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معرفي يك سيستم مديريت محيطزيست جامع در طرحهاي توسعهی ميادين نفتي
(مطالعهی موردی :طرح توسعهی ميدان نفتي آذر ،استان ايالم)
كوشــا شوشتري اخوان* ،كارشناس محيطزيست امور  HSEشــركت مهندسي و توسعه نفت   رضا رحمن قلهكي ،مشاور امور  HSEشركت مهندسي و توسعه نفت

چکیده

تحقيق حاضر كه با هدف ايجاد ســازگاري و همسويي سياستهاي صنعت نفت كشور با الزامات محيطزيستي
تدوين شــده است ،سعي دارد تا با ارائهی الگوي مناسب سيســتم مديريت محيطزيست (  )EMS1در صنعت
نفت به تشــريح آن در طرحهاي توســعهی ميادين نفتي و ارائهی راهكارهــاي عملي جهت كنترل ،كاهش و
حذف آلودگيهاي عمده و برنامهريزي جهت حصول به اهداف موردنظر محيطزيستي بپردازد ]1[.یک سیستم
مدیریت محیطزیســت میبایســت ضمن پايش اثرات مثبت و منفي توســعهی يك ميــدان نفتي در مراحل
ســاختماني و بهرهبرداري و همچنين نهادينه كردن روشهاي تقليل اثرات منفي به تعيين ساختار تشكيالتي
موردنياز جهت كنترل و كاهش اثرات زيســتمحيطي و رساندن آنها به سطوح قابلقبول بپردازد .براي نيل به
اهداف مذكور بیان شده ،ابتدا گزارش ارزیابی اثرات محیطزیست (  )EIA2طرح میدان نفتی آذر در استان ايالم،
شهرســتان مهران همراه با برنامهی مدیریت محیطزیستی تعدادي از طرحهای توسعهی ميادين نفتي شركت
ملي نفت ايران ،مورد مطالعه و بررســی دقیق قرار گرفت و پس از جمعآوري اطالعات پايه ،سيســتم مديريت
محيطزيســتي ميدان نفتي آذر براي مراحل ســاخت و بهرهبرداري مورد بررسي قرار گرفت .مقالهی حاضر بر
آن اســت كه چالشها و تنگناهاي سيستم مدیریت محیطزیســتی طرحهای توسعهای میادین نفتی ایران را
مــورد ارزيابي قرار دهد كه منجر به ارائهی راهكارهاي موثر در كنترل و كاهش آلودگي ،همچنين مقايســهی
هزينه با ســودمنديهاي حاصل از استقرار سيســتم شده است .مطالعهی حاضر حاكي از آن است كه استقرار
سيســتم مديريت محيطزيســت با توجه به توليد آاليندگي در صنعت نفت كشور ،عالوه بر كنترل ،كاهش و
حذف آلودگيها ،عامل موثري در كاهش بحرانهاي محيطزيســتي طرحهاي توسعهی ميادين نفتي در سطح
كشور محسوب ميشود.
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واژگان کلید ی:

سيســتم مديريت محيطزيست،
طرحهــای توســعهای میادین
نفتــی ،آلودگي محيطزيســت،
ارزیابی اثرات محیطزیست.

مقدمه

سيســتم مديريت محيطزيست بخشــي از يك سيستم مديريت ميباشد كه
شامل ساختار الزامي ،برنامهريزي ،فعاليتها ،مسئوليتها ،روشها ،فرآيندها
و منابعي اســت كه به منظور توســعه ،اجرا ،بازنگري و نگهداري خط مشي
محيطزيستي به كار برده ميشــوند .عناصر تشكيلدهندهی اين سيستم در
شكل 1نشــان داده شده اســت .از اينرو ،با توجه به رشد فزايندهی آگاهي
عمومي نسبت به عملكرد محيطزيستي سازمانها به عنوان مشتريان بالقوهی
آنها و منفعتي كه استقرار يك سيستم مديريت محيطزيستي براي سازمانها
از جهت كاهش هزينهها (از طريق كاهش و كنترل آلودگيهاي محيطزيستي،
استفادهی بهينهی انرژي ،كاهش مواد زائد و )...به همراه خواهد داشت ،اجرا و
پيادهســازي سيستم مذكور ضروري تلقي ميشود ]2[.به طور كلي مهمترين
هدف بهکارگیری سیستم مدیریت محیطزیســت ،اطمينان يافتن از رعايت

