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تزرسی اثزات سیست هحیطی صٌایع پتزٍشیوی تَلیذ کٌٌذُ PET-PTA
(هطالعِ هَردی :هٌطقِ ٍیضُ اقتصادی هاّشْز)
سعیذ هلواسی
اػتبدیبس گشٍُ هحیط صیؼت ،داًـگبُ آصاد اػالهیٍ ،احذ تْشاى ؿوبل

سیذ علی جَسی
استادیار گزٍُ هحیط سیست ،داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى شوال

سیذ هسعَد هٌَری
اػتبدیبس گشٍُ هحیط صیؼت ،داًـگبُ آصاد اػالهی ٍ ،احذ ػلَم ٍ تحمیمبت

الِْ جعفزیاى هقذم
وبسؿٌبع اسؿذ سؿتِ هذیشیت هحیط صیؼت ،داًـگبُ آصاد اػالهیٍ ،احذ ػلَم ٍتحمیمبت

چکیذُ:
كٌبیغ پتشٍؿیوی ثب تَرِ ثِ تشویجبت هتٌَع آى ٍ ًیض ثِ ٍاػطِ داسا ثَدى فلضات ػٌگیي ،اص پتبًؼیل ایزبد آحبس ػَء ثش
ثْذاؿت ٍ ػالهت افشاد ٍ تخشیت هحیط صیؼت سا ثشخَسداسًذ .دس ایي هطبلؼِ احشات صیؼت هحیطی ًبؿی اص فؼبلیت
كٌؼت پتشٍؿیوی تَلیذ وٌٌذُ ٍ PET- PTAالغ دس هٌطمِ ٍیظُ التلبدی هبّـْش هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت  .ثب
تَرِ ثِ ایٌىِ ػوذُ كٌبیغ پتشٍؿیوی هَرَد دس ایي هٌطمِ دس هزبٍست خَسّب احذاث ؿذُ اًذ  ،آلَدگیّبی ًبؿی اص
ایي كٌبیغ ،خَسّبی هَرَد دس هٌطمِ سا ثؼٌَاى هْوتشیي اوَػیؼتوْبی داسای تٌَع صیؼتی ثبال تحت تبحیش لشاس
هی دّذ  .رْت ثشسػی آحبس ػَء ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد

هطبلؼِ اص سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ()AHP

اػتفبدُ ؿذُ اػت  .دس ایي سٍؽ دٍ هؼیبس احش ثش ػالهت ٍ ثْذاؿت افشاد ٍ تخشیت صیؼت هحیطی هَسد ػٌزؾ لشاس
گشفتِ اػت  .هؼیبس احش ثش ػالهت ٍ ثْذاؿت افشاد ثب اٍلَیت ثٌذی احش اًتـبس آالیٌذُ ّب ثش وبسوٌبى هٌطمِ ٍیظُ ٍ افشاد
ثَهی پیشاهَى آى ٍ مػیبس تخشیت صیؼت هحیطی اص طشیك اٍلَیت ثٌذی دٍ هؼیبس هیضاى آلَدگی ٍ حؼبػیت هحیط
پزیشًذُ ًوشُ دّی ٍ اسصؿگزاسی ؿذُ اػت  .ثش اػبع ًتبیذ اًذاصُ گیشیْبی دٍسُ ای

ٍ هبّیت فؼبلیتْبی كٌؼت

پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ ًَ 9 ،ع آالیٌذُ ػوذُ ؿبهل فلضات ػٌگیي  ،تشویجبت ًفتی،NOx ،CO ،H2S ،TSS ،COD ،
تاًذ ً .تبیذ ایي هطبلؼِ ًـبى هی دّذ وِ آلَدگی آة ،
 ٍ SOxرسات هؼلك اسصؿگزاسی ٍ هَسد همبیؼِ لشاس گشف ُ
هْوتشیي ػبهل آالیٌذُ هحیطی ًبؿی اص فؼبلیت كٌؼت هزوَس هی ثبؿذ ّ .وچٌیي آلَدگی صیؼت هحیطی ًبؿی اص تخلیِ
پؼبة خشٍری ػیؼتوْبی تلفیِ هزتوؼْبی كٌغتی ثِ خَسّبی اطشاف ثِ ٍیظُ خَس صًگی لبثل تبهل اػت  .هیضاى
 ٍ TSSتشویجبت ًفتی ثب ٍصًْبی ثتشتیت  0/235 ٍ 0/326هْوتشیي آالیٌذُ ّبی آة ثِ لحبظ هیضاى آلَدگی ٍ آحبس ػَء
ٍاسدُ ثش هحیط پزیشًذُ ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ هی ثبیؼت وٌتشل گشدد .تبحیشگزاسی آلَدگی َّا ًبؿی اص اًتـبس آالیٌذُ ّبی
گبصی ؿىل ٍ رسات هؼلك ًیض دس اٍلَیت دٍم اّویت ؿٌبختِ ؿذُ اػت.
ٍاصُ ّای کلیذی :كٌبیغ پتشٍؿیوی ،ثشسػی احشات صیؼت هحیطی ،فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ،آلَدگی آة.
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هقذهِ
هزتوغ پتشٍؿیوی تَلیذ وٌٌذُ  PET- PTA1دس هٌطمِ ٍیظُ التلبدی هبّـْش دس ؿوبل غشثی خلیذ فبسع ٍ رٌَة
ایشاى ٍالغ ؿذُ اػت  .ایي هٌطمِ ثِ دلیل اػتمشاس ٍاحذّبی كٌؼتی پتشٍؿیوی اص اّویت اػتشاتظیه ثؼیبس صیبدی
ثشخَسداس اػت ( .)1هْوتشیي اوَػیؼتوْبی آثی ٍالغ دس هحذٍدُ هطبلؼبتی خَس هَػی ،خَس هبّـْش ،خَس رؼفشی ٍ
خَس صًگی هی ثبؽىد ٍ .رَد هَاد هغزی فشاٍا ى ٍ ؿشایط هؼبػذ دهبیی دس خَسّبی هٌطمِ ثبػج غٌب ٍ فشاٍاًی اًَاع
گًَِ ّبی وفضی ًظیش پشتبساى ،تبًبئیذاػِ ّب  ،ون تبساى ٍ هبّیبىی ًظیش ػبسدیي ،صهیي وي ٍ غیشُ ؿذُ اػت ّ .وچٌیي
اًَاع پشًذگبى آثضی ٍ وٌبس آثضی وِ ثؼیبسی اص آًْب ثَهی هٌطمِ هی ثبؿٌذ ٍ یب ّش ػبلِ رْت صهؼتبى گزساًی اص هٌبطك
ػشدػیش ثِ ایي هٌطمِ هْبرشت هی وٌٌذ ،حبوی اص اّویت اوَلَطیىی خَسّبی

اطشاف هٌطمِ هَسد هطبلؼِ هی ثبؿذ

(.)2
دس ثشسػی احشات صیؼت هحیطی ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ ٍ اٍلَیت ثٌذی آلَدگیْب اص سٍؽ تحلیل
ػلؼلِ هشاتجی  )AHP(2اػتفبدُ گشدیذُ اػت .ایي سٍؽ وِ تَػط  Saatyدس دِّ  1970پیـٌْبد گشدیذُ  ،اص ربهغ
تشیي ػیؼتوْبی طشاحی ؿذُ ثشای تلوین گیشی ثب هؼیبسّبی چٌذ گبًِ اػت

 .صیشا ایي تىٌیه اهىبى فشهَلِ وشدى

هؼبلِ سا ثلَست ػلؼلِ هشاتجی فشاّن هی وٌذ ٍ ّوچٌیي اهىبى دس ًظش گشفتي هؼیبسّبی هختلف ووی ٍ ویف ی سا دس
هؼبلِ داسد( .

