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 نفت پاالیشگاه هایپروژه عمر چرخه فازهای در پایداری هایاولویت شناسایی

 
 4 زاده خراسانی اکبرعلی، 3 خرازی محمدرضا، 2و* پور قلی یعقوب، 1 نسب هاشمی حمیدرضا سید

 دانشگاه تهران ی،عمران، دانشکده فن یدانشکده مهندس 1
 دانشگاه تهران ی،دانشکده فن ی،مهندس سازیینهبه یقاتیگروه تحق یرمد 2

 یرکبیردانشگاه ام یدار،محقق ارشد، دفتر توسعه پا 3
 یرانا ینفت یهاو پخش فرآورده یشپاال یشرکت مل یستزیطحفاظت مح یسرئ 4

 ترویجینوع مقاله: 

 12/07/1399پذیرش:          16/01/1399دریافت: 

 

 چکیده

 نینفت در توسعه کشورها و همچن یشگاهپاال هایپروژه خصوصبه یو انرژ یربناییز هایپروژه یگاهبه جا توجه با

 دنبال به تحقیق این بلندمدت،و  مدتکوتاهدر  هاآن اقتصادی حتی و اجتماعی محیطی،زیستمخرب  یراتتأث

مختلف در چرخه عمر و  یآن با فازها یقو سپس تطب داریپا توسعه یاتادب بر مبنای ارزیابی چارچوب شناسایی

 هاییتواز اول یقیدق یلچارچوب ارائه شده، تحل یتاز جامع ینانتا عالوه بر اطم نفت است پاالیشگاه مختلف هایبخش

 مدیریتی مختلف هایالیه در مدیران برای تحقیق این دستاوردهایشود.  انجامچرخه عمر  یدر فازها یداریپا

. دهدینشان م بلندمدت یدگاهرا با د گیریتصمیم بحرانی مسیر ابهامات کاهش با مرحله هر در و نموده سازیتصمیم

 صنعت خواهد بود. ینا نظرانصاحبو  یرانمد یاردر اخت گیریتصمیم مختلف هایحوزه در قدرتمندی ابزار لذا

 گیریتصمیم چارچوب پایداری، هایاولویت عمر، چرخه نفت، پاالیشگاه پایدار، توسعهکلیدی:  کلمات
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 مقدمه  -1

توسعه و توسعه یانم ینتر شدن است. در ایشرفتهشدن و پ یبزرگ شدن، بهتر شدن، قو یجیتدر یندتوسعه فرآ

دهه  که تا اواسط ی. در توسعه سنتشودیم یفتعر یداردر مقابل توسعه پا است که عمدتاً یمفهوم یسنت یافتگی

 یمصرف ینمودن مواد خام به محصوالت و کاال یلو هدف توسعه تبد ایده است، الب بودهغ یدگاهد یالدیم 1970

 [،2و1]است  نموده یفدر چهار عامل تعر یرز مطابقمفهوم توسعه را  یگذشته، جامعه جهان قرنمین طیبوده است. 

 تیصلح و امن .1

 یتوسعه اقتصاد .2

 یتوسعه اجتماع .3

 که متضمن صلح و توسعه است یمل تیحاکم .4

 یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یت،نمونه بدون صلح و امن یوابسته هستند. برا یکدیگرتوسعه به  یفمورد اول در تعر سه

 یکپارچگی پایدار توسعه مفهوم در لذا[. 3] استانسان  یازن ینو فلسفه توسعه تأم یاصل ایدهو بالعکس.  یستممکن ن

 .شوندمی مطرح یکدیگر کنار در زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، توسعه میان

را  تیبشر ازین را منتشر نمود؛ که مجدداً« مشترک ما ندهیآ»و توسعه  زیستیطمح یجهان ونیسیکم 1987در سال 

در  اردیمفهوم توسعه پا یعنوان آغاز رسمبه ونیسیکم نیگزارش ا نیقرار داده بود. همچن داریتوسعه پا تیدر مرکز

 [.4است ] به کار گرفته شده یکتب و مقاالت متعدد

نسل  ییبدون به خطر انداختن توانا یکنون یازهاین یناست که موجب تأم یاتوسعه یدارپا توسعه یفتعر یناساس ا بر

 .شودیخود م یازهاین یندر تأم یندهآ

فصل  عنوانانسان در مرکز توجه قرار گرفته است و به یازهایرفع ن ،آن گیریشکل یاز ابتدا یدارتوسعه پا یمدر مفاه

