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  تجزيه و تحليل اثرات محيط زيستي مجتمع پتروشيمي اروند بر اكوسيستم 
 )AHP( منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي 

  
  2 ، مهندس الهه جعفريان مقدم1، دكتر رضا مرندي1، دكتر سعيد ملماسي1دكترسيدعلي جوزي

  

  چكيده
تمـع  جايـن م .  بـه بهـره بـرداري رسـيد        1386 در تيرمـاه     بنـدر امـام   ع در منطقه ويژه اقتصادي      مجتمع پتروشيمي اروند واق   

، (CA)كلرآلكـالي  :توليد يك ميليون و پانصد هزار تن كلر آلكالي و پي وي سي در سال شامل واحـدهاي  پتروشيمي با هدف
 و اتيلن دي كلرايـد  (VCM) نيل كلرايد، وي(E-PVC) ، پلي وينيل كلرايد امولسيون(S-PVC) وينيل كلرايد سوسپانسيون

(EDC) ايـن مجتمـع عظـيم پتروشـيميايي بـر      هدف تجزيه و تحليل اثرات محـيط زيـستي   اين مطالعه با . احداث شده است
در ايـن تحقيـق پـس از تعيـين محـدوده        . اكوسيستم هاي منتخب با تاكيد بر خورهاي همجوار مجتمع به انجام رسـيده اسـت              

ه برداري و تجزيه و تحليل نمونه هاي آب پس از بهره برداري مجتمع در فصول تابستان، پـاييز و زمـستان                      مطالعاتي، كار نمون  
در اين بين شرايط زيستي خورهاي منطقه و بررسي اثرات آالينده هاي محتمـل بـر ايـن محيطهـا مـورد                      .  به انجام رسيد   1387

ي از فعاليـت مجتمـع پتروشـيمي ارونـد از فرآينـد تحليـل       جهت تجزيه و تحليل اثرات محيط زيستي ناش     . بررسي قرار گرفت  
به منظور اولويت بندي اثرات محيط زيستي، ابتدا مهمترين آالينده هـاي            در اين روش    . بهره گيري شد  ) AHP(سلسله مراتبي   

لفـه هـا    محيطي براساس وضعيت محيط زيست پذيرنده و نيز پيش بيني اثرات ناشي از عمليات بهره برداري بـر هريـك از مو                     
در ادامه آن دسته آالينده هاي اندازه گيري شده كه مقاديري بـاالتر از حـد اسـتاندارد داشـتند براسـاس دو                       . مشخص گرديدند 

سپس بر پايه روش سلسله مراتبي مقايسه زوجي و اولويت بنـدي       . اثر بر محيط طبيعي و آثار بهداشتي دسته بندي شدند         : معيار
 Expertدراين مطالعه با استعانت از تكنيك بردار ويژه و با بـه كـارگيري نـرم افـزار     . جام رسيدبين پارامترهاي ياد شده به ان

Choice             جهـت بررسـي كيفيـت آب خورهـا و محـيط            .  كار وزن دهي و تعيين اولويت فاكتورهاي محيطـي انجـام پـذيرفت
بـر  . زاد خورها مورد توجـه قـرار گرفـت        بيولوژيكي آنها، نتايج نمونه برداري از آب، بستر و رسوبات بخش هاي محصور و آ              

اساس نتايج اندازه گيري هاي انجام پذيرفته و پيش بيني ماهيت فعاليت هاي مجتمع پتروشيمي اروند، چهار نوع آالينده محيط                    
 و ذرات CO،NOx  ،SOx: و چهار نوع آالينده هـوا شـامل   TSS  و CODفلزات سنگين، مواد روغني و چربي،: آبي شامل
براين اساس ميزان و نحوه اثرگذاري هرآالينده بر پارامترهـاي محيطـي در             . عنوان آالينده هاي شاخص تعيين گرديدند     معلق به   
 و 325/0  بـا اوزان CODو TSS ميـزان   نتايج اين مطالعـه نـشان مـي دهـد    .  اولويت گذاري و وزن دهي شدAHPساختار 

