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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

از روش های TOPSISو  ANPدر سال 1395
زهرا جوهری ،1مهرداد چراغی ،1سهیل سبحان اردکانی
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 )1گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ایران
تاریخ پذیرش1396/12/19 :

تاریخ دریافت1396/10/27 :

مقدمه :هدف اصلی صنایع پتروشیمی تولید فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی از نفت و مشتقات نفتی و گاز طبیعی است
که با توجه به فعالیت ها و فرآیندهایی که در آن صورت می گیرد دارای پتانسیل ایجاد آثار سوء بر محیط زیست می باشند .در این پژوهش سعی بر این
شده است که با استفاده از روش های  ANPو  ،TOPSISریسک های زیست محیطی شرکت پتروشیمی ایالم ارزیابی شود و با پیشنهاد اقدامات
مدیریتی مناسب جهت کاهش اثرات ریسک ها از بروز حوادث متعدد در فرآیندها جلوگیری به عمل آید.
مواد و روش ها :در ابتدا خطرات بالقوه و ریسک های موجود در مجتمع پتروشیمی ایالم ،از طریق بازدید میدانی و به کمک مصاحبه با
کارشناسان فنی پروژه ،شناسایی شد و در قالب پرسش نامه هایی توسط  20نفر از کارشناسان شرکت پتروشیمی و اداره کل حفاظت محیط زیست
تکمیل گردید که باعث مشخص شدن ریسک های شاخص شد و در محیط های فیزیکوشیمیایی ،بیولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی تفکیک
گردید .در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای( )ANPو آنالیزهای انجام شده به وسیله نرم افزار  ،Super Decisionوزن های مرتبــط با
شاخص ها مشخص شد .سپس وزن های به دست آمده برای ریسک های شناسایی شده توسط روش  TOPSISاولویت بندی شد و ریسک های
بحرانی مشخص گردید .در ادامه راهکارهایی در جهت کنترل و حذف ریسک ها پیشنهاد شد.
یافته های پژوهش :بر اساس آنالیزهای انجام شده در محیط فیزیکوشیمیایی ،ریسک آلودگی هوا با میزان  ،0/972در محیط بیولوژیکی ریسک
کاهش کیفیت آب منطقه با میزان  0/883و در محیط اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی ریسک به خطر افتادن سالمت عمومی منطقه با میزان 0/679
باالترین امتیاز ریسک را کسب کردهاند.
بحث و نتیجه گیری :نتایج نشان داد که مهم ترین ریسک های پتروشیمی مورد مطالعه ،آلودگی هوا ،کـاهش کیفیـت آب و بـه خطـر افتـادن
سالمت عمومی منطــقه است .بنا بر این به منظور کاهش یا حذف خطرات و عوامل به وجود آورنده ریسک های محیط زیستی پیشنــــهاد مـی شـود
دوره های بازرسی و پایش ،متناسب با ریسک های شناسایی شده ،جزء مهم ترین اهداف برنامه های مدیریتی قرار گیرد.