سياســتها و اهداف تعيين شــده در برنامه و فعاليتهاي يك طرح يا پروژه
در راســتاي ضوابط ،معيارها ،قوانين و مقررات زيستمحيطي دولتي است .از
اينرو يك برنامهی مدیریت جامع بايد شامل كليهی مباحث مربوط به اثرات
مهم و برجستهی يك پروژهی پيشنهادي بوده و با ارائهی گزينههاي منطقي و
مقبول كه داراي حداقل اثرات و در برگيرندهی كليهی شرايط ارتقاي كيفيت
محيطزيســت باشــد ،حداكثر اعتماد و اطمينان را درسطوح تصميمگيران و
مردم ايجاد کند]3[.
سیستمهای مدیریت محیطزیست در پروژههای مختلف در طرحهای توسعهی
میادین نفتی بدون در نظر گرفتن تناســب روش با پروژه مورد استفاده قرار
ميگيرد و اساســا ابزارهاي تصميمگيري مديريتــي مانند روشهاي ارزیابی
اثرات محیطزیستی يا ارزيابي استراتژيك تاكنون براي انتخاب تكنيك مناسب
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مباحث ویژه

مورد اســتفاده قرار نگرفتهاند .هریک از شرکتهای تابعهی صنایع نفت و گاز
به تدوین روشهای اجرایی پرداختهاند ،همچنين تاکنون تکنیکهای سیستم
مدیریت محیطزیستی از دیدگاههايي نظير فني ،اقتصادي ،زيستمحيطي و
نیز پیچیدگی ،مورد ارزيابي و سنجش قرار نگرفتهاند .لذا در این مطالعه عالوه
به بررســی این موضوعات ،در نهایت روشــی مشخص برای سيستم مدیریت
محیطزیستی طرحهای توسعهی میادین نفتی ارائه میشود.

شناسائی میشوند.
پس از شناســایی اســناد مطالعهی آنها به صورت گزینشــی آغاز شده و در
مرحلهی ســوم با استفاده از شــیوهی فیشبرداری موضوعات اصلی و فرعی
اســتخراج میشــوند .در مرحلهی آخر که به مرحلهی نگارش موسوم است،
3گام اصلی طی میشود.
 -1-1در گام اول فیشها تنظیم شــده و بر اساس موضوعات فرعی و جزئی
مرتب میشوند .فیشهایی که موضوع فرعی آنها یکی است در یک «بخش»
قرار میگیرند و سپس از بین آنها نیز فیشهایی که موضوع جزئی آنها همانند
است در یک «دسته» طبقهبندی میشوند.
 -1-2گام دوم مربوط اســت به تهیهی پیشنویس که در این مرحله با توجه
به سواالت پژوهش پس از پاسخ به سوال موردنظر از فیشها به عنوان شاهد
صدق فرضیات تحقیق و یا به عنوان شرح مطلب کمک گرفته میشود.
 -1-3در گام ســوم ويراستاری انجام میشود ،به این صورت که پس از اتمام
تحقیق یکبار دیگر از ابتدا تا انتها مطالب با دقت مطالعه و اشکاالت دستوری
و امالیی آن برطرف میشود .اگر مطلبی در جای نامناسبی قرار گرفته باشد،
جابجا شده و در محل مناسب قرار میگیرد.

