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 چکیده

های این صنعت عامل اصلی اقتصادی و صنعتی کشورهای مختلف دارد اما فعالیت رشد سزایی دربه برق نقش صنعت
ای حرارتی همحیطی نیروگاهاست؛ بنابراین بهبود عملکرد زیست ای در کشورهای آسیایی از جمله ایرانتولید گازهای گلخانه

محیطی ایران است و به بررسی های ساختاری، سازمانی و راهبردی نیاز دارد. کارشناسان زیستهای اصلی یکی از اولویت
ملیاتی عی، مالی و طیمحزیست  هایعملکردمحیطی بر بهبود های زیستها و راهبردبررسی تأثیر قابلیت پژوهش حاضر به

 لحاظ از و کاربردی هدف نظر پژوهش ازاست. پرداخته  های حرارتی کشور در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین سبزنیروگاه

آوری جمع ابزار پرسشنامه و مصاحبه طریق از و میدانی های پژوهش به شکلداده کلیه .است آزمون فرضیه و توصیفی روش
-های حرارتی کشور و کارشناسان زیستمحیطی شرکت نیروگاهکارشناسان زیست شامل کلیه پژوهش آماری جامعه .اندشده

پژوهش نشان  جینتا. شده است استفاده سرشماری ازنیز  گیرینمونه برای .های حرارتی کشور، هستندمحیطی نیروگاه
محیطی تأثیر های زیستراهبرد )2محیطی دارند. های زیستهای زیست محیطی تأثیر مثبتی بر راهبردقابلیت )9دهند: می

های توانند از طریق راهبردمحیطی میهای زیستقابلیت (3محیطی دارند. مثبتی بر بهبود عملکرد مالی، عملیاتی  و زیست
ر محیطی، مالی و عملیاتی بگذارند. توجه به مسائل زیست محیطی دمحیطی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکردهای زیستزیست
لکرد ، بلکه موجب بهبود عمدشوها میهای حرارتی نه تنها موجب بهبود عملکرد زیست محیطی نیروگاههای نیروگاهفعالیت

-های زیستگردد تا با تقویت قابلیتها توصیه میمدیران ارشد نیروگاه گردد. بنابراین به کلیهعملیاتی و مالی آنان نیز می

محیطی، عالوه بر انجام مسئولیت اجتماعی، گام مثبتی در جهت بهبود های زیستکارگیری راهبردمحیطی و اتخاذ و به
 عت برق ایران بردارند.  عملکرد صن
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 زنجیره تأمین سبز
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 مقدمه .1

های حرارتی، واحد نیروگاهی اعم از نیروگاه 9911،  9311طبق آمار شرکت مادر تخصصی توانیر در سال 
درصد از  91نیروگاه( یعنی  13واحد ) معادل  024کشور فعال هستند. از این میان آبی، اتمی و تجدیدپذیر در برق

همین  را درصد از کل برق کشور 09دهند و تقریباً های حرارتی تشکیل میهای ایران را نیروگاهکل نیروگاه
رق تولید شده ( بGWhگیگاهرتز ساعت ) 201۰14، از مجموع  9IEAکند. طبق آمار منتشرهها تأمین مینیروگاه

 از گاز، GWh 233212از نفت،  GWh  32۰31برق، از زغال سنگ،   GWh400 در ایران،   2۰99در سال 

GWh  24  ،از زیست تودهGWh 992۰ ای،  از انرژی هستهGWh 99429   از انرژی آب ذخیره شده در پشت
برق، از انرژی بادی تأمین شده است. اعداد و ارقام گویای این  GWh 21۰از انرژی خورشیدی و  GWh 4سدها، 

نبع تولید ترین مهای فسیلی عمدههای پاک در تأمین  برق کشور بسیار ناچیز و سوختمسئله است که سهم انرژی
 برق در کشور ما هستند.

شوری ای و کسطح منطقهمحیطی زیادی در های حرارتی مشکالت زیستهای فسیلی در نیروگاهاحتراق سوخت

هوایی واصلی تغییر اقلیم آب ای است و که این گازها عاملترین آن انتشار گازهای گلخانه، که مهم[1]کند ایجاد می

یانوسی های اقوهوایی موجب تغییر الگوهای بارش، بادها، جریانشود. تغییر اقلیم آبو گرمایش جهانی محسوب می
 نسبت 2۰21 سال تا زمین کره دمای وهوا،آب تغییرات دولتی بین هایهیأت هایینیبپیش طبق شود. همچنینمی

 افزایش از میزان این که یافت خواهد افزایش درجه 4  ،29۰۰ سال تا و درجه 2 صنعتی، انقالب  از قبل دوران به
 هایپوشش و دریاها یخچالی مناطق کاهش و 2۰3۰ سال تا جهانی بارش میزان درصدی یک افزایش به منجر دما

شد  خواهد بعدی قرن پایان تا سانتیمتری 91 و 2۰3۰ سال تا هااقیانوس آب سطح سانتیمتری 2۰ افزایش و برفی
 ریبتخ تسریع موجب اسیدی هایباران بارش. است اسیدی هایباران ایجاد گازها، این منفی اثرات دیگر از [.32]

 هایستماکوسی به و نموده تغییر دچار را هادریاچه برخی آبی هایاکوسیستم و شودمی تاریخی بناهای و هاساختمان
 [.39] کندمی وارد زیادی هایلطمه جنگلی

کالت و این شیوه مش است کشور در برق تولید شیوه ترینرایج فسیلی هایسوخت از برق تولید جاکهاز آن
 دعملکر بهبود برای هاییروش دنبال به همواره هانیروگاه محیطیزیست کارشناسان همراه دارد،بسیاری را به

 به ها،گاهنیرو محیطیزیست عملکرد بهبود ضرورت و اهمیت به توجه با نیز حاضر پژوهش. هستند محیطیزیست
 هایروگاهنی عملیاتی و مالی محیطی،زیست عملکرد بر آن هایراهبرد و محیطیزیست هایقابلیت تأثیر بررسی
پردازد. علت اصلی بررسی این مقوله در چارچوب مدیریت می در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین سبز،کشور  حرارتی

 هاست.نآ کنندگانکنندگان و مصرفاز تأمین هازنجیره تأمین سبز، تأثیرپذیری عملکردهای مختلف نیروگاه

 به خپاس ها،نیروگاه عملیاتی و مالی عملکردهای بر محیطیزیست هایراهبرد و هاقابلیت اثر بررسی از هدف
 است ازمانس عملیاتی و مالی عملکرد بهبود با تناقض در محیطیزیست عملکرد بهبود هدف آیا که است سؤال این

های محیطی بر راهبردهای زیستبررسی تأثیر قابلیت (9کند: طور کلی پژوهش سه هدف را دنبال میبهخیر.  یا
محیطی زنجیره تأمین سبز های زیستبررسی تأثیر راهبرد (2های حرارتی کشور آن زنجیره تأمین سبز نیروگاه

های بررسی تأثیر قابلیت (3ها محیطی، مالی و عملیاتی این نیروگاههای حرارتی بر بهبود عملکرد زیستنیروگاه
شور. های حرارتی کهای زنجیره تأمین سبز نیروگاهمحیطی بر عملکرد آن، مالی و عملیاتی از طریق راهبردزیست

شود؛ بخش اول، مبانی نظری و پیشینه پژوهش است که به تشریح مفاهیم پژوهش بخش کلی می 4مقاله شامل 

پردازد. همچنین در پایان این بخش هایی که تاکنون در زمینه موضوع پژوهش انجام شده، مینتایج پژوهش و ارائه
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اند. بخش دوم مرتبط با روش مدل مفهومی پژوهش ارائه شدهو پیشینه پژوهش، فرضیات و مبانی با توجه به 

در این بخش تشریح شده است و بخش سوم نیز  های پژوهشهای تحلیل دادهشناسی پژوهش است و کلیه روش
 ها، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش طرح شده است.نتایج و یافته به ارائه

 
 نظری و پیشینه پژوهشمبانی  .2

 پژوهشمبانی نظری 

در عصر حاضر مدیریت زنجیره تأمین عامل مهمی در موفقیت بسیاری از  :مدیریت زنجیره تأمین سبز
آید. اما اکنون با مفهوم جدیدتری از مدیریت زنجیره تأمین به نام مدیریت زنجیره تأمین سبز شمار میصنایع به

 تأمین از اطمینان یافتن برای اخیر، هایسال در که است مفهومی سبز، تأمین زنجیره مواجه هستیم. مدیریت

 استقبال است و مورد گرفته شکل محصول، مصرف و انتقال تولید، مراحل تمامی محیطی، درزیست هایاولویت

 در با تجدید نظر سبز تأمین مدیریت زنجیره است. هاسازمان و هادولت کنندگان،مصرف محیطی،زیست مسئوالن

های زنجیره های ناشی از فعالیتدارد میزان آسیب سعی انتقال محصول، و سازیذخیره بندی،بسته تولید، فرآیندهای
 [. 90دهد ] افزایش را جامعه سالمتی تأمین را به حداقل رسانیده و عمر

 دیتول هاییتفعال و کلیه است نیمأت رهیزنج تیریمحیطی در مدادغام تفکر زیست مدیریت زنجیره تأمین سبز
[. همچنین 92] دارد قیدق یزیرو برنامه پژوهشاز  ییسطح باال کیبه  ازیدهد و نیپوشش ممحصول را  تافیتا باز
ها نهای زنجیره تأمین را با معیار سازگاری آتوان این مفهوم را یک رویکرد استراتژیکی تعریف نمود که فعالیتمی