واژه های کلیدی :ارزیابی ریسک ،روش ،ANPروش  ،TOPSISشرکت پتروشیمی ایالم
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مقدمه
امروزه نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه
اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده
نیست و نیاز روزافزون جوامع بشری به محصوالت
تولیدی آن ،رشد فن آوری و صنعت ،کــشت و کاربرد
ده ها هزار نوع ماده شیمیایی با خواص مختلف
فیزیکی ،شیمیایی و فیزیولوژیکی مختلف موجب
آلودگی هوای شهرها و محیط های کاری گردیده است.
این صنعت علی رغم دستاوردهای مثبتی که برای
بشریت به ارمغان آورده است سبب تولید آالینده های
گازی ،آئروسلی و پساب هـای صنعتی در مقیاس
وسیعی می شوند که به طـور مستقیم و غیر مستقیم
می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست و زندگی انسان
داشته باشد( .)1این موضوع در کنار دیگر نگرانی های
محیط زیستی مانند گرم شدن زمین ،تخریب الیه ازن،
آلودگی آب ها و انقراض نسل جانوران به مهم ترین
دغدغه جهانی تبدیل شده است( )2به همین دلیل
ارزیابی ریسک در این صنعت اهمیت خاصی پیدا کرده
است( .)3با توجه به این که ایران جزء کـــشورهای
نفت خیز می باشد و روند توسعه پتروشیــمی ها در
سال های اخیر شدت گرفته است و از سویی هم صنایع
نفت و گاز خصوصاً صنایع پتروشیمی جزء صنـــایع
آلوده کننده محیط زیست هستند و انواع آالینده ها را
که بعضاً بسیار خطرناک هستند را وارد آب ،هوا و خاک
می کنند ،برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند بذل
توجه بیشتر و انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه
محیط زیست می باشد .حفاظت از محیط زیست یکی
از راهبردی تـــــرین ابزار تجـــارت مــــدرن است.
محیط زیست سالم بستری برای شکوفایی و تولید
پایدار بوده و بی اعتنایی به محیط زیست و منابع
ارزشمندی که به رایگان برای نسل بشر به ارمغان
گذاشته ،ضربه های جبران ناپذیری بر زمین ،کره خاکی
و تمام موجودات زنده وارد خواهد کرد .در جهانی که
هم اکنون به سوی صنعتی شدن هر چه بیشتر گام بر
می دارد ،سالم زیستن در دنیای علم و تکنولوژی از
اهمیت ویژه ای برخوردار است( .)4ارزیابی ریسک یک
روش منطقی برای ارزیابی کمی و کیفی خطرات و
بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر
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روی افراد ،مواد ،تجهیزات و محیط است .در حقیقت از
این طریق میزان کارآمدی روش های کنترلی موجود،
شناسایی شده و داده های با ارزشی برای تصمیم گیری
در زمینه کاهش ریسک ،خطرات ،بهسازی سیستم های
کنــترل و برنامه ریزی برای واکنش به آن ها فراهم
می شود( .)5ارزیابی ریسک زیست محیطی گامی فراتر
از ارزیابی ریسک بوده و در آن عالوه بر بررسی و
تحلیل جنبه های مختلف ریسک ،ضمن شناخت کامل
از محیط زیست منطقه تحت اثر ،میزان حساسیت
محیط زیست متاثر و هم چنین ارزش های خاص
محیط زیستی منطقه نیز در تجزیه و تحلیل و ارزیابی
ریسک در نظر گرفته می شود( .)6بدون یک سیستم
ارزیابی که مخاطرات را بر اساس پتانسیل خطر آن ها
رتبه بندی می کند ،ممکن است زمان و منابع سازمان
بر روی مواردی که ریسک پایین دارند معطوف شده و
از مواردی که خیلی مهم هستند غافل گردند( .)7امروزه
استفاده از روش های ارزیابی ریسک در صنایع مختلف
رو به گسترش است که این روش ها نسبت به یکدیگر
دارای مزایا و معایب مختلفی می باشند و هر یک از
صنایع بسته به نیاز خود از تکنیک های مذکور استفاده
می نمایند( .)8روش های  ANPو  TOPSISاز پر
کاربردترین روش های تصمیم گیری چند معیاره
( )MCDMمی باشند .استفاده از مدل  ANPدر
ارزیابی اثرات محیط زیست پروژه های گوناگون در بین
مدل های تصمیم گیری چند مـــعیاره یک مـــدل
کاملتری است و با رفع بسیاری از مشکالت و کاهش
هزینه های سایر روش های ارزیابی می تواند روش
مفیــدی باشــــد( .)9روش  TOPSISیـــک روش
تصمیم گیری قوی و تکنیکی برای اولویت بندی
ریسک ها بر اســـاس نزدیکی به جواب ایده آل است،
عوامل قابل سنـــجش و غیر قابل سنجش را در
تجزیه و تحلیل ها شامل می شــــود و نتایج به دنیای
واقعی نزدیک تر است( .)10هـــدف از این پژوهش
شناسایی و ارزیابی ریسک های محیط زیستی شرکت
پتروشیمی ایالم با استفاده از روش های  ANPو
 TOPSISو در نهایت ارائه راهکارهای مدیریتی جهت
کنترل و کاهش ریسک های محیط زیستی مــجتمع
می باشد.
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مواد و روش ها
مجتمع پتروشیمی ایالم در زمینی به وسعت 122
هکتار در نزدیکی بخش چوار با موقعیت جغرافیایی 46
درجه و  18دقیقه طول شرقی و  32درجه و  42دقیقه
عرض شمالی قرار گرفته و ارتفاع متوسط آن از سطح
دریا  1020متر میباشد و به فاصله  18کیلومتری
شمال غربی شهرستان ایالم واقع گردیده است .مجتمع