 یاهتوسعه در پروژه یجادانسان ا یازهایمؤثر در رفع ن هایاز روش یکیاست.  مطرح شده یفتعار یهدر کل یمشترک

 .دارند یایژهو یگاهجا یانرژ یهایرساختدر حوزه ز یشگاهیپاال یهااست که پروژه یربناییز

ر د گیرییم. انتخاب و تصمهستند یو کاهش فقر الزم و ضرور یرشد اقتصاد یشافزا یبرا ییبنا یرز هایپروژه

 یدر کشورها وجودنیاست. باا یرگذارتأث یستیزیطمح یداریبر پا هایرساختدر ز گذارییهسرما یزانخصوص نوع و م

در  خصوصاً هایرساختتوسعه زعالوه ه[. ب5] امده استیبه وجود ن هایرساختبه ز یمناسب یتوسعه، دسترسدرحال

ه ک شودیتمام م ایمنطقه ستیزطیرساندن به مح یبآس یمتوابسته به صنعت نفت، عموماً به ق هایحوزه پروژه

ر مسائل ب ینشوند. توجه به ایمیم وهوا و اقلآب ییراتبلندمدت مانند تغ یچیدهپ یامدهایمواجهه مکرر با پباعث 

نوع  ینا یساخت و نگهدار ی،زیردر برنامه یستی،ز یطمح یداریو پا یاقتصاد -یات اجتماعارتقاء موضوع یتاهم

 .کندیم یدتأک هایرساختز

 ادبیات تحقیق -2

های توسعه پایدار های ارزیابی مبتنی بر شاخصروش عموماًی مفاهیم توسعه پایدار، ارشتهانیمبا توجه به ماهیت 

یحونبه را هاساخته و آن یرا کم دهیچیپ یو اجتماع یکیزیف هایدهیاست که پد یابزار ،شاخص. اندشده دادهتوسعه 

شده  فیتعر مناسبیصورت به هاشاخص کهی. درصورتدنماییباشد، ارائه م یریگمیتصم ندیقابل استفاده در فرآ که

 در ما به هابه جهت مخالف آن اینمودن حرکت به سمت اهداف و  نییتوسعه، توسط تع ندیدر فرآ توانندیباشند، م



    

    FARAYANDNO 

71/ شماره 3991 پاییز/ نشریه علمی  
40 

 .[6کند ] کمک قضاوت

گانه سه هایهی، عمدتاً در پا1992در سال  ویخصوصاً بعد از کنفرانس سازمان ملل در شهر ر داریتوسعه پا هایشاخص

بر  ینمبت هایروش با استفاده از یداریپا یابیاند. ارزشده فی( تعریستیز طیمح ،یاجتماع ،ی)اقتصاد داریتوسعه پا

-شاخص هاکه در آن یقاتی. تعداد تحقشودیم یابیارز تیعاز جام نانیاست که موجب اطم یروش یداریپا هایشاخص

 ایهدر حوزه پروژه یداریپا هایتوسعه شاخصتاکنون است.  توجه قابل اندشده فیو تعر ییشناسا داریتوسعه پا های

 یداریپا یها-شاخص یانرژ هایژهپرو نهیدر زم نیهمچن[. 9-8-7] بوده است یادیز قاتیموضوع تحق ییربنایز

در حوزه  هاشاخص لیو تحل فیبر تعر مبتنی هایی نیز[. در این راستا پژوهش13-12-11-10اند ]استفاده شده

 [.14] نداشده داده های صنعت نفت و گاز توسعهپروژه

-15است ]مختلف مورد توجه محققان بوده هایدگاهدی با و هاصنعت نفت و گاز در حوزه هایدر پروژه داریتوسعه پا

ورود مسائل  هایدتهدی و هاشده و فرصت قیتلف یداریانجام گرفته موضوعات پا قاتیتحق نیاز آخر یکیدر [. 16

انتخاب [. 17است ] شده یصنعت نفت بررس یهاشرکت در حوزه پروژه کی هاییزیردر مناسبات و برنامه یداریپا

شده  ینفت بررس شگاهیپاال هایدر پروژه یاضیمدل ر کیبا استفاده از  قاتیاز تحق یکیدر  2SO کاهش نهیبه ویسنار

 نیأمو ت ستیزطیمح یمانند بازساز یداریپرداختن به مسائل مرتبط با پا شیزااف یدر گزارش[. همچنین 18] است

