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چکیده
تولید نفت و مشتقات آن حامل انرژی و خوراک اصلی بسییاری ا صیااع اسیت و نقی للییدی ر
حیات اقتصا ی لشور ار  .اولوعت تولید ا میا عن مشترک به لحاظ صیانت ا مااف و ثروت ملی و وجو
رقیب ر بر اشت ا میدان اهمیت به سزاعی ار  .شرلت ملی نفت اعران به ماظور تولیید نفیت ا مییدان
نفتی مشترک پارس جاوبی ،استفا ه ا پاالعشگاه شااور رعاعی را ر ستور لار خو قرار ا ه است .ال م
به ذلر است له موضوع خرعد و استفا ه ا اعن شااور برای اولین بار است له ر صاعت نفت اعران مطرح
میشو  .پژوه حاضر با هدف بررسی و ار عابی اعن سوال اساسی له «آعا خرعد و استفا ه ا پاالعشیگاه
شااور ر میدان نفتی پارس جاوبی برای تولید نفت ارای مزعت است؟» ،انجام شده است .بهماظور تبیین
و پاسخ به سوال عا شده ،چهار بعد (اقتصا ی ،فای ،مالی و عستمحیطی) تاثیرگذار بر مزعت پاالعشیگاه
شااور بهعاوان فرضیههای تحقیق ،مطرح و مور بررسی و آ مون قرار گرفت .برای گیر آوری ا ههیا ا
روش مصاحبه و پرسشاامه استفا ه شد و خبرگان صاعت نفت نیز بهعاوان جامعه آماری تحقیق انتخیا
شد .با توجه به معلوم بو ن جامعه آماری ا نمونهگیری تصا فی استفا ه شد .روائی 4پرسشاامه ،با استفا ه
ا نظرات خبرگان صاعت نفت مور پذعرش قرارگرفت .بهماظور سیاج پاعیائی 5پرسشیاامه ا ضیرعب
آلفای لرونباخ و برای رتبهبادی ابعا مزعتی پاالعشگاه شااور ا آ مون فرعدمن 6استفا ه شد .نتاعج آماری
پژوه حالی ا آن است له ا عدگاه خبرگان صاعت نفت عوامل اقتصا ی بیا مییانگین  ،4/3فایی بیا
میانگین  ،3/9عستمحیطی با میانگین  3/7و مالی با میانگین  3/5به ترتیب اولوعت ر مزعت استفا ه ا
پاالعشگاه شااور تاثیر ارند .بدعن ترتیب شواهدی برای ر  4فرضیه فرعی و عک فرضیه اصلی مبای بیر
مزعت اشتن استفا ه ا پاالعشگاه شااور ر میدان نفتی پارس جاوبی عافت نشد.
واژگان کلیدی :پاالعشگاه شااور ،میدان مشترک نفتی ،ذخیره شااور ،تولید شااور.
تارعخ رعافت مقاله ،1393/10/16 :تارعخ پذعرش مقاله1393/12/22 :
 .1استا عار ،انشگاه آ ا اسالمی واحد تهران مرلزی.
 .2ان آموخته لارشااسی ارشد مدعرعت با رگانی (گراع با رگانی بینالملل) ،انشگاه آ ا اسالمی واحد تهران شمال.
 .3انشجوی لارشااسی ارشد مدعرعت صاعتی ،انشگاه تهران.
4. Validity
5. Reliability
6. Freidman