 Super Decisionمعیارها و زیر معیارها وزن دهی شد
و احتمال وقوع ریسک های محیط زیستی به دست
آمد .تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای روش جدیدی در
تصمیم گیری چند معیاره است که برای اولویت بندی
عوامل یا معیارها قابل استفاده است .این تکنیک در
واقع شکل عمومی تکــنیـــک فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی( )AHPبا در نظر داشتن وابستگی بین عناصر
سلسله مراتبی است( .)11روش تحلیل شبکه ای یک
قالب کلی را ایجاد کرده و در آن به وابستگی بین
عناصر باالتر به پایین و وابستگی عناصر بین خودشان
تأکید می کند .علت موفقیت این روش ،همبستگی
بسیار نتایج با دنـــیای واقـــعی اســـت .نرم افزار
 Super Decisionتوسط ساعتی و همکاران برای
پشتیبانی از روش  ANPارائه شده است .این بسته نرم
افزاری قادر به ساخت مدل های تصمیم به همراه
وابستگی ها و بازخوردها است( .)9فرآینــد تحلیل
شبکه ای دربردارنده وابستگی و بازخورد است ،چنین
پدیده هایی در چارچوب یک سلسله مراتبی قابل

ارزیابـی ریسک کلیه فعالیت هـای سایت مورد
مطالعه با هدف مدیریت کاهش مخاطرات انجام
پذیرفت .جهت تعیین ریسک ها ،بازدید میدانی از
مجتمع پتروشیمی ایالم برای شناسایی فعالیت ها و
ریسک های ناشی از آن ها که منــجر به ایجاد خطر
می شوند ،صورت گرفت .پس از مشاوره با کارشناسان
فنی و واحد  HSEمجتمع ،بر اســـاس اطـــالعات
جمع آوری شده از انواع فعالیت ها و فرآیندهای موجود،
بیشترین ریسک های موجود شناسایی شدند و در قالب
پرسش نامه در اختیار  20نفر از متخصــصـــین
محیط زیست ،ایمنی و بهداشت محیط و پرسنل شاغل
در پتروشیمی قرار گرفت و درجه اهمیت آن ها
مشخص گردید .در مرحله بعد برای تعیین ریسک های
شاخص ،در قالب پرسش نامه ای دیگر ،مجدداً در
اختیار کارشناسان و متخصصان خبره قرار گرفت .سپس
در سه محیط فیزیکیوشیمایی ،بیولوژیکی-اکولوژیکی و
اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی تفکیک گردید .سپس با
استفاده از روش  ANPو نرمافزار مخصوص آن به نام
81
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شکل شماره  .1تصویر ماهواره ای مجتمع پتروشیمی ایالم
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پتروشیمی ایالم شامل یک واحد الیفین با تولید اتیلن،
پروپیلن ،بنزینپیرولیز ،برش های چهار کربنه و سوخت
مایع به ترتب با ظرفیت  85 ،140 ،120 ،450و 9/5
هزار تن در سال می باشد .کل محصول اتیلن تولید
شده مجتمع به عنوان خوراک واحد پلی اتیلن جهت
تولید پلی اتیلن سنـــگین به مصرف می رسد(شکل
شماره .)1
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بررسی نیسـتند اما با اســـتفاده از یک شبکه دارای
اولویت ها می توانیم این کار را انجام دهیم .گزینه ها
(همانند یک سلسله مراتبی) تنها به معیارها بستگی
ندارند بلکه ممکن است به یکدیگر هم وابستگی داشته
باشند ،به این ترتیب بازخورد اولویت های حاصل از
قــضاوت ها را بهبود می بخشد و پیش بینی را نیز
دقیق تر می کند .شبکـــه های بازخــــورد دارای
مولفه هایی می باشد که بین عناصر آن ها وابستگی