توجهات به  شیافزا رغمیعل[. 19] شده است یبررس کایدر آمر یمیپتروش یهاشرکت انیدر م یصنعت هاییانرژ

؛ تسین داریتوسعه پا یاستادر ر یعزم جهان کیدهنده موضوع نشان نیصنعت نفت، ا هایدر پروژه یداریمسائل پا

 مسئله همواره نیمنابع نفت ادامه دارد و ا شیدر برداشت و پاال یو اقتصاد نینو هایروش نهیتوسعه علم در زم رایز

 [.20] بوده است ریپذ دیتجد هاییو انرژ داریپا یانرژ نیتأم هایرقابت روش تیموجب کاهش قابل

 نیهمچن[. 21] اندشده 1یدارینفت متهم به تظاهر به پرداختن به پا عیوابسته به صنا هایشرکت ریاخ هایسال در

 ایهاز پروژه برداریبلندمدت در ساخت و بهره دگاهیو د یداریمذکور عموماً معتقدند پرداختن به مسائل پا هایشرکت

 هایراه افتنی یجاصنعت به نیبزرگ در ا های. لذا شرکتدهدیکاهش م مدتکوتاه در را هاصنعت، درآمد آن نیا

 هاییو استفاده از تکنولوژ یلیفس هایدر استفاده از سوخت زتریتم یهاروش افتنیبلندمدت بر  دگاهیبا د داریپا

که منجر به لزوم ادامه  یانرژ ریناپذ دیانسان به منابع تجد یبا توجه به وابستگ[. 22] اندکاهش کربن تمرکز کرده

ود صنعت ش نیا هایپروژه یکه منجر به کاهش اثرات منف یهر تالش شود،یم یلیفس یهادادن به استفاده از سوخت

در  یداریپا یابیکه باهدف ارز یقاتیازجمله تحق [.17]کم گرفته شود دست دیباشد، نبا یآن جزئ ریهرچند تأث

-نهیهز زانیکربن به همراه برآورد م دیاکسید دیکاهش تول هاینهیگز یصنعت نفت انجام شده است بررس یاهپروژه

 [.23]است  یاضاف های

 ردیزمان انجام گصورت همبه داریتوسعه پا هیپا و با در نظر گرفتن سه کپارچهیصورت به کهیدرصورت یداریپا یابیارز

مختلف  راحلم اینکهبا توجه به  نیهمچن [.25-24دهد ]یقرار م رانیمد اریدر اخت یرگیمیتصم یبرا یدیابزار مف

. ردیچرخه عمر انجام گ دگاهیبا د یداریپا یابیالزم است ارز هستند، یتجمع راتیتأث یدارا شگاهیچرخه عمر پروژه پاال

 [.26] هستند بیعمر و تخر انیو پا یبرداربهره د،یونقل، ساخت و تولمراحل شامل استخراج مواد خام، حمل نیا

های پاالیشگاه نفت هم مورد بررسی پروژه خصوصاًهای صنعت نفت و های پایداری در پروژهارزیابی یکپارچه پایه

                                                            
1 Green Washing 
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ی گیری و ارزیابی پایداری و دستیابی تصمیمهاچارچوبمحققان بوده است. یک گروه تحقیقاتی در این زمینه به ارائه 

ی ارشتهانیمهای پاالیشگاه نفت پروژه کهییازآنجا[. 27های پاالیشگاه نفت پرداخته است ]به انیس پایداری برای پروژه

ها ، دارای پیچیدگیشودیمآوری باال انجام هایی از فرآیند آن با فنو بخش نفعان متفاوت استبوده، در ارتباط با ذی

ز های این صنعت نیهای پویا در ارزیابی پایداری برای پروژهو شرایط منحصر به فردی هستند، لذا به توسعه چارچوب

ماید ییر یافته و تطبیق نتا چارچوب ارائه شده برای شرایط خاص هر پروژه تغ شده استدر تحقیقات گذشته پرداخته 

گیری، گاهی اتخاذ تصمیم در زمان کوتاه برای های ذاتی و شرایط متفاوت تصمیمعالوه به دلیل پیچیدگی[. به28]

گیری سریع نیز در یکی دیگر از تحقیقات گروه مذکور مورد های این صنعت مورد نیاز است. چارچوب تصمیمپروژه

