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Abstract
The impact of rules and standards to stimulate innovation in organizations has
been the subject of various articles and research since the early 1990s. Identifying
the types of standards and their impact mechanism on innovation through public
policies has been addressed in this study. In this line, by using library studies, at
first, innovation and innovation policy are defined and then, the relationship
between types of standards with innovation and the impact of regulation with
various types of standards are examined. In the case study of "the standard of
using low sulfur fuel has become mandatory from the beginning of 2020 in the
shipping industry"; the structure of the International Maritime Organization
(IMO) and the steps of converting a proposal into a standard in this organization
are described. Finally, by applying the qualitative method and interviewing
experts, the various solutions offered by countries and large companies in various
industries to comply with this standard were analyzed. Solutions such as the use
of marine diesel and low-sulfur fuels, the use of low-sulfur fuel mixtures, the
installation of Scrubber of gas emission units in ships, the use of natural gas or
the use of other marine fuels such as methanol and Biomass fuel was placed in the
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hands of research and development units in various refining, chemical, nano and
polymer industries. These solutions require a variety of innovations in product
and process technologies at different levels. This case study shows that a global
standardization is effective in a variety of innovation methods and can shape the
future development of countries and companies.
Keywords: Policy making, standardization, International Maritime Organization
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چكيده
از اب تدای د هه  1990میالدی « تأثیر قوانین و استتت تا ندااد ها تح تکر نو نویوای دا
ستتتازما ها»  ،مکل بکث مقاالت و تکقیقات مختلفی بوده استتتح .انن هشوهه تح
شناسانی انواع استانداادها و سازوکاا تأثیر ی ها بر نویوای بهواسطه سیاسحهای عمومی،
ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاانف نویوای و ستتتیاستتتح نویوای اا معیوای و دا ادامه
ااتباط انواع استتتاندااد با نویوای و تأثیر قوانین دولتی با انواع استتتانداادهای اشتتاای اا
براستتی کرده استتح .ستتر

دا مطالعه موادی «استتتاندااد الزامیوا استتتفاده از ستتو ح

کمستتولفوا از ابتدای ستتا  2020دا صتتنعح کشتتتیاانی» ستتا تاا ستتازما بینالمللی
دانانوادی و مراحل تبدنل نو هیشتتنتاد به استتتاندااد دا انن ستتازما اا تشتترنن نموده
اسح .دا بخه هانانی با بهکااگیری اوش کیفی و مصاحبه با برگا  ،ااهکااهای متنوعی
که کشتتواها و شتترکحهای بزاگ دا صتتنانع مختلف برای تطابب با انن استتتاندااد ااائه
نموده اند ،از نظر واکنه نویواانه به موضتتتوع استتتتاندااد تکلیل و اازنابی شتتتده استتتح
ااهکااهانی شتتامل بترهبرداای از گازوئیل دانانی و ستتو حهای کمگوگرد ،بترهبرداای از
یمیزههای سو تی کمگوگرد ،ن صب واحدهای یالنندهزدای گازهای احتراقی دا ک شتیها،
ا ستفاده از گاز طبیعی نا ا ستفاده از سانر سو حهای دانانی مانند متانو  ،سو حهای
زن ستی دا دسح واحدهای تکقیب و توسعه دا صنانع مختلف هاالن شگاهی ،شیمیانی ،نانو
 .1اين يک و قا له دسنننترسنننی حتاد ت زت
 )licenses/by-nc-nd/4.0/است.

وجوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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و هلیمر که انواع نویوای دا فناوایهای مکصتتو و فرانند و دا ستتطوت مختلف اا ان ا
میکنند .انن مطالعه موادی ن شا داده ا سح که نو ا ستاندااد سازی تانی دا ترغیب
انواع اوشهای نویوای مؤثر ا سح و میتواند م سیر تو سعه یننده ک شواها و شرکحها اا
شکل دهد.

واژههای کليدی :سیاسحگذاای نویوای ،استانداادسازی ،سازما بینالمللی دانانوادی
تاریخ دریافت 1400/06/25 :تاریخ بازبينی 1400/08/20 :تاریخ پذیرش1400/09/28 :
فصلنامه سازمانهای بينالمللی ،سال  ،5شماره  ،2پياپی  ،15تابستان  ،1401صص 343-311

مقدمه
استانداردها اساس زندگی حرفهای و خصوصی انسانها را تشکیل میدهند و نوآوری
یکی از منابع اصللل ی رشلللد و رفاه اقتصلللادی اسللل  .اسلللتهاده مؤثر و کارآمد از
اسلللتانداردسلللازی در

ارتقای نوآوری ،برای تصللل ی گیرندگان در صلللن

سیاس گذاران م ی ،یک چالش م

و

اس ؛ بهویژه که بر طبق دیدگاه سنتی استانداردها

و نوآوری ه یشه با یکدیگر در تضاد هستند .این برداش

پیامدهایی منهی برای ادغام
امع نوآوری داشته

استاندارد ،ه در فرایندهای نوآوری شرک ها و ه در سیاس

اس ل  .البته اسللتانداردسللازی هنوز به م نای امع ،بهعنوان کانال انتقال فناوری کارا و
اثربخش مورد استهاده قرار نگرفته اس
درحالیکه « سیا س

(.)Berger et al.,2012, P.217

نوآوری» به نوعی مج وع سیا س

اسللتانداردسللازی ،از زیرمج وعههای سللیاس ل

ع و فناوری ا س ،

فناوری در نظر گرفته شللده اس ل .

«اسللتانداردها» در ت ریف ،یک دانش و کانال انتقال فناوری برای دانش اس ل
یک فرایند توافق ع ومی ،یکپارچه شده ا س

که در

و فرایند ا ستاندارد سازی بهعنوان یک

فرایند تولید و تس ی دانش یک پ تهرم مشترک را برای بازیگران (صن

 ،مؤسسات

تحقیقاتی ،بخش دولتی و ام ه) با پیشلللینه ها ،ظرفی ها و دانش ناه گن فراه
میآورد .ا ستاندارد سازی ابزاری برای شکل دادن به فناوریهای دید و ح ای
روند ا ص ی در حال اتهاق ،مانند تحول به س
و «نوآوریهای بزرگ و سی ست های پیچیده»3ا س

از

«اقت صاد پ تهرم»« 1،هو ش ند سازی»
(،)Featherston et al., 2016,P.26

(Ho

1. platform economy
’2. Making things ‘smart
3. Complex systems

2
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) .& O'Sullivan, 2017,P.2در پژوهشهای اخیر اثر مقررات در حوزههای مت ددی چون
ا ت اعی ،اقتصادی و محیطزیستی بر تغییرات بنگاهها و چگونگی تغییر رفتاری آنها
به شدت مورد تو ه محققان قرار گرفته ا س

( .)Blind,2013,P,15ا ستاندارد سازی

تأثیر بسزایی در شکلگیری قوانینی دارد که بر این تحوالت و تأثیرات آنها بر ام ه
حاک اس

(.)Wiegmann, de Vries, & Blind, P.1 2017

بخش ح لونقل دریایی از

ه بخشهای اقتصللادی و صللنای ی اسلل

که

پیامدهای زیسلل محیطی آن بهطور خاص زیر ذرهبین ن ادهای مخت ف قرار گرفته
اسللل  .سلللازمان بینال ی دریانوردی در سلللال  ،2008در واکنش به چالش
زیس محیطی بهو ودآمده ،در ذیل پیوس

شش «کنوانسیون بینال ی

وگیری

از آلودگیهای ناشللی از کشللتیها (مارپول)»1مقرر کرد که از سللال  2020محتوای
گوگرد سللوخ های دریایی باید از حداقل  3.5درصللد وزنی به  0.5درصللد و در
مناطق ویژه کنترل آالیندهها (اکا)2به  0.1درصلللد کاهش یابد (رسلللتگاری،1398 ،
ص .)20 .قانون سوخ

با سولهور ک تر از  0.5در صد که طی مراحل ر س ی در

ارگان دریایی سازمان م ل متحد م صوب شده ،تحول عظی ی را برای ک شورهای
ع ضو ( 162ک شور دارای بی شترین ظرفی

ح ل دریایی

ان) ایجاد ن وده ا س .

