقیقاتی جامع به منظ انج
ــب و با هدف رفع نیاز و حل  و عرضه کننده ی مناس
ــور، اقدام به انتقال  ــگاه های کش ــکالت پاالیش مش

فناوری DMD از شرکت ونیوس روسیه نمود.

مراحل انتقال فناوری DMD و ارزیابی 
فرآیند انتقال

 ،DMD ــاوری ــد انتقال فن ــت ارزیابی فرآین جه
ــد انتقال  ــامان ارزیابی فرآین ــوی بس ــاس الگ براس
ــر گام های  ــتمل ب ــد که مش ــل گردی ــاوری عم فن

.)Pieterse,2001,pp67-76( جدول1 می باشد

↓

↓

↓

↓

↓

↓

گام اول- شناسایی واحدها و بخش های ذی نفع و مرتبط دو طرف انتقال، که در 
فرآیند انتقال فناوری درگیر بودند

گام دوم- شناسایی و تعریف اهداف، محدودیت ها، توانمندی ها و استانداردها

گام سوم- روند گزینش فناوری انتقال یافته و رتبه بندی فناوری های موجود در این زمینه

گام چهارم- تصمیم گیری در مورد گزینش شرکت انتقال دهنده فناوری و روند شناسایی آن

گام پنجم- شناسایی توانمندی های داخلی در زمینه ی فناوری منتخب

گام ششم- بررسی پیشنهاد همکاری طرفین )قرارداد منعقده(

گام هفتم- بررسی نتایج و تحلیل و تبیین جنبه های مختلف انتقال فناوری 
انجام رفته با توجه به اطالعات گام های 1 تا 6

جدول1. الگوی بسامان ارزیابی فرآیند انتقال فناوری

ور، اقدام به انتقال 
 از شرکت ونیوس روسیه نمود.

 و ارزیابی 

 ،DMD
د انتقال ــد انتقال د انتقال 
ر گامهای 

.)Pieterse

بررسی نتایج و تحلیل و تبیین جنبهگام هفتم- بررسی نتایج و تحلیل و تبیین جنبهگام هفتم- بررسی نتایج و تحلیل و تبیین جنبههای مختلف انتقال فناوری 
انجام رفته با توجه به اطالعات گامهای 1 تا 6
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ــا در انتقال  ــی هریک از این گام ه ــون به بررس اکن
ــگاه  ــرکت ونیوس به پژوهش فناوریDMD از ش

صنعت نفت می پردازیم:
بخش هـای  و  واحدهـا  اول-شناسـایی  گام 
ذی نفـع و مرتبـط دو طـرف انتقال )شـرکت 
ونیـوس و پژوهشـگاه صنعـت نفـت( که در 
فرآینـد انتقـال فنـاوری درگیـر بوده اند-در 
ــی که اقدامات و  ــن مرحله ذی نفعان یا واحدهای ای
ــای آ ن ها، فرآیند انتقال فناوری مورد نظر  فعالیت ه
ــوند.  ــایی می ش ــت تأثیر قرار می دهد، شناس را تح
ــی فعال در فرآیند انتقال  اگر این واحدها به صورت
فناوری مشارکت داشته باشند، تصمیم ها و اقدامات 
ــوند.  ــازی می ش ــه به خوبی اتخاذ و پیاده س فناوران
ــه در فرآیند  ــگاه ک بدین ترتیب واحدهای پژوهش

انتقال فناوری DMD درگیر بوده اند عبارتند از:
ــکده مهندسی فرآیند، که می توان گفت  1. پژوهش
ــگاه در این پروژه بوده و نقش  بازیگر اصلی پژوهش
ــت.  ــته اس کلیدی در فرآیند DMD به عهده داش
ــی جهت ارزیابی  ــات فنی و فناوریک تمامی مطالع
ــی فناوریکی و انتقال آن به  فناوریکی جهت ارزیاب
ــکده انجام پذیرفته  ــط این پژوهش پژوهشگاه توس

