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چکیده
صنایع پتروشیمی با توجه به ماهیت فعالیتها و نیز به واسطه تولید پسآب و انتشار گازهای آالینده ،از پتانسیل ایجاد آثار بددی بدر م دیط
زیست برخوردار میباشند .در این مطالعه اثرات ناسازگار م یط زیستی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصدادی ماهشدرر بررسدی
گردیده است .با توجه به اینکه عمده صنایع پتروشیمی موجود در این منطقه در مجاورت خورها احداث شدهاند ،آلودگیهای ناشدی از آن-
ها ،خورهای اطراف را بهعنوان مرمترین اکوسیستمهای دارای تنوع زیستی ت ت تاثیر قرار میدهد .در این مطالعده پدا از بررسدی نتدای
نمونهبرداری از کیفیت آب و شرایط زیستی خورهای منطقه و بررسی اثرات آالیندهها ،جرت تجزیه و ت لیل اثرات از روش ت لیدل سلسدله
مراتبی ( )AHPدر نرم افزار  Expert Choiceاستفاده شده است .در این روش وزن دهی معیارها ،زیرمعیارها و اولویت بندی گزینهها با
استفاده از تكنیك بردار ویژه ( )Eigenvectorصورت پذیرفته است .همچنین جرت بررسی کیفیت آب خورها و میزان تنوع زیسدتی آن-
ها ،نتای نمونه برداری از آب ،بستر و رسوبات بخشهای م صور و آزاد خورها مورد بررسی قرار گرفت .براسدا

نتدای انددازهگیدریهدای

انجام شده و ماهیت فعالیتهای صنایع پتروشیمی ،پن نوع آالینده آب شامل فلزات سنگین ،مواد روغنی و چربی S2H ،TSS ،COD ،و
چرار نوع آالینده هوا شامل  SOx ،NOx ،COو ذرات معلق بهعنوان آالیندههای شاخص شناسایی شدند .سپا براسا

میزان و ن دوه

اثرگذاری آنها بر پارامترهای م یط زیستی در ساختار  AHPمورد مقایسه و وزندهی گردیدند .نتای نشان میدهدد میدزان  ،TSSمدواد
روغنی و چربی با وزنهای بهترتیب  0/323و  0/235مرمترین آالیندههای آب به ل اظ میزان آلودگی و آثار بد وارده بر زیستگاههدای آبدی
شناسایی گردیدند .همچنین در تاثیرگذاری آلودگی هوا ،انتشار آالیندههای گازی  NOxو  SOxدر اولویت اول اهمیت شناخته شدند.
واژههای کلیدی :آالینده های آب ،آالینده های هوا ،اثرات م یط زیستی ،صنایع پتروشیمی ،آالینده هدای م دیط زیسدت ،روش ت لیدل
سلسله مراتبی.
 -*1استادیار گروه م یط زیست ،دانشكده فنی و مرندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ترران شمال (مسوول مكاتبات).
 -2استادیار گروه م یط زیست ،دانشكده فنی و مرندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ترران شمال.
 -3استادیار گروه م یط زیست ،دانشكده فنی و مرندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ترران شمال.
-4کارشنا ارشد رشته مدیریت م یط زیست ،دانشكده م یط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و ت قیقات ترران.
 -5دانشجوی دکتری گروه شیالت ،دانشكده منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و ت قیقات ترران.
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مقدمه
بررسی سوابق اجرای پروژههای صنایع پتروشیمی نشان میدهد

شده است .در نرایت توسعه صنایع منطقهای با کمترین اثرات

که بسیاری از آنها بدون توجه به مالحظات م یطزیستی

م یط زیستی جرت احداث انتخاب گردیده است (.)3

طراحی و بررهبرداری گردیدهاند که باعث بروز آلودگیهای

در این مطالعه ،اثرات زیانبار ناشی از فعالیت صنایع پتروشیمی

مختلف و تخریب بخشهای عمدهای از منابع طبیعی شده

واقع در منطقه ویدژه اقتصدادی ماهشدرر بدا تاکیدد بدر مجتمدع

است .لذا بررسی و تجزیه و ت لیل اثرات م یطزیستی به منظور

پتروشیمی تندگویان با استفاده از روش فدوق تجزیده و ت لیدل

شناسایی اثرات مرم و برجسته آالیندههای ایجاد شده ناشی از

شده است .این مجتمع بهعنوان تنرا تولیدد کنندده مدواد اولیده

فعالیتهای فاز بررهبرداری و ارایه راهکارهای منطقی جرت

بطددریهددای ( PETپلددی اتددیلن ترفتدداالت) در کشددور ،دارای

تقلیل اثرات بد و ارتقای کیفیت م یط زیست با هدف اطمینان

سیستم تصفیه فاضالب مستقل از سایر صنایع پتروشیمی مدی-

یافتن از اجرای مناسب و ص یح فعالیتهای یك صنعت انجام

باشد .هدف و علت تاسیا واحد تصفیه فاضالب و ارسال نكردن

میگردد.

