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Purpose: The purpose of this paper, Futures Studies of Iran's Oil Industry Supply Chain with Emphasis on Internal 
Factors. Supply chain plays an important role in the efficiency of providing products and services. This category is 
becoming more important in the oil industry, which is one of the competitive advantages of the country, and its 
development can create a lot of currency and employment for the country's economy. 

Methodology: The present research is applied in terms of orientation and exploratory in terms of purpose. Also, the 
philosophical foundations of research, pragmatism and its methodology are mixed. To conduct the research in the first 
stage, by reviewing the literature and interviewing oil industry experts, 16 key drivers of the research were extracted. After 
screening, 8 factors were removed by statistical tests and the rest of the factors were evaluated by Cross Impact Analysis 
technique. 

Findings: Based on the degree of effectiveness, the two drivers of government financing policies and oil companies' 
plans to improve and upgrade oil equipment were selected as important drivers for mapping oil industry supply chain 
scenarios. 

Originality/Value: Based on these two drivers, four scenarios of opportunistic supply chain, resource-oriented supply 
chain, new supply chain and old supply chain were mapped. According to the four criteria for evaluating scenarios in 
terms of probability of occurrence and application of CODAS technique, the opportunistic supply chain scenario was 
selected as the most probable scenario.  

Keywords: Future study, Internal faktors, Oil supply chain, Cross impact analysis, Soft systems methodology, CODAS. 
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 مقدمه   - 1

مرتبط با نفت  عیدر صنا یاریبس یرقابت تی مز یمتخصص، دارا ینفت و گاز به همراه منابع انسان میاز منابع عظ ی با برخوردار ایرانکشور 
  یهادست و پنجه نرم کرده و با چالش المللیبین   یگسترده و فشارها یهامی با تحر  رانیصنعت نفت ا ریاخ  ی هاسال  آن که در  رغمبهاست.  
 ی مردم   یهاهیو سرما  بنیاندانش  یهاهمچون اتکا به شرکت  یو ... داخل  یمال  ،یفن  یهاتیبا استفاده از ظرف   یبوده است ول  روروبه  یمتعدد 

 ی در راستا طیشرا نیا ستیبایم ،یمل دیاز تول  تیحما استی صنعت رقم زد. با توجه به س  نیا یبرا ی مناسب طیاشر توانیم هیدر بازار سرما
 فراهم گردد.  رانیصنعت نفت ا  یبرا یمیو پتروش   شیاکتشاف، پاال ،یحفار یهاارزش افزوده در حوزه  جادیبه ا یوش حرکت از خام فر 

                       

 و تحقیق در عملیات گیریتصمیم 
   240-258(،  1401)(، 2، شماره )7دوره                                                   

     www.journal-dmor.ir 

   پژوهشی   نوع مقاله: 

 ی بر عوامل داخل   د ی با تأک   ران ی صنعت نفت ا   تأمین   ره ی زنج   ی پژوه نده ی آ 

 1، محمدحسن ملکی 2محمدمهدی رحیمیان اصل ،  * 1ف ی شر   ی محمود   ی مصطف 

 .رانیدانشگاه قم، قم، ا دانشکده مدیریت و اقتصاد،  ،گروه مدیریت صنعتی1
 .رانی(، تهران، ایجمهور استی)وابسته به نهاد ر  یزیر و برنامه   تیریآموزش و پژوهش مد یمؤسسه عال 2

 

که   کندیم   دای پ  یشتریب  تیمقوله در صنعت نفت اهم  ن یارائه محصوالت و خدمات دارد. ا  یکارآمددر    ینقش مهم  تأمین  رهیزنج  هدف:
الزمه    .دینما  جادیا  یادیو اشتغال ز  یاقتصاد کشور ارزآور  یبرا  تواندیو توسعه آن م   رودیکشور هم به شمار م   یرقابت  یهاتیاز مز  یکی

 . است  ندهیآ یازهایو ن راتییتوجه به تغحوزه  نیو اثربخش در ا حیصح یزیره و برنام  یگذاراست یس

گرا عمل  ،یفلسف  یاز نظر مبان  نیاست. همچن  یو از منظر هدف، اکتشاف  یکاربرد   ،یریگپژوهش حاضر از نظر جهت   شناسی پژوهش:روش 
  شران یپ  16و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت،    اتیمرور ادب   قیپژوهش در مرحله اول از طر  یاجرا  یاست. برا  ختهیآن آم   یشناسو روش 

  یابیمتقابل مورد ارز  تأثیر  لیتحل  کیبا تکن  یو مابق  دیعامل حذف گرد   8  ،یآمار  یهاآزمون   ا. پس از غربال بد یپژوهش استخراج گرد   یدیکل
 . قرار گرفتند 

مبنا   ها:یافته  پ  تأثیرگذاریدرجه    یبر  برنامه   یمال  تأمین  یهااست یس  شرانی دو  و  و    یبرا  ینفت   یهاشرکت   یهادولت   یروزرسانبهبهبود 
 . صنعت نفت انتخاب شدند  زنجیره تأمین یوهاینگاشت سنار یمهم برا هایپیشران  عنوانبه  ینفت زاتیتجه

 نینو زنجیره تأمینمنبع محور،  زنجیره تأمینفرصت سوز،  زنجیره تأمین ویچهار سنار شران،یدو پ  نی ا یبر مبنا  اصالت/ارزش افزوده علمی:
تأمینو   مع  افتندیدمده نگاشت    زنجیره  به  با توجه  ارز  یارهایکه  کداس،    کیاز نظر احتمال وقوع و کاربست تکن  وهایسنار  یابیچهارگانه 

 . د یانتخاب گرد  ویسنار نی ترمحتمل عنوانبه فرصت سوز  زنجیره تأمین ویسنار

 . CODASنرم،  هایسیستم  شناسیروش ضربه متقاطع،  لینفت، تحل تأمین رهیزنج  ،یعوامل داخل ،یپژوه  ندهی آ ها:کلیدواژه 

 چکیده 
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  ی گذارهیسرما  یکند، با توجه به حجم باال   لیتبد  یشگاهیپاال  یهامناسب که نفت خام را به فراورده   تأمینشبکه    ک یوجود    گر،ی د   یسو  از

، 2؛ لیما و همکاران 2020،  1اعتمادی و کسرایی )  رسدیبه نظر م  یشبکه، ضرور  نیا  یطول عمر باال  نیصنعت و همچن  نیدر ا   زاتیتجه 
 گری با د  یبدون همکار  تواندیم  یتر سازمانکم  ،یفناور  یدگ یچ یو نوسانات و پ  رقابتامروزه به علت شدت    گر، ی به عبارت د؛  (2022
تول   ی محصول   هاسازمان نما  یخدمت   ا ی  دیرا  ارائه  و همکاران   د یرا  به هم(2021،  3)نوذری  م  ن ی.  نود  دهه  در  که    ی زمان  ،یالدیمنظور 

مفاه گرفت،  شکل  مواد  گردش  به  مربوط  تأمین  میموضوعات  شد  زین  زنجیره  همکاران  انارکی  پور)قاسم   مطرح  نظر  (2021،  4و  از   .
  دیکننده، تول ن یتأم یتجار  یبا شرکا هاسازمانو اطالعات( است که  یاز ارتباطات )مواد، مال یادهیچیشبکه پ ،زنجیره تأمین ،یساختار

، 6؛ فرناندو و سیگرا 2021،  5منصوری و همکاران محصول دارند )  انی رساندن کاال و خدمات به دست مشتر  منظوربه کننده    عی کننده و توز
  ی و مراکز فراور  هاشگاهینفت خام، انتقال آن به پاال   دیاکتشاف آغاز شده و با تول   ندی صنعت نفت از فرا  زنجیره تأمین  ی(. به طور کل2021
 (.2020، 7ژو و همکاران) ابدیی کنندگان کالن و خرد خاتمه مبه مصرف  یینها یهافراورده  عی و به توز   افتهیادامه 

  شتر یارزش ب  جادیا  مؤثر  هایروش را که به دنبال    زنجیره تأمینیکه بتواند    دارد یگام بر م  آفرینیارزش   سویبه  ینفت کشور زمان  صنعت
هستند    یریگو صنعت به طور مداوم در حال شکل  زنجیره تأمیندر    ییکند. چرا که روندها  تی ریو مد  جادیا  ،یباشد را طراح  یمشتر  یبرا

ب توجه  عدم  مهاآن   هکه  ناهماهنگ  یتبعات  تواندی،  مح  ،یشکنندگ   ن،ییپا  یآورتاب  ، یریپذ بیآس   ،یچون  به  و    ستی ز  طیخسارت 
در    ی جهان  ی(. عالوه بر روندها2021فرناندو و سیگرا،  ؛  2015،  8تاکاموهابوا و همکاران را به همراه داشته باشد )  نییپا  یریپذانعطاف 

و پاک، شهر سبز،    تجدید پذیر  یمانند توسعه انرژ  یمرتبط با صنعت نفت و انرژ  یانطقهم  یهات یروندها و واقع   ،زنجیره تأمینحوزه  
 سهیدر مقا  یلیفس  یهاسوخت  تیو کاهش اهم  مختلف  ینفت در کشورها  دیجد  اتیکشف   ،یو انرژ  یصنعت  یسبز، گردشگر  ونقلحمل 

 نیبنابرا؛  (2020،  9فرناندز و همکاران  بسرا؛  2020ژو و همکاران،  صنعت دارند )  نیعملکرد ا  یرو  یابا گذشته هم اثرات قابل مالحظه 
حسین و  ممکن است ) ریفعال در صنعت نفت غ تی ریامکان مد هاآن  یدرست رو یزی رو برنامه  ها تیروندها و واقع  نیا ییبدون شناسا

 (. 2021، 11کیقبادی  ؛2019، 10همکاران 

برنامه   یگذار است یاساس، الزمه س   نیا  بر علیزاده و است )   ندهیآ  یازهایو ن  راتییحوزه توجه به تغ   نی و اثربخش در ا  حیصح  یزی رو 
نیلی2016،  12همکاران  و  امیری  پا2020،  13طباطبایی  پور؛  با  عوامل    شی(.  و  روندها   ی هات یوضع   توانیم  ندهیآ  یرو  مؤثرمستمر 

 دهد،یکه در آن رخ م  یمختلف و اتفاقات  یهاندهیره ارزش آن را رصد نمود. پس از شناخت و کشف آیو زنج  رانیصنعت نفت ا   یاحتمال
برا  یهابرنامه   توانیم به واقع، زمان  تیوضع   نی ترمحتمل  ی منعطف و چندگانه ارائه داد و خود را  نمود.   ندهیآ  نی ترکه محتمل   یآماده 

 . (2020، 14)احمدی و همکاران  شودمی نییتع  ندهیمتناسب با همان آ یاتیو عمل یمشخص شد، اقدامات راهبرد

