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 چکیده 

ارزشهای محیطی و زیست محیطی از موارد مهمی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر سالمت افراد، 

کیفیت محیط و سکونت آنها تاثیر می گذارد. نحوه درک و ارزشگذاری  به کیفیت های زیست محیطیی و 

 ت زیسیت مشیکالبرآورد اقتصادی این روشها از دیدگاه شاغلین کمک بسزایی در تشخیص و اولویت دهی 

توسیط  محیطی دارد.در این پیژوه  سین   ارزا اقتصیادی هیوای محیطیی منطقیه پیارس  نیوبی

 ان ام گرفت. (WTPپرسشنامه تمایل پرداخت کارکنان )

پرسشنامه استاندارد بصور ت تصادفی در دسترس بین کارمندان رسمی و پیمیانی شیاغل در  063با توزیع 

یابی ان ام شد. و نتایج حاکی از مییزان تماییل پرداخیت کارکنیان ده فاز پاالیشگاه گاز پارس  نوبی ارزش

میلیون ریال است و از طرفی مییزان تماییل پرداخیت  5سالم سازی هوای محیطی ماهیانه کمتر از  هت 

هیزار  033تا  53روزانه بین  (سرفه، تنگی نفس وتب و...پیشگیری از ابتال به بیماری حاد )کارکنان  هت 

روزانه بین ییک تیا دو میلییون رییال ( عروقی، تنفسی_قلبی ریال و  هت پیشگیری از بیماریهای مزمن )

بود.در خصوص روشهای  ایگزین  هت سالم سازی هوای محیطی کارکنان بیا اعمیال  ریمیه و مالییا ت 

قیوانین بازدارنیده زیسیت محیطیی موافی   ء دان  و فن آوری و اعمیالبرای شرکتهای آلوده کننده، ارتقا

 بودنند.

 

 روا تمایل پرداخت، منطقه پارس  نوبی، ارزشگذاری اقتصادی، گازهای فلرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

حیطی و زیست محیطی از موارد مهمی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر سالمت افراد و کیفیت محل کار و ارزشهای م 

سکونت آنها تاثیر می گذارد. از طرفی تالشهای فراوانی در کشورهای مختلف برای بهبود محیط زیست و ارتقاء سالمت صور ت 

 .(Krupnick et al,1993) طح درآمد می شودکه مو ب توسعه یافتگی آنها بر اساس تنظیم سمی پذیرد 

در این راستا نحوه درک و ارزشگذاری به کیفیت های زیست محیطی و برآوردهای اقتصادی این روشیها از دییدگاه شیاغلین از  

 مله مباحث مهمی در تشخیص اولویت دهی به درک مهمترین مشکال ت زیست محیطی همچنین میزان تمایل بیه مشیارکت 

افراد در حفظ و ارتقاء کیفیت محل کار و سکونت آنها، گامی در افزای  تحق  پیذیری برنامیه هیای حفازیت زیسیت اقتصادی 

و منط  این پژوه  مبتنی بر این اصل است که اقتصاد محیط زیست به رفاه انسیان (.0011)کوهپایی و همکاران،محیطی دارد

، بنابراین بستری مناسب در  هت حفازیت از محییط زیسیت فیراهم می اندیشد و وابستگی اندکی به مسائل مادی و پولی دارد

 می آورد.

نیاز به مرا عه به افراد  هت تعیین ارزا کاالها و داراییهیای زیسیت محیطیی دارد. بهمیین  (CVM)1روا ارزیابی مشروط 

اد در منازل ییا درمحیل زیسیت دلیل این روا را غالباً روا تر یح می نامند. متداولترین وکاربردی ترین روا، مصاحبه با افر

محیطی و سوال نمودن از آنها در این باره که برای حفظ کاالی زیست محیطی مزبور چه مقدار حاضرند بپردازند یا بیه عبیارتی 

یا سوال مربوط به پرداخت را بدین صور ت مطرح نمود که برای بهره منید شیدن از  آنها چقدر است؟  )WTP)2تمایل پرداخت 