ایي فشایٌذ گضیٌِ ّبی هختلف سا دس تلوین گیشی دخبلت دادُ ٍ اهىبى تحلیل حؼبػیت سٍی

هؼیبسّب ٍ صیش هؼیبسّب سا داس ا هی ثبؽد  .ػالٍُ ثش ایي ثش هجٌبی همبیؼِ صٍری ثٌب ًْبدُ ؿذُ ٍ داٍسی ٍ هحبػجبت سا
تؼْیل هی ًوبیذ (ّ .)18وچٌیي هیضاى ػبص گبسی ٍ ًبػبصگبسی تلوین سا ًـبى هی دّذ وِ اص هضایبی هوتبص ایي تىٌیه
دس تلوین گیشی چٌذ هؼیبسُ هی ثبؿذ  .ایي سٍؽ اص یه هجٌبی تئَسیه لَی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثش اػبع اكَل ثذیْی
ثٌب ًْبدُ ؿذُ اػت (

) .همبالت هتؼذدی دس هَسد ًحَُ اػتفبدُ اص ایي سٍؽ دس طشحْب ٍ پشٍط ُ ّبی صیؼت

هحیطی تذٍیي گشدیذُ اػت .همبلِ ای ثب ػٌَاى اسصؽ گزاسی ًیشٍگبّْب ثش اػبع هَاد هٌتـشُ غیش سادیَاوتیَ ثب اػتفبدُ
اص سٍؽ  AHPثِ چبح سػیذُ اػت  .دس ایي هطبلؼِ ،احشات ػَء صیؼت هحیطی ًبؿی اص اًتـبس آالیٌذُ ّبی ًَ 10ع
ًیشٍگبُ اسصؿگزاسی ؿذُ اػت .دس ًْبیت ًیسٍگبّْبی ّؼتِ ای ،آثی ،طئَتشهبل ٍ ثبدی ثؼٌَاى گضیٌِ ّبی ثشتش ٍ داسای
احشات ػَء صیؼت هحیطی ووتش اًتخبة گشدیذُ اًذ (ّ .)20وچٌیي اسصیبثی احشات التلبدی -ارتوبػی ًبؿی اص احذاث
ٍ ثْشُ ثشداسی اص یه وبسخبًِ ثبصیبفت  LPGدس وـَس ٌّذ ثب اػتفبدُ اص ایي سٍؽ اًزبم گشدیذ ُ اػت  .ثذیي تشتیت
وِ هحبػجِ ٍصى هؼیبسّب ثش اػبع ًظشػٌزی اص هشدم سٍػتبّب ٍ ؿْشّبی ّوزَاس اًزبم ؿذُ ٍ ًتبیذ ًـبى هی دّذ وِ
تبهیي آة ثؼٌَاى هْوتشیي هـىل ثشای افشاد ؿْشی ٍ سٍػتبیی هی ثبؿذ ( .)21دس همبلِ ای وِ تَػط Julius Solnes

ثِ چبح سػیذُ ،ؿبخق گزاسی ویفیت صیؼت هحیطی تَػؼِ ػِ كٌؼت ثش اػبع هؼبئل التلبدی -ارتوبػی ؿبهل
احذاث یه وبسخبًِ آلَهیٌیَم  ،پبالیـگبُ ًفت  6هیلیَى تٌی ٍ تَػؼِ كٌبیغ هٌطمِ ای هَرَد ثب اػتفبدُ اص سٍؽ فَق

الزوش اًزبم ؿذُ اػت ً .تبیذ ًْبیی ًـبى دادُ اػت وِ تَػؼِ كٌبیغ هٌطمِ ای ثب ووتشیي احشات صیػت هحیطی رْت
احذاث اًتخبة گشدیذُ اػت (.)22

Poly Ethylene Terephthalate- Purified Terephthalic Acid
Analytical Hierarchy process
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هَاد ٍ رٍشْا
دس ایي هطبلؼِ ،سًٍذ ولی رْت ثشسػی احشات ًبػبصگبس صیؼت هحیطی ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ اص ول
ثِ رضء یب سٍؽ لیبػی هی ثبؿذ  .ثذیي تشتیت اثتذا آلَدگیْبی صیؼت هحیطی ثب تَرِ ثِ ٍضؼیت هحیط صیؼت تحت
احش ٍ ٍیظگیْبی فشایٌذی كٌؼت پتشٍؿیوی ثش اػبع اّویت اٍلَیت ثٌذی گشدیذُ اػت

 .پغ اص تؼییي هْوتشیي

آلَدگیْبی صیؼت هحیطیً ،تبیذ آصهبیـبت اًزبم ؿذُ دس  4دٍسُ اًذاصُ گیشی ثشسػی گشدیذُ ٍ هیبًگیي هیضاى آالیٌذُ
ّبی تَلیذی ثب حذٍد اػتبًذاسدّبی صیؼت هحیطی هَسد همبیؼِ لشاس گشفتِ اػت  .دس هشحلِ ثؼذ  ،ثب تَرِ ثِ هبّیت
فؼبلیتْبی هزتوغ پتشٍؿیوی ،آالیٌذُ ّبی داسای همبدیش ثبالتش اص حذ اػتبًذاسد ثؼٌَاى ؿبخق تؼییي احشات ػَء ثش
هحیط صیؼت ثش اػبع دٍ هؼیبس اكلی تخشیت هحیط صیؼت ٍ احش ثش ػالهت ٍ ثْذاؿت وِ ّش وذام ثِ صیش هؼیبسّبیی
سدُ ثٌذی ؿذُ اًذ ،ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ( )AHPهمبیؼِ صٍری ٍ اٍلَیت ثٌذی گشدیذُ اًذ  .دس ایي
سٍؽ اثتذا ػبختبس فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ثب ّذف تؼییي آلَدگیْبی ؿبخق ًبؿی اص كيػت پتشٍؿیوی هَسد
هطبلؼِ تـىیل گشدیذ  .ػپغ دٍ هؼیبس احش ثش هحیط طجیؼی ٍ احش ثش هحیط اًؼبًی ثؼٌَاى هؼیبسّبی اكلی دس ػطح دٍم
دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ  .دس ػطح ػَم احش ثش هحیط طجیؼی ثِ دٍ صیش هؼیبس هحیط فیضیىَؿیویبیی ٍ هحیط ثیَلَطین
تمؼین ؿذُ اػت  .احش ثش هحیط اًؼبًی ًیض ثِ احش ثش ػالهت وبسوٌبى داخل ػبیت ٍ افشاد ثَهی