است.
ــت فناوری و روابط بین المللی، که پس از  2. معاون
ــده ی آن و اطمینان  ــاب فناوری و عرضه کنن انتخ
ــی فنی به عمل آمده  ــت بودن ارزیاب یافتن از درس
ــعه، در مورد  ــکده ی مهندسی توس ــط پژوهش توس
 چونگی عقد قرارداد و موضوعات بین المللی مربوطه و 
ــورد قیمت و هزینه های  ــای مداوم در م چانه زنی ه
ــرارداد، اقدامات مؤثری  ــن و نهایی کردن ق فی مابی

انجام داد.
ــرکت ونیوس که درگیر  از طرف دیگر واحدهای ش

فرآیند انتقال فناوری بوده اند عبارتند از:
ــع  ــه در واق ــات، ک ــی و تحقیق ــد مهندس 1. واح
ــوای فناوری ــه محت ــوط ب ــات مرب ــه ی اطالع  کلی

)Concept( را عرضه نموده و پس از انجام طراحی 
ــی تفصیلی  ــی )Basic Design( و طراح  مقدمات
ــا  ب ــگاه،  پژوهش ــط  توس  )Detailed Design(
ــت و بر  ــی های مختلف آن را تأیید نموده اس بررس
ــت در آینده مشاوره های الزم  طبق قرارداد، قرار اس

را به پژوهشگاه ارایه نماید.
ــد حقوقی و بین المللی، که در زمینه ی عقد  2. واح
ــارکت داشته  قرارداد و همکاری های بین المللی مش
ــف حقوقی و  ــت که وظای ــه ذکر اس ــت. الزم ب  اس
بین المللی طرف روسی را شرکت تات نفت به عهده 
ــته و در واقع واحد حقوقی و بین الملل شرکت  داش
ــات نفت در فرآیند انتقال فناوری DMD درگیر  ت

بوده است.
اهـداف،  تعریـف  و  دوم-شناسـایی  گام 
اسـتانداردها-  و  توانمندی ها  محدودیت هـا، 
ــطه ی انتقال  ــه به واس ــه اهدافی ک ــن مرحل در ای
ــوند )اهدافی از  ــال می ش ــورد نظر، دنب ــاوری م فن

ــود اوضاع  ــرکت، بهب ــل رفع نیازمندی های ش قبی
 اقتصادی، تطبیق فناوری با محیط شرکت، تضمین 
ــده،  ــان گردی ــع و ...( بی ــرداری کارا از مناب بهره ب
)از  ــف  مختل ــای  محدودیت ه و  ــا  توانمندی ه
ــر، هزینه ی  ــروی کار ماه ــی همچون نی جنبه های
ــاوری انتقالی،  ــورد نیاز فن ــاوری، ورودی های م فن
ــتیبانی و ...( ارزیابی می شوند. هنگامی  خدمات پش
ــف گردید و  ــق تعری ــورت دقی ــداف به ص ــه اه ک
ــف به خوبی  ــا و محدودیت های مختل توانمندی ه
درک شدند، باید معیارها و استانداردهایی )از قبیل 
ــد فناورانه، منافع اقتصادی، ویژگی های  میزان رش
ــتیابی به اهداف  فنی و ...( جهت تعیین میزان دس

تدوین شوند.
ــورد فرآیند انتقال  ــت آمده در م ــات بدس از اطالع
ــگاه به نظر می رسد که  فناوری DMD به پژوهش
ــت.  ــن مرحله به صورت کامل انجام نپذیرفته اس ای
ــکالت  ــگاه از انتقال فناوری، حل مش هدف پژوهش
ــور( بوده و  ــگاه های کش ــت )و پاالیش ــرکت نف ش
پژوهشگاه این هدف را سرلوحه ی فعالیت های خود 
قرار داده است. محدودیت ها و توانمندی ها ارزیابی 
ــده اما معیارهای دستیابی به هدف تعیین نشده  ش
است و بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که آیا هدف 