این استاندارد که در راستای هدف ا ت اعی مقاب ه با آلودگی محیطزیس

الزامآور

شده ،منجر به اقدام متقابل نوآورانه ک شورها در سیا س های تحقیق و تو س ه و
تغییر اولوی های اقتصادی برای مطابق
ع ضو برای رعای
در بنادر و

با آن گردیده اس  .راهحلهای کشورهای

ا ستاندارد م صوبة پیشگهته،

امکان تردد دریایی و توقف

وگیری از رائ بیشللتر عبارتاند از :ب رهبرداری از گازوئیل دریایی

(ام یا)3و سللوخ های ک گوگرد (الاسافا) 4،ب رهبرداری از آمیزههای سللوختی
ک گوگرد ،ن صب واحدهای آالیندهزدای گازهای احتراقی (ا سکرابر)5در ک شتیها،
)1. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL
2. Emission Control Areas
3. MGO
4. LSFO
5. Scrubber

ترویج نوآوری بهواسطه استانداردسازی

317

اسللتهاده از گاز طبی ی (الان ی)1یا اسللتهاده از سللایر سللوخ های دریایی مانند
متانول ،گاز مایع (الپی ی) 2و سوخ های زی ستی در د س

واحدهای تحقیق و

تو س ه در صنایع مخت ف پاالی شگاهی ،شی یایی ،نانو و پ ی ر .این راهکارها انواع
نوآوری در فناوریهای محصول و فرایند و در سطوح مخت ف را ایجاب میکنند.
این مقاله ض ن بررسی استانداردسازی بهعنوان مبنایی برای سیاس

نوآوری

و سازوکار تصویب یک کنوانسیون در سازمان بینال ی دریانوردی را که منجر به
ا ستاندارد ا رای سوخ

ک سولهور ک شتیها شده را ت شریح مین اید .در خات ه

واکنش نوآوریهای فناورانه به این الزام قانونی ( سیا س گذاری
توسللل ه کشلللورها را بیان مین اید .راهکاریهای متنوع مطرح در

انی) در م سیر
ان مو ب

گردیده که تحقیق و توس ه در صنایع مخت ف پاالیشگاهی ،شی یایی ،نانو ،پ ی ر و
ه چنین انواع فناوریها در سطوح مخت ف گسترش یابد.
سؤال ا ص ی پژوهش پیش رو این ا س
نوآوری مؤثر اسللل ؟

که آیا ا ستانداردگذاری در تو س ه

بررسلللی این مسللل ،ه ،ابتدا با اسلللتهاده از مطال ات

کتابخانهای ،نوآوری و سیا س

نوآوری ت ریف شده ا س

و سپس با بهکارگیری

راهبردهای تح یل ا سناد ،مطال ات تاریخی انجام شده در خ صوص این نظریه مورد
تحقیق قرار گرفته و در ادامه ارتباط انواع استاندارد با نوآوری و تأثیر قوانین دولتی
با انواع ا ستانداردهای ا شاری برر سی شده ا س .

ارائه پا سخ دقیق به این

پرسللش ،مطال ه موردی اسللتاندارد اسللتهاده از سللوخ

ک سللولهور در صللن

کشتیرانی ،فرایند تصویب و ا رای این کنوانسیون با دق

و ع یقاً موشکافی شد.

با در نظر گرفتن هدف اصللل ی پژوهش در توسللل ه دیدگاه تأثیرپذیری نوآوری از
ا ستانداردگذاری که مو ضوعی چندب دی ا س
برای آن منا سبتر ا س

و ماهیتی پویا دارد ،رویکرد کیهی

و از آنجا که هدف محقق در پژوهش حا ضر ،برر سی و

توسلل ة نظریه تأثیرگذاری اسللتانداردها بر نوآوریها اسلل  ،راهبرد این پژوهش
دادهبنیاد اس

و با استهاده از دادههای کیهیِ قضاوتی ،ذهنی و ش ودی بررسی شده
)1. Liquefied natural gas (LNG
2. Liquefied Petroleum Gas, LPG
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اس  .در این نوع پژوهش ،حدس رابطه هدف ند بین پدیدهها مدنظر اس .
ابزار گردآوری عالوه بر تح یل اسللنادی ،مصللاحبه بوده که در ام ه آماری
خبرگان صللن تی و دانشللگاهی بهطور اشللباع نظری در حج ن ونه به تح یلهای
مورد نظر دس

یافته اس .

در مطال ه موردی «استاندارد الزامآور استهاده از سوخ
سال  2020میالدی در صن

ک سولهور از ابتدای

کشتیرانی» و مراحل تبدیل یک پیشن اد به استاندارد

در سلاختار سلازمان بینال ی دریانوردی تشلریح گشلته و در پایان با بهکارگیری
روش کیهی و م صاحبه با خبرگان ،راهکارهای متنوعی که ک شورها و شرک های
بزرگ در صنایع مخت ف برای تطابق با این ا ستاندارد ارائه کردهاند ،از نظر واکنش
نوآورانه به موضوع استاندارد مورد تح یل قرار گرفته اس .
این مطال ه موردی نشلللان داده که یک اسلللتانداردسلللازی
روشهای نوآوری مؤثر اس

انی در انواع

و میتواند مسیر توس ه آینده کشورها و شرک ها را

شکل دهد.
 .1مبانی نظری
 .1-1نظام ملی نوآوری

بر ا ساس ت ریف (برگک1و ه کاران )2008 ،سی ست عبارت ا س
(د ستگاهها ،ا شیا و عاملهایی) که در خدم

از گروهی از ا زا

یک مق صد م شترک قرار میگیرند ،ی نی

کار کردن برای یک هدف مشترک یا کارکرد ک ی (.)Berger,Blind, & Thumm, 2012,P.221
از منظر «کارلسللون2و اسللتنکیویز» )1994( 3ا زای یک سللیسللت نوآوری عبارتاند از
بازیگران ،شبکهها و ن ادها که در راستای تحقق یک کارکرد ک ی شامل توس ه ،اشاعه
و ب رهبرداری از محصللوالت (کاال و خدمات) و فرایندهای دید مشللارک

میکنند.

این دو پژوهشلللگر مه ومی به نام «سلللیسلللت فناورانه» را اینگونه ت ریف مین ایند:
شبکهای از عناصر در حال ت امل در منطقهای اقتصادی /صن تی تح

یک زیرساخ
1. Bergek
2. Carlsson
3. Stankiewicz
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(&Carlsson

 .)Stankiewicz,1991,P.100آنگونه که «ن سون1و ن سون» ( )2002بیان میدارند ،در طول
دهههای اخیر ،نظریههای ن ادی در ترکیب با نظریههای تکام ی منجر به شلللکلگیری
رویکرد سیست نوآوری شدهاند (« .)Nelson & Nelson, 2002,P.266ادکوییس

و الندوال»2

) (1993تبیین مین ایند که یک سی ست نوآوری میتواند به ت ام ن ادها و ساختارهای
اقت صادی ت ریف شوند که ه بر نرخ و ه بر
میگذارند« .الندوال

و آرچیبوگی(2001)»3

یادگیرنده» بیان میکنند« :مهید اسل

گیری تغییر فناورانه در ام ه اثر

در نوشللتهای به نام « انیسللازی اقتصللاد

که در قالب سللیسللت های فناوری به توان نسللخة

خاصی از سیست های نوآوری بیندیشی  .یک سیست نوآوری ترکیبی اس

از بخشها

و شلللرک های به ه مرتبط ،مج وعهای از ن ادها و مقررات که قاعدههای رفتاری و
زیرساخ

دانشی مرتبط با آن را تبیین میکنند» (.)Archibugi & Lundvall, 2001,P.23

زیربناهای اساسی مه ومی رویکرد «نظام نوآوری»4عبارتاند از:
 )1نوآوری در انزوا صورت ن یگیرد .ت امل برای فرایند نوآوری ،ی نی ت امل
بین بازیگرانی مانند شللرک ها ،دانشللگاهها ،واسللطهها و غیره از اه ی

اسللاس لی

برخوردار اسلل  .نکته اصلل ی در مه وم ت امل ه کاری و یادگیری ت ام ی اسلل
(.)Lundvall, 1992,P.5
 )2ن اده ها برای رفتار و ع کرد اقتصلللادی بسللل یار م

هسلللتند

( Smith,

 .)1997,P.14قوانین حقوقی (قانون و مقررات) و بهطور م ول ن ادهها (فرهنگ ها
و ارزشها) «قواعد بازی» یا «کدهای رفتاری» را ت شکیل میدهند که باعث کاهش
عدم اط ینان در سی ست اقتصادی می شوند .این قوانین با ت امل بین بازیگران شکل
میگیرند و ت امالت بین بازیگران را شکل میدهند.
 )3فرای ند های ت کام ی نقش م ی دار ند .این فرای ند ها تنوع ای جاد کرده ،از
م یان تنوع ،انت خاب میکن ند و از فرای ند انت خاب تا خ ق تنوع ،بازخورد ای جاد
1. Nelson
2. Lundvall
3. Archibugi
4. System Innovation
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مین ای ند ( .)Hauknes & Nordgren, 1999,P.7این روند نوظ ور و خ ق تنوع ،نتی جه
ت امل مداوم در بین بازیگران ناه گن در یک

اس

ی

و برای حهظ تنوع که انتخاب را م کن میسازد ضروری اس

()Smith, 1999,P.433
(.)Nelson,1995,P.55

 .2-1سياست نوآوری

بخش ع دهای از سیاس

فناوری (اما نه ه ه آن) م طوف به تشویق تجاری سازی

و بهکارگیری نوآوریهای فناورانه ا س ؛ ازاینرو ه پو شانی زیادی میان سیا س
فناوری و مه وم سیاس

نوآوری و ود دارد .بهطورک ی نوآوری را میتوان توس ه

و بهکارگیری راههای دید و ب بودیافته برای پا سخگویی به نیازها و خوا ستههای
ا ت اعی و اقتصادی بشر دانس

و سیاس

نوآوری را مج وعهای از تص ی ات و

اقدامات برای افزایش کارایی و اثربخشلللی و میزان ف الی های نوآورانه ،اع از
خ ق ،تطابق و بومیسازی و بهکارگیری محصوالت ،خدمات و فرایندهای دید و
ب بودیافته (.)Blind, Petersen, & Riillo, 2017,P.253
سللیاسلل

ع

بیشللترین گرایش را به سلل

عرضلله و ک ترین خاصللی

هدای شوندگی را بین این مج وعه دارد .در سوی دیگر طیف ،سیا س

نوآوری

قرار گرفته که گرایش آن بهسلللوی ایدههای محصلللول ،فرایندهای تولید و مهاهی
بازاریابی دیدی ا س

که میتوانند به شرک ها مزی

رقابتی هرچند کوتاهمدتی

بدهند .در نقاط مخت هی از پیو ستار ،از تحقیق ع ی ن سبتاً تکر شتهای تا نوآوری
تجاری چندر شتهای قرار میگیرد (قا ضی نوری و قا ضی نوری ،2012 ،ص)10 .
در دول  1ت رکز انواع ابزارهای سللیاسلل
اشاره شده اس .