رف بینی مصهای صورت گرفته در این حوزه، پیشاکثر پژوهش که   افتی در  توانی م  در حوزه انرژی  انجام شده  یهاپژوهش   مطالعه  با
های هایی مانند هوش مصنوعی، شبکه عصبی، مدلمدت با روش انرژی، ترکیب و نسبت سبد مصرف و یا ارزیابی ریسک در آینده کوتاه

اند های آتی حوزه انرژی را مورد بررسی قرار داده و برنامه   اندازهاچشمبرخی تحقیقات دیگر نیز    اقتصادسنجی و الگوریتم ژنتیک است.
  زنجیره تأمین   یپژوهندهیآ  نهیدر زمهای انجام گرفته  همچنین هیچ کدام از محدود پژوهش  (.2018،  15بانستراوپانزو  نو و  پاالویسیآلویل  )

احمدی  اند؛ به عنوان مثال، پژوهش  را مد نظر قرار نداده و با توجه به عوامل خارجی اقدام به ارائه سناریو نموده   عوامل داخلی  صنعت نفت
صنعت نفت هم عوامل داخلی و هم عوامل    زنجیره تأمین و تدوین سناریوهای باورپذیر در    ژوهیپندهیآفرآیند  در  (.  2020و همکاران )

 مدیران صنعت در کنترل    و...  المللیبین های  ی همچون تحریمعوامل خارج   برخالف ،  یعوامل داخل.  ندتأثیرگذارخارجی به عنوان پیشران  
ها زمانی که کنترل تمامی پیشران  .نمودر داده و کنترل ییتغ در جهت مطلوب را  هاآن، موقعبه ات درست و  میق تصمی توان از طری مو   بوده

ریزی دقیقی برای بهبود توان برنامه شود. در نتیجه بر اساس سناریو نهایی میبا آینده فراهم می 16در اختیار است، فرصت رویارویی فعال
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ا شود، در بهترین حالت  اکتف  گیری سناریوآینده صنعت انجام شود ولی در شرایطی که تنها به عوامل خارجی و بیرون از کنترل در شکل
 (. 2021؛ کیقبادی، 2019، 2گردد )یوآن و همکاران فراهم می  1فرصت اقدامات پیشگیرانه 

با استفاده از ترکیب  روازاین با دیگر مطالعات این است که  افق زمانی    هایروش ، نخستین تفاوت پژوهش حاضر  کیفی و کمی در یک 
دهد. از طرف  مورد بررسی قرار می  زنجیره تأمین خاص در حوزه    صورتبه کلی بلکه    صورتبه بلندمدت موضوع صنعت نفت ایران را نه  

ترین آن را انتخاب صنعت نفت ایران را بررسی و محتمل  زنجیره تأمینهای مختلف  ها و آیندهبینی نیست، بلکه حالتدیگر، هدف پیش
با نگاهی برونمی نوین  به ظرفیتاستگرا در راستای تحقق سیکند. این فرآیند  و اتکا  های درون کشور، بر اساس  های اقتصاد مقاومتی 

 وجود ندارد. هاآنگیرد نه عوامل خارجی که کنترل چندانی بر ریزی هستند، صورت میعوامل مؤثر داخلی که تحت کنترل و برنامه 

در   منظور  نیاست. به هم  رانیصنعت نفت ا   زنجیره تأمینو محتمل    ریباورپذ  یوهای سنار  یی شناسا  ی راستا پژوهش حاضر، در پ  نیهمدر  
 ران یصنعت نفت ا  زنجیره تأمین  ندهیآ  یبر رو  تأثیرگذار  یدیکل  هایپیشران و مصاحبه با خبرگان،    ینظر  یمند مبانگام نخست با مرور نظام 

  بر اساس  وها ی سنار نی قرار گرفته و پس از تدو ی بای مورد ارز هاشران یپ ن یمتقابل ا تأثیر  لیتحل ک یتکن کارگیریبه . سپس با  دندیمشخص گرد 
 کداس انتخاب شد.  ک یمحتمل با استفاده از تکن وی سنارهای نرم،  با رویکرد متدولوژی سیستم   وهای سنار یابی چهارگانه ارز یارهایمع 

 ی نظر   ی مبان   - 1-1

 نیو مصرف کنندگان. ا  یابی بازار ش،یپاال ،یعبارتند از: اکتشاف، فرآور بیدر صنعت نفت و گاز به ترت  زنجیره تأمین یوندهایپ نی تریاصل
، 3عطیا و همکاران )  ابدییم  انی جر  زنجیره تأمین  قی است که از طر  یو مواد  ره یحاضر در طول زنج  یهاشرکت  انینشان دهنده رابطه م  وندهایپ

کارها و   ف،یوظا  الت،یشامل همه تسه   ره یزنج  نیدارند. ا  ازی ن  زنجیره تأمین  نیر در بازار به اادامه حضو  یبرا  ینفت  یها(. شرکت2019
تول   شودیم  ییهاتیفعال تحو  دیکه در  فرآورده   لی و  تأم  یهانفت و  از  برنامه   ریدرگ  انی تا مشتر  کنندگاننیآن،  و شامل  و    یزی رآن هستند 
و خدمات پس از فروش به    ل ی تحو  ع،ی و توز   ی، کنترل موجودیانباردار  ا یمحصول    یزی رو برنامه   دیمواد، تول   هیعرضه و تقاضا، ته   تی ریمد

 ی کی زیژئوف   ،یالرزه   اتی. به عنوان مثال اکتشاف شامل عمل رد یگ ی صورت م  یمتعدد  اتیعمل  ره یزنج  نی. در هر مرحله از اشودیم  یمشتر
زم حفار  دیتول   اتیعمل  کهیدرحالاست،    یشناس   نی و  تول   ،یشامل  مهندس   دیمخزن،  پاال گرددیم  ساتیتأس   یو  مرحله    ات یعمل  شی. 

 ر یروغن موتور و سا ،ن ی بنز فروشیخرده ای و فروشیعمدهشامل  زین یابی است. بازار یابی مرحله بازار  یآن، ورود یدارد و خروج یادهیچیپ
پ  گر ی د  یاهشده و فرآورده  هیمحصوالت تصف  و    ک یتوسط    تواندیم   وندیاست. هر مرحله از  شرکت    ک یواحد از    ک ی  ایشرکت مستقل 

، 4جمالی و فالح در طول شبکه است )  نهی متوازن سود و هز  عی صنعت نفت، توز  زنجیره تأمینمشترک در    ی . مسئله اساس رد یانجام گ  کپارچهی
مختلف در  یهااتیمدرن جهت انجام عمل زاتیها و تجه دستگاه مینتأ نفت،صنعت  زنجیره تأمینبهبود عملکرد   یبرا چنینهم(. 2017
 نیا   هرچقدراست.    یضرور  یو استخراج  یاکتشاف  یهااتیعمل  یاجرا  ا یو    هاشگاه یبه پاال   یلیهمچون انتقال منابع فس  زنجیره تأمین طول  
  ن یا  طورهمین.  شودیتر شده و اهداف آن محقق م اثربخش  زنجیره تأمین شود،    هیمناسب ته   نهی و هز  تیف یدر زمان کمتر و با ک   زاتیتجه 

صادرات دارد   ا یدر جهت توسعه و  زاتیادوات و تجه  ایها و انتقال فرآورده یبرا ا ی و در یدر خشک ونقلحمل شبکه  ک یمبرم به  ازیصنعت ن
 (. 2021، 6؛ رضایی 2016، 5حسینی)

دستگاه سودآور    ک یرا به    ندیکل فرآ  توانی، منیبنابرا؛  شده است  یزی رمشخص، مهم و از قبل برنامه   اتیهمه عمل  تقریبا  صنعت نفت،    در
 ندیممکن است. در ابتدا فرآ  نهی هز  نی با کمتر  یارائه حداکثر خدمات به مشتر  زنجیره تأمین  تی رینمود. هدف از مد  لیبا عملکرد باال تبد

  ل ی تبد  یانی استخراج به مشتر  اتی. عملکندی م  جادیجهت استخراج ارزش ا  یه اقتصادو با صرف   دیجد  یهاکشف چاه   قی طر  زاکتشاف ا
و    شیپاال یمشتر یابی هستند و بازار دیاستخراج و تول  یمشتر هاشگاه یپاال  بیترت  ن ی. به همکنند یاکتشاف استفاده م یکه از خروج شودمی

حاصل شود که هر شرکت    نانیاساس، الزم است اطم  نیهستند. بر ا  یینها  انی همان مشتر  نی مانند بنز  شده  هیمصرف کننده محصوالت تصف 

 

1 Pre-active 
2 Yuan et al.   
3 Attia et al. 
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نموده و در   ییرا شناسا  هاسک ی ، خطرات و رخود پاسخ دهد  انی مشتر  قیدق  یازهایبه سرعت به ن  تواندمی  زنجیره تأمیناپراتور در طول    ای

 (. 2019، 1منهت و همکاران کسب کند ) یآمادگ  هاآن برابر 

است. در   زیناچ  اریآن بس  زیبوده و تما  کسانی  بیرق   یهاهمه شرکت  یبرا  قا  یدر صنعت نفت دق  دیاکتشاف و تول   یهابخش   محصول
ها شرکت  نیا  ن،یبنابرا؛  کنند  زیمتما  گریکدیخود را از    ج،یو مه   دیمحصول جد  ک یبا ارائه    توانندیها نمشرکت  نیاز ا  یاری بس  جه،ینت

 (. 2007، 2چیما ) ابندیدست  زیخود به تما ینفت و گاز نسبت به رقبا مؤثرترو  یو استخراج اقتصاد شافبا اکت توانندیفقط م

 پژوهش   نه ی ش ی پ   - 1-2

  یطی، در مح  یشپو  یبیترک   یهااز روش   2035در افق  نفت خام    یوهای آیندهسنار  ین تدو  منظوربه(  2020)طباطبایی  پور  امیری و نیلی
شناسا برا  یلتحل  یشران،پ  یروهاین  ییجهت  متقاطع،  اهم  یاثرات  به  ها،یشران پ  یتسنجش  اجماع،  عدم شاخص  سنجش  منظور 

و استخراج عوامل مؤثر بر    یین. جهت تبنمودنداستفاده    ناریوهاس   ینتدو  یبرا  یزوکار نکسب  یو از روش شبکه جهان  یبحران  هاییتقطع 
تخصصان  مپژوهش    ینا  ی. جامعه آماریداثرگذار استخراج گرد   هایپیشران از    اییه فهرست اولا  ، ابتدنفت خام در اقتصاد کشور  یگاه جا

