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 هاي نفتكش كشتي طوست نحوه ارزيابي حمل و نقل مواد نفتي بررسي

   صادرات ايران راستاي توسعه در

    

  خرمشهر، ايران خرمشهر، دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايياقتصاد و مديريت  دانشكده ، استاديار،*همايون يوسفي

  ايران، كخار، دريايي ل دريايي، دانشگاه علومنقخليل شهابي، دانش آموخته كارشناسي ارشد حمل و 

 homayounyousefi@yahoo.com پست الكترونيكي نويسنده مسئول:*

 20/04/97پذيرش:  -06/11/96دريافت:       

  53- 63صفحه

  چكيده

 راهكارهاي ارائه و ايران خارجي تجارت در آن هاي فراورده و خام نفت بازرسي نحوه مطالعه و بررسي ،اين تحقيقهدف از 

 اساس بر( كاالهاي نفتي بازرسي بين آيا كه سؤال اين به پاسخگويي با تا دارد تالش تحقيق اين منظور همين به ياشد.مي  مناسب

 معني تأثير شركاء بين تجاري اعتبار كسب نيز و المللي بين تجارت بهبود و توسعه و) المللي بين و ملي استاندارهاي و ضوابط

 از منظور بدين. است همبستگي توصيفي عاز نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت از نو حاضر تحقيق روش دارد؟ وجود داري

 دسترس در نمونه صورت  به نفر 50 نفتي، كاالهاي بازرسي امر در متخصصان و نفتي فعال هاي شركت متخصصان و مديران بين

 منظور بهاز طرفي . ه استشد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از متغيرها بررسي جهت تحقيق اين در. شدند انتخاب هدفمند و

 بين كه داد نشان هايافته. ه استشد استفاده) <01/0P( داري معني سطح با پيرسون همبستگي ضريب از ها داده تحليل و  تجزيه

 اعتبار كسب و المللي، بين تجارت بهبود و توسعه و) المللي بين و ملي استاندارهاي و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي

 فرآورده و خام نفت بازرسي كه است آن بيانگر حاضر پژوهش از حاصل نتايج. دارد وجود داري معني رابطه شركا بين تجاري

 اعتبار افزايش نيز و المللي بين تجارت بهبود و توسعه سبب تواند مي المللي بين و ملي استاندارهاي و ضوابط اساس بر آن هاي

  .شود كشور در شركا بين تجاري

  

  استاندارد تجاري، اعتبار المللي، بين تجارت خام، نفت بازرسي، :كليدي  هايواژه

  

  مقدمه-1
 و نفتي هاي محموله و كش نفت هاي كشتي از بازرسي جايگاه

 ديگر و بازرسي هاي شركت توسط آن هاي فراورده

 مهمي و مشخص جايگاه نفت صنعت در مشابه هاي شركت

 حسن بر تيزبينانه و جدي نگاه و دقيق نظارت اينكه چه است

 بر تضميني ساله 100 صنعت اين جاي جاي در كار جريان

. است كشور اقتصاد خيمه ستون در ها فعاليت پاكي و سالمت

 بزند، مشكل بدون و سالم نفت صنعت نبض اگر ترديد بي

 سند در خويش شده ترسيم اهداف به رسيدن در كشور

 مبنا، همين بر. بود خواهد مواجه كمتري چالش با انداز چشم

 مبحث نيز نفت صنعت عملكرد ارزيابي و بازرسي نحوه

 پردازان تدبير و مديران دغدغه همواره كه است مهمي بسيار

 موضوع در معتقدند؛ نظران صاحب. است بوده صنعت اين
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 صنعت بزرگ مجموعه عملكرد ارزيابي و بازرسي استراتژيك

 تجزيه براي منطقي ريزي برنامه و متناسب تدابير اتخاذ نفت،

 رسيدگي و كارشناسي هاي حل راه ارائه و مشكالت تحليل و 

 ارتباط برقراري حال درعين و غرض بدون شكايات به دقيق

 و كنترلي و نظارتي نهادهاي و ها سازمان با سازنده و مناسب

 متعهد انساني نيروي از استفاده كنار در مرتبط نهادهاي ساير

. است مهم و كليدي بسيار نظارت، و بازرسي در متخصص و

 هنگامي بازرسي و نظارت نهاد يك كارشناسان، اين باور به

. گيرد انجام دقت با بازرسي امور همه كه بود خواهد موفق

 و كش نفت هاي كشتي از بازرسي هنگام در بازرسين تعامل

 و سازماني درون نظارتي هاي دستگاه تمام با نفتي هاي فراورده

 همكاري و هماهنگي با و است احسن نحو به سازماني برون

. گيرد مي انجام بازرسين و نفت صنعت خدوم مديران بين

 كنترل ارزيابي پروسه در مهم بخش يك حمل از قبل بازرسي

 دسترس در محموله كل كه زماني. باشد مي مواد يا كاال كيفي

 اجازه خريدار باشد، حمل آماده كامل طور به معموالً و بوده

   .نمايد مي صادر را سوم شخص توسط بازرسي

 از قبل بازرسي جهت مستقلي بازرسي شركت طورمعمول  به

 خريدار كه چرا يابد مي اختصاص خريدار طرف از حمل

 تعداد نباشد معامله ذينفع عنوان  هيچ به كه شخصي است مايل

 خريد از خريدار روش بدين. نمايد بررسي را كاال كيفيت و

  .شد خواهد مطمئن نموده پرداخت كه پولي به نسبت خود

  

  اهداف تحقيق

 ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين رابطه تعيين) 1

 تجارت بهبود و توسعه و) المللي بين و ملي استاندارهاي و

  .المللي بين

 ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين رابطه تعيين) 2

 بين تجاري اعتبار كسب و) المللي بين و ملي استاندارهاي و

  .شركاء

  