  اظ ميزان آلودگي و آثار سوء وارده بر زيـستگاه هـاي آبـي شـناخته                 به ترتيب به عنوان مهمترين آالينده هاي آب به لح          237/0
 به ترتيب به مثابه مهمترين آالينده هاي NOx و SOxاز سوي ديگر در زمينه آلودگي هوا، انتشار آالينده هاي گازي    . مي شوند 

جتمـع پتروشـيمي در منطقـه، انـواع     نتايج اين مطالعه مويد آن است كه با توجه به ماهيت آالينده هاي م      . هوا شناخته مي شوند   
                                                 

  محيط زيست، دانشكده فني و مهندسي،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال استاديار گروه - 1
  كارشناس ارشد مديريت محيط زيست، دانشكده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات-2
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ده پايان، تانائيـدها و گاسـتروپودها بيـشترين اثـرات منفـي ناشـي از فعاليـت مجتمـع                    : گونه هاي ماهيان و جوامع كفزي نظير      
  .پتروشيمي اروند را متحمل مي شوند

رآيند تحليل سلسله تجزيه وتحليل اثرات محيط زيستي، صنايع پتروشيمي، آالينده هاي محيط زيست، ف: كليدواژه ها
 مراتبي، مجتمع پتروشيمي اروند

  

Environmental Impact Analysis of Arvand Petrochemical Complex on 
Ecosystem of Special Economic Zone in Imam Khomeini Port by Using 

of Analytical Hierarchy Process Method 
  

Dr. Seyed Ali Jozi, Dr. Saeed Malmasi, Dr. Reza Marandi and Elham Jafarian Moghadam 
 

Abstract 
Arvand Petrochemical industry which is located in Imam Economic Special port zone, is 

being under production since July of 2007.This Petrochemical industry complex is aimed to 
produce 1'500'000 Tones of Color-Alkali and PVC per year which include: Color-
Alkali(CA),Vinyl Cloride Suspension(S-PVC), E-PVC, VCM and EDC. This case study 
underscore the adverse impacts of Arvand Petrochemical Industry on nearby Ecosystems and 
Estuaries; After Scoping, for Identifying the Affected areas, water samples were taken for 
analysis. During the analysis, biological conditions of Estuaries in the Affected region and 
probable impacts of pollutants taken in to account. For analyzing the Environmental impacts 
which caused by Arvand petrochemical activities, Analytic Hierarchy Process (AHP) were 
used; In order to classify Environmental Impacts firstly, the most important pollutants were 
identified (according to the affected area) then impacts of  project products on each unit were 
predicted. Those pollutants which measured and were higher than standard's threshold 
categorized in two parts: Those which impact the Environment and those which impact health. 
This category based on even comparison hierarchy and classification of parameters. What's 
more in this case study, is that the special vector techniques and Expert Choice Software are 
used to give weight to environmental factors to classify them.  

Results of water sampling, Benthic zone and sediments sampling of estuaries were 
considered to determine water quality of estuaries and their biological characteristics. 
According to the pollutants measurements plus predicting impacts of Arvand Petrochemical 
activities the following items were identified as indicator pollutants in aquatic and terrestrial 
areas: Aquatic pollutants: heavy metals, COD, TSS, Lipids and Glycerol Air pollutants: CO, 
NOx, SOx, Particles According to what mentioned above, amounts of pollutants and their 
impacts on environment factors are classified in AHP and then they were given weight. 

To conclude ,this case study clarify that  TSS,0.325  and COD 0.237 are the most 
important aquatic pollutants ,on the other hand, NOx and SOx are the major threat for air 
pollution. This indicate that in Arvand petrochemical industry various of fish species and 
benthoses like Decapods, Gastropods and Tanaidas are, Mostly, Influenced by adverse 
impacts of Petrochemical activities. 
Keywords: Environmental Impact Analysis, Petrochemical Industries, Environmental 
Pollutants, Analytical Hierarchy Process, Arvand Petrochemical Complex. 
 

