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چکیده
هدف مطالعه ،ارزیابی ریسک محیط زیستی مجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس واقع در کیلومتر  75جاده اهواز-خرمشهر می
باشد .در این تحقیق ،پس از بررسی فعالیت ها ،اندازه گیری پارامترهای آالینده و فرآیندهای سالن تولیدی این مجتمع که فعالیت آن
تولید شکراست ،کار ارزیابی ریسک محیط زیستی آن به روش  TOPEFMEAبه انجام رسید .این روش یک روش هیبرید در ارزیابی
ریسک محیط زیستی می باشد که از تلفیق دو روش EFMEA4و TOPSIS5تشکیل شده است .بدین منظور نخست ،مطابق با روش
تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن بر محیط زیست ،کاربرگ هایی به منظور ارزیابی ریسک محیط زیستی طراحی و در آن
متغیرهایی چون شناسایی فرآیند ،حالت خرابی بالقوه ،آثار بالقوه خرابی ،علل بالقوه خرابی ،اقدام کنترلی و ارزیابی ریسک به عنوان جنبه-
های محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفتند .سپس با استفاده از روش طوفان ذهنی ،اثرات محیط زیستی تاثیر گذار هر فعالیت توسط
پرسنل و کارشناسان مربوطه شناسایی و ارزیابی شد .نتایج به دست آمده از مقایسه اعداد مرتبط با رتبه بندی ریسک های محیط زیستی
محاسبه شده نشان داد که ورود آالینده ها و مواد شیمیایی ناشی از فرآیند تولید شکر به محیط آبی با عدد اولویت ریسک  16اولویت اول
را در میان سایر فعالیت ها را به خود اختصاص داده است .با توجه به این که زهاب مجتمع بیش ترین پیامدها را به دنبال خود داشت،
احداث تصفیه خانه ی صنعتی و به کارگیری روش های پیشرفته تصفیه فاضالب از موارد پیشنهادی برای کاهش مهم ترین عوامل ریسک
بود.
کلمات کلیدي :ارزیابی ریسک محیط زیستی ،روش  ،TOPEFMEAمجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس ،روش هیبرید.
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Abstract
This study was conducted with the aim of environmental risk assessment of Shohadaye Khalij Fars
Agro-industrial Complex situated in kilometer 75 of Ahvaz - Khorramshahr Road.
In this paper, after reviewing activities, measuring contamination parameters and processes of sugar
production salon of the Complex, environmental risk assessment was performed via TOPMEFEA.
This is a hybrid method for the environmental risk assessment which is composed of a combination of
the two methods of TOPSIS and EFMEA. For this purpose, in accordance with the method of analysis
of failure modes and its impacts on the environment, some worksheets were first designed to assess
the environmental risks. In these worksheets, variables such as the identification process of potential
failure modes, potential effects of failures, potential causes of failure, initial assessment of the
environmental aspects, were studied as environmental aspects. Then, using brainstorming method
environmental impacts of each activity were identified and evaluated by relevant personnel and
experts.
The results showed the entry of contaminants and chemicals to aquatic environment due to sugar
production process with the risk priority number of 16 with first priority, and the entry of chemical
compounds and carbohydrates into the aquatic environment due to syrup refining, and contaminates.
Considering that drainage in this Complex will have the most significant outcomes, the establishment
of an industrial refinery and the application of advanced methods of wastewater treatment were among
the proposals to reduce the most important risk factors.
Key Words: Environmental Risk Assessment, TOPEFMEA Method, Shohadaye Khalij Fars AgroIndustrial Complex, Hybrid Method
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مقدمه
ارزیابی ریسک فرآیندی است که نتایج تجزیه و تحلیلل ریسلک

یک عدد کمی تحت عنوان اولویت ریسلک اختصلاص داده ملی

را با رتبه بندی و یلا مقایسله آن هلا بلا مقلادیر هلدف (اهلداف

شود .در عمل اولویت ریسک برای اعداد مختللف از معیارهلا در

عملکردی با الزامات قانونی) بلرای تصلمیم گیلری بله کلار ملی

ریسک های متفاوت یکسان شده و بدین ترتیل

چنلد ریسلک

برد( .)1ارزیابی ریسک محلیط زیسلتی گلامی فراتلر از ارزیلابی

کامال متفاوت از نظر اولویت ریسک در یک رده قرار می گیرنلد.