ارزیابی پایداری  ٔ نهیدرزمضوعات دیگری نیز در مطالعات این گروه تحقیقاتی [. مو29بررسی قرار گرفته است ]

 [.31-30های پاالیشگاه نفت مورد بررسی قرار گرفته است ]پروژه

لذا در این تحقیق با استفاده از دو دیدگاه علمی و صنعتی، به کمک ادبیات تحقیق و متخصصین فعال در حوزه 

ت های این صنعهای توسعه پایدار جهت ارزیابی پایداری پروژهچارچوبی متشکل از شاخصهای پاالیشگاه نفت، پروژه

 . در ادامه با بیان متدولوژی و مراحل کار، چارچوب مذکور توسعه داده شده است.است دهیگردارائه 

 شناسیروش -3

 های پایداری از منابعبرداشت نگرانیجهت بررسی و ارائه چارچوب ارزیابی پایداری مراحل مختلفی باید طی شوند از 

کلی  هایبرای دستیابی به فاکتورهای کمی مناسب و مرتبط و نهایتاً ترجمه شاخص هاشاخصمختلف تا غربالگری 

قابل  1های استفاده شده در شکل های صنعت نفت. مراحل و روشادبیات تحقیق به فاکتورهای قابل استفاده در پروژه

 مشاهده است.

 
 یداریپا یابیارز چارچوب توسعه مراحل و هایمتدولوژ یتوال -1 شکل

های توسعه پایدار باشد، لذا در مرحله اول به سه بخش اقتصادی، اجتماعی چارچوب ارزیابی پایداری باید شامل پایه
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تعریف  پایههای توسعه پایدار برای هر گردد. سپس با استفاده از ادبیات تحقیق، شاخصزیستی تقسیم میو محیط

شود، این طور که مشاهده میدهد. همانها نشان میهای انتخاب شده را به همراه منابع آنشاخص 1شد. جدول 

 اند.در تحقیقات استفاده شده کراتبهها شاخص

 های توسعه پایدار مبتنی بر ادبیات تحقیقشاخص -1جدول 

 داریپا توسعه یهاشاخص داریپا توسعه یهاهیپا
 منابع

[
34]

 

[
33]

 

[8]
 

[
25]

 

[7]
 

[
14]

 

[
32]

 

 یاجتماع

 X X  X  X X یبرابر و فقر

 X X  X X  X یسالمت

 X X X X X  X تیامن و یمنیا

 X X  X   X التیتحص و آموزش

 X   X X X X رفاه

 یستیز طیمح

  X X X X X X هوا

  X X X X X X آب

  X X X X X X خاک و نیزم

  X  X X X X یعیطب منابع

   X X X  X زنده موجودات

 یاقتصاد

       X یانرژ مصرف

  X   X X X یمال

  X X X X X X یاقتصاد یوربهره

  X     X اشتغال

  X     X درآمد

ی المللنیبی هاسازمان[ و همچنین استانداردهایی که 34های جهانی در حوزه توسعه پایدار ]سپس با استفاده از نگرانی

در  هاآنی بزرگ نفتی مانند توتال و شل از هاشرکتو  اندکردهجهت ارزیابی پایداری ارائه  2GRIمستقل مانند 

ی از فاکتورها فهرست، Fuzzy Delphi[، با استفاده از روش 35] اندکردهگزارش توسعه پایدار ساالنه خود استفاده 

ای همتخصصان در حوزه پروژه ازنظرر پاالیشگاه نفت و با استفاده عمتوسعه یافت. سپس با استفاده از مدل چرخه

برای دیدگاه صنعتی نیز بررسی و تأیید  Focus Groupشده، با استفاده از روش پاالیشگاه نفت، چارچوب توسعه داده

 گردید.

 Fuzzy Delphiروش  -3-1

معیاره از مقبولیت باالیی میان محققان برخوردار گیری چند های پرکاربرد تصمیمیکی از روش عنوانبهروش دلفی 

[ و موجب بهبود عملکرد این تکنیک 36برای اولین بار با تئوری فازی ترکیب شد ] 1985است. این روش در سال 

[. با توجه به قدمت تکنیک دلفی، 37های بعد نیز با اعمال تغییراتی استفاده شده است ]قدیمی شد. این روش در سال

های مختلف است. در این تحقیق از روش زیر گیری در حوزههای مختلفی در تصمیمها و شاخهدارای شکل این روش