 اثرات سبز، زنجیره تأمین مدیریت از استفاده توانند باها می[. سازمان31دهد ]با محیط زیست مورد ارزیابی قرار می

 [. 23یابد ] انرژی دست و منابع از مطلوب استفاده به و داده کاهش را های خود زیست محیطی فعالیت منفی
 محیطیهای زیستقابلیت

-جه، قابلیت زیست[. در نتی93ها و کارهای سازمان است ]سازمانی، توانایی سازمان برای اجرای فعالیت قابلیت

های سازمانی در جهت سازگار با محیط زیست است. محیطی سازمان، توانایی یک سازمان برای انجام فعالیت
مانی های سازها مزیت رقابتی یک سازمان هستند و عامل مهمی در قابلیتمعتقد است منابع داخلی سازمان 9گرنت

با مسائل  های سازمانیسازمانی اثر مثبتی بر یکپارچگی قابلیت، معتقدند که منابع 2شوند. جاج و دوگالسمطرح می
ها [. بنابراین سازمان99شود ]های استراتژیک دارد که موجب عملکرد بهتر سازمان میمحیطی و سیاستزیست

ی ارگیرکهای داخلی سازمان نظیر بههای زیست محیطی برای افزایش قابلیتکارگیری قابلیتتوانند از مزیت بهمی
های [. اگر قابلیت1های فسیلی بهره گیرند ]استفاده از سوختجای نیروهای خورشیدی برای تولید سوخت به

سازمان  ارزشمند برای منزله داراییمحیطی سازمان، در مدیریت زنجیره تأمین سبز مؤثر و مفید واقع شود، بهزیست
 [.3نماید ]حفظ شده و مزیت رقابتی ایجاد می

ای همدیریت زنجیره تأمین سبز، قابلیت واسطهمحیطی و بههای زیستتوانند از طریق قابلیتها میسازمان
محیطی با اعضای زنجیره تأمین به مزیت رقابتی داخلی ایجاد نمایند و در خارج سازمان از طریق همکاری زیست

های یتود بخشند. همچنین، قابلتوانند عملکرد سازمان را بهبهای زیست محیطی میدست یابند در نتیجه قابلیت
ابراین، شود. بنمحیطی زنجیره تأمین سبز موجب تحقق توسعه سبز پایدار و ایجاد موانع ورود به بازار میزیست
 [.94برند ]ها از طریق مدیریت زنجیره تأمین سبز از موقعیت انحصاری در بازار بهره میشرکت

 محیطیهای زیستاستراتژی 
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گرفته  کارکارهای بهراه محیطی باید گفت که این مفهوم  به کلیههای زیستح استراتژیدر تعریف اصطال

 فعال محیطیراهبرد زیست شود. یکمحیطی اطالق میزیست پیامدهای منفی و هاجنبه کاهش منظوربه شده

 [.3۰شود ]می تعریف های سازمانیشایستگی از و است و عملیاتی روزمره تغییرات نیازمند
رد های پاسخگویی )معادل راهبشوند: راهبردکلی تقسیم می های زنجیره تأمین به دو دستهطور کلی راهبردبه

مدیریت زنجیره تأمین سبز، ترکیبی از دو راهبرد یاد  کاهش هزینه پورتر( و کارایی )معادل راهبرد تمایز پورتر(. در
 انرژی، منابع، از استفاده در جوییصرفه  ن امر موجبشود. ایکار گرفته میمحیطی بههای زیستشده راهبرد

سوی دیگر ترکیب این  از شود.پسماندها می زیست، کاهش محیط با سازگار خام مواد از استفاده با آلودگی کاهش

 [.91خواهد شد ] محیط زیست تخریب هایهزینه کاهش موجب در فرآیندهای تولیدی نوآوری ایجاد با دو راهبرد
ه کار گیرند کمحیطی در قدم اول باید مدیرانی را بههای زیست کارگیری راهبردها برای بهارشد سازمانمدیران 

به  محیطیتخصص الزم را در این زمینه داشته باشند و قدم بعد تأکید مداوم مدیران ارشد، بر مدیریت زیست
ردد گدر سطح داخل سازمانی ایجاد می محیطیمدیران پایین دست است. با انجام این کار فرهنگ مدیریت زیست

[4.] 
 

 محیطیعملکرد زیست 

 هایجنبه  بر  مدیریت معنای نتایج  محیطی بهعملکرد زیست 94۰39  استاندارد ایزو  طبق تعریف

هایی است که سازگار با محیط زیست بوده محیطی، اجرای فعالیتسازمان است. عملکرد زیست یک محیطیزیست
های بسیاری برای سنجش عملکرد [ شاخص33المللی و کشوری قابل سنجش است ]معیارهای بینو توسط 

است که معیارهای  94۰39محیطی تدوین شده، ایزو محیطی صنایع وجود دارد. جدیدترین استاندارد زیستزیست
 را سازمان که است یریتیمد فرآیند 94۰39ایزو  المللیاستاندارد بینمشخصی را در این زمینه ارائه نموده است. 

 رارق ارزیابی و سنجش مورد کلیدی هایشاخص از استفاده با زیست محیط زمینه در را خود عملکرد سازدمی قادر

 دهد. ارائه نفعذی هایطرف به را تصدیق قابل و اطمینان قابل اطالعات و داده

د های عملکرکلی شاخص توان به دو دستهمعیارها که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است می از جمله
-صمحیطی و شاخاجرایی نظیر میزان مصرف آب و سوخت، میزان تولید آلودگی و پسماند، میزان مخاطرات زیست

-محیطی، تعداد کارمندان مسلط به مباحث زیستمدیریتی مانند میزان دستیابی به اهداف زیستهای عملکرد 

پژوهش  با توجه به صنعت مورد مطالعه [.9توان اشاره نمود ]بازیافت را میمحیطی، تجهیزات موجود برای امر 
تولید برق )جریان الکتریکی( به  روش» داد: گونه شرحتوان اینیعنی صنعت برق عملکرد محیط این صنعت را می

« دهدار میقرمحیطی را مورد توجه نحوی که عالوه بر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، مسائل اقتصادی مسائل زیست

[9.] 
 عملکرد مالی

ه وکار خود استفادکسب هایداراییتواند از یم صنعت کیچگونه دهد معیاری است که نشان می یعملکرد مال
هایی که دارای صنعت سازمان مالیسالمت برای سنجش شاخص از این  نی. همچننماید درآمد کسب و نموده

توان برای ارزیابی های مالی که می[. از جمله شاخص91] شودیاستفاده م نیدوره مع کیدر طول  مشترکی هستند،

 های تولیدی، وصولهای درآمدی، کاهش هزینهکار گرفت؛ بهبود ساختارهای مالی، بهبود فرصتعملکرد مالی به
رد مالی بسیار گیری عملکهای اندازه[. البته شاخص21ها است ]سرمایه و کاربری دارایی مطالبات، مدیریت بهینه

خاب گیری این عملکرد انتها را برای اندازهتوان بخشی از آنمتنوع و متفاوتند و بسته به موضوع مورد بررسی می
 های حرارتی کشور است ومورد بررسی این پژوهش شامل کلیه نیروگاه و استفاده نمود. باتوجه به اینکه حوزه
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ای است که در اختیار دیگران قرار داده جمله اطالعات محرمانه اطالعات مالی )به صورت کمّی( این صنعت از

 های کیفی سنجش عملکرد مالی بهره گرفته شده است.شود، لذا در پژوهش حاضر از شاخصنمی
 عملکرد عملیاتی 

 انیترمحصوالت به مش ارسال هرچه موثرترو  دیتول یبرا یدیتول صنایع ییتوانامنظور از عملکرد عملیاتی 
ده کار گرفته شرود و در پژوهش حاضر نیز بهکار میهایی که برای سنجش این عملکرد بهاز جمله شاخصهاست. 

خط  شیافزا ،عاتیضا زانیکاهش م، شده در زمان لیتحو یکاالها زانیم شیافزااست، شامل موارد ذیل است: 

 [.31ی ]وربهبود بهره ،دیتول
 پیشینه پژوهش

محیطی های داخلی و خارجی و عملکرد زیستمحیطی بر استراتژیهای زیستقابلیتتأثیر  پژوهشی در زمینه 9با
 یطیمحستیز یهاتیقابل (9ها وی نشان داده است که ای انجام داده است. نتایج پژوهشصادرکنندگان کره
 یخارج محیطیستیز هاییاستراتژ (2. دارد ی آنانطیمحستیز هاییبر استراتژ یتأثیر مثبت یاصادرکنندگان کره
صادرکنندگان  یطیمحستیز یهاتیقابل (3 دارد.آنان  یطیمحستیبر عملکرد ز یتأثیر مثبت یاصادرکنندگان کره

در  «با سانگ». تفاوت موضوع پژوهش حاضر با پژوهش داردآنان  یطیمحستیبر عملکرد ز یتأثیر مثبت یاکره
حیطی مهای زیستمحیطی و استراتژیهای زیستاین است که در پژوهش حاضر عالوه بر سنجش تأثیر قابلیت

 محیطی، تأثیر این دو عامل بر عملکردهای مالی و عملیاتی سازمان نیز بررسی شده و حوزهبر عملکرد زیست

 [.3های حرارتی ایران است ]پژوهشی این مقاله نیروگاه
ها بر عملکرد محیطی سازمانبررسی تأثیر عملکرد زیست به مسئله 2ایباتچارجام شده توسط در پژوهش ان

