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چکیده
رشد جمعیت جهانی و گسترش روزافزون صنایع سبب آسیب و تخریب محیطزیست و منابعطبیعی شده است به صورتی که این عامل به
یک مساله اساسی تبدیل شده و توجه بسیاری از محققان و صاحبان صنایع را به خود جلب کرده است .گرمای بیش از حد زمین ،تخریب
الیه اوزون ،موجودیت گازهای گلخانهای وغیره مسالهای است که در حد یک کشور و یک منطقه نبوده و موجودیت همه سرنشینان کره
خاکی را با مخاطره روبهرو خواهد کرد .در ایران نیز توجه به مساله محیطزیست به واسطه وجود ذخایر عظیم سوختهای فسیلی و استفاده
نامناسب از این ذخایر در پاالیشگاههای نفت و گاز که سهم به سزایی در انواع آلودگیهای محیطزیستی دارند اجتناب ناپذیر خواهد بود .به
همین جهت در این پژوهش بر آن بودهایم تا سیاستهای کاهش انتشار آالینده در این صنایع را مورد بررسی قرار داده و ضمن اولویتبندی
آنها برنامهریزان را در اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش آالیندهها و به ویژه گازهای گلخانهای یاری دهیم .بر این اساس با مصاحبه
با خبرگان دانشگاهی ،صنعت نفت و گاز و حوزه محیطزیست شاخصهایی به عنوان راهکارهای موثر در کاهش آالینده محیطزیست
شناسایی شده و با استفاده از تکنیک تصمیمگیری  ANPکه یکی از روشهای کارآمد در تصمیمگیری چندمعیاره است به رتبهبندی
شاخصها پرداختهایم .نتایج این پژوهش نشان میدهد که سیاست بانکداری انتشار نسبت به سایر سیاستها از اهمیت باالتری در صنایع
نفت و گاز جهت کاهش آالیندهها برخوردار است.
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سرآغاز
نگرانی بشر در زمینه محیطزیست در بعد ملی و جهانی هنگامی
آشکار شد که با توسعه صنعت و تکنولوژی ،استفاده از منابع
محدود تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید کره زمین رو به فزونی نهاد.
توسعه صنعتی و تکنولوژیکی هر کشور اگر چه سبب تسهیل در
تولیدات میشود اما متعاقب با آن سبب تسریع در روند تخریب
محیطزیست به دلیل ماهیت آن میشود .از طرفی افزایش
مصرف سوختهای فسیلی در صنایع و فعالیتهایی که برای
دستیابی به انواع این سوختها انجام میشود (که عمده این
فعالیتها در پاالیشگاههای نفت و گاز صورت میگیرد) و
آالیندههای حاصل از آن ،محیطزیست را متاثر از خود نموده و
صدمات جبرانناپذیری بر زندگی آدمیان و سایر موجودات زنده
وارد کرده است .بنابراین ،مساله حفاظت از محیطزیست و از
میان بردن عوامل آلودهکننده آن ،به عنوان یکی از مهمترین
مسایل عصر ما و نهادهای بینالمللی مطرح است .بنابراین ،با
توجه به فعالیتهایی که برای اکتشاف ،استخراج ،انتقال و غیره
در صنایع نفت و گاز انجام میشود که از مهمترین عوامل تولید
آالیندههای محیطزیست هستند بایستی سیاستگذاری در این
صنایع برای کاهش انتشار آالیندهها به عنوان مهمترین موضوع
سیاستگذاریهای محیطزیستی مدنظر قرار بگیرد.
در این مقاله تالش میشود با بررسی موضوع محیطزیست و
عوامل ایجاد آالیندگی در محیطزیست ،سیاستهای کاهش
انتشار آالیندگی را مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از این
سیاستها گامی در جهت حفظ محیط زیستمان و جلوگیری از
آسیب آن برداریم.
بیان مساله
از اواسط قرن هیجدهم میالدی همزمان با وقوع انقالب صنعتی
که منجر به استفاده از ماشین در تمامی عرصهها شد ،مصرف
انرژی و بالطبع منابع تامین آن ،رو به فزونی گذاشت.
سوختهای فسیلی به عنوان بهترین گزینه برای تامین انرژی
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .با ایجاد رفاه نسبی و تمایل جمعی
به دستیابی به آن و همچنین افزایش جمعیت ،موجب افزایش
مصرف سرانه انرژی شد .از سوی دیگر تولید انرژی از
سوختهای فسیلی ،از عمدهترین عوامل انتشار آالیندههای آب،
خاک و هوا بوده و روند رو به افزایش مصرف انرژی به خصوص
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در سه دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،به
گونهای است که نه تنها از ظرفیت خود پاالیی محیطزیست فراتر
رفته بلکه کنترل آالیندهها و کاهش آن جز معضالت اصلی
دولتها و سازمانهای متولی این امر بوده و هست .کنواسیونها
و معاهدات منطقهای و بینالمللی گرچه توانسته تا حدودی از
تولید آالیندهها کاسته و یا اثرات آن را کاهش دهد ،اما در مقابل
نیاز سرسامآور به انرژی هنوز راه طوالنی در پیش دارد.
روند کنونی افزایش مصرف انرژی در جهان ،بشر را با دو بحران
بزرگ روبهرو کرده است .نخست ،آلودگی محیطزیست در اثر
سوزاندن سوختهای فسیلی و دوم ،شتاب در جهت به پایان
بردن این منابع .تامین انرژی ،از پیش نیازهای اساسی رشد
اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی بشر است .روند صعودی مصرف
انرژی در جهان ،که با وقوع انقالب صنعتی در اواسط قرن
هجدهم میالدی آغاز شد ،هم چنان ادامه دارد )& Fetros
 .(Borani, 2014در مقابل ،آالیندههای ناشی از احتراق و
افزایش غلظت دیاکسیدکربن در اتمسفر و پیامدهای آن ،جهان
را با تغییرات برگشتناپذیر و تهدیدآمیزی مواجه ساخته است.
طی دو دههی گذشته ،یافتههای جامعهی علمی دربارهی افزایش
انتشار گاز کربن دیاکسید مرتبط با انرژی ،آگاهی بینالمللی را