ع  ،فناوری و نوآوری بهطور مجزا
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جدول  .1ارتباط بین سیاست علم ،فناوری و نوآوری
سیاست علم

سیاست ف اوری

سیاست نوحوری

تمرکز

تولیم دانش علمی

پیشرفت و تجاریساتی دانش ف ی
بخشی

عملکرد کلی نوحوری اقتصاد

ابزارها

بودجههای عمووی
تزقیقات که رقابتی
اعطا شمسانم
نهادهای نیمه
عمووی(حتوايش اسها،
دانش اسها و وراکز
تزقیقاتی)
وزرکهای والیاتی
برای شرکتها
حووتش عالی
حقوق والکیت فکری

خريمهای دولتی
کمکهای عمووی به بخشهای
استراتژيک
نهادهای واسطه (بین دنیای تزقیقات و
ص عت)
تربیت نیروی کار و بهبود وهارتهای
فی
استانماردساتی
پیشبی ی ف اوری
تراتيابی بخشهای ص عتی

وهارت های فردی و توانم می يادگیری (سیستم
حووتش عمووی و تربیت نیروی کار)
بهبود عملکرد و يادگیری ساتوانی (استانمارد ايزو
 9000و ک تر کیفیت)
بهبود دسترسی به اطالعات و توسعه جاوعه
اطالعاتی
وقررات اخالقی قوانین شرکتی
وقررات رقابتی
حمايت ات وصرفک مگان
بهبود سروايه اجتماعی برای توسعه و طقهای،
خوشهها و نواحی ص عتی
تراتيابی هوشم م

1

پیشبی ی هوشم م ،انعکاسی2و دووکراتیک

«الندوال و بوراس »3میگویند در سیاس
«خردمایه های دخال

دول

نوآوری دو نکته پراه ی

اس  ،نخس

در امور ع ومی »4و سلللپس «راهبری 5نظام نوآوری».

هر دو محور به مباحث مرتبط با کارکرد و نقش دول

مت ق هسلللتند و تأکید بر

آنان ،گرایش نوین ورود به حوزه سیاس گذاری ع ومی را نوید میدهد

( Lundvall

.)& Borrás, 2005, P. 608
 .3-1استانداردسازی

اه ی

اسللتانداردسللازی و اسللتانداردها از ابتدای قرن  20مورد تأیید قرار گرفته

ا س ؛ مثل ا ستهاده در ا ستراتژی فناوریهای پی شرفته آل ان6و ابتکار ع ل رهبری
1. Intelligent benchaking
2. Reflexive
3. Borrás
4. Rationale
5. Governnace
6. German HighTech Strategy
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در ک یسللیون اروپا1و ه چنین در برنامههای نوآوری و تحقیقات آیندهپژوهی مانند
چش انداز .2020
ا ستاندارد سازی میتواند در ت یین موفقی
نقش م ی در ح ای
تحوالت م

فناوری ب سیار م

با شد و اغ ب

از فناوری های بزرگ و ا ت اعی دارد .روند بسلللیاری از

در حال انجام ،افزایش اه ی

پ تهرمها ،توس ه فناوریهای هوش ند

و نوآوری سللیسللت های پیچیده در مقیاس بزرگ به اسللتانداردسللازی متکی اس ل
(.)Featherston et al., 2016, P. 30
با استهاده از ت ریف رس ی « سازمان بینال ی استاندارد (ایزو)» 2و «ک یسیون
بینال ی الکترونیکی اسلتاندارد (آیئیسلی)»3؛ اسلتاندارد عبارت اسل

از« :تولید

ا سناد از طریق ا اع و ت صویب تو سط یک ن اد شناخته شده که برای ا ستهاده
مشللترک و مکرر قوانین ،دسللتورال لها یا ویژگی ف الی ها یا نتایج آنها با هدف
دستیابی به در ه مط وب نظ در یک زمینه م ین فراه میگردد» (،)OECD, 2004
(.(M.-A) ،)ISO / IEC 2004
استانداردها بهعنوان نتیجه استانداردسازی ،دارای ویژگیهای زیر هستند:
 بهصورت رایگان در دسترس ع وم قرار میگیرند و ا رای آنها بهطورک ی
رایگان ا س

(فقط در ب ضی موارد ،میتوانند به « صاحبان مالکی

فکری»4غرام

بپردازند) ( .)Berger et al.,2012, P. 219سرانجام ،ا ستهاده از ا ستانداردها داوط بانه
باقی می ماند ،البته پیوند بین اسلللتانداردهای داوط بانه و مقررات دولتی در مناطق
ان کامالً متهاوت اس

(.)Blind et al., 2016, P. 17

 اسللتانداردهای ه اهنگ اروپا5بخشللی از چارچوب تنظی گری در زمینهای
اس

که بهاصطالح «رویکرد دید»6نامیده میشود.
1. Lead Market Initiative of the European Commission
)2. International Organization for Standardization (ISO
)3. The International Electrotechnical Commission of standardisation(IEC
4. IPR
5. Harmonised European Standards
6. www.newapproach.org
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 در ژاپن و چین ف الی های اسللتانداردسللازی زیر سللقف وزارتخانهها قرار
دارند که منجر میشللود اسللتانداردها مانند مقررات فنی1بهطور یکسللان برای ه ه
الزامآور باشند.
 در ایاالت متحده ،اسللتانداردهای فنی توسللط انج نهای صللنهی مت ددی
ایجاد میشود و بهطورک ی با چارچوب تنظی گری مرتبط نیستند.
استاندارد یک دانش و کانال انتقال فناوری برای دانش اس

که در یک فرایند

توافق ع ومی ،یکپارچه شده اس  .انتخاب و اولوی بندی دانش و فناوریها منجر
وگیری از تکهتکه شلللدن آنها میگردد .ه چنین

به دسلللتهبندی کردن منابع و

باعث می شود تا برای ه ه بازیگران صن

 ،مؤ س سات تحقیقاتی ،بخش دولتی و

ام ه قابل دسترسی باشند (.)Blind et al, 2016,P.20
 .4-1استانداردسازی و نوآوری

«سللوان» )2000(2اولین بررسللی امع ادبیات مو ود در خصللوص اسللتانداردها و
ا ستاندارد سازی را انجام داده و در ارتباط با نوآوری ،عوامل زیر را شنا سایی کرده
اس )Blind et al., 2016, P. 17( :
 )1ا ستانداردها ک ک میکنند تا ت رکز ،ان سجام و «حج بحرانی»3در مراحل
نوظ ور فناوریها و بازارها ایجاد شود.
 )2ا ستانداردهای اندازهگیری و آزمایش ،به شرک های نوآور ک ک میکنند تا
به مشتری نشان دهند ،محصوالت نوآورانه آنها ویژگیهای ادعاییشان را داشته ،اما
سطوح قابل قبولی از خطرات را برای سالمتی ،ای نی و محیطزیس
 )3اسللل تا ندارد ها ،ع

و ف ناوری

به ه راه دارند.

د ید و نوآورا نه 4و ب ترین ع کرد 5را

کدگذاری و منتشر مین اید.
 )4اسللتانداردها و فرایندهای اسللتانداردسللازی باز ،رقاب

را بین فناوریها و
1. Technical regulations
2. Swann
3. Critical Mass
4. State Of The Art
5. Best Practice
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درون فناوریها امکانپذیر و به رشد مبتنی بر نوآوری ک ک میکنند.
 )5بر اسللاس بررسللیهای مخت ف ،دول  2مروری متشللکل از چ ار نوع
استاندارد و تأثیرات مثب

انواع استانمارد

و منهی آنها بر نوآوری را ارائه میدهد.