78

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 25بهار 1394

 .1مقدمه

نفت بهعاوان عک لاالی استراتژعک و للیدی ر تعامالت تجاری و سیاسی بین لشورها
نق عمدهای بهعهده ار ؛ بهطوریله با افزاع قیمت نفت ر با ار معموال روند توسعه و تولید
ا میا عن نیز با شتا بیشتری مواجه میشو و شرلتهای نفتی بینالمللی با سرماعهگذاری ر
میا عن و مخا ن نفتی و با بهرهگیری ا فنآوریهای جدعد برای بهرهبر اری حدالثر ا میا عن
نفتی تالش مینماعاد.
شرلت ملی نفت اعران نیز همگام با الزامات با ار و ستیابی و صیانت ا مااب و مااف ملی،
استفا ه و بهرهگیری ا فنآوریها و ان فای پیشرفته را ر اولوعت برنامههای خو قرار ا ه
است .عکی ا مصا عق بار اعن مطلب ،تولید نفت ا میدان نفتی پارس جاوبی با استفا ه ا
پاالعشگاه شااور است.
اتخاذ هر روش و فنآوری جدعد ،مستلزم مطالعه و آگاهی ا للیه جابههای توجیهپذعری و
آثار ناشااخته آن است .اگرچه ا ماظر مدعرعت فنآوری نیز اعن موضوع قابل توجه و مطالعه
است؛ لیکن اعن پژوه صرفا استفا ه ا فنآوری پاالعشگاه شااور را ا چهار بعد اساسی
اقتصا ی ،فای ،مالی و عستمحیطی مور مطالعه و ار عابی قرار می هد .اعن چهار بعد بر اساس
اساا و متون مبتای بر تجار شرلتهای بزرگ نفتی له ر میاه پاالعشگاه شااور فعالیت
میلااد ارائه شده است.
میدان نفتی پارس جاوبی ر  100لیلومتری سواحل جاوبی اعران و ر مر مشترک آبی با
لشور قطر واق شده است .توسعه و بهرهبر اری ا اعن میدان ر ستور لار شرلت ملی نفت
اعران قرار ار و شرلت نفت و گا پارس ،مدعرعت توسعه آن را بهعهده ار  .تولید 35000
بشکه نفت خام ر رو برای فا عک و افزاع تولید تا  54000بشکه ر رو برای فا  2اعن
میدان ر نظر گرفته شده است .ر حال حاضر ،تعدا  7حلقه چاه ر اعن میدان حفاری شده و
پاعه و سکوی آن نیز ساخته و نصب شده است .برای تکمیل خط تولید نفت خام ا اعن میدان و
گزعاه احداث خط لوله رعاعی و عا تامین پاالعشگاه شااور ر نظر گرفته شده است.
انتخا هر عک ا گزعاهها مستلزم مطالعه و بررسی للیه عوامل اثرگذار ر نتاعج تولید و
اقتصا پروژه و ساعر مالحظات للیدی پروژه است.
همکاران پروژه و برخی ا متخصصان صاعت نفت ،با توجه به وجو رقیب خارجی ر
بر اشت ا میدان و ضرورت حفظ و تامین مااف ملی و برخی مسائل اقتصا ی و فای ،استفا ه ا
پاالعشگاه شااور را توصیه نمو هاند .اعن ر حالی است له لشور قطر ر آن سوی میدان ا سال
 1994شروع به تولید لر ه است و هم الاون رو انه بی ا  450000بشکه نفت را ا اعن میدان
بر اشت میلاد؛ ر حالیله لشور ما تالاون ر میاه تولید نفت ا اعن میدان توفیقی نداشته
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است .بر همین اساس ،تامین و استفا ه ا پاالعشگاه شااور ا اولوعت و ضرورت ملی برخور ار
است و هر چه و تر باعد نسبت به جبران فرصت ا ست رفته تدبیری اندعشیده شو  .اعن
بررسی ر اعن راستا صورت گرفته و تالش شده است تا با روش علمی توصیه و نظر نخبگان
متخصص مور آ مون قرار گیر .
ر اعن بررسی تاثیر متغیرهاعی ماناد مسائل فای ،مالی ،اقتصا ی و محیط عست ناشی ا
بهلارگیری پاالعشگاه شااور ر تولید نفت ا میدان مور مطالعه قرار گرفت و شاخصهای هر
عک ا متغیرها شااساعی و تاثیر هر عک ا شاخصها ر اهداف للیدی پروژه ماناد میزان
تاثیرگذاری ر سترسی و هاگام به تولید نفت ،قابلیت انجام عملیات با تخصص و توان اخل،
حفظ سرماعه ،امکان بر اشت ا ساعر نقاط میدان ،حفظ محیط عست ،انتقال فنآوری،
صرفهجوعی ر هزعاههای توسعهای و عملیاتی مور ار عابی قرار گرفت.
بهطور خالصه مسئله تحقیق عبارت است ا اعنله برای جبران عقبماندگی و رسیدن به
وضعیت مطلو  ،چه عواملی ر بهلارگیری پاالعشگاه شااور موثر هستاد؟
ر صاعت نفت هماناد ساعر صااع عگر تالش بر آن است تا بهماظور لاه و بهیاهسا ی
هزعاههای سرماعهای و عملیاتی ا بهترعن و مااسبترعن گزعاهها استفا ه شو  .ر ارتباط با
موضوع مور تحقیق ر شراعط مشابه ر تولید نفت ا میا عن نفتی ر رعا معموال ا روعههای
جاری و ساتی له همان استقرار سکوی تولیدی رعاعی و انتقال نفت به خشکی ا طرعق خطوط
لوله رعاعی است ،بهره گرفته میشو .
به علّت ساگین بو ن مشخصه نفت میدان مور نظر و همچاین موقعیت جغرافیاعی آن و
مالحظات رفتاری مخزن ر طول بهرهبر اری له ا عدم قطعیتهای فراوانی برخور ار است،
تصمیمگیری ر مور سرماعهگذاری و استفا ه ا فنآوری جدعدی به نام پاالعشگاه شااور مستلزم
بررسی ،مطالعه و تحلیل اطالعات ر اعن میاه است.
ا آنجاله اعن سرماعهگذاری ر سطح ملی و بهماظور توسیعه و بهیرهبیر اری ا مایاب ملیی
توسط عک نها ولتی و ا ماظر حیالمیتی و بیا عیدگاه صییانت ا مایاب و مایاف ملیی انجیام
میشو ؛ لذا تصمیمگیریهاعی ا اعن قبیل نیا ماد الئل میتقن و پشیتوانههیای تیوجیهی لیافی
مبتای بر بررسی و مطالعه است.
بر اساس برآور های واحد مهادسی نفت شرلت نفت و گا پارس میزان نفت رجای اعن
میدان بی ا  2میلیار بشکه تخمین ه شده است له ا اعن مقدار ،به میزان  8الی  15رصد
آن قابل استحصال است .با ر نظر گرفتن قیمتهای رو نفت ر سطح حداقل میزان با عافت 1عا
تخلیه  8رصد مخزن مبلغی حدو  16میلیار الر ا محل تولید مخزن عاعد لشور خواهد شد و
1. Recovery Rate
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چاانچه اعن نرخ به  15رصد افزاع عابد ،رآمد حاصل ا اعن میدان مبلغی حدو  30میلیار
الر خواهد بو  .همچاین ،با فرض تولید رو انه  30هزار بشکه نفت ا اعن میدان ،رو انه 3
میلیون الر عاعد لشور خواهد شد؛ باابراعن هر رو تاخیر ر بهرهبر اری ا اعن میدان عالوه بر
ا ست ا ن رآمد رو انه  3میلیون الر ،موجب تخلیه سرع آن (بی ا  450هزار بشکه
بر اشت قطر) ا سوی لشور همساعه و رقیب شده له اعن امر نیز موجب لاه فشار مخزن و
لطمه به بخ مخزن و تهدعد لاه و نزول تولید اعران خواهد بو  .ر نتیجه تاخیر ر بر اشت،
تضمیای برای بر اشت ر آعاده نخواهد بو و ضرورت ار تا هر چه و تر نسبت به بر اشت و
تولید ا میدان تصمیم قطعی اتخاذ شو .
اهداف تحقیق :هدف اصلی تحقیق حاضر جم آوری و بررسی و تحلیل اطالعاتی است له بر
اساس آن بتوان پشتوانه ماطقی ،اقتصا ی و قابل فاع برای اتخاذ تصمیم ر مور خرعد و تامین
و استفا ه پاالعشگاه شااور ر میدان نفتی پارس جاوبی برای تولید نفت ا اعن میدان فراهم آعد.
با توجه به مشترک بو ن اعن میدان با لشور قطر و ضرورت حفظ و صیانت ا مااب و مااف ملی
و همچاین مالحظات مانی و شراعط سیاسی و محیطی ،اتخاذ عک روش و فنآوری مااسب و
و با ه مبتای بر حفظ اهداف و ستاور های پروژه توسعه میدان ر اولوعت ستور لار شرلت
ملی نفت اعران قرار ار .
ا آنجاله خرعد و انتقال و استفا ه ا اعن فنآوری برای اولین بار ر لشور انجام میشو ؛ لذا
بررسی و ار عابی وعژگیهای آن و تاثیر استفا ه ا آن ر اقتصا پروژه و ساعر تبعات آن برای
حصول اطمیاان ا رستی تصمیم برای تامین الزامی است .بررسی ابعا مختلف تاثیرگذار
پاالعشگاه شااور بهعاوان مزعتهای نسبی استفا ه ا اعن روش عالوه بر لمک به نظام
تصمیمگیری ر خصوص اتخاذ عک روش ارجح امکان پی بیای تبعات آتی ناشی ا بهلارگیری
و استفا ه ا پاالعشگاه شااور را میسر و فراهم مینماعد.
هدف اصلی اعن پروژه به شااساعی و بررسی مزعتهای استفا ه ا پاالعشگاه شااور میپر ا .
همچاین بهعاوان اهداف فرعی به شااساعی عوامل مزعتی و میزان اهمیت هر عک ا عوامل
تاثیرگذار میپر ا .
 .2چارچوب نظری تحقیق