افزایش داده است ) .(Fetros & Borani, 2014مصرف انرژی،
بیش از  09درصد انتشار گازهای گلخانه ای را موجب می شود
).(Lotfealipour & Ashena, 2014
با توجه به اثر منفی فعالیتهای بشری بر روی محیطزیست،
مباحث مهمی در دهههای گذشته مطرح شده است .تولید و
مصرف منابع انرژی به افزایش گازهای گلخانهای همچون
دیاکسیدکربن در جو منجر میشوند .این تولید گازهای
گلخانهای هستند که ادعا میشود سبب گرمایش جهانی،
بارانهای اسیدی ،سیل ،خشکسالی ،قحطی و عواقب فاجعه برای
آب و هوا بر روی زمین هستند ( & Abdelaziz, Saidur,
 )Mekhilef, 2011تمام این حقایق باید آگاهی مردم را باال
برده و تمهیدات ویژهای را نسبت به کاهش تولید گازهای
گلخانهای به وسیله کاهش و استفاده بهینهی منابع انرژی در
سراسر جهان استفاده نماید ).(Krewitt et al., 2009
حذف و کاهش گاز دیاکسیدکربن از فرایندهای صنعتی ،امروزه
یکی از مسایل روزمره و مورد بحث در جهان میباشد ،برای
جلوگیری از اثرات منفی تغییرات آب و هوایی ،پروتکل کیوتو(،)1
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دولتها را ملزم به کاهش ورود این گازها به اتمسفر مینماید.
دیاکسیدکربن یکی از مهمترین گازهای گلخانهای است که از
مهمترین منبع انتشار آن ،سوختن سوختهای فسیلی میباشد
(.)Setarehshenas et al., 2011
با افزایش مصرف سوختهای فسیلی ،آالیندههای حاصل از آن
محیطزیست را متاثر از خود نموده و صدمههای جبرانناپذیری بر
زندگی آدمیان و سایر موجودات زنده وارد کرده است .بنابراین،
مساله حفاظت از محیطزیست و از میان بردن عوامل آلودهکننده
آن ،به عنوان یکی از مهمترین مسایل عصر ما و نهادهای
بینالمللی مطرح است و برای کنترل و کاهش آلودگیها
راهکارهای مختلفی ارایه شده ،برنامههای متعدد کاهش آلودگی
در کشورهای مختلف در جریان است و برای کاهش آلودگیها
در سطح ملی و بینالمللی اقداماتی جدی صورت گرفته است
).(Manzour, 2015
بنابراین مساله اصلی ما در این پژوهش این است که با توجه به
سیاستها و اقدامهای به کار گرفته شده در سطح بینالمللی ،چه
سیاستهایی برای کاهش انتشار آالیندههای هوا در صنایع نفت
و گاز کشور ایران به کار گرفته شود که بتوانند در راستای هدف
کاهش انتشار آالیندهها در این صنایع موثر واقع شوند و همچین
این سیاستها بر اساس چه شاخصها یا معیارهایی مورد ارزیابی
قرار گیرند و اولویتبندی این سیاستها از نظر شاخصهای
تعیین شده به چه صورت باشد که بتوانیم یک اولویتبندی از
سیاستها برای صنعت نفت و گاز کشورمان برای اجرای آنها در
این صنایع ارایه دهیم و در نهایت باید یک اولویتبندی بر اساس
شاخصهای تایید شده به دست آوریم که در صنعت نفت و گاز
کشورمان بتوانیم بر اساس این اولویت سیاستها را در جهت
کاهش انتشار آالیندهها به کار بریم.
پیشینه تحقیق
توسعه سیاستهای محیطزیستی نیاز به مدلهایی برای
پیشبینی آثار سیاستها و ارزیابی آنها دارد .با توجه به اهمیت
موضوع ،مطالعههای زیادی با استفاده از الگوهای مختلف در این
زمینه شکل گرفته است که نمونهای از رایجترین مدلها در این
زمینه ،مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر هستند.
به نظر میرسد استفاده از مدل های تعادل عمومی برای تحلیل
سیاستهای انرژی و آثار این سیاستها بر اقتصاد از مدل
جارگنسان و هودسان در سال  1370آغاز شد ( & Hudson
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 .)Jorgenson, 1974پس از آن و از ابتدای دههی 39
مدلسازی تعادل عمومی به عنوان ابزاری قدرتمند به طور
گسترده برای تحلیل سیاستهای محیطزیستی و مباحث
مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است و در حالی
که مدلهای تعادل عمومیِ اولیه بیشتر «مدلهای والراسی»،
ایستا ،ساده و محدود به یک کشور بودند ،مدلهای اخیر تا حد
زیادی پویا و دربردارنده چند کشور و حتی با ابعاد جهانی هستند.
در مدلهای تعادل عمومی محیطزیستی ،با توجه به در نظر
گرفتن کشورهای مختلف و با عنایت به پویا بودن تحلیلها،
امکان بررسی پدیدههای محیطزیستی مانند تغییر دما و
بارانهای اسیدی به خوبی فراهم میشود .هر چند مسایل اقتصاد
محیطزیست در کشور در مطالعههای متعدد مورد بررسی قرار
گرفته است ،اما مساله بررسی تغییرات انتشار آالیندهها با کمک
مدل تعادل عمومی کمتر مورد توجه بوده است .نزدیکترین
مطالعهای انجام شده ،از روش داده -ستانده بهره گرفتهاند.
عتابی و همکاران ( ،)1333در مقاله مدلسازی نحوه پراکنش
آالینده  COبا استفاده از نرمافزار  AERMODدر پاالیشگاه 0
گازی پارس جنوبی ،از مدل  AERMODبه عنوان ابزاری برای
تجزیه و تحلیل انتشار  COخروجی از دودکشها و فلزهای
پاالیشگاه گازی شماره  0پارس جنوبی استفاده کرده است.
بررسی کیفیت هوا در محدوده مطالعاتی موردنظر نشان داد مدل
انتشار  AERMODیک مدل مناسب برای تعیین متوسط غلظت
ساعتی و ساالنه  COاز منابع انتشار نقطهای میباشد )Etabi et
.(al., 2014
از دیگر پژوهشهای داخلی صورت گرفته در حوزه انتشار
آالیندهها در صنعت نفت و گاز می توان به مقالهای تحت عنوان
بررسی راهکارهای کاهش انتشار گاز آالینده در اکسید گوگرد در
پاالیشگاههای نفت و گاز اشاره کرد که در این پژوهش با توجه