  تحقيق سؤاالت

 و ملي استاندارهاي و ضوابط اساس بر( بازرسي بين آيا)1

 معني رابطه المللي بين تجارت بهبود و توسعه و) المللي بين

  دارد؟ وجود داري

 و ضوابط اساسبر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين آيا )2

 بين تجاري اعتبار كسب و) المللي بين و ملي استاندارهاي

  دارد؟ وجود داري معني تأثير شركاء

  

  تحقيق هايرضيهف

 و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين )1

 بين تجارت بهبود و توسعه و) المللي بين و ملي استاندارهاي

  .دارد وجود داري معني رابطه المللي

 و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين )2

 بين تجاري اعتبار كسب و) المللي بين و ملي استاندارهاي

  .دارد وجود داري معني رابطه شركاء

  

  

  پيشينه تحقيق -2

  ايران در بازرسي و نظارت تاريخچه

 سابقه داراي المللي بين سطح در گرچه كاال بازرسي   

 از قبل تا ايران در اما باشد، مي سال يكصد از بيش تاريخي

 خريداران توسط خاص، مواردي در جز به اسالمي انقالب

  . گرفت نمي قرار استفاده مورد كاال

 به وارداتي كاالي زمينه در ويژه به كاال بازرسي موضوع    

 كنترل ضرورت سبب به ازآنقالب، پس هاي سال در كشور

 كاالي دريافت از اطمينان حصول و كشور از ارز خروج

 مدارك در مندرج شرايط و استاندارد با مطابق شده خريداري

 خريدهاي به مربوط مقررات در و يافت، اهميت خريد

  . درآمد الزامي صورت به كاال واردات و خارجي

 ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانك ،1359 سال در   

 كاال بازرسي درج ضرورت مورد در را خود بخشنامه اولين

 سو برخي به توجه با خارجي، خريدهاي اسنادي اعتبارات در

 و كاال فروش هاي دالل توسط آمده عمل به هاي استفاده

 مغايرت با ارتباط در دريافتي هاي گزارش از اي پاره

 صادر شده، سفارش كاالي با شده حمل كاالي مشخصات

 كميته" بنام اي كميته تشكيل با مذكور بانك همزمان،. نمود

 و مؤسسات ارزيابي و بررسي به اقدام "سورويانس

 بازرسي سازمان. نمود المللي بين بازرسي هاي شركت

 امور جريان حسن بر نظارت وظيفه كه تشكيالتي صورت به

 از دارد عهده به را قوانين صحيح اجراي و اداري هاي سازمان

 اداري هاي سازمان ايجاد از پس ايران در كه است تأسيساتي
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 پيدايش از و آمده وجود به مملكتي قوانين تدوين و جديد

 حكومت نظارت اما گذرد؛ نمي سال اندي و پنجاه از بيش آن

 و واليان رفتار و اعمال تفتيش و خود كاركنان و اعضا بر

 گفت بتوان شايد و داشته وجود ديرباز از دولتي مأمورين

 چون است؛ ها حكومت تشكيل سابقه به نزديك آن سابقه

 است اموري بر آن وقوف و آگاهي بر متوقف دولت هر بقاي

 و مفّتشان طريق از آگاهي اين گذرد، مي آن قلمرو در كه

  .است ميسر پژوهان پنهان و نگارانخفينه

 واجب نويسد مي نامه سياست در الملك نظام خواجه چنانكه 

 نزديك و دور و لشكر و رعيت احوال از را پادشاه است

 اگرنه و دانستن رود آنچه بسيار و اندك و پرسيدن خويش

 و نهند حمل ستمكاري و غفلت بر و باشد عيب كند چنين

 يا رود مي مملكت در كه درازي دست و فسادي. گزينند

 منع و تدارك را آن و داند مي اگر داند، نمي يا داند مي پادشاه

 رضا ظلم به و است ظالم ايشان همچو كه است آن كند نمي

 هر اين و دان كم و است غافل پس داند، نمي اگر و است داده

 و آيد حاجت بريد صاحب به البد. است نيك نه معني دو

 تازه خبر بريد صاحب به اسالم و جاهليت در پادشاه همه

 بودند باخبر آن از شر و خير از رفت مي آنچه تا اند داشته

  ).1393 رحيمي،(

  