در نظیر  WTP(. انتخاب روا استخراج پرسشنامه 0031)ترنر و همکاران،یست محیطی چقدر حاضرید بپردازید؟این موهبت ز

 .(et al,2001 Hanley )و همکاران به تصویب رسید Hanley سن ی افراد توسط

( CVMمشیروط )ارزیابی تقاضا در کشورهای در حیال توسیعه )از  ملیه هنید(، روا ارزشیگذاری بنابراین در ان ام مطالعا ت 

 ;Whittington and Swarna, 1994; Griffin et al., 1995; Choe et al., 1996)بصور ت گسترده توسط محققان 

Bateman and Willis, 1999; Ready et al., 2002; Ahmad et al., 2002  )استفاده می شود. 

درهند  هت بررسی تمایل پرداخت مردم برای بهتر شدن کیفیت هوا در م اور ت  Raoو Kumarدر مطالعه موردی توسط 

درصد از درآمد خود را برای یک برنامه بهبود کیفیت هوا پرداخت  2نیروگاه حرارتی ان ام شد، نتایج نشان داد که افراد حاضرند 

خسار ت که این خدما ت شامل ا تناب از برای کیفیت هوا شامل ارزا نهادن به چند سود حاصل از کاه  هزینه  WTPکنند.

بیماریهای منتقله از راه هوا در امتداد با هزینه های خود مثل هزینه های درمان، اوقا ت فراغت وکار از دست رفته می باشد 

(Kumar, Rao, 2006.) 

MCGH  بررسی کردنند ، طی پژوهشی در هنگ کنگ تمایل پرداخت افراد را  هت سالم سازی هوا 2331و همکاران در سال

که نتایج حاکی از این بود که اکثر افراد آلودگی هوا را موثر برسالمت خود و شیوع بیماریهای  دی قلبی وتنفسی دانستند و 

دالر برای  لوگیری از بیماریهای  9155تا  9311دالر برای  لوگیری از یک روز عالئم تنفسی و 205تا  001حاضر به پرداخت 

 .)  ,et all,2008 SM MCGHد ) دی قلبی تنفسی بودن

کوهپایی و گلبابایی در پژوهشی در زمینه ارزشگذاری اقتصادی هوای پاک از دیدگاه کارکنان یک واحد تولییدی بیه روا تماییل 

 ریال و  33533پرداخت، دو گروه کارگر و کارمند مورد پرس  قرار گرفتند، که نتایج نشان داد که هر کارگر انتظار دارد ماهیانه 

 
1- The Contingent Valuation Method    
2-Willingness to pay 
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متغییرهایی همچون تخفیف در ح  بیمه،   ریال  هت کنترل آلودگی محل کارشان هزینه کنند. 06333  هر کارمند ماهیانه

 (.0010)کوهپایی،تخفیف در مالیا ت و پرداخت وامهای بلند مد ت  هت کنترل آلودگی هوا مشخص گردید 

مطالعه ای توسط عسکری زاده و رفیعیان، درباره ارزشگذاری اقتصادی کیفیت های زیست محیطی از دیدگاه ساکنین شهری 

منطقه نواب تهران  هت سن   تمایل مشارکت افراد درحفظ و ارتقا کیفیت محل سکونتشان ان ام دادند، نظر سن ی از طری  

مه اول  هت سن   وضع مو ود و میزان الویت دهی به این ارزشها و پرسشنامه دوم با هدف پرسشنامه ان ام شد. پرسشنا 2

 (0013ارزا دهی کیفیت محیطی محل زندگیشان از نظر آلودگی هوا، صوتی و بهداشتی و... ان ام شد )عسکری زاده،

 
 روش تحقیق

  
 جامعه آماری مورد مطالعه

نفر کارمند پیمانی و رسمی شاغل در ده فاز  063یفیت هوای محیطی شامل  امعه آماری  هت نظر سن ی ارزا اقتصادی ک

نفر می باشد که بر اساس روا نمونه گیری  2953پاالیشگاهی گاز پارس  نوبی بود. تعداد شاغلین در این م تمع حدود 