به قرارگیری پاالیشگاههای نفت و گاز در مجاورت مناطق
شهری و ضرورت توجه ویژه به کنترل آلودگیهای انتشار یافته
توسط پاالیشگاهها فرایندهای مختلف پاکسازی گاز پسماند مورد
ارزیابی قرار گرفته و نقش فرایندهای مورد استفاده در کاهش
آلودگی هوا مورد تبیین قرار گرفته است ).(Mehdipour, 2014
خو ،هو لونگ و همکاران ( ،)2910به بررسی عوامل موثر بر
انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی در چین به منظور شناسایی
عوامل کلیدی برای ارتقای سیاستهای کاهش انتشار کربن
پرداختهاند.)Xu, He, & Long, 2014( .
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کایوو اوجا و همکاران ( ،)2910به بررسی عوامل موثر بر انتشار
گاز دیاکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت و مصرف انرژی در
سه اقتصاد مهم در جهان ،چین ،اتحادیه اروپا و ایاالت متحده
آمریکا ،با استفاده از روش تجزیه پرداخته اند .آنها دو نوع
مختلف از تحلیل تجزیهی ریاضی انجام دادهاند :اول ،تجزیه و
تحلیل تجزیهی زنجیر که تغییرات مشاهده شده در انتشار
کربندیاکسید ناشی از احتراق سوخت به عوامل شدت و جمعیت
که یک عامل گسترده است ،تجزیه میشود .دوم ،تحلیل
تجزیهی بخشی مصرف انرژی نهایی ،که تغییر در مصرف انرژی
نهایی در بخش کشاورزی ،صنعت و بخشهای خدمات به اثرات
فعالیت ،شدت و ساختاری در بخشهای مختلف تجزیه میشوند.
نتایج تجزیه ،روندهای مشابهی را در همگرایی در هر سه اقتصاد
نشان می دهد .از سوی دیگر ،تفاوتهایی در روند توسعهی ناشی
از ساختارهای متفاوت در سه اقتصاد وجود دارد )Kaivo-oja et
.(al., 2014
چن و همکاران ( ،)2910در مطالعهای تحت عنوان کاهش
آلودگی هوا و کربندیاکسید در سیستم های انرژی شهری از
طریق روش برنامهریزی احتمالی فازی تحت عدم قطعیت با
توجه به تنش در حال افزایش ناشی از فعالیت های انرژی و
حفاظت از محیطزیست به دنبال ارایه مدل بهینهسازی ترکیب
فعالیتهای این دو بخش است که هدف عمده آن نیز کاهش
انتشار گازهای گلخانه ای است .مدل ارایه شده توسط چن و
همکاران قابلیت پیادهسازی در مقیاس های شهری و منطقه ای
را دارد و از این حیث نیز برتری خود را به نمایش می گذارد
(.)Chen et al., 2018
همچنین در مطالعه ای دیگر توسط مارکو ( )2913تحت عنوان
سیاستهای نفتی :ارزیابی انتقادی از نقش صنعت نفت و گاز در
تغییرات آب و هوایی به نقش صنعت نفت و گاز در تغییرات آب و
هوایی پرداخته شده است که در طول قرن گذشته در تولید دو
سوم گازهای گلخانهای نقش داشتهاند و نقش به سزایی را در
تغییرات اقلیمی انسانی ایفا کردهاند که میتواند صدمه
جبرانناپذیری را به بشریت و کره زمین وارد سازد .در این مقاله
به طور جامع به بررسی ادبیات مربوط به تغییرات آب و هوایی در
صنعت نفت و گاز پرداخته شده است و همچنین راهکارهای
متعدد در راستای کاهش تولید آالیندهها را مورد بررسی قرار داده
است (.)Grasso, 2019
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همانگونه که ذکر شد با مطالعه ادبیات پژوهش مالحظه میشود
که هر چند مسایل اقتصاد محیطزیست در کشور در مطالعههای
متعدد مورد بررسی قرار گرفته است ،اما مساله بررسی تغییرات
انتشار آالیندهها با کمک مدل تعادل عمومی کمتر مورد توجه
بوده است و نزدیکترین مطالعات انجام شده ،از روش داده-
ستانده بهره گرفتهاند.
در این مقاله پس از مطالعههایی در زمینه ادبیات موضوع ،عوامل
موثر بر سیاستهای کاهش انتشار آالیندهها در صنایع نفت و گاز
شناسایی شده است .سپس نگرش جامعه آماری تحقیق نسبت به
این عوامل از طریق پرسشنامه سنجیده شده و دادههای
جمعآوری شده مورد تحلیل قرار گرفتهاند .سپس بر مبنای تحلیل
صورتگرفته ،ابتدا وزن شاخصها نسبت به عوامل تعیین شده و
از طریق روش  ANPبه اولویتبندی سیاستها پرداخته شده
است .از سایر اهداف این مقاله که پس از مطالعه ادبیات تحقیق
و شناخت شکافهای تحقیقاتی صورت گرفته است عبارتند از:
 شناسایی عواملی که بر تدوین سیاستهای کاهش انتشارآالیندهها در صنایع نفت و گاز ،تاثیرگذارند
 بررسی وضعیت کنونی پاالیشگاهها و اهمیت آنها در اقتصادکشور
 شناسایی انواع آالیندههای موجود در صنایع نفت وگاز بررسی اثرات محیطزیستی هریک از آالیندههای موجود درصنایع نفت و گاز
روش شناسی تحقیق
در این تحقیق پس از مطالعههای کتابخانهای و جمعآوری
سیاستها و ادبیات نظری مربوط به مساله حاضر ،مراحل انجام
تحقیق پس از مطالعههای صورت گرفته به صورت خالصه به
شرح شکل ( )1است.
روش اجرای پژوهش
در این مقاله مفاهیم و تعاریف مربوط به سیاستگذاری
محیطزیستی و آلودگی در ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار
گرفت و در ادامه به اهمیت آلودگی در پاالیشگاههای نفت و گاز
پرداخته شد و همچنین منابع مهم آلودگی در پاالیشگاهها بررسی
شد.
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در ادامه به شناسایی سیاستهای محیطزیستی در داخل و خارج
از سطح ملی پرداخته شد و سیاستهای مهم این حوزه با توجه
به نظر خبرگان صنعتی و دانشگاهی گردآوری شد و عوامل موثر
بر ارزیابی این سیاستها مورد توجه قرار گرفت که این عوامل در
واقع شاخصهایی هستند که در ادامه با توجه به اهمیت آنها