پساب این مجتمع بده پتروشدیمی فجدر (همانندد سدایر صدنایع

در این مطالعه به منظور بررسی و تجزیه و ت لیل اثرات م دیط

پتروشیمی موجود در منطقه ویدژه) ،وجدود فلدزات سدنگین در

زیستی ناشی از صنایع پتروشیمی مورد مطالعه و اولویت بنددی

پساب (مانند منگنز و کبالت) COD ،باال و حجدم زیداد پسداب

آلودگیهدا از روش ت لیدل سلسدله مراتبدی ( 1)AHPاسدتفاده

این مجتمع میباشد (.)5،4

گردیده است .مقاالت متعددی در مدورد ن دوه اسدتفاده از ایدن

منطقه مورد مطالعه در ساحل خلی

روش در طرحها و پروژههای م یطزیستی تدوین شده است .در

ماهشرر واقع شده و به دلیل استقرار واحدهای صنعتی

بررسی که با عنوان ارزشگذاری م دیطزیسدتی نیروگداههدا بدر

پتروشیمی همانند یك گلوگاه استراتژیك در مناطق نفت و گاز

مواد منتشره غیر رادیواکتیو توسدط  Athanasios, Iبدا

ایران عمل کرده ،دستیابی به منابع نفت و گاز ،مواد اولیه و

استفاده از این روش انجام شده اسدت .اثدرات ناسدازگار م دیط

خوراک واحدهای صنعتی را بیش از پیش تسریل مینماید (.)5

زیستی ناشی از انتشار آالیندههای  10نوع نیروگاه ارزشگدذاری

مرمترین اکوسیستمهای آبی واقع در این منطقه خورها می-

شده است که در نرایت نیروگاههای هستهای ،آبدی ،ژووترمدال و

باشند .وجود مواد مغذی و شرایط مساعد دمایی در خورهای

بادی بهعنوان گزینههای برتر انتخاب گردیدهاند ( .)1همچندین

منطقه باعث فراوانی انواع گونههای کفزی نظیر پرتاران،

ارزیابی اثرات اقتصادی -اجتماعی ناشی از احداث یدك کارخانده

تاناویدها ،کم تاران و ماهیان شده است .همچنین انواع پرندگان

بازیافت در کشور هند توسط  Ramanathan, Rبا اسدتفاده از

آبزی و کنار آبزی که بسیاری از آنها بومی منطقه میباشند و

این روش انجام گردیده است .به این ترتیدب کده م اسدبه وزن

یا هر ساله جرت زمستان گذرانی از مناطق سردسیر به این

نظرسددنجی از مددردم روسددتاها و شددررهای

منطقه مراجرت میکنند ،حاکی از اهمیت اکولوژیكی خورهای

همجوار انجام شده و تامین آب بهعنوان مرمترین مشدكل بدرای

اطراف منطقه مورد مطالعه میباشد ( 3و  .)7آلودگیهای آب

افراد شرری و روستایی تعیین گردید ( .)2در مقالهای که توسط

بهوجود آمده در این خورها به طور عمده ناشی از تخلیه حجم

 Julius, Sبه چدا رسدیده ،شداخصگدذاری کیفیدت م دیط

بسیار زیاد فاضالب میباشد .وجود جزر و مد باال در این مناطق

مسایل اقتصادی -اجتمداعی

دامنه گسترش آالیندهها را بسیار افزایش داده و باعث شده

شامل احداث یك کارخانه آلومینیوم ،پاالیشدگاه نفدت و توسدعه

است کل منطقه خور موسی و انشعابات آن ت ت تاثیر آالینده-

صنایع منطقه ای موجود با استفاده از روش فوق الددددذکر انجام

های ایجاد شده در خور قرار گیرند ( .)8لذا با توجه به اهمددیت

اسا

معیارهددا بددر اسددا

زیستی توسعه سه صنعت بر اسا

1- Analytical Hierarchy process.

فار

در شررستان

23

تجزیه و تحلیل اثرات محیط زیستی صنایع پتروشیمی...
خورها بهعنوان یكی از پر تولیدترین اکوسیستمهای دنیا و

شامل برج پروسسی ،هیترها ،مخزن اسید اسدتیك Hot Oil ،و

فعالیت صنایع پتروشیمی متعدد در این منطقه ،شناسایی

زباله سوزها و بخارات شیمیایی ناشی از حوضچههای یكنواخدت

عوامل تخریب و تعیین نوع آالیندههای شاخص این صنایع

سازی و راکتور بی هوازی در واحدد تصدفیه فاضدالب شناسدایی

جرت ارایه راهكارهای تقلیل و یا حذف آثار بد وارده ضروری

شده و نتای اندازهگیریرای موجود از خروجی آنها تفسیر شد.

می باشد.

در نرایت با توجه به نتای اندازهگیریهای انجام شدده و میدزان
تاثیر پذیری م یط پذیرنده 5 ،ندوع آالیندده آب شدامل فلدزات