  )كاال كيفيت و كميت بازرسي( سورويانس

 ميليارد يكصد حدود در درآمدي با ايران اسالمي جمهوري   

 نفتي محصوالت ساير و نفت فروش حاصل كه سال در دالر

 طبيعي و جغرافيايي شانس يك به وابسته درواقع غيرنفتي و

 و اوليه مواد واردكننده كشورهاي ترين بزرگ از يكي است،

 ديگر عبارت به. باشد مي نيز غيره و شده ساخته محصوالت

 جهان سوي به بازرگاني گردش يك در نفتي دالرهاي اين

 بنادر به مختلف كاالهاي مقابل در و شود مي سرازير صنعتي

 اوايل در و گذشته در. گردد مي وارد كشور گمركات و

 استفاده ايران بازار آشفتگي از خارجي صادركنندگان انقالب

 را خود انبار هاي مانده ته و بنجل كاالهاي مدتي تا و نموده

 صورت نيز تبليغاتي بسيار چه. نمودند سرازير ايران سوي به

 مسئولين واردكنندگان اطالع عدم دليل به متأسفانه كه گرفت

 تجارت قوانين مقابل هاي طرف احاطه مقابل در و مربوطه

 جايي  به نيز شكايات و ادعاها موارد بسياري در المللي بين

 كاال بجاي كانتيز در كه رسيد بجايي ها سوءاستفاده. نرسيد

 دريافت بانك از آن وجه بار تحويل و شد بارگيري سنگ

 اشكال متوجه سريعاً ايران مركزي بانك خوشبختانه. گرديد

 بخصوص و واردات امور تا گرفت تصميم و گرديد اصلي

. آورد در خود كنترل و نظارت تحت را كاال بازرسي مسئله

 و شد تشكيل مركزي بانك در سورويانس كميته منظور بدين

 صدور به اقدام بسيار هاي بررسي و تحقيقات ازآنجام پس

 ليست انتشار و بازرسي انجام ضرورت مورد در اي بخشنامه

 آن حمل از قبل كاال بازرسي انجام براي مجاز مؤسسات

 براي بايست مي واردكنندگان كليه بخشنامه اين طي. نمود

 ريال ميليون دو " از ها آن ارزش كه خود وارداتي كاالهاي

 خصوصي بخش براي ريال ميليون يك و دولتي بخش براي

 سورويانس گواهي الزم، معمول مدارك همراه باشد، بيشتر "

 مركزي بانك موردقبول مؤسسات از يكي توسط شده صادر

 بازهم ولي. نمايند ارائه اسنادي اعتبار بازكننده بانك به نيز را

 موسسه انتخاب نحوه و بازرسي مسئله با برخورد چگونگي

 ايراني بازرگانان و خريداران بسياري براي كننده بازرسي

 مسئولين بعضي حتي كه گرديده مشاهده و نبوده روشن

 سورويانس مسئله اهميت نيز بازرگانان و توزيع و تهيه مراكز

  ).1379 امرايي،( اند دانسته زائد را آن حتي و نشناخته را

  

  

  

 در كاال بازرسي گسترش و آموزش لزوم -3

  كشور خارجي تجارت
 لزوم خارجي، بازرگاني در) سورويانس( بازرسي نقش   

 تجارب در را كاال كيفيت و كميت بازرسي فرهنگ گسترش

 ترين مهم از را سورويانس و قرارداد تأكيد مورد ايران خارجي

 كشور هاي سرمايه از تر مطلوب چه هر استفاده در عوامل

 تأثير و) سورويانس( كاال بازرسي عامل كه آنجا از. دانست

 و ما كشور در جوان هاي مقوله از جهاني، تجارب در آن نقش

 انتصاريان،( است المللي بين دادوستد و تجارب در حتي

1372.(  

  

 در دماسنجش  و گيري نمونه گيري، اندازه در ايمني موارد

  آن هاي فراورده و خام نفت بازرسي

 براي سپس و كاركنان سالمت حفظ جهت ايمني رعايت  

 اولويت از كاري هر در و ضروري بسيار سازمان اموال حفظ
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 شرايط تمام در بايد رو ازاين. است برخوردار بااليي بسيار