 -1تالش بر اين اســت كه در این مطالعه با بررســی اثــرات مثبت و منفي
بــر پارامترهاي محيطزيســتي محدودهی اجراي طرح میــدان نفتی آذر در
استان ايالم ،شهرســتان مهران و با اســتفاده از نتايج گزارش ارزيابي اثرات
محيطزيســتي طرح مورد اشــاره در نهايت يك سيســتم جامــع مديريت
محيطزيستي براي براي پروژههاي نفتي پيشنهاد شود:
به ترتیب تحقق این هدف مستلزم انجام:
مطالعات کتابخانهای
مطالعات توصیفی و اسنادی
بررسي اثرات مثبت و منفي گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی و سيستم
مديريت زيستمحيطي طرح توسعهی ميدان نفتي آذر
اخذ نظرات مرتبط در دو سطح جوامع بومی و محلی و کارشناسان ،مسئوالن
و صاحبنظران ملی و منطقهای
تهيه و تدوين سیستم مدیریت محیطزیستی :سیستم مدیریت محیطزیست
مجموعهای از اقدامات مدیریتی اســت که به سازمان این امکان را میدهد تا
تاثیر فعالیتهای خود را بر محیطزیســت شناســایی و ارزیابی کرده و تحت
کنترل در آورد و در نهایت عملکرد زیستمحیطی خود را بهبود بخشد.
با توجه به محتوا و هستیشناســی پژوهش ،روششناســی این مقاله از نوع
کیفی بوده و روش مورد اســتفاده شــیوهی کتابخانهای است .در این روش
ابتدا برای جمعآوری اطالعات ،منابع و کتب مربوط به موضوع مورد پژوهش

 -2اثرات طرح توسعهی میدان نفتی آذر بر منابع محيطزيستي
در ايــن بخش به منظــور ارزيابي اثــرات و پيامدهاي متقابــل طرح آذر و
پارامترهــاي مختلــف محيطزيســت ،ابتــدا فعاليتهاي اثرگــذار پروژه بر
پارامترهاي محيطزيســتي تعيين شده و ســپس پارامترهاي محيطزيستي
تحتتاثير در زمينهی شــدت اثر ،دامنهی اثر و مــدت زمان اثرگذاري مورد
بررســي قرار گرفت و در نهايت اثرات متقابل طرح بر محيطزيست منطقه به
صورت كيفي تعيين شد.
پس از اين مرحله بــه منظور جمعبندي مطالعات بخش پيشبيني اثرات در
گزارش ارزيابي اثرات طرح آذر ،از روش چك ليســت استفاده شده است .در
اين چك ليست که شامل موارد فعاليتهاي اثرگذار ،پارامترهاي محيطزيستي
تحتتاثير مربوط به آن فعاليت ،شاخصها و حساسيت پارامتر محيطزيستي
موردنظر و توضيحات اثر است ،جمعبندي كيفي ،آثار و پيامدهاي طرح انجام
شــده اســت .در انتها نيز به منظور تحليل كمي اثرات در گــزارش ارزيابي
اثرات محيطزيستي طرح توسعهی ميدان نفتي آذر ،از روش پاستاكيا استفاده
شــده كه در اين مقاله به دليل بيان چالشها و راهكارهاي سيستم مديريت
زيستمحيطي صرفا به بيان نتيجهی ارزيابي اكتفا ميكنيم]3[.
با اين ترتيب ،نتيجهی نهايي ارزيابي محيطزيستي ميدان آذر ،در ديدگاههاي
تســاوي كليهی پارامترهاي محيطزيســتي و اكولوژيكي منفي و در ديدگاه
اقتصــادي و اجتماعــي مثبت ارزيابي ميشــود .ارزيابي كلي از ســنجش و

 1ساختار سيستم مديريت محيطزيست
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 2روند توليد آلودگيهاي محيطزيســت در طبيعت

بر اساس شكل ،2طبيعت به این داليل امكان خود پااليشي ندارد]2[:
الف -به علت ناهمگوني مواد توليد شده با طبيعت امكان پاكسازي طبيعي
وجود ندارد.
ب -سرعت ورود آلودگي از زمان الزم براي تصفيهی طبيعي آن بيشتر است.
لــذا وجود يك سيســتم مديريت محيطزيســت به خصــوص در پروژههاي
توسعهی ميادين نفت به داليل اشاره شده ،ضرورت پيدا ميکند.