توز پرسشنامه در جام ه آماری در ر ر ه شده و
ردآوری داده ها

ت ی ه مد

ا ی تحقیق م ابق با ا
پرسشنامه و مصاحبه

تشکی سوپر ماتر

حا
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سیاستها را اولویتبندی خواهیم کرد .بر این اساس یازده
سیاست محیطزیستی در صنایع نفت و گاز شناسایی و مورد
بررسی قرار گرفت که دستهبندی آنها طبق شکل ( )2به صورت
خالصه به تصویر کشیده شده است.

طراحی پرسشنامه ج تا ید شا
شده در مرحله مصاحبه

های مو ر در
مصاحبه با بر ان و ردآوری شا
ارز ابی و اولو بندی سیاس ها

های شناسا ی

ه ا سب ب ه
ت یه پرسشنامه ج ت یین وزن شا
ه ا و هر
هد ،هر از سیاس ها سب به شا
ها سب به م یارها
از شا

از

توز پرسشنامه در بین بر ان ن ی و دا ش اهی
ا ن حوزه

بدس آوردن وزن های مربو به هر دس ه از ماتر
ها و ت یین ر اساز اری آ ا

آولیه

تشکی ماتر

مقا سا زوجی مربو به هردس ه از
سوا

بدس آوردن سوپر ماتر حدی و اولو بندی
سیاس ها با توجه به سوپرماتر حا له

شک ( :)1ال ور م مراح اجرای پژوهش

سیاس

سیاس

تبلی ا

های ز س

های )اب ارهای( کن ر مس قیم

کن ر مب ن ی ب ر
اس ا داردهای ناوری

کن ر مب ن ی ب ر
اس ا داردهای
اجرا ی

محی ی

سیاس

های )اب ارهای( کن ر غیرمس قیم )اب ارهای ا صادی(

سیس م س رده
پردا

م ال ی ا

مس قیم

م ال ی ا

م ال ی ا

غیرمس قیم

رو کرد بازار

سیاس

شب ک ه

با کداری ا شار

شک ( :)2سیاس های محیطز س ی در نا

ف

و از

سیاس

پردا

جبران

سیاس

سوبسید

حب ا
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در تحقیق حاضر هدف انتخاب سیاست برتر برای کاهش انتشار
آالیندهها در صنایع نفت و گاز میباشد و شاخصهایی که در
دستیابی به این هدف تاثیرگذارند عبارتند از:
 کارایی اقتصادی
 اصل عدالت
 قابلیت اجرایی
 اصل قابلیت پذیرش
 اصل تطابق سازمانی
 اصل انعطافپذیری است
پس از این که شاخصها را جمعآوری کردیم الزم است که
شاخصهای کمی و کیفی را از هم جدا کنیم تا بتوانیم هر یک از
شاخصها با توجه به ماهیت آنها اندازهگیری کنیم .از
شاخصهای شناسایی شده شاخص کارایی اقتصادی دارای
ماهیتی کمی است و از طریق نرخ زیر به دست میآید:
= CDi

و سایر شاخصها شامل:
 اصل عدالت
 قابلیت اجرایی
 اصل قابلیت پذیرش
 اصل تطابق سازمانی
ردآوری دادهها
روشهای گردآوری دادهها در این تحقیق عبارتند از :مطالعههای
کتابخانهای و مطالعههای میدانی.
مطالعههای کتابخانهای :هدف از این مطالعهها ،مروری بر ادبیات
موضوع پژوهش و استخراج کارکردهای مورد استفاده در پژوهش
میباشد .این مطالعهها بیشتر براساس منابع اینترنتی ،کتب
خارجی و داخلی ،پایاننامهها و مقاالت داخلی و خارجی صورت
میگیرد.
مطالعههای میدانی :برای ارزیابی نتایج حاصل از مطالعههای
کتابخانهای پیرامون موضوع پژوهش انجام مطالعههای میدانی
ضروری میباشد .بدینمنظور از تجربیات خبرگان این حوزه
استفاده میشود.
ابزار جمعآوری اطالعات نیز عبارت است از:
پرسشنامه و مصاحبه :در مطالعههـای میدانی نظرات خبـرگان و