  :مقدمه
گسترش فعاليت هاي صنعتي از شاخص هاي اصلي 

در عين حال . شود توسعه اقتصادي جوامع محسوب مي

اين توسعه بايد در قالب رهنمودهاي توسعه پايدار به 
ارزيابي محيط زيست ). 1382هادي زنوز، (انجام رسد

جهت حصول به اهداف راهبردي توسعه بهترين ابزار 
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اين مطالعات به دليل تسريع در  . پايدار به شمار مي رود
ريزي، موجب حفاظت هر چه بهتر منابع شده،  برنامه

زيست  ناپذير بر محيط حداالمكان از بروز اثرات جبران
روابط ). 1380جي بارو،(نمايند ومنابع طبيعي جلوگيري مي

ت با حذف تدريجي تفكر بين بخش صنعت و محيط زيس
   "انسان بر طبيعت"قديمي 

 نايل شده "انسان با طبيعت"به درك واقعي مفهوم 
امروزه انديشه تعامل انسان با محيط زيست  به . است

اين تعامالت درعرصه هاي . سرعت گسترش مي يابد
مختلف اقتصادي، اجتماعي، صنعتي ، سياسي و فرهنگي 

رچوب فكري غالب رسوخ پيدا كرده تا جايي كه چا
تصميم گيرندگان بر پايه نداشتن تعارض طرح هاي 
توسعه با مباني بنيادين حفاظت محيط زيست شكل گرفته 

ظهور و تاكيد بر رويكردهايي چون ارزيابي محيط . است
زيست واكولوژي صنعتي دست مايه چنين تفكر نوپيدايي 

  ). 1375رحماني، (است
يع پتروشيمي بررسي سوابق اجراي پروژه هاي صنا

نشان مي دهد كه بسياري از آنها بدون توجه به مالحظات 
محيط زيستي طراحي و مورد بهره برداري قرار گرفته اند 
 ازاينرو مسبب بروز آلودگي هاي مختلف و تخريب 

سازمان (بخش هاي عمده اي از منابع طبيعي گرديده اند 
  ). 1380منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي،

ه، بررسي اثرات ناشي از فعاليت مجتمع در اين مطالع
پتروشيمي اروند واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام 
خميني با به كارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي به 

مقاالت متعددي در مورد نحوه استفاده . انجام رسيده است
از اين روش در طرح ها و پروژه هاي محيط زيستي ارايه 

 پژوهش مطالعه متون ذيل به عنوان شده است كه در اين
  : مروري بر ادبيات تحقيق مورد نظر قرار گرفته است

ارزشگذاري محيط زيستي نيروگاهها مقاله اي با عنوان 
 Athanasiosبراساس مواد منتشره غير راديواكتيو توسط 

به با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در كشور يونان 
محيط ناسازگار اثرات مطالعه، دراين . انجام رسيده است

 نوع نيروگاه 10زيستي ناشي از انتشار آالينده هاي 

 ارزشگذاري شده است، كه درنهايت نيروگاههاي 

 هسته اي، آبي، ژئوترمال و بادي به ترتيب به عنوان 

 .Athanasios,I(گزينه هاي برتر انتخاب شده اند 
  اجتماعي- همچنين ارزيابي اثرات اقتصادي.)2007

ناشي از احداث يك كارخانه بازيافت در كشور هند 
 و همكارانش با استفاده از اين Ramanathanتوسط 

بدين ترتيب كه محاسبه وزن . روش انجام پذيرفته است
معيارها بر اساس نظرسنجي از مردم روستاها و شهرهاي 
همجوار انجام شده و تامين آب به عنوان مهمترين معضل 