ریسک بلوده و در آن علالوه بلر بررسلی و تحلیلل جنبله هلای

یکی از راه حل های پیش رو ،اسلتفاده از روش هلای پرکلاربرد

مختلف ریسک ،ضمن شناخت کاملل از محلیط زیسلت منطقله

تصمیم گیلری چنلد شاخصله ) ،(MADM1ماننلد TOPSIS

تحت اثر ،میلزان حساسلیت محلیط زیسلت متلثثر و همچنلین

(تکنیک شباهت به گزینه ایده آل) در این زمینله اسلت .روش

ارزش های خاص محیط زیستی منطقه نیز در تجزیه و تحلیل و

 TOPSISبه منظور برآورد احتمال وقو در روش EFMEA

ارزیابی ریسک منطقه در نظر گرفته می شود( .)2ارزیابی ریسک

استفاده می شود .این دو روش در صنعت های گونلاگونی ملورد

یک رویکرد چند رشته ای و بسیار پیچیده است که بلا اسلتفاده

استفاده بوده است( .)5در حوزه ارزیابی ریسک محلیط زیسلتی

از روش های علمی و پشتیبانی های فنی و ملدل هلای اجرایلی

مطالعات بسیاری در سطح بین المللی صلورت گرفتله اسلت ،از

قابل انجام است( .)3تصمیم گیری چند معیلاره یلک چلارچوب

جمله  Vinodhو همکاران در سال  2014در مقاله ی خود بلا

نوید بخش برای ارزیابی مسائل چند بعدی ،متناقض و ناسلازگار

عنللوان"  Fuzzy AHP2–TOPSISجللامع بللرای انتخللاب

است که بطور واضح در مورد آن ها قضاوت می کند .ایلن روش

بهترین روش بازیافت پالسلتیک :نمونله مطالعلاتی" یلک ملدل

ها به مجموعه ای از تکنیک های تصمیم گیری که در برگیرنده

ارزیابی را بر اساس فرایند سلسله مراتبی تحلیلی فازی  AHPو

مجموعه عوامل کمی و کیفی است و هدف آن یک نتیجه گیری

تکنیک عملکلرد ملنظم بوسلیله مشلابهت بلا راه حلل مطللوب

منطقی از فرآیند تصمیم گیری است اطالق می شود(.)4

 TOPSISارایه کردند تا علامالن صلنعتی را قلادر بله اجلرای

هدف از انجام مطالعه ارزیابی ریسلک محلیط زیسلتی مجتملع

عملکرد ارزیابی در یک محیط فازی نمایند .هدف مطالعه تعیین

کشت و صنعت شهدای خلیج فارس استان خوزستان و بررسلی

بهترین روش بازیافت پالسلتیک در میلان فراینلدهای بازیافلت

جنبه های محیط زیستی ناشلی از فعالیلت سلالن تولیلد ایلن

پالستیک مختلف بود .با مشاهده نتایج حاصل از روش هلای بله

مجتمع است .روش های مورد استفاده در مبحث ریسک پلروهه

کار گرفته شده ،مشخ

شد کله فراینلد بازیافلت مکلانیکی بلا

ها بر محیط زیست ،عالوه بر ارزیابی فعالیلت هلا و فرآیندشلان

استفاده از رویکرد جامع بهترین فرایند بازیافت می باشد(.)6

بایلد بتواننلد در خصللوص وضلعیت ریسللک ،تعیلین معیارهللای

 Thivelو همکاران در سال  2008در مقاله ی" تحلیلل خطلر

نملودن دقیلق ریسلک ،آنلان را

فرایند احتراق زیست توده بلا اسلتفاده از  mosarو روش هلای

ریسک قابل تحمل و مشلخ

رهنمون نماید که بسته به پیچیدگی فعالیلت هلر صلنعت نلو

 "FMEA3تحلیللل خطللر ارائلله شللده را بللا اسللتفاده از روش

روشی که بتواند پروهه را به هدف مذکور برسلاند ،متفلاوت ملی

شناسی  MADS4–MOSARبرای یک شلمای پیللوت نیمله

باشد .لذا برای ریسک محیط زیستی پروهه هلا بایلد از یکلی یلا

صنعتی که ستون مایع ساز یک سلیکلون سلنتی ،دو سلوزاننده

تلفیقی از روش های ارزیابی ریسک موجود را انتخاب نملود .بله

گاز طبیعی و یک منبلع ملداوم از زیسلت تلوده را دربرداشلت،

منظور شناسایی مستمر شرایط مخاطره آمیز ،ارزیابی ریسلک و
اعمال کنتلرل هلای الزم از روش  EFMEAاسلتفاده شلد .در
روش  EFMEAبرای هریک از ریسلک هلای شناسلایی شلده

1- Multi Attribute Decision Making
2- Analytical Hierarchy Process
3- Failure Modes and Effects Analysis
4- Material Safety Data sheets

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،47زمستان97

60

رضایان و همکاران

استفاده کردند .روش شناسی از یک رویکرد هنریلک بلا مرحلله

کننده تاالب و تعیین احتملال وقلو از فراینلد تحلیلل سلسلله

ماکروسکوپی ابتدایی استفاده شد که منابع خطلر آن شناسلایی

مراتبی استفاده کردند .به منظور تعیین شدت و گستره آللودگی

شده و سناریوهایی موجود مربوط به حوادث نامطلوبی که وجود

هر ریسک از روش تجزیه و تحلیل حاالت شکست استفاده کرده

داشت ،با استفاده از شلبکه شلدت در احتملال ،طبقله بنلدی و

و پللس از تعیللین عللدد اولویللت ریسللک بللا اسللتفاده از روش

موانع امنیتی مطرح شد .سپس جزئیلات مرحلله میکروسلکوپی

 ، TOPSISدرجه مخاطره پذیری ریسلک هلا را تعیلین و بلر

تشریح و خطرات عمده در طول مرحله اول شناسایی شلدند .در

اساس آن ها اولویت های مدیریتی جهت کنتلرل ریسلک هلا را

این تحلیل ممکن بود از ابزارهای متفلاوتی نظیلرHAZOP1, ،

مدنظر قرار دادند(.)9

 FMEAو  ...استفاده شود :تحلیل آن ها بلر اسلاس FMEA

حبیبی و همکاران در سال  1392در مقاله ای با عنوان" ارزیابی

صللورت گرفللت .بنللابراین تحلیللل میکروسللکوپی متعاق ل روی

و اولویت بندی ریسک های ایمنی در فرآینلد بهلره بلرداری بلا

سوزاننده ها متمرکز بوده و به روش های شکستشان و اثلرات و

مللدل هللا TOPSISو  FMEAدر شللرکت بللرق منطقلله ای

وخامت این شکست های  FMEAپرداخته شد .سرانجام ،قلادر

مازندران" به شناسایی و اولویت بندی ریسلک هلای ایمنلی در

به شناسلایی تعلدادی از عواملل مهلم از جملله خطلوط گلازی

زیر فعالیت های فرآیند بهره برداری به عنوان اصلی ترین و مهم

ورودی و الکترود اشتعالی شدند(.)7

ترین فرآیند شرکت های برق منطقه ای از نقطله نظلر فراوانلی

مقاله ای با عنوان "ارزیلابی و ملدیریت بلارزترین ریسلک هلای

ریسک های پرخطر پرداختند .در انتها  7ریسک شناسایی شده،

ایمنی بهداشتی و محیط زیستی سالن آسیاب کشلت و صلنعت

اولویت بندی و برای کنترل و کاهش ریسک های با اولویت باال،

فارابی با اسلتفاده از ملدل تلفیقلی  TOPSISو  "FMEAدر

کنترل عملیات های مرتبط طراحی و تدوین کردند(.)10

سال  1391توسط فرخیان و همکاران انجام شد .این مطالعه بلا

به طور کلی ارزیابی ریسک های محیط زیستی متولیان پروهه را

هدف شناسایی و اولویت بندی بارزترین ریسلک هلای ایمنلی و

قادر میسازد کله تصلمیماتی اثلر بخلش در راسلتای ملدیریت

بهداشتی و محیط زیستی سالن آسیاب شرکت کشت و صلنعت

ریسکها و آالیندهها در کلیه مراحل پروهه اتخاذ نمایند .هلدف

حکیم فارابی در راستای کاهش ریسک به انجلام رسلید .جهلت

از مطالعه ارزیابی ریسک محیط زیستی مجتمع کشت و صلنعت

اولویت بندی ریسک های شناسایی شده از سه معیار شدت اثلر،

شهدای خلیج فارس ،شناسلایی ،طبقهبنلدی و ارزیلابی ریسلک

احتمال وقو و قابلیت کشف استفاده گردید .سطح ریسک های

های محلیط زیسلتی ناشلی از آن میباشلد .اسلتفاده از تلفیلق

ایمنی ،بهداشتی و محیط زیستی شناسایی شده با توجه به وزن

روشهلللای  EFMEAو  TOPSISبللله منظلللور ارزیلللابی،

بدسللت آمللده از طریللق اسللتفاده از روش هللای  TOPSISو

اولویتبندی و شناخت عوامل ریسک محلیط زیسلتی مجتملع

 FMEAدر سه سطح ریسلک هلای بلارز ،ریسلک هلای قابلل

مورد مطالعه انتخاب گردید.