جدول  .2انواع استاندارد و تأثیرات آنها بر نوآوری
تأثیرات وثبت بر نوحوری
تأثیرات و فی بر نوحوری

قابلیت همکاری /
ساتگاری

 قمرت انزصاری
 قفل شمن در ف اوریهای قميمی در صورت
وجود حثار قوی برونی شبکه

حماقل کیفیت/ايم ی

 افزايش هزي ههای رقابت

کاهش ت وع

 کاهش انتخاب
 تمرکز باتار
 انتخاب نابه ام ف اوریها

اطالعات

 حثار برونی شبکه

1
2

 جلوگیری ات قفل شمن ف اوریهای قميمی،
افزايش ت وع وزصوالت سیستم
 کارايی در تنجیرسهای تأوین
 جلوگیری ات انتخاب ناوطلوب
 ايجاد اعتماد
 کاهش هزي ههای وعاوله
 اقتصاد وقیاس
 انبوس بزرانی در ف اوریها و ص ايع نوظهور

3

 ارائه دانش روزگذاری شمس

بر مبنای اولین یافته های «بالیند» )2004( 4م وم شلللد که خرو ی ف الی های
تحقیقاتی ،ف الی های اسللتانداردسللازی دید را میط بد ،ه چنین اسللتانداردها
باعث اشاعة فناوریهای دید می شوند و بستری برای ف الی های نوآوری ب دی
ایجاد میکنند.
«لی 5و دیگران» ( )2011در مقالة خود داده های پتن

(مو ود) در صلللن

اتومبیل (آمریکا) را بین سلللال های  1970تا  1980گردآوری کردهاند تا نوآوری
شلللرک ها را در پاسلللخ به تکنولوژیهای ا باری اسلللتانداردهای کنترل آلودگی
بررسلللی کنند و اینطور بیان ن ودهاند که «مقررات تکنولوژی -ا باری» 6ه راه با
1. Network Externalities
2. Avoiding Lock-In Old Technologies
3. Critical Mass In Emerging Technologies And Industries
4. Blind
5. Lee
6. Technology-forcing regulation
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تصللل ی سلللیاسلللتی 1که کارایی اسلللتانداردها را توصلللیف مین ایند ،فراتر از
توان ندیهای فناورانه مو ود در صللنایع ع ل میکنند .مطال ات نشللان میدهد که
تح ل

نظر مقررات کنترل آلودگی اتومبیللل بللهصلللورت تکنولوژی ا بللاری

ع کردمحور ،ه تأمینکنندگان و ه تولیدکنندگان نوآورتر شلللده و فناوریهای
پیشلللرفته کنترل آلودگی را برای اتومب یل ها به کار بردهاند .ه چنین این مقررات
زئی (پیبیتیاف) 2،موقتاً شلللرک های داخ ی آمریکا را مجبور کرده اسللل
ن سب

تا

به شرک های خار ی نوآورتر با شند .بر این ا ساس نتایج تحقیق به شدت

تأکید میکنند دخال

دول

در مقررات تکنولوژیهای ا باری میتواند شللرک ها

را برای سرمایهگذاری بهسوی نوآوری فناورانه پیش ببرد (.)Lee, 2011, P.1246
مقررات «هدای

و کنترل (سللیایسللی)» 3،اسللتانداردهایی را برای شللرک ها

مقرر مین ای ند تا آن ها را ا را ن ا ید؛ ب نابراین در م قایسللله با د ید گاه مقررات
بازارمحور ،م شوقهای پیچیده و ض یف نوآوری برای شرک ها ه ستند .مقررات
سللیایسللی بر اسللاس دو رویکرد متهاوت تنظی شللدهاند :مقررات ع کردمحور
(اسلللتانداردهای ع کردی) و مقررات تکنولوژیمحور (اسلللتانداردهای فناورانه).
امروزه م تقدند که ا ستانداردهای فناورانه ( ای ر سیدن به اهداف مقرراتگذاری
از طریق پذیرش راهحل های فناورانه خاص) در ا بار برای تغییرات رفتار فناورانه
مشکل ساز هستند .یکی از مشکالت م

این رویکرد مقرراتی تنظی گری آن اس

که وقتی شرک ها ،فناوریهای تجویزشده را میپذیرند ،برای سرمایهگذاری بیشتر
در نوآوریها (که نتایج آنها فراتر از انتظارات مقررات مصوب اس

یا آنهایی که

میتوانند کاراتر یا ارزانتر باشند) متوقف میشوند (.) Lee, 2011,P.1246
بالی ند ( )2013ویژگی های چارچوب تنظی گری را بهصلللورت فاکتور هایی
ت ریف میکند که بر ف الی های نوآوری شلللرک ها ،صلللنایع و کل اقتصلللاد اثر
میگذارد .بر اساس ادبیات تجربی ،انواع مخت ف مقررات (بسته به اینکه چگونه ا را
می شوند) ،آثار متهاوتی بر نوآوری داشته و حتی یک نوع خاص از نوآوری میتواند
1. policy decision
)2. Performance-Based Technology Forcing(PBTF
)3. Command And Control (CAC
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نوآوری را در روشهای مخت ف تح

تأثیر قرار دهد (.)Blind, 2013, P.12

بالینللد و دیگران ( )2016در مقللالللهای تالش کردهانللد تللأثیر مقررات و
اسللتانداردهای رسلل ی را بر کارایی نوآوری شللرک ها با در نظر گرفتن سللطوح
مخت ف عدم قط ی

بازار بررسلللی کنند .آنها بحث مین ایند که اسلللتانداردها و

مقررات ر س ی آثار متهاوتی دارند که به شرایط عدم اط ینان بازار ب ستگی دارد و
از ت،وری «عدم تقارن اطالعات» 1و «ت سخیر مقررات» 2حا صل می شود .م شاهدات
تحقیقات تجربی در دول  3ارائه شده و در ن ای

نتیجه گرفته ا س

که مزایای

هر کدام از این دو ابزار به محیط بازار بستگی دارد (.)Blind et al, 2016,P.243
جدول  .3تأثیر ابزارهای دولتی بر نوآوری بسته به شرایط محیطی
عمم قطعیت کم
عمم قطعیت باال
شرايط وزیط
کارايی نوحوری کمتر
کارايی نوحوری (بیشتر)
استانمارهای رسمی
تعميلگرها

3

کارايی نوحوری کمتر

کارايی نوحوری (بیشتر)

ت ص ی گیری برای یک ا ستاندارد خاص ،ه در مورد چ ش انداز فناوری و تو س ه
آی نده آن و ه در بارة وضللل ی

بازار به دانش فراوانی ن یاز دارد .بهطورک ی،

سیا س های ع ومی باید شروع فرایندهای ا ستاندارد سازی را بهویژه در مناطقی
پیشن اد کند که از اه ی
به دلیل از دسللل

زیادی برای ام ه برخوردار هستند و هنگامیکه صن

رفتن دیدگاههای تجاری ت ای ی به شلللروع آن ندارد .در اینجا،

ت رینهای بینش ا ستاندارد سازی که شامل ه ه ذینه ان ذیربط می شود ،ع ی
اس

که توسط سیاس های ع ومی آغاز شده یا در ت رینهای بینایی ک یتر ادغام

میشود)Goluchowicz & Blind, 2011,P.293( .
عالوه بر آغاز به موقع فرایندهای ا ستاندارد سازی ،سیا س های ع ومی باید
انگیزه ایجاد کند یا قوانینی را برای ن ادهای استاندارد تنظی ن اید تا روندها را باز،
شهاف و مبتنی بر ا اع نگه دارد .این (انگیزانندهها) میزان احت ال ایجاد راهحل را
1. Information asymmetry
2. Regulatory capture
3. Regulators
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ه سازمانهای

ه ذینه ان ،ن اینده منافع

ا ت اعی مصرفکنندگان ،سازمانهای کارمندی مانند اتحادیهها و ن ادهای طرفدار
ت ادل بیشتری برقرار شود .در دول  4نقش سیاس های ع ومی در

محیطزیس

ارتقای نوآوری انواع استاندارد مشخص شده اس .
جدول  .4انواع استانداردها و نقش سیاستهای عمومی بهمنظور ارتقای نوآوری
نقش سیاست های عمووی در ارتقای نوحوری
ساتگاری /
قابلیت همکاری

ب یان نهادن فراي مهای استانماردساتی جميم در صورت بروت قفلشمگی در ف اوریهای قميمی و وجود حثار
بیرونی شبکه قوی
اطمی ان ات راسحلهای ساتگار و قابل تعاول ،بهع وان وثا  ،با طرح های سیاسی وان م چارچوب همکاری اروپا
ارتقای حثار بیرونی شبکه با وزمود کردن حقوق والکیت فکری 1در استانماردها

حماقل کیفیت/
ايم ی

کاهش ت وع

اطالعات

درگیر نمودن همه ذینفعان در پروسههای استانماردساتی بات ،شفاف و وبت ی بر اجماع.
حغات توسعه کارايی عملکرد بهجای طراحی استانماردها
درخواست استانماردهای ورجع با کیفیت باال در تهیه تمارکات عمووی
حغات فراي مهای استانماردساتی شاول کلیه ذینفعان وربوطه عمووی( ،در صورت اوکان عمم خ ثی بودن
ف اوری) استانماردهايی به و ظور ترويج تودس حیاتی در ف اوری ها و ص ايع در حا ظهور در ووعم وقرر بمون
انتخاب ف اوریهای تودرس خاص
استانماردهای ورجع در فراي مهای تمارک عمووی برای ترويج توسعه تودسهای وهم
اطمی ان ات اي که استانماردها ویتوان م توسط همه شرکتها اجرا شونم تا ات انزصا ر در باتار جلوگیری گردد
ارتقای انتقا نتايج تزقیق به فراي مهای استانماردساتی و استانماردهای پشتیبانیشمس با برناوههای حمايت
عمووی
ارتقای انتشار وزتوای استانماردها