روش بررسی

سنگین ،مواد روغندی و چربدی H2S ،TSS ،COD ،و  4ندوع

جرت شناسایی و تجزیه و ت لیل اثرات ناسازگار م یط زیسدتی

آالینده هوا شامل  SOx ،NOx ،COو ذرات معلدق بدهعندوان

ناشی از صنعت پتروشیمی مورد مطالعه از روش ت لیل سلسدله

آالینده های عمده در مجتمع پتروشیمی مورد مطالعه ،انتخداب

مراتبی ( )AHPاستفاده شد .به ایدن منظدور نخسدت وضدعیت

و ارزشگذاری گردیدند .بهمنظور اولویدت بنددی آالیندده هدای

موجود م یط زیست منطقه مورد بررسی قرار گرفت .جمعآوری

شاخص م یط زیستی آب و هوا و بررسی آثار بد م یطزیسدتی

اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای ،عملیات میددانی شدامل

ناشی از آنها از روش ت لیل سلسله مراتبی استفاده گردیدد .در

بازدیددد از منطقدده ویددژه اقتصددادی ماهشددرر و خورهددای اطددراف

روش فوق با استفاده از نرم افزار  Expert choiceوزن نسدبی

صورت گرفت .در ادامه به بررسی آلودگیهای ناشی از واحدهای

معیارها و زیر معیارها و وزن نرایی گزینههدا تعیدین گردیدد .در

مختلف فرایندی در مجتمع پتروشیمی مدورد مطالعده پرداختده

نرایت آالیندههای مورد بررسی بر اسا

معیارهای تعیین شدده

شد .جرت بررسی میزان آلودگی آب در بخدشهدای م صدور و

اولویت بندی شده و راهكارهای تقلیدل اثدرات زیدانبدار م دیط

آزاد خورها و تعیین میزان تنوع زیستی گونههدای آبدزی ،نتدای

زیستی ناشی از آنها ارایه گردید.
مراتبدی:1

در مرحلده نخسدت ،سداختار

آزمایشددات انجددام شددده از پارامترهددای فیزیددك وشددیمیایی و

تشكیل ساختار سلسدله

بیولوژیكی آب خورها که توسط منطقه ویژه ماهشرر انجام شده

فرایند سلسله مراتبی با هدف تعیدین مردمتدرین آلدودگیهدای

است ،تجزیه و ت لیل گردید .همچنین نتای انددازهگیدریهدای

م یط زیستی ناشی از صنایع پتروشیمی تشكیل گردید .در این

موجود از خروجی سیستم تصفیه فاضالب بده خدور کده توسدط

ساختار دو معیار اصلی اثر بر سالمت و برداشت افراد و تخریدب

مجتمع پتروشیمی مورد مطالعده انجدام شدده اسدت ،در  3دوره

م یط زیست که هر یك به زیرمعیارهایی طبقه بندی شدهاندد،

اندازهگیری بهصورت سه ماه یكبدار میدانگینگیدری شدده و بدا

مورد سنجش قرار گرفت .سپا زیستگاههای آبی ت ت اثدر بده

استانداردهای م یط زیستی سدازمان حفاتدت م دیط زیسدت

چرار منطقه شامل بخش م صور و آزاد خور زنگی ،خور موسدی

مقایسه گردید .در بررسی فوق ،با توجه بده ماهیدت فراینددهای

و خور جعفری طبقهبندی گردیده و نسبت بده دو مولفده ارزش

واحدهای مختلف در مجتمع پتروشیمی مورد مطالعه و آالینده-

اکولوژیكی و آسیبپذیری با یكدیگر مقایسه زوجی شدند .در هر

های شاخص تولید شده در آنها همچندین بدا در نظدر گدرفتن

یك از زیستگاههای تعیین شده ،اثر بدر کلیده پارامترهدای زندده

استانداردهای سازمان حفاتت م یط زیست 8 ،فاکتور فیزیدك

شامل اثر بر تراکم و تنوع گیاهان آبزی ،ماهیان ،جوامع کفدزی،

وشیمیایی پساب خروجی از سیسدتم تصدفیه فاضدالب مجتمدع

پرندگان و اثر بر پارامترهدای غیدر زندده (فیزیكوشدیمیایی) آب

شدداملPO4, Mg, PH, NH4, TSS, BOD5, COD

وزندهی شدند (نمودار .)1

انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در ساختار سلسله مراتبی تعیین مرمترین آالیندههای هوا،

جرت بررسی آلودگی هوا ،منابع اصلی تولید آالیندههای گازی

عمدهترین گازهای منتشره در مجتمع پتروشیمی مورد مطالعه،

1- Hierarchy Tree

29

ملماسی و همکاران

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره ،3پاییز49

شامل  H2S, CO, Sox, Noxو ذرات معلق پودر  PTAبه-

اهمیت اثر بر کیفیت این دو زیستگاه از ل اظ ارزش اکولوژیكی

عنوان گزینه جرت مقایسه زوجی در نظر گرفته شدند .با توجه

و آسیب پذیری امتیازدهی شد .همچنین اثر بر کیفیت هوا در

به اینکه زیستگاههای ت ت تاثیر آلودگی هوا از طریق ایجاد

قالب اثر بر سالمت و برداشت افراد مورد سنجش قرارگرفت

باران اسیدی شامل خاک منطقه و خورهای اطراف میباشد ،لذا

(نمودار.)2

سطح اول :هدف

تعیین مهمترین آالینده های آب

سطح دوم :معیارها
اثرات تجمعی ناشی از

سطح سوم :زیرمعیارها

اثرات تخریبی بر عوامل محیط زیستی

اثرات تخریبی بر سالمت و

تحت اثر

بهداشت کل منطقه
تاثیر پذیری پارامترهای محیط زیستی تحت اثر

میزان آلودگی عوامل

سایر صنایع پتروشیمی

آالینده
ارزش

سطح چرارم :زیرمعیارها

آسیب پذیری

اکولوژیک

سطح پنجم :زیرمعیارها

اثر بر بخش آزاد

اثر بر بخش

خور زنگی

محصور

اثر بر خور موسی

اثر برخور جعفری

خور زنگی

سطح ششم :زیرمعیارها

بخش غیر زنده

بخش
زنده

سطح هفتم :زیرمعیارها

اثر بر تنوع و

اثر بر تنوع و

تراکم گیاهان

تراکم ماهیان

اثر بر تنوع و

اثر بر تنوع و

تراکم بنتیک

تراکم پرندگان

آبزی

سطح هشتم :گزینه ها
(آالینده های شاخص)

فلزات سنگین

مواد روغنی و چربی

COD

TSS

آب)

نمودار  -1ساختار فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین مهمترین آالینده های آب ()1

تعیین مهمترین آالینده های هوا

سطح اول :هدف
سطح دوم :معیارها

سطح سوم :زیرمعیارها

اثرات تخریبی بر عوامل محیط

اثرات تخریبی بر سالمت و

زیستی تحت اثر

بهداشت

تاثیر پذیری پارامترهای محیط

میزان آلودگی عوامل آالینده

زیستی تحت اثر

سطح چرارم :زیرمعیارها

ارزش اکولوژیک

آسیب پذیری

اثر بر کیفیت

سطح پنجم :زیرمعیارها
سطح ششم :گزینه ها
(آالیندههای شاخص هوا)