تحمل و ریسک های غیر بارز تعیین شد و در انتهلا راهکارهلای

روش بررسی

مدیریتی و کنترل ریسک ارایه گردید(.)8

مجتمع کشت و صنعت شلهدای خللیج فلارس در کیللومتر 75

مکونللدی و همکللاران در سللال  1391در مقاللله ی "ارزیللابی

جاده اهواز-خرمشهر و جنوب غربی اهواز ،غرب رودخانه کارون،

ریسللک محللیط زیسللتی تللاالب هللا بللا اسللتفاده از روش هللای

بین طول های جغرافیایی حد شمالی 30درجه و  15دقیقه ،حد

 EFMEAو  ،TOPSISمطالعه موردی  :تاالب شیرین سو در

جنوبی 30درجه و  46دقیقه ،حد شرقی  48درجه و  30دقیقله

استان همدان" ابتدا به منظلور شناسلایی ریسلک هلای تهدیلد

(رودخانلله کللارون) و حللد غربللی  48درجلله و  12دقیقلله(جاده
آسفالته اهواز-خرمشهر) در زمینی بله مسلاحت حلدود 15000

1- Hazard and Operability study

هکتار واقع شده است و ارتفا متوسط از سطح دریلای آن بلین
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 2-4متر می باشد .راه های دسترسی به واحد کشلت و صلنعت

تنها محصول تولیدی این مجتمع شکر می باشد( .)11در شلکل

شهدای صنعت خلیج فارس از جاده قدیم اهواز-خرمشهر صورت

شماره ( )1موقعیت جغرافیایی مجتمع کشت و صنعت شلهدای

می گیرد .این واحد چهارمین واحلد شلرکت توسلعه نیشلکر از

خلیج فارس نشان داده شده است.

لحاظ پیشرفت کار بین واحدهای هفت گانه طلرح ملی باشلد و

شکل -1موقیت مکانی مجتمع کشت و صنعت شهداي خلیج فارس
نیشکر پس از برداشت توسط کامیون های حامل یا وسایل دیگر

مقدماتی یا پرشواله که حدود  0.1اهک مصرفی بله شلربت زده

حمل و به کارخانه منتقل می شود .برای تبدیل نیشکر به شلکر

می شود و بعد مرحله اهک زدن اصلی یا شواله کله بقیله اهلک

مراحل متعددی باید طی شود که شامل موارد زیلر ملی باشلد:

الزم به صورت شیر اهک به شربت خام زده ملی شلود اهلک بلا

(.)11

ناخالصللی هللای موجللود در شللربت خللام واکللنش داده و ایجللاد

الف -تهیه شیر اهک و گاز کربنیلک ایلن عملل در کلوره اهلک

ترکیبات کلسیم می کند اغل این ترکیبات اماده رسوب کلردن

انجام می شود و سنگ اهک را با استفاده از حرارت بله اهلک و

و جدا سازی از شربت هستند.

گاز کربنیک تبدیل می کنند با حلل کلردن اهلک در اب شلیر

ج -زدن گاز کربنیک به شربت بله ایلن فراینلد کربناسلیون یلا

اهک بدست می اید که همراه با گاز کربنیک در تصلفیه شلربت

اشبا یا ساتراسیون یا کربناتاسیون نیز گفته ملی شلود در ایلن

خام بکار می رود.

قسمت بله شلربت اهلک خلورده اغلل طلی دو مرحلله یعنلی

ب -زدن شیر اهک به شربت یا دفکاسیون زردن شیر اهلک بله

کربناسیون یک و کربناسیون دو گاز کربنیک می زنند در نتیجه

شربت خام معموال در دو مرحله انجام می شود ابتدا اهلک زدن

در اثر ترکی شدن اهک موجود در شربت و گاز کربنیک ایجلاد
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کربنات کلسیم می شود کربنات کلسلیم ضلمن رسلوب کلردن

روش های دیگر رنگبری مانند کاربرد زغال فعلال نیلز اسلتفاده

مقدار زیادی از ناخالصی های شربت را رسوب داده و جدا سازی

شود پس از تصفیه شربت خام درجه خلوص شربت افزایش پیدا

می کند.

می کند درجه خلوص با واهه های دیگری مانند درجه تمییلزی

د -صاف کردن پس از زدن گاز کربنیلک بله شلربت در مرحلله

و کسیان نیز مطرح می شود و منظور از ان معوال نسبت در صد

کربناسیون یک مقداری از نلا خالصلی هلای شلربت بله هملراه

قند به در صد مواد جامد محلول یا بریکس در شربت می باشلد

کربنات کلسیم شرو به رسوب کردن می کند ایلن شلربت بله

برای مثال شربت خام از حدود  85 -88در صد پلس از تصلفیه

دستگاه ته نشین سازی که دکانتور یا کالریفایر نیز خوانده ملی

به حدود  ٪90یا بیش تر در شربت رقیق می رسد.

شود انتقال یافتله و ملواد رسلوبی ان جلدا ملی شلوند بله ایلن

تغلیظ شربت یا اواپراسیون شربت رقیق غلظت کملی دارد و در

رسوبات اصطالحا گل گفته می شود شربت بدست امده از باالی

صد مواد جامد ان برای مثال حلدود  12-13در صلد اسلت للذا

دکانتور به مرحله بعدی (کربناسیون  )2می رود و گل ته نشلین

باید ان را غلیظ کرد این کار در دستگاه هلای تغللیظ کننلده و

شده که مقداری قند دارد به دستگاه صافی تحت خال می رود و

اواپراتور با استفاده از بخار انجلام ملی شلود بله منظلور کلاهش

مقداری از مواد قندی جدا سازی شده و گل باقی مانلده بلرروی

هیدرولیز قند و تغییر رنگ شلربت تحلت تلاثیر حلرارت بلاال و

صافی خال گرچه هنوز مقدار اندکی قند دارد اما این گلل را بله

همچنین برای صرفه جویی در مصرف انرهی عمل تغلیظ شربت

خارج از کارخانه حمل کرده و قند باقی مانلده در ان بله عنلوان

در سیستم های تغلیظ چند مرحلله ای و تحلت خلال در دملای

ضایعات قندی گل به حساب می اورند شربتی که به کربناسیون

پایین تری انجام می شود در نهایت بریکس شربت غللیظ بلرای

دوم رفته پس از زدن گاز کربنیک به ان مجددا وارد صافی های

مثال تا حدود  ٪60می رسد در مرحله کریستالیزاسیون شلربت

دیگری شده و در نهایت شربت رقیق تصفیه شده بدست می اید

به صورت کریستال درآمده و راندمان کریستال را باال ملی بلرد.