ًضدیىتشیي هشاوض

ی ثِ هٌطمِ (ػشثٌذس ٍ ثٌذس هبّـْش ) طجمِ ثٌذی گشدیذُ اػت  .دس ػطح آخش  ،اًَاع آلَدگیْبی هَرَد دس هٌطمِ
روؼیت
ثؼٌَاى گضیٌِ ّبی فشضی اًتخبة ٍ هَسد همبیؼِ لشاس گش فتِ اًذ .ػبختبس فشایٌذ ػلؼلِ هشاتجی اٍلَیت ثٌذی آلَدگیْبی
ًبؿی اص هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ دس ًوَداس ؿوبسُ ( )1اسائِ ؿذُ اػت.
دس هشحلِ ثؼذ هبتشیغ اسرحیت ّش ػطح ًؼجت ثِ ػطح ثبال تـىیل گشدیذُ اػت  .ثِ ایي تشتیت وِ پبساهتشّبی ّش
ػطح دس ػطش ٍ ػتَى اثتذایی هبتشیغ لشاس گشفتِ اًذ  .ػپغ ولیِ پبساهتشّب ًؼجت ثِ ّش یه اص پبساهتشّبی ػطح ثبالتش
ثب یىذیگش همبیؼِ صٍری ؿذُ اىد  .اگش اّویت ؿبخلْبی هَرَد دس ػطش ( )iثیـتش اص ؿبخلْبی ٍالغ دس ػتَى ()j
ثبؿذ ،هیضاى اّویت ثب ػذد كحیح ٍ اگش اّویت ؿبخلْبی هَرَد دس ػتَى ( )jثیـتش اص ؿبخلْبی ٍالغ دس ػطش
( )iثبؿذ ،هیضاى اّویت ثب ػذد وؼشی ًـبى دادُ ؿذُ اػت .

تؼییي آلَدگیْبی ؿبخق ًبؿی
اصكٌؼت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ

احش ثش هحیط طجیؼی

احش ثش هحیط اًؼبًی

احش ثش هحیط

احش ثش هحیط

احش ثش وبسوٌبى

فیضیىَ ؿیویبیی

ثیَلَطیه

داخل ػبیت

آلَدگی آة

آلَدگی َّا

هَاد صائذ ربهذ

احش ثش افشاد ثَهی
هٌطمِ

آلَدگی كَتی

ًوَداس ؿوبسُ ( :)1ػبختبس فشایٌذ ػلؼلِ هشاتجی اٍلَیت ثٌذی آلَدگیْبی ًبؿی اص هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ
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طجمبت همذاس احش ٍ اهتیبصات آى دس همبیؼِ ػٌلش  iثب ػٌلش  jػجبستٌذ اص :


اّویت هؼبٍی 1 :



اّویت ون  iثش 3 : j



اّویت صیبد  iثش 5 : j



اّویت خیلی صیبد  iثش 7 : j



اّویت هطلك  iثش 9 : j



تشریحبت ثیي فَاكل  iثش ) 5 ٍ 4( 8 ،6 ،4 ،2 : j

دس ایي سٍؽ ّw1ب ثِ گًَِ ای تؼییي هی ؿًَذ وِ سٍاثط صیش كبدق ثبؿٌذ :
a11 w1 + a12 w2 + … + a1n wn = λ.w1
a21 w1 + a22 w2 + … + a2n wn = λ.w2
an1 w1 + an2 w2 + … + ann wn = λ.wn
دس هؼبدلِ صیش aij ،تشریح ػٌلش iام ثش jام اػت ٍ ً wiیض ٍصى ػٌلش iام ٍ  λیه ػذد حبثت هی ثبؿذ  .دس ایي سٍؽ.
ٍصى ػٌلش iام (یؼٌی  )wiطجك تؼشیف ثبال ثشاثش اػت ثب:
i= 1, 2,…, n

Wi = 1/λn ∑ aij wj
j=1

دػتگبُ هؼبدالت فَق سا هی تَاى ثلَست صیش ًَؿت :
A. W = λ. W
وِ ّوبى هبتش یغ همبیؼِ صٍری {یؼٌی ] W ٍ }A= [aijثشداس ٍصى ٍ  λیه اػىبلش (ػذد) اػت .ثشای ّش هبتشیغ
 Aاگش دتشهیٌبى هبتشیغ ( )A- λ.Iسا هحبػجِ ًوَدُ ٍ آى سا هؼبٍی كفش لشاس دّین ،همبدیش ٍیظُ (ّ λب) هحبػجِ هی
ؿًَذٍ .صى ًْبیی ّش گضیٌِ ًیض ثب تلفیك ٍصًْبی ًؼجی هـخق هی گشدد ( ).
ًظش ثِ ایٌىِ اًزبم هحبػجبت سیبضی ٍ هشاحل پیچیذُ فَق ثشای ّش یه اص هبتشیؼْبی اسرحیت ٍلت گیش اػت ،دس
سٍؽ ثشداس ٍیظٍُ ،صى ًؼجی هؼیبسّب ٍ گضیٌِ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  Expert Choiceهحبػجِ گشدیذُ اػت.
ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دس تزضیِ ٍ تحلیل احشات  ،آلَدگی آة دس اٍلَیت ًخؼت ثِ لحبظ اّویت ؿٌبختِ ؿذُ اػت ،لزا دس
هشحلِ آخش ػبختبس فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی رْت تؼییي هْوتشیي آالیٌذُ ّبی آة ثب دس ًظش گشفتي هؼیبسّب ٍ صیش
هؼیبسّبیی تـىیل ؿذُ ٍ ولیِ آالیٌذُ ّبی ثبالتش اص حذ اػتبًذاسد ثب تَرِ ثِ ًحَُ تبحیش ثش هحیط صیؼت

ٍ هؼیبسّبی

دس ًظش گشفتِ ؿذُ اسرحیت ثٌذی گشدیذُ اػت.

ًتایج
الف .ارسشگذاری هْوتزیي آلَدگیْای سیست هحیطی
ثب تَرِ ثِ فبكلِ هشاوض روؼیتی ثب هٌطمِ ٍیظُ التلبدی هبّـْش ،احشات ًبؿی اص اًتـبس آالیٌذُ ّب ثش ػالهت ٍ
ثْذاؿت افشاد ون هی ثبؿذ  .لزا دس تؼییي آلَدگیْبی ؿبخق ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ  ،احشات ًبػبصگبس
ثش هحیط طجیؼی ثب ٍصى ً 0/800ؼجت ثِ هحیط اًؼبًی ثب ٍصى  0/200داسای اهتیبص ٍ اّویت ثبالتش تـخیق دادُ ؿذُ
اػت.