اثر بر سالمت کارکنان

خورهای اطراف

CO

H2S

اثر بر کیفیت خاک

NOX

SOX

ذرات
معلق

نمودار  -2ساختار فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین مهمترین آالینده های هوا ()11

اثر بر سالمت افراد بومی
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وزندهی :1برای اولویت بندی بین معیارهای مختلف در ارزش-

دستگاه معادالت فوق بهصورت  A.W = λ.Wمیباشد که

یابی گزینهها ،به معیارها وزنی اختصاص داده میشود .در این

همان ماتریا مقایسه زوجی {یعنی ] }A= [aijو  Wبردار

ت قیق به هر یك از معیارهای انتخابی و زیرمعیارها به روش

وزن و  λیك اسكالر (عدد) است.

مقایسه جفت 2وزنی داده شد تا بهدین ترتیب اولویت بندی و یا

برای هر ماتریا  ،Aدترمینان ماتریا ( )A- λ.Iرا م اسبه

اهمیت بیشتری به هر گزینه (آالینده های م یط زیستی)

کرده و آن را مساوی صفر قرار داده و مقادیر  λم اسبه شد

تعلق گیرد .روش مقایسه جفت ،مقایسات کیفی را به وزنهای

( 12و  .)13بزرگترین  λرا در رابطه I)=0

کمی برای تمامی عوامل تبدیل میکند ( 9و .)10در جدول 1

داده و مقادیر وزن نسبی (  Wiها) برای هر یك از معیارها و

مقادیر ترجیح برای روش مقایسه زوجی ارایه شده است.

وزن نرایی گزینهها م اسبه گردید .هر گزینهای که مقدار

max

 (A- λقرار

بیشتری کسب نماید ،دارای اثرات ناسازگار م یط زیستی
جدول  -1مقادیر ترجیح برای روش مقایسه زوجی ()11
مقدار

ترجیحات (قضاوت شفاهی)
کامال مرجح یا کامال مرمتر
ترجیح یا اهمیت خیلی قوی

( Extremely

9

)Preferred

ترجیح یا اهمیت یكسان

( Very strongly

7

)Preferred

ترجی ات بین فواصل فوق

5
3

)Preferred

ماهشرر میباشد .در شكل ( )1تصویر ماهوارهای م دوده مورد
مطالعه نشان داده شده است.
بر اسا

( Equally

1

)Preferred

8 ،3 ،4 ،2

در این روش ،وزن معیارها (w iها) به گونه ای تعیین می شوند

مطالعات انجام شده اقلیم منطقه گرم و خشك می-

باشد .حداکثر بارندگی در منطقه در دیماه و معادل 50/8
میلیمتر و حداکثر درجه حرارت در تیرماه برابر با  33/7درجه
سانتیگراد و حداکثر تبخیر فصلی در تابستان به میزان 40/23
درصد است .جرت وزش باد غالب به سمت شمال غرب است.

که روابط زیر صادق باشند:
a11 w1 + a12 w2 + … + a1n wn = λ.w1
a21 w1 + a22 w2 + … + a2n wn = λ.w2
an1 w1 + an2 w2 + … + ann wn = λ.wn
در معادله زیر aij ،ترجیح عنصر iام بر jام است و  wiنیز وزن
عنصر iام و  λیك عدد ثابت می باشد .در این روش وزن
عنصر iام (یعنی  )wiطبق تعریف باال برابر است با:
j=1

خورهای اطراف آن را در بر میگیرد .نزدیكترین مراکز
جمعیتی به م ل استقرار صنایع پتروشیمی ،سربندر و بندر

( Moderately

-

یافتهها
م دوده مورد مطالعه کل منطقه ویژه اقتصادی ماهشرر و

)Preferred

کمی مرجح یا کمی مرمتر

یا رفع آن دارای اهمیت بیشتری می باشد.

عددی

( Strongly

ترجیح یا اهمیت قوی

بیشتری بوده و بهکارگیری روشهای کنترلی در جرت کاهش

i= 1, 2,…, n

1- Weigh
2-Pair Wise Comparison

خاک منطقه شور و سدیمی بوده و دارای کیفیت زیستی
چندانی نمیباشد .پوشش گیاهی خشكی بهواسطه احداث
صنایع پتروشیمی در منطقه از بین رفته است و حیات وحش
خشكی زی م دود به جانوران متعلق به رده خزندگان و
پستانداران کوچك جثه نظیر جوندگان می باشد.
منطقه مورد مطالعه در دشت خلفآباد – شادگان واقع شده
است.