مراحل تصفیه بیان شده را تصفیه کالسیک نیز می گویند که با

کریستالیزاسیون به دو روش صورت می گیرد-1 :روش حلرارت

روش های معمول در بعضی کارخانله هلا ممکلن اسلت تفلاوت

دادن – تبخیر کردن و رساندن محلول به حاللت اشلبا و فلوق

هایی داشته باشد برا ی مثال در بعضی دیگر از کارخانه ها عمل

اشبا  -2با استفاده از سرد کردن از هر دو روش در صنعت قند

اهک زدن و گاز زدن به شربت به صورت هم زمان و در یک جلا

استفاده می شود .عمل کریستالیزاسلیون در دسلتگاهی بله نلام

انجام می شود که به ان فرایند دفکو کربناسیون می گویند و یلا

آپارات انجام می شود .در کریستالیزاسلیون بایلد شلربت گلرم و

در برخی از سیستم های تصفیه ممکن است قبل از کربناسلیون

تغلیظ شود در زیر لوله ها مبدل هلای حرارتلی وجلود دارنلد .و

دوم مجددا مقدا ر اندکی شیر اهک به شربت زده شود که به ان

یک لوله بزرگ تر در وسط آن قرار دارد داخل لولله هلا شلربت

اهک زنی مجدد گفته می شود

حرکت نموده و از پشت لوله بخار می گذرد و شربت شلرو بله

ه-سولفیتاسیون و رنگبری شلرب در برخلی کارخانله هلا بلرای

جوشش می نماید .فرآیند تولید شکر در مجتمع کشت و صنعت

کاهش رنگ شربت به ان گاز یا ترکیبلات دیگلر گلوگرد دار زده

شهدای خلیج فارس در شکل شماره ( )2آبله صلورت شلماتیک

می شود و شربت رنک روشن تری پیدا می کند ممکن اسلت از

نشان داده شده است(.)12
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شکل  -2فرآیند تولید شکر در مجتمع کشت و صنعت شهداي خلیج فارس()12
هدف از اجرای این تحقیق ،شناسلایی ،طبقله بنلدی و ارزیلابی

 TOPEFMEAمی باشد .در نملودار شلماره ( )1نمایلان گلر

ریسک محیط زیستی کشت و صنعت شهدای خللیج فلارس ،بلا

مراحل انجام تحقیق به تفکیک می باشد.

استفاده از تلفیلق روش هلای  EFMEAو  TOPSISبلا نلام

نمودار  -1فرآیند ارزیابی ریسک محیط زیستی کشت و صنعت شهداي خلیج فارس
به منظور شناسایی جنبه های محیط زیسلتی ،در ابتلدا بازدیلد

مختلف سالن تولید طی سه دوره ،در ماه هلای ملرداد و بهملن

میدانی از کلیه فعالیت های سالن تولید شلکر خلام انجلام شلد.

 1392و فروردین  1393صورت گرفت ،سپس میانگیللن ایللن

اندازه گیلری میلزان آللودگی آب ،هلوا ،صلوت در بخلش هلای

اندازه گیلری هلا بدست آمد.
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تاسیسات تصفیه فاضالب بهداشتی مجتمع به صورت پکیج لجن

استک ها Testo-350-XL ،بود که شامل یک دستگاه آنالیزر

فعال با هوادهی طوالنی در قطعه زمینلی بنلا گردیلده اسلت و

و یک واحلد کنتلرل  Control unitاسلت کله ایلن دسلتگاه

کلیه قسمت های الزم یک تصفیه خانه را دارا می باشد .پسلاب

قابلیت حمل دارد.

تصفیه شده به حوضچه کلرزنی هدایت و سپس به خارج هدایت

اندازه گیری صوت در  10نقطه سالن تولیلد صلورت گرفلت .از

می شود .جهت آزمایش میکروبی آب ،حدود  cc 100نمونه آب

تجهیزات مورد نیاز جهت انلدازه گیلری و آنلالیز میلزان صلوت

در شرایط استریل از خروجی تصلفیه خانله در ظلروف اسلتریل

 TES 1358که دارای سه پایه ،باتری ،کلالیبراتور ملی باشلد،

تهیه شد.

بود که اندازه گیری را در دامنه  30الی  130دسی بل محاسلبه

دستگاه مورد استفاده برای سنجش گازهای خروجی دودکلش و

می کند .ایستگاه های اندازه گیری هوا و صوت در شکل شلماره

استک ها در  5نقطه سالن تولید در قسمت خروجی دودکلش و

( )3ارایه شده است.

شکل  -3ایستگاه هاي اندازه گیري هوا و صوت سالن تولید
سپس مطابق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حاالت شکست

مطالعه ،اثرات محیط زیسلتی تلاثیر گلذار هلر فعالیلت توسلط

و اثرات آن بر محیط زیست ،کاربرگ هلایی بله منظلور ارزیلابی

پرسنل و کارشناسان مربوطه پلر شلد .روش ملورد اسلتفاده بله

ریسک محیط زیستی طراحی شد .این کاربرگ هلا متغیرهلایی

منظور ارزیابی ریسک محیط زیستی مجتملع کشلت و صلنعت

چللون شناسللایی فرآینللد ،حالللت خرابللی بالقوه(جنبلله هللای

شهدای خلیج فارس  TOPEFMEAمی باشد کله ایلن روش

محیطزیستی) ،آثار بالقوه خرابی(پیامدها) ،عللل بلالقوه خرابلی،

یللک روش هیبریللد در ارزیللابی ریسللک اسللت کلله از تلفیللق دو

ارزیابی اولیه جنبه های محیط زیسلتی (شلدت ،وقلو  ،گسلتره

روش  EFMEAو  TOPSISبه وجود آمده است( .)13بر این

آلودگی ،عدد اولویت ریسک ،سلطح ریسلک) ،اقلدام کنترللی و

اساس عدد اولویت ریسک مورد نظر از ضرب سه پارامتر شلدت،

ارزیابی ثانویه جنبه های محیط زیستی (شلدت ،وقلو  ،گسلتره

احتمال وقو و گستره آلودگی محاسبه گردیلد .شلدت ،میلزان

آلودگی ،عدد اولویت ریسک ،سطح ریسک) به عنوان جنبه های

اهمیت و جدیت یلک پیاملد محلیط زیسلتی ناشلی از جنبله و

محیط زیستی مورد بررسی قرار داد .سپس بلا اسلتفاده از روش

سرعت تخری است که برای محاسبه شدت برای هر عامل مولد

طوفان ذهنی ،با بهره گیری از استاندارد سازمان حفاظت محیط

ریسک به یکی از روش های مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با

زیست و بلر اسلاس فعالیلت هلای سلالن تولیلد مجتملع ملورد

مقادیر استاندارد در خصوص آن دسته پارامترهلای کملی قابلل
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اندازه گیری یا بر پایه اطالعات گذشته نگلر ،مشلاهده یلا حتلی

جدول  -3مقادیر مربوط به گستره آلودگی ریسک()14

نکته نظلرات خبرگلان بلرای پارامترهلای کیفلی اسلتفاده شلد.