•••• C1
بازخورد

••C3

••• C2

شکل شماره  .2شبکه بازخوردی با مولفه های دارای وابستگی درونی و بیرونی در میان عناصرشان

گزینه ها می شود( .)9اخیراً  TOPSISبه طور موفقیت
آمیزی در زمینه های مدیریت منابع انسانی ،تصمیمات
تجاری ،حمل و نقل ،طراحی محصول ،تولید ،انتخاب
تامین کننده ،کنترل کیفیت و تعیین محل ،مورد استفاده
قرار گرفته است( .)13نرم افزار  TOPSISقادر است با
دریافت اطالعاتی چون معیارها ،وزن معیارها ،نوع
معیارها(مثبت یا منفی) ،گزینه ها و داده های ماتریس
تصمیم گیری ،تمام مراحل را به منظور افزایش دقت و
جلوگیری از بروز خطا ،به صورت خودکار انجام دهد و
در خروجی تحلیل ضریب نزدیکی گزینه ها را محاسبه
کند و اولویت بندی نماید و به صورت نمودار گرافیکی
نمایش دهد( .)14در این پژوهش ضریب اهمیت هر
یک از معیارهای اصلی با استفاده از تکنیک میانگین
هندسی و نرمال سـازی محاسبه شد و اولویت بندی
صورت گرفت.

پس از تعــیین وزن هر ریسک در روش ،ANP
وزن های به دست آمده وارد نرم افزار  TOPSISشد تا
اولویت بندی در سه محیط ذکر شده صورت گیرد.
تکنیک  TOPSISبر اساس این مفهوم ایجاد شده
است که گزینه های مناسب گزینه هایی هستند که
حداقل فاصله را نسبت به راهحل ایده آل مثبت که
بهترین حالت ممکن است و دورترین فاصله را نسبت
به راه حل ایده آل منفی که بدترین حالت ممکن است،
داشته باشند برای حل مسئله با این روش ابتدا اقدام به
کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتریس می شـــــود
سپس با به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون،
راهحل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفـــی تعیین
می شود در ادامـــه میزان فاصـــله هـــر گزینه تا
ایده آل های مثبت و منفی محاسبه می گردد و در
نهایت اقــدام به تعیین نزدیکی نسبی و رتبه بندی
82

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 1:25 IRST on Friday March 5th 2021

••C4

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.5.79

درونی و وابستگی بیرونی وجود دارد ،که به خوبی در
شکل شماره  2نمایان می باشد .همان طور که در
شکل مشاهده می شود ،کمانی که از مولفه  C4به C2
می رود بیانگر وابستگی بیرونی عناصر در  C2بر عناصر
در  ،C4با توجه به یک ویژگی مشترک است و وجود
یک حلقه در یک مولفه ماننـــد  ،C1نشـــان دهنده
وابستگی درونی عناصر آن مولفه با توجه به یک ویژگی
مشترک است(.)12
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یافته های پژوهش
پس از انجام مقایسه زوجی برای زیر معیارهای
محیط فیزیکوشیمیایی مجتمع پتروشیمی ایالم ،نتایج
حاصل از خروجی نرم افزار  Super Decisionبه
دست آمد(جدول شماره  .)1همان طور که جدول شماره

جدول شماره  .1نتایج حاصل از مقایسه زوجی ریسک های محیط فیزیکوشیمیایی پتروشیمی ایالم
در فضای نرم افزار  Super Decisionدر سال 1395

وقــــوع را به خـــود اختـــصاص داده است.
پاییــــن ترین احتمال وقـــوع مربوط به ریســک
تخــــریب اکوسیستم منـــطقه با وزن نرمـــــال
 0/1892می باشد.