Wi = 1/λn ∑ aij wj
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ملماسی و همکاران

عمق آب زیرزمینی در منطقه بهطور متوسط  30سانتیمتر می-

میشوند .بیشترین درصد فراوانی جانداران کفزی در این

باشد .مرمترین منابع آبهای سط ی در منطقه مورد مطالعه

زیستگاهها به صورت عمده متعلق به خانواده ناجورپایان ،پرتاران

خورهای اطراف میباشند .بخشهایی از خورها که با صنایع

و کوپه پودها میباشد .همچنین این مناطق زیستگاه مناسبی

پتروشیمی موجود در منطقه فاصله زیادی دارند بهویژه شاخه

برای انواع پرندگان بومی و مراجر دارای ارزش حفاتتی نظیر

اصلی خور موسی م ل تولید مثل و رشد انواع آبزیان بهخصوص

پلیكان پا خاکستری ،کفچه نوک ،انواع حواصیلها و اگرتها

ماهیان و سخت پوستان بوده و پناهگاههایی مناسب جرت

میباشد .از طرف دیگر ،خورها حد فاصل خشكی و دریا بوده و

توقف و یا تردد شناورهای صیادی میباشند .میگوی سفید،

به شدت ت ت تأثیر مواد ورودی آنها و روانابها و همچنین

میگوی خنجری ،شبه شوریده ،شوریده ،حلوای سفید ،ساردین

وجود شرایط سخت و نامساعد م یطی قرار دارند (.)8 -3

و راشگو از جمله آبزیان موجود در خورهای ماهشرر م سوب

شکل  -1تصویر ماهواره ای محدوده مورد مطالعه
از آنجاییکه خورها حد فاصل خشكی و دریا بوده و از منداطق

از طرفی باال بدودن غلظدت گازهدای خروجدی از دودکدشهدا و

جزر و مدی م سوب میشوند ،به هنگام جزر آلودگی را به آب-

تجریددزات نظیددر  NOx, SOxو  H2Sاز طریددق ایجدداد بدداران

های اطراف انتقال میدهندد .انددازهگیدریهدای انجدام شدده از

اسیدی با افزایش اسیدیته آب بهطور غیر مسدتقیم بدر کیفیدت

کیفیت آب در بخش م صور و بخدش آزاد خدور زنگدی و خدور

خورهای منطقه و زیست آبزیان موجود در آنها تاثیرات بد قابل

جعفری که از جمله نزدیكترین خورها بده صدنایع پتروشدیمی

توجری دارد ( .)4همچنین انتشدار آالینددههدای گدازی موجدب

موجود در این منطقه می باشند ،حاکی از آلودگی آنها به مدواد

کاهش کیفیت هوا و در بعضی موارد ایجاد اختالالت تنفسدی در

شیمیایی و ترکیبات نفتی ناشی از فعالیدت صدنایع پتروشدیمی

کارکنان مستقر در این صنایع گردیده اسدت .بندابراین آلدودگی

است .بنابراین آلدودگی آب از مردمتدرین آلدودگیهدای صدنایع

هوا در اولویت دوم اهمیت به ل اظ اثرگذاری بر م دیط زیسدت

پتروشیمی در منطقه مطالعاتی شناخته شد.

منطقه شناسایی گردید.
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در مجتمع پتروشیمی مورد مطالعه مددیریت پسدماندها تددوین

افراد بومی با توجه به فاصله زیاد مراکز مسكونی از منطقه ویدژه

شده و فررست پسماندها و ن وه دفع آنها تعیین گردیده است.

اقتصادی ماهشرر بسیار ناچیز میباشدد .بدهعدالوه سیسدتمهای

مواد زاید جامد در این مجتمع شامل خاکستر زباله سدوز ،لجدن

کنترلی واحدهای فرایندی بهطور عمده از طریدق اتداق کنتدرل

واحد تصفیه ،ضایعات کاتالیستی و پسماندهای برداشدتی مدی-

صورت میگیرد و نیازی به حضور مستمر پرسنل در این واحدها

باشد .حجم عمدهای از لجدنهدای واحدد تصدفیه در کدورههدای

نمیباشد .بنابراین اثرات بد آلودگی صدوتی ناشدی از واحددهای

زبالهسوز موجود در این مجتمع سوزانده میشدود .بخشدی از آن

فرایندی بر سالمتی کارکنان دارای شدت کم میباشد.

نیز در مكانی واقع در جاده سربندر -آبادان که مورد تاییدد اداره

اولویتبندی مرمترین آالیندههای آب:

کل م یط زیست خوزستان میباشد ،دفدن مدیشدود .ضدایعات

در مقایسه زوجی سده معیدار در نظدر گرفتده شدده در تخریدب

کاتالیستی غیر قابل فروش و بازیافت ،در کورههدای زبالده سدوز

م یط زیست آبی ،اثرات تجمعی آالیندههای آب ناشدی از کدل

سوزانده میشود .خاکستر زبالده سدوز نیدز بده دلیدل دارا بدودن

صنایع پتروشیمی موجود در منطقه مطالعاتی با وزن  0/540در

پاالدیوم به شرکت سازنده فروخته مدیشدود و در صدورت عددم

اولویت و اهمیت اول میباشد .مجتمع پتروشیمی مورد مطالعده

فروش دفن میگردد .بنابراین اثدرات م دیط زیسدتی ناشدی از

مجرز به سیستم تصفیه فاضالب مستقل بدوده و نتدای انددازه-

آلودگی پسماندها بر م یط ت ت اثر کم میباشد (.)14

گیریهای انجام شده نشان مدیدهدد کده در مدواردی خروجدی

اثرات بد ناشی از آلودگی صدا در سایت پتروشیمی نیز بده طدور

سیستمهای تصفیه فاضالب ایدن مجتمدع بده خورهدای اطدراف

معمول در ب ث سدالمت و برداشدت افدراد سداکن در منطقده و

دارای مقادیر باالتر از حد استاندارد تخلیه بده آبهدای سدط ی

کارکنان صنایع مطرح بوده و در اولویت آخر قرار گرفته است .بر

میباشد (جدول  .)2بنابراین معیار میزان آلودگی عوامل آالینده

مطالعات انجام شده ،اثرات زیانبار ناشی از آلودگی صوتی

ناشی از این مجتمع با وزن  0/133کمترین سرم را در تخریدب

اسا

م یط زیست منطقه ایفا میکند.