پژوهشگاه بخوبی محقق شده است یا خیر.
موجـود  فناوری هـای  سـوم-رتبه بندی  گام 
در ایـن زمینه و روند گزینـش فناوری انتقال 
یافته- دلیل و علت اصلی در نظر گرفتن و بررسی 
فناوری های مختلف، اطمینان حاصل کردن از این 
ــت که مناسب ترین فناوری انتخاب و انتقال  امر اس
ــد. در این مرحله فناوری مورد نظر تعریف و زیر  یاب
ــوند. سپس  ــخص می ش ــامانه های اصلی آن مش س
ــورد ارزیابی و  ــرفت های فناوری م تحوالت و پیش
تحلیل قرار می گیرند و فناوری های رقیب شناسایی 
ــت معیارهایی جهت  ــی می گردند. در نهای و بررس
گزینش فناوری مناسب تعریف شده و براساس آن 
 )AHP ــف )مثل ــتفاده از روش های مختل و با اس
ــگاه در  ــب انتخاب می گردد. پژوهش فناوری مناس
ــات کتابخانه ای  ــام تحقیق ــه ابتدا با انج این زمین
ــام یک طرح جامع  ــتجوهای اینترنتی و انج و جس
ــای موجود برای  ــایی کلیه ی فرآینده جهت شناس
مرکاپتان زدایی، فناوری مرکاپتان زدایی را تجزیه و 
تحلیل نموده و فرآیندها و اجزای اصلی آن را مورد 
ارزیابی قرار داده است. سپس پیشرفت ها و تحوالت 
ــابه فرآیند  ــی گردید و دو فرآیند مش فناوری بررس
 Sulfrex(ــولفورکس نام های فرآیند س DMD، به 
 )Merox Process( ــس Process( و فرآیند مراک
ــه و  ــور فرانس ــایی گردیدند که اولی در کش شناس

دومی در کشور آمریکا قرار دارد. 
ــد DMD از بین  ــت انتخاب فرآین ــگاه جه پژوهش
ــابه، معیارهای زیر را در نظر گرفته  فرآیندهای مش

است:

ــا2 دنی در  ــاوری  فن از  ــتفاده  اس ــزان  می  .1 
ــت مورد استفاده هر  2. میزان فعال بودن3 کاتالیس

فرآیند
3. مشخصه های فنی فرآیند

ــب  مناس ــد  فرآین ــاب  انتخ در  ــگاه  پژوهش
ــاس  مرکاپتا ن زدایی، به انجام برخی تحلیل ها براس
ــیله  ــای فوق اقدام نمود و در نهایت به وس معیاره
ــؤوالن، فرآیند ــی و مس ــان فن ــاوت کارشناس قض
ــت که به  ــایان ذکر اس DMD انتخاب گردید. ش
علت تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، امکان 
ــر نبوده و این  ــانس فرآیند مراکس میس خرید لیس

گزینه در تصمیم گیری ها ارزیابی نگردیده است.
گام چهارم-تصمیم گیـری در مـورد گزینش 
شـرکت انتقـال دهنـده ی فنـاوری و رونـد 
و  ــدگان  دارن ــه  مرحل ــن  ای آن-در  شناسـایی 
ــایی  ــورد نظر، شناس ــاوری م ــدگان فن عرضه کنن
ــوند و معیارهایی جهت انتخاب عرضه کننده  می ش
ــوند. فناوری ممکن است در  ــب تدوین می ش مناس
ــد که  ــته باش اختیار چندین عرضه کننده قرار داش
ــاص خود را دارا  ــرایط خ هر یک محدودیت ها و ش
می باشند. جهت انتخاب مناسب ترین عرضه کننده 