در رابطه با برنامه های تحقیقاتی ع ومی ،اگر نتایج تحقیق و توسللل ه (با بود ه
ع ومی) و از طریق ا ستانداردها به کاالهای ع ومی تبدیل شود ،کارایی اقت صادی
حاصلللل میگردد .این اسلللتانداردها برخالف حق ثب

اختراع ،با هزینه ک در

دسللترس ه ه قرار میگیرند و بهطور گسللترده ا را میشللوند؛ زیرا ه ه ذینه ان
دربارة مشخصات مورد نظرشان به توافق رسیدهاند (.)Blind et al, 2016, P.59
اسلللتانداردها میتوانند با سلللازوکارهای زیر به ح ای

از مأموری

ارتقای

نوآوری در خریدهای ع ومی ک ک کنند (:)Blind, 2008,P.52
)1. Intellectual Property Right (IPR
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 )1ا رای اسلللتانداردها در محصلللوالت نوآورانه میتواند هزینههای تولید را
کاهش دهد که بهتبع آن هزینه های پرداختی در طول چرخه ع ر کاهش می یابد؛
مثل هزینههای ک تر برای ت یر و نگ

داری.

 )2اسلللتانداردها میتوانند قاب ی

ه کاری در خرید محصلللول نوآورانه را با

زیرسللاخ های مو ود تضلل ین کنند که شللامل انتقال از فناوریهای قدی ی به
فناوریهای دید نیز هسللل ؛ بهعنوان مثال با هزینههای ک تر برای ورودیها یا
مبدلها.

 )3اسللتانداردها بر رقاب
فشار

و فشللار نوآورانه بین رقبا در مناقصللههای ع ومی

میآورند.

 )4ا ستهاده از ا ستانداردها خطر قهل شدن در یک منبع تأمینکننده خاص را
کاهش

میدهد.

 )5از طریق ا رای ا ستانداردهای تازه منت شر شده در مناق صات ،امکان ا رای
اثر نوآوری بهطور مستقی در شرک ها به و ود میآید.
 )6ا ستانداردها خطرهای مربوط به هزینهها ،ب دا ش  ،محیطزی س

و ای نی

را برای ت یهکننده ع ومی کاهش میدهند و بهتبع آن بستری برای ت یه محصوالت
و خدمات با ویژگیهای نوآورانه ایجاد

میکنند.

 )7ا ستهاده از ا ستانداردها در تدارکات ع ومی مو ب افزایش تولید نوآوری
در خرید بخش خصوصی نیز میگردد.
 .2کنوانسيون سوخت کمسولفور سازمان بينالمللی دریانوردی
نگرانی م جامع بینال ی در بارة افزایش آلودگی هوا از د هه  ،1980منجر به عزم
ام ه

انی برای تدوین و تصللویب مقررات سللخ گیرانه زیسل محیطی شللد؛

تصویب کنوانسیون تغییر اق ی 1در سال  1992توسط سازمان م ل از آن
صن

ه بود.

کشتیرانی برای کاهش پیامدهای زی س محیطی خود بهواسطه اتکا به

سوخ های سنگین و آالینده ،اخیراً شاهد فشارهای زیادی در سطح م ی ،منطقهای
و

انی بوده اسللل  .از آنجا که سلللوخ های در یایی ع دتاً از سلللنگینترین
1. UNFCCC
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میشلللوند ،محتوای گوگرد آنها  3500برابر

محتوای گوگرد گازوئیل مورد م صرف در ح لونقل ادهای ا س  .بر این ا ساس،
گرچه مصلللرف سلللوخ های سلللنگین در یایی به حدود هه
فراوردههای سللوختی مصللرفی در ت ام و وه ح لونقل

درصلللد از کل

ان بالغ میشللود ،اما

اکسلیدهای گوگرد ناشلی از آن  90درصلد تولید و انتشلار این آالیندهها را در کل
و وه ح لونق ی ت شکیل میدهند .تخ ین زده می شود در مقیاس

انی م صرف

سوخ های دریایی منشأ انتشار  12درصد از کل اکسیدهای گوگرد منتشرشده به
و در سطح

ان اس

(رستگاری ،1398 ،ص.)21 .

«سللازمان بینال ی دریانوردی (آی و)» 1تاکنون دهها کنوانسللیون و پروتکل و
هزاران توصللل یه ،کد و دسلللتورال ل را در رابطه با موضلللوعات ای نی و امنی
دریانوردی ،تسلل یل تجارت بین کشللورهای دریانورد ،حهاظ

از محیط زیسلل

دریایی و دیگر مو ضوعات مرتبط به ت صویب ر سانده ا س  .شناخته شدهترین این
اسللل ناد قانونی ع بارتا ند از« :کنوانسلللیون بینال ی برای ای نی ان در در یا
(سللوالس)»2و «کنوانسللیون بینال ی آمادگی ،واکنش و ه کاری در برابر آلودگی
نهتی» 3و «صللل ندوق بینال ی بران آلودگی نهتی» .4این سلللاز مان بهطور منظ
مقرراتی را وضع میکند که بهطور گسترده توسط مقامات م ی و مح ی دریانوردی
در ک شورهای ع ضو ا را می شود؛ از

ه «مقررات بینال ی برای

برخورد (تصللادف) در دریا» .5ه چنین یک مر ع «کنترل ایال

وگیری از

بندر»6وضللع کرده

که به مقامات دریایی داخ ی مانند گارد ساح ی ا ازه میدهد ک شتیهای با پرچ
خار ی در حال تردد در بنادر بسللل یاری از ا یال های بندری را بازرسلللی کنند.
یادداشلل های تهاه (پروتکلها) توسللط برخی کشللورها امضللا شللده اسلل

که

)1. International Maritime Organization (IMO
)2. the International Convention for the Safety of Life at Sea(SOLAS
3. International Convention on Oil Pollution Preparedness
)4. Response and Co-operation (OPRC
)5. International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG
)6. Port State Control (PSC
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رویههای کنترل دول

بندر را در میان امضاکنندگان یکسان میکند.

آییننامه ا رایی کنوان سیون کاهش سولهور سوخ
سازمان

ک شتیها م صوب  2008در

انی دریانوردی با ه کاری سازمان بنادر و دریانوردی ت یه و تدوین شد که

مطابق الزامات آن ،از سال  ،2020ت امی شناورهای در حال تردد در آبهای بینال ی
م زم به اسلللتهاده از سلللوخ های دارای محتوای گوگرد ک تر از  0.5درصلللد بوده و
نکردن این کنوان سیون مو ب م ان

رعای

ری ه و توقیف آنها در بنادر مخت ف

از تردد ک شتیها در آبهای بینال ی،
ان میشود (محبی ،1397،ص.)5 .

 .1-2استانداردهای مرتبط با توليد سوخت کم سولفور کشتیهای سازمان دریایی
بينالمللی
 .1-1-2کنوانسيون بينالمللی جلوگيری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپول)

کنوانسللیون بینال ی

وگیری از آلودگی کشللتیها (مارپول) را آی و در سللال

 1973به ت صویب ر ساند .این کنوان سیون شامل  6ض ی ه ا س
 2005ت داد  136ک شور (حدود  98در صد کل ک شتیرانی

و در  31د سامبر
ان) مت د به انجام

این مقاولهنامه شدند.
ت ام ک شتیهای پرچ دار ک شورهای ام ضاکننده مارپول و ک شورهای ع ضو،
مس،ولی

کشتیهای ثب شده در ثب

م ی کشتی خود را بر ع ده دارند

( & Meltz

.)Copeland 2013, P.59
 .1-1-1-2اصالحات جدید ضميمه ششم کنوانسيون مارپول

ا صالحات دید ض ی ه ش ش کنوان سیون مارپول() 1شامل ت یین دو منطقه دید
کنترل انتشللارات ،منطقه کنترل انتشللار نیتروژن (نکا) 1و ه چنین بازبینی اطالعاتی
اسلل

که روی برگ تحویل سللوخ  2مندرج میشللود .کشللتیهایی که در مناطق

ت یینشللده کنترل انتشللارات( 3اکا :کشللورهای ایاالت متحده -آمریکای شلل الی و
)1. NOx Emission Control Area (NECA
)2. Bunker Delivery Note (BDN
)3. Emission Control Areas (ECAs) or Sulfur Emission Control Areas (SECAs
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اتحادیه اروپا شلللامل دریای کارائیب ،دریای شللل ال ،دریای بالتیک) تردد میکنند
م زم به اسللتهاده از سللوختی هسللتند که میزان گوگرد آن بیش از یکده درصللد
نباشد .در حقیق

کشتیها قبل از ورود به این مناطق و در هنگام حضور در آنها،

باید الزامات سخ گیرانهتری را رعای

کنند.