                                                            
2 Global Reporting Initiative (GRI) 
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 استفاده شده است:

 هامرحله اول: تولید مجموعه داده

𝑞𝑘]گروهی از متخصصان نظراتشان را در مورد مسئله یا مسائل تحقیق با فرمت 
(𝑖)

. 𝑟𝑘
(𝑖)

](𝑝) ای از اعداد بازه صورتبه

 کنند )مشابه اعداد خاکستری(؛ که در آن:اعالم می

i  معرفiامین متخصص 

k  معرفkامین تکرار 

p  معرفpامین سؤال 

q, r  نظر متخصص بر اساسمعرف حد پایین و باالی تخصیص شده 

 مرحله دوم: تولید عدد فازی

𝑈فرض کنیم  = [𝛾. 𝜂] ⊂ (−∞. افراز پیوسته  Sنهایت اعداد باشد. در این صورت این مجموعه به تعداد محیط بی (∞+

(𝐼1. … . 𝐼𝑆) که با  استنهایت دارای یک نقطه وسط گردد. هر یک از افرازهای مجموعه بیتقسیم می𝑥𝑠 دهیم. نشان می

آوردن عددی فازی مطابق  به دستهایی که در باال تعریف کردیم جهت محدوده بر اساسلذا تواتر نظر متخصصان 

 شود:زیر محاسبه می صورتبه، 2شکل 

𝑦𝑠
(𝑝)

= ∑ 𝛿𝑠
(𝑖.𝑝)

𝐼

𝑖=1

 

 شود:زیر تعریف می صورتبهتابع تخصیص بوده و  𝛿که در آن 

𝛿𝑠
(𝑖.𝑝)

= {1              𝑖𝑓 𝑥𝑠 ∈ [𝑞𝑘
(𝑖)

. 𝑟𝑘
(𝑖)

](𝑝)

0                              𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

 شود:زیر استفاده می صورتبهجهت محاسبه عدد فازی متناظر هر سؤال از بیشترین مقدار برای سؤال 

𝑦∗
(𝑝)

= max
𝑠=1.….𝑆

{𝑦𝑠
(𝑝)

} 

 شود:زیر محاسبه می صورتبهبنابراین تابع عضویت برای عدد فازی مربوط به هر سؤال 

𝑌(𝑝)(𝑥𝑠) =
𝑦𝑠

(𝑝)

𝑦∗
(𝑝)

     .        𝑠 = 1. … . 𝑆 

 
 تابع عضویت برای روش فازی دلفی -2شکل
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 مرحله سوم: تولید عدد حقیقی از عدد فازی

 شده استدر این تحقیق برای تولید عدد حقیقی از عدد فازی از روش مرکز ثقل استفاده 

𝐶𝑂𝐺(𝑝) =
∫ 𝑌(𝑝)(𝑥𝑠) × 𝑥𝑠 × 𝑑(𝑥𝑠)

∫ 𝑌(𝑝)(𝑥𝑠) × 𝑑(𝑥𝑠)
 

 مرحله چهارم: ارزیابی اجماع نظرات

شد، به معنی رسیدن به اجماع نظر بوده و تکرارها  7/0فاصله پاسخ متخصصین از میانگین کمتر از  کهیدرصورت

 متوقف خواهند شد.
𝑖𝑓 (𝐶𝑂𝐺(𝑖.𝑝) − 𝐶𝑂𝐺(𝑝)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ < 0.7         ∀𝑖 ∈ {1. … . 10}) ⟹ 𝑆𝑡𝑜𝑝 

 Focus Groupروش  -3-2

های مختلف فاکتورهای پایداری متخصصان ارتباط بخش ازنظرطور که بیان گردید، با استفاده برای این منظور همان

 .شده استبا مراحل مختلف چرخه عمر پاالیشگاه سنجیده شده و از جامعیت روش اطمینان حاصل 

 جدول تصمیم جهت سنجش ارتباط میان مراحل چرخه عمر پاالیشگاه و فاکتورهای پایداری -2جدول 
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𝐹𝑖            

های ها و فاکتورهای کمی توسعه پایدار را جهت استفاده در پروژهلیست شاخص 2نهایتاً با استفاده از روش فوق، جدول 

 دهد.پاالیشگاه نفت نمایش می

 موردی مطالعه -4

های کمی و کیفی با بررسی ادبیات بیان گردید، توسعه شاخص 1تر در روش تحقیق و نمودار طور که پیشهمان

های های جامع توسعه پایدار از ادبیات تحقیق در حوزهدر شناسایی شاخص کهییازآنجاتحقیق انجام شده است. 