می توان از ساختار شبکه ای زیر استفاده نمود.
ــب نیز  ــه کننده ی مناس ــور انتخاب عرض ــه منظ  ب
ــاال، تکنیکی  ــتفاده از معیارهای ب ــا اس ــوان ب می ت
ــگاه از  ــه کار گرفت. پژوهش ــون AHP را ب همچ
ــت جمهوری  طریق دفتر همکارهای فناوری ریاس
ــرار نموده و پس از انجام  ــرکت ارتباط برق با این ش
ــی فناوری  مکاتبات و مالقات های مکرر و نیز بررس
ــر جهت انتخاب فناوری، این  و معیارهای مورد نظ
ــده و طرف انتقال  ــرکت را به عنوان عرضه کنن ش
ــت که دفتر  ــاوری انتخاب نمود. الزم به ذکر اس فن
ــت جمهوری که در این  همکاری های فناوری ریاس
ــروژه به مانند یک مرکز پایش فناوری عمل نمود  پ
ــاوری از خارج  ــایی ضعف های فن ــدد شناس و درص
ــایی طرف خارجی  ــد، نقشی مهم در شناس می باش
ــن طرفین به عهده  ــهیل ارتباط بی و برقراری و تس
ــط  ــات جامع که توس ــت. طرح مطالع ــته اس داش
ــی فرآیند انجام گردید، جهت  ــکده مهندس پژوهش
ــتفاده  ــی فناوری و عرضه کننده آن مورد اس ارزیاب

قرار گرفت.
گام پنجم-شناسـایی توانمندی هـای داخلی 
ــن مرحله  در زمینـه ی فنـاوری منتخب-در ای
توانمندی های داخلی )از قبیل توانمندی طراحی و 
تولید اجزا و فرآیندهای مورد نیاز فناوری منتخب( 
شناسایی می شوند تا جهت استفاده حداکثر از توان 
ــی در انتقال فناوری، مورد ارزیابی قرار بگیرد.  داخل
ــدی الزم جهت  ــگاه توانمن ــن زمینه پژوهش در ای
ــی پایه و طراحی تفصیلی را دارا بود و از این  طراح

توانمندی ها حداکثر استفاده را نموده است.

2. (The Number of References)
3. (Activity)
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ــاخت اجزا و تجهیزات، برخی از   اما در زمینه ی س
قطعات مانند پمپ ها و ابزار دقیق مورد نیاز از خارج 
ــامل ظروف،  ــد و بقیه ی اجزا ش ــور وارد گردی کش
ــط پیمانکاران داخلی  مبدل ها و ... در داخل و توس
ساخته شد. الزم به ذکر است که ترکیب طراحی و 
ساخت داخل، در مقیاس پایلوت و مقیاس صنعتی 

یکسان می باشد.
گام ششم-بررسی پیشنهاد همکاری طرفین 
ــه تمامی مفاد  )قـرارداد منعقده(- در این مرحل
ــیوه ی  ــده و ابعادی از قبیل ش ــرارداد ارزیابی ش ق
ــی )فازبندی( پروژه،  ــکاری طرفین، روند اجرای هم
ــوق مالکیت فکری،  ــت هزینه ها، حق ــوه پرداخ نح
همکاری های فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه ای 
ــرار می گیرند. در این  ــورد تجزیه و تحلیل ق و ... م
ــی، تجاری و  ــد حقوق ــه بع ــمت، قرارداد از س قس
ــده و مالحظات مختلف  ــی ش فناورانه )فنی( بررس
ــاس اطالعات موجود،  آن استخراج می گردد. براس
ــاوری به روش اخذ  ــکاری از نوع انتقال فن نوع هم
 DMD لیسانس بوده و پژوهشگاه لیسانس فرآیند
ــایر  ــت. س ــوس دریافت کرده اس ــرکت ونی را از ش

اطالعات در مورد همکاری طرفین عبارتند از:
ــه همراه کلیه  ــاوری )Concept( ب .محتوای فن
ــوب مرتبط با فناوری  ــات مکتوب و غیر مکت اطالع

توسط ونیوس انتقال داده شده است؛

ــور،  ــرکت های خارج از کش ــانس دادن به ش .لیس
بندی در قرار داد آورده نشده است و بسته به مورد، 