جدول شماره  2خروجی محیط بیولوژیــــکی از
نرم افزار  Super Decisionرا نشان می دهد که در
این قســـمت ،ریســــک کاهــــش کیفــــیت آب
منطـــقه با وزن نرمال  ،0/3978باالترین احتمال

جدول شماره  .2نتایج حاصل از مقایسه زوجی ریسک های محیط بیولوژیکی پتروشیمی ایالم
در فضای نرمافزار  Super Decisionدر سال 1395
زیر معیارها
تخریب اکوسیستم منطقه
کاهش کیفیت آب منطقه
از بین رفتن تراکم پوشش گیاهی
آسیب به بستر رودخانه به دلیل رسوب مواد شیمیایی

پس از انجام مقایسه زوجی ،در خروجی محیط
اقتصــادی-اجـــتماعی-فرهنــــگی از نرم افزار
 Super Decisionدر جدول شماره  3آمده است،
باالترین احتمال وقوع را ،ریسک به خطر افتادن

وزن
0/1892
0/3978
0/194
0/2188

رتبه
4
1
3
2

سالمت عمـــومی منطقه با وزن نرمال  0/3183و
پایین ترین احتــــمال وقوع را مهاجرت و بیکاری
افراد بومی با وزن نرمال  ،0/0893به خود اختصاص
داده اند.

جدول شماره  .3نتایج حاصل از مقایسه زوجی ریسک های محیط اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی پتروشیمی ایالم
در فضای نرم افزار  Super Decisionدر سال 1395
زیر معیارها
تغییر کاربری اراضی
مهاجرت و بیکاری افراد بومی
عدم آشنایی کارکنان به محیط زیست منطقه
به خطر افتادن سالمت عمومی منطقه
کاهش کیفیت زمین های کشاورزی اطراف منطقه
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وزن
0/1564
0/0893
0/2691
0/3183
0/1076

رتبه
3
5
2
1
4
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زیر معیارها
آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوای منطقه
آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
آلودگی خاک و افزایش فلزات سنگین
آلودگی صوتی
باران اسیدی

وزن
0/4535
0/235
0/1476
0/0996
0/0639

رتبه
1
2
3
4
5
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 1نشان می دهد آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوای
منطقه با وزن نرمال  ،0/4534باالترین میزان احتمال
وقوع را داشته است و ریسک باران اسیدی با وزن
نرمال  0/0639کمترین احتمال وقوع را کسب کرده
است.
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برای اولویت بندی ریسک های وزن دهی شده در
روش  ،ANPاز روش  TOPSISاستفاده شد .جداول
شماره  4تا  6نتایج حاصل از اولویت بندی صورت
گرفته در نـــرم افــزار  TOPSISدر سه محیط
فیزیکوشیمیایی ،بیولـــوژیکی و اقتصــادی-اجتماعی-
فرهنگی را نشان می دهد.

جدول شماره  .4اولویت بندی ریسک های محیط فیزیکوشیمیایی پتروشیمی ایالم
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در خروجی محیط فیزیکوشیمیایی از نرم افزار
 TOPSISدر جدول شماره  4آمده است .ریسک
آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوای منطقه با میزان
 0/972باالترین امتیاز احتمال وقوع ریسک را کسب
کرده است و پایین ترین امتیاز احتمال وقوع نیز مربوط
به ریسک آلودگی صوتی با میزان  0/162می باشد.

در نرم افزار  TOPSISدر سال 1395

فرهنگی طبق ریسک به خطر افتــــادن سالمت
عمومی منـــطقه با مـــیزان  0/679باالترین امتیاز
احتمال وقوع ریســـک را به دست آورده است(جدول
شماره .)6

در خروجی محیط بیولوژیکی ریسک کاهش کیفیت
آب منطقه با میزان  0/883باالترین امتیاز احتمال وقوع
ریسک را به خود اختصاص داده است(جدول شماره .)5
هم چنین در خروجی محیط اقتصادی-اجتماعی-

جدول شماره  .5اولویت بندی ریسک های محیط بیولوژیکی پتروشیمی ایالم
در نرم افزار  TOPSISدر سال 1395
ریسک ها
تخریب اکوسیستم
کاهش کیفیت آب منطقه
عدم آشنایی کارکنان به محیط زیست منطقه
به خطر افتادن سالمت عمومی منطقه