تولید نفت ا رعا ا اواعل  1940آغا شده است .ابتدا تولید ا طرعق نصب سکوهای رعاعی
ر آ های لم عمق و ذخیره نفت ر لشتیهای تانکر و عا انتقال نفت توسط خطوط لوله ا رعا
به تاسیسات خشکی صورت میگرفت .ر آ های نیمه عمیق سکوهای بتونی استفا ه میشد و
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ا اواعل هه  1970با شروع عملیات التشاف نفت ر آ های عمیق تجهیزات تولید شااور ر
رعا ساخته و بهلار گرفته شد .با تکامل تدرعجی تجهیزات تولید شااور ر رعا و آ های عمیق
اعن وسیله به شکل لشتیهای پیشرفته له با تجهیز به ابزار و ا وات فرآعادی بر روی آن امکان
فرآورش سیال هیدرولربور را به نفت فراهم مینماعد تولید و بهلار گرفته شد .اعن وسیله
هیدرولربنهای رعافت شده ا چاههای تولیدی 1ا سکوهای رعاعی و عا ا واحد سرچاهی لف
رعا 2را پس ا فرآورش ر مخزن عا انبار شااور 3ذخیره نمو ه و بعد ا پر شدن مخزن ذخیره به
لشتی تانکر 4تخلیه و عا ا طرعق خطوط لوله رعاعی 5به نقطه عگری ر رعا و عا خشکی ماتقل
میشو  .به علّت محدو عت عملیاتی سکوهای ثابت رعاعی ،برای اعماق بی ا  425متر ا
پاالعشگاه شااور استفا ه میشو  .پاالعشگاه شااور باعث شد بهرهبر اری ا میا عای له چرخه
عمر لوتاهتر عا ذخیره نفت لمتری ارند اقتصا ی شده و مور بهرهبر اری قرار گیرند .امکان
جابهجاعی و بهلارگیری مجد ر موقعیتهای عگر اعن وسیله موجب حذف هزعاههای عا
نصب خطوط لوله رعاعی ر مسافتهای طوالنی تا ترمیاالهای خشکی و امکان استفا ه ر
میا عن ور افتا ه و آ های عمیق له امکان نصب خطوط لوله میسر نیست را فراهم نماعد .ر
شراعط نامساعد جوی ،طوفانی و عخبادان و خطر امکان جدا شدن و جابهجاعی موقت را اشته و
پس ا تخلیه عک میدان و پاعان لار امکان استفا ه مجد ر میدان جدعد را فراهم مینماعد.
قابلیتهای متاوع و قدرت عملیاتی پاالعشگاه شااور موجب روی آور ن بسیاری ا شرلتهای
بزرگ نفتی ر سراسر جهان برای استفا ه ا اعن وسیله شده است.
اولین پاالعشگاه شااور نفتی به نام شل لستلون 6ر سال  1977ر اسپانیا ساخته شد .شرلت
بلوواتر 7ر خلیج مکزعک ا پاالعشگاه شااور ر عمق آ  2600متر برای تولید  100000بشکه
نفت ر رو استفا ه مینماعد .بزرگترعن پاالعشگاه شااور جهان باام لیزومبا 8توسط شرلت
السون مباعل ر اقیانوس اطلس واق ر آ های آنگوال با عمق آ  1200متر مور استفا ه
است ،ظرفیت ذخیرهسا ی اعن شااور  2/2میلیون بشکه است و ن آن  81000تن ،طول آن 285
متر ،عرض آن  63متر و ارتفاع آن  32متر است .پیشرفتهترعن پاالعشگاه شااور جهان باام
اسکارو 9توسط شرلت اعکر سولوشن 10برای شرلت بی پی نورژ 11طراحی و ساخته شده است
1. Production Wells
2. Subsea Unit
3. Storage Tank
4. Shuttle Tanker
5. Sea Pipeline
6. Shell Castellon
7. Blue Water
8. Kizomba
9. Scarv
10. Aker Solution
11. BP Norge
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اعن شااور با طول  292متر و عرض  51متر رو انه  19میلیون متر مکعب گا را فرآورش میلاد
و امکان اسکان برای  100نفر را ار .
اعن ابعا بر اساس مؤلفهها و شاخصهای شااساعی شده حاصل ا بررسی محتواعی و
موضوعی تحقیق ،مطالعه مقاالت علمی -پژوهشی ،لتب ،استاندار ها و همچاین موار ی له
بهصورت مور ی مؤلفهها و شاخصهاعی را ر میاه تجربه استفا ه و لارلر پاالعشگاه شااور ر
اقصی نقاط نیا شااساعی و ار عابی نمو ه بو ند به ست آمده است.
مدل مفهومی تحقیق:

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق ( IBC-Enegy Academy:
(WWW.fpsocourses.com/fpsoadvanced

ر اعن تحقیق عواملی له موجب اعجا مزعت ر تامین و استفا ه ا پاالعشگاه شااور به
حسا میآمدند و مور بررسی قرار گرفتاد عبارتاند ا  :عامل اقتصا ی ،عامل فای ،عامل مالی،
و عامل عستمحیطی.
فرضیههای تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق :تامین و استفا ه ا پاالعشگاه شااور برای تولید نفت ا میدان نفتی پارس
جاوبی شامل چهار مزعت (اقتصا ی ،فای ،مالی و عستمحیطی) است.
فرضیه فرعی  :1استفا ه ا پاالعشگاه شااور ارای مزعت اقتصا ی است.
فرضیه فرعی  :2استفا ه ا پاالعشگاه شااور ارای مزعت فای است.
فرضیه فرعی  :3استفا ه ا پاالعشگاه شااور ارای مزعت مالی است.
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فرضیه فرعی  :4استفا ه ا پاالعشگاه شااور ارای مزعت عستمحیطی است.
 .3روششناسی تحقیق
1