 در دسترس است.نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و نحوه توزیع پرسشنامه بصور ت تصادفی  063 دول مورگان تعداد 

 

 ابزار جمع آوری

 هت  مع آوری اطالعا ت، از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با آزمون های آماری کنترل شد. و ضریب آلفای 

/. بدست آمد. پرسشنامه دارای سه قسمت بود، که قسمت اول اطالعا ت دموگرافیک پرسنل ، 35کرونباخ برای این پرسشنامه 

و... ، قسمت دوم میزان تمایل پرداخت، قسمت سوم نگرا و ادراک شاغلین را درمورد آلودگی هوای محیطی و سالم سابقه کار 

 سازی آن بررسی می کرد.

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات

   وارد شد و با آزمونهای آماری توصیفی )میانگین ، درصد( و تحلیلی   23نسخه  Spssاطالعا ت پرسشنامه به نرم افزار آماری 

(Ttest ،آنالیز واریانس ،One way anova.ت زیه و تحلیل ان ام شد ) 

 

  یافته ها

عدد  023بررسی و کنترل تعداد و پس از مشاهده ن کارکنان پاالیشگاه پارس  نوبی، پرسشنامه توزیع شده بی 063از تعداد 

مورد قبول واقع شد و بقیه پرسشنامه ها بدلیل ناقص یا مخدوا بودن از رده خارج و حذف گردید. کلیه اطالعا ت پرسشنامه 

 .گردید و نتایج زیر بدست آمد 23نسخه   Spssوارد نرم افزار 
 

خیانوار، سیابقه کیار، تعیداد سیاعتهای کیار روزانیه، نیوع شامل سن،  نسیت، میزان تحصیال ت، اعضای :  اطالعات دموگرافیک

 023استخدام، وضعیت تاهل، شرایط کار )اقماری،عادی کار( ،واحد کار، محل اقامت و سطح درآمد مورد بررسی قرار گرفیت. از 

 ±بیا انحیراف معییار 56/1، سابقه کار با میانگین  6/6 ± با انحراف معیار 02/09 امعه آماری مورد مطالعه، میانگین سنی افراد 

و انحیراف  53/2و تعیداد اعضیای خیانواده بیا مییانگین  35/0 ±و انحراف معییار 09/00، ساعتهای کار روزانه با میانگین  33/3

 آورده شده است. 2و  0و نمودار 0شماره بدست آمد. سایر متغیرهای آماری در  دول 91/0 ±معیار
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ویژگیهای دموگرافیک جمعیت مورد مطالعهمتغیرهای آماری مربوط به  -1جدول  

 تعداد )درصد( طبقه متغیر متغیر

  نس

 

 (%0/13) 211 مرد

 (% 3/1) 00 زن

 (% 1/03) 11 م رد تاهل

 (% 0/61) 220 متاهل

 (%2/15) 232 رسمی  نوع استخدام

 (%1/09)   91 پیمانی

 (% 0/32) 200 اقماری شرایط کار

 (% 3/23)  11 عادی کار

 

 واحد کار

 (% 5/01) 020 اداری

 (% 3/53) 012 عملیاتی

 (% 1/2)  03 خدماتی

 (% 6/0)  5 غیره

 

 نوع سکونت

 (% 3/03) 11 منزل سازمانی

 (% 2/55) 036 کمپ و مهمانسرا

 (% 0/09)  95 منزل شخصی

 

 

 سطح درآمد

 (% 9/1) 23 میلیون ریال 23زیر 

 (% 9/01) 020 میلیون ریال 21تا  23

 (% 0/00) 033 میلیون ریال 01تا  03

 (% 0/01) 51 میلیون ریال 93باالتر از 

 (% 1/0) 02 نامعلوم
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فروانی تحصیالت جمعیت مورد مطالعه -1نمودار  

 

 

 
 

 فراوانی جمعیت شاغل مورد مطالعه در پاالیشگاه های پارس جنوبی -2نمودار

 

 