 اثز تز هحیط طثیعی4

دس هحیط طجیؼی ،پبساهتشّبی هحیط فیضیىی ثِ ػٌَ اى پبیِ ٍ اػبع ثخـْبی دیگش محیط ّب خلَكبّ هحیط ثیَلَطیىی
هطشح ثَدُ ٍ احشات ًبؿی اص آلَدگیْبی تَلیذی ثش ایي هحیط ثطَس هؼتمین هی ثبؿذ  .ػوذُتشیي احشات هٌفی ثش هحیط
طَس غیش هؼتمین ٍ ػوذتب
ثیَلَطیه ،ؿبهل احش ثش ػولىشد صیؼتگبّْبی آثی ٍ تٌَع ٍ تشاون روؼیت گًَِ ّبی آثضی ة
اص طشیك آلَدگی آة اػت .ثٌبثشایي احش ثش هحیط فیضیىَؿیویبیی ثب ٍصى

 0/667اص اهتیبص ثبالتشی ًؼجت ثِ هحیط

ثیَلَطیه ثشخَسداس هی ثبؿذ  .اص آًزبئیىِ خَسّب حذ فبكل خـىی ٍ دسیب ثَدُ ٍ اص هٌبطك رضس ٍ هذی هحؼَة هی
ؿًَذ ،ثِ ٌّگبم رضس آلَدگی س ا ثِ آثْبی دسیبی خلیذ فبسع اًتمبل هی دٌّذ (ً .)6تبیذ اًذاصُ گیشی ّبی اًزبم ؿذُ
ًـبى هی دّذ وِ دس هَاسدی خشٍری ػیؼتوْبی تلفیِ فبضالة
پتشٍؿیوی ٍالغ دس هٌطمِ ثِ خَسّبی اطشاف

هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ ٍ ػبیش كٌبیغ

داسای همبدیش ثبالتش اص حذ اػتبًذاسد تخلیِ ثِ آثْبی ػطحی

هی ثبؿذّ .وچٌیي اًذاصُ گیشیْبی اًذام ؿذُ اص ویفیت آة دس ثخؾ هحلَس ٍ ثخؾ آصاد خَس صًگی ٍ خَس رؼفشی
وِ اص رولِ ًضدیىتشیي خَسّب ثِ كٌبیغ پتشٍؿیوی هَرَد دس ایي هٌطمِ هی ثبؿٌذ  ،حبوی اص آلَدگی آًْب ثِ هَاد
ؿیویبیی ٍ تشویجبت ًفتی اػت ( 1ثٌبثشایي هی تَاى اظْبس ًوَد وِ آلَدگی آة اص هْوتشیي آلَدگیّب دس ػطح هٌطمِ
ٍیظُ ثذلیل فؼبلیت كيایغ پتشٍؿیوی ثـوبس هی آیذ  .اص طشفی ثبال ثَدى غلظت

گبصّبی خشٍری اص دٍدوـْب ٍ

تزْیضات ًظیش  H2S ٍ NOx, SOxاص طشیك ایزبد ثبساى اػیذی ثب افضایؾ اػیذیتِ آة ثطَس غیش هؼتمین ثش ویفیت
خَسّبی هٌطمِ ٍ صیؼت آثضیبى هَرَد دس آًْب تبثیشات ػَء لبثل تَرْی داسد ( 7ثٌبثشایي دس هبتشیغ همبیؼِ گضیٌِ
ّب ًؼجت ثِ هحیط فیضیىَؿیویبیی ٍ ثیَلَطیهی ،آلَدگی َّا ثتشتیت ثب ٍصى  0/214 ٍ 0/259دس ا ٍلَیت دٍم اّویت
لشاس گشفتِ اػت  .هذیشیت پؼوبًذّب دس هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ تذٍیي ؿذُ ٍ فْشػت پؼوبًذّب ٍ ىحَُ دفغ
هزتوغ

آًْب تؼییي گشدیذُ اػت ّ .وچٌیي ثش اػبع ًتبیذ اًذاصُ گیشی اص خشٍری ػِ صثبلِ ػَص دس ػطح ػبیت

پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ وِ آالیٌذُ ّبی خشٍری آًْب ػوذتب دس حذ اػتبًذاسد اػت ،هی تَاى اظْبس ًوَد احش آلَدگی
هَاد صائذ ربهذ ثش هحیط طجیؼی ون هی ثبؿذ ( .)9 ٍ 8لزا دس هبتشیغ همبیؼِ ای ،آلَدگی ًبؿی اص هَاد صائذ ربهذ
ًؼجت ثِ هحیط طجیؼی دس اٍلَیت ػَم هی ثبؿذ  .احشات ػَء ًبؿی اص آلَدگی كذا دس ػبیت پتشٍؿیوی ًیض ػوَهب دس
ثحج ػالهت ٍ ثْذاؿت افشاد ػبوي دس هٌطمِ ٍ وبسوٌبى كٌبیغ هطشح ثَدُ ٍ دس اٍلَیت آخش لشاس گشفتِ اػت  .دس
رذٍل ؿوبسُ (ً ٍ )1وَداس ؿوبسُ (ٍ )2صى گضیٌِ ّب ًؼجت ثِ ّش یه اص هؼیبسّب دس هحیط طجیؼی ًـبى دادُ ؿذُ
اػت.
رذٍل ؿوبسُ (ٍ :)1صى احشات آلَدگیْبی ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی
هَسد هطبلؼِ ثش هحیط فیضیىَؿیویبیی ٍ ثیَلَطیهی
احش ثش ول هحیط طجیؼی

احش ثش هحیط فیضیىَؿیویبیی

احش ثش هحیط ثیَلَطیه

0.7
0.6

0.4
0.3
0.2

سْن تخزیة سیست هحیطی

0.5

احش ثش ول

احش ثش هحیط

احش ثش هحیط

هحیط طجیؼی

ثیَلَطیهی

فیضیىَؿیویبیی

0/594

0/665

0/573

0/243
0/093

0/214
0/081

0/259
0/116

0.1
0
آلَدگی كَتی

آلَدگی هَاد صائذ ربهذ

آلَدگی َّا

0/070

آلَدگی آة

ًوَداس ؿوبسُ (ٍ :)2صى احشات آلَدگیْبی ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد
هطبلؼِ ثش هحیط فیضیىَؿیویبیی ٍ ثیَلَطیه
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0/040