صنایع پتروشیمی از جمله مجتمع پتروشیمی مورد مطالعده بدر

جدول  -2میانگین غلظت فاکتورهای باالتر از حد استاندارد در سه دوره اندازهگیری از خروجی سیستم تصفیه فاضالب
مجتمع پتروشیمی مورد مطالعه ( 2 ،9و )12
میزان غلظت ()mg/l
فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی

خروجی
شماره 2

خروجی

خروجی

خروجی

خروجی

استاندارد

تصفیه

شماره

شماره

شماره

تخلیه به آبهای

خانه

12

13

19

سطحی

BOD5

120

275

COD

483/23

537/03

Oil & Grease

32

TSS

853

NH4

3 /3

PO4

30
403/83

192/23

30
10

730

Mg
pH

مقادیر

8 /9

290

40

4 /4

2 /5

132/48

100

8/74

8 /3

8 /8

3/5-8/5

8/43

3
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دو معیدار ارزش اکولدوژیكی و آسدیب-

و تقریبا بستر خورهای م صور خالی از هر ندوع موجدود زندده و

پددذیری نشددان مددیدهددد خددور موسددی دارای بدداالترین ارزش

ماکروبنتوز میباشد .هدمچندین نتدای ت قیقدات نشدان داد بدا

اکولوژیكی و تنوع و تراکم گونهای میباشد.

افزایش فاصله از مناطق م صور به سمت بخش آزاد خور زنگدی

در بررسیهای مشدابه در خوریدات موسدی ،در سدال  ،1378در

بر تراکم و تندوع ماکروبنتوزهدا افدزوده مدیشدود ( .)13لدذا در

مجموع  12گروه ماکروبنتوز شناسایی و جدددداسدازی شدند که

ماتریا نمره دهی ،به بخش م صور خورها کدمتدرین امتیداز از

بیدددشترین درصد فراوانی به ترتیب مدربوط به ناجورپددایدددان

ل اظ ارزش اکولوژیكی داده شد.

(43/1درصد) ،پرتاران (41/3درصد) ،کوپده پدودا (3/5درصدد) و

در مقایسه زوجی خورها بر اسا

تاناویدها (3/1درصد) نسبت به کل جمعیت ماکروبنتوزها بوده و

عنوان نزدیكترین خور به مجتمع پتروشیمی مورد مطالعه

بیشترین فراوانی ماکروبنتوزها در فروردین ماه 17707 ،و کم-

بیشتر در معرض آالیندههای ناشی از مجتمع پتروشیمی مورد

ترین فراوانی در مررماه  2407 n/m2بدود .در ایدن بررسدی 28

مطالعه بوده و دارای آسیبپذیری بیشتر میباشد .شاخه اصلی

خانواده از پرتاران شناسایی شدند (.)7

خور موسی نسبت به سایر زیستگاههای آبی ،کمتر در معرض

به دلیل عدم ارتباط بخش م صور خور زنگی و جعفری بدا آب-

آالیندههای ناشی از فعالیت صنایع پتروشیمی قرار گرفته و

های اطراف ،جریان طبیعی گدردش آب و جدزر و مدد در آن تدا

اندازهگیری از

مقایسه خورها بر اسا

آسیبپذیری ،خور زنگی به-

دارای کمترین آسیبپذیری میباشد .نتای

نتدای نمونده-

کیفیت آب بخشهای آزاد و م صور خور زنگی و جعفری نشان

برداریرای انجدام شدده از رسدوب و بسدتر ایدن خورهدا ،تخلیده

میدهد بخشهای م صور این دو خور نسبت به بخشهای آزاد

آالیندههای ناشی از صنایع پتروشیمی باعث گردیده کده گونده-

نسبت به آلودگی آسیب پذیرتر میباشند (جدول  .)3همچنین

های آبزی در آن م دود به جوامع فقیر کفزی به تعدداد بسدیار

نتای نمونه برداریهای انجام شده توسط منوچرری ( )1387از

اندک گردد .تراکم و تنوع ماکروبنتوزها در مناطق م صور خدور

کیفیت آب خورها نشان میدهد میزان  PH ،CODدر مناطق

زنگی به شدت ت ت تاثیر ورود آالیندههدا قدرار گرفتدهاندد بده-

م صور که نزدیكترین ایستگاهها به مجتمع پتروشیمی

طوریکه عدد شاخص تندوع)َ (Hبده  1بسدیار نزدیدك بدوده و

تندگویان میباشند ،باالتر از سایر مكانهای خارج از مناطق

تراکم ماکروبنتوزها در این نواحی نیز میانگین  252عدد در متر

م صور بوده است .لذا در ماتریا مقایسه خورها بر اسا

مربع بهدست آمده است کده بدیشتدر شدامل الرو حشدرات آب

آسیب پذیری ،بخشهای م صور خورها وزن باالتری داده شد.

حدی مختل شدده اسدت .هدمچندین بدر اسدا

شیرین بوده و این تعداد کم نیز در حاشیه خورها بهدست آمدده
جدول  -3میانگین پارامترهای کیفیت آب در خور زنگی و خور جعفری ()2
مکان

دما

کدورت

چگالی

PH

EC
)(ms/cm

()NIU

130/8

47/8

1/2724

29/4

1/0259

55/04

1/2728

453

194833

1/0348

53/20

27737

نمونه برداری

()C

بخش م صور
خور زنگی

21/8

9/25

بخش آزاد
خور زنگی

22/5

8/4

38/12

بخش م صور
خور جعفری

23/9

8/8

151/7

15/8

بخش آزاد
خور جعفری

22/3

8/4

37/58

25/8

قلیائیت

( )gr/cm

TDS
)(gr/l

Cl)(mg/l

کل)(mg/l

459/5

203033

1317/1

0/28

27939

151/13

0/04

197

1145/5

0/11

2543

≥30

152/0

0/04

82

100

3

OH)(mg/l

COD
)(mg/l

T.B.C
)(Mor/cc

2802

≥20
245
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در ماتریاهای اثر آالیندههای آب بر آبزیان موجود در خورها،