توافق بین طرفین حاصل می شود؛
.عالمت تجاری مورد استفاده در ارایه ی لیسانس، 

عالمت تجاری دو طرف می باشد؛
ــال شروع سال  ــال و س .مدت زمان قرارداد 20 س

1380 می باشد؛
ــال در رابطه با  ــه همکاری در طی 20س .همه گون
ــرد و ونیوس موظف  ــد DMD انجام می پذی فرآین
ــگاه را از تحوالت و پیشرفت های  ــت که پژوهش اس

فناوری مورد نظر مطلع نماید؛
ــورت  ــه ص ــاز و ب ــر ف ــا در ه ــت هزینه ه  .پرداخ

مرحله ای می باشد؛
ــت مورد نیاز را  ــت که کاتالیس .ونیوس موظف اس
فراهم نماید و پژوهشگاه مختار است که کاتالیست 
ــی را خریداری  ــت طرف ثالث ــوس و یا کاتالیس ونی
ــد در  ــگاه می توان ــال پژوهش ــن ح ــد. در عی نمای
ــت از سوی ونیوس، به  صورت عدم تأمین کاتالیس

دادگاه های صالحه شکایت نماید؛
ــه ی اول، قوانین  ــون حاکم بر قرارداد در درج .قان
ــالمی ایران می باشد و در صورت بروز  جمهوری اس
ــای بین المللی  ــه دادگاه ه ــالف نظر، موضوع ب اخت

ارجاع می یابد.

گام هفتم-بررسـی نتایـج و تحلیـل و تبیین 
جنبه های مختلف انتقال فناوری انجام گرفته 
بـا توجه بـه اطالعات گام های 1 تـا 6- در این 
مرحله که آخرین گام ارزیابی فرآیند انتقال فناوری 
ــد، تمامی اطالعات مرتبط با فرآیند انتقال  می باش
ــش به دست آمده اند مورد  که از گام های یک تا ش
ــن امر به منظور  ــه و تحلیل قرار می گیرد. ای تجزی
ــد انتقال  ــی انجام فرآین ــخص نمودن چگونگ مش
فناوری انجام می پذیرد. بدین ترتیب تمام اطالعات 
ــال فناوری  ــا در رابطه با انتق ــل از این گام ه حاص
ــده و نتایج زیر به  ــه و تحلیل گردی DMD تجزی

دست آمده اند:

مالحظاتی که پژوهشگاه به درستی آن ها را 
تعقیب نموده است:

ــاوری DMD دارای جنبه هایی  ــد انتقال فن فرآین
بود که امید است در دیگر پروژه های انتقال نیز این 
موارد در نظر گرفته شوند. این جنبه ها عبارتند از:

ــه آن از  ــوای مربوط ب ــد و محت ــاوری و فرآین .فن
ــرکت ونیوس(  ــده فناوری )ش ــرکت اصلی دارن ش
ــت و نه از واردکنندگان فناوری در دیگر  انتقال یاف
ــورها )شرکت ها( که این امر به لحاظ دستیابی  کش

مستقیم به منبع فناوری اهمیت شایانی دارد.

سازگاری اهداف
دوطرف انتقال

کیفیت فناوری

کشور/ شرکت جکشور/ شرکت بکشور/ شرکت الف

هزینه ی 
فناوری

هدف

معیارها

مسایل سیاسی
سیاست های 

تجاری
مشکالت

زبان
برنامه ی آموزش در نظر گرفته

شده در فرآیند انتقال

رتبه بندی کشورها/ شرکت ها برای انتقال 
فناوری مورد نظر
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ــرح، انتقال فناوری به معنای واقعی آن  .در این ط
ــی فناوری انتقال  تحقق و اطالعات کلیدی و اساس
یافته است بگونه ای که اکنون پژوهشگاه به تنهایی 
ــای مرکاپتان زدایی در  ــدازی واحده ــادر به راه ان ق
ــد، همچنان که قراردادهایی  مقیاس صنعتی می باش
ــور منعقد  ــداث چنین واحدهایی در کش جهت اح
ــق این فناوری،  ــه دلیل انتقال موف ــت. ب نموده اس
ــزه ی  ــال 1382 جای ــت در س توانس ــگاه  پژوهش
ــت را دریافت  ــای صنعت نف ــنواره ی نوآوری ه جش