جمعبنــدي امتيازات مثبت و منفي طرح اين اســت كــه طرح در هريك از
فازهاي ســاخت و بهرهبرداري فاقد هر گونه آثار يا پيامدهاي منفي با شدت
زياد يا خيلي زيــادبوده و آثار و پيامدهاي مثبت طرح با ماهيت بلندمدت و
مستمر ارزيابي ميشوند .در صورت ارائهی برنامهی كاهش شدت اثرات منفي
طــرح و ارائهی گزينههاي اصالحي براي فعاليتهاي مخاطرهآميز ،ميتوان از
شدت آثار و پيامدهاي منفي طرح كم کرد و تخريبها و تهديدهاي محيطي
را كاهش داد.
لذا با توجه به ماهيت دائمي و بلندمدت آثار و پيامدهاي مثبت طرح و فقدان
آثار و پيامدهاي منفي با شــدت زياد و خيلي زياد ميتوان با اجراي مشروط  -3سيستم مدیریت و پایش محیطزیست
طرح موافقت کرد ،به شــرط استقرار سيستم مديريت محيطزيست و اجراي سيستم مديريت محيطزيست ،شركتها را به صورت داوطلبانه براي حمايت
از محيطزيســت ملزم ميكند .ايزو  14001توجه ويژه به كســبوكار را به
اقدامات كاهش آثار سوء فعاليتها و همچنين برنامههاي پايش]3[.
عنوان هدف مديريت زيســتمحيطي كه يك شــاخص كليــدي از كيفيت
محصول اســت ،به خود جلب كرده است ]5[.مسائل محيطزيستي به عنوان
بار مســئوليتي شــركتها در نظر گرفته ميشــود ،اما مديريت سبز به يك
 -2-1فازبندي كلي پيشبيني شده در توسعهی ميادين نفتي
عمليــات اجرا و بهرهبــرداري از مياديــن نفتي را ميتوان بــه دو مرحلهی مســئلهی اخالقي و همچنين فرصت كاري تبديل شــده است ]6[.تحقيقات
كلي مطالعاتي و عملياتي تقســيم کرد .مرحلهی عملياتي نيز شــامل دو فاز قبلي ،سه عامل اصلي كه جهت تصميم شركت براي استقرار سيستم مديريت
ســاختماني و بهرهبرداري خواهد بود .كليهی عملياتهاي فازهاي ساختماني زيستمحيطي اعمال ميشود شناسايي كرده است.
و بهرهبرداري ،بر طبق بررســيها و نتايج فــاز اول يعني فاز مطالعاتي انجام اول اينكــه ،انگيزهاي براي بهبود كيفيت محيطي بــه منظور افزايش رقابت
شــركتهاي بزرگ و جلوگير از موانع تجارت بينالملل ميباشد ]7[.دومين
خواهد شد.
مكانيابي اصولي ،اولين و مهمترين گام اساسي در جهت حفظ محيطزيست عامل ،تعهد شــركت به حفاظت از محيطزيســت با باال بردن وجهه و اعتبار
طرح خواهد بود .ضمــن اينكه تمامي جنبههاي فني و اقتصادي طرح نيز به شركت و رضايت مشتري با برآوردن توقعات و انتظارات مشتري و ذينفعان[]8
مقــدار زيادي به همين موضوع برميگــردد .در كليهی مراحل طراحي فني ،و ســومين عامل ،تصميم به كاهش آسيبها و هزينههاي بعدي است .ضمنا
برخي اســتداللها وجود دارد كه عملكرد سيستم مديريت زيستمحيطي را
مسائل و پارامترهاي زيستمحيطي مدنظر قرار میگيرد]4[.
بــه طور كلي ،در مراحل مختلف بهرهبرداري منابع طبيعي تا مصرف آنها اعم به نفع عملكرد اقتصادي شركتها ميدانند]9[.
از تهيــهی مواد اوليه ،فرآيند توليد و اســتفاده از محصول ،ماده و انرژي طي هــدف از اجراي سيســتم مديريت محيطزيســت عبارت اســت از نوعي
فازهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند كه پيامد محيطزيستي آن توليد برنامهريــزي كه در ســايهی آن بتوان آثار و پيامدهاي پيشبيني شــده را
آلودگي ،مصرف انرژي و مواد است .با توجه به روند رو به رشد توليد آلودگيها بر روي مولفههاي زيســتمحيطي به حداقل رســانيد .به عالوه ،راهكارهاي
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كاهش آثار نامبرده با اســتفاده از مولفههايــي كه در برنامهاي به نام پايش
آثار ارائه میشود ،مقدور ميگردد.
چنین اقداماتي باید بتواند آثار طرح بر روي عوامل محيطي ،كميت و كيفيت
آب ،فرســايش ،آثار بــر روي جمعيتهاي حيات وحــش و جوامع گياهي،
مهاجرتهاي داخلي و خارجي ،تغييرات اجتماعي ،اقتصادي و جابجایي افراد
را شرح دهند.
از سوی دیگر بايد يك روش كنترلي براي راهكارهاي ارائه شده وجود داشته
باشد ،عواملي براي كنترل آنها به عنوان شاخص در نظر گرفته شود ،روشهايي
براي خود بازرســي وجود داشته باشد و در موارد خأل ميبايست آموزشهاي
محيطزيســتي مدنظر قرار داده شود .در همهی موارد باال تيم عملياتي باید،
ســاختار سازماني الزم ،تجهيزات و هزينهها ،نقش مردم و سطوح آموزشي را
لحاظ کند]2[.