آلودگی هوابررسی نگرش کارکنان در مورد    

 3/21درصد کارکنان هوای محیط کار خیود را بیا آلیودگی بسییار زییاد ، 93آنالیز اطالعا ت در این مرحله نشان داد که حدود   

 درصیدکارکنان اثرآلیودگی هیوا را بیر 2/53دارای آلودگی زیاد می دانند.همچنین  درصد کارکنان هوای محل استراحت خود را

زییاد میی دانند.براسیاس  درصد کارکنان تاثیر عملیا ت فلرینگ را برآلودگی هیوا 53حدود  دانند. وبسیار زیاد می  سالمتی خود

است که نشان دهنده اینست دیدگاه کارکنان نسبت به آلودگی هوای محیطیی زییاد  9نتایج، میانگین نگرا افراد دراین زمینه 

وضعیت نگرا کارکنان را در میورد آلیودگی  2بینند. دول محل اقامت خود را دارای آلودگی زیاد می  بوده وهوای محل کار و

   هوا نشان می دهد.
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 وضعیت نگرش کارکنان نسبت به آلودگی هوای محیطی _2جدول 

 

 متغیر

 

 نوع نگرش

 بسیارکم کم  حدودی زیاد بسیار زیاد

 تعداد )درصد( تعداد ) درصد ( تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

هوای آلودگی 

 محل  کار

 053 (93%)  005 (3/05 %)  

 

96 (9/09 %)  

 

3 (2/2 %)  

 

2 (36/3%)  

 

آلودگی هوای 

 محل اقامت

60 (2/01 %)  12 (3/21 %)  

 

13 (1/29 %)  

 

65 (2/23 %)  

 

22 (1/6 %)  

 

تاثیر آلودگی 

 بر سالمت اهو

063(2/53 %)  000 (0/90 %)  

 

20 (6/6 %)  

 

0 (1/3 %)  

 

0 (1/3 %)  

 

تاثیر عملیا ت 

 فلرینگ

009 (6/05 %)  063(3/53 %)  

 

09 (6/03 %)  

 

9 (0/0 %)  

 

1 (5/2 %)  

 

 

 ارزش گذاری هوای پاک و سالم سازی هوای محیطی )تمایل پرداخت/دریافت کارکنان(

حاضیر بیه  WTA)درصد کارکنان برای زنیدگی در محییط آلیوده )شیاخص  9/31در این مرحله آنالیز اطالعا ت نشان داد که  

میلیون ریال و بیشتر  هیت زنیدگی در محییط بیا  00درصد حاضر به دریافت مبلغ   2/03دریافت هیچ مبلغی نشدند و حدود 

 این وضعیت نشان داده می شود. 0هوای آلوده تر شدند. در  دول 

 وضعیت تمایل دریافت کارکنان جهت کار در هوای آلوده تر - 3جدول 

 تعداد )درصد( برحسب ریال WTA)شاخص تمایل دریافت)

 

(% 9/31) 252 بدون مبلغ  

(% 0/9) 00 میلیون ریال 5زیر   
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میلیون ریال 03تا  5  9  (3/0 %)  

میلیون ریال 03تا  00  01 (9/5 %)  

میلیون ریال و بیشتر 00  00  (2/03 %)  

(% 033)  023  مع  

 

میلییون رییال در  5درصد کارکنان مبلغ زییر  5/22محیطی، و همچنین در شاخص تمایل به پرداخت  هت سالم سازی هوای 

درصید  01میلیون رییال و  03تا  5درصد کارکنان مبلغ بین  0/01هر ماه حاضرند  هت سالم سازی هوای محیطی بپردازند، و 

آورده  9رههوای محیطی شدند. نتایج در  دول شیما میلیون ریال حاضر به پرداخت  هت سالم سازی 03تا  00کارکنان مبلغ 

 شده است.