0/052

اًَاع آلَدگیْب
آلَدگی آة
آلَدگی َّا
آلَدگی هَاد
صائذ ربهذ
آلَدگی كَتی

 اثز تز هحیط اًساًیاحشات ًبؿی اص ایزبد آلَدگیْب ثش ػالهت وبسوٌبى هٌطمِ ٍیظُ وِ ثیـتش دس هؼشم آالیٌذُ ّب ًؼجت ثِ افشاد ثَهی ٍ
ػبوي دس هٌطمِ هی ثبؿٌذ ،داسای اّویت ثیـتش ثَدُ ٍ اهتیبص ثبالتشی سا ثِ خَد اختلبف هی دّذ  .آلَدگی َّای
ًبؿی اص گبصّبی خشٍری دٍدوـْب ٍ ثخبسات ؿیویبیی ثب ایزبد اختالالت تٌفؼی ،ػالهت وبسوٌبى ػبیت پتشٍؿیوی سا
ثِ خطش هی اًذاصد  .طجك ًتبیذ اًذاصُ گیشی ،ػوذُ گبصّبی هٌتـشُ دس ایي هزتوغ  ٍ H2S, CO, NOxرسات هؼلك
پَدس ػفیذ سًگ  PTAثَدُ ٍ هیضاى تَلیذ آًْب دس ثشخی هَاسد ثیـتش اص حذ اػتبًذاسد خشٍری اص دٍدوؾ ٍ حذ هزبص
توبع ؿغلی هیثبؿذّ .وچٌیي آلَدگی كَتی ثبالتش اص حذ اػتبًذاسد هحیط وبس ثب ٍرَد ایضٍلِ ثَدى وبًًَْبی آلَدگی
ثبؽ  .)24 ٍ 10 ،8( .لزا ّش دٍ آلَدگی ثب ٍصى  0/421دس اٍلَیت اٍل اُ هیت
كَتی ثش ػالهت وبسوٌبى تبحیش گزاس هی د
لشاس گشفتِ اػت  .آلَدگی ًبؿی اص هَاد صائذ ربهذ ثِ دٍ طشیك دفي غیش ثْذاؿتی ٍ ػَصاًذى دس وَسُ صثبلِ ػَص
هحتول اػتً .تبیذ اًذاصُ گیشی اص خشٍری ػِ صثبلِ ػَص هَرَد دس هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ ًـبى هی دّذ وِ
هیضاى گبصّبی خشٍری آًْب دس حذ اػتبًذاسد ّبی صیؼت هحیطی هی ثبؿذ  .ػبیش پؼوبًذ ّبی تَلیذی ثِ فشٍؽ سػیذُ
ٍ یب تَػط ؿْشداسی هٌطمِ ٍیظُ دس هحلی دس ثیشٍى اص ػبیت كٌؼتی دفي هی گشدد  .ثٌبثشایي احش آلَدگی پؼوبًذّب ثش
ػالهت وبسوٌبى هٌطمِ ٍیظُ ًبچیض ثَدُ ٍ ثب ٍصى ً 0/114وشُ دّی ؿذُ اػت  .آلَدگی آة ًبؿی اص فؼبلیت كٌبیغ
هَسد هطبلؼِ تٌْب اص طشیك كیذ ٍ تغزیِ اص آثضیبى آلَدُ ثش ثْذاؿت ٍ ػالهت افشاد تبحیش گزاس هی ثبؿذ  .دس هبتشیغ
احشات ػَء ثش ػالهت افشاد ثَهی ٍ وبسوٌبى هٌطمِ ،آلَدگی آة ثؼٌَاى اٍلَیت ػَم ثب ٍصًْبی ثتشتیت

ٍ 0/097

 0/044تؼییي ؿذُ اػت.
دس هبتشیغ احش ثش افشاد ثَهی  ،آلَدگی َّا دس اٍلَیت اٍل اّویت ثب ٍصى  ٍ 0/585آلَدگی كَتی ثب تَرِ ثِ فبكلِ
هشاوض هؼىًَی اص هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ دس اٍلَیت آخش ثب ٍصى ً 0/037وشُ دّی ؿذُ اػت ٍ .صى احشات
آلَدگیْب ثش ػالهت افشاد ثَهی ٍ وبسوٌبى هٌطمِ دس رذٍل ؿوبسُ (ً ٍ )2وَداس ؿوبسُ (ً )3ـبى دادُ ؿذُ اػت.
رذٍل ؿوبسُ (ٍ :)2صى احشات آلَدگیْبی ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ

ثش ثْذاؿت ٍ ػالهت افشاد ثَهی ٍ وبسوٌبى (هحیط اًؼبًی)
احش ثش ول هحیط اًؼبًی

احش ثش ػالهت وبسوٌبى هٌطمِ ٍیظُ التلبدی

احش ثش ػالهت افشاد ثَهی

احش ثش ول
هحیط اًؼبًی

0.6

0.4
0.3
0.2
0.1

سْن اثز تز تْذاشت ٍ سالهت

0.5

0/588

آلَدگی َّا

0/150

ربهذ

ًوَداس ؿوبسُ (ٍ :)3صى احشات آلَدگیْبی ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ ثش
ثْذاؿت ٍ ػالهت افشاد ثَهی ٍ وبسوٌبى (هحیط اًؼبًی)

6

ٍیظُ التلبدی

0/085

0
آلَدگی كَتی آلَدگی هَاد صائذ آلَدگی َّا

وبسوٌبى هٌطمِ

افشاد ثَهی

آلَدگیْب
آلَدگی آة

0/178

آلَدگی آة

احش ثش ػالهت

احش ثش ػالهت

اًَاع

آلَدگی هَاد
صائذ ربهذ
آلَدگی
كَتی

ًتبیذ هطبلؼبت حبوی اص آى اػت هْوتشیي ػبهل تخشیت هحیط طجیؼی اػن اص فیضیىی ٍ ثیَلَطیىی ،آلَدگی آة ثَدُ ٍ
ػوذُ تشیي ػبهلی وِ ثْذاؿت ٍ ػالهت افشاد سا تحت تبحیش لشاس هی دّذ ،آلَدگی َّا هی ثبؿذ  .دس ًْبیت اسصیبثی
گضیٌِ ّب ًؼجت ثِ ّذف ػبختبس ػلؼلِ هشاتجی ًـبى هی د ّذ وِ آلَدگی آة ثب ٍصى ًْبیی  0/468هْوتشیي آلَدگی
صیؼت هحیطی دس هٌطمِ ثـوبس آهذُ ٍ حز

ف ٍ یب وبّؾ آى ثب ارشایی ًوَد ى ساّىبسّبی ثْیٌِ ضشٍسی

هی ثبؿذ .اّویت آلَدگی َّا ثش هٌبثغ صیؼتی هٌطمِ ثب ٍصى ًْبیی  0/299دس اٍلَیت دٍم هی ثبؿذ .آلَدگی پؼوبًذّب ٍ
ی ًیض ثتشتیت ثب ٍصًْبی  0/115 ٍ 0/118دس اٍلَیت اّویت ػَم ٍ چْبسم لشاس گشفتِ اًذ
آلَدگی كَت

 .دس رذٍل

ؿوبسُ (ً ٍ )3وَداس ؿوبسُ (ٍ )4صى ًْبیی هؼیبسّب ٍ گضیٌِ ّب اسائِ ؿذُ اػت.
رذٍل ؿوبسُ ( :)3اسصؿگزاسی ٍ همبیؼِ صٍری آلَدگیْبی كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد
هطبلؼِ ًؼجت ثِ هؼیبسّبی هحیط طجیؼی ٍ اًؼبًی
احش ثش ول هحیط صیؼت

احش ثش هحیط طجیؼی

احش ثش هحیط اًؼبًی

0.6

احش ثش ول هحیط

احش ثش هحیط

احش ثش هحیط

صیؼت

اًؼبًی

طجیؼی

اًَاع آلَدگیْب

0.5
0.4
0.3

0/468

0/085

0/594

آلَدگی آة

0/299

0/588

0/243

آلَدگی َّا

0.2
0.1
0
آلَدگی كَتی

آلَدگی هَاد صائذ ربهذ

آلَدگی َّا

آلَدگی آة

0/118

0/178

0/093

0/115

0/150

0/070

آلَدگی هَاد
صائذ ربهذ
آلَدگی كَتی

ًوَداس ؿوبسُ ( :)4اسصؿگزاسی ٍ همبیؼِ صٍری آلَدگیْبی كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ
ًؼجت ثِ هؼیبسّبی هحیط طجیؼی ٍ اًؼبًی

ب .اٍلَیت تٌذی هْوتزیي آالیٌذُ ّای آب
ثش اػبع ًتبیذ اًذاصُ گیشیْبی اًزب م ؿذُ ،آالیٌذُ ّبی داسای همبدیش ثبالتش اص حذ اػتبًذاسد ؿبهل فلضات ػٌگیي،
تشویجبت ًفتی ،اوؼیظى هَسد ًیبص ؿیویبیی ٍ هزوَع هَاد ربهذ هؼلك دس آة