گستره آلودگی

امتیاز

احتمال وقو  ،اشاره بله فرکلانس از وقلو جنبله هلای محلیط

منطقه ای

5

زیسللتی دارد کلله احتمللال وقللو از طریللق روش TOPSIS

در سطح پروهه

4

محاسبه گردید و پیاملدهای ناشلی از وقلو آن بلوده و گسلتره

در سطح کارگاه

3

آلودگی به پراکندگی آلودگی اشاره دارد .به منظلور امتیلازدهی

در سطح واحد

2

در سطح ایستگاه کاری

1

پارامترهای ذکر شده از جداول شماره ( )1تا ( )3استفاده شد.

جدول  -1مقادیر مربوط به شدت وقوع جنبه هاي ریسک

برای هر ریسک بر اساس امتیاز رتبه احتمال وقو منحصر به

در روش )14( EFMEA

آن به صورت گزینه های مجزا به مدل  TOPSISداده شد و

شدت

تعریف شدت

امتیاز

اولویت بندی ریسک ها براساس خروجی این روش محاسبه

فاجعه

به صورت بالقوه بسیار خطرناك  /زیان

5

گردید .روش  TOPSISبدین صورت می باشد که ماتریس

بار
خطرناك

شدید به منابع
مضر نیست ،اما به صورت بالقوه خطرناك

تصمیم ریسک های محیط زیستی که شامل  mگزینه و n
4

است  /زیان شدید به منابع
متوسط
کم
ناچیز

نرمالیزه نمودن ماتریس تصمیم از طریق نرم اقلیدسی:

پرخطر  /زیان متوسط به منابع

3

پتانسیل کم آسی  /زیان کم به منابع

2

زیان کم است و قابل چشم پوشی است /

1

زیان ناچیز به منابع

احتمال وقوع

امتیاز

رخداد بسیار زیاد و حتمی (امکان دارد هر روز اتفاق

5

رخداد معمول (امکان دارد در طول هفته اتفاق بیافتد)

4

رخداد متحمل و متوسط (امکان دارد در طول ماه

3

فرمول (:)2

V  N D  Wn  n

وزن های به دست آمده برای شاخ ها می باشد .تکنیک
آنتروپی خود دارای 4مرحله برای محاسبه وزن شاخ

ها می

باشد:

مرحله دوم:محاسبه مقدار آنتروپی Ej
مرحله سوم:محاسبه عدم اطمینان dj
مرحله چهارم:محاسبه اوزان wj

اتفاق بیافتد)
2

سپس کمی کردن و بیمقیاس سازی ماتریس تصمیم ()N
صورت می گیرد .ماتریس بدست آمده ،ماتریس بی مقیاس شده

اتفاق بیافتد)

یک بار اتفاق بیافتد)

 m

  aij 2 
 i 1


مرحله اول:محاسبه Pij

بیافتد)

رخداد غیر ممکن و بعید (امکان دارد در هر  10سال

فرمول (:)1

1
2

aij

nij 

در آن Vماتریس بی مقیاس وزین و Wیک ماتریس قطری از

جدول -2احتمال وقوع پیامدهاي محیط زیست ()14

رخداد کم مقدار(امکان دارد در طول سال یک بار

شاخ

می باشد را بر اساس فرمول زیر تشکیل می دهد.

1

(نرمالیزه کردن) ()Nریسک های محیط زیستی بوده و سپس
برای بدست آوردن ماتریس بیمقیاس موزون( )vالزم است که
اوزان شاخ های احتمال وقو  ،شدت و احتمال گستره آلودگی
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را دارا باشدکه این کار قبالً توسط روش آنتروپی شانون صورت

که در آن  wiوزن هر یک از فعالیت ها می باشد و RPN

گرفته است .برای بدست آوردن راهحل ایدهآل مثبت و ایدهآل

شماره اولویت ریسک برای هر یک از جنبه های محیط زیستی

و تعیین نزدیکی نسبی(* )CLهرگزینه

است .پس از تعیین عدد اولویت ریسک با استفاده از روش

منفی برای هر شاخ

 ،TOPFMEAجهت تعیین درجه مخاطره پذیری ،ریسکها

به راهحل ایدهآل از فرمول های زیر استفاده می شود.
محاسبه گزینه ایده آل مثبت و ایده آل منفی

به صعودی نزولی مرت

فرمول (:)3

رده بر اساس رابطههای ( )1و ( )2در جدول شماره ( )4تعیین

گزینه ایده آل مثبت

گردیدند .پس از آن ریسکها بر اساس این ردهها دسته بندی

Maxvij j , min vij j  




گزینه ایده آل منفی



A 

فرمول (:)4

)(i  1 ,2,..., m

جدول  -4روش تعیین سطح ریسک محیط زیستی

_ A   Min im1vij j  , Maxvij j

محاسبه فاصله یا نزدیکی نسبت به ایده آل  +یا ایده آل –

)(i  1,2,..., m

شدند(.)16





1
n

 22
d   Σ (Vij  V j ) 
j1




i

,

1
n

 2 2
d   Σ (Vij  V j ) 
j 1



گشته و مؤلفههای تعداد رده و طول

در روش )15( TOPFMEA
رابطه1

تعداد ریسک=n

=1 + 3.3Logn
تعداد رده

تعداد رده/کوچک ترین
رابطه 2

ریسک –بزرگ ترین

طول رده

ریسک


i

,

در ادامه حدود رده محاسبه و در پایان بر اساس میانگین حدود

محاسبه  Cliکه بیان گر نزدیکی به ایده آل مثبت و دوری از

رده هایی که بیش ترین فراوانی را دارا بود درجه مخاطره

ایده آل منفی است.

پذیری محاسبه گردید .سپس براساس درجه مخاطره پذیری،

فرمول (:)5



di   di 

 cli   diيا






di  di

cli   di

در نهایت رتبه بندی گزینه ها انجام می گیرد و بر اساس ترتی

رتبه بندی صورت گرفته و سطح ریسک محیط زیستی هر یک
از فعالیت ها تعیین شد .جنبه هایی که عدد اولویت ریسک آن
ها باالتر از درجه مخاطره پذیری مورد نظر بود به عنوان فعالیت

نزولی  Ciمی توان گزینه های موجود را بر اساس بیش ترین

های بحرانی که نیازمند اقدامات اصالحی هستند در نظر گرفته

اهمیت رتبه بندی نمود(. )15در ادامه با ادغام هر وزن فعالیت

شدند.