وضعیت تمایل پرداخت کارکنان جهت سالم سازی هوای محیطی -4جدول   

برحسب  WTP)شاخص تمایل  پرداخت )

 ریال

 فراوانی )درصد(

 

 (%1/21)  12 بدون مبلغ

 (%5/22)  32 میلیون ریال 5زیر 

 (%2/01)  62 میلیون ریال 03تا  5

 (%3/01)  63 میلیون ریال 03تا  00

 (% 5/03) 09 میلیون ریال و بیشتر 00

 (% 033)  023  مع

 

بدست آمد که نشاندهنده این است که بطور متوسط اکثر افراد مایل بودنند زییر  0/2میانگین شاخص تمایل  دریافت/پرداخت  

 .میلیون ریال ماهیانه مبلغی  هت ارزا اقتصادی هوای محیطی دریافت یا پرداخت نمایند 5

 پرداخت کارکنان جهت پیشگیری از ابتال به بیماری حاد ومزمنمیزان تمایل 

هزار ریال و بیشتر  هت پیشگیری از ابیتال بیه  053درصد کارکنان حاضرند روزانه مبلغ  5/00نتایج آنالیز آماری نشان داد که  

زند تیا بیه بیمیاری میزمن مبیتال میلیون ریال بپردا 0درصد کارکنان حاضرند روزانه مبلغ بی  از  1/06بیماری حاد بپردازند و 

 شاخص های آماری در آن درج شده است. 6و 5نشوند )بدنبال استنشاق هوای آلوده( . دولهای شماره 
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 تمایل پرداخت کارکنان جهت پیشگیری از ابتال به بیماری حاد - 5جدول 

 فراوانی )درصد( پیشگیری از بیماری حاد)ریال(/روزانه

 (% 2/00) 11 بدون مبلغ

 (% 0/05) 91 هزار ریال 53زیر 

 (% 6/09) 91 هزار ریال 033تا  53بین 

 (% 0/3) 29 هزار ریال 053تا  030بین 

 (% 5/00) 033 هزار ریال 053باالتر از 

 (% 033) 023  مع

 

تمایل پرداخت کارکنان جهت پیشگیری از ابتال به بیماری مزمن -6جدول   

 فراوانی )درصد( مزمن)ریال(/روزانهپیشگیری از بیماری 

 (%9/03) 13 بدون مبلغ

 (%0/06) 52 میلیون ریال 0زیر 

 (%6/03)  09 میلیون ریال 2تا  0بین 

 (%1/5) 01 میلیون ریال 0بین دومیلیون وصد هزار تا 

 (%1/06) 001 میلیون ریال 0باالتر از 

 (% 033)  023  مع

 

 033تا  53بدست آمد، نشاندهنده این است که بطور متوسط اکثر افراد بین  0بیماری تقریبا معادل میانگین وضعیت ابتال به 

 .میلیون ریال برای پیشگیری از بیماری مزمن تمایل به پرداخت دارند 2تا  0هزار ریال برای پیشگیری از بیماری حاد و 

 ادراک و تصور کارکنان نسبت به سالم سازی هوای محیطی

آنالیز اطالعا ت نشان داد که در این زمینه ، هزینه سالم سازی هوای محیطی اگر توسط دولیت و بود یه عمیومی ان یام شیود،  

درصید   1/92درصد کارکنان کامال مواف  و مواف  بودنند، اگر خدما ت توسط شرکت خصوصی ان یام شیود، حیدود  6/35حدود 

صد کارکنان هزینه سالم سازی با پرداخیت مالییا ت تیامین شیود کیامال موافی  و در 0/59کارکنان کامال مواف  و مواف  بودنند. 
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درصید کارکنیان کیامال موافی  و موافی   36مواف  بودنند. اگر شرکت و م تمع آلوده کننده هزینه سالم سازی را متقبل شود، 

) یدول  درصد بی نظیر بودننید 1/23درصد کامال مواف  و  0/20بودنند، و هزینه سالم سازی اگر توسط کارکنان پرداخت شود 

 (. 3شماره 

ادارک و تصور کارکنان نسبت به سالم سازی هوای محیطی-7جدول   

هزینه سالم 

 سازی توسط

 نامعلوم کامال مخالف مخالف بی نظر موافق کامال موافق

 تعداد)درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 (% 53) 06 (% 2/03) 55 (% 9/51) 013 دولت