پرداخته شده است. از دیگر مواردی که در این محیطی آنان محیطی و عملکرد عملیاتی زیستمدیریتی زیست
اکی از ح جینتاهند است. پژوهش به آن پرداخته شده است، بررسی کارایی مدل برای اجرا در دو کشور استرالیا و 

لکرد عم از دو ساختار جداگانه محیطیستیز یاتیو عملکرد عمل محیطیستیز یتیریعملکرد مد (9که آن است 
و  مکان بسته به ارائه شده در پژوهشمدل کارایی  (2 وابسته هستند گریکدیبه ها است که محیطی سازمانزیست

ناسب م یاتیبه عملکرد عمل تواندی سازمان میطیمحزیست تیریمد سابقه (3مختلف، متفاوت است  یفرهنگشرایط 
 [.1های مختلف متفاوت است ]میزان صدق این مسئله در مکاناما  گردد لیو معقول تبد

محیطی صنایع هر کشوری را تحت تأثیر قرار دهد، بحران از عوامل مهمی که ممکن است عملکرد زیست
محیطی بر های زیستدر کشور برزیل پژوهشی انجام داده و تأثیر فعالیت 3اقتصادی است. سلس و همکارانش

رار های تجاری مورد بررسی قهای برزیلی را قبل و بعد از بحرانمحیطی و عملکرد اقتصادی شرکتعملکرد زیست
 هایتیبرزیل، موجب تضعیف ارتباط فعال ریاخ یبحران اقتصاد یامدهایپ اند. نتایج حاکی از آن است کهداده

 یطیمحستیز یهافعالیت حال، نیاست. با ا ا شدههشرکت یو عملکرد تجار یطیعملکرد محی با طیمحستیز
 بحران طیدر شرا یرا حت تجاریتوانند عملکرد یهستند، م و منعطف ایو پو بوده ها مرتبطبنگاه یاستراتژ بهکه 

ند و این پا برجا هست یدر مواقع بحران اقتصاد یها حتوهیش نیبرد ا-برد یهایژگیو رایبهبود بخشند، ز یاقتصاد
 کنندیم یبانیپشت یدر مواقع دشوار همچنان از عملکرد تجار یحتی طیمحستیز یاهدهد که فعالیتامر نشان می

[34.] 

                                                                                                                                      
9 Bae 

2 Bhattacharyya 

3 Seles 



 0911 تابستان ـ 42شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    024

 

 9رانشکنندگان است که کیم و همکامحیطی تأمینهای زیستمحیطی، قابلیتهای زیستیکی از انواع قابلیت

 وکنندگان درک مشترک تأمیناند. این پژوهش که در کشور کره انجام شده است، به بررسی به آن پرداخته
ی ازگارسمیزان  بررسی و همچنینکنندگان تأمین محیطیستیز تیریمد هایقابلیتاز ان ساختمانی مانکاریپ
توان دستاوردهای این پژوهش را در دو ت میپردازد. در نهایها میدر ارزیابی قابلیتکنندگان و تأمین انمانکاریپ

سازگار ک و مشتر یهادگاهیبه د یابیدست یتالش خود را برا دیبا مانکارانیکنندگان و پتأمین (9مورد خالصه نمود: 
نندگان کتأمین  (2 .انجام دهند، ها استآنکنندگان، که منابع مشترک مهم تأمین یطیمحزیست هایقابلیت درباره

-تأمین ند زیرارا پاسخ دهخود  انیمشتررده دوم تمرکز نمایند تا بتوانند نیازهای کنندگان تأمین هایفعالیتبر  دیبا

گرفتن  دهیناد و ندارند ی راطیمحستیز تیریهستند که منابع مد یکوچک اریبس یهاشرکت معموالً هیکنندگان ثانو
 [.91] برساند بیآس تأمین رهینجتواند به کل زیها مآن

های سازگار با محیط و عملکرد محیطی های محیطی پویا بر نوآوریبه بررسی تأثیر قابلیت 2دل و همکارانش
دهد که های آنان نشان میاند. نتایج حاصل از پژوهششهر اواکساکای مکزیک پرداخته هتل 929و سازمانی در 

ن های سازگار با محیط دارد. ایو سازمانی( و نوآوریمستقیمی با عملکرد )محیطی  های محیطی پویا رابطهقابلیت
عکوسی م های سازگار با محیط ارتباط مستقیمی با عملکرد محیطی داشته و از طرفی رابطهدر حالی است که نوآوری

 [.9۰با عملکرد سازمانی دارد ]
 پایدار و سبز در زنجیرههای آوردن صنایع مختلف به استراتژیترین عامل روی چه مهمشاید بتوان گفت آن

های مختلفی از جمله رقابت بر سر قیمت، فشار دولت برای کاهش اثرات مخرب تأمین است وجود چالش
 ی جدیدهاچالشبررسی  هایی که در زمینهدر طی پژوهش 3است. چوی و همکاران و مزیت رقابتیمحیطی زیست

د به اند، متوجه شدنانجام داده ایآس یمنطقه شمال شرق اطالعات سبز در یفناور یهایسبز و استراتژ یهااستیس
ر مراحل اولیه تواند دشوند بنابراین دولت میدلیل اینکه بسیاری از صنایع کشورهای آسیایی توسط دولت اداره می

گون ای گوناهکارگیری استراتژیبعدی خود صنایع باید با به باشد، اما در مراحلکننده داشتهرشد سبز نقش تسهیل
 پایدار را ادامه دهند.  توسعه

محیطی در صنایع مختلف و کشورهای مختلف در کلیات مشترک و در جزئیات متفاوت های زیستاستراتژی
وجود دارد که صنایع برای تدوین  94۰39محیطی استانداردهای مشترکی نظیر ایزو هستند زیرا در مباحث زیست

شناسایی بهترین  نیز که در زمینه 4[. لیو و ون0کنند ]ها رجوع میبه آنمحیطی خود ها و عملکرد زیستاستراتژی
تحلیل ومدلی بر اساس روش تجزیه نمودند به ارائهاستراتژی موجود برای کنترل آلودگی صنعت برق چین تالش می

د. برای ارزیابی دازپرها پرداختند که به انتخاب یک تکنولوژی مناسب برای تولید برق در این کشور میپوششی داده

ژوهش نتایج پ. استفاده نمودند انرژی در جوییصرفه میزان و هاهزینه مناسب بودن تکنولوژی از دو معیار  کاهش
 اسبمن تثبیت ریزیبرنامه برای ها رانیروگاه صاحبان و گذارانسیاست دهد مدل ارائه شده توانایینشان می
 [.2۰دهد ]می بهبود ارتقاء، و مسیرهای تکنولوژی

و همکارانش در  منگکپیشگیرانه دارد.  محیطی وجود دارد که جنبههای زیستنوع دیگری از استراتژی
 یراتژبر است یو خارج یداخل عوامل یاثر تعاملاند. آنان  ها پرداختههای خود به بررسی این نوع از استراتژیپژوهش

طی پیشگیرانه بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده و محیو تأثیر استراتژی زیست رانهیشگیپی طیمحستیز
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-مصرف تیحساس (2. داردمحیطی پیشگیرانه استراتژی زیستبر  یتأثیر مثبت ینیکارآفر(9نتایج دست یافتند: به این 

محیطی پیشگیرانه بر رشد استراتژی زیست (3دارد.  محیطی پیشگیرانهی بر استراتژی زیستمیکننده اثر مستق
 [.29فروش و سود تأثیرگذار است، بنابراین بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد ]

هش اصلی پژو اند. مسئلهمحیطی پرداختههای زیستدیگری از استراتژی به بررسی جنبه 9رادو و همکارانش
زان سی میهای کاهش انتشار کربن و همچنین بررمحیطی و استراتژیهای زیستآنان، بررسی انواع استراتژی

است. نتایج پژوهش حاکی از ها در این حوزه سازمان های ارائه شدهیکپارچگی این دو استراتژی از طریق گزارش
در هر  تیعالف نییسطح پا گیرند، نشان ازرا در پیش میمنفعل دوگانه  یاستراتژکه  ییهاسازماناکثر آن است که 

تند، متمرکز هس ستیز طیمح هایی که بر کاهش کربن واز سازمان در این میان برخی. ی یاد شده دارددو استراتژ
 [.21دارند ] یدو استراتژ نیا کیبه تفک شیگرا عمدتاً

گرایانه و تأثیر آن بر عملکرد محیطی کنشهای زیستاستراتژی حوزهنیز پژوهشی در  2ژانگ و همکارانش
 که ممکن است بر این ارتباط تأثیرگذار باشند را شناساییاند. آنان متغیرها و عوامل واسطی محیطی انجام دادهزیست

اثرگذاری مدیریت منابع انسانی  (9دهد که: اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان مینموده و مورد بررسی قرار داده
متغیر تعدیلی  (2های عملیاتی سبز وابسته هستند محیطی کامالً به متغیر میانجی شیوهسبز بر عملکرد زیست

توجهی در  محیطی ندارد اما تأثیر قابلمحیطی هیچ اثر مستقیم یا غیرمستقیمی بر عملکرد زیستمشروعیت زیست
 لیدر تسه محیطیمشروعیت زیست ییباعث کاهش کارآ موانع عملیاتی (3های عملیاتی سبز دارد سازی شیوهپیاده
 یبانیر پشتد مدیریت منابع انسانی سبز ییباعث کاهش کارا یریتیموانع مدشود و یم های عملیاتی سبزشیوه یاجرا