متخصصین حوزه محیطزیست و افراد متخصص در ارایه روشها
و تکنیکهای موثر در خصوص کاهش آالیندهها در صنایع نفت
وگاز در ایران ،به وسیله پرسشنامه و مصاحبه جمعآوری میشود.
پس از گردآوری دادهها و اطالعات از روشهای مذکور،
شاخصهای مهم برای ارزیابی سیاستهای کاهش انتشار
آالیندهها شناسایی میشوند و از طریق ابزارهای مصاحبه با
خبرگان و پس از آن تهیه پرسشنامه (برای تایید شاخصهای
گردآوری شده و تعیین وزن هر یک از شاخصها با توجه به نظر
خبرگان) ،اهمیت هر یک از شاخصها محاسبه شده و در نهایت
با در نظر گرفتن اهمیت شاخصها و به کمک تکنیکهای
اولویتبندی ،آلترناتیوها (سیاستها) را اولویتبندی میکنیم.
روش تحلی دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن
دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری فراهم
آمدهاند خالصه ،کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش
میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این
دادهها به منظور پاسخگویی به سواالت تحقیق فراهم آید .در این
فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیش
میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش به سزایی در
استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند ) .(Khaki, 2011در این
تحقیق از روش تحلیل عاملی برای دستهبندی و اولویتبندی
عوامل استفاده میشود .همچنین برای اهمیتگذاری و
اولویتبندی شاخصهای نهایی از تکنیک  ANPبرای رتبهبندی
شاخصهای تحقیق با کمک دادههای به دست آمده از خبرگان
استفاده میشود .در این تحقیق جامعه آماری شامل تمام
متخصصین صنعتی و دانشگاهی در حوزه سیاستهای
محیطزیستی هستند و روش نمونهگیری از نوع نمونهگیری
قضاوتی (غیراحتمالی هدفدار) است.
قلمرو مکانی این پژوهش پاالیشگاههای فعال کشور میباشد .در
این تحقیق جامعه آماری خبرگان دانشگاهی که دارای سابقه
فعالیت در حوزه محیطزیست و آالیندههای محیطزیستی بودهاند
و همچنین خبرگان صنعتی مشغول در بخشهای محیطزیستی
صنعت و  HSEپاالیشگاهها ،مدیران ارشد و متخصصین حاضر
در حوزه محیطزیست هستند.

شناسایی و الویتبندی سیاستهای کاهش انتشار آالیندهها در صنایع نفت و گاز

تج ه و تحلی ا ه های پژوهش
نتایج آماری حاصل از پژوهش شامل دو قسمت است که در
قسمت اول به تحلیلهای مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامه و
شاخصهای بهدست آمده میپردازیم و در قسمت دوم به
بررسیهای مربوط به روش اولویتبندی  ANPمیپردازیم .برای
انجام تحلیلهای آماری این تحقیق ابتدا به کمک مصاحبه با
خبرگان صنعتی و دانشگاهی ،شاخصهای مهم در خصوص
ارزیابی سیاستهای محیطزیستی در صنایع نفت و گاز را
شناسایی کرده و سپس از الگوی به دست آمده پرسشنامهای در
خصوص تایید شاخصها تدوین شده و با استفاده از نرمافزار
لیزرل( )2که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادالت
ساختاری طراحی و با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین
متغیرهای اندازهگیری شده ،میتواند مقادیر بارهای عاملی،
واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند،
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و از آن میتوان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل
عاملی مرتبه دوم ،تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر
(مدل یابی علّی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد ،شاخصهای
مدنظر برای تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه را به دست آورده و
شاخصهای بهدست آمده از مصاحبهها را مورد تایید قرار دادهایم.
پس از تایید شاخصها و به دست آمدن مدل نهایی تحقیق،
برای اولویتبندی سیاستها از پرسشنامه  ANPاستفاده کرده و
و وزنهای مربوط به هر ماتریس را به دست آورده و سپس از
طریق مقایسات زوجی تشکیل سوپر ماتریس به روش ANP
سیاستهای موجود را اولویتبندی کردهایم .مصاحبههای انجام
شده در پژوهش حاضر ،با انجام نهمین مصاحبه به عمق رسیده
که این نه خبره شامل پنج نفر خبره دانشگاهی و چهار نفر خبره
صنعتی میشود ).(Ranjbar et al. 2012
خالصه صحبتهای انجام شده با خبرگان و نظرات آنها در
جدول ( )1آورده شده است.