 . 2-1-1-2ضميمه ششم کنوانسيون مارپول ،سوخت با سقف سولفور نيم درصد

بر ا ساس ض ی ه ش ش کنوان سیون مارپول از سال  ،2020ت ام ک شتیهایی که در
آب های بینال ی تردد میکن ند ،م زم به اسلللت هاده از سلللو خ

نی درصلللد

گوگرد()2خواهند بود.
دول

وری ا سالمی ایران نیز که در آبان  )2002/10/25(1381به ض ی ه

شش کنوانسیون مارپول م حق شده اس  ،م زم به ا رای مصوبات این کنوانسیون
بینال ی در راستای کاهش آلودگیهای دریایی اس .
ا رای این کنوانسیون برای صن
اس

کشتیرانی و صنایع پاالیشگاهی هزینهساز

و نیاز مبرمی به سرمایهگذاریهایی در زمینه تحقیق و تکنولوژی دارد.

 .3تحليل :راهحلها و راهكارهای التزام به کنوانسيون 2020
انتخاب ب ترین راهحل برای پیروی از کنوانسیون  2020به عوام ی مانند شرایط اقتصاد،
در دسللترس بودن تکنولوژی ،نوع کشللتیهای در اختیار ،الگوهای تجاری و ه چنین
روشی بستگی خواهد داش

که آنها استقرار پیدا میکنند .در ادامه راهکارهای مو ود

در برابر این قانون تشریح شده اس

(رستگاری ،1398 ،ص.)28 .

 .1-3بهرهبرداری از گازوئيل دریایی و سوختهای کمگوگرد

این راهکار م ست زم سرمایهگذاری در سی ست محرکه ک شتیها و توقف ع یات
آنها نخواهد بود؛ به ه ین دلیل به نظر میرسد بیشترین استقبال را داشته باشد.
 .2-3بهرهبرداری از آميزههای سوختی کمگوگرد

پاالی شگاههای بنادر اروپایی قادر به تولید فراوردههای سوختی با محتوای بین 0.7
تا یک درصد گوگرد ه ستند .برای تولید سوخ

ک سولهور ،این پاالیشگاهها اقدام

به مخ وط کردن فراوردههای سوختی سبک میکنند که مشکل ع ده ،احت ال بروز
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مغایرت و انحراف از کنوانسیون  2020اس .
 .3-3نصب واحدهای آالیندهزدای گازهای احتراقی (اسكرابر) در کشتی

نصللب این واحدها ،فضللای قابلتو ی را در عرصللة کشللتی میط بد و به کار
انداختن آن بر حج ف الی های اری بر روی کشلللتی میافزاید .ه چنین کاربرد
آن مو ب افزایش سهدرصدی مصرف سوخ
آن با سیست مدیری

کشتی می شود و به یکپارچه سازی

انرژی نیاز خواهد داش  .برخی از گونههای این فناوری نیز

به تأمین مواد شی یایی اذب (سود سوزآور ،اکسید منیزی و آهک) و دفع پس اند
سی ست

ذب نیاز دارند .با این حال بر ا ساس محا سبات بازگ ش

سرمایه این

فناوری ( سی ست چرخه باز) ب سته به اب اد ک شتی یک تا سه سال زمان خواهد برد
(در کشللتیهای بزرگتر سللریعتر اسل ) .ه چنین نصللب واحدهای آالیندهزدا در
کشتیهای در دس

ساخ

راح تر و ارزانتر از کشتیهای مو ود اس .

 .4-3استفاده از گاز طبيعی مایع (الانجی)

فناوری موتورهای دریایی سلللوزاننده گاز طبی ی یک راهکار تجاری کامالً فراه
برای صللن

کشللتیرانی اسلل

که عالوه بر تو یه اقتصللادی و رقاب پذیری ،با

الزامات این قانون نیز سازگار اس .
 .5-3استفاده از سایر سوختهای دریایی

مطرحترین حاملهای انرژی ایگزین سلللوخ های مت ارف دریایی عبارتاند از:
متانول ،گاز مایع (الپی ی) و سوخ های زی ستی .البته آثار آنها بر بازار
سللوخ

انی

اندک اسلل  ،اما در ایی که تأمینکننده آنها فراه باشللد قابل اعتنا و

فناوریهایشان نیز در حال توس ه هستند.
ت امی گزینهها ،نیازمند سرمایهگذاریهای عظی فناورانه در تحقیق و تو س ه
کشورها و اتخاذ سیاس های نوآورانه و پرهزینه در سطح م ی اس  .برای مثال در
استهاده از سوخ

الان ی ،نهتن ا باید ساختار سیست سوختی کشتیها تغییر کند

(که خود نیازمند بازطراحی با در نظر گرفتن صرفه اقت صادی ساخ

و ح ل و ...

ا س ) ،ه چنین باید ترمینال سوخ ر سانی و امکان تغذیه سوختی در تردد این
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ان مدنظر برنامههای سللیاسللتی قرار گیرد .اسللتهاده از

اسکرابر (با و ود وزن ،حج زیاد و هزینههای زیاد نصب) ،میتواند گزینه مناسبی
برای کشلللتی قدی ی و بزرگ باشلللد؛ اما وزن باالی آن حج مح وله را کاهش
میدهد .بر این اساس الزماال را شدن این قانون هزینههای بیشتری را برای مالکان
کشللتی و خطوط کشللتیرانی به ه راه دارد و یکی از پرهزینهترین قوانینی خوانده
میشللود که تاکنون به ا را درآمده اسلل  .هزینهسللاز بودن ا رای این قانون برای
ک شتیرانی و صنایع پاالی شگاهی ،به سرمایهگذاریهایی در زمینه تحقیق و

صن

تکنولوژی نیازمند ا س  .درحالیکه گزینههای مخت هی برای رویارویی با این قانون
و ود دارد ،باید بین ارگان های مخت ف م ی ،از طریق مداخ ه رفتاری دول

برای

شبکهسازی مناسب بین آنها ه اهنگیهای الزم صورت پذیرد.
راهکارهای مخت ف ،نهتن ا صنایع مخت ف پاالی شگاهی ،شی یایی ،نانو ،پ ی ر
( سوخ

ک سولهور و گاز طبی ی مایع) و مکانیکی (ا سکرابر) یا زی ستی را درگیر

ن وده ،ب که فناوریها را از سطح تغییر و نوآوری ( ساخ

مدل دید کشتیها) تا

سلللطح ب رهبرداری (اسلللکرابر) و در سلللطوح آمادگی فناوری1مخت ف() 3شلللامل
مطال ات اولیه (زی ستی) یا تجاری سازی ( سوخ
پاالیشللگاهها) و  ...در م رض تسل

ک سولهور در ک شور تو سط

و آزمایش قرار داده اسل  .بهنوعی کشللورها

بهواسطه این الزام استاندارد (باال بار) بهسوی نوآوری هدای

شدند.

 .4چالشهای ایران در رعایت الزامات سوووختهای کمسووولفور سووازمان
بينالمللی دریانوردی
تقریباً بیشللتر ترکیب سللوخ های مصللرفی ناوگان
نه

کوره ا س

و در حال حا ضر هیچیک از ک شتیهای ناوگان دریایی ک شور برای

کاهش سلولهور نه
امکان فنی دریاف

وری اسلالمی ایران() 4از نوع

کوره مصلرفی تج یزات اسلکرابر ندارند .کشلتیهای ایرانی از
گازوئیل بهعنوان سلللوخ

باالتر گازوئیل در مقای سه با نه

برخوردارند() ،5اما با تو ه به قی

کوره ،به لحاظ نبود صرفه اقت صادی (و آثار مخرب

آن بر موتور شللناورها) ،از سللوخ

گازوئیل (در مسللیرهای طوالنی و پرمصللرف)
)1. Technology readiness levels (TRLs
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اسللتهاده ن یشللود .در حال حاضللر() 6اختالط1سللوخ های مخت ف برای رسللیدن به
سوخ

با سولهور نی در صد که مورد ا ستهاده ناوگان ک شور با شد انجام ن ی شود.

ه چنین در ایران روشهای شی یایی (ا ستهاده از کاتالی س ها) در تولید حج باالی
سوخ

ک سولهور بهکارگیری نشده اس
به لحاظ اینکه واردات سوخ

بانکرینگ به سوخ

(قاس یان و آتش فراز ،1398 ،ص.)11 .