رجمه ت منظوربهی امرحلههای صنعت نفت، ژهمختلف علم، استفاده شده است، به دلیل ماهیت متفاوت و صنعتی پرو

های صنعت نفت و ی معنادار در حوزه پروژههاشاخصو تفسیر اهداف پشتیبان معیارهای ادبیات تحقیق به 

گذاشته  ی کمی و کیفی صحههاشاخصمتخصصین این صنعت بر  ازنظرهای نفت اضافه گردید تا با استفاده پاالیشگاه

 شود.

متخصصین این واحد صنعتی  ازنظر، با استفاده شده استدی که بر روی پاالیشگاه شیراز انجام در یک مطالعه مور

 ه استشدها انجام گرفته است. مشخصات متخصصینی که در این خصوص از نظراتشان استفاده ارزیابی و غربالگری

 .شده استارائه  3به شرح زیر در جدول 
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 مشخصات متخصصین -3جدول 

 التیتحص زانیم سانسیل سانسیلفوق یدکتر

 نیمتخصص تعداد 2 5 3

 یکار سوابق 0-10 10-15 15 از باالتر

 نیمتخصص تعداد 1 5 4

تعریف گردید.  1های کیفی جدل فاکتورهای کمی در ساختار شاخص 140با استفاده از منابعی که ذکر شد، تعداد 

با فازهای مختلف مدل  هاآنمیزان اهمیت فاکتورها و ارتباط  Fuzzy Delphiلذا مطابق توضیحات، با استفاده از روش 

اند. بندی رسیدهمرحله کارشناسان در همه فاکتورها به جمع 3( بررسی شده است و طی 2چرخ عمر پاالیشگاه )جدول 

 ارزیابی کارشناسان از طریق مقیاس لیکرت و تعاریف زیر انجام شده است:

 نامربوط کامالً  -1

 نامربوط  -2

 نسبتاً مربوط  -3

 مربوط  -4

 کامالً مربوط  -5

ای از نمونه 4اند، در این مرحله حذف شدند. در جدول نامربوط شناسایی شده کامالًتا  نامربوطنهایتاً فاکتورهایی که 

 تبدیل نظر متخصصان به عدد فازی و محاسبه عدد غیرفازی مجموع ارائه شده است.

 نمونه عنوانبهنظر مجموع محاسبه عدد فازی و غیرفازی کردن  -4جدول 

𝛿1
(𝑖.30)

 𝛿2
(𝑖.30)

 𝛿3
(𝑖.30)

 𝛿4
(𝑖.30)

 𝛿5
(𝑖.30)

 
Expert 
(i) 

0 0 0 1 1 1 

0 0 0 1 1 2 

0 0 0 1 1 3 

0 0 0 0 1 4 

0 0 0 0 1 5 

0 0 0 0 1 6 

0 0 0 0 1 7 

0 0 0 0 1 8 

0 0 0 0 1 9 

0 0 0 0 1 10 

𝑦1
(30)

 𝑦2
(30)

 𝑦3
(30)

 𝑦4
(30)

 𝑦5
(30)

 

 

0 0 0 3 10 

𝑌(30)(𝑥1) 𝑌(30)(𝑥2) 𝑌(30)(𝑥3) 𝑌(30)(𝑥4) 𝑌(30)(𝑥5) 

0 0 0 0.3 1 

𝐶𝑂𝐺(30)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

4.77 

ارائه گردید، شرط همگرایی کنترل شده است و به دلیل اهمیت این  4در مورد مثالی که در جدول  نمونهعنوان به

 .در مرحله دوم در نظرسنجی متخصصان شرکت نکرده استگرایی در مرحله اول اتفاق افتاد. لذا این فاکتور فاکتور هم

 اند.گرا شدهمرحله هم 3حداکثر در  بر این اساس همه فاکتورهای کمی
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 محاسبه انحراف معیار و بررسی شرط همگرایی -5جدول 

Expert 
(i) 

𝐶𝑂𝐺(𝑖.30) 
𝐴𝐵𝑆(𝐶𝑂𝐺(𝑖.30)

− 𝐶𝑂𝐺(30)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

1 4.5 0.27 

2 4.5 0.27 

3 4.5 0.27 

4 5 0.23 

5 5 0.23 

6 5 0.23 

7 5 0.23 

8 5 0.23 

9 5 0.23 

10 5 0.23 

فاکتور توسط متخصصان مرتبط تشخیص داده  101فاکتور شناسایی شده در مرحله اول تعداد  140از میان  تیدرنها

از منابع مختلف بوده و تنها معرف یک نگرانی در حوزه پایداری بودند مستلزم  برگرفتهاین فاکتورها  کهییازآنجاشد. 