 زير موارد هرحال به شود عمل و انديشيده ايمني امر به كاري

  :شود رعايت كامالً بازرسان توسط بايستي مي

 الزم ايمني هاي پوشش از عمل ي ماده و كار نوع برحسب. 1

  ...). غيره و ايمني كاله كفش، لباس،( شود استفاده

 اطالع وسايل از عمل مورد ي ماده و كار نوع برحسب. 2

 ميتر، اكسيژن مانند( شود استفاده تنفسي حفاظت و گيري

H2S ،غيره و مناسب ماسك ايمني، كمربند ميتر.(  

 اطمينان ايمني وسايل و ها پوشش مطلوب عملكرد از. 3

  .شود حاصل

  .شود اعمال ايمني وسايل كارگيري  به درست نحوه. 4

 ايمني هاي پوشش يا وسايل در اشكال صورت در. 5

. شود گذاشته جريان در مقتضي اقدام براي مستقيم سرپرست

 از پيش بايستي ايمني وسايل و ها پوشش منظور اين به

  .گيرند قرار دقيق بررسي مورد كار دفتر از بازرس عزيمت

 ندارند مطلوب عملكرد كه هايي پوشش و وسايل از. 6

  .شود خودداري

  .شود حاصل اطمينان نقليه وسيله مطلوب كاركرد از. 7

 پلكان دستگيره حتماً بايد مخزن از رفتن باال به شروع در. 8

 ساكن الكتريسيته تا نمود لمس دستكش بدون دست با را

  .شود تخليه بدن در شده ذخيره

 يك حداقل بايد مخزن پلكان از رفتن پايين و باال در. 9

  .كرد استفاده پلكان دستگيره از نظر اين از و باشد آزاد دست

 شيميايي/  نفتي مواد چربي به آلوده ها كفش يا پلكان. 10

  .نشد خوردن ليز و لغزندگي دچار كه بود مواظب بايد باشند

 نصب مخزن بدنه به عمودي طور  به پلكان كه درصورتي. 11

 از رفتن پايين و باال در و باشند آزاد دست دو هر بايد شده،

  .بود خوردگي ليز مواظب بايد. گرفت كمك ها آن

 به الزم وسايل بردن باشد عمودي پلكان كه درصورتي. 12

 با يا و پشتي كوله از استفاده با بايد ها، آن آوردن پايين و باال

  .گيرد صورت طناب از استفاده

 قرار عقب در آرامي  به و شود برداشته ماليمت با  درب. 13

 اگر خصوص به هستند سنگين اصوالً ها درب اين. گيرد

 به اي صدمه بود مواظب بايد. باشند قيري مواد به آغشته

  ).ها آن بستن يا برداشتن هنگام( نشود وارد دست

   ماليمت به گيري اندازه محل درب كار انجام از  پس. 14

  .شود بسته

 دماسنج گير، نمونه( سيال در كار وسيله كردن رها از پيش. 15

 داد تماس  لوله به را آن فلزي بخش بايد) گيري اندازه نوار و

  .شود تخليه ها آن از ساكن الكتريسيته تا

 به جرقه كننده ايجاد وسيله هر و فندك كبريت، بردن. 16

  .شود رعايت بايد و است ممنوع ممنوعه نقاط

 خودداري جدا ممنوعه نقاط در دخانيات استعمال از. 17

 اسكله، شيميايي،/  نفتي مخازن محوطه در خصوص  به( شود

  ).ديگري ممنوعه محل هر در و ها كشتي عرشه و راهروها

 روي از معموالً دماسنجي و گيري اندازه گيري، نمونه. 18

 انجام شده گرفته نظر در مخزن باالي بر كه اي ويژه سكوي

  .شود

  :باشد الزامي شناور سقف روي بر كار انجام كه درصورتي. 19

 تأسيسات اجازه به شناور سقف روي بر رفتن بايد -الف

  ).باشد متوقف مخزن به سيال خروج و ورود( باشد

 باشد شدن تخليه يا شدن پر حال در مخزن كه درصورتي - ب

 روي بر بلكه نباشد مايع روي بر مخزن شناور سقف يا و

 اينكه يا و باشد اند گرفته قرار مخزن كف بر كه خود هاي پايه

 باشد، نشده زدايي گاز ولي باشد سيال از خالي مخزن

 در درواقع. بروند مخزن شناور سقف روي بر نبايد بازرسان

  .است ممنوع شناور سقف روي رفتن شرايطي چنين

 طناب از بايد) الزام صورت در( سقف روي رفتن براي - پ

 باالي به نحوي به بايد طناب. شود استفاده SCBA ماسك و

   استفاده مورد اضطرار صورت در كه شود بسته مخزن

  .گيرد قرار

 يا فرد مواظب مخزن باالي بر بايد نفر يك كم دسته - ت

 بايد نيز مواظب فرد. باشد اند رفته سقف روي بر كه افرادي

  .باشد مناسب ماسك به مجهز

 باد وزش صورت در باشد پر كامالً مخزن كه درصورتي - ث

 گازهاي از ناشي خطرات شناور سقف بودن باال هرحال  به و

 احتياط گيرد قرار تر پايين سقف چه هر ولي است كمتر سمي

  .طلبد مي را بيشتري

 اصطكاك( باشد دار ميخ نبايد ايمني هاي كفش كف. 20

 با ها آن اصطكاك حتي يا و مخزن فلز با ها كفش گونه اين

 استفاده هرحال  به). شود جرقه ايجاد به منجر تواند مي زمين

 گازي/  شيميايي/  نفتي ممنوعه محوطه در دار ميخ كفش از

  .است غدغن
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 ايمني كمربند از بايد  ها كشتي آبخور خواندن هنگام در. 21