جدو (:)1

ارش مصاحبههای ا جام شده با بر ان ن ی و دا ش اهی

های اشاره شده توسط بره برای ارز ابی سیاس های محیط ز س ی
بره شا
1
قابلیت مقایسه بینالمللی داشته باشد ،معیار براحتی قابل فهم باشد ،اطالعات در دسترس باشند ،هزینه اجرایی معقول داشته باشد ،شرایط اجرای آن
برای همه یکسان باشد.
سیاست موردنظر با موقعیت جغرافیایی پاالیشگاه سازگاری داشته باشد ،مانع رشد اقتصادی مجموعه نباشد ،شفاف باشد ،قابلیت فهم عمومی داشته
2
باشد ،واقعبینانه و عملی باشد ،هزینه تشریفات اداری پایینی داشته باشد.
بتوان هزینه اجرایی آن را تخمین زد ،با خطمشیهای سازمان سازگار باشد ،کارایی محیطزیستی آن قابل اندازهگیری باشد ،قابلیت تغییر و اصالح
3
داشته باشد.
اطالعات در دسترس باشد ،میزان کاهش آالیندهها قابل اندازهگیری باشد ،هزینه اجرای آن از جریمههای در نظر گرفته شده کمتر باشد ،قابلیت
0
مقایسه داشته باشد ،مبهم نباشد ،بسترهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای اجرای آن فراهم باشد ،با سایر سیاستهای پاالیشگاه سازگاری داشته
باشد ،در راستای برنامههای توسعه پایدار باشد ،انگیزههای الزم برای اجرای آن سیاست را برای سازمان فراهم کند.
اطالعات الزم برای جمعآوری ،باید براحتی قابل دسترسی باشد ،هزینه پایینی داشته باشد ،با زیرساختهای دولت سازگار باشد ،همراستا با سایر
2
سیاستهای دولت باشد ،درجه کارایی محیطزیستی باالیی داشته باشد ،هزینه اجرای آن کمتر از هزینه انتشار آالیندهها باشد.
اجرای آن بر روی قسمت خاصی فشار نیاورد ،قابل فهم و اجرا باشد ،پیشزمینههای اجرای آن در پاالیشگاه فراهم باشد ،اجرای آن به صنایع نفت و
6
گاز آسیبی نرساند ،اجرای آن ساختارهای سازمانی را مختل نکند ،هزینه اجرای آن پایین باشد.
از لحاظ اقتصادی معقول باشد (با توجه به هزینهها و سایر خطمشیهای سازمان ،دارای انگیزه الزم برای اجرا شدن باشد) ،در اجرای آن مساوات و
7
برابری برقرار باشد ،میزان کاهش آالیندهها بهازای اجرای سیاست ،قابل حدس زدن باشد ،نیازهای اجرایی آن (اطالعات) قابل دسترسی و قابل فهم
باشند.
توسط صنایع قابل پذیرش باشد ،از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد ،هزینه اجرای آن معقول باشد ،در شرایط بحرانی قابل انعطاف باشد منجر به
0
کاهش مقدار چشمگیری از آالیندهها شود.
موثر و کارآمد باشد ،قابل اجرا بودن در سطح بینالمللی ،تاثیر آن بر رشد اقتصادی مثبت باشد ،با اهداف سازمان سازگار باشد ،باتوجه به منابع در
3
دسترس قابل اجرا باشد.
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با توجه به نظر خبرگان و جمعبندی این نظرها توسط محقق،
شاخصهای شناسایی شده برای ارزیابی سیاستها شامل موارد
زیر است که این شاخصها ابعاد اصلی برای تشکیل پرسشنامه را
تشکیل داده اند:
الف .قابلیت پذیرش
ب .کارایی اقتصادی
ج .اصل عدالت
د .قابلیت اجرا
و .اصل تطابق سازمانی
ه .میزان انعطاف پذیری
انتخاب هر یک از سیاستها (یا مجموعهای از سیاستها)
بستگی بسیاری به مالحظات عملی (نه فقط کارایی اقتصادی)
دارد که بیشتر از طرف اکثر تحلیلگران سیاسی و اقتصادی
نادیده گرفته میشوند .مهم آن است که این سیاستها عالوه بر
کارآمد بودن ،منصفانه و از لحاظ اجرایی امکانپذیر ،قابل اعتماد
و همچنین در جهت بهبود و توسعه ،پویا و مستمر باشند.
پس از شناسایی و گردآوری شاخصها ،پرسشنامهای برای تایید
این شاخصها تنظیم شده که در طراحی این پرسشنامه از
سواالت بسته استفاده شد و سواالت در دو دسته تنظیم شدند:
 .1پرسشهای جمعیتشناختی (که شامل جنسیت ،سن ،آخرین
مقطع تحصیلی ،سابقه کار و غیره میباشد)
 .2پرسشهای نگرشی و تخصصی در خصوص شاخصها که
شامل  10پرسش بوده و برای اندازهگیری آنها از طیف
لیکرت( )3استفاده شده است .الزم به ذکر است که مقیاس
لیکرت یک مقیاس روانسنجی است که مکررا در پرسشنامههای
پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد .در این مقیاس یا طیف
محقق با توجه به موضوع تحقیق خود ،تعدادی گویه را در
) است .در این جدول مهمترین شاخصهای برازش مدل و میزان
بهدست آمده برای هر یک از آنها و حد مجاز برای پذیرش مدل
ارایه شده است .با مقایسه ستون دوم و سوم جدول همه
جدو ( :)3شا
شا

اختیار شرکتکنندگان قرار میدهد تا براساس گویهها و
پاسخهای چندگانه ،میزان گرایش خود را مشخص کنند.
در مجموع  167شرکت کننده در این پژوهش مورد مطالعه قرار
گرفتهاند و اطالعات توصیفی این افراد از لحاظ تحصیالت به
شرح جدول ( )2است.
جدو ( :)2اطالعا

تو یفی مربو به م یرتحصیال
راوا ی
2
21
03
60
37
167

تحصیال
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
مجموع

و عالوه بر این 23 ،نفر از این افراد در پست کارمند 31 ،نفر در
پست کارشناس و  23نفر باقی مانده در سطح کارشناس ارشد در
رده پست سازمانی در حال خدمت بوده اند.
ارز ابی بخش ا دازه یری مد
در این قسمت به منظور بررسی پرسشنامههای مورد استفاده در
پژوهش روایی سازه با کمک روش تحلیل عاملی با استفاده از
نرمافزار لیزرل بررسی شده است .هدف اصلی روش شناسی
تحلیل عاملی ،مطالعه نظم و ساختار موجود در دادههای چند
متغیره است .نتایج تحلیل عاملی تاییدی ابعاد استخراج شده از
پرسشنامه که روایی سازه مربوط به پرسشنامهای که در پژوهش
به

کار

رفته

است

RMSEA

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
شاخص نیکویی برازش ()GFI

به

شرح

شاخصها به جز شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته در حد
مطلوب هستند .بنابراین مدل مربوط به تحلیل عاملی تاییدی
متغیر وابسته (سیاستها) با دادههای حاصل از پژوهش برازش
مناسبی دارد.