و سنجش شاخص   هاران یشپ  یینتب  منظوربه نفر    15نظرات    ،شده  آوریجمع   یآرا  ینکه از ب  ندبود  پژوهییندهو آ  یحوزه نفت، اقتصاد انرژ
در    تجدید پذیر  هاییسهم انرژ  یران،ا   المللیین تعامالت ب  یلگوا  یشران پژوهش سه پ  ینا  هاییافتهبر اساس    .گردیداجماع، انتخاب  

سهم    یشافزا  /  ت محدودتعامالهستند. در نهایت چهار سناریو  مؤثر    هاییتعدم قطع   ترینینفت خام، اصل  یمتو ق  یجهان  یسبد انرژ
و   تجدید پذیر  هاییکاهش سهم انرژ /گستردهت  تعامال،  تجدید پذیر  هاییسهم انرژ  یشافزا/ت گستردهتعامال،  تجدید پذیر   هاییانرژ
 تبیین شدند.  تجدید پذیر هاییکاهش سهم انرژت محدود/التعام

نفت در    زنجیره تأمین   یزی رو برنامه   سازیمدل اقدام به    یقطع   عدد صحیح   ختهیآم  یزی ربرنامه   کارگیریبه با    (2022و همکارانش )  مایل
  نی. در اکندیم نییآن را تع  یکیتاکت عی و سپس برنامه توز فی را تعر ک ی شبکه استراتژ یشده، طراح یسازنهیدست نمودند. مدل به  نییپا

و خط لوله انتخاب شود.   یلی ر  ،ییای در  ،یاچند حالته در نظر گرفته شده که ممکن است در آن منابع جاده   ونقلحمل شبکه    ک یمدل  
مثال، تبادل محصوالت    یمتنوع شبکه، برا  اتیعمل  نیگراف نشان داده شده است، بنابرا  سازیمدل  کرد ی از رو  ساختار شبکه با استفاده

در   یمطالعه مورد  ک ی مدل  تیحساس  لیجهت آزمون و تحل  تیگنجانده شود. در نها یسازنهیمدل به  رد یبه راحت  تواندی انبارها، م نیب
 قرار گرفته است.  لی و تحل  یمورد بررس  یواقع   یایمشکل در دن ک یحل  یبرا لی صنعت نفت برز

به ارزیابی ریسک  2021فرناندو و سیگرا ) مطالعات و    یاتبا مرور ادب   هاآننفت در سریالنکا پرداختند.    زنجیره تأمین( در پژوهشی 
مصاحبه با کارشناسان مشخص گردید که  در این مطالعه پس از    .را شناسایی نمودنداختالالت  فاکتورهای ریسک و    ترینمهممیدانی  

موانع امنیت انرژی در سریالنکاست. سپس با طراحی    ترینمهمعدم وجود زیرساخت مناسب در صنعت نفت و افزایش تقاضای بنزین از  
 بینی گردید. ین در دو سال آینده پیشبنز یتقاضامیزان  ARIMAبینی با مدل یک مدل پیش

  ی بر اساس مدل معادالت ساختاردر صنعت نفت ایران    یدارپا  زنجیره تأمین  یابیمدل ارز  یینبه دنبال تب  خوددر پژوهش  (  2021کیقبادی )
 گیرینمونه شرکت به روش  240به تعداد  اینمونه که   بوده فعال در صنعت نفت و گاز  یهاشرکت  یهپژوهش کلاین  ی. جامعه آماراست

نتا انتخاب شد.  از معادالت ساختار  ینا  یاتآزمون فرض   یجدر دسترس  با استفاده  ا  یحاک  یزرل،ل  افزارنرم و    یپژوهش  که   یناز  بود 
 در صنعت نفت و گاز اثر گذارند.  یدارپا زنجیره تأمین یریتبر مد یریتمد یو آمادگ  یداریتعهد به پا ی،عوامل خارج  یرهایمتغ 

موجود درباره اثر    یهاهی که نظر  افتندی نفت و گاز در  زنجیره تأمیندر    یپژوهش خود با عنوان اثر شالق چرم( در  2020و همکارانش )  ژو
از اثر شالق   یریجلوگ  یاطالعات برا یگذاردر صنعت نفت و گاز دارند. به اشتراک دهیپد نیا حی در توض  ییهاتی محدود یشالق چرم

را در جهت کاهش اثر شالق    یشنهاداتیپ   هاآناساس    نینداشته باشد. بر ا  یچندان  تأثیر   کپارچهینفت و گاز    رکتممکن است در ش   یچرم
 .دارندیم ان یصنعت نفت و گاز ب  زنجیره تأمیندر  یچرم

 

1 Menhat et al. 2 Chima 
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 ی ع یگاز طب أمینزنجیره تدر  داریرشد پا یهااست یس  یابی ارز یرا برا  یستمیس  ییایمدل پو ی( در پژوهش2020فرناندز و همکارانش )  بسرا
 ن یاست. همچن  یع یگاز طب  ریو ذخا  دیتول   زانی، مونقلحمل تقاضا،    یرهایشامل متغ   یستمیس   دگاهی توسعه دادند. مدل با توجه به د  ایکمب

در صنعت گاز    نی گزیجا  تأمین  یهااستیس   هاآن.  باشدیتقاضا و عرضه م  زانیبر م  یع یگاز طب  متی ق  تأثیر  یابی ارز  یبرا  یشامل ماژول
  صیتخص  یهااستیس   ،ویژه به بر عرضه و تقاضا    یعموم  یهااستیس   تأثیر  ینموده و چگونگ  یابی مختلف ارز  یوهای را با سنار  ایکلمب  یع یطب

  تأمین کمبود    سک ی محور مقابله با ر  رساخت ی توسعه ز  یبرا  یشنهادات یپ  تیکردند. در نها  یبررس   یع یگاز طب  زنجیره تأمین منابع را در طول  
 ارائه نمودند.

در   یآورتاب   یهاتیقابل  شیبه دنبال افزا  نیزیب  یهابر شبکه  یمبتن  کرد ی ( در پژوهش خود با استفاده از رو2019و همکارانش )  ن یحس
 ط ی در شرا  سک یر  یابی ارز  یاست که برا  یاحتمال  یمدل  یزیاز اختالالت هستند. شبکه ب   یع یوس   فی نفت و گاز در برابر ط  زنجیره تأمین

امکان را    نیا  ران یبه مد  تی ها در نهاپژوهش آن  جی. نتاشودیبه کار گرفته م  یف یو ک   یکم  یرهایمتغ   انیم  یروابط عل  حی و تشر  تیعدم قطع 
 . ندینما یو بررس  ل یقبل از اجرا تحل مقابله با اختالالت را  یخود برا تصمیمات تأثیرتا  دهدیم

به    یریتفس  یساختار  کرد ی ناب در فراساحل صنعت نفت و گاز با رو  زنجیره تأمین با عنوان مدل    ی( در پژوهش2020)  ییو کسرا  یاعتماد
فعال در بخش فراساحل نفت و گاز    یهاشرکت  ترینبزرگ از    ی کیمطالعه که در    نیدر صنعت نفت و گاز پرداختند. هدف ا  یارائه مدل ناب

عامل  11از خبرگان،  یو سپس نظرسنج اتی راستا، در ابتدا با مرور ادب  نی. در اباشدمی حوزه  نیناب در ا  زنجیره تأمین دلاجرا شده، ارائه م
  سازی مدل  ک یاز تکن  گیریبهره شدند. سپس با    یی، شناساشوندمیدر فراساحل صنعت نفت و گاز    زنجیره تأمین  یکه سبب ناب ساز  یاساس 

 کننده تأمین و ارتباط با    یمال   تأمین اطالعات،    گذاریاشتراکبه    ت،ی ریو مد  یشد که بر اساس آن رهبر  ن ی تدو  ق یمدل تحق   ،یریتفس  یساختار
بعد   زیو ن  PLS  افزارنرم و    یآمار  هایتحلیلبا کمک    یناب شناخته شدند. در گام بعد، از بعد کم  زنجیره تأمین  ییربنای به عنوان عوامل ز

کاال در بخش فراساحل   تأمین ندیفرا یسازجهت ناب  یشنهاداتی بر اساس پنج سطح مدل، پ نهایتا   شد. همدل پرداخت یبه اعتبار سنج یف یک 
 . دیصنعت نفت و گاز ارائه گرد 

 تی ریقرار گرفت و مسئله مد  یصنعت نفت مورد بررس   یبخش باالدست  یهاتیدر فعال  یسازنهی(، به 2018)  1و همکاران   یپژوهش پاپ  در
کمک به   منظوربه   یاضی ر  یسازنهیمدل به   ک یحاضر، ارائه    قی . هدف از تحق گرددیو حل م  سازیمدل(  COSCنفت خام )  زنجیره تأمین

( حاصل از NPV)  یسود خالص فعل  کهطوریبه نفت خام است،    زنجیره تأمین  تی ریو مد  ینفت  نی ادی از م  یبردار بهره   نهیدر زم  یریگم یتصم
 ی رهایشود که در آن، متغ یارائه م  ایدوره چند    خته یآم  یخط  ریزی برنامه مدل    ک یمنظور،    نیا  یگردد. برا  نهیشی و فروش نفت خام ب  دیتول 

برداری(، نحوه نصب  )بهره   دیتول   یبوسترها و واحدها  یابیها، مکانچاه   یمکان حفار  نییتع   ملهاز ج  یاتیو عمل  ک ی استراتژ  گیریتصمیم 
خطوط لوله بین   تسه یالت،  م یزان  استخراج نفت خام و در نهایت  مقدار تول ید  و عرضه نفت خام طی   دوره های  یک   افق زمانی  مع ین،   محاسبه  
میشود.  ازآنجاکه  پارامترهای  قیمت   و تقاضای  نفت  خام  در تصمی مات  زنجیره تأمین  نفت خام بسیار   مهم و  تأثیرگذار  بوده و مقدار این  دو  
پارامتر معموال   با عدم قطع یت های تصادفی و یا شناختی همراه می باشند، در مدل MILP پیشنهادی ، از روی کرد  برنامهریزی امکانی استوار  
جهت مواجهه با عدم قطع یت  آن ها  استفاده شده تا ریسک   تصمیمات  کنترل گردد. در بخش پایانی  تحق یق،  به منظور  ارزی ابی   عملکرد مدل  
و روی کرد   حل پیشنهادی،  به مطالعه مورد ی  شرکت ملی  مناطق  نفتخیز  جنوب ایران  پرداخته  میشود  و از  نرم افزار  GAMS  جهت اجرای  
مدل پیشنهادی  استفاده میشود . نتایج  عددی،  کاربردی  بودن باال ی  مدل  MILP  ارائه  شده را نشان میدهد  که با استفاده از آن  میتوان  به  
بیشینه  کردن  NPV  فروش نفت خام در افقهای  زمانی  دلخواه پرداخت. همچنین  دو مع یار  به ینه  بودن و امکان پذیر  بودن نتیجه  به دستآمده،  

 صحت روی کرد  RPP پیشنهادی را در جهت کنترل به ینه عدم قطع یت تصدیق مینماید. 