ثؼٌَاى گضیٌِ رْت اٍلَیت ثٌذی

آالیٌذُ ّبی آة دس ًظش گشفتِ ؿذُ ا ًذ .اص آًزبئیىِ تخشیت هحیط صیؼت ثِ ػِ ػبهل تبحیش پزیسی پبساهتشّبی صیؼت
هحیطی ،هیضاى آلَدگی ػَاهل آالیٌذُ ٍ احشات تزوؼی ػبیش

كٌبیغ پتشٍؿیوی ثؼتگی داسد  ،لزا ایي ػَاهل ثؼٌَاى

صیشهؼیبسّبی تخشیت هحیط صیؼت اًتخبة ؿذُ اػت  .ػپغ صیؼتگبّْبی آثی تحت احش ثِ  4هٌطمِ ؿبهل ثخؾ
خَس رؼفشی طجمِ ثٌذی گشدیذُ ٍ ًؼجت ثِ دٍ هَلفِ

هحلَس خَس صًگی ،ثخؾ آصاد خَس صًگی ،خَس هَػی ٍ

اسصؽ اوَلَطیىی ٍ آػیت پزیشی ثب یىذیگش همبیؼِ صٍری ؿذُ اًذ ّ .ش یه اص صیؼتگبّْبی تؼییي ؿذُ ًیض ثِ دٍ
ثخؾ صًذُ ٍ غیش صًذُ تمؼین گشدیذُ ٍ احش ثش ولیِ پبساهتشّبی صًذُ ؿبهل احش ثش تشاون ٍ تٌَع گیبّبى آثضی ،هبّیبى،
دٍاهغ وفضی ،پشًذگبى آثچش  ،وٌبس آثچش ٍ احش ثش پبساهتشّبی غیش صًذُ (فیضیىَؿیویبیی) آة اػن اص هیضاى ؿَسی ،دهب،
سًگ ،اػیذیتِ ٍ غیشُ دس ّش یه اص آًْب ػٌزؾ ٍ ٍصى دّی ؿذُ اػت .هیضاى آلَدگی ػَاهل آالیٌذُ ًیض ثب همبیؼِ
هیبًگیي غلظت آالیٌذ ُ ّبی دس ًظش گشفتِ ؿذُ تؼییى گشدیذُ ٍ ػْن ایي ػبهل دس ایزبد احشات تخشیجی ثش ػَاهل
صیؼت هحیطی هـخق ؿذُ اػت .احشات تزوؼی ًبؿی اص ػبیش كٌبیغ پتشٍؿیوی هَرَد دس هٌطمِ ٍیظُ كٌؼتی
7

هبّـْش ًیض ثب اػتفبدُ اص ًتبیذ اًذاصُ گیشی ویفیت آة خَسّب  ،هَسد ثشسػی ٍ ٍصى دّی لشاس گشفتِ اػت  .ػبختبس
ػلؼلِ مساتجی اٍلَیت ثٌذی هْوتشیي آالیٌذُ ّبی آة دس ًوَداس ؿوبسُ (ً )5ـبى دادُ ؿذُ اػت.
تؼییي هْوتشیي آالیٌذُ ّبی آة

احشات تخشیجی ثش ػَاهل صیؼت هحیطی تحت احش

احشات تزوؼی ًبؿی اص
ػبیش كٌبیغ پتشٍؿیوی

احشات تخشیجی ثش ػالهت ٍ ثْذاؿت ول هٌطمِ

تبحیش پزیشی پبساهتشّبی صیؼت هحیطی تحت احش

هیضاى آلَدگی ػَاهل آالیٌذُ

آػیت پزیشی

اسصؽ اوَلَطیه

احش ثش ثخؾ آصاد

احش ثش ثخؾ هحلَس

خَس صًگی

خَس صًگی

ثخؾ غیش صًذُ

احش ثشخَس رؼفشی

احش ثش خَس هَػی

ثخؾ صًذُ

احش ثش تٌَع ٍ

احش ثش تٌَع ٍ

احش ثش تٌَع ٍ

تشاون گیبّبى

تشاون هبّیبى

تشاون ثٌتیه

احش ثش تٌَع ٍ
تشاون پشًذگبى

آثضی

Heavy
Metal

& Oil
Grease

COD

TSS

ًوَداس ؿوبسُ ( :)5ػبختبس فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی تؼییي هْوتشیي آالیٌذُ ّبی آة
اص ثیي ػِ هؼیبس دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس تخشیت صیؼت هحیطی ،احشات تزوؼی آالیٌذُ ّب
ًخؼت هی ثبؿذ  .هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ هزْض ثِ ػیؼتن تلفیِ فبضالة هؼتمل

ثب ٍصى  0/540دس اٍلَیت
ثَدُ ٍ دس اغلت هَاسد

فبوتَسّبی فیضیىَؿیویبیی پؼبة خشٍری اص ایي ػیؼتن دس حذ اػتبًذاسد هی ثبؿذ ،ثٌبثشایي هؼیبس هیضاى آلَدگی
ػَاهل آالیٌذُ ثب ٍصى  0/163ووتشیي ػْن سا دس تخشیت هحیط صیؼت هٌطمِ ایفب هی وٌذ  .همبیؼِ خَسّبی هَرَد دس
هٌطمِ هَسد هطبلؼِ ثش اػبع دٍ هؼیبس اسصؽ اوَلَطیىی ٍ آػیت پزیشی ًـبى هی دّذ خَس هَػی داسای ثبالتشیي
اسصؽ اوَلَطیىی ٍ تٌَع ٍ تشاون گًَِ ای هی ثبؿذ ( .)11 ٍ 2ثِ دلیل ػذم استجبط خَس رؼفشی ثِ خَسُ ای دیگش اص
ػوت غشة ٍ هحلَس ؿذى آى تَػط هزتوؼْبی پتشٍؿیوی ،رشیبى طجیؼی گشدؽ آة ٍ رضس ٍ هذ دس آى تب حذی
هختل ؿذُ اػت ّ .وچٌیي ٍسٍد آالیٌذُ ّبی ًبؿی اص كٌبیغ پتشٍؿیوی ٍالغ دس هزبٍس ایي خَس ثبػج گشدیذُ وِ
گًَِ ّبی آثضی دس آى هحذٍد ثِ رَاهغ فمیش
وَچه ثِ تؼذاد ثؼیبس اًذن گشدد

وف صی اص ًَع وـتی چؼجْب ،خضُ ؿىالى ،ؿىن پبیبى ٍ هبّیْب ی

( .)1لزا دس هبتشیغ ًوشُ دّی ،ایي خَس ووتشیي اهتیبص سا اص لحبظ اسصؽ

اوَلَطیىی ثِ خَد اختلبف دادُ اػت  .دس همبیؼِ صٍری خَسّب ثش اػبع آػیت پزیشی ،خَس صًگی