وزن
0/294
0/883
0/465
0/153

رتبه
3
1
2
4

جدول شماره  .6اولویت بندی ریسک های محیط اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی پتروشیمی ایالم
در نرم افزار  TOPSISدر سال 1395
ریسک ها
تغییر کاربری اراضی
مهاجرت و بیکاری افراد بومی
عدم آشنایی کارکنان به محیط زیست منطقه
به خطر افتادن سالمت عمومی منطقه
کاهش کیفیت زمین های کشاورزی اطراف منطقه
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وزن
0/474
0/362
0/564
0/679
0/383

رتبه
3
5
2
1
4
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ریسک ها
آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوای منطقه
آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
آلودگی خاک و افزایش فلزات سنگین
آلودگی صوتی

وزن
0/972
0/458
0/240
0/162

رتبه
1
2
3
4
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بحث و نتیجه گیری
فرآیندهای پتروشیمی به واسطه مصرف انواع آب و
به تبع آن تولید فاضالب ،سر و کار داشتن با مواد گازی
شکل به عنوان خوراک ،مواد میانی یا محصوالت،
انرژی بر بودن فرآیندها و تامین آن از طریق احتراق
سوخت های فسیلی و تولید گازهای احتراق ،تولید انواع
پسماندهای صنعتی و ویژه به عنوان یک صنعت
آالینده شناخته می شود .کاهش روزافزون منابع محیط
زیستی در دسترس مــوجب شـــده در طـــراحی و
بهره برداری از فرآیندهای تولید ،حداکثر دقت لحاظ
شود تا بازیابی و بازچرخانی منابع به حداکثر میزان قابل
دسترسی رسیده و حداقل آالیندگی از این فرآیندها به
عنوان هدف تعیین شود .هرگ ونه برنامه ریزی برای
کنترل و مدیریت آالینده های زیست محیطی نیازمند
شناسایی صحیح و کامل منابع تولید آلودگی است .لذا
اولین گام جهت کنترل و مدیریت آالینده ها در شرکت
پتروشیمی ،بررسی کامل فرآیندهای تولید از منظر
انتشار آالینده ها است( .)15آلودگی هوا با میزان 0/972
باالترین ریسک پتـــروشیــــمی ایالم در مـــحیط
فیزیکوشیمیایی می باشد که تحت تاثیر بازیافت
هگزان ،عملیات تامین خوراک از خط اتیلن ،گازهای
خروجی از دودکش ها و سیستم فلرینگ ،آماده سازی
کاتالیست و پلیمریزاسیون ،واحد بخار و نـــیروگاه و
بهره برداری از واحد هیدروژن می باشد .با استفاده از
تجهیزات کنترل آلودگی هوا و هم چنین پایش مداوم
می توان تا حد زیادی از بروز و ایـــجاد چـــنین
ریسک هایی جلوگیری کرد .هوا با ارزش ترین منبع
برای ادامه زندگی کلیه موجودات است .بنا بر این
آلودگی هوا یکی از مهم ترین مقوله هایی است که نه
تنها سالمت انسان را تهدید می کند بلکه بر کلیه
عوامل محیط زیست اعم از گیاه ،حیوان و اشیاء تاثیر
بسیار نامناسب می گذارد .به همین دلیل بایـــد در
زمینه رفع آلودگی هوای حاصل از صنعت پتروشیمی،
مطالعات ارزیابی کمی و کیفی آالینده ها صورت بگیرد
و اقدامات الزم جهت کنترل آن ها انجام گیرد .ریسک
کاهش کیفیت آب منطقه با میزان  0/883باالترین
امتیاز در محیط بیولوژیکی را کسب نموده که تحت
تاثیر واحد کولینگ ،آزمایشگاه ،عملیات نگهداری موقت
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پسماندها و واحد پلی اتیلن سنگین قرار دارد .صنعت
پتروشیمی از جمله صنایعی است که مصرف آب بسیار
و در نتیجه میزان تولید پساب بسیار زیادی دارد که
پیچیدگی آالینده های موجود در پساب پتروشیمی
مشکالت مربوط به آن را پیچیده تر می کند .تخلیه
پساب های صنایع پتروشیمی با توجه به ماهیت
ترکیبات آن ها به محیط ،قابلیت تخریب بخش قابل