زنجیره    ی چابک  ی پژوهش بررس   نیا  یکردند. هدف اصل  یصنعت نفت بررس   ک یلجست  وکارهایکسبرا در    ی (، چابک2017و فالح )  ی جمال
پتروش   زاتیکننده تجه   ی بانیپشت  وکارهایکسب   تأمین و    200شامل    ی. جامعه آمارباشدمی  یمی صنعت نفت و گاز و  نفر از کارشناسان 

پژوهش   نیاند. در اقرار گرفته ی مورد بررس  هاآنبوده که همه  ی میصنعت نفت گاز و پتروش  زاتیکننده تجه  یبانیپشت  وکارهایکسب رانیمد
 ،یسازمان  یستگیشامل شا  یدر پنج دسته اصل   تأمین  یزنجیره   یبر چابک  مؤثر  ایهمؤلفهپژوهش،    نهی شی و پ  اتیدر ابتدا با مطالعه و مرور ادب 

  یآن مدل مفهوم  یو بر مبنا  ییشناسا  یعامل فرع  15فناورانه و    یستگیو شا  یشناخت بازار و مشتر  ،یردراهب   یستگیشا  ،یاتیعمل  یستگیشا

 

1 Papi et al. 
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پژوهش   یهاافتهیانجام شد.    تأییدی  یعامل  لیتحل  ندیفرا  زرلیل  افزارنرم پژوهش توسعه داده شد. سپس جهت برازش آن، با استفاده از  

 نه،ی هز ،ییسرعت پاسخگو ،پذیریانعطاف  ،یکپارچگیکارکنان،   هایشایستگی شد،ار تی ریانداز مدچشم یرهای که متغ  دهدینشان م
 تیرضا  تأمین  ،یبه بازار و مشتر  تیحساس   ،یمشتر  ازیراهبردها، شناخت ن  یکپارچگیفرهنگ بهبود مستمر،    ،یو نوآور  یری ادگ یفرهنگ  

نوآور  یدسترس   زانیم   ، یاطالعات  هایزیرساخت  ،یمشتر و  اطالعات  معنادار  اورانهفن  یهایبه  طور  چابک  یبه    تأمین   ره یزنج  ی بر 
 . باشندمی مؤثر یمیصنعت نفت، گاز و پتروش  یو مهندس  یفن زاتیکننده تجه  یبانیپشت وکارهایکسب

در صنعت    زاتیکاال و تجه   تأمین  ندیکردند. فرا  یابی کاال در صنعت نفت ارز  تأمین  یزی رو برنامه   یگذار استی(، به س 2016)  ینیحس
در حرکت نگاه    می جنگ و تحر  هایدشواری گوناگون و    طیصنعت را در شرا   نیبرخوردار است که چرخ حرکت ا یمینفت از ساختار قد

( و از منابع  Iranian Oil Services)  روس یشرکت خدمات نفت آ  وسیلهبه صنعت    یازهایتمام ن  تقریبا  از انقالب،    شیداشته است. پ
در صنعت نفت سر   یکاال از منابع داخل  تأمینصنعت، جوانه    می و تحر  یخارج   ی. پس از انقالب، با لغو قراردادهاشدیم  تأمین   یخارج 

  ن یمربوط به ا  یو ساختارها  کنندهنیتأم  عیاز صنا  یاو توسعه مجموعه   جادیدوره، سبب ا  نیا  یط  ،ییخودکفا  استیزد و رشد کرد. س 
  ان یارتباط م  یالزم برا  یها و مجموعه نهادهاقسمت  ریو سا  دی شامل خر  ،تأمین  یافزارهادوره، مجموعه نرم   نیا  یاما ط؛  صنعت شد 

اطالعات بازار    تیو عدم شفاف  دی مانند عدم تمرکز اطالعات خر  یرشد نکرد و امروز با مسائل  یاصول   صورتبهو صنعت،    کنندگانتأمین 
شده   یو توسعه آن، نقد و بررس   گیریشکل به    یخی تار  یکرد ی کاال در صنعت نفت، با رو  تأمینمقاله مشکالت نظام    نیروبه روست. در ا

 است. 

ن   پژوهییندهدر خصوص کاربست آ است. در    یانرژ  پژوهییندهاز مبحث آ  یصورت گرفته است که بخش  یمطالعات  یزدر نفت و گاز 
 ارائه شده است. هاآناز  یک و روش مورد استفاده در هر  ی ، افق زمانهاآن یوهایها، سنار پژوهش  یناز ا یبرخ  1جدول  

 صنعت نفت.   ینده صورت گرفته در مورد آ   ی ها پژوهش   ی برخ   - 1 جدول 
Table 1 - Some research on the future of the oil industry. 

 
مدت است و در اغلب مواقع از بینی مصرف انرژی در آینده کوتاهتر مرتبط با پیشت انجام شده در حوزه نفت و گاز بیش اکثر تحقیقا

. برخی تحقیقات دیگر در  و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است  های اقتصادسنجی مصنوعی، شبکه عصبی، مدلهایی مانند هوش  روش 
های آتی حوزه انرژی اندازها و برنامه شوند. در این مقاالت چشم های بلندمدت مربوط میها و خط مشیحوزه آینده انرژی به سیاست 

(. تحقیقات دیگر نیز سبد انرژی در آینده را مورد بررسی قرار  2018،  و اوپانزو بانسترآلویل پاالویسینو  مورد بررسی قرار گرفته است )

 روش  زمانی   افق  های تدوین شده سناریو  موضوع   / پژوهش  

ن  یریام   طباطبایی  پوریلیو 
اقتصاد    (2020) در  نفت  جایگاه   /

 ایران

 تجدید پذیر  های یسهم انرژ یشافزا / ت محدود تعامل 
 تجدید پذیر  هاییسهم انرژ یش افزا / ت گستردهتعامل 
 تجدید پذیر  هاییکاهش سهم انرژ / ت گستردهتعامل 

 تجدید پذیر   هاییت محدود / کاهش سهم انرژل تعام

 کیفی 2035

( همکاران  و    /(2020احمدی 
بر   مؤثر  خارجی  زنجیره  عوامل 

 نفت  تأمین

 شکننده  زنجیره تأمینسناریوی  
 بسته   زنجیره تأمینسناریوی  
 مقاوم  زنجیره تأمینسناریوی  
 پویا   زنجیره تأمینسناریوی  

 آمیخته 2030

( شل   Royal Dutchشرکت 

Shell,2017)  نسبت مصرف نفت / 
 هنجاری  2050 سناریو آسمان 

بین انرژی  آژانس  المللی 
(IEA,2016)/    جایگزینی

 های پاکهای فسیلی با انرژیانرژی

 سناریو پایه؛
 سناریو سیاست جایگزین؛ 

 سناریو فراتر از سیاست جایگزین 
2050 

مداخلهچشم و  انداز،  ای 
 نگر پس

بین انرژی  آژانس  المللی 
(IEA,2016)/    مصرف نسبت 

انرژیانرژی و  فسیلی  های  های 
 تجدید پذیر 

 سناریو نقشه عملیاتی؛ 

 کم  تجدید پذیرانرژی سناریو 

 سناریو بدون جذب کربن 

 وری انرژی کمسناریو بهره

 سناریو فناوری 

 ای انداز و مداخلهچشم 2050
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های مورد استفاده اند. برای مثال چقدر از انرژیهای مورد استفاده در آینده ارزیابی شده اند. در این تحقیقات، ترکیب و نسبت انرژیداده
 (. 2019، 1های پاک توجه شده است )پلزر و ورستیج فسیلی هستند و تا چه اندازه به انرژی هایسوخت

 پژوهش   ی شناس روش   - 2

و از نظر راهبرد، مطالعه  یاس یق-یاستقرائ کرد،ی از منظر رو  ،یکاربرد ،یریگگرا؛ از منظر جهتعمل ،یفلسف   یپژوهش حاضر از منظر مبان
پژوهش از نوع   یشناس روش   جهیبوده و در نت  یف یو ک   یکم  یها از روش   بیپژوهش ترک   نیشده در ا  به کار گرفته  یهااست. روش   یمورد 

ا  ختهیآم ا  زنجیره تأمین  ر یباورپذ  یوهای سنار  ییشناسا  رو،شیپ  پژوهش  یصلاست. هدف  برا  رانی صنعت نفت  ا  یابیدست  یاست.   ن یبه 
صنعت نفت   زنجیره تأمینثر بر  ؤم  ید یکل  هایپیشرانو مصاحبه با خبرگان،    ینظر  یمند مبانهدف، در گام نخست، با استفاده از مرور نظام 

 غربال شدند.  هاشرانیپ نیا  ،یااستخراج شد. سپس با استفاده از آزمون دوجمله  رانیا

از   ق،یتحق  یوهای نگاشت سنار  یبرا هاآن  ترینمهم ن ییشناخته شده و تع  مؤثر ایهپیشران   نی روابط ب  ن ییساخت مدل و تع  یدر گام دوم، برا
.  دیآی به حساب م  یپژوهندهیآ  یکم    مهین  یهااز روش   یکیروش    نیبهره گرفته خواهد شد. ا   مک ک یافزار ممتقابل با نرم   تأثیر  لیروش تحل

  تأثیر به    یبدون آن که اشاره آشکار  ک،یبه    ک یها  و روند   هادادی آن است که رو  یپژوهندهیآ  یهادر روش   یاساس   یهاتی از محدود  یکی
  ل ی تکم  یبرا  یضرور  هایپیشران   ها،شران یپ  انی روابط متقابل م  یروش با بررس   نیاما ا؛  شوند یم  ینیبشیشود، پ  گریکدیبر    هاآن  یاحتمال

ال  )عامل دارد    گری که هر عامل بر د  یریسلسله مراتب عوامل و بر اساس تأث  وسیلهبه . ساختار روابط  کندیم   ییرا شناسا  ستمیکردن س  فع 
 ترق یدق ینیبش یپ یتوان برای را م هادادی رو نیا انیم ی. وابستگگرددیم لی( تشکی)وابستگ رد یگیعوامل م ریکه عامل از سا یریبودن( و تأث

 برطرف متقابل    تأثیراترا در ساز وکار کشف    یپژوهندهیآ  گری د  یهاموجود در روش   یهایمتقابل، کاست  رتأثی  لیمورد توجه قرار داد، تحل
 (. 2008، 2گودت ساخته است )

 ن یتدو  رانی صنعت نفت ا  زنجیره تأمیندر    یاز منظر دانش فعل  ریباورپذ  یوهای نرم، سنار  یهاستمیس   ی شناس گام سوم، با استفاده از روش   در
 یاهداف مختلف  یشده است که برا  لیها تشکاز ابزارها و روش   یااست که از مجموعه  یشناس روش   ک ی نرم    یهاستمیس   شناسیروش .  د یگرد 