 [.30گردد ]یم های عملیاتی سبزشیوه یاز اجرا
که  محیطی استزیست هایاز دیگر مسائلی که همواره در مباحث زنجیره تأمین سبز مطرح است، بحث یارانه

های در نیروگاهسبز  یوربهره زانیماند. آنان موضوع در پژوهش خود به این مسئله پرداخته 3بای و همکارانش

ن اند. پژوهش آنان نشارا اساس کار خود قرار داده سبز یوربر بهره یطیمح ستیز یهاارانهیو تأثیر  چین حرارتی
 اری، که بسرشد داشته است ۰0993 تا ۰01۰1 از 2۰91تا  2۰9۰ هایسال طول در سبز بازدهیکه متوسط  داده است

آن است که ظرفیت زیادی برای بهبود وجود دارد  دهنده است و این بازدهی کم نشان معمول کاراییتر از نییاپ
 در سبز وریبهره محاسبه لوئنبرگر به -کوئیست مالم وریبهره شاخص از استفاده رئیسی، با نامه[. در پایان4]

 شاخص اند کهشده است. نتایج نشان داده پرداخته محیطی زیس عوامل گرفتن نظر در با ایران نیروگاهی صنعت

بخاری و سیکل  نیروگاه نوع دو به باالتری نسبت سبز وریبهره رشد از گازی هاینیروگاه لوئنبرگر -کوئیست مالم

 .دارند ترکیبی چرخه هاینیروگاه به بهتری نسبت بخاری عملکرد نسبتاً هایاند و نیروگاهبوده ترکیبی برخوردار
تواند به می که دارد لوئنبرگر شاخص به نسبت شدت بیشتری هانیروگاه وریبهره رشد مالم کوئیست شاخص در

 [. 20باشد ] هانیروگاه این در برق تولید های اجتماعیهزینه و نامطلوب تولیدات دلیل در نظر نگرفتن
ای دیگر سنجیده شده است. در این محیطی از جنبهزیست عوامل اثرات زاده و محمدی سیابانرستم در مقاله

 شیرین غذایی مواد صنعت حوزه در سبز بازاریابی عملکرد بر زیست محیطی هایاستراتژی به بررسی تأثیر مقاله

 مثبت محیطی تأثیرهای زیستاستراتژی دهندمی نشان حاصل نتایج و ارائه شده مدل .عسل پرداخته شده است

 لکرد بازار و کیفیت خدمات دارند و همچنین تعهد منابع موجب تعدیل رابطهمالی، عم عملکرد بر معناداری و
های خود [. ربانی و دلشاد نیز در پژوهش3۰گردد ]مالی و عملکرد بازار می عملکرد با محیطیزیست استراتژی

 بر معکوس(سبز )خرید سبز، طراحی سازگار با محیط زیست، لجستیک  تأمین زنجیره هایمحرکه تأثیر مسئله
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 اند. نتایج حاصل از پژوهش آنانعملکرد آن )عملکرد اقتصادی، زیست محیطی، عملیاتی( را مورد بررسی قرار داده

 محیطی و عملیاتی دارد ولی ارتباطمعناداری با عملکرد زیست های زنجیره تأمین رابطهنشان داده است که محرکه
 [.29معناداری با عملکرد اقتصادی ندارد ]

 تأمین زنجیره مدیریت اقدامات ساختاری مدل ای که منتشر کردند به طراحیپور و همکاران در مقالهبانقر

ایران انجام پذیرفته  نفتی صنایع در حوزه فازی و تفسیری -ساختار سازیمدل سبز پرداختند. این مسئله با رهیافت
 محیطیزیست مدیریت مقررات، و قانونی الزامات که است داده نشان مک میک تحلیل و سازیاست. نتایج مدل

 تأمین زنجیره مدیریت در نفوذی و ایپایه اقدامات جزء سبز تکنولوژی و و فناوری سبز طراحی سازمان، داخلی

 [.  24بیشتری شود ] توجه و تأکید اقدامات از دسته این هستند؛ بنابراین باید به نفتی صنایع سبز
-ای زیستهدهد تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی تأثیر قابلیتپیشینه پژوهش نشان مینتایج حاصل از بررسی 

ای هنیروگاه محیطی در حوزهمحیطی و عملکردهای مالی و عملیاتی و زیستهای زیستمحیطی بر استراتژی
محیطی تزیسهای در کشور کره با موضوع بررسی تأثیر قابلیت«با»حرارتی ایران نپرداخته است و تنها  پژوهش 

ای شباهت موضوعی نزدیکی با محیطی صادرکنندگان کرههای داخلی و خارجی و عملکرد زیستبر استراتژی
حیطی مهای زیستها و استراتژیموضوع پژوهش دارد با این تفاوت که اوالً در مقاله ایشان عملکرد تأثیر قابلیت

 ت مورد بررسی ایشان متفاوت از صنعت مورد بررسی اینبر عملکرد مالی و عملیاتی سنجیده نشده و از طرفی صنع
ری ومحیطی بر بهرهپژوهش است. در سایر مقاالت مورد بررسی نیز به موضوعاتی همچون تأثیرات عوامل زیست

-[ و تأثیر محرکه3۰های زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی، عملکرد مالی و کیفیت خدمات ][، تأثیر استراتژی20]

شده است که با موضوع  [ پرداخته29محیطی و عملیاتی ]ه تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی، زیستهای زنجیر

 پژوهش در ارتباط هستند و به نتایج حاصل از آنان در بخش پیشینه پژوهش اشاره شده است. 
موضوع پژوهش انجام شده است و در دو  موضوع پژوهش و مطالعاتی پیشینی که در حوزه پیشینهبا توجه به 
 ها و مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید. ها پرداخته شد،  فرضیهبخش قبل بدان

-ابلیتهایی هستند که تأثیر غیرمستقیم قشوند. گروه اول فرضیههای این پژوهش به دو گروه تقسیم میفرضیه

مایند. نهای حرارتی کشور سنجش میعملیاتی( نیروگاهمحیطی، محیطی را بر عملکرد )مالی، زیستهای زیست
ای همحیطی بر راهبرد زیست محیطی و اثر مستقیم راهبردهای زیستهایی هستند که تأثیر قابلیتگروه دوم فرضیه

یل ها به شرح ذسنجند. این فرضیهمحیطی و عملیاتی میمحیطی سازمان را بر عملکردهای مالی، زیستزیست
 هستند:
ن محیطی زنجیره تأمیهای حرارتی کشور از طریق استراتژهای زیستمحیطی نیروگاههای زیستلیتقاب .9

 گذارند.محیطی تأثیر مثبت میسبز آنان بر عملکرد زیست
أمین محیطی زنجیره تهای زیستهای حرارتی کشور از طریق استراتژیمحیطی نیروگاههای زیستقابلیت .2

 گذارند.بت میسبز بر عملکرد مالی تأثیر مث
ن محیطی زنجیره تأمیهای حرارتی کشور از طریق استراتژهای زیستمحیطی نیروگاههای زیستقابلیت .3

 گذارند.سبز آنان بر عملکرد عملیاتی تأثیر مثبت می
 ی زنجیرهمحیطزیست های حرارتی کشور تأثیر مثبتی بر استراتژهایمحیطی نیروگاههای زیستقابلیت .4

 گذارد.تأمین سبز آنان می
أثیر محیطی تهای حرارتی کشور، بر عملکرد زیستمحیطی زنجیره تأمین سبز نیروگاههای زیستراهبرد .1

 مثبت دارد.
 های حرارتی کشور، بر عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد.محیطی زنجیره تأمین سبز نیروگاههای زیستراهبرد .9
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های حرارتی کشور، بر عملکرد عملیاتی تأثیر مثبت ین سبز نیروگاهمحیطی زنجیره تأمهای زیستراهبرد .1

 دارد.
نمایش داده شده  9های پژوهش طراحی شده است در شکل مدل مفهومی پژوهش نیز که بر مبنای فرضیه

 همچنین و محیطیزیست راهبردهای و محیطیزیست هایقابلیت میان است. در مدل مفهومی پژوهش، ارتباط
 رابطه این، بر عالوه است. شده اتخاذ «با»  مفهومی مدل از آن عملکرد و محیطیزیست راهبردهای نمیا ارتباط

 رفتهگ« ربانی و دلشاد» مفهومی مدل از عملیاتی در مدل پژوهش حاضر عملکرد با محیطیزیست هایراهبرد میان
باس اقت  «زاده رستم و سیبان» مفهومی مدل از مالی عملکرد و محیطیهای زیستراهبرد بین رابطه و است شده

 .گردیده است

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش9شکل

 

 پژوهششناسی روش .3

 پژوهش انجام روش است. همبستگی و آزمون فرضیه روش نوع لحاظ از و کاربردی هدف نظر از پژوهش

کارشناسان  را پژوهش آماری جامعه .است مصاحبه و پرسشنامه طریق از و میدانی ها،گردآوری داده نحوه اساس بر
حرارتی  هایمحیطی نیروگاههای حرارتی کشور و کارشناسان زیستمحیطی شرکت مادر تخصصی نیروگاهزیست

از جامعه با روش سرشماری  گیرینمونه نفر است و 9۰3دهند حجم کل جامعه آماری می سراسر کشور، تشکیل
 منزله نمونه آماری انتخاب شدند. بنابراین کل اعضای جامعه آماری به .انجام شده است

ل صورت حضوری و ایمیهای پژوهش بهاستفاده گردید و پرسشنامه از ابزار پرسشنامه هادادهآوری منظور جمعبه
پرسشنامه تکمیل و برای پژوهشگر ارسال  3۰زمانی یک ماهه  منتشر گردید. طی بازه آماری در میان اعضای نمونه