تحقیق حاضر ا نظر هدف ،ا نوع پژوه های لاربر ی است و ا نظیر گیر آوری ا ههیا،
پژوه ا نوع پیماعشی توصیفی و ار عابی با استفا ه ا پرسشاامه ر قالب طیف لیکیرت اسیت؛
اما ا فاون عگری ماناد مصاحبة ساختارماد ،مشاهده ،و تحلیل محتوا هم استفا ه میشو .
جامعة آماری شامل لارشااسان ،مهادسان ،مدعران ستا ی و ارشید و میدعران پیروژههیای نفتیی
شاغل ر شرلت نفت و گا پارس ،شرلت ملی نفت اعران ،شرلت نفت فالت قاره و شرلتهای
پیمانکاری ر حو ه اجرای پروژههای نفتی است.
روش نمونهگیری و حجم نمونه شاخهای و بهصورت تصا فی و حجم نمونه با خطای حدی
 %10و حدالثر وارعانس  0/25و خطای نوع اول  0/05ا فرمول لولران تعدا  50انتخا شد.
روش و ابزار گر آوری اطالعات برای ستیابی به نتاعج مور انتظار و انجام رست روش تحقیق
ا مطالعات لتابخانهای و تحقیقات میدانی (پرسشاامه برای ار عابی متغیرهای تحقیق) استفا ه
شده است.
روایی (اعتبار) و پایایی ابزار اندازهگیری تحقیق :با مشورت و صالحدعد متخصصان ،اساتید
و صاحبنظران صاعت ،ر اعن مور له سواالت فرضیهها را پوش میی هاید رواعیی محتیوای
پرسشاامه تاعید شد .آ مو نیهای اعن پژوه ر طی انجیام و مرحلیه پیی آ میون ر میور
جملهبادی ،عبارتها و واژهها نظرات خو را به نحوی اعالم لر ند له با انجام آن اصیالحات ر
پرسشاامه نهاعی ،اعتبار صوری ابزار نیز محقق شد.
برای تعیین پاعاعی پرسشاامه ا روش پی آ مون استفا ه شده است .بدعن ماظور 10
پرسشاامه ر میان نمونه آماری مور نظر تو ع شد و همه مقا عر آلفای لرونباخ بیانگر آن است
له پرسشاامه طراحیشده برای انجام تحقیق ا پاعاعی ال م برخور ار است (میزان آلفای لرونباخ
لل پرسشاامه برابر  0/773است).
قلمرو تحقیق (موضوعی ،مکانی و زمانی):

قلمرو موضوعی :عوامل موثر بر مزعت استفا ه ا پاالعشگاه شااور ر تولید نفت ا میدان پارس
جاوبی است.
قلمرو مکانی :اعن تحقیق ر شرلتهای عرمجموعه شرلت ملی نفت اعران انجام گرفته است.
1. Applied Research
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قلمرو مانی :مان انجام تحقیق نیمه اول سال  1393بو ه است.
 .4تجزیه و تحلیل دادهها

برای شااخت بیشتر نمونههای آماری ،وعژگیهای جمعیتشااختی آنها با استفا ه ا جداول
ر قالب میزان تحصیالت ،میزان سابقه و تجربه لاری ،و موقعیت سا مانی تشرعح شده است؛
سپس تو ع میانگین و انحراف استاندار و شاخصهای مربوط به متغیرهای مور مطالعه ،مور
بررسی قرار گرفته است .ر بخ استاباطی نیز جهت ا هپر ا ی ا تحلیل عاملی تاعیدی به
لمک نرمافزار  Smart PLSبهبررسی مدل و ا آ مون تی تکنمونهای بهبررسی آ مون
فرضیههای اصلی تحقیق با استفا ه ا نرمافزار  SPSS19پر اخته شده است .برای تدوعن مدل
معا له ساختاری نیز ا نرمافزار  Smart PLS3استفا ه شده است.
یافتههای توصیفی :بر اساس شاخصهای توصیفی افرا نمونه ،ر رابطه با تحصیالت %12
لترا %34 ،فوق لیسانس و  %54ارای مدرک لیسانس بو ند .ر رابطه با تجربه لاری 6 ،رصد
ا پاسخ هادگان عر  10سال سابقه لار 30 ،رصد افرا بین 11تا 20سال سابقه لار 44 ،رصد
سابقهای بین  21تا 30سال ارند و  20رصد ا پاسخ هادگان ارای سابقه لار بی ا  30سال
بو ند .میانگین  22/3سال ساوات خدمت برای پاسخ هادگان نشان هاده جامعه نمونهای با
تجربه و مطل ا موضوع بو ه است.
یافتههای استنباطی :به ماظور اطمیاان عافتن ا صحت مدلهای اندا هگیری متغیرهای برون ا
و رون ا ا تحلیل عاملی مرتبه اول و وم استفا ه شده است .اعن روش مشخص میلاد له
لدام متغیرها با لدام عامل (ابعا آن عامل) و همچاین لدام عامل با لدامعک ا عاملها همبسته
است.
جدول  :1شاخصهای روایی ،پایایی و برازش
میانگین واریانس

پایایی

آلفای

عامل اقتصا ی
عامل عستمحیطی

تبیین شده
0/568
0/558

ترکیبی
0/860
0/769

کرونباخ
0/810
0/703

عامل فای
عامل مالی
مزعت استفا ه ا پاالعشگاه شااور

0/674
0/691
0/769

0/892
0/930
0/922

0/839
0/910
0/910

متغیرهای پنهان

AVE

0/807

R2

0/791

GOF

0/638
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با لمک شاخص میانگین وارعانس استخراج شده ( )AVE1مشخص شد له تمام سا ههای
مور مطالعه ارای میانگین وارعانس استخراج شده باالتر ا  0/5هستاد .شاخصهای پاعاعی
ترلیبی( 2)CRو آلفای لرونباخ جهت بررسی پاعاعی پرسشاامه استفا ه میشوند و ال مه تاعید
پاعاعی باالتر بو ن اعن شاخصها ا مقدار  0/7است .تمامی اعن ضراعب باالتر ا  0/7هستاد و
نشان ا پاعا بو ن ابزار اندا هگیری میباشاد.
شاخص نیکوعی برا ش مدل( )GOFسا ش بین لیفیت مدل ساختاری و مدل انیدا هگییری
شده را نشان می هد و برابر است با:
GOF  AVE  R2

له ر آن  AVEو  R 2میانگین  AVEو  R2است .باال بو ن شاخص مقدار  GOFا 0/5
برا ش مدل را نشان می هد .مقدار شاخص برا ش برابر  0/638شده است و ا مقدار 0/5
بزرگتر شده است و نشان ا برا ش مااسب مدل ار  .به بیان سا هتر ،ا ههای اعن پژوه با
ساختار عاملی و عرباای نظری تحقیق برا ش مااسبی ار و اعن بیانگر همسو بو ن سؤاالت با
سا ههای نظری است.
جدول  :2نتایج بارهای عاملی ()loading factor
اقتصادی