  .شود استفاده نجات جليقه و

 سمي مواد حاوي مخازن درون هاي محموله كه درصورتي. 22

 شيرهاي از گيري نمونه كه است ارجح) SH2 مانند( باشند

. آيد عمل به خروجي لوله خط يا مخزن بدنه در شده  تعبيه

 هاي نمونه تا باشد گردشي حال به بايد سيال حالت اين در

  .باشند مخزن درون سيال معرف شده اخذ

 مخزن برق و رعد و هوا شديد بودن طوفاني شرايط در. 23

   مخازن روي بر رفتن است شدن تخليه يا پر حال در

  .است ممنوع

 ها آن درون محموله كه مخازني سقف روي بر رفتن در. 24

 باشد باال كامالً سقف اگر نمايند، نمي ايجاد سمي بخارات

 سقف اگر ولي نباشد الزم ماسك از استفاده است ممكن

 ماسك از بايد باشد مخزن لبه از تر پايين فوت 6 حدود

 بايد شناور سقف روي رفتن هنگام كلي طور  به. كرد استفاده

 روي بر كه فردي مراقب مخزن باالي در نفر يك كم دسته

  .باشد است رفته سقف

 روي دويدن يا شناور سقف روي رفتن راه سريع از. 25

  .شود خودداري جدا شناور سقف

 در و مخازن روي بر فيزيكي شوخي نوع هر از. 26

   جداً گازي/ شيميايي/ نفتي ممنوعه هاي محوطه

  .شود خودداري

 هاي گذرگاه و ها پله روي بر كار وسايل گذاشتن از. 27

  .شود خودداري مخازن

 روي بر عمليات اتمام از پس كار وسايل كه شود دقت. 28

  .نشود گذاشته جا مخزن

 ماسك از استفاده ها پله از رفتن پايين يا باال موقع اگر. 29

  :گردد الزامي ايمني

 پله هاي دستگيره از بايد ديد ميدان كاهش علت به -الف

  .كرد استفاده

  .نمود قوا تجديد و توقف بار يك پله هرچند در - ب

 نمونه حاوي هاي شيشه و ظروف گيري نمونه از پس. 30

 اين واقع در. گيرند قرار خورشيد مستقيم تابش زير در نبايد

 گرم تا گيرند قرار يخ خرده حاوي سطل در بايد ظروف

  .نشود خارج ها آن از فرار مواد و حاصله بخارات و نشوند

 در جرقه ضد و استاندارد قوه چراغ از استفاده فقط. 31

  .شود استفاده ها كشتي و مخازن محوطه

 از گيري نمونه يا و مخازن كف آب تخليه صورت در. 32

 خطوط از گيري نمونه يا مخزن بدنه در شده تعبيه شيرهاي

   گيري نمونه لوله جلوي در گرفتن قرار از بايد لوله

  .كرد خودداري

 باز احتياط و آهستگي به بايد گيري نمونه لوله كردن باز. 33

  .شود جلوگيري سيال شدن پخش از تا شود

 ها كشتي مخازن روي از اعم محلي هر از گيري نمونه در. 34

 ايستاد باد وزش جهت به پشت همواره بايد ساحلي مخازن يا

  .ماند امان در مخزن از شده متصاعد بخارات تنفس از تا

 صورت و سر دماسنجي و گيري اندازه گيري، نمونه هنگام. 35

 بخارات تنفس از بايد هرحال  به گيرد قرار درب باالي نبايد

  .نمود خودداري مخازن كشتي از خروجي

 از استفاده بر عالوه بايد داغ قير از گيري نمونه در. 36

 رود، كار به زيادي بسيار احتياط مناسب، و ضخيم دستكش

  .باشد بلند آستين بايد شرايط اين در كار لباس

 نشده، ملحوظ جزوه اين در ايمني موارد تمام است بديهي

 موارد و كند بررسي را وضعيت كار محيط در بايد بازرس

 باشد مراقب دقت و هوشياري با و كند درك را آفرين خطر

 به را ديگران و خود جان و نشود تصادف و حادثه دچار تا

 بازرسان مدنظر بايد كه مهمي بسيار موارد از .نيندازد خطر

 ساحلي خالي مخازن و ها كشتي خالي مخازن به ورود باشد،

 گازهاي وجود عدم و كافي اكسيژن وجود از اطمينان. است

. است برخوردار بااليي الويت از خالي فضاهاي اين در سمي

 يا و گاز وجود به توجه يا و بو احساس براي الزم دقت

 بستگي ها كشتي ي عرشه روي و مخازن از بخارات تصاعد

 تمام بايد بازرس. دارد بازرسان هوش و دقت و تجربه به

 موتورخانه درون به رفتن .كند ارزيابي را كار محيط جوانب

 همچنان احتياط دريايي سوپاپ كردن مهروموم براي ها كشتي

 بسته فضاهاي به ورود حال درعين. طلبد مي را بااليي

 و سمي گازهاي وجود عدم بايد كشتي هر مسئول ها، كشتي

 به ورود اجازه و نمايد تضمين را اكسيژن كمبود عدم يا

 به ورود الزم مجوزهاي اخذ بدون. بدهد را بسته فضاهاي

  ).1383 زاده، طباطبايي( است ممنوع بسته فضاهاي

  

  نفتي كنتورهاي

 پويا، شيوه به نفتي هاي محموله مقدار گيري اندازه در  

 از. نمايند مي ايفا اساسي نقش ها آن صحت كنترل و  كنتورها
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 به جا فلوميتر - 1: كنتورهاي موجود كنتورهاي انواع ميان

  صوت فوق ما فلوميتر – 3، توربيني فلوميتر - 2، مثبت جايي 

 كنتور هر مثل نفتي كنتورهاي كار. دارد بيشتري عموميت

 داده عبور حجم ها آن طريق از نفت عبور با كه است ديگري

 كاربرد با بايد حجم اين ليكن. گردد مي مشخص عدد با شده

 تبديل شده داده عبور واقعي حجم به اصالحي، ضرايب

  ).1383 زاده، طباطبايي( .گردد

  

 به ساحلي مخازن در نفتي هاي محموله محاسبات ترتيب

  .باشد مي زير قرار

 جداول از كل حجم مقدار Gauge گيري اندازه اساس بر. 1

   .آيد دست به كاليبراسيون

 جداول از گيري، اندازه اساس بر آزاد آب حجم. 2

  .آيد دست به كاليبراسيون

   GOV تا شود كم 1 رديف از 2 رديف مقدار حجم. 3

  .آيد دست به

(GOV) = TOV – F.W  
 براي( شود ضرب 3 رديف حاصل در CTSH ضريب. 4

   محيط دماي به توجه با) GOV اصالح

 حاصل در شناور سقف نظر از حجم اصالح ضريب. 5

  شود مي ضرب 4 رديف

 به GSV تا شود ضرب CTL يا VCF در 5 رديف حاصل. 6

  )GSV. (آيد دست

VCF or CTL * GOVC 

 در آن ضريب يا شود كسر GSV از BS&W حجم مقدار. 7

GSV شود مي ضرب   

NSV = GSV {(100 – S + W%) ÷ 100}  
) WCF( وزن به حجم تبديل ضريب در 7 رديف حاصل. 8

  .آيد دست به خالص وزن تا ضرب

  