ا برای هها انجام تحلیل آماری میسر نبود بنابراین بار دیگر پرسشنامهگردید. اما با توجه به تعداد محدود پرسشنامه
تکمیل شده برای پژوهشگر ارسال  هپرسشنام 1۰کل اعضای جامعه آماری ارسال گردید و بعد از گذشت یک ماه، 

ا از آزمون ههای تکمیل شده آغاز گردید. برای بررسی کفایت نمونهگردید و کار تحلیل آماری بر مبنای پرسشنامه

KMO ها توسط این معیار تأیید گردید.استفاده شد و کفایت تعداد نمونه 
اینترنتی  معتبر هایپایگاه و خارجی و اخلید مقاالت مجالت، کتب، به مراجعه با پژوهش این مبانی نظری 

پژوهش که توسط  شده است. پرسشنامه استفاده پرسشنامه ابزار از میدانی بخش در هاداده آوریجمع و برای
محیطی، های زیستسؤال مربوط به قابلیت 0سؤال است که از این میان  31پژوهشگر ساخته شده است، شامل 

سؤال مربوط به عملکرد  1سؤال مربوط به عملکرد مالی،  9، محیطیهای زیستاستراتژیسؤال مربوط به  92
شده است. برای  ای طراحیگزینه 1محیطی است که بر اساس طیف سؤال مربوط به عملکرد زیست 9عملیاتی و 

ن از اساتید تأیید چند تها، از معیار آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و برای تأیید روایی از بررسی پایایی پرسشنامه

های زیست قابلیت
 محیطی

استراتژی زیست 
 محیطی

عملکرد زیست 

 محیطی

 عملکرد عملیاتی

 عملکرد مالی
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و میانگین واریانس استخراج شده استفاده  9متخصص، از شاخص تحلیل عامل تأییدی، روایی واگرای فورنل و الرکر

شده است. برای بررسی میزان و نوع رابطه و همبستگی میان متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش نیز از روش 
 استفاده شده است.PLS افزار ریب معناداری در نرمساختاری و دو معیار ضریب مسیر و ض معادالت

 
  هاها و یافتهدادهتحلیل  .4

 آلفای آزمون از پژوهش، گیریاندازه ابزار درونی هماهنگی از اطمینان و پرسشنامه ضریب پایایی برای تعیین

 اگر و خوب پایایی بیانگرباشد،  1/۰شده است. اگر مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از  استفاده کرونباخ و پایایی مرکب

 معیار[. برای سنجش روایی پرسشنامه در این پژوهش از 21باشد بیانگر پایایی متوسط است ] 1/۰تا  1/۰بین 

و پایایی مرکب استفاده شده است. روایی همگرا زمانی برقرار است که مقدار  2میانگین واریانس استخراج شده
[ و در نتیجه مقدار پایایی 2] 1/۰[، مقدار پایایی مرکب بیش از 99] 1/۰میانگین واریانس استخراج شده بیش از 

 فورنل و الرکرتر باشد. همچنین برای سنجش روایی واگرا از روش مرکب از مقدار واریانس استخراج شده بزرگ
( AVEمقدار میانگین واریانس استخراج شده ) بودن تربزرگ عامل، هر برای واگرا روایی استفاده شده است. شرط

به قرار  توجه با که دندهمی نشان 3و  2 های[. جدول21ست]هاعامل دیگر با آن عامل همبستگی از عامل آن
 .است و روایی همگرا و واگرا وجود دارد حاصل قابل قبول نتایج استاندارد، سطوح در معیارها همه گرفتن
 

 همگرا ییو روا ییایپا .2جدول
 (AVE)  شده استخراج واریانس میانگین (CR)پایایی مرکب  آلفای کرونباخ ها(متغیرها )سازه

 930/۰ 193/۰ 001/۰ محیطیهای زیستقابلیت

 9۰1/۰ 141/۰ 149/۰ محیطیراهبردهای زیست

 999/۰ 092/۰ 101/۰ محیطیزیستعملکرد 

 139/۰ 139/۰ 1۰1/۰ عملکرد مالی

 191/۰ 142/۰ 124/۰ عملکرد عملیاتی

 
 اواگر ییروا .3جدول

 هاعامل
 زیست  هایقابلیت

 محیطی

عملکرد زیست 

 محیطی

راهبردهای 

 زیست محیطی
 عملکرد مالی

عملکرد 

 عملیاتی

-های  زیستقابلیت

 محیطی
111/۰     

    101/۰ 990/۰ محیطیعملکردزیست

   109/۰ 113/۰ 10۰/۰ محیطیراهبردهای زیست

  011/۰ 1۰2/۰ 493/۰ 319/۰ عملکرد مالی

 011/۰ 912/۰ 922/۰ 190/۰ 234/۰ عملکرد عملیاتی

 
 
 
 

 

                                                                                                                                      
9 fornell & larker 

2  AVE (Average variance extracted)  
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رازش خوبی بگیری از توان نتیجه گرفت که مدل اندازهبا توجه به اینکه روایی و پایایی مدل تأیید گردید می
 2محیطی، شاخص از قابلیت زیست 2شاخص ) 9مقدار آلفای کرونباخ  برخودار است. البته طی فرآیند محاسبه

شاخص موجود  31شاخص از عملکرد مالی( از  9شاخص از عملکرد عملیاتی و  9محیطی، شاخص از عملکرد زیست
 در پرسشنامه نامناسب شناخته شده و حذف شدند. 

 رسد کهگیری پژوهش نوبت به سنجش برازش مدل ساختاری پژوهش میر سنجی مدل اندازهپس از اعتبا
بر  ستقلمتاثیر یک متغیر  یدهندهنشان بدین منظور از معیار ضریب تبیین در این پژوهش استفاده شده است که

 گرفته نظر در معیار این به مقادیر ضعیف، متوسط و قوی ۰٫91و  ۰٫33، ۰٫91است و سه مقدار  وابستهیک متغیر 
 یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است یمتغیر وابستهمربوط به  ضریب تبیین چه هر .شوندمی

ملکرد ع محیطی، عملکرد مالی ویب تبیین برای متغیرهای وابسته این پژوهش که شامل عملکرد زیستا[. ضر22]
 آورده شده است. 4عملیاتی است در جدول 

 
  نییتب بیاضر .4جدول

 (R2)ضریب تبیین  متغیر

 929/۰ محیطیراهبردهای زیست

 191/۰ محیطیعملکرد زیست

 412/۰ عملکرد مالی

 301/۰ عملکرد عملیاتی

 

 1/19محیطی، های زیستدرصد از تغییرات متغیر راهبرد 9/92شود مشخص می ،4با توجه به نتایج جدول 
درصد از تغییرات متغیر  1/30درصد از تغییرات عمکرد مالی و  2/41محیطی، زیستدرصد از تغییرات متغیر عملکرد 

یین محیطی وابستگی دارد. با توجه به مقادیر باالی ضریب تبهای زیستعملکرد عملیاتی به متغیر مستقل قابلیت
رازش ژوهش، بشود که مدل پیشنهادی پدست آمده برای هر یک متغیرهای وابسته پژوهش، نتیجه گرفته میبه

توان های پژوهش، میاز جمله معیارهای بررسی میزان توافق اعضای نمونه آماری در خصوص سازه باالیی دارد.
های پژوهش به ارائه میانگین و انحراف معیار هریک از سازه 1به میانگین و انحراف معیار اشاره نمود. جدول 

 پردازد.می
 

 متغیرها آماری های. شاخص1جدول 

 میانگین هاگویه متغیر
انحراف 

 معیار

 یهاقابلیت
 محیطیزیست

ه مربوط ب یکیزیف زاتیکشور مجهز امکانات و تجه یحرارت یهاروگاهین
 .هستند ستیز طیحفاظت مح

094/3 10۰/۰ 

 نهیمتخصص در زم یمنابع انسان یکشور دارا یحرارت یهاروگاهین
 .هستند یطیمح ستیز هایتیفعال

1۰۰/3 120/۰ 

 ستیز طیمتناسب با حفظ مح ساتیسأت یکشور دارا یحرارت هایروگاهین
 .هستند

۰19/4 091/۰ 

تناسب با م تیفیکنترل ک هایستمیکشور مجهز به س یحرارت هایروگاهین
 .هستند ستیز طیفظ محح

921/3 ۰01/9 
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 میانگین هاگویه متغیر
انحراف 

 معیار
 یمنحصر به فرد برا هاییکشور مجهز به تکنولوژ یحرارت هایروگاهین

 .هستند ستیز طیبا راندمان باال و متناسب با حفظ مح دیتول
409/3 ۰30/9 

 ۰۰2/9 921/3 .ندهست داریکشور  با تجربه و پا یحرارت هایروگاهیکنندگان نتأمین

 
 

استراتژی 
 محیطیزیست

های حرارتی کشور با شرکای خود به منظور مدیریت زیست نیروگاه
 کنند.اندیشی میمحیطی هم

443/3 991/9 

با را  یطیمحستیز تیریمسائل مربوط به مدهای حرارتی کشور نیروگاه
 گذارند.خود به اشتراک می کارکنان

121/3 111/۰ 

های حرارتی کشور تالش خود را برای به حداقل رساندن آلودگی نیروگاه
 دهند.انجام می

121/3 ۰13/9 

 ندگانکنبا تأمین یطیمح ستیاهداف ز های حرارتی کشور بر سرنیروگاه
 کنند.خود توافق می

911/3 ۰21/9 

 یهاتیدرک متقابل از مسئول جادیاهای حرارتی کشور برای نیروگاه
 نند.کخود، رایزنی می کنندگانبا تأمین یطیمحستیمربوط به عملکرد ز