توجهی از عناصر زیستی را دارا می باشند ،به طوری که
به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه حذف تدریجی
گونه های گیاهی و جانوری را فراهم می کند( )8و هم
چنین با بهره برداری انسان از منابع آبی به جوامع
انسانی نیز راه یافته و سالمتی انسان ها را تحت تاثیر
قرار می دهد .به همین دلیل استفاده از برنامه های
بازیافت آب و رقیق سازی پساب باید به طور جدی در
دستور کار قرار گیرد .ریسک به خطر افتادن سالمت
عمومی منطقه با میزان  0/679باالترین امتیاز ریسک
را در محیط اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی کسب کرده
که تحت تاثیر انتشار فاضالب مجتمع به محیط اطراف،
عملیات نگهداری پسماندهای خشک و تر و هم چنین
نبود نشتگیر و فنسکشی مناسب قرار دارد که بدون
شک دارای اثرات منفی محیط زیستی از قبیل آلودگی
آب ،خاک ،هوا ،از بین رفتن گونه های گیاهی و
جانوری و در نتیجه بر هم خوردن تعادل اکوسیستم ها
می باشند ،که در بعضی موارد این تخریب ها غیر قابل
جبران است .لذا با ارائه راه حل های مناسب و دنبال
کردن مسائل محیط زیستی و به کارگیری سالح برتر
علم و تکنولوژی و فناوری هایی که برای محیط زیست
مخرب نیستند ،نه تنها موفق به کاهش یا حذف اثرات
سوء می شوند بلکه با افزایش اثرات مثبت ،موجب
تسریع در توسعه پایدار خواهند شد(.)16
صمدی خادم و همکاران( )1391با تجزیه و تحلیل
ریسک های پتروشیمی شازند ،ریسک آلودگی هوا با
نمره  ،3/738در محیط فیزیکوشیمیایی ،ریسک کاهش
امنیت زیستگاه ها با نمره  ،2/776در محیط بیولوژیکی
و ریسک به مخاطره انداختن سالمت عمومی مردم
منطقه با نمره  4/689در محیط اقتصادی-اجتماعی-
فرهنگی را به عنوان مهم ترین ریسک های پتروشیمی
به دست آورده اند( ،)17که در مطالعه حاضر نیز ریسک
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آلودگی هوا به عنوان ریسک شاخص پتروشیمی
شناسایی شد .ملماسی و همکاران( )1389در بررسی
اثرات محیط زیستی صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه
اقتصادی ماهشهر ،آلودگی آب با وزن نهایی  0/468را
به عنوان مهم ترین آلودگی محیط زیستی منطقه به
دست آورده اند و آلودگی هوا با وزن نهایی  0/299در
اولویت دوم قرار گرفته است( .)18اما در تحقیق حاضر
ریسک آلودگی هوا به عنوان مهم ترین ریسک برآورد
شده است.
روش های متفاوتی برای پاسخ به ریسک ،حذف یا
کاهش و کنترل آن ها وجود دارد تا از اثرات نامطلوب
محیط زیستی ریسک ها کاســـته شـــود .در ادامه
روش هایی برای تقلیل خطرات و کنترل پیامدهای
مربوط به عوامل به وجود آورنـــده ریســـک های
محیط زیستی ارائه می گردد .برای ریسک آلودگی هوا،
می توان از سوخت های با کربن غنی از هیدروژن و یا
در صورت امکان سوخت های غیر فسیلی که انتشارات
ناشی از احتراق را کاهش می دهد ،استفاده نمود .چک
کردن فلر و زباله سوز در خصوص کاهش توان بازدهی
و کارایی آن ها به صورت روزانه و پایش آالینده های
خروجی نیز به صورت دوره ای انجام گیرد .برای
مکانیزم های پیش گرمایش از انرژی گازهای خروجی
دودکش ها استفاده شود .برای مخاطرات تغییر در
کیفیت آب می توان از روش های پاکسازیی خشک
مانند خأل به جای استفاده از آب که ایـــجاد پســاب
می کند ،استفاده کرد .بازرسی مداوم اجزای سیستم
جمع آوری و انتقال فاضالب نظیر حوضچه ها ،لوله ها،
کانال ها برای اطمینان از عدم وجود نشتی ها و در
صورت وجود نشتی تعمیر به موقع صورت گیرد.
پارامترهای کمی و کیفی و تغییرات همه پساب های به