مالی

فنی

زیستمحیطی

سطح معناداری

تولید و هاگام نفت

0/680

P>0/01

انتقال نفت ساگین با هزعاه لمتر

0/754

P>0/01

عدم قطعیت میدان

0/767

P>0/01

استفا ه مجد ا پاالعشگاه شااور

0/672

P>0/01

پاالعشگاه شااور لاالی سرماعهای

0/623

P>0/01

قابلیت جابهجاعی پاالعشگاه شااور

0/627

P>0/01

به پاالعشگاه شااور

0/654

P>0/01

تبدعل نفتک

0/800

P>0/01

توان عملیاتی اخل لشور

0/746

P>0/01

امکان بومیسا ی

0/873

P>0/01

توان تعمیر و نگهداری

0/812

P>0/01

استفا ه مجد ر میا عن مشابه

0/887

P>0/01

قابلیت مانور عملیاتی

0/859

P>0/01

انتقال و ارتقای فنآوری و ان

فای

1. Average Variance Extracted
2. Composite reliability
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هزعاه تامین لمتر نسبت به تاسیسات
ثابت
هرعاه عملیاتی لمتر نسبت به ساعر
روشها

0/797

P>0/01

0/859

P>0/01

امکان تامین ر قالب بی متقابل

0/809

P>0/01

روشهای مالی متاوع برای تامین شااور

0/817

P>0/01

قابلیت لاترل و مدعرعت رعسکهای
عستمحیطی
رعسک عستمحیطی لمتر نسبت به
خط لوله
وجو روعههای  HSEبرای لاترل
خطرات
قابلیت جابهجاعی ر مواجهه با خطرات

0/552

P>0/01

0/626

P>0/01

0/752

P>0/01

0/756

P>0/01

بهماظور تحلیل ساختار پرسشاامه و لشف عوامل تشکیل هاده هر سا ه ا بارهای عاملی
استفا ه شده است .نتاعج بارهای عاملی متغیرهای تحقیق ر جدول  2خالصه شدهاند .تمامی
مقا عر بارهای عاملی ا  0/5بیشتر شدهاند و همچاین مقا عر محاسبهشده  tبرای هر عک ا
بارهای عاملی هر نشانگر با سا ه عا متغیر پاهان خو باالی  1/96است و سطح معاا اری ر
تمامی شاخصها ا مقدار  %1لمتر است؛ لذا میتوان همسوعی سواالت پرسشاامه برای
اندا هگیری مفاهیم را ر اعن مرحله معتبر نشان ا (هومن  .)1388ر واق نتاعج فوق نشان
می هد آنچه محقق توسط سواالت پرسشاامه قصد ساج آنها را اشته است ،توسط اعن ابزار
محقق شده است؛ لذا روابط بین سا هها عا متغیرهای پاهان قابل استاا است .شاخصی له بار
عاملی باالتری اشته باشد ،ارای اهمیت باالتری نسبت به ساعر شاخصها است.
جدول  :3ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک
عامل اقتصادی
عامل اقتصا ی

عامل زیست محیطی

عامل فنی

1

عامل مالی

0/735

0/750
0/497
عامل عستمحیطی
0/821
0/372
0/596
عامل فای
0/831
0/518
0/541
0/524
عامل مالی
** قطر اصلی رعشه وم میانگین وارعانس تبیین شده ( )AVEرا نشان می هد.

1. Discriminant Validity
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جدول  3بهبررسی رابطه خطی بین متغیرها میپر ا  .رابطه بین و عا چاد متغیر را
همبستگی گوعاد .با توجه به اعنله ا ههای حاصل ا جم آوری پرسشاامهها ا نوع ا ههای
رتبهای است؛ اما متغیرهای ناشی ا آنها له ا میانگین ا ههای رتبهای به ست میآعد ،ماهیت
لمّی پیدا میلاد ا همبستگی پیرسون استفا ه میشو  .روی قطر اصلی اعن ماترعس رعشه وم
میانگین وارعانس تبیین شده ( )AVEرا نشان می هد.
ال مه تاعید رواعی مافک بیشتر بو ن مقدار رعشه وم میانگین وارعانس تبیینشده ( )AVEا
تمامی ضراعب همبستگی متغیر مربوط با باقی متغیرها است .برای مثال ،رعشه وم میانگین
وارعانس تبیینشده برای متغیر عامل اقتصا ی ( )%73/5شده است له ا مقدار همبستگی اعن
متغیر با ساعر متغیرها بیشتر است .همانطور له ر جدول مشخض است ،مقدار رعشه وم
شاخص میانگین وارعانس تبیینشده ،برای تمامی متغیرها ،ا همبستگی آن متغیر با ساعر متغیرها
است پاعین قطر اصلی ضراعب همبستگی پیرسون نشان ا ه شدهاند .تمامی ضراعب ر سطح
خطای لمتر ا  0/01معاا ار شدهاند.
تحلیل فرضیههای تحقیق :با توجه به انتخا طیف لیکرت برای سؤاالت تشکیل هاده
متغیرهای مور بررسی ،باعد مقا عر حاصل ا نظرات پاسخگوعان را مور بررسی قرار ا تا روشن
شو له آعا میانگین پاسخهای اعشان بهطور متوسط با مقدار ( 3عد وسط طیف لیکرت) تفاوت
معاا اری ار عا خیر؟؛ باابراعن ا آ مون مقاعسه میانگین تکنمونهای استفا ه شده است له
نتاعج آن ر عر آمده است .بهلارگیری آ مون  tمستلزم برقراری شراعطی است ا جمله اعنله
تو ع جامعه مور بررسی باعد نرمال باشد .اگر اعن شرط لمی مخدوش شو به شرط آنکه حجم
نمونه خیلی لم نباشد و ارای مقا عر پرت نباشد ،قابل اغماض است؛ ولی اگر بررسیهای اولیه
نشان هد له فرضهای مدل آ مون  tبهشدت مختل است ،میتوان ا آ مونهای جاعگزعن
ناپارامتری استفا ه لر .
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جدول  :4نتایج آزمون  tیک نمونهای

با توجه به نتاعج آ میون للوموگیورف اسیمیرنوف و نرمیال بیو ن و ا ههیا و همچایین بیا
توجیه بیه بیزرگ بییو ن حجیم نمونیه (بییزرگتیر ا  )30مییتیوان طبییق قضییه حید مرلییزی،
تو ع ی میییانگین نمونییه را نرمییال فییرض نمییو و ا آ مییون پارامترعییک تیییاسییتو نت اسییتفا ه
لر .
تحلیل فرضیه اصلی تحقیق:

فرضیه اصلی :تامین و استفا ه ا پاالعشگاه شااور برای تولید نفت ا میدان نفتی پارس جاوبی
شامل چهار مزعت (اقتصا ی ،فای ،مالی و عستمحیطی) است.
فرض صفر ( :)H0میانگین پاسخهای ا ه شده برابر عا لمتر ا  3است (تامین و استفا ه ا
پاالعشگاه شااور برای تولید نفت ا میدان نفتی پارس جاوبی شامل چهار مزعت (اقتصا ی ،فای،
مالی و عستمحیطی) نیست.
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فرض مقابل ( :)H1میانگین پاسخهای ا هشده بیشتر ا  3است ( تامین و استفا ه ا پاالعشگاه
شااور برای تولید نفت ا میدان نفتی پارس جاوبی شامل چهار مزعت (اقتصا ی ،فای ،مالی و
عستمحیطی) است.
نتیجه آ مون نشان می هد اوال مقدار میانگین حاصله ،باال تر ا حد متوسط ار عابی شده
است و همچاین فرض صفر مبای بر برابری میانگین با  3ر میشو و پاسخها بهطور روشای با
عد ( 3عد متوسط) و بهصورت و نباله تفاوت معاا اری ارند (سطح معاا اری لمتر ا 0/05
شده است) مقدار عد بحرانی آ مون تک نباله ر سطح آلفای برابر با  0/05برابر با مقدار 1/96
است .ا سوی عگر ،مقدار آمار  tا مقدار بحرانی تک نباله  1/96بزرگتر هستاد؛ باابراعن
فرض آ مون تک نباله مبای بر بزرگتری با عد  3تاعید میشو و ر نتیجه تامین و استفا ه ا
پاالعشگاه شااور برای تولید نفت ا میدان نفتی پارس جاوبی شامل چهار مزعت (اقتصا ی ،فای،
مالی و عستمحیطی) است و فرض اصلی محقق ر سطح اطمیاان  %95معاا ار است.
تحلیل فرضیه فرعی :1

فرضیه فرعی  :1استفا ه ا پاالعشگاه شااور ارای مزعت اقتصا ی است.
فرض صفر ( :)H0میانگین پاسخهای ا ه شده برابر عا لمتر ا  3است (استفا ه ا پاالعشگاه
شااور ارای مزعت اقتصا ی نیست).
فرض مقابل( :)H1میانگین پاسخهای ا ه شده بیشتر ا  3است ( استفا ه ا پاالعشگاه شااور
ارای مزعت اقتصا ی است).
نتیجه آ مون نشان می هد اوال مقدار میانگین حاصله ،باال تر ا حد متوسط ار عابی شده
است و همچاین فرض صفر مبای بر برابری میانگین با  3ر میشو (سطح معاا اری لمتر ا
 0/05شده است) .ا سوی عگر ،مقدار آمار  tا مقدار بحرانی تک نباله  1/96بزرگتر هستاد؛
باابراعن فرض آ مون تک نباله مبای بر بزرگتری با عد  3تاعید میشو و ر استفا ه ا
پاالعشگاه شااور ارای مزعت اقتصا ی است و فرض فرعی اول محقق ر سطح اطمیاان %95
معاا ار است.
تحلیل فرضیه فرعی :2

فرضیه فرعی  :2استفا ه ا پاالعشگاه شااور ارای مزعت فای است.
فرض صفر ( :)H0میانگین پاسخهای ا ه شده برابر عا لمتر ا  3میباشد (استفا ه ا پاالعشگاه
شااور ارای مزعت فای نیست)
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فرض مقابل ( :)H1میانگین پاسخهای ا ه شده بیشتر ا  3است (استفا ه ا پاالعشگاه شااور
ارای مزعت فای است).
نتیجه آ مون نشان می هد اوال مقدار میانگین حاصله ،باالتر ا حد متوسط ار عابی شده است
و همچاین فرض صفر مبای بر برابری میانگین با  3ر میشو (سطح معاا اری لمتر ا 0/05
شده است) .ا سوی عگر ،مقدار آمار  tا مقدار بحرانی تک نباله  1/96بزرگتر است؛ باابراعن
فرض آ مون تک نباله مبای بر بزرگتری با عد  3تاعید میشو و ر نتیجه استفا ه ا
پاالعشگاه شااور ارای مزعت فای است و فرض فرعی وم محقق ر سطح اطمیاان  %95معاا ار
است.
تحلیل فرضیه فرعی :3

فرضیه فرعی  :3استفا ه ا پاالعشگاه شااور ارای مزعت مالی است.
فرض صفر ( :)H0میانگین پاسخهای ا ه شده برابر عا لمتر ا  3است (استفا ه ا پاالعشگاه
شااور ارای مزعت مالی نیست).
فرض مقابل ( :)H1میانگین پاسخهای ا ه شده بیشتر ا  3است (استفا ه ا پاالعشگاه شااور
ارای مزعت مالی است).
نتیجه آ مون نشان می هد اوال مقدار میانگین حاصله ،باالتر ا حد متوسط ار عابی شده است
و همچاین فرض صفر مبای بر برابری میانگین با  3ر میشو (سطح معاا اری لمتر ا 0/05
شده است) .ا سوی عگر ،مقدار آمار  tا مقدار بحرانی تک نباله  1/96بزرگتر است؛ باابراعن
فرض آ مون تک نباله مبای بر بزرگتری با عد  3تاعید میشو و ر نتیجه استفا ه ا
پاالعشگاه شااور ارای مزعت مالی است و فرض فرعی سوم محقق ر سطح اطمیاان %95
معاا ار است.
تحلیل فرضیه فرعی :4

فرضیه فرعی  :4استفا ه ا پاالعشگاه شااور ارای مزعت عستمحیطی است.
فرض صفر ( :)H0میانگین پاسخهای ا ه شده برابر عا لمتر ا  3است (استفا ه ا پاالعشگاه
شااور ارای مزعت عستمحیطی نیست).
فرض مقابل ( :)H1میانگین پاسخهای ا ه شده بیشتر ا  3است (استفا ه ا پاالعشگاه شااور
ارای مزعت عستمحیطی است).
نتیجه آ مون نشان می هد اوال مقدار میانگین حاصله ،باالتر ا حد متوسط ار عابی شده است
و همچاین فرض صفر مبای بر برابری میانگین با  3ر میشو (سطح معاا اری لمتر ا 0/05
شده است) .ا سوی عگر ،مقدار آمار  tا مقدار بحرانی تک نباله  1/96بزرگتر است؛ باابراعن
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فرض آ مون تک نباله مبای بر بزرگتری با عد  3تاعید میشو و ر نتیجه استفا ه ا
پاالعشگاه شااور ارای مزعت عستمحیطی است و فرض فرعی چهارم محقق ر سطح اطمیاان
 %95معاا ار است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