 و روستايي منطقه تحت بررسي براي افراد شهرنشين
   .)Ramanathan, R., 2001(معرفي شده است 

در سـاحل خلـيج     منطقه مورد بررسي در اين تحقيـق        
واحدهاي صنعت پتروشيمي  استقرار  هميشه فارس به دليل     

ومنابع عظيم نفت وگاز همانند يك گلوگاه اسـتراتژيك در          
سـازمان  ( كـشور بـه شـمار مـي رود         جنوبمناطق زرخيز   

مهمتــرين ). 1380قــه ويــژه اقتــصادي پتروشــيمي،   منط
. اكوسيستم هاي آبي واقع در اين منطقـه، خورهـا هـستند           

وجود مواد مغذي و شـرايط مـساعد دمـايي در خورهـاي             
پرتـاران،  :  نظير كفزي باعث فراواني انواع گونه هاي       منطقه

همچنـين انـواع    . تانائيدها، كم تاران و ماهيان شـده اسـت        
 آنها بومي منطقـه   ار آبزي كه بسياري از   پرندگان آبزي و كن   

مي باشند حاكي از اهميت اكولـوژيكي خورهـاي اطـراف           
مهندسين مـشاور شـيل آمـايش،       (منطقه مورد مطالعه است   

1385.(  
در اين مطالعه با توجه به اهميت خورها به عنوان يكي 
 از مولــد تــرين اكوسيــستم هــاي زيــست كــره و فعاليــت 

د در محدوده تحـت بررسـي،       مجتمع هاي پتروشيمي متعد   
شناسايي عوامل مخرب و تعيين نوع آالينده هاي شاخص         
اين صنايع جهت بررسي و ارائه راهكارهـاي تقليـل آثـار            

 . سوء مورد نظر بوده است
  

  مواد و روش ها
اثرات در اين تحقيق با هدف تجزيه وتحليل و بررسي 

 پتروشيمي اروند ناشي از فعاليت مجتمع فاضالب 

   :ي ذيل به ترتيب به انجام رسيدگام ها
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مروري بر ادبيات تحقيق و جمع آوري  -
  اطالعات پايه؛ 

شناسايي و پيش بيني پارامترها و فعاليت هاي  -
تأثير گذار مجتمع پتروشيمي اروند بر محيط زيست 

 منطقه،

 تعيين محدوده مطالعاتي با عنايت به نوع  -

 فعاليت ها و حساسيت اكوسيستم هاي پيراموني؛  

ناسايي محيط زيست محدوده مورد مطالعه و ش -
 تعيين پارامترهاي محيط زيستي تحت اثر در قالب 

 :محيط هاي

 فيزيكوشيميايي؛  •

 بيولوژيكي و اكولوژيكي؛ •

 . اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي •

شناسايي پيامدهاي ناشي از فعاليت مجتمع  -
  پتروشيمي اروند بر محيط طبيعي؛ 

ي ناشي از فعاليت شناسايي و پيش بيني پيامدها -
  مجتمع پتروشيمي اروند بر محيط انساني؛ 

پيش بيني اثرات آالينده هاي ناشي از ساير  -
صنايع موجود در منطقه بر محيط زيست تحت اثر در طي 

 زمان بررسي؛

تجزيه و تحليل اثرات، اولويت بندي و تعيين  -
مهمترين آالينده هاي ناشي از صنعت تحت بررسي با به 

  و)AHP( تحليل سلسله مراتبييندفرآكارگيري 

 .ارائه پيشنهادات و راهكارهاي تقليل اثرات سوء -

تجزيه همانطور كه اشاره گرديد در اين مطالعه جهت 
 و تحليل اثرات، اولويت بندي و تعيين مهمترين 

مجتمع پتروشيمي اروند از فرآيند آالينده هاي ناشي از 
ين منظور بد. استفاده شد) AHP(تحليل سلسله مراتبي 

نخست وضعيت موجود محيط زيست منطقه بررسي 
جمع آوري اطالعات الزم از طريق مطالعات . گرديد