 

1 (1/2 %) 

 

3 (3) 

 

50 (6/06 %) 

 

شرکت 

 خصوصی

51 (9/01 %) 

 

31 (9/29 %) 

 

59 (1/06 %) 

 

00 (3/1 %) 

 

25 (1/3 %) 

 

30 (1/22 %) 

 

م تمع آلوده 

 کننده

039 (9/59 %) 

 

61 (6/20 %) 

 

06 (3/5 %) 

 

2 (6/3 %) 

 

2 (6/3 %) 

 

53 (1/03 %) 

 

 (% 0/09) 95 (% 2/22)  30 (% 1/00) 032 مالیا ت

 

29 (5/3 %) 

 

09 (9/9 %) 

 

69 (23 %) 

 

روا تمایل 

 پرداخت

61  (0/20 %) 

 

52  (0/06 %) 

 

11 (1/23 %) 

 

20 (6/6 %) 

 

00 (9/0 %) 

 

31 (3/29 %) 

 

 

و همچنین درهمین بعد، روشهای  ایگزین  هت سالم سازی هوای محیطی نظر سن ی ان ام شده از کارکنان نشان داد کیه   

درصد کارکنان کامال مواف  و مواف  با اعمال  ریمه و مالیا ت سنگین برای شرکتهای آلوده کننده هیوای محیطیی  0/30حدود 

مواف  با ای اد تعهد در مدیران و گسترا پروژ ه های انتشیار کیربن بودننید،  درصد کارکنان کامال مواف  و 5/30بودنند،حدود 

درصد کارکنان کامال مواف  و مواف  با ارتقاء دان  و فن آوری و فرهنگ سازی وآموزا زییر بنیایی  هیت سیالم سیازی  3/39

 0/90ده زیسیت محیطیی بودننید و درصد کارکنان کامال مواف  و مواف  با گسترا قیوانین بازدارنی 0/33هوای محیطی بودنند.

درصد کارکنان مخالف و کامال مخالف با آلودگی تولیدی توسط صنایع نفت و گاز منطقه بودنند و نظر بیه توانیایی کنتیرل ایین 

 اطالعا ت آماری در این زمینه را نشان می دهد. 1آلودگی زیست محیطی داشتند. دول شماره 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ای مجیطی با توجه به نظر سنجی کارکنانروشهای جایگزین سالم سازی هو -8جدول   

روشهای 

  ایگزین

 نامعلوم کامال مخالف مخالف بی نظر موافق کامال موافق

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

 تعداد )درصد(

 

اعمال  ریمه و 

 مالیا ت

051 (7/44 %) 

 

61 (6/20%) 

 

00 (9/0%) 

 

03 (0/0%) 

 

2 (6/3 %) 

 

61 (6/20%) 

 

 (% 6/96)091 تعهدا ت مدیران

 

16  (1/26%) 

 

00 (0/9%) 

 

0 (1/3%) 

 

3 (3) 

 

61 (6/20%) 

 

ارتقاء دان  و 

 فن آوری

010 (6/56 %) 

 

51 (0/01%) 

 

00 (0/9%) 

 

0 (0/3 %) 

 

3 (3) 

 

63 (1/23%) 

 

 (%2/52) 063 قوانین بازدارنده  

 

51 (0/01%) 

 

20 (2/3%) 

 

0 (1/3%) 

 

3 (3) 

 

61 (6/20%) 

 

آلودگی صنعت 

 نفت

52 (0/06%) 

 

06 (0/00%) 

 

22 (1/6%) 

 

39  (0/20%) 

 

69 (3/23%) 

 

32 (5/22%) 

 

 

بدست آمد،  نشاندهنده اینست کیه کارکنیان  0/9میانگین وضعیت ادراک و تصور کارکنان نسبت به سالم سازی هوای محیطی 

توسط دولت ، شرکت خصوصی، م تمع آلوده کننده و مالیا ت مواف  هستند. و در روشیهای  با هزینه سالم سازی محیط زیست

 ایگزین  هت سالم سازی مواف  اعمال  ریمه و مالیا ت، تعهدا ت مدیران وافزای  پروژه هیای کیاه  انتشیار کیربن ، ارتقیاء 

 دان  و فن آوری و قوانین بازدارنده زیست محیطی هستند.