های برازش مربو به تحلی عام تا یدی پرسشنامه
ا شا ر

در د
1/2
12/6
22/7
30/3
22/2
199

مقدار شا
9/933
1/26
9/39

حد مجاز
پایین تر از9/90
پایین تر از3
باالتراز9/3

شناسایی و الویتبندی سیاستهای کاهش انتشار آالیندهها در صنایع نفت و گاز
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI
شاخص برازش هنجار نیافته ()NNFI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI

در شکل ( )3مدل تحلیل عامل تاییدی سیاستها نشان داده
شده است .در تصویر ضرایب همبستگی بین متغیر وابسته
(سیاستها) با  6بعد (کارایی اقتصادی ،اصل عدالت ،قابلیت
اجرایی ،اصل قابلیت پذیرش ،اصل تطابق سازمانی و اصل

شک ( :)3بارهای عاملی هرسوا و می ان

در ادامه برای پایایی پرسشنامه مقدار بارهای عاملی هر سوال و
میزان  Tمحاسبه شده است و مشاهده شد که مقدار  Tمحاسبه
شده در همه شاخصها به جز شاخص عدالت دارای مقدار
مطلوب بوده است .از آنجایی که مقدار  Tشاخص عدالت در بازه
 36/1تا  -36/1قرار گرفته بود از مدل حذف شد.
ا ی تحقیق
مد
پس از بررسی سیاستها و شاخصهای مهم جمعآوری شده در
این حوزه ،و با توجه به نتایج مصاحبهها و پرسشنامهها ،مدل
نهایی تحقیق به صورت شکل ( )0ارایه میشود که در واقع
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باالتراز9/3
باالتراز9/3
باالتراز9/3

9/07
9/32
9/36

انعطافپذیری) و همچنین رابطه بین هر یک از ابعاد با سوالهای
مربوط به آن بعد آورده شده است .از بین این شش بعد فقط اصل
عدالت ضریب همبستگی پایینی ( )r= 0. 08با متغیر سیاست
دارد.

ای آنها در تحلی عاملی تا یدی م یر سیاس

مبنایی برای انجام محاسبههای آماری و سایر تجزیه و
تحلیلهای مرتبط میباشد.
گزینههای مشخص شده در شکل ( )0به شرح جدول ( )0است.
جدو (:)4

نهها (آل ر اتیو ها)
آل ر اتیوها

A1

استانداردهای اجرایی

A2

استانداردهای مبتنی بر فناوری

A3

تبلیغات

A4

سیستمهای سپرده-پرداخت

A5

پرداخت سوبسید یا یارانه
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A6

مالیات مستقیم

A10

سیاست حبابها

A7

مالیات غیرمستقیم

A11

سیاست عملیات بانکی (بانکداری انتشار)

A8

سیاست شبکه سازی

A9

سیاست جبران
ا خا سیاس

کارا ی ا صادی

A11

A1

ابلی

A

ابلی
ا
پ رش

اجرا

A

ب رت ر

A

شک ( :)4مد

اولو بندی سیاس ها
برای استفاده از روش  ANPو اولویتبندی سیاستها با استفاده
از نرمافزار اکسل و نرمافزار سوپردسیژن( )0در ابتدای کار باید
ماتریس مقایسات زوجی را تشکیل داده و ضمن انجام مقایسات
زوجی نرخ ناسازگاری مربوط به هر ماتریس را به دست آوریم.
همانگونه که در شکل ( )0مشخص است مدل از  2معیار و 11
گزینه (آلترناتیو) تشکیل شده است بنابراین باید به ازای هر یک
از معیارها نسبت به گزینهها ،معیارها نسبت به هدف (انتخاب
سیاست) و هر یک از گزینهها نسبت به معیارها ماتریس
مقایسات زوجی تشکیل بدهیم .که در اینجا ما  11ماتریس
مقایسه زوجی به ازای هریک از معیارها نسبت به گزینهها2 ،
ماتریس مقایسه زوجی به ازای هر یک از گزینهها نسبت به
معیارها و یک ماتریس مقایسه زوجی به ازای معیارها نسبت به
هدف را تشکیل دادهایم که هر یک از این ماتریسها از طریق
میانگین امتیازات  19خبره (که شامل ده ماتریس به ازای هر
یک میشود) به دست آمدهاند.
یجه یری و پیشن ادها
با مطالعه این پژوهش با سایر پژوهشها در ادبیات تحقیق
مالحظه میشود که هر چند مسایل اقتصاد محیطزیست در

A

ا ت ابق
سازما ی

A

A4

می ان ا
پ ری

A3

ا

A2

A1

ا ی تحقیق

کشور در مطالعههای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است ،اما
مساله بررسی تغییرات انتشار آالیندهها با کمک مدل تعادل
عمومی کمتر مورد توجه بوده است و نزدیکترین مطالعههای
انجام شده ،از روش داده -ستانده بهره گرفته اند.
بنابراین در این مقاله پس از مطالعاتی در زمینه ادبیات موضوع،
عوامل موثر بر سیاستهای کاهش انتشار آالیندهها در صنایع
نفت و گاز مورد شناسایی و رتبهبندی قرار گرفته است که در
متن پژوهش بدان پرداخته شده است.
همچنین از جمله دستاوردهای مهم این پژوهش این است که
سیاستهای اقتصادی و غیراقتصادی محیطزیستی را با هم
مقایسه کرده و به عنوان یک سبد سیاست در نظر گرفته است
که اصوال این سیاستها یا از دید اقتصاددانان بررسی میشود و
تاکید آنان بر روی ابزارهای اقتصادی محیطزیست است و از
بررسی ابزارهای اقتصادی غافل میشوند و یا اینکه از دید
طرفداران افراطی محیطزیست بررسی میشود که این دسته
برخالف دسته قبل جنبه اقتصادی سیاستها را نادیده میگیرند و
به تجزیه و تحلیل میپردازند .بنابراین در این پژوهش تالش شد
که بدون سوگیری و با درنظر گرفتن همهی سیاستهای موجود
در پاالیشگاههای نفت و گاز ،آنها را مورد بررسی قرار دهیم و با