 -3-1برنامهی مدیریت محيطزيست ()EMS
جهت سازگاری هرچه بیشــتر پروژهها با معیارهای محیطزیستی و همچنین
عملیاتی شدن پیشبینیها و اقدمات پیشنهادی در قالب روشهای تقلیل اثرات
ســوء ،نیاز به وجود بسترهای ســازمانی و اجرایی است که این زیرساختهای
موردنیاز نیز در قالب سيستم مدیریت محیطزیست ارائه میشود.
لــذا برنامهی مدیریت محیطزیســتی كــه در حال حاضــر در ميادين نفتي
حوزهی تاالب هورالعظيم اجرا ميشــود ،در  4بخش اصلی به این شرح ارائه
میگردد]10[:
 -1برنامهی مديريت كنترل اثرات زيستمحيطي با اولويت مكاني و اجرايي
 -2برنامهی پايش
 -3برنامهی آموزش
 -4برنامهی مشارکت عمومی و مردمی
همانطوریکه مشخص است جهت تدوین یک برنامهی جامع و مدون با توان
کنترل و کاهش اثرات منفی ناشــی از اجرای طــرح ،نتایج حاصل از کلیهی
مراحــل تهیهی گزارش ارزیابی اثرات محیطزیســتی یک میدان نفتی مورد
بررســی قرار گرفته و با در نظر گرفتن اصول و مبانی مدیریت محیطزیستی،
اقدام به ارائهی پیشنهادات میشود]10[:

 -3كاهش مصرف انرژي
 -4كاهش ضايعات و پسماندها و استفاده از روشهاي بازيافت
 -5كاهش شكايات ،جريمهها و مجازات قضايي
 -6آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري
 -7جلوگيري از وقوع حوادث غيرمترقبه
 -8افزایش تالشها برای ممانعت ،محو و ترمیم خسارات وارده بر محیطزیست
 -9ارتقای سطح دانش و آگاهی جامعه از اهمیت محیطزیست و حفاظت آن
 -10تامین بهداشت و رفاه انسانها و حفظ کیفیت محیطزیست
 -11بهکارگیری معیارهای محیطزیســتی در برنامهریزی طرحهای توسعهای
میادین نفتی
 -12حذف دوبارهكاريها
 -13افزایش ســطح همکاری و هماهنگیهای بینبخشی سازمانهای دولتی
کشور به خصوص بین سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت نفت
 -14استفاده از دیدگاهها و نظرات عموم جامعه در فرآیندهای سیاستگذاری
و تصمیمگیری
 -15شناسایی روشها و راهکارهای مناسب برای کاهش پیامدهای نامناسب
احتمالی طرحهای توسعهای میادین نفتی
 -16شناســایی گزینههای بهینهی مدیریت محیطزیستی از لحاظ مطلوبیت
فنــی ،اقتصادیـاجتماعی ،فرهنگی و محیطزیســتی طرحهای توســعهای
میادین نفتی