با RPN1هر یک از جنبه های فعالیت های در نظر گرفته

یافته ها

شده RPN ،نهایی از خطرات و جنبه های محیط زیستی از

نتایج آزمایش هاي محیط زیستی مجتمع کشت و صنعت

مجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس برای نماینده ای از

شهداي خلیج فارس
پس از شناسایی واحدها جهت تعیین آالینده های موجود در

استراتژی های کنترل ریسک محاسبه شدند.

فاضالب ،اندازه گیری پارامترهای آالینده آب ناشی از مجتمع

فرمول (:)6
n

RPN overall   wi  RPN I
i 1

1-Risk Priority Number

مورد مطالعه صورت گرفت .نتایج این اندازه گیری در جدول
شماره ( )5آمده است و در جدول شماره( )6استاندارد های
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ارایه شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور مقایسه اندازهگیری ها

جدول  -5میانگین اندازه گیري پساب خروجی()11
پارامتر

واحد

نتیجه آزمون

pH

-

4/92

کدورت

MTV

501

TSS

mg/lit

6/8

 O&Gروغن و چربی mg/lit

62/5

سولفات

mg/lit

520

فسفات

mg/lit

0/09

BOD5

mg/lit

1327/7

COD

mg/lit

1903/39

Fe

mg/lit

3/63

Pb

mg/lit

>0/1

Cd

mg/lit

>0/02

NI

mg/lit

>0/1

جدول  -6استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست()17
پارامتر

واحد

آب سطحی

چاه جاذب مصارف کشاورزي و آبیاري

pH

-

7 /5

7

7/25

کدورت

MTV

50

-

50

TSS

(40 mg/litلحظه ایی )60

-

100

 O&Gروغن و چربی mg/lit

10

10

10

سولفات

mg/lit

400

400

500

فسفات

mg/lit

6

6

....

BOD5

mg/lit

30

30

100

COD

mg/lit

60

60

200

Fe

mg/lit

-

-

-

Pb

mg/lit

1

1

1

Cd

mg/lit

0 /1

0 /1

0 /1

NI

mg/lit

2

2

2
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میزان  TSSدر حدود  6/8بود  mg/litبود که در مقایسله بلا

اکسیزن مورد نیاز واکنش های شلیمیایی mg/lit 1903اسلت

استاندارد تخلیه به محیط پیرامون کمتر از حلد اسلتاندارد ملی

که در مقایسه با میزان استاندارد تخلیه آب سطحی ،چاه جاذب،

باشد .میزان  pHفاضالب صلنعتی در حلدود  4/9اسلت کله در

مصارف کشاورزی و آبیاری) باالتر از حد استاندارد بوده و تنهلا

مقایسه با میزان استاندارد تخلیه بله محلیط بسلیار کلم اسلت.

برای ورود به سیستم فاضالب صنعتی مناس می باشند.

میزان اکسیژن مورد نیاز واکنش هلای بیلو شلیمیایی فاضلالب

پارامترهلللای ملللدنظر بلللرای آالینلللده هلللای هلللوا شلللامل

صللنعتی در حللدود  mg/lit 1327/7اسللت کلله در مقایسلله بللا

 O3،NO2،SO2،COبود کله جلدول شلماره ( )7نشلان گلر

میللزان اسللتاندارد تخلیلله (آب سللطحی ،چللاه جللاذب ،مصللارف

نتایج این اندازه گیری ها می باشد.

کش لاورزی و آبیللاری) بللاالتر از حللد اسللتاندارد بللوده و میللزان
جدول  -7میانگین اندازه گیري هوا ()11
پارامتر

O3

CO

NO2

SO2

ایستگاه

مقدار

استاندارد

AVE MAX MIN

Ppm

1

0/00

0/02

0/01

2

0/01

0/02

0/01

3

0/01

0/04

0/01

4

0/00

0/02

0/01

5

0/00

0/02

0/01

1

5 /1

6/2

5/ 4

2

5 /1

5 /4

5/ 2

3

4 /9

14/8

5/ 7

4

4 /9

8 /7

5/ 2

5

4 /9

12/4

7/ 4

1

0/00

0/01

0/01

2

0/00

0/01

0/01

3

0/01

0/02

0/01

4

0/00

0/01

0/01

5

0/02

0/03

0/02

1

0/00

0 /1

0/00

2

0/00

0 /1

0/00

3

0/00

0 /1

0/00

4

0/00

0 /1

0/00

5

0/00

0 /1

0/ 1

0/08

35

0/05

0 /5
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نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای آالینده های هلوا نشلان

بود .برای اندازه گیری صوت همان طور کله در روش کلار ذکلر

داد کله میلزان گلاز ازن در تملام ایسلتگاه هلا کلم تلر از حلد

شد مقادیر اندازه گیری سله دوره ،میلانگین و بلا اسلتاندارد هلا

استاندارد (استاندارد گاز ازن )0/08 :بود .میزان گاز دی اکسید

مقایسه شد که این مقادیر کم تلر از میلزان اسلتاندارد سلازمان

گللوگرد در تمللام ایسللتگاه هللا کللم تللر از حللد اسللتاندارد خللود

محیط زیست ( )dB 75می باشد .در جدول شلماره ( )8نتلایج

(استاندارد دی اکسید گوگرد  ( 0/5بوده و در نهایت میزان گاز

اندازه گیری صوت آورده شده است.

COدر تمام ایستگاه ها کم تر از حد استاندارد (استاندارد)35 :
جدول  -8میانگین اندازه گیري صوت در مجتمع کشت و صنعت شهداي خلیج فارس ()11
مقادیر اندازه گیري شده

ایستگاه

واحد

70/1

69/4

66

1

Ug/m3

72/9

68/4

69/7

2

Ug/m3

58/4

56

57

3

Ug/m3

60/6

43/4

54/3

4

Ug/m3

58

41/6

51/7

5

Ug/m3

40/3

40/3

49/4

6

Ug/m3

43/7

43/7

48

7

Ug/m3

54/6

54/6

56/1

8

Ug/m3

52/8

52/8

55/7

9

ug/m3

44/1

44/1

48/5

10

ug/m3

Leq lmin Lmax

پس از انجام ارزیابی اولیه جنبه های محیط زیستی در مجتملع

خرابی بالقوه و نو آلودگی ایجادکننده ای که فعالیت های ذکلر

شلد کله از 26

شده با برآورد شدت ،احتمال وقو  ،گستره آللودگی بلر محلیط

جنبه مورد بررسی 14 ،مورد در دسته ریسک های خیلی کم8 ،

زیست می گذارند ،ذکر شده و اقدام کنترلی مناسل

آن پیاملد

مورد ریسک کلم 1 ،ملورد ریسلک متوسلط و  2ملورد ریسلک

ذکر شده است .همچنین این جدول نشان داد که ارزیابی ثانویه

بحرانی قرار گرفتند .با در نظر گرفتن راهکارهای مناس جهلت

جنبه های محیط زیستی سلب

ملی شلود کله تقریبلاً تملامی

کاهش ریسلک هلای موجلود ،بلار دیگلر علدد اولویلت ریسلک

پارامترهای مورد بررسی در سطوح قابل پذیرش و قابلل تحملل

محاسبه شده است .مندرجات جدول شماره ( )9شلامل فعالیلت

قرار بگیرند.