111/3 019/۰ 

ها تیفعال یطیمحستیز اتکاهش تأثیر یبراهای حرارتی کشور نیروگاه
 کنند.ی میهمکاربا تأمین کنندگان خود 

121/3 013/۰ 

و حل مشکالت مربوط به  ینیبشیپ یبراهای حرارتی کشور نیروگاه
 هند.دانجام می مشترک یزیربرنامهتأمین کنندگان خود  با ستیز طیمح

411/3 139/۰ 

 کاهش یهاراه بارهدر خود کنندگانبا تأمینهای حرارتی کشور نیروگاه
نجام ا مشترک یریگمیتصمیا خدمات محصوالت  یطیمح اتتأثیری کل

 دهند.می
9۰۰/3 012/۰ 

 ارتباط یطیمحستیحل مشکالت ز یبرا های حرارتی کشورنیروگاه
 نمایند.برقرار می کنندگانبا مصرف کینزد

221/3 111/۰ 

 انکنندگبا مصرف ی راطیمحستیاطالعات ز های حرارتی کشورنیروگاه
 گذارند.می اشتراکخود به 

294/3 911/9 

-ارتباط انعطافی طیمحستیدرباره مسائل  زهای حرارتی کشور نیروگاه

 خود دارند. کنندگانبا مصرف ریپذ
943/3 931/9 

ا در رکنندگان مصرف یطیمح ستیز یازهاینهای حرارتی کشور نیروگاه
 نمایند.های خود لحاظ میفعالیت

۰11/3 902/9 

 
عملکرد 

 محیطیزیست

-وگاهنیر ناشی از فعالیت گازهای آالیندهانتشار سال اخیر میزان  9۰طی 

 های حرارتی کشور کاهش یافته است.
094/3 ۰۰4/9 

ای هتولید شده، ناشی از فعالیت نیروگاه فاضالبسال اخیر میزان  9۰طی 
 حرارتی کشور کاهش یافته است.

443/3 ۰23/9 

 ی ناشی از فعالیتطیمحستیفرکانس حوادث ز سال اخیر تعداد 9۰طی 
 های حرارتی کشور کاهش یافته است.نیروگاه

911/3 ۰09/9 

در  یمصرف مواد خطرناک / مضر / سم سال اخیر میزان 9۰طی 
 های حرارتی کشور کاهش یافته است.نیروگاه

494/3 913/9 

 
 

 عملکرد مالی

های حرارتی کشور بهبود مالی در نیروگاهسال اخیر ساختارهای  9۰طی 
 یافته است.

۰19/3 ۰9۰/9 

های حرارتی کشور های درآمدی در نیروگاهسال اخیر فرصت 9۰طی 
 افزایش یافته است.

294/3 124/۰ 
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 میانگین هاگویه متغیر
انحراف 

 معیار
های حرارتی کشور افزایش سال اخیر وصول مطالبات در نیروگاه 9۰طی 

 یافته است
009/2 910/9 

های حرارتی کشور سرمایه در نیروگاه مدیریت بهینهسال اخیر  9۰طی 
 بهبود یافته است.

9۰۰/2 994/9 

های حرارتی ها و تجهیزات در نیروگاهسال اخیر کاربری دارایی 9۰طی 
 کشور افزایش یافته است.

143/2 2۰3/9 

 
 عملکرد عملیاتی

 افزایشهای حرارتی کشور برق ارسالی نیروگاه زانیمسال اخیر  9۰طی 
 یافته است.

9۰۰/3 911/9 

 ۰۰2/9 494/3 های حرارتی کشور افزایش یافته است.سال اخیر راندمان نیروگاه 9۰طی 
ی نیروگاه های حرارتی شده موجودی ذخیره زانیم سال اخیر 9۰طی 

 یافته است. کاهش کشور
394/2 ۰۰0/9 

های حرارتی های نیروگاهتیظرفوری از میزان بهره سال اخیر 9۰طی 
 کشور افزایش یافته است.

211/3 109/۰ 

ر های حرارتی کشوسال اخیر کیفیت توان برق تولیدی نیروگاه 9۰طی 
 افزایش یافته است.

319/3 144/۰ 

های حرارتی کشور سال اخیر خطوط تولید برق در نیروگاه 9۰طی 
 افزایش یافته است.

221/3  901/9 

 

است. در نتیجه اگر میانگین امتیازات داده شده  3میانگین نمرات های پژوهش، سازهبا توجه به اینکه سنجش 
دهد که اعضای نمونه آماری در خصوص اثرگذاری شاخص باشد، نشان می 3به یک شاخص بزرگتر یا مساوی 

راکندگی یزان پاند. از طرفی دیگر از شاخص انحراف معیار برای بررسی ممورد نظر بر متغیر خود، توافق نظر داشته
ورتی شود. در صها از میانگین و در واقع میزان تصادفی بودن اثرگذاری یک شاخص بر متغیر خود استفاده میداده

باشد قطعیت بیشتری برای ارتباط شاخص مورد نظر با متغیر  9که میزان انحراف معیار برای هر شاخص کمتر از 

 دهد:نشان می ،1وجود خواهد داشت. بنابراین با توجه به جدول 
 یحرارت هایگاهروین»محیطی، باالترین میانگین مربوط به سؤال های زیستبا توجه به اینکه در متغیر قابلیت

بوده و انحراف معیار شاخص مورد نظر نیز کمتر از « هستند ستیز طیمتناسب با حفظ مح ساتیسأت یکشور دارا
بیشترین توافق را در خصوص این شاخص داشته و ارتباط این دهندگان توان نتیجه گرفت که پاسخاست، می 9

 محیطی از قطعیت باالیی برخوردار بوده و تصادفی نیست. های زیستشاخص با متغیر قابلیت
کشور  یرارتح هایروگاهین»محیطی، باالترین میانگین مربوط به سؤال های زیستاستراتژی در متغیر وابسته

 بوده و انحراف معیار شاخص« گذارندیرا با کارکنان خود به اشتراک م یطیمحستیز تیریمسائل مربوط به مد
دهندگان بیشترین توافق را در خصوص این شاخص توان نتیجه گرفت که پاسخاست، می 9مورد نظر نیز کمتر از 

 ادفی نیست.ه و تصمحیطی از قطعیت باالیی برخوردار بودهای زیستداشته و ارتباط این شاخص با متغیر استراتژی
انتشار  زانیم ریسال اخ 9۰ یط»محیطی، باالترین میانگین مربوط به سؤال عملکرد زیست در متغیر وابسته

و انحراف معیار شاخص مورد « است افتهیکشور کاهش  یحرارت یهاروگاهینهای تیاز فعال یناش ندهیآال یگازها
دهندگان بیشترین توافق را در خصوص این شاخص داشته و پاسختوان نتیجه گرفت که است، بنابراین می 9نظر 

 محیطی از قطعیت باالیی برخوردار است و تصادفی نیست.ارتباط این شاخص با متغیر عملکرد زیست
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های درآمدی در سال اخیر فرصت 9۰طی »عملکرد مالی، باالترین میانگین مربوط به سؤال  در متغیر وابسته

توان است، می 9بوده و انحراف معیار شاخص مورد نظر نیز کمتر از « کشور افزایش یافته است نیروگاه های حرارتی
دهندگان بیشترین توافق را در خصوص این شاخص داشته و ارتباط این شاخص با متغیر نتیجه گرفت که پاسخ

 عملکرد مالی از قطعیت باالیی برخوردار بوده و تصادفی نیست.
های سال اخیر راندمان نیروگاه 9۰طی »لکرد عملیاتی، باالترین میانگین مربوط به سؤال عم در  متغیر وابسته

توان نتیجه گرفت که است، بنابراین می 9و انحراف معیار شاخص مورد نظر « حرارتی کشور افزایش یافته است
ملیاتی از ر عملکرد عدهندگان بیشترین توافق را در خصوص این شاخص داشته و ارتباط این شاخص با متغیپاسخ

 قطعیت باالیی برخوردار بوده و تصادفی نیست.
های حاصل از پژوهش، نوبت به پس از بررسی برازش مدل ساختاری و ارزیابی میانگین و انحراف معیار داده

 عرسد. از جمله معیارهایی که برای این منظور مورد استفاده واقبررسی روابط موجود در مدل ساختاری پژوهش می
 و شدت و یخط لّیع رابطه وجود کننده انیب ریمس بیضرشده است، معیارهای ضرایب مسیر و معناداری هستند. 