ضرغامی فرد و  را مورد استفاده قرار داد ) یشناس کل روش  ایو  یانفراد صورتبه ابزارها را  نیا توانمیهم  یعنی؛ رندیگیمورد استفاده قرار م
 استفاده شد.  CATOWEحاضر از ابزار  قیتحق  ریباورپذ یوهای سنار نی تدو ی(. برا2015، 3آذر

 ی ریگمی. روش کداس در تصمدیانتخاب گرد کداس ک یبا تکن رانی صنعت نفت ا زنجیره تأمین ندهیدر آ وی سنار نی ترگام چهارم، محتمل در
از نظر فاصله    نهی اگر دو گز  کند،یاستفاده م  یابی ارز  هی اول  اسی به عنوان مق   یدس یاز فاصله اقل  ها،نهی گز   تیمطلوب  نییتع   یچند شاخصه برا

 یمنف   ایده آل از نقطه    یدور   بر اساسها  فاصله   نی. ا گرددیاستفاده م  هاآن   سهیمقا  یبرا  کبی به هم باشند از فاصله تاکس  ک ی نزد   یدس یاقل
  یانهی گز  یمنف  ایده آل و نقطه    رودیم  نی( از بیکاهش  ای  یشی)افزا   هانهی جهت گز  ،یسازروش در مرحله نرمال  نی. در ا شوندیمحاسبه م

.  گرددیاستفاده م  هانهی سنجش فواصل گز   ی برا  ییو به عنوان مبنا  باشدی دارا م  ار یدر هر مع   یسازرا بعد از نرمال  دارمق   نی است که کمتر
بار در   نی اول یبرا هانهی روش گز نیدر ا نیبنابرا؛ شودیم نییتوسط پارامتر حد آستانه تع  یدس یاز نظر فاصله اقل نهی بودن دو گز ک یدرجه نزد 

  دیبا  ندیفرا  نیانجام ا  یبرا   م،ی دار  اجینرم دو احت  ینباشند به فضا  سهیفضا قابل مقا  نیدر ا  هانهی و اگر گز  شوندیم  یابی ارز  ک ینرم    یفضا
 باشد یم  یشتریب  تیمطلوب  یدارا باشد دارا  یمنف   ایده آل فاصله را از نقطه    نی شتریکه ب  یانهی و گز  میکن  سهیرا دو به دو با هم مقا  هانهی گز

 (. 2016، 4کشاورز قربایی و همکاران )

سال سابقه    10خبرگان با شرط حداقل  ،  5یگلوله برف   یریگران و کارشناسان صنعت نفت هستند. با روش نمونه یپژوهش، مد  یآمار  جامعه
گیری تا زمانی  فرآیند نمونه ن حوزه انتخاب شدند.  یدر ا  به موضوع پژوهش و...  مندیعالقهمرتبط پژوهشی و اجرایی، تحصیالت مرتبط،  

اتفاق افتاده و کفایت نظری خبرگان و    6اشباع نظری  درواقعادامه یافت که دیگر مفهوم جدیدی در نظرات و مصاحبه خبرگان پدید نیامد.  
بی خاتمه یافت و  تن از خبرگان انتخا  10تا    گیرینمونه های ایشان حاصل گردید. بر این اساس  آوری شده بر اساس مصاحبه های جمع داده

انجام شد. در    یدانیو م  یان پژوهش به دو صورت کتابخانه یا یاز برایمورد ن   یهاداده  یآورجمع در    ها متوقف شد.عملیات گردآوری داده
 

1 Pelzer and Versteeg 
2 Godet 
3 Zarghami Fard  and Azar   

4 Keshavarz Ghorabaee et al. 
5 Snowball sampling 
6 Theorerical saturation 
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برا  یسنج. پرسشنامه اول، پرسشنامه خبره د یگرد   ادهن پژوهش از سه پرسشنامه استف یا ق استفاده شد و یغربال عوامل تحق   یاست که 

مورد سنجش  لکاکسونی و یپرسشنامه هم با آزمون آمار ییایشد. پا تائید ق یبا نظر خبرگان تحق  یمحتوا و صور  یی ق روای آن از طر ییروا
 ییایو پا  ییمتقابل و کداس هم استاندارد بوده و روا  تأثیر  لیک تحلیدو تکن  یهاشنامهشد. پرس   تائید  95%نان  یقرار گرفت و در سطح اطم

 ن است.یتضم هاآن

 های پژوهش یافته   - 3

 ی د ی کل   های پیشران   ل ی تحل   - 3-1

 ات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. یاز ادب  2جدول  طبق   صنعت نفت زنجیره تأمین ندهیمؤثر بر آ هایپیشران 16در ابتدا 

 یران. صنعت نفت ا   زنجیره تأمین   ینده مؤثر بر آ   های پیشران   - 2جدول 
Table 2- Drivers affecting the future of Iran's oil supply chain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ی سنجگر، پرسشنامه خبره ی به عوامل د  هیشب  یو مفهوم  یتیا از نظر ماهیت کمتر  یاهم  یحذف عوامل دارا  یبرا  ها،شرانیپ  نیل تعدد ایبه دل 

نفر از خبرگان قرار   10ار ید. سپس پرسشنامه در اختیگرد  یق بود طراح یمؤثر تحق  هایپیشرانسؤال از  16 لکرت که شامیل یانهی پنج گز
و   SPSS افزارنرم نفر از خبرگان صنعت نفت، با استفاده از  10ل پرسشنامه یسشنامه جواب دادند. پس از تکمگرفت که همه خبرگان به پر

و جدول    یسنج ج پرسشنامه خبره یصورت گرفت. با توجه به نتا  هاشران یپ  ی برا  ینم اقدام به محاسبه سطح معناداریب  یاآزمون دو جمله 
  ی دند. برایشده و حذف گرد   یعدد بوده که غربالگر  8بود   0.05باالتر از    هاآن   یعنادارکه سطح م  ییهاشران ی، تعداد پSPSS یخروج

ع شدند که در سطح  ی ها در دو مرحله توزقرار گرفت. پرسشنامه  ستفادهلکاکسون مورد ا ی ک وی ج هم آزمون ناپارامتری نتا  ییایسنجش پا
 ارائه شده است.  3جدول  در   یینها هایپیشرانست  یبرخوردار بودند. ل ییباال یج دو مرحله، از همبستگی، نتا5% یمعنادار

  لیاز روش تحل  ق،یتحق   یوهای نگاشت سنار  یبرا  هاآن  ترینمهم  نییتع   ی، برامؤثر  هایپیشرانشدن فهرست    ییدر گام بعد پس از نها
پرسشنامه استاندارد در    نی متقابل شده و با تدو  تأثیر  لیتحل  سی وارد ماتر  هاشرانیپ  نی. ادی استفاده گرد   مک ک یافزار ممتقابل با نرم   تأثیر
 تأثیرات   سی ماتر  یکل  یهایژگ ی . ودی مک گرد   ک یم  افزارنرم شده وارد    یآورجمع   یهاپاسخ   نیانگیقرار گرفتند. سپس م  رگانخب  اریاخت

 . دیگرد  محاسبه 5جدول    صورتبه  رهای از متغ  ک یمرتبط با هر  یهادر ادامه مجموع سطر و ستون  ارائه شده است. 4جدول  در  میمستق 

 

 

 ایران   صنعت نفت  زنجیره تأمین   ینده مؤثر بر آ   های پیشران  ف یرد 
 سیستم مدیریت  1
 باالدستی وزارت برای توسعه صنایع نفت و گاز  های برنامه 2
 نفتی در مورد نگهداشت نیروهای متخصص  هایشرکتو   هاسازمان  هایسیاست 3
 نفتی در مورد تحقیق و توسعه  هایشرکت  هایسیاست 4
 داخلی  بنیاندانش هایشرکتمیزان همکاری با  5
 نفتی  هایشرکتمیزان تاب آوری  6
 صنعت نفتی   زنجیره تأمیناطلعاتی  هایسیستم 7
 نفتی  هایمجموعهو  هاشرکتمیزان همکاری و هماهنگی   8
 خارجی یها و کارتل ها شرکت گذاریسرمایه 9

 یا نوین از طریق بازار سرمایه( هابانکمالی دولت )سنتی با استفاده از  تأمین  هایسیاست 10
 نگهداری و تعمیرات مجموعه صنعت نفت   هایسیاست 11
 راهبردهای باالدستی در مورد قراردادهای نفتی 12
 و بهبود تجهیزات نفتی  روزرسانیبهنفتی برای  های شرکت های برنامه 13
 صنایع دیگر   نایاستفاده از ظرفیت  14
 مدیریت منابع  15
 توجه به ملحظات پایداری  16
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 نهایی غربال شده توسط خبرگان.   های پیشران   - 3جدول 
Table 3 - Final drivers screened by experts. 

 

 مستقیم.   تأثیرات مشخصات ماتریس   - 4جدول 
Table 4- Specifications of direct effects matrix. 

 

 

 

  

 

 

 84% ستمیکل س  تأثیرگذاری زانیاجرا م نیمک سه بار بوده است. در اول ک یافزار مپروژه از نظر نرم   نیتعداد اجرا و چرخش ا نی ترمناسب
 یادعا کرد اجرا کاف  توانیو م   رسدی م  100%به    یو وابستگ  تأثیرگذاریبوده است. در اجرا و چرخش دوم و سوم    95آن    یوابستگ  زانیو م

 به دست آمده است.  6جدول  مطابق  آزمون  جیدر نتا مناسب جهیو به نت ستا

 

 

1 Obeidat et al.   
2 Suicheng and Ting 
3 Chen et al. 

4 Pettit et al. 
5 Inkpen and Moffett 

 منبع  تعریف  یی نها  های پیشران  ف یرد 
و    هاسازمانهای  سیاست 1

های نفتی در مورد  شرکت
 نگهداشت نیروهای متخصص 

مدیریت منابع انسانی کارآمد و اثربخش در جهت جذب، نگهداشت و  
توانمندسازی نیروهای انسانی دانش مدار و بقای آن با توجه به اصل  

 . تأمینهای  پروری در جهت تسهیل و بهبود شبکهجانشین

 1عبیدت و همکاران 
(2020) 

های نفتی در  های شرکتسیاست 2
 مورد تحقیق و توسعه 

  کهطوریبه های جدیدجستجو و ابداع ایده ی جاد انگیزه و توانایی برایا
ها، فرآیندها و  آوریمحصوالت جدید، فننتایج آن منجر به تولید 

 را افزایش دهند.  زنجیره تأمین  هایتوانند قابلیتهایی که میاستراتژی

 2تینگسیوچنگ و 
(2009) 

های  میزان همکاری با شرکت 3
 داخلی  بنیاندانش

تسهیم برای بنیان داخلی های دانششرکتتوانایی کار کردن مؤثر با 
به سود متقابل، به عنوان مثال،   یابیدستتجربه، دانش و فناوری و 

 . های تحقیق و توسعه سپاری فعالیتانتقال تکنولوژی نوین و یا برون

 3همکاران چن و 
(2019) 

با  وقوع اختلالت بعد از و یا حتی رشد بازگشت به حالت عملیاتی نرمال  های نفتی میزان تاب آوری شرکت 4
 . سرعت و هزینه مناسب

 4پتیت و همکاران 
(2013) 

میزان همکاری و هماهنگی   5
 های نفتی ها و مجموعهشرکت

همچون   یی،افزابه هم یابیدست یان رقبا برایم یو حفظ همکار   یجادا
  زنجیره تأمینیک  و تقویتجاد و توسعه ی ا یمنابع برا یگذاربه اشتراک

 . کارآمد و اثربخش

تاکاموهابوا و  
 (2015همکاران )

مالی دولت   تأمینهای  سیاست 6
ها یا  )سنتی با استفاده از بانک

 نوین از طریق بازار سرمایه(

های جدید و  مالی سنتی به روش تأمین نفتی از   هایشرکتسوق دادن 
 متنوع بازار سرمایه. 