کشت و صنعت شهدای خللیج فلارس مشلخ

های مجتمع ،پیامدهای محیط زیستی ناشی از فعالیت ها و اثلر
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شد .پس از آن تعیین عدد اولویت ریسک با روش

ارزیابی اولیه ریسک محیط زیستی نشان داد که کم ترین میزان

صفر مشخ

خطر مربوط به واحد ابزار دقیق با رتبه  9و عدد اولویت ریسلک

 ،TOPSISجهت تعیلین درجله مخلاطره پلذیری ریسلک هلا

صفر و بیش ترین میزان خطر با عدد اولویت ریسک  16و رتبله

مؤلفههای تعداد رده و طول رده تعیین گردید .در این مطالعه بر

یک مربوط به ریسک ورود آالینده ها و مواد شیمیایی ناشلی از

اساس تعداد ریسک ها ( ،)n=26طول رده بر اساس کمتلرین و

فاضالب به محیط آبی می باشد .پس از بررسلی نتلایج ،پلس از

بیشترین عدد ریسک 2/6 ،تعیین گردید .سپس بر اساس میزان

ارزیابی اولیه ریسک محیط زیستی در مجمو  26جنبه ریسلک

عدد اولویت هر ریسک ،ریسک ها در این رده هلا قلرار گرفتنلد.

محیط زیستی با استفاده از روش  TOPEFMEAدر مجتملع

در جدول شماره ( )10سطوح درجه مخاطره پلذیری ریسلک -

مورد شناسایی قرارگرفت .پس از محاسبه عدد اولویلت ریسلک،

های ایمنی و بهداشتی ارائه شده است.

باالترین عدد اولویت ریسک برابر با  16و پایین ترین آن برابر بلا
جدول  -10سطح بندي و رده بندي نهایی اعداد اولویت ریسک
تعریف

حدود

رده

رده

فراوانی
ریسک

ریسک

در رده

تعریف
رده

بحرانی

-16/1
13/5

A3.A5

2

بحرانی

خیلی زیاد
(جدی)

-13/4
10/8

-

0

خیلی زیاد
(جدی)

زیاد

-10/7
8 /1

-

0

زیاد

متوسط

5/4-8

A10.A7

2

متوسط

کم(عادی)

- 5 /3
2 /7

A6.A9.A12.A13.A14.A15.A22.A26

8

کم(عادی)

خیلی کم

0-2/6

A1.A2.A4.A8.A11.A16.A17.A18.A19.A20.A21.A23.A24.A25

14

خیلی کم

براین اساس باتوجه به اطالعات آمار به دسلت آملده از ارزیلابی

جهت در نظر گرفتن اقدامات اصالحی و کنترللی وجلود نلدارد.

اولیه جنبه های محیط زیستی ،طبقه بندی ریسک ها بله گونله

چهارمین و پنجمین گروه رده ای بلین 8/1تلا  10/7و  10/8تلا

ای که در جدول ( )10نشان داده شده است .اولین گروه مربوط

 13/4که فعالیتی در این دو گروه قرار نگرفته اسلت .پنجملین

به فعالیت هایی است که در محدود از  0تلا  2/6کله بله عنلوان

گروه که جنبه هایی با سطح ریسک خیلی بلاال ملی باشلد بلین

جنبه هایی با سطح ریسک خیلی کم قرار گرفتند .دومین گلروه

 13/5تا  16/1است.

مربوط به فعالیت هایی است که در محدوده بین  2/7تا  5/3می

بحث و نتیجه گیري

باشد که جنبه هایی با سطح ریسک کم هستند .سلومین گلروه

عملکرد مجتمع تولید شکر همانند سایر مجتمع هلای تولیلدی،

در محدوده بین  5/4تا  8می باشد کله جنبله هلایی بلا سلطح

تبعات و پیامدهای مستقیم و غیلر مسلتقیم منفلی و مثبلت در

ریسک متوسط می باشند .برای ایلن فعالیلت هلا نیلاز ضلروری

محیط زیست برجای می گذارد .بلرای ارزیلابی ریسلک معملوال
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پلذیری تعریلف ملی

موجود مربوط به حوادث نلامطلوبی ملرتبط بلا فراینلد احتلراق

گردد و بر اساس این معیارها ،ریسک اولویت بنلدی ملی شلود.

زیست توده استفاده کردند در این مقالله از هملین روش بلرای

بنابراین همان طور کله مشلاهده ملی گلردد ،در روش ارزیلابی

شناسایی فعالیت ها و عوامل ریسک مجتمع استفاده شد با ایلن

ریسک  3سطح یا درخت تصمیم گیری شامل هلدف ،معیارهلا،

تفاوت که در جایگزین روش  FMEAاز روش  EFMEAکله

گزینه ها وجلود دارد .بله هملین دلیلل ارزیلابی ریسلک نلوعی

قابلیت کاربرد محیط زیستی را دارا می باشد ،اسلتفاده گردیلد.

تصمیم گیری چند شاخصه است که هلدف آن دسلت یلابی بله

فرخیللان و همکللاران و دو مللورد مطالعللاتی پللس از آن کلله در

مهم ترین ریسک هلا و معیارهلای آن ،شلدت ،احتملال وقلو ،

قسمت سرآغاز توضیح داده شد از تلفیق دو روش  TOPSISو

پذیری ،کشلف و غیلره ملی باشلد .بله هملین دلیلل در

 FMEAبللرای ارزیللابی ریسللک مطالعللات مللوردی خودشللان

ارزیابی ریسک پروهه های صنعتی نظیر صلنعت نیشلکر از روش

استفاده نمودند با این تفاوت کله در مقالله هلای ذکلر شلده دو

های  MADMاستفاده گردید .تکنیلک هلای تصلمیم گیلری

روش به کاربرده یکی پس از یکدیگر استفاده شدند ،اما در ایلن

چند معیاره ضمن امتیازدهی به معیارها ،روش هایی برای کملی

تحقیق این دو روش به صورت توامان بلا نلام TOPEFMEA

سازی ذهنی و قضاوت های عینی هستند .این گونه تکنیک هلا،

استفاده شد و در واقع دو روش  TOPSISو  ،EFMEAتحت

آسی

اغل

نسبت به زمانی که فقط یک تصمیم گیرنلده وجلود دارد،

نام  TOPEFMEAمکمل یکدیگر شدند.