ی نتاعج ار عابی و تحلیل پاسخ خبرگان صاعت نفت ر اعن تحقیق نشان می هد له ر توسعه
میدان نفتی پارس جاوبی ،پارامتر اقتصا ی نق مهمی ر نظام تصمیمگیری و انتخا روش
توسعه و تولید ار و اعن عامل ا اولوعت و اهمیت باالعی برخور ار است؛ بهطوریله للیه
تصمیمات ر فضای پروژه مبتای بر حفظ و بهبو اقتصا پروژه و متکی به مدل اقتصا ی پروژه
است.
ی همچاین اتخاذ مااسبترعن فنآوری بهعاوان عامل اثرگذار فای و مزعتبخ برای انجام
مامورعت پروژه ر مان مقرر و اعجا ار ش افزو ه بهعاوان مزعتهای جابی ماناد تولید تجربه و
ان اهمیت بهسزاعی ار له ا سوی خبرگان صاعت نفت نیز مور تالید قرار گرفته است.
ی ا آنجاله للیه فعالیتهای عملیاتی ر رعا ارای خطرات و رعسکهای قابلتوجهی هستاد؛
لذا بر اساس تجربه و مطالعات ر حو ه  HSEمقررات و روعههای متعد ی برای پیشگیری و
مدعرعت و لاترل خطرات عستمحیطی پی بیای و مقرر شده است؛ لذا پی فرض انجام
عملیات توسعه میا عن ر رعا رعاعت للیه الزامات و مقررات حفظ محیط عست و اجتاا ا برو
هر گونه حا ثه و خطر برای محیط عست است .انتخا عامل عستمحیطی ر اولوعت سوم ا
سوی خبرگان صاعت نفت نه تاها ا اهمیت و نق اعن عامل نمیلاهد؛ بلکه نشان هاده وجو
اطمیاان ا امکان انجام عملیات با رعسک پاعین و همچاین امکان لاترل و مدعرعت قابل قبول
خطرات احتمالی ر اعن میاه است.
ی پاسخ هادگان با اهمیت نق عامل مالی ر انتخا فنآوری و روش توسعه میدان نفتی
موافقت اشته و اهمیت آن را ر استفا ه ا پاالعشگاه شااور ر اولوعت چهارم انستهاند؛ البته
ذلر اعن نکته بسیار حیاتی است له بهطور للی ر سطح نیا توسعه میا عن نفتی توسط
شرلتهای خصوصی نفتی صورت میگیر و بهطور عمده سفارش ساخت ،خرعد و استفا ه ا
پاالعشگاه شااور ا سوی پیمانکاران بزرگ نفتی انجام میشو و به همین علّت تامین مالی و
مااب مالی ر فرآعاد تامین فنآوری عامل مهمی تلقی میشو ؛ ولی ر مور تامین پاالعشگاه
شااور برای استفا ه ر میدان نفتی پارس جاوبی ،ا آنجاله تامین اعن شااور توسط شرلت ملی
نفت اعران له عک شرلت ولتی است و با مااب و سرماعه ملی تامین میشو ؛ باابراعن
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پاسخ هادگان با علم به اعن موضوع اهمیت و نق اعن عامل ععای عامل مالی را خیلی
تعیینلااده ندانسته و ر مقاعسه با ار ش تولیدات میدان مهم تلقی نامو هاند.
ی بهرهبر اری ا مخا ن مشترک و حفظ مااب و مااف ملی ا اولوعتهای عملیاتی لشور و
شرلت ملی نفت اعران بهشمار میرو  .تولید نفت ا مخا نی له تولید ا آن توسط رقیب خارجی
ا سالیان پی آغا شده است و به سرعت پی میرو  ،امری بدعهی و ضروری است .وجو
برخی مقررات و قوانین برولراتیک نباعد مان انجام اقداماتی تلقی شو له مصالح و مااف
استراتژعک لشور را تامین مینماعد .توقف و تعلل بی ا عک هه ر تولید نفت ا میدان نفتی
پارس جاوبی عالوه بر ا ست ا ن مااف و سرماعههای ملی ،حیثیت ملی و حرفهای بخ
صاعت نفت را نیز مور خدشه قرار ا ه است .اگرچه نقد عملکر و روند گذشته مدعرعت اعن
پروژه مور بحث اعن تحقیق نیست؛ لکن آسیبشااسی و بررسی علل تاخیر و موان اعن پروژه به
ماظور ارائه رس آموختههای پروژه میتواند باعث جلوگیری ا تکرار اشتباهات و خطاهای
گذشته و همچاین صرفهجوعی ر پر اخت هزعاه ناشی ا عدمالاف تولید ا میدان شو  ،امید
است اعن مهم توسط واحدهای ذیربط مور قت و بررسی قرار گیر .
پیشنهاد اول :با توجه به نتاعج آ مون فرضیه اول ،آماره فرضیه اول ر سطح معاا اری  0/05با
اطمیاان  95رصد میتوان گفت له عامل اقتصیا ی مهمتیرعن عامیل تاثیرگیذار ر اسیتفا ه ا
پاالعشگاه شااور ر تولید نفت ا میدان نفتی پارس جاوبی اسیت و اعین رابطیه تاعیید مییشیو ؛
باابراعن پیشاها میشو به ماظور صیانت ا ثروت ملیی و تیامین مایاف اقتصیا ی ،بیا تسیهیل
روعههای جاری انجام مااقصه و خرعد شااور ر امر تامین پاالعشگاه شااور تعجیل شو .
پیشنهاد دوم :با توجه به نتاعج آ مون فرضیه وم ،آماره فرضیه وم ر سطح معاا اری  0/05با
اطمیاان  95رصد می توان گفت له عامل فای ومین عامل تاثیرگیذار ر اسیتفا ه ا پاالعشیگاه
شااور ر تولید نفت ا میدان نفتی پارس جاوبی است و اعن رابطه تاعید میشو ؛ باابراعن پیشاها
میشو له ر انتخا پاالعشگاه شااور للیه جابههیای فایی شیااور ماناید ظرفییتهیای تولیید،
ذخیرهسا ی ،روش مهار و لاگراندا ی ،روش تخلیهسا ی ،برنامیه تعمییر و نگهیداری ،آمیو ش و
بهره بر اری ،تاسیسات و تسهیالت ضروری روی عرشه شااور ماناید امکیان اسیکان ،تجهییزات
ارتباطی ،تولید برق مور نیا سکو و شااور و همچاین امکان تر بین سکو و شااور پی بیایی و
فراهم شو .
پیشنهاد سوم :با توجه به نتاعج آ مون فرضیه چهارم ،آماره فرضیه چهارم ر سیطح معایا اری
 0/05با اطمیاان  95رصد میتوان گفت له عامل عستمحیطیی سیومین عامیل تاثیرگیذار ر
استفا ه ا پاالعشگاه شااور ر تولید نفت ا میدان نفتی پارس جایوبی اسیت و اعین رابطیه تاعیید
میشو ؛ باابراعن پیشاها میشو للیه روعهها و مقررات عستمحیطی مربوط به لاترل حیوا ث
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و آلو گی ر للیه مراحل ساخت ،جابهجاعی ،نصب و استقرار و حین عملیات تولید به قیت میور
اجرا و لاترل قرار گییر  .روعیههیای لاتیرل محییط عسیت ر رعیا ا مهمتیرعن اسیاا جیاری
بهرهبر اران فعالیتهای نفت و گا بهشمار میرو له باعد بهماظور جلوگیری ا نشتی موا نفتیی
ر رعا ناشی ا بی قتی ،حا ثه ،تصیا م شیااورها و پوسییدگی و فرسیو گی اتصیاالت ،لولیههیا،
مخا ن ،تخلیه و بارگیری محمولهها بهشدت مور لاترل و اجرا قرار گیر .
پیشنهاد چهارم :با توجه به نتاعج آ مون سوم ،آماره فرضیه سوم ر سیطح معایا اری  0/05بیا
اطمیاان  95رصد میتوان گفت له عامل مالی چهارمین عامل تاثیرگذار ر استفا ه ا پاالعشگاه
شااور ر تولید نفت ا میدان نفتی پارس جاوبی است و اعن رابطه تاعید میشو ؛ باابراعن پیشاها
می شو به ماظور تسرع و تعجییل ر امیر تیامین پاالعشیگاه شیااور ،ا امکانیات میالی بخی
خصوصی و موسسههای مالی نیز استفا ه شو  .اگرچیه شیرلت ملیی نفیت اعیران هزعایه خرعید
پاالعشگاه شااور را ا محل مااب خو تامین مینماعید؛ ولیی همیانطورلیه ر بیا ار بیینالمللیی
شااورهای رعاعی مرسوم است بهطور عمده شرلتهای خصوص نسبت به خرعد و عا تامین مالی
پاالعشگاههای شااور اقدام مینماعاد و تعمیر و نگهداری و حتی تامین تیم بهیرهبیر ار بیهعهیده
شرلتهای خصوصی است.
ارائه راهکار:

ی ر فرآعاد تصمیم گیری مدعرعت پروژه ،مان ا اهمیت بسزاعی برخور ار است و تصمیم به موق
و قیق عالوه بر ستیابی به تولید و هاگام و تولید ثیروت موجیب حفیظ و صییانت ا مایاف و
میراث ملی و پیشرفت برای لشور و آعادگان خواهد شد و اعن مهم نیا ماد اعجیا الگیوی نظیام
جام پشتیبانی تصمیمات استراتژعک و لالن ر سطح شرلت ملی نفت و شرلتهای تابعه است
تحقق اعن امر ا طرعق توسعه پژوه های لاربر ی بهماظور آسیبشااسی و ارائیه راهحیلهیای
مااسب بومی میسر خواهد بو .
ی مدعرعت ان شرلت ملی نفت اعران و شرلتهای تابعه الگوی مااسب مستادسا ی و انتقیال
و بومیسا ی ان فای و امکان تو ع و سترسی به ان های نوعن را فراهم سا .
ی با توجه به قدمت عکصدساله صاعت نفت ر اعران و همچاین بهعاوان عکی ا قطبهای ارنده
مااب نفت و گا ر جهان ،شا عسته است تا عالوه بیر تولیید نفیت و گیا  ،ر سیاعر عرصیههیای
فنآوری اعن صاعت نیز پیشرو بو ه و ا حدالثر فرصتهای موجو ر اطراف اعن ماب خیدا ا ی
استفا ه ال م به عمل آعد .ر اعن راستا پیشاها میشو شرلت ملی نفت اعران گروهی را مسئول
مستادسا ی ،انتقال ان فای و بومیسا ی فنآوری پاالعشگاه شااور ر لشور نماعد.
ی عکی ا روشهای مرسوم ر ساخت پاالعشگاه شااور ،استفا ه ا تانکرهای نفتک قدعمی است
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له با تغییر و اصالح آن و همچاین نصب تجهیزات تولید و فرآورش بهعایوان پاالعشیکاه شیااور
بهلار گرفته شو  .ناوگان نفتی شرلت ملی نفتک اعران لیه ارای تعیدا قابیلتیوجهی لشیتی
نفتک است پشتوانه خوبی برای تامین تانکرهای نفتک بهماظور تبدعل بیه پاالعشیگاه شیااور
است .با بومیسا ی اعن صاعت ،امکان بهرهبر اری ا میا عن لوچک با نفت ساگین فراهم شیده
و اقتصا ی خواهد شد .برای تحقق چاین برنامهای ،امکانات عرساختی ماناد عار ساخت و تبدعل
پاالعشگاه شااور و تجهیزات جانبی آن باعد شااساعی ،بررسی و مهیا شو .
ی ر صورت تامین اعن فنآوری ضیروری اسیت تیا بخی هیای عملییاتی و تعمییر و نگهیداری
پی بیایهای ال م برای تامین تجهیزات و تدابیر ال م برای پشتیبانی و پاسخگوعی بیه نیا هیای
آتی و عملیاتی پاالعشگاه شااور را فراهم نماعاد.
ی ر فرآعاد تصمیمسا ی و تصمیمگیری برای ابر پروژههیای شیرلت ملیی نفیت اعیران ،امکیان
مطالعات نظری و پژوه بیر اسیاس نقشیه جیام علمیی لشیور ،برنامیههیای توسیعه لشیور،
سیاستهای لالن و ارت و شرلت ملیی نفیت اعیران و همچایین مالحظیات و اسیتراتژیهیای
مدعرعت و انتقال فنآوری فراهم شو .
ی امکان ارتباط و انتقال ان های به رو اعن صاعت ا طرعق شرلت ر سمیاارها ،لافرانسها و
ورههای آمو شی بینالمللی فراهم شو .
ی نیا ساجی با ار مصرف و استفا ه ا پاالعشگاه شااور ر ماطقه و خلیج فارس انجام شو .
ی فنآوری پاالعشگاه شااور به نحو مقتضی به مرالز علمی و انشگاهی معرفی شو .
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