درصید دلییل  00ی از کارکنان در رابطه با علت آلودگی هوای منطقیه، نتیایج نشیان داد کیه کارکنیان همچنین در نظر سن   

درصید  9/9درصد عملیا ت سیاخت و سیاز پاالیشیگاهها،  9/5درصد چاله سوزی مواد کربنی،  6آلودگی هوا را عملیا ت فلرینگ، 

تند. و در رابطه با سرویس  مع آوری گازهیای فلیر و درصد همه موارد دانس 2/50شرایط  وی و گرد وغبار کشورهای م اور و 

درصد هزینه  مع آوری بر عهده شرکت تولیید  1/20درصد هزینه  مع آوری را برعهده دولت،  1/26سالم سازی هوا، کارکنان 

در سیالم  ها )سازمانهای مردم نهاد( NGOدرصد همه موارد را بطور متناسب تر یح داده بودنند. نق   1/05کننده آلودگی و 

درصید نقی  2/03درصد نق  متوسط و  5/03درصد نق  تسهیل کننده و بسزایی دارند،  3/91سازی هوا از دیدگاه کارکنان، 

 خاصی ندارند.
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 نتایج آنالیز آمار تحلیلی:  

تمایل پرداخت در آقایان  هت سالم سازی هوا بیشتر از خانمهیا بیود، هیر چنید کیه از نظیر آمیاری ایین اخیتالف معنیی دار  

(.  تمایل پرداخت در بین کارکنان با نوع استخدام مختلف، متفاو ت بود بیه گونیه ای کیه کارکنیان بیا اسیتخدام P>0/05نبود)

 (.P<0/05با استخدام پیمانی داشتند)رسمی تمایل پرداخت بیشتری نسبت به کارکنان 

 

  گیریبحث و نتیجه
میلییون رییال  5نتایج این پژوه  نشان داد که میزان تمایل پرداخت شاغلین  هت سالم سازی هوای محیطی ماهیانه زییر    

است و از طرفی میزان تماییل پرداخیت کارکنیان  هیت پیشیگیری از ابیتال بیه بیمارهیای حیاد )سیرفه، تنگیی نفس،خیارا 

و  هت پیشگیری از بیمارهای مزمن )قلبی عروقیی، تنفسیی( روزانیه بیین هزار ریال  033تا  53گلو،تب،سردردو...( روزانه بین 

یک تا دو میلیون ریال بود. وهمچنین نتایج نشان داد که کارکنان رسمی تمایل پرداخت بیشتری نسیبت بیه کارکنیان پیمیانی 

 یان در منطقه باشد.دارندو آقایان تمایل پرداخت بیشتری نسبت به خانمها دارند که شاید به دلیل  معیت بیشتر آقا

نگرا کارکنان نسبت به آلودگی هوای محیطی زیاد بود و اکثر کارکنان محل کار خود و حتیی محیل اقامیت خیود را از نظیر   

کیفیت هوای محیطی با آلودگی زیاد ارزیابی کردنند. و اثر آنرا بر سالمتی خود زیاد ارزییابی کردننید. از طرفیی ادراک و تصیور 

ه هزینه سالم سازی هوای محیطی توسط دولت، شرکت خصوصی، م تمیع آلیوده کننیده و پرداخیت مالییا ت کارکنان در زمین

مواف  بودنند و در روشهای  ایگزین  هت سالم سازی هوای محیطی با اعمال  ریمیه و مالییا ت بیرای شیرکت آلیوده کننیده، 

 ت محیطی مواف  بودنند.تعهدا ت مدیران، ارتقاء دان  و فن آوری و اعمال قوانین بازدارنده زیس