كتابخانه اي و عمليات ميداني شامل بازديد از منطقه ويژه 
در ادامه به . اقتصادي و خورهاي اطراف صورت گرفت

بررسي آلودگي هاي ناشي از واحدهاي مختلف فرآيندي 
جهت . ي مورد مطالعه پرداخته شددر مجتمع پتروشيم

بررسي ميزان آلودگي آب در بخش هاي محصور و آزاد 
خورها، نتايج آزمايشات انجام شده از پارامترهاي 
فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي آب خورها در تابستان و 

.  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت1387زمستان 
فيه فاضالب نتايج اندازه گيري از خروجي سامانه تص

مجتمع پتروشيمي مورد مطالعه به خورهاي همجوار نيز 
) 1387 و بهمن ماه 1387، آبان 1387مرداد (طي سه دوره 

  .سنجيده شده و با استانداردها مقايسه گرديد
جهت بررسي آلودگي هوا، مهمترين منابع توليد 

برج پروسسي، هيترها، مخزن : هاي گازي شامل آالينده
 و زباله سوزها و بخارات شيميايي Hot Oilاسيد استيك، 

ناشي از حوضچه هاي يكنواخت سازي و رآكتور بي 
هوازي در واحد تصفيه فاضالب شناسايي شد و نتايج 

در . اندازه گيري هاي موجود از خروجي آنها تفسير گرديد
نهايت با توجه به نتايج اندازه گيري هاي انجام شده و 

نده، چهار نوع آالينده آب ميزان تاثير پذيري محيط پذير
و  COD فلزات سنگين، مواد روغني و چربي،: شامل
TSSو چهار نوع آالينده هوا شامل  :CO ،NOx  ،
SOx و ذرات معلق به عنوان آالينده هاي عمده در 

مجتمع پتروشيمي مورد مطالعه، انتخاب و ارزشگذاري 
به منظور اولويت بندي آالينده هاي شاخص . گرديد

ي و هواي محدوده مورد مطالعه و بررسي آثار محيط آب
سوء محيط زيستي ناشي از اين پارامترها از فرآيند تحليل 

بدين منظور با استفاده از . سلسله مراتبي بهره گيري شد
 وزن نسبي معيارها و زير Expert Choiceنرم افزار 

در پايان . معيارها و وزن نهايي گزينه ها تعيين گرديد
مورد بررسي بر اساس معيارهاي تعيين شده آالينده هاي 

اولويت بندي و راهكارهاي تقليل اثرات زيانبار محيط 
در ذيل مراحل به كار . زيستي ناشي از آنها ارائه گرديد

 :گيري اين شيوه به تفصيل اشاره مي گردد
  

  1تشكيل ساختار سلسله مراتبي
ساختار فرآيند سلسله مراتبي با هدف تعيين مهمترين 

دگي هاي محيط زيستي ناشي از صنايع پتروشيمي به آلو
                                                 
1  -  Hierarchy Tree 
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دو معيار اصلي اثر بر در اين مطالعه . انجام مي رسد
سالمت و بهداشت افراد و تخريب محيط زيست كه هر 
يك به زير معيارهايي تقسيم مي شوند، مورد توجه قرار 

: زيستگاههاي آبي تحت اثر به چهار منطقه شامل. گرفت
ور زنگي، خور موسي و خور بخش محصور و آزاد خ

جعفري طبقه بندي گرديد و نسبت به دو مولفه ارزش 
اكولوژيكي و آسيب پذيري با يكديگر مقايسه زوجي 

در هر يك از زيستگاههاي تعيين شده، اثر بر كليه . شدند
اثر بر تراكم و تنوع گياهان آبزي، : پارامترهاي زنده شامل