نماید.
ــاوری DMD یک فناوری  ــا توجه به این که فن .ب
ــوالت در این  ــد و تغییر و تح ــغ می باش ــبتاً بال نس
فناوری سطحی و جزیی است، انتقال این فناوری به 
ــانس روش مناسبی به نظر می رسد. روش اخذ لیس

.استفاده از عالمت تجاری طرفین اعطای لیسانس، 
ــگاه و پذیرش راحت تر  باعث افزایش اعتبار پژوهش

فناوری توسط متقاضیان فناوری می گردد.
ــگاه در جریان انتقال این فناوری توانست  .پژوهش
بیش ترین بهره را از توان کارشناسان و متخصصان 
ــای پایه و  ــه طراحی ه ــرد به طوری ک ــی بگی داخل
ــان  ــط کارشناس تفصیلی فرآیند به طور کامل توس
پژوهشگاه انجام گردید )امری که در روابط ونیوس 
با دیگر شرکت ها کمتر اتفاق می افتاد( و تجهیزات و 
اجزای مورد نیاز تا حد امکان در داخل ساخته شد.

ــعه ای طرفین  ــکاری نزدیک تحقیقاتی و توس  .هم
ــبرد فناوری مفید واقع  ــعه و پیش می تواند در توس
ــا منجر به  ــن همکاری ه ــوان مثال ای ــود. به عن ش
ــتراکتور ــور اکس ــازی راکت ــازی و شبیه س  مدل س

)Extractor Reactor( گردید که این امر برای 
ــت. با وجود آن که  ــابقه بوده اس هر دو طرف بی س
ــرکت های  ــش الزم برای این کار در برخی از ش دان
ــرار فنی  ــا به عنوان اس ــد ام ــر موجود می باش دیگ
ــت آن هم به ثبت  ــده و حتی پتن ــت گردی محافظ

نرسیده است.
ــده است که همه گونه اطالعات  .ونیوس متعهد ش
ــایل  ــوب و غیرمکتوب را در مورد مس ــم از مکت اع
ــکالت مربوطه  مربوط به فرآیند DMD و حل مش

در اختیار پژوهشگاه قرار دهد.
ــترک به  ــانس مش ــه اعطای لیس ــاز بودن ب .مج
شرکت های داخلی می تواند به اشاعه ی فناوری در 

داخل کشور کمک شایان توجهی نماید.

مالحظاتی که به انتقال موفق تر فناوری 
کمک می نماید:

ــاوری DMD دارای  ــد انتقال فن ــن فرآین همچنی
ــی رود در انتقال  ــت که امید م جنبه هایی بوده اس
ــتیابی به موفقیت های  فناوری های دیگر، جهت دس
بیش تر در امر انتقال، بر آن ها بیش تر تأکید گردد. 

این جنبه ها عبارتند از:
ــگاه از انتقال  ــد که اهداف پژوهش .به نظر می رس
ــت تعیین میزان  ــب جه فناوری و معیارهای مناس

تحقق اهداف، به خوبی تدوین نشده است.
ــرارداد منعقده، چگونگی همکاری در اعطای  .در ق
ــیم منافع  ــای خارجی و تقس ــانس به طرف ه لیس
ــده است. بهتر  حاصله، موکول به توافق طرفین ش
ــواردی در قراردادها دقیقا  ــن م ــت تکلیف چنی اس
مشخص گردد و به توافق های بعدی موکول نگردد.

ــترک با  ــعه ای مش .به فعالیت های تحقیق و توس
ــت. به  ــده اس ونیوس بودجه ای تخصیص داده نش
 DMD ــی دانش ــه ونیوس منبع اصل دلیل این ک
ــگاه با این  ــتر پژوهش ــکاری هرچه بیش ــت هم اس
ــدن هرچه بیش تر  ــه منتفع ش ــرکت می تواند ب ش
ــرکت ونیوس  ــش متخصصان ش ــگاه از دان پژوهش

منجر گردد که به این امر توجه نشده است.