ثؼٌَاى

ًضدیىتشیي خَس ثِ هزتوغ پتشٍؽیوی هَسد هطبلؼِ داسای ثیـتشیي آػیت پزیشی ًؼجت ثِ آالیٌذُ ّب هی ثبؿذ ثخؾ
هحلَس خَس صًگی اص طشیك وبلَستی وِ اص صیش ربدُ تشاًضیت احذاث ؿذُ ،ثب آثْبی آصاد آى استجبط داسد ٍ دس احش
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حشوبت رضس ٍ هذی دسیب ،آلَدگیْبی هَرَد دس ثخؾ هحلَس ثِ ثخؾ آصاد اًتمبل هی یبثذ  .خَس رؼفشی اص طشیك
وبًبل تبػیؼبتی وِ دس ػبیت حفش ؿذُ ثب اًـؼبثبت خَس صًگی استجبط داؿتِ ٍ ثطَس غیش هؼتمین تحت تبحیش آلَدگی آى
لشاس هی گیشد  .لزا دس اٍلَیت ػَم لشاس هی گیشد  .خَس هَػی ًیض ًؼجت ثِ خَسّبی هَسد هطبلؼِ ،داسای فبكلِ صیبد اص
هزتوغ پتشٍؿیوی ثَدُ ٍ ووتش دس هؼشم آالیٌذُ ّبی ًبؿی اص فؼبلیتْبی آى لشاس هی گیشد ( .)12 ٍ 1ایي خَس داسای
ووتشیي آػیت پزیشی ًؼجت ثِ آالیٌذُ ّب ثَدُ ٍ دس اٍلَیت آخش لشاس گشفتِ اػت  .دس ًوَداس ؿوبسُ (ٍ )6صى خَسّب
ثؼٌَاى صیؼتگبّْبی آثی هَرَد دس هٌطمِ ثش اػبع دٍهؼیبس اسصؽ اوَلَطیه ٍ آػیت پزیشی آٍسدُ ؿذُ اػت.

0.7
0.6

0.058
0.289
آػیت پزیشی
اسصؽ اوَلَطیه

0.5
0.568

0.4
0.3

0.534
0.354
0.085
0.045

0.2
0.067

0.1
0

خَس هَػی

خَس رؼفشی

خَس صًگی

خَس صًگی

ًوَداس ؿوبسُ ( :)6همبیؼِ صٍری خَسّبی هَرَد دس هٌطمِ هطبلؼبتی ثش اػبع دٍ هؼیبس اسصؽ اوَلَطیه ٍ آػیت پزیشی

دس هبتشیؼْبی احش آالیٌذُ ّبی آة ثش هَرَدات صًذُ خَسّب ،دٍ آالیٌذُ فلضات ػٌگیي ٍ تشویجبت ًفتی ثِ دلیل ایزبد
تغیشات سفتبسی ٍ فیصیَلَطیىی دس ربًَساى آثضی ٍ وٌبس آثضی ٍ ّوچٌیي رلَگیشی اص تذاٍم ػول فتَػٌتض دس گیبّبى
آثضی (  )25 ٍ 13دس اٍلَیتْبی اٍل تب دٍم ًوشُ دّی ؿذُ اًذ  .هیضاى غلظت ثبالی  TSSهَرت هؼذٍد ؿذى آثـؾ
هبّیبى ٍ اختالل دس ػیؼتن تٌفؼی آًْب  ،تغییش دس ؿىل ثؼتش ٍ صیؼتگبُ رَاهغ ثٌتیه هی ؿَد ( .)15 ٍ 14احش ایي
آالیٌذُ ثش ػَاهل صًذُ خَسّب دس اٍلَیت ػَم اّویت هی ثبؿذ  .افضایؾ ً CODیض ثطَس غیش هؼتمین ثب ایزبد وبّؾ
دس هیضاى اوؼیظى هحلَل دس آة ثبػج تٌضل ویفیت صیؼتی آثضیبى هی ؿَد  .لزا دس اٍلَیت آخش ًوش ُ دّی ؿذُ اػت .
دس رذٍل ؿوبسُ ( ٍ )5ىهَداس ؿوبسُ ( )7ػْن ّش یه اص آالیٌذُ ّبی آة دس تخشیت هحیط صیؼت ٍ احش ثش ػالهت
ٍ ثْذاؿت ول افشاد ًـبى دادُ ؿذُ اػت .
طجك ًتبیذ اًذاصُ گیشی اص خشٍری پؼبة ػیؼتن تلفیِ فبضالة هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ  ،هیضاى غلظت TSS
دس دٍسُ ّبی هختلف ًوًَِ ثشداسی ثیـتش اص ػبیس آالیٌذُ ّب هی ثبؿذ  .لزا دس هبتشیغ اٍلَیت ثٌذی هیضاى آلَدگی
ػَاهل آالیٌذُ ثب ٍصى ً 0/560وشُ دّی ؿذُ اػت  .هیضاى غلظت  ،CODتشویجبت ًفتی ٍ فلضات ػٌگیي ثتشتیت دس
اٍلَیتْبی ثؼذی ًوشُ دّی ؿذُ اػت.
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رذٍل ؿوبسُ ( :)5ػْن آالیٌذُ ّبی آة دس تخشیت صیؼت هحیطی
ول احشات صیؼت هحیطی

احش ثش ػالهت ٍ ثْذاؿت

تخشیت صیؼت هحیطی

ول تخشیت

احش ثش ػالهت

تخشیت هحیط

آالیٌذُ ّبی

صیؼت هحیطی

ٍ ثْذاؿت

صیؼت

آة

افشاد ول هٌطمِ

0.45
0.4

0/235

0.35
0.3

0/450

0/182

0.25

0/217

0.2
0.15
0.1

0/326

0.05
0
COD

TSS

فلضات ػٌگیي

0/223

تشویجبت ًفتی

0/450

0/159

0/050

0/393

0/050

0/266

تشویجبت
ًفتی
فلضات
ػٌگیي
TSS
COD

ًوَداس ؿوبسُ ( :)7ػْن آالیٌذُ ّبی آة دس تخشیت صیؼت هحیطی

تحث ٍ ًتیجِ گیزی
ثش اػبع ًوشُ دّی هبتشیؼْب ٍ همبیؼِ صٍری ؿبخلْبی (هتغیشّب) هشثَط ثِ ّش ػطح ًؼجت ثِ ؿبخلْبی ّن ػطح
ٍ ػطَح ثبالییٍ ،صى دّی گضیٌِ ّب ًؼجت ثِ ّذف اًزبم ؿذُ ٍ اٍلَیت ثٌذی ًْبیی ثشای آًْب كَست پزیشفتِ اػت .
دس ثخؾ تزضیِ ٍ تحلیل احشات ٍ اٍلٍیت ثٌذی آلَدگیْبی ًبؿی اص هزتوغ پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ ،آة ثب ٍصى ًْبیی
 0/468هْوتشیي آلَدگی صیؼت هحیطی دس هٌطمِ اص ًمطِ ًظش احشات ػَء ثش هحیط طجیؼی ٍ اًؼبًی ؿٌبختِ ؿذُ اػت.
اّویت آلَدگی َّا ٍ احشات آى ثش هٌبثغ صیؼتی هٌطمِ ثب ٍصى ًْبیی  0/299دس اسرحیت دٍم ىهشُ دّی ؿذُ اػت  .دس
رذٍل ؿوبسُ (ٍ )6صى ّش یه اص آلَدگیْبی ًبؿی اص كٌؼت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ دس ًشم افضاس Expert Choice
) (ECاسائِ ؿذُ اػت ً .تبیذ ثذػت آهذُ اص اسصیبثی اٍصاى ؿبخلْبی آالیٌذُ آة ًـبى هی دّذ  TSSثب ٍصى 0/326
هْوتشیي آالیٌذُ آة ًبؿی اص كيػت پتشٍؿیوی هَسد هطبلؼِ هی ثبؿذ  .اص آًزبئیىِ ػبیش كٌبیغ پتشٍؿیوی هَرَد دس
هٌطمِ كٌؼتی هبّـْش دس ایزبد آلَدگی آة خَسّبی اطشاف ػْین هی ثبؿٌذ  ،لزا دس تؼییي ٍ اٍلَیت ثٌذی هْوتشیي
آالیٌذُ ّبی آة دس هحذٍدُ هَسد هطبلؼِ ،آالیٌذُ ّبی ًبؿی اص ػبیش كٌبیغ پتشٍؿیوی هَرَد دس هٌطمِ ًیض هذ ًظش
لشاس گشفتِ ٍ اهتیبص دّی ًْبیی ثب تَرِ ثِ احشات تزوؼی آًْب ثذػت آهذُ اػت