بر پارامترهاي غير پرندگان و اثر كفزي، ماهيان، جوامع 

نمودار (آب وزن دهي گرديد ) فيزيكوشيميايي(زنده 
  ). 1شماره 

در ساختار سلسله مراتبي به منظور تعيين مهمترين 
آالينده هاي هوا، عمده ترين گازهاي منتشره در مجتمع 

 H2S ,CO ,Sox ,NOx: پتروشيمي مورد مطالعه شامل
سه زوجي به عنوان گزينه هايي جهت مقايو ذرات معلق 

تاثير آلودگي هوا بر زيستگاههاي . در نظر گرفته شدند
حساس منطقه نيز از لحاظ ارزش اكولوژيكي و آسيب 

همچنين اثر بر كيفيت هوا در . پذيري امتيازدهي گرديدند
قالب اثر بر سالمت و بهداشت افراد مورد سنجش قرار 

  ).2نمودار شماره (گرفت 
 

   تحليل سلسله مراتبي تعيين مهمترين آالينده هاي آبساختار فرايند: 1نمودارشماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  
  

گزينه ها: سطح هشتم  
)آالينده هاي شاخص آب (  

 اثرات تخريبي بر 
 سالمت و بهداشت منطقه 

 تحت اثرمحيط زيستيتاثير پذيري پارامترهاي  هاميزان آالينده

آسيب پذيريارزش اكولوژيك

 اثر بر خور موسي

COD مواد روغني و چربي 

محيط زيستياثرات تخريبي بر عوامل  

بتعيين مهمترين آالينده هاي آ  

 فلزات سنگين

اثر بر بخش محصور
  خور زنگي

 اثر بر بخش آزاد جعفري خوراثر بر
 خور زنگي

اثر بر تنوع و 
 تراكم  پرندگان

اثر بر تنوع و 
بنتيكتراكم   

اثر بر تنوع و
 تراكم ماهيان

اثر بر تنوع و 
تراكم گياهان 

 اثرات تجمعي ناشي از
صنايع پتروشيميير سا  

بخش زنده بخش غير زنده

TSS 

هدف:سطح اول  

معيارها:دومسطح  

زيرمعيارها:ومسطح س  

زيرمعيارها:سطح چهارم  

زيرمعيارها:سطح پنجم  

زيرمعيارها:سطح ششم  

زيرمعيارها:سطح هفتم  
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  ساختار فرايند تحليل سلسله مراتبي تعيين مهمترين آالينده هاي هوا:  2نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

 
 
 

تعيين در ادامه ساختار سلسله مراتبي با هدف 
 اكوسيستم هاي تحت اثر مجتمع پتروشيمي مهمترين

در اين ساختار ارزش اكولوژيكي، . اروند تشكيل گرديد
ارزش حفاظتي و در معرض بودن اكوسيستم هاي موجود 
در منطقه مطالعاتي، همچنين تاثير پذيري هر يك نسبت به 
آلودگي هاي صنايع پتروشيمي اعم از آلودگي آب، هوا، 

 عنوان معيارهاي اصلي در سطح صدا و مواد زائد جامد به
در سطح آخر . دوم ساختار سلسله مراتبي انتخاب گرديد

نيز زيستگاههاي تحت اثر صنايع پتروشيمي در منطقه 
مورد مطالعه به عنوان گزينه هاي مورد مقايسه زوجي در 

  . )3نمودار شماره ( نظر گرفته شدند 

  

 اكوسيستم هاي تحت اثر اتبي تعيين مهمترين ساختار فرايند تحليل سلسله مر: 3نمودار شماره 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
در گام بعد، ساختار فرآيند سلسله مراتبي با هدف 
اولويت بندي اثرات محيط زيستي بر مهمترين اكوسيستم 

در اين . شناسايي شده در مرحله قبل تشكيل گرديد

لي، ميزان تخريب محيط زيست منطقه معيار اصساختار، 
ارزش اكولوژيك، : سه عامل. مورد توجه قرار گرفت

