
 

 

َلیذ هذیزیت ٍ صٌبیع هٌْذعی هطبلعبت ت  

1331 ثْبر، 1، ؽوبرُ 5دٍرُ   

70-30صفحبت   

Online ISSN: 5544-6542  

Print ISSN: 6242-6452  

www.irijournals.com 

 

  گازی پاالیشگاه در دوار تجهیسات خرابی ای ریشه تحلیل
 

 3نگین صفی خانی، 2سید محمد حسین حجتی، 1ابوذر زارع خفری 

 ایزاى ؽیزاس، ؽیزاس، آساد داًؾگبُ صٌبیع، هٌْذعی ارؽذ كبرؽٌبعی داًؾجَي  1

 ایزاى ؽیزاس، ؽیزاس، ٍاحذ اعالهی آساد داًؾگبُ هٌْذعی، داًؾکذُ صٌبیع، هٌْذعی گزٍُ داًؾیبر 2

 ایزاى ؽیزاس، ؽیزاس، آساد داًؾگبُ صٌبیع، هٌْذعی ارؽذ كبرؽٌبعی داًؾجَي 3

 

 چکیده

ِ ، هَجزَد  تجْیزشات  اس گیزي ثْزُ در ّب عبسهبى هَفقیت اهزٍسُ عٌجؼ هیشاى  ؽٌبعزبیی ، یکزذیگز  ثزب  ّزب  آى عولکززد  هقبیغز

، ثْجزَد ٍضزعیت   ثزاي هٌبعت ارائِ راّکبر ٍ آى تحلیل ٍ عفض ٍ قَت ًقبط ثزرعی، ًبكبرایی هٌؾأ تؾخیص ٍ ًبكبرا عبسهبى ّبي

رٍػ  ثزب ثکزبرگیزي   اعزت  ًیزبس  ًیزش  صٌعت پبالیؼ ٍ پتزٍؽزیوی  در رٍ اسایي، اعت ّب عبسهبى ٍهغئَالى هذیزاى ّبي دغذغِ اس

RCA ثزب  ٍ گززدد  هؾخص كبرایی آًْب قَت ًقبط یب ٍ ًبكبرایی علت تب ثِ ثزرعی ٍ تحلیل ریؾِ اي ایي تجْیشات پزداختِ ؽَد 

 ٍ آیزذ  اصالح اًحزافبت ثذعت ٍ گیزي تصوین جْت هذیزیت ثزاي هفیذي اطالعبت،  FTAعلوی هبًٌذ  تکٌیک ّبي اس اعتفبدُ

ٍرٍدي ّزب  ، پزضٍّؼ  ایي ّبي یبفتِ اس اعتفبدُ ثب ٍ پزداخت هٌبثع تخصیص كبرایی ٍ عولیبت اًجبم ّبي ؽیَُ ثْجَد ثِ ّوچٌیي

ایي تحقیق ثزب عٌزَاى   . آًْب گزدد ٍ قبثلیت اطویٌبى ثخؾیذ كِ هٌجز ثِ افشایؼ ثْزُ ٍري ثْجَد زكت ّبٍ خزٍجی ّب را در ایي ؽ

درایزي پزضٍّؼ جبهعزِ آهزبري ؽزبهل      . تحلیل ریؾِ اي خزاثی تجْیشات دٍار در پبالیؾگبُ گزبسي پزبرط جٌزَثی اًجزبم گزفزت     

یکغبل گذؽتِ داؽزتٌذ ٍ دُ ًفزز اس خجزگزبى پبالیؾزگبُ پزبرط      دٍدعتگبُ دٍار پوپ ٍ الکتزٍهَتَر كِ ثیؾتزیي آهبر خزاثی را در 

پظ اس ؽٌبعبیی دعزتگبّْب هعیبرّزب ي خزاثزی ٍ سیزهعیبرّزبي     . ثَد، جٌَثی كِ تخصص در سهیٌِ تعوییزات ٍ ًگْذاري داؽتٌذ

داؽزتٌذ ٍ در اداهزِ    خزاثیْبیی كِ درطَل یکغبل گذؽتِ ثیؾتزیي تعذاد تکززار را . آًْب را ثِ كوک دُ ًفز خجزُ ؽٌبعبیی كزدین

هعیبرّبي خزاثی ٍ سیز هعیبرّبي آًْبرا تزعین كزدین ٍ پزظ اس آى ثزِ كوزک رٍػ تحلیزل علغزلِ      ، ثِ كوک رٍػ درخت خطب

هزاتجی هعیبرّب را ٍسى دّی كزدین ٍ ثزاعزبط ٍسى تزتیزت آًْزبرا هؾزخص كززدین ٍ عزمظ عزِ هعیزبر اٍل را اًتخزبة ٍ سیزز           

ثب تَجزِ ثزِ   . فزایٌذ تحلیل علغلِ هزاتجی ٍسى دّی ٍ ثِ تزتیت اّویت ٍسى رتجِ ثٌذي كزدین هعیبرّبي ایي عِ را ًیش ثِ كوک

ًتبیج ثِ دعت آهذُ ٍ تعییي اّویت خزاثی ّبیی كِ ثیؾتزیي تکزار راداؽتٌذ پیؾٌْبداتی را جْت رفزع خزاثزی ّزبي ریؾزِ اي     

جلَگیزي اس اتالف ٍقت ٍ اًزصي ٍ ّشیٌِ هزبلی ٍ اًغزبًی در    ایي دعتگبُ ّبي دٍار ارائِ دادین تبثذیي تزتیت ثِ پیؾزفت اقتصبد ٍ

 .  پبالیؾگبُ گبسي پبرط جٌَثی ٍ در ًْبیت در صٌعت كؾَرهبى كوک كٌین
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