 بعدهاي نفتكش  كشتي مخازن در موجود بار مقدار تعيين

   بارگيري از

 در كشتيشرايطي است كه  گيري اندازه براي حالت بهترين  

انحراف در محور طولي و عرضي يعني  باشد تعادل وضعيت

 اين كار اولين بارگيري پايان از بعد منظور بدين. باشد نداشته

 بررسي را كشتيو عرضي  طولي محور در انحراف كه است

 با باشد داشته هم طولي محور در انحراف كشتي اگر كرده

 و نمود محاسبه را مقدار توان مي جدول كاليبراسيون به توجه

 افسر از كردن cross check براي گيري اندازه شروع از قبل

 sub روي از و گرفته را top off از گزارش آخرين اول

 از و كرده يادداشت را نفتي محموله تقريبي دماي و ارتفاع

 ساير و توازن آب دريافت يا تخليه و اتاق پمپ كاركرد عدم

. كرد حاصل اطمينان گيري اندازه موقع كشتي در ها جايي جابه

 يا UTI( هرماتيك دستگاه كاليبره گواهينامه كردن چك با

MMC (نوار و سنيور به ياب آب خمير نمودن آغشته و 

 مصرف  تاريخ بررسي عليرغم است توجه قابل( ان استيلي

 متقابل چك و) كرد چك آب قطره چند با را آن. خمير

 كنيم مي شروع را گيري اندازه دماسنج يك با آن دماي نشانگر

  ).1383 زاده، طباطبايي(

 داده نشان واكنش مايع سطح با تماس اولين با دستگاه سنسور

 به شروع كه شده مدرج نوار از اي نقطه ،دهد مي هشدار و

 در باشد مي مخزن خالي سطح يا آليج عنوان  به كرد دادن صدا

 كند مي تغيير آليج و نيست مناسب دريا شرايط مواقع بعضي

 بار چند بايد يا گرفت ميانگين بايد يا شرايطي چنين در

 داشت را تكرار بيشترين كه عددي آن و كرد گيري اندازه

 آن به توجه با و نموده يادداشت گرفت نظر درآليج  عنوان به

 حجم كل كشتي بار محاسبات جدول در بازرسي از بعد عدد

 دست به بشكه يا مكعب متر برحسب را شده مشاهده

 ارتفاع شدن مشخص از بعد گيري اندازه امتداد در و آوريم مي

 و گرفته دماسنج حالت بر را دستگاه مخزن خالي سطح يا

 آن مخزن داخل محموله حرارت درجه گيري اندازه براي

 با مجاورت در كه كش نفت هاي كشتي مخازن بدنه از قسمت

 اين درنتيجه است ها قسمت بقيه از تر خنك هستند دريا آب

 منتقل مخازن اين در موجود نفتي محموله به دما كاهش

 آن براي كشتي جانبي مخازن در دما كاهش اين اثر. شود مي

 قرار مخزن زير يا و خارجي سمت در كه محموله از بخش

 دماي معمول طور  به كه است آشكار. باشد مي تر خنك گرفته

 باشند مي بيشتر جانبي مخزن دماي از همواره وسطي مخزن

 محموله تمام درجه مبين تواند نمي نقطه يك از و مخزن زيرا

 و صحت افزايش براي است الزم. باشد كشتي و مخزن آن

 ارتفاعات از دما چندين جداگانه طور  به مخزن هر دقت

 براي آن معدل و شود گرفته دما سطح پنج تا سه از و مختلف

 همين به. شود گرفته كار به مخزن آن استاندارد حجم محاسبه

 آن تعيين برايي شود گرفته دما سطح سه از چنانچه منظور

   زير شرح به 5/6 و 3/6 و 1/6 روش از ها سطح
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 U/ 6 كرد استفاده فرمول اين از بايد  باال سطح :نمود محاسبه

+ (H-U) كه توضيح اين با H:HEIGHT )و) مخزن ارتفاع 

U:ULLAGE 6 فرمول با را مياني سطح سپس ،باشد مي /U 

+ 3* (H-U) فرمول از را پايين سطح و آورده دست به U + 

5* (H-U) / 6 سطح سه ميانگين سپس. آيد مي دست به 

 MMC ادامه در و شود مي گرفته نظر در مخزن دماي عنوان به

 شود مي داشته نگه دقيقه چند و برده مخزن كف به را UTI يا

 نگاه را آن نوار يا باب هرماتيك دستگاه آوردن باال از پس و

 مبين باشد شده قرمزرنگ ياب آب خمير چنانچه و كنيم مي

 جدول در حجم بايد كه باشد مي مخزن آزاد آب وجود

 تمامي گيري اندازه از  پس. آورد دست به محموله محاسبات

 را محاسبات و رفته كشتي بارگيري كنترل اتاق به مخازن

 است شده اشاره آن به قبالً كه ساحلي مخازن روش همانند

 دهيم مي انجام را) آن شناور سقف و محيط دماي جز  به(

  )1994 شيرواني،(

  

  

 با مطابق آن هاي فراورده و خام نفت آناليز و آزمايش

  المللي بين استانداردهاي

 تفكيك از پس شود، مي خارج چاه از خام نفت كه زماني  

 به لوله خط توسط را آن خام، نفت همراه سبك گازهاي

 آگاهي. شود مي عرضه فروش براي يا كنند مي روانه پااليشگاه

 بايد لذا و است ضروري امري خام نفت مشخصات از

 و تقطير بر خام نفت ارزيابي كار اساس. گردد ارزيابي

 استوار خام نفت از حاصل هاي فراورده جهت استخراج

 شده تهيه نمودارهاي و تجربي هاي فرمول از استفاده. باشد مي

 سازند، مي مرتبط هم به را نفتي هاي فراورده از مشخصات كه

 خام نفت كامل ارزيابي. آيد مي حساب به كار اساس از

 يا و پااليشگاه واحدهاي طراحان جوابگوي كه نحوي به

 است كاري باشد نفتي هاي فراورده آن كنندگان مصرف

 ها آزمايش تكرار پشتكار، مستلزم و پرخرج و طوالني دشوار،

 ويژه نيازهاي به توجه با گاهي ولي باشد مي محاسبات و

 درنتيجه و شود مي كاسته ها آزمايش تعداد از متقاضيان

 معموالً كه جامع ارزيابي در. آورد دست به خام نفت ارزيابي

 طرح و ها پااليشگاه در خام نفت از استفاده منظور به

 نياز وردمربوطه م اطالعات گيرد، مي انجام پااليشي واحدهاي

  ).1383 زاده، طباطبايي( باشد مي

   خام نفت كليدي هاي آزمايش-4

 تجربيات و مختلف هاي خام نفت خواص گرفتن نظر در با

 انجام با فقط توان مي كه است شده معلوم ها آن روي زياد

 يك مشخصات تمام چگونگي به »ويژه« آزمايش چند گرفتن

 هاي آزمايش را ويژه هاي آزمايش اين. برد پي نفتي محصول

 خام نفت كليدي هاي آزمايش از بعضي. نامند مي هم ضروري

  .باشد استاندارهاي زير مي اساس بر نفتي هاي فراورده و

The institute of petroleum = ip 
American society for testing and materials = 

ASTM 

  