ترجیح داده می شوند و از آنجا که تصمیمات اتخاذ شده بر همه

طبق رتبه بندی انجلام گرفتله 53/84 ،درصلد از جنبله هلا در

تر است که تصمیم گیری نهایی بلا

سطح خیلی کم 30/76 ،درصد از جنبه ها در سطح کم(عادی)،

مشارکت کارشناسان ملرتبط بلا خلود صلنعت ،بله شلکل تلیم

 7/69درصد از جنبه ها در سطح متوسط 0 ،درصد از جنبه هلا

مطالعاتی ،اتخاذ شود .از طرفلی دیگلر ،اسلتفاده از ملدل هلای

در سطح خیلی زیاد (جدی) و زیاد 7/69 ،درصد از جنبه هلا در

ریاضی قابل ترکی با روش هلایی اسلتفاده شلده در تحقیلق از

سطح بحرانی و قرار گرفتند .پلس از اجلرای اقلدامات اصلالحی

قبیللل تجزیلله و تحلیللل حللاالت شکسللت و  ...مللی توانللد روش

ارزیابی ریسک ثانویه انجام شد و اعلداد اولویلت ریسلک مجلدد

پیشنهادی در انتهای تحقیق در راسلتای تقلیلل اثلرات سلو را

مورد محاسبه قرارگرفت که  61/53درصد از جنبه ها در سلطح

ارتقا بخشد .به همین منظور روش پیشنهادی برای این مطالعله

خیلی کم 26/92 ،درصد از جنبه ها در سطح کم(عادی)3/84 ،

و انعطاف پذیر بلرای ارزیلابی

درصد از جنبه ها در سطح متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد (جلدی) ،و

ریسک محیط زیستی مجتمع کشلت و صلنعت شلهدای خللیج

صفر درصد از جنبه ها در سلطح بحرانلی قلرار گرفلت .کلاهش

فللارس بللود .ایللن روش پیشللنهادی دارای تللاثیر بللالقوه بللاال در

درصد های رتبه های ریسک در ارزیابی ثانویه نشلان دهنلده ی

سیاست های مدیریتی در تصمیم گیلری هلای محلیط زیسلتی

مثمر ثمر بودن اعمال ارزیابی ثانویه ریسک محیط زیسلتی ملی

است .این مقاله همانند مقاله ی  Vinodhو همکاران از تلفیلق

باشد .نتایج حاصل از بررسی جنبه های ریسک محلیط زیسلتی

دو روش  MADMبرای رسیدن به هدف مقاله خود به بهترین

سالن تولید مجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس حاصلل

گزینه دست یافتند .در آن مقاله از تلفیق دو روش  TOPSISو

از روش  TOPEFMEAحاکی از آن است که کم تلرین علدد

 AHPبرای رسیدن به بهترین گزینه برای بازیافلت پالسلتیکی

اولویت ریسک برابر با عدد صفر است .همچنلین بلاالترین علدد

استفاده نمودند و در مقاله حاضر برای رسیدن به نخستین عامل

اولویللت ریسللک مربللوط بلله ریسللک ورود آالینللده هللا و مللواد

ریسللک محللیط زیسللتی ناشللی از مجتمللع مللورد مطالعلله از

شیمیایی ناشی از فرآیند نیشکر به محیط آبی بوده که علدد 16

روش  TOPEFMEAاستفاده شد .نظیر  Thivelو همکاران

را به خود اختصاص داده است که باال بلودن علدد ریسلک ایلن

که از روش  FMEAبرای شناسایی منابع خطر و سلناریوهایی

فعالیت به دلیل بار سنگین آلودگی این آالینده ها می باشلد .از

جامعه اثرگذار بوده ،مناس

 ،TOPEFMEAروشی مناس
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موارد پیشنهادی برای کاهش این عاملل ملی تلوان بله احلداث

انتقال بیش تر در این زمینله متمرکلز خواهلد بلود .بلر اسلاس

جهت انتقلال

اولویت بندی نتایج حاصل از تحقیق برنامه مدیریت ریسک های

زهاب و احداث سپتیک تانک برای کاهش بلار آللودگی آالینلده

محیط زیستی مجتمع کشلت و صلنعت شلهدای خللیج فلارس

ها ،اشاره نمود .در واقع بیش ترین تاثیر ریسک محلیط زیسلتی

تدوین و در جدول شماره ( )11ارایه گردید.

تصفیه خانه فاضالب صنعتی ،کانال سازی مناس

مجتمع مربوط به محیط آبلی ملی باشلد و راهکارهلای کلاهش
جدول  -10برنامه مدیریت ریسک هاي محیط زیستی مجتمع کشت و صنعت شهداي خلیج فارس
دورهي
روش هاي کنترل و اقدامات پیشنهادي

عامل ریسک

مسوولیت

زمانی
پایش

ورود آالینده ها و مواد شیمیایی
ناشی از فرآیند نیشکر به محیط آبی
ورود ترکیبات شیمیایی و مواد
قندی ناشی از پاالیش شربت به
محیط آبی
ورود آالینده ها و مواد جامد معلق
به محیط پیرامون در زمان
شستشوی نیشکر
ورود فاضالب (مواد آالینده ) ناشی
از دیگ بخار به محیط آبی
ورود مواد معدنی و سمی ناشی از
ضدعفونی به محیط پیرامون
نشت گریس و روغن در زمان

مستمر و
مداوم

-تاسیس تصفیه خانه صنعتی و انتقال آالینده ها و

مستمر و

مواد شیمیایی به واحد تصفیه خانه ایجاد شده

مداوم

جلوگیری از ورود آالینده ها و مواد شیمیایی به محیطآبی
ایجاد سپتیک تانکاستفاده از روش هوادهی ممتد -جداسازی پساب صنعتی مجتمع و تصفیه آن به روش

پیمانکار و سازمان
حفاظت محیط زیست

مستمر و
مداوم
مستمر و

سری دوگانه بی هوازی ل هوازی

مداوم

 -استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیه خانه در مزار

مستمر و

پایین تر و از آن به صورت کشت گیاهان شوری پسند و یا

مداوم

پرورش ماهی و میگو

مستمر و
مداوم

تعمیرات
از دور خارج کردن دستگاه های فرسوده و تعمیر دستگاهانتشار آالینده ها به هوا در اثر
آتش سوزی دپو گاز

های معیوب
 نص هواکش و تهویه مطبو و بازگرداندن هوای تصفیهشده به محوطه کار
-درختکاری و ایجاد فضای سبز و محوطه سازی

پیمانکار

بازدید
دورهای
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