باعث واب ستگی صنایع ک شتیرانی و صن

خار ی شده و نو سانات قی

سوخ

بر روی هزینههای

ح لونقل و ب ای ت امشلللدة کاال تأثیر ز یادی می گذارد ،ا رای طرحهای ارتقای
پاالیشلللگاه برای کاهش تولید نه
رعای

کوره و کاهش سلللولهور نه

کوره و گازوئیل

استانداردهای بینال ی در دستور کار قرار گرف  .تن ا پاالیشگاهی

که توان تول ید سلللو خ

ک سلللولهور مورد ن یاز شللل ناور های ایرانی م طابق با

استانداردهای بینال ی را در کشور دارد ،پاالیشگاه امام خ ینی (ره) شازند اس
که با تو ه به موق ی

فیزیکی آن در مرکز ایران ،هزینه های سلللربار ابه ایی،

ذخیره سازی و بارگیری را به دنبال دا شته ا س  .البته برنامه تولید این نوع سوخ
()7

در پاالیشگاههای دیگر نیز و ود دارد.

اختالط نفت کورس با
نفت گات (جهت
کاهش ویزان گوگرد)
خريم سوخت نیم
درصم کمسولفور ات
کشورهای خارجی
استفادس ات سوخت
سولفور باال ()HFO
و نصب اسکرابر

جدول  .5بررسی برخی راهکارهای مورد تردید در ایران
استفادس ات اين روش اساسا ات لزاظ ارتش اقتصادی و طقی نیست .ویزان وتوسط گوگرد در نفت کورس 2/7
درصم است که برای کاهش حن به  0/5درصم بايم ات نفت گات با گوگرد پايین استفادس کرد .استفادس ات نفت
گات يورو  4نیز به وع ای تبميل طال به وس است .با توجه به حمود  1,3تا  1,5برابر بودن قیمت گاتوئیل در
وقايسه با نفت کورس با سولفور  3/5درصم ،اين روش در عرصه رقابت جهانی با دي ر تک ولوژیها ،قیمت
تمامشمس باالتری داشته و صرفه اقتصادی نمارد.
با توجه به شرايط تزريمی ايران در عمم اوکان نقلوانتقا پو ات طريق بانک و ات سويی قیمت باالی اين
سوخت در خارج ات کشور (وضاف بر هزي ههای جابهجايی پو ) کاری ريسکی و پرهزي ه است .همچ ین
اين کار عالوس بر خروج ارت ات کشور ،ووجب عمم استفادس ات ووقعیت ژئوپلیتیک ايران ،توان داخل و کاهش
اشتغا تايی و جلوگیری ات رشم ف اوری و توسعه در کشور ویشود.
هزي ههای سروايه گذاری و عملیاتی ،ن هماری (سیستمهای ف ی ) در ک ار کاهش حجم وزموله به دلیل
وتن تياد اسکرابرها و افزايش وصرف سوخت ش اورها ،ات لزاظ اقتصادی نهت ها خريم حن ،بلکه بررسیهای
بیشتر برای جذب و انتقا ف اوری حن را نیز با ترديم روبهرو کردس است.

راهکارهای قابلاستهاده برای ا رای مقررات دید آی و در داخل کشور عبارتاند از:
1. Blending
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کوره با گوگرد باال در پاالیشگاهها؛

 تغییر خوراک پاالیشگاههای کشور؛


اختالط ن ه

کوره با گوگرد باال یا مج و عهای از ترکی بات سللل بک

پاالیشگاهی.
مطال ات تحقیقاتی و امکانسنجی روشهای فوق در پژوهشگاههای کشور در
تسریع در موضوع ،اولوی گذاری و پیگیری از سوی

حال بررسی اس  ،اما
ن ادی مت رکز ضرورت دارد.

 .1-4قوانين الزامآور توسعه صنعت بانكرینگ

بانکرینگ در قوانین ایران ،این الزامات

با و ود دو الزام قانونی در مورد صلللن
()8

تاکنون نتایجی را در بر نداشتهاند.

در سال  ،94بیش از چ ار می یون متریک تن ،حج فروش بانکر ایران بود که
کرد و در سلللال  ،99به زیر  800هزار متریک تن

طی  6سلللال اخیر ،این رق اُف

رسللید؛() 9بنابراین ،برآورد میشللود که ایران زیر  2درصللد از سلل
صن

منطقهای این

را به خود اختصاص داده باشد.
درحالیکه این دو الزام ،میتوانس

فراه کند ،اما نتوان س

زمینه مورد نیاز را برای توس ه این صن

شرایط م ساعدی را

ت ریفشده خود از این صن

تو س های و

د ستیابی به س

فراه سازد (باشگاه خبرنگاران وان.)1400 ،

 .2-4چالشهای صنعت بانكرینگ ایران

بر اسللاس بررسللیها ،چالشهای صللن

بانکرینگ ایران عبارتاند از( :باشللگاه

خبرنگاران وان)1400 ،
 ع یرغ الزامات قانونی بیانشللده ،این صللن
دسللتگاه ا رایی ذیربط در دول

فاقد متولی اسلل 10)(.وقتی

توسللط قانون مشللخص نشللده ،آشللهتگی در

سیاس گذاری و ا را و حتی نظارت اتهاق میافتد؛ زیرا مج س نیز ن یتواند ت ام
بدنه دول

را مؤاخذه کند که چرا به این س

 در بیشللتر کشللورهای دنیا ،مسلل،ولی

()11

ت یینشده نرسیدهای !
این صللن

زیرسللاختی بر ع ده
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حاک ی ها قرار دارد؛ولی در ایران شرایط الزم توسط بخش خصوصی برای توس ه
سرمایهگذاری در آن فراه شده ا س

خود

و فراه کردن زیر ساخ ها به د س

شرک های بانکرینگ ،در سودآوری آنها تأثیر منهی گذاشته اس .


صدور پروانه سوخ ر سانی برای شرک های بانکرینگ بهکندی صورت

میگیرد؛ این مس ،ه نبود عزم دی برای توس ه این صن

را توسط سازمانهای

مربوطه نشان میدهد.


بانکری نگ به دل یل تغییر شلللرایط کشلللور و ح لونقل بینال ی ن یازمند

بهروزرسللانی اسلل  .مطابق با این شللیوهنامه ،شللرک های صللن

زیرسللاختی

بانکرینگ ،اصالً ن یتوانند آینده خود را پیشبینی کنند.
 فرمول قی

گذاری مح ولههای سوختی م شکلزا ا س

و قدرت رقابتی

شلللرک های بانکرینگ ایرانی را در منطقه میگیرد .در کشلللورهای دیگر ،به دلیل
دولتی نبودن فرآورده ها ،منابع متنوعی برای تأمین فرآورده با قی
رقابتی و ود دارد ،اما در ایران ،چون تحو یل سلللوخ
بینال ل شلللرک

م ی نه

های بسللل یار

کشلللتی ها از طریق امور

انجام میشلللود ،شلللرک های بانکرینگ ،وابسلللته به

تص ی ات حاک یتی میشوند که حاشیه سودی نیز به این شرک ها ن یدهد.
جمعبندی و نتيجهگيری
نوآوری در را ستای بهکارگیری راهکارهای دید برای پا سخگویی به نیازها ،نقش
تأثیرگذاری در نبههای ا ت اعی و اقت صادی ب شر دا شته ا س

و سیا س گذاری

مناسب ،مسیر رشد و توس ه آینده را ه وار می سازد .درحالیکه سیاس
بهنوعی مج وع سیاس
سیا س

ع

نوآوری

و فناوری اس  ،استانداردسازی ،از زیرمج وعههای

فناوری در نظر گرفته شده ا س  .در ت ریف ،ا ستانداردها یک دانش و

کانال انتقال فناوری برای دانش هسلللتند که در یک فرایند توافق ع ومی ،یکپارچه
شللدهاند و فرایند اسللتانداردسللازی بهعنوان یک فرایند تولید و تس ل ی دانش ،یک
پ تهرم (بستر) مشترک را برای بازیگران (صن
و

 ،مؤسسات تحقیقاتی ،بخش دولتی

ام ه) با پیشلللی نه ها ،ظرف ی ها و دانش ناه گن فراه میآورد .عالوه بر

رمزگ شایی دانش در ا ستانداردها ،در فرایند ا ستاندارد سازی ،مبادله و حتی تولید

ترویج نوآوری بهواسطه استانداردسازی
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دانش ضللل نی نیز صلللورت میپذیرد؛ بنابراین ،با در نظر گرفتن ه ه این نبهها،
اسللتانداردسللازی امکان ا رای کاربردی نتایج تحقیق در خدمات ،محصللوالت و
فناوریهای نوآورانه را فراه میآورد.
برای تحقیق و تو س ه نظریه «تأثیر ا ستاندارد سازی بر تو س ه نوآوری» ،ابتدا
نوآوری و سیا س

نوآوری تبیین شده ا س  .در تاریخچه نظریههای برر سی این

تأثیر ،تح یل محتوا صللورت گرف

و انواع اسللتاندارد ،ارتباط انواع اسللتاندارد با

نوآوری ،تأثیر قوانین دولتی با انواع استانداردهای اشاری نیز موشکافی شدند.
با تو ه به ت ریف ر س ی ا ستاندارد به صورت «تولید ا سناد از طریق ا اع و
ت صویب تو سط یک ن اد شناخته شده که برای ا ستهاده م شترک و مکرر قوانین،
دستورال لها یا ویژگی ف الی ها یا نتایج آنها با هدف دستیابی به در ه مط وب
نظ در یک زمینه» ،در این مقاله نشلللان داده شلللد که یک چالش زیسللل محیطی
چگونه در بین ک شورهای دنیا ا اع نظری ایجاد ن وده و مو ب ا ستاندارد سازی
آی و در سطح بینال ل شده اس .
این پژوهش در ن ای