وجود آمده مشخص شوند و آب های زیر زمینی به
صورت منظم پایش شوند .در زمینه ریسک های محیط
اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی یکی از پیشنهادهایی که
برای کاهش و کنترل همه ریسک ها می توان داد
برگزاری کالس های متداول و به روز ایمنی ،بهداشت
و محیط زیست و افزایش آگاهی کارمندان در زمینه
خطرات موجود است .هم چنین بهره برداری بهینه از
تاسیسات تصفیه فاضالب ،استفاده از برنامه های
بازیافت آب و احداث کانال ها و استخرهای نگهداری
پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز پتروشیمی
پیشنهاد می گردد .برنامه ریزی و مدیریت اصولی کشت
و کار گیاهان و ایجاد فضای سبز در اطراف پتروشیمی،
هم می تواند اثرات آلودگی در منطقه را کاهش دهد و
هم باعث بهسازی خاک منطقه و زیستگاه های حیات
وحش شود .می توان از پسماندهای تر موجود در
پتروشیمی مانند پسماندهای ناشی از رستوران و
آبدارخانه و پسماندهای فضای سبز برای تولید کود با
کیفیت مناسب جهت فضای سبز پتروشیمی ،استفاده
نمود.
سپاسگزاری
این مقاله بخشی از پایان نامه با عنــــوان ارزیابی
ریسک زیست محیطی شرکت پتروشیـــمی ایالم با
روش های  ANPو  TOPSISدر مقطع کارشناسی
ارشد در سال  1395است که با حمایت شرکت
پتروشیمی ایالم انجام گرفته است .نویسندگان مقاله بر
خود الزم می داننـــد از زحـــمات و حــــمایت های
مدیریت محترم مجــــتمع و واحـــد  HSEشرکت
پتروشــیمی ایالم و کارشــــناسان محـــــترم اداره
کل حفاظت محـــیط زیست استان ایالم قدردانی
نمایند.
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Abstract
Introduction: The main objective of the
petrochemical industry is the production of
petrochemical and chemical products and
sub-products from oil, oil derivatives, and
natural gas. Accordingly, the activities and
processes have the potential to cause
adverse effects on the environment.This
study aimed to evaluate the environmental
risks of Ilam Petrochemical Company using
analytical
network
analysis
(ANP)andTechnique
for
Order
of
Preference by Similarity to Ideal Solution
Methods
(TOPSIS)by
proposing
appropriate management measures to
reduce the risk effects of multiple incidents
in processes.

determinedusinganalytical network analysis
(ANP) as well as the analysis of data in
Super Decision software. In the next step,
the obtained weights were prioritized for
the identified risks by TOPSISmethod, and
critical risks were identified. Finally, we
propose the proper strategies for the
controlandomissionof these risks.
Findings: According to the obtained
results,thehigh risk factors include the risk
of air pollution with the rate of 0.972
inthephysico-chemicalenvironment, the risk
of lowwater quality with therate of 0.883in
the biological environment, and the risk
ofgeneral health with a rate of 0.679 inthe
socio-cultural-economic environment.

Materials & Methods: At first, potential
dangers and risks of the Ilam Petrochemical
Complex wereidentified through field visits
and interviews with project technical
experts.Accordingly,
a
questionnairewasdesignedand20
experts
from the Petrochemical Company and the
Environmental Protection Agencywere
asked
to
complete
the
designed
questionnaire. The obtained results led to
the identification of significant risksfactors,
which were then categorized according to
physio-chemical, biological, and sociocultural-economic environment hazards.
Subsequently, the weight associated with
the
each
index
was

Discussion & Conclusions: The results
showed that
the
most
important
petrochemical riskswereair pollution, low
water quality, and publichealth hazard.
Therefore, it is recommendedto take the
inspection and monitoring measures in
accordance with the identified risksin order
to
eliminate
the
factors
generatingenvironmental risks. It is also
suggested to set these measures asthe main
objectives of management planning.
Keywords: Risk assessment, ANP method,
TOPSIS
method,
Ilampetrochemical
company
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