 5اینکپن و موفت 
(2011) 

راهبردهای باالدستی در مورد   7
 قراردادهای نفتی

و تسهیل در حوزه نفت   فعال  ی داخل یها از شرکت یدولتبخش  یتحما
ریزی  با برنامه  هاآنی هایو فناور یزات تجه روزرسانیبهتوسعه و  

  بینانهواقعگذاری و همچنین سیاست بلندمدت راهبردی کوتاه، میان و 
 با توجه به شرایط پویای بازار نفت و گاز. 

پاپی و همکاران  
(2018) 

های نفتی برای  های شرکتبرنامه 8
و بهبود تجهیزات    روزرسانیبه

 نفتی

با  در حال تغییر  هاینیازمندیاجات و یبا ملزومات، احت یسازگار 
 ها با فناوری روز دنیا. تجهیزات و فرآیند   روزرسانیبه

(؛ 2016حسینی )
جمالی و فلح  

(2017) 

 ها شاخص  ارزش 

 سایز ماتریس  8
 تعداد تکرار  3

 های صفر تعداد خانه 17

 های یک تعداد خانه 22

 های دو تعداد خانه 21

 های سه تعداد خانه 4

 Pهای  تعداد خانه 4

 مجموع  47
 های پر شده خانه % 73.4375
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 . جمع مقادیر سطری و ستونی   - 5جدول 

Table 5- Sum of row and column values. 

 

 سیستم. های ثبات  مؤلفه   - 6جدول 
Table 6- System stability factors. 

 

 

  
نما  تأثیرپذیریو    تأثیرگذارینمودار    1شکل   به قرارگ  دهدی م  شیرا  توجه  با  ناح  رهایمتغ   یریکه  و    یوابستگ  ،تأثیربه    توان یم  ه یدر هر 

 برد.  یپ ریمتغ  ک یاستقالل 

 . تأثیرپذیری و    تأثیرگذاری نمودار    - 1کل ش 
Figure 1 - Impact and effectiveness chart. 

یا   مسئلهجایگاه متغیرهای   2شکل  کرد.   لیتحل توان یافزار را ماستخراج شده از نرم  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریباال نقشه   ر ی با توجه به تصو
افزار میک مک  متقابل با نرم   تأثیربر اساس نظرات خبرگان و انجام فرایند تحلیل    تأثیرپذیریو    تأثیرگذارینمودار  ها را در  همان پیشران

 دهد. مینمایش  

 ( تأثیرپذیری ها ) جمع ستون  ( تأثیرگذاری جمع سطرها )  متغیرها  ردیف 

1 
های نفتی در مورد  و شرکت  هاسازمانهای  سیاست

 7 6 نگهداشت نیروهای متخصص 

 8 12 های نفتی در مورد تحقیق و توسعه های شرکتسیاست 2

 11 6 داخلی  بنیاندانشهای میزان همکاری با شرکت 3

 9 8 های نفتی میزان تاب آوری شرکت 4

 12 8 های نفتی ها و مجموعهمیزان همکاری و هماهنگی شرکت 5

6 
ها  مالی دولت )سنتی با استفاده از بانک تأمینهای  سیاست

 7 17 یا نوین از طریق بازار سرمایه( 

 12 6 راهبردهای باالدستی در مورد قراردادهای نفتی 7

8 
و بهبود   روزرسانیبههای نفتی برای های شرکتبرنامه

 10 13 تجهیزات نفتی 

 76 76 مجموع  

 وابستگی  تأثیر  شماره چرخش 

1 84 % 95 % 
2 100% 100% 
3 100% 100% 
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 انواع متغیرهای مسئله.   - 2شکل 

Figure 2 - Types of problem variables. 

ها، متغیر ورودی محسوب شده و به  ها هستند. این پیشرانترین مؤلفهو بحرانی   تأثیرگذارناحیه دوم، متغیرهای    هایپیشرانبر این اساس،  
نیستند. کنترل  قابل  سیستم  توسط  کلی  وجهی    هایشرانیپ  طور  بسیار  آسیب   صورتبه   زمانهم دو  و  می  تأثیرگذارپذیر  این   کنند.عمل 

شوند: متغیرهای با عدم پایداری آمیخته و به دو دسته تقسیم می   هاآنگیرند. طبیعت  ها در قسمت شمال شرقی میان مدار قرار می پیشران
 ریسک و متغیرهای هدف

 دهد. در نمودار قبلی را نشان می  هانیز نحوه پراکنش پیشران   3شکل  

 وضعیت پایداری سیستم.   - 3شکل 
Figure 3 - System stability status. 

دهد. با توجه به  ها بر روی یکدیگر را نمایش میمهم پیشران   هایتأثیرگذاریمیزان   4شکل پایدار است.    سیستم مسئله  ،3شکل با توجه به 
 ها، توسعه و نگهداشت به طور مستقیم و به میزان باالست. مالی بر روی برنامه  تأمین تأثیرگذارینمودار حاصل 
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 مستقیم.   تأثیرگذاری گراف    - 4شکل 
Figure 4 - Direct impact graph. 

 افزار میک مک(. مستقیم )خروجی نرم   تأثیرات های ماتریس داده   - 7جدول 
Table 7- Direct impact matrix data (mick mac software output). 

 
به طور مثال برای متغیر   7جدول  شود. در این جدول مجموع سطرهای  مربوط می   غیرمستقیم  تأثیراتبه ماتریس    8دول  ج  را داریم. 

شده است و همچنین جمع ستونی   یادداشت  تأثیرگذارینگهداشت تمام اعداد سطرها جمع زده شده و در ستون جمع سطرها یعنی میزان  
هر یک از    ذیریتأثیرپ و    تأثیرگذاریبه میزان    توانمیآورده شده است. با مقایسه این اعداد    هاستونمتغیر نگهداشت در ستون جمع کل  

 .پارامترها پی برد 

 مقادیر جمع سطری و ستونی.   - 8جدول 
Table 8- Row and column sum values. 

 

 ها پیشران  نگهداشت ...  توسعه ...  همکاری ...  آوری ... تاب  هماهنگی ...  مالی ...   تأمین  راهبردها ...  ها ... برنامه 
 نگهداشت ...  411 508 693 592 767 482 737 613

 توسعه ...  766 942 1300 1101 1408 878 1354 1130
 همکاری ...  452 550 738 646 830 522 792 668
 آوری ... تاب 479 589 822 700 899 573 876 719
 هماهنگی ...  546 691 931 774 1003 611 978 816

 مالی ...  تأمین 1048 1329 1840 1562 1994 1250 1932 1603
 راهبردها ...  433 530 730 630 784 496 747 635

 ها ... برنامه 864 1094 1471 1235 1573 967 1556 1305

 ها جمع کل ستون  جمع کل سطرها  متغیرها  ردیف 

 5035 4803 های نفتی در مورد نگهداشت نیروهای متخصص و شرکت  هاسازمانهای  سیاست 1

 6233 8879 مورد تحقیق و توسعه های نفتی در های شرکتسیاست 2

 8525 5198 داخلی  بنیاندانشهای میزان همکاری با شرکت 3

 7240 5657 های نفتی میزان تاب آوری شرکت 4

 9258 6350 های نفتی ها و مجموعهمیزان همکاری و هماهنگی شرکت 5

 5779 12594 ها یا نوین از طریق بازار سرمایه( مالی دولت )سنتی با استفاده از بانک  تأمین های  سیاست 6

 8972 4985 راهبردهای باالدستی در مورد قراردادهای نفتی 7

 7489 10065 و بهبود تجهیزات نفتی  روزرسانیبههای نفتی برای های شرکتبرنامه 8

 58531 58531 مجموع  



 

 

 

252 

ران 
مکا

و ه
ف 

شری
دی 

حمو
م

 /  
میم 

تص
ت،  

ملیا
ر ع

ق د
حقی

 و ت
ری

گی
وره 

د
7 ،

اره 
شم

2 ،
تان

ابس
ت

حه: 
صف

 ،
25

8
-

24
0

 

 دهد. نمایش می غیرمستقیمروابط را به طور  5شکل  (، تأثیرگذاریو وابستگی ) تأثیرگذاریبا توجه به توضیحات داده شده در خصوص 

 . غیرمستقیم نمودار جایگاه متغیرها از نظر روابط    -5شکل 
Figure 5- Graph the position of variables in terms of indirect relationships. 

 دهد. مهم متغیرها بر روی یکدیگر را نمایش می غیرمستقیم هایتأثیرگذارییزان م 6شکل  

 . غیرمستقیم   تأثیرات گراف    - 6شکل 
Figure 6- Indirect effects graph. 

بالقوه ارائه شده   صورتبه عادی و هم    صورتبه مستقیم و غیرمستقیم و هم    صورت به و وابستگی متغیرها    تأثیرگذاریمیزان    9جدول  در  
 است. 
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 و وابستگی متغیرها.   تأثیرگذاری میزان    - 9جدول 
Table 9- Impact and dependence of variables. 

 

 تدوین سناریو   - 3-2

روی  رسد که برای تدوین سناریوهای پیشمتقابل، به نظر می  تأثیرهای اجماع و اهمیت و خروجی تکنیک تحلیل  با توجه به شاخص 
تجهیزات نفتی در برابر   روزرسانیبه مالی نوین« و »  تأمینمالی سنتی در برابر    تأمین صنعت نفت ایران بایستی از دو حالت »  زنجیره تأمین

صنعت   زنجیره تأمین توان چهار سناریوی مختلف برای آینده  نفتی« انتخاب شوند. با توجه به این دو عدم قطعیت، می فرسودگی تجهیزات  
دمده، منبع محور، فرصت    زنجیره تأمین های  این دو پیشران کلیدی، چهار سناریوی باورپذیر با نام   بر اساسنفت در کشور، تدوین نمود.  
 سوز و نوین شناسایی شدند. 