آسيب پذيري و ميزان آالينده ها به عنوان معيارهاي اصلي 

هدف:سطح اول       

معيارها:سطح دوم       

زيرمعيارها:سطح سوم  

زيرمعيارها: سطح چهارم  

زيرمعيارها:سطح پنجم  

گزينه ها: سطح ششم  
)آالينده هاي شاخص هوا(   

تاثير پذيري پارامترهاي  هاميزان آالينده
 تحت اثرمحيط زيستي

آسيب پذيريارزش اكولوژيك

اثر بر كيفيت خاك

H2SNOXذرات معلق SOX 

اثرات تخريبي بر
  تحت اثرمحيط زيستيعوامل 

 اثرات تخريبي بر 
 سالمت و بهداشت 

 تعيين مهمترين آالينده هاي هوا

المت كاركنان اثر بر س  اثر بر سالمت افراد بومي  

 

CO

اثر بر كيفيت
 خورهاي اطراف

هدف: سطح اول   

  معيارها:سطح دوم

زير معيارها: سطح سوم  

گزينه ها: سطح چهارم  
)اكوسيستمهاي تحت اثر صنايع پتروشيمي (  

 گونه هاي 
 با ارزش

 زيستگاههاي خشكي

هاي  تعيين مهمترين اكوسيستم  
 تحت اثر صنعت

 

تاثير پذيري نسبت به
  مجتمعهاي  آلودگي

 ارزش اكولوژيك  منطقهارزش حفاظتيقرار داشتندر معرض

 مناطق ميان  
 جزر و مدي خورها

تاالب شادگان  خورهاي اطراف

بكر بودن تنوع گونه اي تنوع زيستگاهي
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سپس زيستگاههاي . انتخاب شدند اثرات فاضالب تعيين
آبي تحت اثر به عنوان زيرمعيارهاي ساختار سلسله مراتبي 

صور خور زنگي، بخش بخش مح: به چهار منطقه شامل
آزاد خور زنگي، خور موسي و خور جعفري طبقه بندي 
گرديده و نسبت به معيارهاي اصلي با يكديگر مقايسه 

در هر يك از زيستگاههاي تعيين شده، اثر . زوجي شدند
اثر بر تنوع و تراكم گياهان : بر كليه پارامترهاي زنده شامل

 كنار آبچر و ،پرندگان آبچركفزي، آبزي، ماهيان، جوامع 
ميزان : شامل) فيزيكوشيميايي(اثر بر پارامترهاي غير زنده 

 آب سنجيده و وزن  pHشوري، مواد جامد معلق، دما و 
در ماتريس اولويت بندي . )4نمودار شماره  (دهي گرديد

اكوسيستم هاي منطقه مطالعاتي، گزينه اي كه داراي 
وسيستم بيشترين وزن نسبي باشد، به مثابه مهمترين اك

 تحت تاثير فعاليت مجتمع پتروشيمي اروند محسوب 

مي شود كه داراي اثرات ناسازگار محيط زيستي بيشتري 
بوده و به كارگيري روش هاي كنترلي در جهت كاهش يا 

  .  رفع آن واجد اهميت بيشتري مي باشد

  
 محيط زيستي بر اكوسيستم منتخبساختار فرايند تحليل سلسله مراتبي تعيين مهمترين اثرات : 4نمودار شماره 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1وزن دهي
براي اولويت بندي معيارهاي مختلف در ارزشيابي 
 گزينه ها، به هر يك از معيارها وزني اختصاص داده 

 در اين تحقيق به هر يك از معيارهاي انتخابي و . مي شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Weighing 

 
 