فاکتور کمی حاصل  101های صنعت نفت و خصوصاً پاالیشگاه نفت هستند. لذا بررسی و ترجمه و تفسیر به زبان پروژه

یست فاکتورهای نظران حوزه نفت و گاز بررسی شده است و لغربالگری، در این مرحله توسط متخصصان و صاحب

 نهایی، در پیوست مقاله ارائه شده است.

هایی که بر مبنای ادبیات تحقیق توسعه داده طور که بیان شد، در این بخش از روش تحقیق چارچوب شاخصهمان

شده بود، بر مبنای دیدگاه صنعتی بررسی و نهایی شد. لذا در چارچوب مذکور رویکرد علمی و عملی و یا دانشگاهی 

 لحاظ شده است. زمانهم صورتبهتی و صنع

 نتایج -5

ت در های پاالیشگاه نفارزیابی پایداری پروژه جهتهای کیفی و فاکتورهای کمی در بررسی نتایج این تحقیق، شاخص

قات تحقی بر اساسساختارمند و سلسله مراتبی  صورتبهها و فاکتورها کشور شناسایی شد. در این راستا شاخص

پیشین پیشنهاد گردید. سپس فاکتورها با مدل چرخه عمر پاالیشگاه تطبیق داده شد تا اطمینان از جامعیت و پوشش 

( شگاهیپاالمحدوده تحقیق عالوه بر رویکرد تحقیقاتی، با رویکرد صنعتی و زمانی )در فازهای مختلف چرخه عمر پروژه 

 مطالعه موردی عالوه بر تقویت رویکرد صنعتی، موجب عنوانبهالیشگاه شیراز نیز مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از پا

 ها در کشور شد.انطباق چارچوب ارزیابی توسعه داده شده با شرایط بومی پاالیشگاه

گیری از سطوح استراتژیک و های مختلف تصمیمتواند به مدیران در الیهچارچوب ارائه شده در این تحقیق می

های توسعه پایدار ارائه شده در این مقاله دارای کاربردهای تا سطوح تاکتیکی کمک کند. شاخصگذاری سیاست

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می هاآن ازجملهوسیعی بوده که 

 یداریپا سیاند محاسبه و شگاهیپاال یهاپروژه یداریپا یابیارز -

 زمان طول در آن لیتحل و یداریپا شاخص راتییتغ کنترل و یبرداربهره زمان در هاشگاهیپاال یابیارز -

 از) بلندمدت دگاهید با و یداریپا یهاشاخص بر یمبتن کنندگاننیتأم و سازندگان مانکاران،یپ نهیبه انتخاب -

 (دروازه-تا-دروازه زیآنال قیطر

 شگاهیپاال پروژه یاجرا جهت محل نیدارتریپا انتخاب -
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مالحظات علمی و صنعتی و اطمینان از جامعیت روش، ابزاری  زمانهمچارچوب ارائه شده با توجه به در نظر گرفتن 

های ها و فاکتورهای پایداری حاکی از نگرانیکند. شاخصو مطمئن برای مدیران این صنعت فراهم می اعتمادقابل

تواند ابزاری برای ارزیابی موضعی دیدگاه و به روش جامع، میها با جهانی و صنعتی بوده و عالوه بر بررسی پاالیشگاه

برداری و یا تبعات بلندمدت انتشار گازهای نیز فراهم نماید. برای مثال ارزیابی اجتماعی اثرات پاالیشگاه در فاز بهره

 های پایداری باشند.های دیگر شاخصتوانند خروجیای و غیره میگلخانه

های پایداری با توجه به محدودیت تحقیقات در این حوزه و اهمیت و جایگاه پایداری در پروژههای شاخص نیهمچن

مک توانند کهای صنایع وابسته به نفت و گاز در کشور، میزیربنایی انرژی، حساسیت و اهمیت زیاد توسعه پروژه

 شایانی به توسعه علم در این زمینه نموده و منشأ تحقیقات آتی باشد.
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