های  شناسی سیستمای در روش ، استفاده شد. اجزای تعاریف ریشه CATOWEتدوین سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر از ابزار  برای  
 (. E(، محیط )O(، مالکیت )Wها )بینی(، جهانT(، تبدیل و دگرگونی )A(، عامالن و بازیگران )Cنرم عبارتند از: مشتریان )

 گردد: تشریح می 7شکل  های باورپذیر تدوین شده، مندرج در در ادامه مزایا، معایب و اجزای هر یک از سناریو

 صنعت نفت ایران.   تأمین سناریوهای باورپذیر زنجیره    -7شکل 

Figure 7- Believable scenarios of supply chain of Iranian oil industry. 

 

 

 

 

 پیشران  بندی رتبه 
  تأثیر 

 مستقیم 
 پیشران 

وابستگی  
 مستقیم 

 پیشران 
  تأثیر 

  غیرمستقیم 
 بالقوه 

 پیشران 
وابستگی  

 بالقوه   غیرمستقیم 

 1581 یهماهنگ  2151 ی مال تأمین 1578 یهماهنگ  2236 ی مال  تأمین 1
 1532 راهبردها 1719 ها برنامه 1578 راهبردها 1710 ها برنامه 2
 1456 ی همکار 1516 توسعه  1447 ی همکار 1578 توسعه  3
 1279 ها برنامه 1084 یهماهنگ  1315 ها برنامه 1052 ی تاب آور  4
 1236 ی تاب آور  966 ی تاب آور  1184 ی تاب آور  1052 یهماهنگ  5
 1064 توسعه  888 ی همکار 1052 توسعه  789 نگهداشت  6
 987 ی مال تأمین 851 راهبردها 921 نگهداشت  789 ی همکار 7
 860 نگهداشت  820 نگهداشت  921 ی مال  تأمین 789 راهبردها 8
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 ده دم   زنجیره تأمین سناریوی  

مناسبی برای نگهداری    هایبرنامه ها و  های خارجی امکان انتقال فناوری مدرن وجود ندارد و از طرفی سیاستاین سناریو به دلیل تحریم   در
های نفتی، بازدهی تجهیزات قوی و تحقیق و توسعه ضعیف شرکت  بنیاندانشهای  و تعمیرات تجهیزات موجود هم وجود ندارد. نبود شرکت

و کاهش کارایی   زنجیره تأمینفرسودگی تجهیزات نفتی باعث اختالل در عملکرد کل    مداوم خواهد کاست.  صورتبه نفتی را  های  و فناوری 
های طوالنی مواجه نموده و  های نفتی را با وقفه های شرکتمالی سنتی هم طرح  تأمین های نفتی به  کل آن خواهد شد. وابستگی شرکت

خارجی مشکالت را دوچندان   گذاریسرمایههای  بر خواهد شد. در این شرایط عدم استفاده از ظرفیتها زمانافزایش ظرفیت این شرکت
(: Cزیر خواهد بود: مشتریان )  صورتبهای نرم، اجزای این سناریو  هشناسی سیستمای روش خواهد کرد. در انتها با استفاده از تعاریف ریشه

های پاالیشی، پتروشیمی، پتروپاالیشی  (: شرکتAکنندگان عمدتا داخلی؛ عامالن و بازیگران )ها، صنایع و مصرف مشتریان سیستم، شرکت
تبدیل و دگرگونی ) نفت؛  وزارت  نفتی داخلی زیرمجموعه  توزیعTو صنایع  و  تولید  به مصرف   (:  پتروشیمی  و  نفتی  کنندگان  محصوالت 

(: اولویت با پاسخگویی به نیازهای داخلی است و با توجه به شرایط نامناسب تصوری برای نگاه به خارج وجود  Wها )بینیداخلی؛ جهان
ها و (: مجموعه شرکتE)   (: بازیگران داخلی دولتی )شاید به این خاطر حرکت صنایع نفتی بسیار کند است(؛ محیطOندارد؛ مالکیت )

 صنایع نفتی داخل کشور.

 منبع محور   زنجیره تأمین سناریوی  

شود و صرفا روی منابع مالی  مالی مانند بازار سرمایه و اوراق جدید اسالمی نادیده گرفته می  تأمینهای جدید برای  در این سناریو ظرفیت
کید میهای تحشود. همین موضوع باعث غفلت از طرحسنتی تاکید می در این سناریو   شود.قیق و توسعه شده و روی حفظ وضع موجود تأ

کید و با استفاده از یک سیاست کارآمد برای نگهداری و تعمیرات، بخش وسیعی از تجهیزات نفتی به روز شده  صرفا روی متغیرهای فنی تأ
ت  زنجیره تأمین های  شوند و این موضوع از اختالل و وارد مدار می به دلیل تمرکز روی منابع  ؛  ا حد زیادی خواهد کاستصنایع نفتی  اما 

 زنجیره تأمینهای بهبود و انتقال فناوری در  گذاران خارجی، فرصتهای گسترده بازار سرمایه و حتی سرمایهفیزیکی و عدم استفاده از قابلیت
(:  Cهای نرم از قرار زیر است: مشتریان )شناسی سیستمای تکنیک روش اجزای این سناریو با استفاده از تعاریف ریشه   شود.نادیده گرفته می

های نفتی، پاالیشی، (: مدیران شرکتAکنندگان خارجی؛ عامالن و بازیگران )ها و مصرف کنندگان داخلی و برخی شرکتها و مصرف شرکت
و پتروشیمی در داخل کشور و برخی    (: تولید و توزیع محصوالت پاالیشیTپتروشیمی و مدیران تصمیم ساز دولتی؛ تبدیل و دگرگونی )

خارجی   جهان  صورتبه کشورهای  )بینیمحدود؛  )Wها  مالکیت  است؛  اهمیت  حائز  آن  نشدن  بدتر  و  موجود  وضع  حفظ   :)O )
 گذاران خارجی.های تابعه وزارت نفت و برخی سیاست(: مجموعه شرکتEگیران داخلی؛ محیط )سازان و تصمیم تصمیم 

 فرصت سوز   ن زنجیره تأمی سناریوی  

تجهیزات در این زمینه تالشی صورت    روزرسانیبه های جدید، انتقال فناوری و  مالی طرح   تأمینهای متنوع برای  در این آینده با وجود فرصت
های نفتی در این حالت تشنه ورود فناوری، تجهیزات و قراردادهای جدید است. وجود تعارضات گسترده میان گیرد. مجموعه شرکتنمی 

تجهیزات را با وجود آزاد شدن منابع مالی قابل توجه با مشکل    روزرسانیبه های داخلی یا خارجی،  نفعان در مورد مدل همکاری با شرکتیذ
کنندگان داخلی و به  (: مصرف Cهای نرم عبارتند از: مشتریان )شناسی سیستممواجه خواهد ساخت. اجزای این سناریو با استفاده از روش 

نفعان دولتی با عالق متعدد و متنوع و تا حد زیادی متعارض؛ تبدیل و دگرگونی (: ذیAها و مصرف کنندگان خارجی )شرکت  طور بالقوه 
(Tتولید و توزیع فراورده :)بینیهای نفتی در مقیاس داخلی با وجود پتانسیل قوی برای ورود به بازارهای جهانی؛ جهان( هاW  همکاری با :)

نفعان مختلف (: قدرت ابتکار عمل میان ذیOارزد؛ مالکیت )ها و انتقال فناوری اگرچه ضرورت دارد ولی به دردسر آن نمیشرکتبرخی  
(: تصمیم سازان Eسازد؛ محیط )پراکنده شده و سیستم فاقد یک محور قدرتمند است و همین موضوع امکان تغییر را با مشکل مواجه می 

 داخلی فعال در حوزه نفت.

 نوین   زنجیره تأمین سناریوی  

دهد. در این سناریو با استفاده از ابزارهای مالی نوین بانکی، بازار سرمایه و سرمایه  این سناریو بهترین وضعیت را در میان سناریوها نشان می
های ی جدید و بهبود فناوریهای نفتی امکان زیادی برای رشد و توسعه فعالیت دارند. در حقیقت با انتقال فناورگذاران خارجی، شرکت
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با هماهنگی زیادی به فعالیت ادامه خواهد داد.    زنجیره تأمینهای مطرح داخلی و خارجی  موجود و استفاده از دانش تخصصی شرکت

هش  از نظر فناوری اطالعات هم بهبود یافته و به دلیل بهبود شرایط کاری، میزان مهاجرت نخبگان نفتی هم کا  زنجیره تأمین عملکرد  
اجزای این  های داخلی خواهند داشت.های مطرح خارجی هم تمایل بیشتری برای همکاری با شرکتخواهد یافت. در این آینده شرکت
های داخلی کنندگان، شرکت(: مصرف Cهای نرم به شرح زیر است: مشتریان )شناسی سیستمای روش سناریو با استفاده از تعاریف ریشه

و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی؛ تبدیل و دگرگونی   های داخلی و خارجی(: بازیگران دولتی، شرکتAیگران )و خارجی؛ عامالن و باز
(T فراورده توزیع  و  تولید  پتروشیمی در مقیاس گسترده؛ جهان(:  و  نفتی  و محصوالت  )بینیها  بدون  Wها  بازار جهانی  (: موفقیت در 

نفعان داخلی (: قدرت میان ذیOمیسر نخواهد بود؛ مالکیت )  هاآنجاد هماهنگی میان  همکاری با شرکای متعدد داخلی و خارجی و ای
های منسجمی برای  خود مؤثر هستند، اما قوانین و سیاست  تأثیرگذاریو خارجی مختلف پراکنده است و هر یک به اندازه دایره نفوذ و  

 . المللی بین قیاس کارهای نفتی در مو (: فضای کسبEشیوه فعالیت وجود دارد؛ محیط )

 گزینش سناریو محتمل   - 3-3

رتبه  شدند،  استخراج  کانونی  گروههای  با  مصاحبه  طریق  از  خبرگان  توسط  که  معیارها  برخی  گرفتن  نظر  در  با  مرحله  این  بندی در 
وین انجام شد. معیارهای  ن زنجیره تأمین فرصت سوز و  زنجیره تأمینمنبع محور،  زنجیره تأمیندمده،  زنجیره تأمینسناریوهای چهارگانه 

استخراجی عبارتند از: همخوانی با روندهای فعلی، همخوانی با آمارها و دادههای فعلی، محتمل بودن بر مبنای واقعیت. برای رتبهبندی  
 دهد.تایی نشان می  20های ماتریس تصمیم را در یک طیف داده  10جدول  سناریوها از تکنیک کداس استفاده شد. 