م یط زیست مشخص شده است .طبق نتای اندازهگیری از

فلزات سنگین و ترکیبات نفتی با توجه به ن وه اثرات وارده و

خروجی پساب سیستم تصفیه فاضالب مجتمع پتروشیمی مورد

انواع اختالالت ایجادکننده در آنها ،در اولویتهای اول تا دوم و

مطالعه ،میانگین غلظت  )3132/13 ppm( TSSدر دورههای

اثرات ناشی از  TSSدر اولویت سوم نمره دهی شدند.

مختلف نمونهبرداری بیشتر از سایر آالیندهها بوده و با وزن

همچنین اثرات ناشی از افزایش  CODکه بهطور غیر مستقیم

 0/530در اولویت اول نمرهدهی شد .میانگین غلظت COD

با ایجاد کاهش در میزان اکسیژن م لول در آب باعث تنزل

معادل  ،282/55ppmغلظت مواد روغنی و چربی ،فلزات

کیفیت زیستی آبزیان میشود ،در اولویدددت آخدددر قرار گرفت.

سنگین بهترتیب با میانگین  8 ppmو  0/48در اولویتهای

در مقایسه زوجی آالیندهها نسبت به میزان آلودگی عوامل

بعدی نمرهدهی گردیدند .در نمودار  3سرم هر یك از آالینده-

آالینده ،میانگین غلظت آالیندهها با استانداردهای سازمان

های آب در تخریب م یط زیستی نشدددان داده شددددده است.

م یط زیست مقایسه گردیده و سرم این عامل در تخریب
اثر زیست محیطی کل

تخریب محیط طبیعی

اثر بر سالمت و بهداشت افراد

0.45
0.4
0.35
0.3
وزن معیارها

0.25
0.2

0.15
0.1
0.05
0
COD

TS S

فلزات سنگین

ترکیبات نفتی

نمودار -3سهم آالیندههای آب در تخریب محیط زیستی
اولویت بندی مرمترین آالیندههای هوا :

خورهدددای موجدددود در منطقددده بدددا وزن  0/889دارای ارزش

در ماتریا وزندهی اثرات ناشی از آالیندههای هوا ،اثر گازهای

اکولوژیكی باالتر بوده و به دلیل در معرض بودن آنها نسبت به

منتشره بر کیفیت هوا و به تبدع آن ایجداد اخدتالالت و امدراض

آالینده های هوا دارای آسیب پدذیری بدیشتدر بدا وزن 0/900

تنفسی در افراد ،با اهمیت باالتری نسبت به اثدرات تخریبدی بدر

هستند .خاک منطقه شامل اراضی شور و پسدت مدیباشدد کده

عوامل اکولوژیكی نمرهدهی شدد .از آنجداییکده بدا افدزایش بدار

ارزش زیسدددتی خدددود را از دسدددت داده و دارای حساسدددیت

آلودگی عوامل آالینده ،تاثیر پذیری م یط نسبت به آالینده هدا

اکولددوژیكی (وزن  )0/111و آسددیب پددذیری کددم (وزن )0/100

بیشتر میشود ،لذا دو معیار میدزان آلدودگی عوامدل آالیندده و

نسبت به آالیندههدای هدوا بدوده و در اولویدت دوم (آخدر) قدرار

تاثیر پذیری پارامترهای م یط زیستی ت دت اثدر ،دارای امتیداز

گرفت.

یكسان فرض شدند.

در ماتریا مقایسه زوجی اثر آالیندههای هوا بر خورهای اطراف

در ماتریا مقایسه زوجی اثر بر کیفیت خاک منطقه و خورهای

و زیستگاههای خشكی منطقه مطالعداتی ،اثدر گازهدای آالیندده

اطراف از ل اظ ارزش اکولوژیكی و آسدیب پدذیری بدا یكددیگر،

دارای ترکیبات گوگرددار شدامل  SOxو  H2Sبا وزن یكددسان
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 0/333بر پارامترهای زیسدت م یطدی بده دلیدل ایجداد بداران

 ppmدر اولویت دوم تا سدوم انتخداب شدد .گداز  H2Sنیدز بدا

اسیدی و کاهش  ،PHدارای بیشتدرین اهمیدت شدناخته شدد.

میددانگین  ppm 10/4در اولویددت آخددر آب وزن  0/039قددرار

اثرات پراکنش ذرات معلق در هوا بر اکوسیستم آبدی و خشدكی

گرفت.

منطقه ندددیز در اولددددویت آخر اهمدددیت نمرهدهدددی گردید.

در ماتریا مقایسه زوجی اثر آالینددههدای هدوا بدر برداشدت و

ماتریا میزان آلودگی عوامل آالیندده بدا اسدتفاده از میدانگین-

سالمت افراد ،با مقایسه مقادیر استاندارد مواجره افراد با گازها و

گیری از میزان غلظت آالیندههای منتشره از خروجی دودکش-

ذرات معلق تولیدی از پتروشیمی مدورد نظدر در  8سداعت کدار

میدزان

مسدتمر و

ها در سه دوره اندازهگیری امتیازدهی شد .بر این اسا

روزانه و  40ساعت کار در هفته بهطوریکده تمدا

انتشار آالیندههای مختلف شامل Co2 ,Sox ،Nox ،No2 ،No

روز به روز با این مقدار در کلیده کدارگران باعدث ایجداد عارضده

و هیدروکربنهای گازی که بهطور عمده از واحددهای فراینددی

نامطلوب نگردد ( ،)17مشخص گردید که  SOxدارای کمتدرین

مجتمع انتشار مییابند ،کمتر از حد اسدتاندارد مدیباشدد .تنردا

مقدار استاندارد و در نتیجه باالترین اثر بدر سدالمت و برداشدت

مورد انتشار در برخی موارد ،گاز  COاز زباله سوز فاز  ،1فلر فاز

کارکنان و افراد بومی منطقه با وزن  0/403میباشد .همچندین

 ،2فلددر واحددد  ،CFبخددش  )Hiter 5006( HTMمیباشددد.