 -3-3چالشهای یک سیستم مدیریت محیطزیستی جامع
تحول در راهبردهای حفاظت محیطزیســت ،حاکی از تحول رو به تکامل
رویکردهای زیســتمحیطی و بسط مفهوم توســعه است .در چند دههی
اخیر تحولهــای صنعتی عبارت بودهاند از :نادیده گرفتن مشــکل ،رقیق
کــردن ،کنترل آلودگــی در انتهای خــط ،بازیافت ،اســتفادهی مجدد و
پیشــگیری از آلودگی که هریک از این رویکردها در برههی زمانی خاص
مورد توجه بوده است.
با توجه به روند رو به رشــد صنایع و فراگیر شــدن آلودگی ناشــی از آنها،
اخیرا توجه به رویکردهای پیشــگیرانه ،رشد فزایندهای یافته است .باید برای
حفظ و حراســت از محیطزیست سیاستگذاری مشخص و همهجانبه داشته
باشیم و این در حالی است که در این بخش سیاستهای بلندمدت و رویکرد
 -3-2مزايا و اهميت سيستم مديريت محيطزيست[]2
سیستمی وجود نداشته است]11[.
 -1تبیین سیاستهای سازمان بر اساس اهداف کالن مشخص شده در جهت موارد ذكر شــده در اين بخش را ميتوان به عنوان چالشهاي يك سيســتم
صیانت از محیطزیست کشور
مديريت زيستمحيطي جامع در پروژههاي نفتي تلقي کرد:
 -2كاهش مصرف منابع طبيعي و مواد اوليه
 -1عدم وجود ضمانت اجرایی در قوانین کشــوری برای اجرای تمامی موارد
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ذکر شــده در برنامهی مدیریت محیطزیستی طرحریزی شده برای طرحهای
توسعهای میادین نفتی
 -2عدم وجود دســتورالعملهای تخصصی متناســب با طرحهای توسعهای
میادین نفتی کشــور ایران برای تهیهی یک برنامهی مدیریت محیطزیستی
جامع و مدون
 -3عدم اســتقالل و وابستگی پیمانکاران اجرایی به مجریان و کارفرمایان از
بعد مالی برای اجرای روشهای کارآمد
 -4کمبــود نیروی کارشــناس و خبره برای تهیهی یــک برنامهی مدیریت
محیطزیستی مناســب برای طرحهای توســعهای میادین نفتی خصوصا در
سطح استانهای نفتخیز مانند :خوزستان ،ایالم و بوشهر
 -5کیفیت نامناســب بسیاری از برنامههای مدیریت محیطزیستی طرحهای
توسعهای میادین نفتی و عدم اتکا به دادههای کمی و عددی
 -6عدم دسترسی مناسب به اطالعات پایهی موردنیاز در فرآیند تهیه و تدوین
برنامهی مدیریت محیطزیستی جامع برای طرحهای توسعهای میادین نفتی
 -7زمانبــر بودن فرآینــد تصمیمگیری نحوهی اجــرای برنامهی مدیریت
محیطزیست در طرحهای توسعهای میادین نفتی
 -8هزینههــای باالی انجام تمام روشهای ارائه شــده در برنامهی مدیریت
محیطزیستی طرحهای توسعهی میادین نفتی
 -4نتيجهگيري و پیشنهادات
 -4-1نتايج تحقيق
اســتخراج یک سيســتم مدیریت محیطزیســتی برای طرحهای توسعهای
میادیــن نفتی :اساســا به دلیــل اینکه توســعهی میادین نفتــی به عنوان
یــک صنعت اســتراتژیک در یک محدودهی فنسکشــی نشــده و با وجود
فرآیندهای عملیاتی بســیار متنوع انجام میشود ،ایجاد یک سیستم مدیریت
زیستمحیطی جامع که ارتباط کاملی بین کلیهی واحدهای عملیاتی را ایجاد
کند و در یک محدودهی وســیع و بدون فنسکشی قابل اجرا و بهبود مستمر
باشــد ،تفاوت ملموسی را نســبت به سیســتمهای مدیریت زیستمحیطی
اســتقرار یافته در صنایع دیگر ایجاد میکنــد ،لذا در اين مقاله یک برنامهی
مدیریت محیطزیستی جامع و مدون به عنوان راهکاری جهت بهبود وضعیت
محیطزیســتی با معيارهاي شفاف و مشــخص مرتبط با طرحهای توسعهای
میادین نفتی ارائه ميشود كه بر اساس اين سیستم مدیریتی این نتايج نظري
به دست آمده است ،سيستم مزبور شامل موارد زیر است:
 -1سیســتم مدیریتی ارائه شــده قابليت اين را دارد که در تمامی طرحهای
توسعهای میادین نفتی مورد استفاده قرار بگیرد.
 -2اين سیستم مدیریتی از نظاممندي مناسب برخوردار است و داراي مراحل
مشــخص ،تعريف شده و ورودیهاي معلوم ميباشد .اين مشخصه ،سازمان را