رییال و تماییل  06333تمایل پرداخت هر کارمنید ماهیانیه  0010از طرفی در پژوه  کوهپایی دریک واحد تولیدی در سال   

ریال  هت کنترل آلودگی هوای محیط کارشان محاسبه گردید.و متغیرهایی چیون تخفییف  33533پرداخت هر کارگر ماهیانه 

لیا ت، باعث افزای  تمایل پرداخیت هیر دو گیروه  هیت کنتیرل آلیودگی هیوای محییط کارشیان در ح  بیمه و تخفیف در ما

(. که بنظر می رسد با درنظر گرفتن نرخ تورم و لحاظ شرایط اقتصادی این آمارها بیه پیژوه  ان یام شیده 0010شد)کوهپایی،

 نزدیک می باشد.

یک نیروگیاه حرارتیی هنید نشیان دادنید کیه میردم تماییل  در 2336ساندرا کومار و همکاران دریک مطالعه موردی در سال   

درصد از درآمد خود برای یک برنامه بهبود کیفیت هوا، وضعیت بهداشت و درمان بودنند. از طرفی پاسی  دهنیدگان  2پرداخت 

اهیانیه ،حاضرند از یک تا پنج درصید حقیوق م 10PMبرای بهبود کیفیت هوای محیط با تو ه به رو به وخامت گذاشتن ذرا ت 

خود را هزینه کنند و ضمن ارزا نهادن به آن، سود حاصل از کاه  هزینه خسار ت صرف خدما ت  لوگیری از بیماری منتقله 

 2330و همکیاران در هنیگ کنیگ در سیال   MCGhee(. و همچنین نتایج مطالعیه 2336از راه هوا شود )کومار و همکاران،

را موثر بر سالمت خود ارزیابی کردنند،)مطاب  این پژوه ( و حاضر بیه پرداخیت نشان داد که اکثر پاس  دهندگان آلودگی هوا 

دالر برای  لوگیری از یک روز ابتال به بیماری حاد تنفسی )سرفه، تنگی نفس، گلودرد، خارا، اشک ریزا  205تا  001مبلغ 
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(، MCGhee 2001,و قلبیی شیدند) دالر برای  لوگیری از یک روز بیماری مزمن تنفسی 9155تا  9311و برونشیت( و مبلغ

 که به نتایج این پژوه  نزدیک است.

،  هت ارزا گذاری اثرا ت بهداشتی آلودگی هوا در کشور در حال توسعه تیایوان در 0119آنا آلبرینی در مطالعه موردی سال   

سینت  23دالر و  01نفسی مبلغ شهر تایپه ، به این نتی ه دست یافت که خانواده های تایوانی  هت  لوگیری از عود بیماری ت

تمایل پرداخت دارند.و مزایای آن از شامل دو بخ  است، بخ  اول من ر به کاه  بیماری در تعداد مشخصیی از روزهیا میی 

(، که Alberini,1994اثر می گذارد) wtpشود، که ازیک تا پنج روز بود و دوم ماهیت بیماری که بطور قابل تو هی بر ارزا 

   مذکور است.    نزدیک به پژوه

بنابراین با تو ه به نتایج مذکور سالم سازی هوای محیطی الزم بنظر می رسد و نیازمند سیاسیت  گیذاری در سیطح کیالن ،    

برنامه ریزی کوتاه مد ت و بلند مد ت ، همکاری ومشارکت همگانی بدلیل وسعت زیاد منطقه و ح م کیار وسییع پاالیشیگاهها و 

ارتقاء و افزای  بازدهی شیوه های  دید می باشدو نیاز به مطالعیه بیشیتری را پتروشیمی ها وتشوی  صاحبان فن آوری  هت 

 می طلبد.

 تقدیر و تشکر

با سپاس و تشکر از شرکت م تمع گاز پارس  نوبی و سازمان منطقه ویژه اقتصیادی انیرژی پیارس  نیوبی بیدلیل حماییت و 

 همکاری برای ان ام این پژوه 
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