 NOxدر اولویت دوم اثر بر سالمت کل افراد میباشد .با توجده

میانگین غلظت  COاز خروجدی دودکدشهدای مجتمدع مدورد

به اینکه میزان استاندارد پودر  PTAبدا  H2Sبرابدر اسدت ،در

مطالعه در سده دوره انددازه گیدری  ppm 877/24بدوده و در

ماتریا اثرات مربوطه دارای اولویت یكسدان فدرض شددند و در

اولویت اول با وزن  0/534نمرهدهدی شدد .هدمچندین میدانگین

نرایت گاز  COدر اولویت آخر میباشد .سرم آالیندههدای هدوا

غلظت  ،NOxذرات معلق Sox ،بترتیب معدادل 33/33 ،51/9

در تخریددب م ددیط زیسددتی نمددودار  4آورده شددده اسددت.

اثر زیست محیطی کل

تخریب محیط طبیعی

اثر بر سالمت و بهداشت افراد

0.5
0.4
وزن معیارها

0.3
0.2
0.1

PM

Sox

NOx

H2S

CO

0

نمودار  -9سهم آالیندههای هوا در تخریب محیط زیستی
بحث و نتیجهگیری
نمره دهدی مداتریاهدا و مقایسده زوجدی معیارهدای

ارزیابی اوزان شاخصهای آالینده آب نشدان مدیدهدد  TSSبدا

مربوط به هر سطح نسبت بده معیارهدای هدم سدطح و سدطوح

وزن  0/323مرمترین آالینده آب ناشی از صدنعت پتروشدیمی

باالیی ،وزندهی گزینهها نسبت به هدف انجام شدده و اولویدت-

مورد مطالعه و سایر صدنایع پتروشدیمی مدی باشدد .هدمچندین

بندی نرایی برای آنها صورت گرفت .نتدددای بدهدست آمده از

ترکیبات نفتی با وزن  0/235در اولویت دوم اهمیدت بده ل داظ

بر اسا

تجزیه و تحلیل اثرات محیط زیستی صنایع پتروشیمی...
اثرگذاری بر عوامل م یط زیستی قرار گرفدت COD .و فلدزات
سنگین بهترتیدب بدا وزنهدای  0/223و  0/217دارای اولویدت
سوم و چرارم میباشند .در اولویت بندی آالیندههدای هدوا ،گداز
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یوتیلیتی و تصفیه خانه فجر .
 ممانعت قطع و یا م دود کردن ارتباط بخدش م صدورخور زنگی با آبهای اطراف.

 SOxبا وزن  0/358و  NOxبا وزن  0/254مرمترین آالینده-

جرددت کدداهش میددزان غلظددت  ، SOxپددایش مددداوم و دورهای

های هوا ناشی از صنعت پتروشیمی مورد مطالعه شناخته شدده

خروجددی  Stackهددا ،اسددتفاده از اسددكرابر ،حددذف ترکیبددات

و در اولویت اول و دوم قدرار دارندد .پدا از آن گازهدای ،H2S

گوگردی از سوخت پیشنراد میگردد .همچندین کنتدرل دمدای

 COو ذرات معلق بهترتیب دارای اولویت سوم تدا پدنجم مدی-

احتراق ،تزریق بخار و آب به سیستم بده انددازه کدافی ،تدا حدد

باشند .اولویتبنددی شداخصهدای آالیندده آب و هدوا ناشدی از

ممكن انجام احتراق با هوای کم ،بازچرخش گاز تولیددی ناشدی

صنعت پتروشیمی مورد مطالعه در نرم افزار Expert Choice

از احتراق و اجرای برنامه تعمیر و نگهداری دورهای سیستمهدای

) (ECدر شدددكلهای شماره ( 2و  )3ارایدددده شده اسددددت.

فرایندی از راهكارهای قابل اجرا بهمنظور کاهش میدزان غلظدت

جرت حذف و یا تقلیل اثرات ناسدازگار ناشدی از میدزان غلظدت

 NOxبهشمار می آید.

باالی  TSSو انتشار ترکیبات نفتدی وارده بدر م دیط پذیرندده
راهكارهای زیر پیشنراد میگردند:
 اصالح و یا اضافه نمودن حوضچههای تهنشینی با در نظرگرفتن حجم بداالی پسداب ورودی و میدزان غلظدت
مواد جامد معلق.
 افزایش زمان ماند پساب در حوضچهها. رفع نقص و اصالح سیستم تصفیه فاضالب . اجرای برنامدههدای کنترلدی و پدایش ادواری در فواصدلزمانی کوتاه مدت.
 در مواقع عدم عملكرد مناسب سیستم تصفیه فاضدالبدر مجتمع ،بازگرداندن پساب خروجدی آن بده واحدد
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شکل  -2وزن گزینه ها در اولویت بندی نهایی آالینده های آب در نرم افزار EC

شکل  -3وزن گزینه ها در اولویت بندی نهایی آالینده های هوا در نرم افزار EC
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