   چگالي 

 محصوالت و خام نفت جداناپذير خواص از يكي چگالي  

 دارد بسزايي اهميت خام نفت گذاري قيمت در كه است، نفتي

 چگالي. رود مي كار به نفتي مشخصات محاسبات بيشتر و

 مخصوص وزن به نفتي مواد مخصوص وزن از، است عبارت

 هاي فراورده براي شده انتخاب دماي كه معين، دماي در آب

 سيليسوس درجه 15 حدود يا فارنهايت درجه 60 نفتي

 در بيشتر عمل دقت براي نفت صنعت در .باشند مي

   شود، مي استفاده API°درجه از چگالي بجاي محاسبات،

  .است زير صورت به چگالي به نسبت آن رابطه كه

°API=(141/5)/(sp.gr)-131/5 

 از جسم در 60 درجه فارنهايت=(چگالي)وزن مخصوص(

 همان حجم آب در 60 درجه فارنهايت)/(وزن حجم معين

  )وزن

  

  آماري جامعه

 و مديران ي كليه شامل حاضر پژوهش آماري ي جامعه  

 بازرسي امر در متخصصان و نفتي فعال شركتهاي متخصصان

 با. است بوده نفر 50 تعداد به خارگ، جزيره نفتي كاالهاي

 ي كليه شامل حاضر پژوهش آماري ي جامعه اينكه به توجه

 در متخصصان و نفتي فعال شركتهاي متخصصان و مديران

 به نظر و است بوده خارگ جزيره نفتي كاالهاي بازرسي امر

 تعيين براي لذا است؛ بوده نفر 50 به محدود جامعه اين اينكه

 استفاده دسترس در گيري نمونه روش از نظر مورد نمونه

 در متخصصان و مديران از نفر 50 يكليه بنابراين ،است شده

 مورد سپس و شدند انتخاب نمونه عنوان به بازرسي امر

  . گرفتند قرار آزمون
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   هاداده گردآوري روش

 مربوط نظري مباني تدوين و گردآوري براي تحقيق اين در

 و ها كتابخانه در موجود مقاالت و كتب از تحقيق موضوع به

 با رابطه در اينترنتي هاي پايگاه در موجود التين مقاالت

 در ها داده آوري جمع روش. گرديد استفاده تحقيق، موضوع

ار يافته ساخت پرسشنامه كه بود صورت اين به پژوهش اين

 خارجي تجارت در آن هايفراورده و خام نفت بازرسي

  . گرديد استفاده

  

  استنباطي هايآماره

 بودن طبيعي از اطمينان منظور به فرضيات آزمون از پيش

 استفاده اسميرنوف- كلوموگروف آزمون از ها داده توزيع

  .است شده ارائه 1شماره  جدول در نتايج كه كرديم

H0 :است نرمال ها داده توزيع.  

H1 :نيست نرمال ها داده توزيع.  

 متغيرهاي تمامي توزيع بودن طبيعي فوق آزمون اطالعات

 اطمينان با بنابراين و) >05/0p( دهد مي نشان را بررسي مورد

 فرضيات آزمون براي پارامتريك هاي روش از توانيم مي

  .كنيم استفاده

  

  فرضيه اول

H0 :و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين 

بين  تجارت بهبود و توسعه و) بين المللي و ملي استاندارهاي

  .ندارد وجود معني داري رابطه المللي

H1 :و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين 

 تجارت بهبود و توسعه و) الملليبين و ملي استاندارهاي

  .دارد وجود معني داري رابطه المللي- بين

  

  تحقيق متغيرهاي به مربوط) بودن نرمال بررسي( اسميرنوف – كلموگروف آزمون .1 جدول

  مقدار آماره آزمون  متغيرها  مقياس
مقدار 

  احتمال
  آزمون جهينت

بازرسي (بر اساس ضوابط و 

  المللي)استاندارهاي ملي و بين

  رد H1  29/0  16/0  الملليو بهبود تجارت بين توسعه

  رد H1  42/0  12/0  كسب اعتبار تجاري بين شركاء

  

   بازرسي متغيرهاي بين يرابطه داري معني آزمون نتايج .2جدول

  ** <0p/ بين المللي تجارت بهبود و توسعه و) بين لمللي و ملي استاندارهاي و ضوابط اساس بر(

  

 

 

بازرسي (بر اساس ضوابط و استاندارهاي 

 المللي)ملي و بين

  متغيرها  شاخص

0/69
**

  ضريب همبستگي پيرسون 

  توسعه و بهبود تجارت 

  الملليبين
  داريسطح معني  0001/0

 تعداد 50
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 ضريب داري معني آزمون انجام از آمده دست به نتايج

 بازرسي متغيرهاي بين كه است آن بيانگر پيرسون همبستگي

 توسعه و) المللي بين و ملي استاندارهاي و ضوابط اساس بر(

 مستقيم رابطه 01/0 سطح در المللي، بين تجارت بهبود و

 افزايش با ديگر عبارت به). <01/0p( دارد وجود دار معني

 ملي استانداردهاي و ضوابط اساس بر بازرسي در دقت ميزان

  و توسعه المللي بين تجارت ميزان المللي،بين و

  .يابد مي بهبود

  

  دوم فرضيه

H0 :و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين 

 بين تجاري اعتبار كسب و) المللي بين و ملي استاندارهاي

  .ندارد وجود داري معني رابطه شركاء

H1 :و ضوابط اساس بر( كاالهاي نفتي بازرسي بين 

 بين تجاري اعتبار كسب و) المللي بين و ملي استاندارهاي

  .دارد وجود داري معني رابطه شركاء

  