 .طجك ًتبیذ ،تشویجبت ًفتی ثب ٍصى

 0/235دس اٍلَیت دٍم اّویت اص ثؼذ احشات صیؼت هحیطی لشاس گشفتِ اػتّ .وچٌیي  ٍ CODفلضات ػٌگیي ثتشتیت
ثب ٍصًْبی  0/217 ٍ 0/223داسای اٍلَیت ػَم ٍ چْبسم هی ثبؿٌذ  .اٍلَیت ثٌذی ؿبخلْبی آالیٌذُ آة دس رذٍل
ؿوبسُ (ً )7ـبى دادُ ؿذُ اػت.
رذٍل ؿوبسُ (ٍ :)6صى گضیٌِ ّب دس اٍلَیت ثٌذی اًَاع آلَدگیْب دس ًشم افضاس EC
ٍسى

آلَدگیْا

0/299

آلَدگی َّا

0/468

آلَدگی آب

0/115

آلَدگی صذا

0/118

هَاد سائذ جاهذ
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رذٍل ؿوبسُ (ٍ :)7صى گضیٌِ ّب دس اٍلَیت ثٌذی ًْبیی آالیٌذُ ّبی آة دس ًشم افضاس EC
ٍسى

آالیٌذُ ّای آب

0/326

TSS

0/235

هَاد چزتی ٍ رٍغٌی

0/223

COD

0/217

فلشات سٌگیي

رْت حزف ٍ یب تملیل احشات ًبػبصگبس ًبؿی اص هیضاى غلظت ثبالی  ٍ TSSاًتـبس تشویجبت ًفتی ٍاسدُ ثش هحیط
پزیشًذُ ساّىبسّبی صیش پیـٌْبد هی گشدىد :
 اكالح ٍ یب اضبفِ ًوَدى حَضچِ ّبی تِ ًـیٌی ثب دس ًظش گشفتي حزن ثبالی پؼبة ٍسٍدی ٍ هیضاىغلظت هَاد ربهذ هؼلك
 افضایؾ صهبى هبًذ پؼبة دس حَضچِ ّب سفغ ًمق ٍ اكالح ػیؼتن تلفیِ فبضالة ارشای ثشًبهِ ّبی وٌتشلی ٍ پبیؾ ادٍاسی دس فَاكل صهبًی وَتبُ هذت دس هَالغ ػذم ػولىشد هٌبػت ػیؼتن تلفیِ فبضالة دس هزتوغ ،ثبصگشداًذى پؼبة خشٍری آى ثِ ٍاحذیَتیلیتی ٍ تلفیِ خبًِ فزش
 -لطغ ٍ یب هحذٍد وشدى استجبط ثخؾ هحلَس خَس صًگی ثب آثْبی اطشاف

هٌاتع ٍ هاخذ:
 -1ػبصهبى هٌطمِ ٍیظُ التلبدی پتشٍؿیوی ،1380 ،هطبلؼبت فبص یه طشح ػبهبًذّی خَسّبی هٌطمِ ٍیظُ التلبدی،
ػبصهبى هٌطمِ ٍیظُ التلبدی پتشٍؿیوی
ً -2جَی ،ػیذ ثبلش ،1378 ،ثشسػی هبوشٍثٌتَصّبی خَسیبت هبّـْش ثب تبویذ ثش ًمؾ آًْب دس تغزیِ آثضیبى ؿیالتی،
پبیبى ًبهِ دوتشای ثیَلَطی دسیب ،داًـىذُ ػلَم ٍ فٌَى دسیبیی ،داًـگبُ آصاد اػالهی.
 -3اكغش پَس ،رَاد ،1385 ،تلوین گیشی ّبی چٌذ هؼیبسُ ،داًـگبُ تْشاى
 -4لذػی پَس ،ػیذ حؼي ،1385 ،فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ،داًـگبُ كٌؼتی اهیشوجیش
 -5لذػی پَس ،ػیذ حؼي ،1385 ،هجبحخی دس تلوین گیشی چٌذ هؼیبسُ ،ثشًبهِ سیضی چٌذ ّذفِ (سٍؿْبی ٍصى دّی
ثؼذ اص حل) ،داًـگبُ كٌؼتی اهیشوجیش
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داسای پتبًؼیل آالیٌذگی ،ػبصهبى هٌطمِ ٍیظُ التلبدی پتشٍؿیوی ،رلذ دٍم
 -9هؼبًٍت اهَس اًؼبًی ،1378 ،ضَاثط ٍ اػتبًذاسدّبی صیؼت هحیطی  ،ػبصهبى حفبظت هحیط صیؼت
 -10سضَی ،ػیشٍع ،1383 ،ؿشح فشایٌذ ؿشوت پتشٍؿیوی تٌذگَیبى ،ؿشوت پتشٍؿیوی تٌذگَیبى
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Abstract
Petrochemical industries pollutants especially heavy metals affect human health and
environment. In this study, impacts of poly ethylene terephthalate petrochemical
industries in Mahshahr economic special zone are evaluated with Analytical Hierarchy
Process (AHP) by weighting and synthesizing of health human and environmental
damage criteria. In this region, main petrochemical industries are constructed close to
fiords. Hence pollutants due to these industries have detrimental effects on fiords as
most important ecosystem with high biodiversity. Health human damage evaluation is
achieved by expressing the impacts of each pollutant on employee and local population
health. Environmental damage assessment requires on intuitive expression pollutants
density and environmental sensitivity. Finally nine main pollutants are evaluated
according to the kind of studied petrochemical industry, TSS, Oil & Grease, COD,
Heavy metals, SOX, NOX, CO2, H2S and PM. these pollutants are then compared to
derive a environmental scores. Results indicate that water pollution is most important
issue and TSS and Oil & Grease with 0.235, 0.326 scores from waste water discharged
as highest priority should be controlled in studied area. Air pollution due to gaseous
emission is second priority.
Key words
Petrochemical Industries; Environmental Impact; Analytical Hierarchy Process; Water
Pollution.
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