نتیجه گیری
به جرأت می توان گفت که صنعت نفت، اساسی ترین 
ــور است. صنعتی که با  و زیربنایی ترین صنعت کش
ــور،  ــود در میان صنایع کش ــه ی خ ــور دیرین حض
ــرمایه گذاری ها،  ــات، س ــان بیش ترین مناقش  میزب
ــت. به دلیل دارابودن  ــتغا ل زایی ها و .... بوده اس اش
ــی و  ــی نفتی و نیز نقش اساس ــع عظیم و غن مناب
ــکوفایی  ــد و ش ــن صنعت در رش ــاز ای سرنوشت س
ــا، مهارت ها و  ــب دانش ه ــه کس ــت ک ــور اس  کش
ــر  زی و  ــا  بخش ه در  ــف  مختل ــای  توانمندی ه
ــزا می یابد.  ــای این صنعت، اهمیتی بس مجموعه ه
ــه منظور  ــا ب ــا و توانمندی ه ــن دانش ه ــب ای کس
توسعه ی این صنعت و بالفعل نمودن پتانسیل های 
ــب جایگاهی در خور در سطح  آن و در نتیجه کس

منطقه ای و بین المللی ضروری است.
انتقال فناوری DMD در این راستا تجربه موفقی 

است که پژوهشگاه صنعت نفت را قادر نموده است 
ــا این فناوری را  ــی توانمندی های مرتبط ب تا تمام
ــب نموده و خود را به سطح دارنده و منبع این  کس
ــگاه  ــاوری ارتقاء دهد بگونه ای که اکنون پژوهش فن
ــای مرکاپتان زدایی در  ــدازی واحده ــی راه ان توانای

مقیاس صنعتی را کسب نموده است.
ــتیابی موفق  ــگاه در دس ــه ی پژوهش ــه تجرب اگرچ
ــازمان ها مورد  ــط دیگر س به این فناوری باید توس
ــازمان ها باید در  ــن س ــرد اما ای ــتفاده قرار گی اس
ــتفاده  ــال فناوری های مورد نیاز، به اهمیت اس انتق
ــاوری و مبانی علمی  ــای علمی انتقال فن از روش ه
ــعی نمایند که  ــف بوده و س ــت فناوری واق مدیری
ــد. همچنین باید  ــروی نماین ــل از آن ها پی در عم
ــه انتقال فناوری  ــه را نیز در نظر گرفت ک این نکت
ــتیابی به این دانش ها و  ــکه ی دس  تنها یک روی س
ــدون در نظر گرفتن  ــت که معموالً ب توانمندی هاس
روی دیگر سکه، یعنی خلق و ایجاد فناوری و بدون 
ــورهایی  ــب، در کش انجام ارزیابی های علمی مناس
ــته  ــور ما بی رویه تجویز می گردد. شایس چون کش
ــت گذاران امر فناوری  ــؤوالن و سیاس است که مس
ــت )بطور  ــت نف ــور کل( و در صنع ــور )بط در کش
ــتیابی به علم و  ــکه ی دس خاص( به هر دو روی س
فناوری بگونه ای سنجیده نگریسته و سیاست هایی 
هماهنگ و منسجم در این راستا اتخاذ و به بهترین 

شکل پیاده نمایند.
ــامان را جهت  ــی بس این مقاله تالش نمود تا روش
ــی  ــد انتقال فناوری، به همراه بررس ارزیابی فرآین
ــت  ــوردی معرفی نماید. امید اس ــک مطالعه ی م ی
ــور،  ــؤوالن پروژه های انتقال فناوری در کش که مس
ــتفاده از چنین روش هایی به بررسی و ارزیابی  با اس
ــاد مختلف فرآیندهای انتقال فناوری پرداخته و  ابع

به مالحظات در این فرآیندها اشراف یابند.
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