   بازرسي متغيرهاي بين يرابطه داري معني آزمون نتايج .3جدول

  

  

  

  

  

  

 ** <01/0p شركاء بين تجاري اعتبار كسب و) بين المللي و ملي استاندارهاي و ضوابط اساس بر(

 

 همبستگي ضريب داري معني آزمون انجام از آمده دست به نتايج

 اساس بر( بازرسي متغيرهاي بين كه است آن بيانگر پيرسون

 بهبود و توسعه و) المللي بين و ملي استاندارهاي و ضوابط

 دار معني مستقيم رابطه 01/0 سطح در المللي،-بين تجارت

 در دقت ميزان افزايش با ديگر  عبارت  به). <01/0p( دارد وجود

 المللي، بين و ملي استانداردهاي و ضوابط اساس بر بازرسي

  .يابدمي افزايش شركاء بين تجاري اعتبار ميزان

  

  گيرينتيجه-5

 : اول فرضيه

 استاندارهاي و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين"

  بين تجارت بهبود و توسعه و) المللي بين و ملي

 

 

 

 حاضر تحقيق هاي يافته ."دارد وجود داري معني رابطه المللي

 و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين كه داد نشان

 بين تجارت بهبود و توسعه و) المللي بين و ملي استاندارهاي

 . دارد وجود داري معني رابطه المللي

 اساس بر بازرسي در دقت ميزان افزايش با ديگر،  عبارت  به   

 بين تجارت ميزان المللي، بين و ملي استانداردهاي و ضوابط

 رامن مطالعات با يافته اين. يابد مي بهبود و توسعه المللي

 انتصاريان و) 1379( امرايي ،)1392( شاهي دولت ،)1393(

 به توان مي حاضر تحقيق يافته تبيين در. است همسو) 1372(

 . داشت اشاره تحقيق پيشينه و نظري مباني

 اهميت مبين جهاني تجارت افزون روز رشد كه آنجا از    

 است؛ جهاني مبادالت به جهان كشورهاي كليه نياز و مشاركت

 تجارت از نياز بي كشوري هيچ امروز، جهان در اينكه به نظر و

بازرسي (بر اساس ضوابط و 

 المللي)استاندارهاي ملي و بين

  متغيرها  شاخص

0/63
**

  پيرسونضريب همبستگي  
كسب اعتبار تجاري بين 

  شركاء
  داريسطح معني  0001/0

  تعداد 50
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 از  يابد؛ نمي عينيت مطلق خودكفائي اينرو از و باشد نمي جهاني

 حدود تا نيز المللي بين هاي سازمان مقررات و قوانين طرفي،

 عمل نحوه و تعهدات ها، مسئوليت تكاليف، وظايف، زيادي

 المللي بين تجارت صحنه در را الذكر فوق عامالن از هريك

 . است نموده معين و مشخص

 اجزاء از يكي كاال بازرسي هاي شركت امروزه كه طوري به   

 كنترل براي ها آن وجود از كه باشند مي جهاني تجارت مهم

 صدور و ورود از جلوگيري و كاال بندي بسته و كيفيت كميت،

 . گردد مي استفاده نامرغوب كاالي

 كه خارجي و داخلي مطالعات و تحقيقات به توجه با همچنين   

 حال در كشورهاي اكثر اقتصادي رشد در بازرسي تأثير بيانگر

 توان مي است؛ شده خارجي تجارت به اتكا و است بوده توسعه

 و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي بين كه داشت انتظار

 بين تجارت بهبود و توسعه و) المللي بين و ملي استاندارهاي

  .باشد داشته وجود داري معني رابطه المللي

 

 

  :دوم فرضيه

 استاندارهاي و ضوابط اساس بر( كاالهاي نفتي بازرسي بين"

 معني رابطه شركا بين تجاري اعتبار كسب و) المللي بين و ملي

 بين كه داد نشان حاضر تحقيق هاي يافته ."دارد وجود داري

 و ملي استاندارهاي و ضوابط اساس بر(كاالهاي نفتي  بازرسي

 داري معني رابطه شركا بين تجاري اعتبار كسب و) المللي بين

 بازرسي در دقت ميزان افزايش با ديگر،  عبارت  به. دارد وجود

 اعتبار ميزان المللي، بين و ملي استانداردهاي و ضوابط اساس بر

 رامن مطالعات با يافته اين. يابدمي افزايش شركا بين تجاري

 انتصاريان و) 1379( امرايي ،)1392( شاهي دولت ،)1393(

 به توان مي حاضر تحقيق يافته تبيين در. است همسو) 1372(

 هدف كه آنجا از. داشت اشاره تحقيق پيشينه و نظري مباني

 اجراي بر نظارت و امنيت تأمين و حاكميت تحكيم بازرسي

 المللي بين تجارت اينكه به نظر و است حكومتي مقررات

 كه داشت انتظار توانمي ،باشد ميشركا به تجاري اعتبار درگرو

) المللي بين و ملي استاندارهاي و ضوابط اساس بر( بازرسي بين

  .باشد داشته وجود داري معني رابطه شركا بين تجاري اعتبار و
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 كيفيت و كميت بازرسي( سورويانس ،)1379( ب.، امرايي،- 
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  .آرا نوين انتشارات

 عملكرد نحوه با آشنايي" ،)1383( ،.ر س. زاده، طباطبايي- 

 گاز و نفتي هاي فراورده خام، نفت گيري اندازه هاي سيستم
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 هايفرآورده و كليدي هايآزمايش" ،)1384( ،.ن چي، گيوه- 

 .آموزشي جزوه. "نفتي
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