ساختار سازمان

انی دریانوردی (آی و) و مراحل تبدیل

یک پی شن اد به یک استاندارد را توصیف ن وده اس

که پس از توافق ع ومی تو سط

اع ضا به فرایندی الزماال را مثل «ا ستاندارد الزامآور ا ستهاده از سوخ

ک سولهور از

ابتدای سال  2020میالدی» تبدیل می شود .بر این ا ساس در تطابق با این ا ستاندارد،
کشللورها و شللرک های بزرگ کشللتیرانی

انی م زم به نوآوری در چارچوب این

استاندارد شدهاند .راهکاریهای نوآورانه مخت هی شامل ب رهبرداری از گازوئیل دریایی
(ام یا) و سلللوخ های ک گوگرد (الاسافا) ،ب رهبرداری از آمیزه های سلللوختی
ک گوگرد ،نصب واحدهای آالیندهزدای گازهای احتراقی (اسکرابر) در کشتی ،استهاده
از الان ی یا اسللتهاده از سللایر سللوخ های دریایی (متانول ،گاز مایع یا الپی ی و
سللوخ های زیسللتی) در دسلل

واحدهای تحقیق و توسلل ه در صللنایع مخت ف

پاالیشللگاهی ،شللی یایی ،نانو ،پ ی ر قرار گرف  .ه چنین انواع فناوریها را از سللطح
طراحی سی ست ها ( ساخ

مدل دید ک شتیها) تا سطح ب رهبرداری (اسکرابر) و در

سللطوح فناوری مخت ف شللامل مطال ات اولیه (زیسللتی) یا تجاریسللازی (سللوخ
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ک سولهور ر در کشور توسط پاالیشگاهها) و  ...در م رض تس

و آزمایش قرار داد.

در برنامههای پنج و ش ش تو س ه ،قوانینی برای تو س ه صن

بانکرینگ

مقرر شده ،اما به دلیل ا رایی ن شدن آنها ،نتیجهای حا صل ن شده ا س  .از سوی
دیگر در سایر ک شورها ،حاک ی
بانکرینگ اس

(دول ) ع دهدار تنظی گری صن

و بدون ورود م ستقی  ،بر تأمین خوراک پاالی شگاهها ،قی

زیر ساختی
گذاری

رقابتی ،صللدور پروانه و سللرمایهگذاری و  ...نظارت مین اید؛ درحالیکه در ایران
اینگونه نبوده و ه ین امر عوارضی را نیز به دنبال داشته اس .
بررسیها نشان میدهد که نصب اسکرابر روی کشتیها تو یه اقتصادی ندارد
و در کوتاهمدت ا ستهاده از الان ی در ک شتیها بدون تغییر ساختار موتور آنها و
تأمین زیرسلاخ های آن امکانپذیر نیسل ؛ به ه ین دلیل ایران توانسلته اسل
ارتقای پاالی شگاه شازند ،سوخ
لحاظ فاص ل ه مسللاف

با

مورد نیاز شناورهای خود را تأمین کند؛ اما به

این پاالیشللگاه تا آبهای آزاد و هزینههای ح ل باالسللری

ایجاد شده ،دیگر پاالی شگاههای ک شور با ه کاری دان شگاهها به برر سی روشهای
تحقیقاتی ارتقای پاالیشگاه یا استهاده از کاتالیس ها پرداختهاند.
درحالیکه رویکرد سی ست نوآوری بر اه ی

مت

بودن سیا س های طرف

تقا ضا در فرایندهای موفق نوآوری تأکید میکند ،برای یافتن اقت صادیترین راهحل
نوآورانه در واکنش به این اسلللتاندارد

انی الزم اسللل

که شلللبکهسلللازی بین

شرک ها ،ارگانها ،صنایع ،ن ادهای تحقیقاتی ،دان شگاهی ،خ صو صی و دولتی ،با
سیاس های ع ومی (مشوق) در سطح م ی تقوی
تو ه به اه ی
فرصلل

شود .در این صورت میتوان با

اسلللاسلللی ت امل بین بازیگران در ت امل برای فرایند نوآوری از

نوآوری ایجادشللده ه تراز با سللطح

انی ب ترین اسللتهاده را بُرد .نکته

اص ی در مه وم ت امل ،ه زمان ،ه کاری و یادگیری ت ام ی اس .
با تو ه به اینکه در شللرایط تحری امکان دسللترسللی به فناوری برای کشللور
د شوار شده ا س  ،ا ستهاده از راهکارهای قابل د سترس در ک شور با ک ک ایدهها،
اختراعات ،شرک های دانشبنیان و شبکه سازیهایی بین دانشگاهها و شرک های
بزرگ صن تی الزم مین اید.
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پینوشتها
محیطزیس

دریایی .MEPC

 .1پذیرفتهشده در سه ههتاد و یک ک یته حهاظ
 .2قبالً  3.5درصد بوده اس .
 TRLs .3ابزاری تح ی ی برای سلللنجش و ارزیابی سلللطح آمادگی و ب ور فناوری و مقدار
خطرپذیری نا شی از ا ستهاده از یک فناوری در تو س ه مح صول ا س  .هدف از
این کار ،کاهش ریسلللک پروژههای فناوری و ت دیل هزینههای ناشلللی از آزمون
فناوریها و پروژههای ارتقای فناوری ا س (مرکز تو س ه فناوری صن برق و
انرژی ،1400 ،ص)1 .
 .4بر طبق بررسلیها هزینه سلوخ کشلتیها بیشلترین تأثیر (بین  30تا  50درصلد) را بر
هزینه ت امشللده صللن ح لونقل دریایی دارد .بر این اسللاس ،تغییرات قی
ناش لی از اع ال مقررات دید آی و تب ات اقتصللادی زیادی بر ناوگان ح لونقل
دریایی کشور تح یل کرده اس .
 .5امکان استهاده به میزان ک و ود دارد ،اما استهاده مداوم تأثیر منهی بر ادوات موتورخانه
بر ای میگذارد.
 .6زمان ارائة این گزارش آذر  1398بوده اس .
 .7تولید سوخ ک سولهور ک شتیرانی در پاالی شگاه امام خ ینی (ره) ،به بیش از  60هزار
تن در ماه رسیده اس منبع :باشگاه خبرنگاران /تیر .1400
 .1 .8ماده  131قانون برنامه پنج تو س ه ک شور :وزارت نه مک ف ا س بهمنظور افزایش
خدمات سوخ رسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات انبی در خ یجفارس و
در یای ع ان به میزان سلللاالنه حداقل بیسللل درصلللد ( )%20از طریق بخش
غیردولتی ،طرح امع مربوط را تدوین و ا را ن ا ید .وزارت نه مجاز اسللل
ح ای الزم را از بخش غیردولتی در این زمینه به ع ل آورد( .مرکز پژوهشهای
مج س ،1389 ،ص )57
 .2بند «ب» ماده  48الیحه برنامه شللشلل توسلل ه :دول مک ف اسلل بهمنظور افزایش
خدمات سلللوخ رسلللانی به کشلللتی ها (بانکری نگ) و خدمات انبی آن در
خ یجفارس و دریای ع ان ضللل ن انجام ح ای های الزم از بخش غیردولتی در
خرید شناورهای مخصوص ،قی گذاری فرآورده ،شرایط ،تس یالت ،مشوقها و

سوخ ر سانی به ک شتیها را به
صدور مجوزهای مورد نیاز برای تو س ه صن
نحوی انجام دهد که ض ن رشد حداقل ده درصد ( )%10ساالنه ،س کشور را از
بازار سللوخ رسللانی به کشللتیها در منطقه خ یجفارس و دریای ع ان در پایان
برنامه حداقل به پنجاهدرصد ( )%50برساند.
 .9م ترین دالیل این کاهش تغییر سوخ م صرفی از سولهور باال (( )HSبر ا ساس نوع
نه ایران) به سللولهور پایین ( )LSو ارائه سللوخ به کشللتیهای خار ی بوده
اس .
 .10وزارت راه ،وزارت نه را مسلل،ول رسللیدگی به این بخش میداند ،زیرا عقیده دارد که
شلللرک های بانکرینگ ،مح ولههای خود را از وزارت نه دریاف میکنند ،اما
این وزارت خا نه نیز وزارت راه یا سللللاز مان ب نادر را مسللل،ول فراه نکردن
زیرسللاخ های توسلل ه این صللن میداند .این پاسکاریها در شللرایطی رخ
میدهد که با توسلل ه بانکرینگ ،بازدارندگی تحری ی ایجاد و مشللکالت اصلل ی
وزارت نه و وزارت راه و ش رسازی برطرف میشود.
 .11الب ته در قانون بر نا مه پنج  ،وزارت ن ه متولی این کار بود ،ا ما در قانون شلللشللل ،
بهطورک ی دول در نظر گرفته شد.
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