 ماتریس تصمیم.   - 10جدول 
Table 10- Decision matrix. 

 نتایج ماتریس نرمال شده را نشان می دهد.  11جدول  شوند. های ماتریس تصمیم نرمال میدر ادامه داده 

 ماتریس نرمال.   -11جدول 
Table 11- Normal matrix. 

 صورت به است، ماتریس نرمال موزون  25/0یکسان و برابر  هاآن ها که برای همه های ماتریس نرمال در وزن شاخصپس از ضرب داده
 آید. به دست می 12جدول  

 ماتریس نرمال موزون.   -12جدول 
Table 12- Normal weighted matrix. 

 محاسبه شده است.  13جدول  شود. مقادیر این فواصل در  کب برای هر گزینه محاسبه میدر ادامه فواصل اقلیدسی و تاکسی 

همخوانی با روندهای  
 المللی بین 

محتمل بودن بر مبنای  
 واقعیت 

های  همخوانی با داده 
 فعلی 

همخوانی با روندهای  
 داخلی 

 سناریو 

 فرصت سوز  زنجیره تأمین 9 5 4 20
 نوین  زنجیره تأمین 7 5 3 15
 منبع محور  زنجیره تأمین 7 7 2 14
 دمده  زنجیره تأمین 5 7 2 13

همخوانی با روندهای  
 المللی بین 

محتمل بودن بر مبنای  
 واقعیت 

های  داده همخوانی با  
 فعلی 

همخوانی با روندهای  
 داخلی 

 سناریو 

 فرصت سوز  زنجیره تأمین 1 0.714 1 0.65
 نوین  زنجیره تأمین 0.778 0.714 0.75 0.867
 منبع محور  زنجیره تأمین 0.778 1 0.5 0.929

 دمده  زنجیره تأمین 0.556 1 0.5 1

همخوانی با روندهای  
 المللی بین 

محتمل بودن بر مبنای  
 واقعیت 

های  همخوانی با داده 
 فعلی 

همخوانی با روندهای  
 داخلی 

 سناریو 

 فرصت سوز  زنجیره تأمین 0.25 0.178 0.25 0.162
 نوین  زنجیره تأمین 0.194 0.178 0.178 0.216
 منبع محور  زنجیره تأمین 0.194 0.25 0.125 0.232
 دمده  زنجیره تأمین 0.138 0.25 0.125 0.25
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 ماتریس فواصل برای هر گزینه.  -13جدول 
Table 13- Interval matrix for each option. 

 

 

 

 
 آید. به دست می  14جدول  در پایان رتبه هر سناریو بر مبنای ارزیابی نسبی گزینه ها نسبت به هم در  

 بندی سناریوها. رتبه   -14جدول 
Table 14- Ranking of scenarios. 

 فرصت سوز به عنوان محتمل ترین سناریو انتخاب شد.   زنجیره تأمیندر نهایت 

 گیری بحث و نتیجه   - 4

صنعت نفت ایران را  زنجیره تأمینهای کیفی و کمی در یک افق زمانی بلندمدت، به طور خاص، پژوهش حاضر با استفاده از ترکیب روش 
ترین بینی نبود، بلکه محتملهای باورپذیر که در آینده اتفاق خواهد افتاد، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. هدف پیش با هدف تبیین سناریو 

بر برون   سناریو  نگاهی  با  واقع  به  شد.  انتخاب  داخلی  مؤثر  عوامل  سیاستاساس  تحقق  راستای  در  به  گرا  اتکا  و  مقاومتی  اقتصاد  های 
را دارا هستند   هاآنریزی و کنترل  هایی برای تدوین سناریوها انتخاب شدند که مدیران صنعت توانایی برنامه های درون کشور، پیشران ظرفیت

 وجود ندارد در تدوین سناریوها مؤثر نیستند.  هاآننترل چندانی بر و عوامل خارجی که ک 

ک  ی آزمون ناپارامتر  کارگیریبه ق استخراج شد. سپس با  یتحق   مؤثرنه و مصاحبه با خبرگان عوامل کلیدی  یشین پژوهش ابتدا با مرور پیدر ا
ایب مینم،  از  شدند.  عوامل غربال  ادای عامل حذف گرد   8عامل،    16ان  ین  در  اد.  تکن  8ن  یمه  کاربست  با  تحلیل  یعامل  متقابل   تأثیرک 

های نفتی های شرکتمالی نوین( و برنامه  تأمین مالی سنتی در مقابل    تأمینمالی دولت )  تأمینهای  شدند. عوامل سیاست  یبندت ی اولو
 تأثیرگذارین درجه  ی ترشی ب  یات نفتی( داراو بهبود تجهیزات نفتی )فرسودگی تجهیزات نفتی در برابر به روز رسانی تجهیز  روزرسانیبه برای  

فرصت سوز،    زنجیره تأمینبودند و به عنوان مبنای سناریونگاری در تحقیق در نظر گرفته شدند. بر اساس این دو پیشران، چهار سناریوی  
زنجیره ترین وضعیت و سناریو نوین ایدآل  تأمین زنجیره دمده پرورش یافتند که  زنجیره تأمینمنبع محور و  زنجیره تأمیننوین،   زنجیره تأمین

 کشد. دمده بدترین وضعیت را به تصویر می تأمین

فعلی، محتمل بودن بر   نای همچنین بر مبنای معیارهای چهارگانه ارزیابی احتمال وقوع، )همخوانی با روندهای داخلی، همخوانی با داده  
ترین سناریو سوز به عنوان محتملفرصت  زنجیره تأمینو کاربست تکنیک کداس، سناریو  المللی(  مبنای واقعیت و همخوانی با روندهای بین 

های اندازی طرح های متنوع راه وجود فرصت  رغمبه صنعت نفت ایران، انتخاب شد. متأسفانه در این سناریو    زنجیره تأمینروی آینده  پیش
  ونقل حمل های اکتشاف، استخراج، پاالیش، بازاریابی و  تجهیزات در حوزه   ادوات و   روزرسانیبه های نوین و  مندی از فناوریجدید، بهره 

 سناریو  فاصله اقلیدسی  کب فاصله تاکسی 
 فرصت سوز  زنجیره تأمین 0.167 0.236

 نوین  زنجیره تأمین 0.1 0.172
 منبع محور  زنجیره تأمین 0.114 0.197

 دمده  زنجیره تأمین 0.113 0.159

 امتیاز هر گزینه  رتبه 
همخوانی با روندهای  

 المللی بین 
محتمل بودن بر  

 مبنای واقعیت 
همخوانی با  

 های فعلی داده 
همخوانی با  

 روندهای داخلی 
 سناریو 

1 0.356 0.131 0.093 0.132 0 

زنجیره  
فرصت    تأمین

 سوز 

4 -0.159 -0.013 -0.015 0 -0.132 
زنجیره  

 نوین  تأمین

2 -0.077 0.001 0 0.015 -0.093 
زنجیره  

منبع    تأمین
 محور 

3 -0.119 0 -0.001 0.013 -0.131 
زنجیره  

 دمده  تأمین
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نفعان در مورد مدل همکاری با  پذیرد. با وجود آزاد شدن منابع مالی قابل توجه وجود تعارضات گسترده میان ذیتالشی صورت نمی 

 اجه خواهد ساخت.های مختلف را با مشکل موهای داخلی یا خارجی، قراردادهای جدید در زمینه شرکت

 ها پیشنهاد   - 4-1

های گردد که همکاری و هماهنگی شرکتبرای مقابله با این موقعیت و تغییر روندهای فعلی جهت عدم موجه با چنین چالشی پیشنهاد می
سرشکن گردد.   هاآننفتی از جمله پاالیشی و پتروشیمی برای تحقیق و توسعه افزایش یابد تا هزینه تحقیق و توسعه برای رشد و ارتقا میان  

افهمین  بومی طور  زمینه  در  تحقیقاتی  مراکز  و  ها  دانشگاه  با  نفتی  فناوری  زایش همکاری صنایع  در حوزه   نایسازی  مانند  نفتی  هایی 
های نفتی.  صنعتی معتبر ایران برای ارتقای بخش فنی شرکت نایحفاری، اکتشاف، پاالیش و پتروشیمی و جذب دانششجویان دانشگاه 

تجهیزات   روزرسانیبه توسعه و    منظوربه داخلی فعال در حوزه نفت    بنیاندانشهای  دولتی از شرکتبایست دولت و بازیگران  چنین میهم
نفتی، پاالیشی    نایجذب منابع مالی سهامداران در گروه    منظوربه های الزم را به نحو احسن به عمل بیاورند.  های نفتی، حمایتو فناوری 

زنجیره پذیری  سازی نمایند. برای کاهش آسیبهای خود در بازار سرمایه شفافالیتهای نفتی در مورد فع و پتروشیمی بایستی شرکت
های خوشنام داخلی و کشورهای همسو با ایران در حوزه  صنعت نفت ایران در شرایط عدم قطعیت، در جهت اخذ قرارداد با شرکت  تأمین

تولید و صادرات محصوالتی که رقیب کمتری داشته و برای  گذاری روی  گردد که سرمایهپیمانکاری تالش گردد. همچنین پیشنهاد می
تر هستند انجام گیرد. در این زمینه توجه به استراتژی اقیانوس آبی در مقایسه با استراتژی اقیانوس قرمز و کشورهای واردکننده راهبردی

گیران و متولیان امر در جهت نماید. تصمیم  تواند به صنعت نفت کمک تر است میسبک  هاآنهایی از بازار که رقابت در شناسایی بخش
ریزی نمایند. مدیران سنتی برنامه  تأمینمالی از طریق اوراق جدید و متنوع بازار سرمایه به جای    تأمین  منظوربههای نفتی  تشویق شرکت

ویژه  اهتمام  موجود  نفتی  تجهیزات  نگهداشت  برای  مؤثر  تعمیرات  و  نگهداری  بحث  به  صنعت  داشتفنی  این ای  کاربست  باشند.  ه 
نوین خواهد بود که در آن موقعیت صنعت نفت ایران با    زنجیره تأمین  ایده آل ای بهتر مبتنی بر سناریو  پیشنهادات منجر به ساختن آینده

ته و با دریافت  استفاده از ابزارهای مالی نوین بانکی، بازار سرمایه و سرمایه گذاران خارجی، امکان زیادی برای رشد و توسعه فعالیت داش 
های مطرح داخلی و خارجی با هماهنگی زیادی به های موجود و استفاده از دانش تخصصی شرکتهای نوین و بهبود فناوریفناوری

فعالیت ادامه خواهد داد. به دلیل بهبود شرایط کاری منابع انسانی صنعت، میزان مهاجرت نخبگان نفتی هم کاهش خواهد یافت. در این  
 های مطرح خارجی تمایل بیشتری برای توسعه همکاری با ایران خواهند داشت.کتآینده شر 

 تعارض با منافع 
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