شناسایی و الویتبندی سیاستهای کاهش انتشار آالیندهها در صنایع نفت و گاز

توجه به شاخصها یا معیارهای به دست آمده از نظر خبرگان به
ارزیابی و اولویتبندی آنها بپردازیم.
حفـاظت محیطزیست به هـرگونه عملیاتـی که بـرای نگهـداری
محیط زیست یا جلوگیری از تخریب آن صورت میگیرد ،گفته
میشود .حفاظت از محیط زیست ،عبارتست از تالشی که به
منظور حفظ سالمتی محیط و انسانها ،در سطوح شخصی،
جدو ( ) :اولو
رد ف
1
2
3
0
2
6
7
0
3
19
11

وزن
9/200
9/109
9/123
9/112
9/962
9/923
9/929
9/902
9/930
9/9311
9/922
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سازمانی یا دولتی ،از محیط طبیعی محافظت میکند .در این
پژوهش نیز تالش شد تا ضمن بررسی ابعاد مختلف
محیطزیست ،سیاستهای کاهش انتشار آلودگی در صنعت نفت
و گاز را به صورت مطالعه موردی مورد بررسی قرار داده و با
اولویتبندی آن تصمیمگیران را در حفظ محیطزیست بر مبنای
اولویت های به دست آمده یاری کنیم.
بندی سیاس ها

سیاس ها
) A11سیاست بانکداری انتشار(
) A10سیاست حبابها(
) A9سیاست جبران(
) A8سیاست شبکه سازی(
) A4سیستمهای سپرده -پرداخت(
) A5پرداخت سوبسید یا یارانه(
) A7مالیات غیرمستقیم(
) A6مالیات مستقیم(
) A1کنترل و نظارت مستقیم مبتنی بر استانداردهای اجرایی(
) A2کنترل و نظارت مستقیم مبتنی بر استانداردهای فناوری(
) A3تبلیغات(

طبق نتایج حاصل از اجرای روش  ANPبرای اولویتبندی
سیاستها در این پژوهش مشاهده شد که شاخص کارایی
اقتصادی با وزن 9/3007از اهمیت باالتری نسبت به سایر شاخصها
برخوردار است و همچنین سیاست (بانکداری انتشار) با وزن
 9/2006نسبت به سایر سیاستها دارای اهمیت باالتری است.
اولویتبندی سیاستها با توجه به سوپرماتریس حدی به دست
آمده بهصورت جدول ( )2میباشد .در ادامه سایر سیاستها به
ترتیب مشخص شده اند:
 سیاست بانکداری انتشار سیاست حباب سیاست جبران سیاست شبکه سازی سیاست سیستمهای سپرده  -پرداخت سیاست پرداخت سوبسید سیاست مالیات غیر مستقیم سیاست مالیات مستقیم سیاست کنترل مستقیم مبتنی بر استانداردهای اجرایی -سیاست کنترل مستقیم مبتنی بر استانداردهای فناوری

 سیاست تبلیغاتبنابراین با اجرای این پژوهش مشخص شد که سیاستهایی
برای کاهش انتشار آالیندهها در صنایع نفت و گاز میتوان به
مرحله اجرا در آورد عبارتند از:
 سیاست کنترل و نظارت مستقیم مبتنی بر استانداردهای اجرایی سیاست کنترل و نظارت مستقیم مبتنی بر استانداردهای فناوری سیاست تبلیغات سیاست سیستم سپرده -پرداخت سیاست پرداخت سوبسید یا یارانه سیاست مالیات مستقیم سیاست مالیات غیرمستقیم (مالیات سبز) سیاست جبران سیاست حباب سیاست شبکهای و سیاست بانکداری انتشارا ههای مد ر ی برای پیشن اد در
از

نا

ف

و

1911  بهار و تابستان،11  شماره،11  سال،پژوهشهای محیطزیست

، به جای اولویتبندی و انتخاب فقط یک سیاست بهینه،میباشند
با توجه به وزن هر دسته از سیاستها یک سبد متشکل از
، زیرا.سیاستهای موجود در دستههای مختلف را انتخاب کنیم
در این صورت انتخاب منعطفتر و متعادلتری خواهیم داشت و
همچنین میتوان به عنوان پیشنهاد پژوهشی دیگر پس از
 ابتدا با استفاده از،شناسایی سیاستها و شاخصهای موردنظر
روش رضایتبخش شمول یکی از مدلهای غیرجبرانی در
 سیاستهایی که حداقل مطلوبیت را ندارند از، میباشدMCDM
سبد سیاستها خارج کرده و برای مابقی سیاستهای موجود
.درسبد یک روش جبرانی مانند پرامتی را بر روی آنها اجرا نمود
ادداش ها
1.
2.
3.
4.

Kyoto accord
Lisrel
Likert scale
Super decision
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با توجه به اجرای این پژوهش به برخی پیشنهادهای کاربردی
برای اجرا در صنایع نفت و گاز دست یافتیم که مهمترین این
:پیشنهادها به شرح زیر قابل ذکراند
 برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان بخشهای مختلف افزایش دقت در،برای حفاظت موثرتر از خطوط لوله و انتقال
. استخراج و غیره،عملیات اکتشاف
 ایجاد تنوع اقتصادی برای کاهش آسیبهای ناشی از کاهش.درآمدهای نفتی در اثر اقدامهای مقابلهای
، استفاده موثر و بیشتر از همکاری و کمکهای دوجانبه.منطقهای و بینالمللی برای تحقق اهدف کنوانسیونها
 آمادگی برای مقابله و مدیریت پیامدهای سو تغییر آب و هوا.ناشی از فعالیتهای نفتی
و در نهایت از جمله پیشنهادهایی که میتوان برای تحقیقات آتی
عنوان کرد این است که با توجه به اینکه سیاستها شامل
،دستههای مختلفی شامل سیاستهای مبتنی بر اقتصاد
 سیاستهای مبتنی بر بازار و غیره،سیاستهای مبتنی بر نظارت
مناب
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