کند. در صورتی که مقدار این تغییر می ۰+ و 9مقدار این متغیر بین  .هستند مکنون ریمتغ دو نیب رابطه نیا جهت
متوسط بین دو  نشانگر رابطه 9/۰تا  3/۰مقدار بین  باشد نشانگر ارتباط قوی بین دو متغیر، 9/۰ضریب باالتر از 

آن نشانگر ارتباط ضعیف بین دو متغیر است و مقدار صفر دلیل بر نبود رابطه بین دو 3/۰متغیر و مقدار کمتر از 
معکوس جهت ارتباطی بین دو متغیر  رابطه متغیر است. در صورتی که عالمت ضریب، منفی باشد، نشان دهنده

 ضرایب مسیر و بارهای عاملی در مدل پژوهش است. دهندهنشان 2شکل  [.39است ]
 

 
 اندارداست بیضرا نیمدل پژوهش در حالت تخم .2شکل

 
ECمحیطیهای زیست: قابلیت 

ESمحیطیهای زیست: راهبرد 
OPعملکرد عملیاتی : 
FPعملکرد مالی : 

EOمحیطی: عملکرد زیست 
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قابل مشاهده است کلیه مقادیری که در مسیر اتصال دو متغیر نمایش داده شده بیان  ،2 همانطور که در شکل

ا همقدار ضرایب مسیر است. با توجه به توضیحات داده شده در خصوص مقادیر ضریب مسیر و عالمت آن کننده
تغیر ارتباطات بین دو مجهت وجود دارد زیرا در تمامی قوی و هم توان نتیجه گرفت که بین تمامی متغیرها رابطهمی

 است. 9/۰تر از عالمت ضریب مسیر مثبت و مقدار آن بزرگ
یکی دیگر از معیارهای بررسی روابط موجود میان متغیرها در مدل ساختاری، معیار معناداری، است که در واقع 

 شود. برایاول نیز یاد میمنزله خطای نوع دهد و از آن بهمی میزان معنادار بودن ارتباط بین دو متغیر را نشان
ترین کاربرد این آزمون گردد. مهماستفاده می 9از آزمون بوت استرپینگ Smart Pls افزارسنجش معناداری در نرم

)مقدار  19/9 از بزرگتر t  آماره مقدار که یصورت دراست.  t مقادیر میانگین، انحراف استاندارد و آماره برای محاسبه
 اطمینان سطح در نظر مورد مسیر ضریب و مسیر که توان نتیجه گرفت( باشد آنگاه می۰1/۰بحرانی در سطح 

نشان  3بود. شکل  نخواهد مسیر معنادار ضریب آن مسیر و صورت این غیر در و [22معنادار است ] درصد، 11
است. ضریب نمایش داده شده در بین متغیرها خروجی مدل پژوهش پس از اجرای آزمون بوت استرپینگ  دهنده

 است. t مقدار آماره
 

 
  بیضرا یمدل پژوهش در حالت معنادار .3شکل 

 
در مسیر بین متغیرها نشان داده شده و با توجه  t مقادیر آماره قابل مشاهده است کلیه 3طور که در شکل همان

توان نتیجه گرفت که در تمامی موارد معناداری ارتباط بیان شد، می و مسئله t مقادیر آماره به توضیحاتی که درباره
ارتباطات فرض شده برای متغیرهای پژوهش معنادار است.  ، کلیه19/9از مقدار  t به دلیل باالتر بودن مقدار آماره

 خواهد شد. ها پرداختهارائه شده است که در ادامه به تفسیر آن 9در جدول  t آمارهو  ریمس بیضرا ریمقاد
 

هاهیآزمون فرض جینتا .1جدول    

 هاهیفرض نوع اثر ریمس بیضر t آماره مقدار جهینت
 شماره

 فرضیه

 EC-ES-EO 9 غیرمستقیم (10۰/۰ × 113/۰=) 101/۰ 334/9۰ قبول

 EC-ES-FP 2 غیرمستقیم (10۰/۰× 1۰2/۰=)114/۰ 431/91 قبول

 EC-ES-OP 3 غیرمستقیم (10۰/۰×922/۰=) 401/۰ 494/1 قبول

 EC--- ES 4 مستقیم 10۰/۰ 212/2۰ قبول

                                                                                                                                      
9
 Bootstrapping 
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 ES--- EO 1 مستقیم 113/۰ 9۰1/94 قبول

 ES--- FP 9 مستقیم 1۰2/۰ 302/29 قبول

 ES--- OP 1 مستقیم 922/۰ 9۰1/9۰ قبول

 محیطی، مالی و عملیاتی بهمحیطی با عملکردهای زیستهای زیستبا توجه به اینکه در ارتباط میان قابلیت
قرار دارد بنابراین هر سه ارتباط هم  9/۰و  3/۰محیطی، مقدار ضرایب مسیر بین مقدار های زیستراهبرد واسطه

است، بنابراین هر سه  19/9برای هر سه ارتباط بیشتر از مقدار  t که مقدار آمارهجاییجهت و متوسط بوده و از آن

 شوند.پژوهش تأیید می ارتباط معنادار هستند و در نتیجه هر سه فرضیه اول

محیطی زیست هایمحیطی و راهبردهای زیستبا توجه به اینکه  مقدار ضریب مسیر ارتباط بین دو متغیر قابلیت
که بیش از  t جهت بوده و با توجه به مقدار آمارهاست بنابراین ارتباط بین دو متغیر قوی، هم 9/۰بیش از مقدار 

 شود.چهارم پژوهش تأیید می است این دو متغیر ارتباط معناداری دارند بنابراین فرضیه 19/9مقدار 
 محیطی، مالی ومحیطی با عملکردهای زیستهای زیستهمچنین با توجه به اینکه در ارتباط میان راهبرد 

جهت، قوی بوده و با توجه به ن این متغیرها هماست بنابراین ارتباط میا 9/۰عملیاتی، مقدار ضریب مسیر بیش از 

توان نتیجه گرفت که هر سه ارتباط معنادار هستند. است می 19/9که در هر سه ارتباط بیشتر از مقدار  t مقدار آماره
 شوند.بنابراین فرضیات پنجم تا هفتم پژوهش تأیید می

راین مدل فرضیات پژوهش تأیید شده بناب ش، کلیهبا توجه به نتایج حاصل از بررسی روابط بین متغیرهای پژوه
 خواهد بود.  4نهایی پژوهش به شکل 

 

 
 . مدل نهایی پژوهش4شکل 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

ها از موضوعات جذابی است که پژوهشگران و بررسی عملکرد صنایع مختلف و عوامل تأثیرگذار بر بهبود آن
جمله عملکردهایی که در صنعت برق و بسیاری از صنایع دیگر نیز مورد کند. از صنعتگران را به خود جذب می

ای صنعتی، همحیطی فعالیتمحیطی، مالی و عملیاتی است که عملکرد اول جنبه زیستتوجه است، عملکرد زیست
نعت ای صهها و بهینه بودن فعالیتی کیفیت فعالیتمالی و درآمدی صنعت و عملکرد سوم جنبه عملکرد دوم جنبه

 ربمحیطی  های زیستهای زیست محیطی و راهبردقابلیتاثرات  یهدف بررس پژوهش با نیاشوند. را شامل می
 یاز بررس سپ راستا نیشده است. در ا های حرارتی کشور انجامنیروگاه محیطی، مالی و عملیاتیهای زیستعملکرد

. دیگرد میتنظ ی پژوهشاهنامهسشپر و میستر یمفهومموضوع پژوهش، مدل  و مبانی نظری در حوزه اتیادب
 کشور های حرارتینیروگاه محیطی شرکت برق حرارتی و کلیهر میان کارشناسان زیستد های پژوهشنامهشپرس
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های حساسیت -9هایی که در این پژوهش با آن رو به رو بودیم ی گردید. از جمله محدودیتآورو جمع عیتوز

تأخیر  زیاد  -2ها و ارتباط حضوری با کارشناسان و نیروگاهی و مشکالت ورود به نیروگاههای امنیتی باالی محیط
 های پژوهش بود.گویی به پرسشنامهکارشناسان در پاسخ

 دهند:آوری شده پژوهش نشان میهای جمعهای آماری بر دادهنتایج حاصل از تحلیل
یطی محمحیطی تأثیر مثبتی بر عملکرد زیستهای زیستمحیطی از طریق راهبردهای زیستقابلیت -9

[ نیز تأیید شده 3] در کره«با»های پژوهش در پژوهش این یافته .گذارندهای حرارتی کشور مینیروگاه

ای همحیطی از طریق راهبردهای زیستدهد که قابلیتاست و نتایج حاصل از پژوهش وی نیز نشان می
اد شده با پژوهش ی ای دارد. هرچندمحیطی صادرکنندگان کرهزیستمحیطی تأثیر مثبتی بر عملکرد زیست

متغیرها در هر دو پژوهش یکسان است. یکی از  متفاوت است اما نتایج بررسی ارتباط میانپژوهش حاضر 
رات زیست منظور کاهش اثها منابع فیزیکی و تجهیزاتی است که بهمحیطی نیروگاههای زیستانواع قابلیت

توان به تکنولوژی پالسمای آن می شود که از جملهکار گرفته میهای این صنعت بهیتمحیطی فعال
های حرارتی اشاره نمود که امروزه کاربرد مؤثر آن های نیروگاهمنظور کاهش آلودگی دودکشغیرحرارتی به

ی متخصص انسانتوان به نیروی ها میمحیطی نیروگاههای زیستدر صنعت اثبات شده است. از دیگر قابلیت
در زمینه محیط زیست اشاره نمود. این کارشناسان با جدیدترین متدهای پیشگیری از آلودگی محیط زیست 

یسات توانند مؤثر واقع شوند، همچنین نوسازی تأسمحیطی فعلی آشنایی داشته و میو یا بهبود شرایط زیست
که خود در  کنندگانینیروگاهی و همکاری با تأمینهای ها و کنترل کیفی دائمی فعالیتو تجهیزات نیروگاه

 طبق نتیجه پژوهش در وهله  هایی هستند کهمحیطی پیشتاز هستند، تماماٌ قابلیتعملکرد زیست عرصه
ا هدوم بر عملکرد زیست محیطی نیروگاه های زیست محیطی مؤثرند و در وهلهاول بر اتخاذ و اجرای راهبرد