از ســردرگمي و بالتكليفي میرهاند و اين اطمينان را ميدهد كه با پيمودن
گامهاي تعريف شده میتوان به اهداف محیطزیستی مورد انتظار رسید.
 -3پارامترهای به كار رفته در اين سیســتم مدیریتی ،مبناي مدیریت پایش
و کنترل اثرات و آلودگیهــا در میادین نفتی قرار گرفتهاند ،این پارامترها از
طريــق مصاحبه با خبرگاني كــه در صنايع نفت و گاز فعاليت دارند و در اين
زمينه از تجربهی كافي برخوردارند تعيين و صحهگذاري شده است.
 -4سیستم مدیریتی پيشــنهادي منجر به ایجاد رویهای مشخص ميشود و
سازمان فرصت مييابد با توجه به درجهی اهميت و اولويت روشهای کاهش
اثرات منفی ،روشهایی که اولویت باالتري را دارا ميباشد به عنوان روشهاي
بهینه در دستور كار قرار دهد.
 -5با اســتفاده از سیســتم مدیریت محیطزیستی پيشــنهاد شده در اين
مقالــه ،شناســايي روش کاهش اثرات منفی محیطزیســتی متناســب با
فعاليتهاي صنايع نفت به سهولت انجام شده و مانع از اتالف هزينه و زمان
در سازمان ميشود.
 -6اين سیســتم مدیریتی ،يك الگوي تصميمگيري است كه اين فرصت را
فراهم ميســازد تا ســازمان به تلفيق معنيدار تصميمات انفرادي هر يك از
صاحبنظران و خبرگان خود و با اجماع نظرات ،به تصميم مناســب برســد.
اين موضوع موجب تقويت اعتبار و قابليت اطمينان به خروجيها خواهد شد.

 4-2پيشنهادات تحقيق
گرچه با پيادهســازي يك رويهی نظاميافته ،ميتوان بهبودهايي را در عملكرد
ط زیستی انتظار داشت ،اما بايد توجه داشت كه نظام مديريت محیطزیستی
محی 
يگانه ابزاري است كه هر سازماني را قادر ميسازد كه به آن سطحي از عملكرد
كه خود مقرر داشــته ،دست يابد و آن را به طور كامل كنترل کند ،ولي ايجاد
و بهكارگيري يك نظام مديريت محیطزیســتی به خودي خود و الزاما موجب
كاهش فوري پيامدهاي نامطلوب محیطزیستی نميشود.
يك سیستم مديريت محیطزیســتی شامل اجزای متفاوتي است .در شكل3
و بر اســاس نتايج حاصل از تحقيق مزبور ،مراحل پیشــنهادی یک سیستم
مديريت محیطزیست برای طرحهای توسعهای میادین نفتی ارائه شده است
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 3نظام مديريت زيســتمحيطي طرح پيشــنهادي جهت اجرا در پروژههاي نفتي
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