محیطی موجب کاهش آلودگی هوا، آب و  خاک، کاهش تغییر و بهبود عملکرد زیستگذارند تأثیر مثبت می
 های اسیدی و عواقب ناشی از آن و کاهش گرمایش جهانی خواهد شد.شرایط اقلیمی، کاهش باران

ای همحیطی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی نیروگاههای زیستمحیطی از طریق راهبردهای زیستقابلیت -2

-ود قابلیتبرای بهب صرف هزینه پژوهش اساس تفکر نادرستی که درباره گذارد. این یافتهمی حرارتی کشور

ای هکند زیرا نتایج پژوهش نشان داده است که بهبود قابلیتمحیطی در صنایع وجود دارد رد میهای زیست
ود را نیز بهبشود، عملکرد مالی محیطی میمحیطی عالوه بر اینکه موجب بهبود عملکرد زیستزیست

-بخشد. بنابراین هر چند در نگاه اول، خریداری تجهیزات کاهش آلودگی، استخدام کارشناس زیستمی

ظر برسد نروزرسانی تجهیزات هزینه بردار بهمحیطی، استخدام نیروی کنترل کیفیت، نوسازی تأسیسات و به
جویی اقتصادی شده و عملکرد مالی های نیروگاهی موجب صرفهاما در نهایت سود حاصل از بهبود فعالیت

شتر آنان گذاری بیهای کشور، امکان سرمایهیابد. از طرفی دیگر، بهبود عملکرد مالی نیروگاهنیز بهبود می
محیطی را افزوده و در نتیجه بهبود عملکرد مالی به طور غیرمستقیم موجب های زیستدر انجام فعالیت

 ردد.گهای نیروگاهی میو کاهش اثرات منفی ناشی از فعالیت هامحیطی نیروگاهبهبود وضعیت زیست

ای همحیطی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی نیروگاهمحیطی از طریق راهبردهای زیستهای زیستقابلیت -3
تا با راسمحیطی همهای زیستدهد تقویت قابلیتپژوهش نشان می گذارند. این یافتهحرارتی کشور می

 ها در جهتها است. آنچه در عملکرد عملیاتی مورد نظر است، سازماندهی فعالیتنیروگاهاهداف عملیاتی 

ترین حالت ممکن  است حال آنکه کننده یا مشتری در بهینهارائه خدمت یا عرضه محصول به مصرف
محیطی طبق معیارهایی که در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفته به صورت های زیستتقویت قابلیت

 قیم و غیرمستقیم بر بهبود این عملکرد مؤثر هستند. مست
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های حرارتی کشور تأثیر مثبت محیطی نیروگاههای زیستمحیطی بر اتخاذ راهبردهای زیستقابلیت -4

ژوهش نماید پمثبت و معنادار میان این دو متغیر را تأیید می هایی که وجود رابطهاز جمله پژوهش گذارند.می
های است که قابلیت های خود نشان داده[ انجام شده است. وی در پژوهش3] ور کرهاست که در کش «با»

این نتیجه  گذارد وای تأثیر مثبت میهای مثبت در میان صادرکنندگان کرهمحیطی بر اتخاذ استراتژیزیست

ت مسئله آن اس های حرارتی کامالً انطباق دارد. علت ایننیروگاه با نتیجه حاصل از پژوهش حاضر در حوزه
یشتر محیطی بهای زیستمحیطی مهیاتر باشد امکان اخذ استراتژیهای زیستکه هرچه امکانات و قابلیت

 ها فراهم هستند. های اصلی اجرای این استراتژینیازشود زیرا ساختار و پیشمی
أثیر ی حرارتی کشور تهامحیطی، مالی و عملیاتی نیروگاهمحیطی بر عملکرد زیستهای زیستاتخاذ راهبرد -1

-عملکرد زیستو  محیطیهای زیستراهبرد نیرابطه مثبت ب نیز نیشیپهای ژوهش گذارند.مثبت می

محیطی و مثبت و معنادار میان راهبردهای زیست وجود رابطه .اندکرده دأییرا ت محیطی، مالی و عملیاتی
ای تأیید شده است مطالعاتی صادرکنندگان کره و در حوزه« با»های محیطی در پژوهشعملکرد زیست

 های راضیه رئیسیمحیطی و عملکرد مالی در پژوهش[ و ارتباط مثبت و معنادار میان راهبردهای زیست3]

[ و ارتباط مثبت و معنادار 20در بررسی ارتباط میان این دو متغیر در شرکت شیرین عسل تأیید شده است ]
-محیطی و عملکرد عملیاتی در پژوهش ربانی و دلشاد که بررسی تأثیر محرکهتهای زیسمیان متغیر راهبرد

هاست( بر عملکردهای زنجیره تأمین محیطی بخش از این محرکههای زنجیره تأمین )راهبرهای زیست
که مباحث مربوط به محیط زیست و جایی[.  از آن29اند، تأیید شده است ]سبز را مورد بررسی قرار داده

المللی و داخلی هر کشوری نگهداری از آن از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مجامع بین حفظ و
محیطی بسیاری تدوین شده و در دست اجرا قرار گرفته است. از های زیستاست بنابراین تاکنون راهبرد

 است، توافقات های اخیر صورت گرفتهمحیطی جهان در سالجمله اقداماتی که برای بهبود اوضاع زیست

پاریس است که  توافقنامه و کیوتو پروتکل وهوایی،آب تغییرات کنوانسیون نظیر اقلیمی تغییرات جهانی
نمایند. در ای میگلخانه گازهای انتشار کاهش متعهد به را انرژی صادرکننده کشورهای نحوی به یک هر

 منظور کاهش)برنامه توسعه ششم تا هشتم( بهمدت مدت و میانهای کوتاهسطح داخل کشور نیز راهبرد
هوایی، ومحیطی کشور توسط دفتر طرح ملی تغییرات آبای و بهبود اوضاع زیستانتشار گازهای گلخانه

یری و کارگطور که نتایج این پژوهش نیز نشان داده است بهتدوین و در دست اجرا قرار گرفته است. همان

محیطی، عملکرد مالی و عملیاتی مند بوده و عالوه بر بهبود عملکرد زیستها بسیار سوداجرای این راهبرد
 بخشد.های حرارتی را نیز بهبود مینیروگاه

 پیشنهادها 
أثیر محیطی تهای زیستهای زیستدهند بهبود قابلیتبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش که نشان می -9

ویت گذارد بنابراین تقیطی، مالی و عملیاتی میمحمحیطی و عملکرد زیستهای زیستمثبتی بر راهبرد
نظور مهای نوین بهها، استفاده از تکنولوژیمحیطی همچون بهبود و نوسازی زیرساختهای زیستقابلیت

ایبند به کنندگان پمحیطی مجرب، همکاری با تأمینکارگیری کارشناسان زیستکاهش انتشار آلودگی، به
سزایی ر بهاند تأثیکیفی دائمی که در این پژوهش نیز مورد توجه قرار داشتهاصول زیست محیطی و کنترل 

-زیست هایهای حرارتی کشور خواهد داشت. با توجه به اینکه تقویت قابلیتدر بهبود عملکردهای نیروگاه

ای همحیطی نیروگاهزیادی دارد و طبق اظهارات کارشناسان زیست ها نیاز به صرف هزینهمحیطی نیروگاه
 ها در نظر گرفته نشده است، بنابراینمحیطی برای این نیروگاهزیست حرارتی، تاکنون هیچگونه یارانه

رد منظور بهبود عملکهای حرارتی کشور بهربط برای تأمین مالی نیروگاهشود مسئوالن ذیپیشنهاد می
 نظر گیرند.  محیطی درهای زیستمحیطی آنان، مانند سایر کشورهای جهان، یارانهزیست
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حیطی، مهای زیست محیطی بر عملکردهای زیستبا توجه به نتایج پژوهش که تأثیرگذاری مثبت راهبرد -2

ست کارگیری راهبردهای زیدلیل فقدان بهدهند و باتوجه به اینکه کشور ما بهمالی و عملیاتی را نشان می
ای قرار دارد و عامل اصلی انتشار این نهکشور اول دنیا در انتشار گازهای گلخا 2۰محیطی هم اکنون جزء 

کیل جلسات ها با تشمحیطی نیروگاهشود تا کارشناسان زیستهای حرارتی هستند پیشنهاد میگازها نیروگاه
محیطی و بحث و تبادل نظر و دریافت مشاوره از متخصصان داخلی و خارجی صاحب بین کارشناسان زیست

هکارهای داخلی تدوین شده در های جهانی و راامکان اجرای راهبردانرژی و محیط زیست،  نظر در حوزه

 ها اقدام نمایند. تر آناین حوزه را بررسی نموده و برای اجرایی نمودن هرچه سریع

ذیر نیست. پها امکانکنندگان آنعملکرد تأمین ها بدون توجه به نحوهمحیطی نیروگاهبهبود عملکرد زیست -3
ا مستقیماً بر هها صنایع پتروشیمی هستند و کیفیت سوخت تولیدی آنکنندگان نیروگاهترین تأمیناز مهم

شنهاد های حرارتی کشور پیها اثرگذار است. بنابراین به مسئوالن نیروگاهمحیطی نیروگاهعملکرد زیست
ند و در کنکنندگانی همکاری کنند که سوخت استانداردتری تولید میاول با تأمین گردد که در وهلهمی

کنندگان خود توافقاتی داشته باشند تا استاندارد سوخت تولیدی خود را به استاندارد جهانی بعد با تأمین وهله
   برسانند.
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