 در . وزن دهي گرديد2ي معيارها به روش مقايسه جفتزير

 مقادير ترجيح در اين روش ارائه شده 1جدول شماره 
  :است

                                                 
2 - Pair Wise Comparison 

ارزش اكولوژيك هاميزان آالينده

محيط زيستي تعيين مهمترين اثرات 
يستم منتخببر اكوس  

 بخش آزاد  جعفري خور
 خور زنگي

بخش زندهاثر بر بخش غير زندهاثر بر 

هدف: سطح اول  

معيارها: سطح دوم  

زيرمعيارها: سطح سوم  

زيرمعيارها: سطح چهارم  

 آسيب پذيري

 بخش محصور
  خور موسي خور زنگي
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  مقادير ترجيح  براي روش مقايسه زوجي : 1جدول شماره 
  مقدار عددي  )قضاوت شفاهي(ترجيحات 
  Extremely Preferred(  9(  كامال مرجح يا كامالً مهمتر

 Very Strongly(  قويترجيح يا اهميت خيلي 

Preferred(  
7  

  Strongly Preferred(  5(  ترجيح يا اهميت قوي
  Moderately Preferred(  3(  كمي مرجح يا كمي مهمتر
  Equally Preferred(  1(  ترجيح يا اهميت يكسان
  8، 6، 4، 2  -  ترجيحات بين فواصل فوق

  .1383تحليل سلسله مراتبي،. حسنقدسي پور، سيد:                                  مرجع
  

به گونه اي تعيين ) هاw i(در اين روش، وزن معيارها 
  :  مي شوند كه روابط زير 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 
 wiام است و jام بر i عنصر ترجيح aijدر معادله زير، 

در اين .  يك عدد ثابت مي باشدλام و iنيز وزن عنصر 
طبق تعريف باال برابر ) wiيعني (ام iروش وزن عنصر 

  :   است با
i= 1, 2,…, n                                        Wi = 1/λn  ∑ aij wj 

                      j=1  
  A = λ. Wرت دستگاه معادالت فوق به صو

يعني {مي باشد كه در واقع همان ماتريس مقايسه زوجي 
A= [aij]  { وW بردار وزن و λ عدد( يك اسكالر (

) A- λ.I(، دترمينان ماتريس Aبراي هر ماتريس . است
 λمحاسبه شده و مساوي صفر قرار داده مي شود تا مقادير 

 A- λ max)   در رابطهλسپس بزرگترين . محاسبه گردد

I)=0 قرار داده شده و مقادير وزن نسبي  )Wiبراي )  ها
. هر يك از معيارها و وزن نهايي گزينه ها محاسبه مي شود

در اين مطالعه هر گزينه اي كه مقدار بيشتري كسب نمايد، 
داراي اثرات ناسازگار محيط زيستي بيشتري بوده و 
بكارگيري روش هاي كنترلي در جهت كاهش يا رفع آن 

  . ميت بيشتري مي باشدداراي اه
به منظور اولويت بندي آالينده هاي شاخص بر محيط 
زيست محدوده تحت بررسي در اين مطالعه از نرم افزار 

Expert Choiceاين نرم افزار قادر است، .  استفاده شد
وزن نسبي معيارها و زير معيارهاي در نظر گرفته شده را 

با استعانت از نسبت به يكديگر و سطوح بالفاصله باالتر 
 در نهايت وزن نهايي . تكنيك بردار ويژه تعيين كند

گزينه ها محاسبه گرديده و آالينده هاي مورد بررسي بر 
 . اساس معيارهاي تعيين شده اولويت بندي مي شود

 
  نتايج

 آئين نامه الگوي 2ماده ) الف( با توجه به مفاد بند
 مورخ ارزيابي اثرات محيط زيستي در پيوست صورتجلسه

 شورايعالي حفاظت محيط زيست و در 2/10/1376
  اين شورا، مجريان 23/1/1373اجراي مصوبه مورخ 

طرح ها و پروژه هاي مجتمع هاي پتروشيمي در هر 
مقياس موظف به تهيه گزارش ارزيابي محيط زيستي هم 
زمان با تهيه گزارش امكان سنجي و مكانيابي مي باشند 

 سازمان حفاظت محيط دفتر حقوقي و امور مجلس(
 ).1379زيست، 

  

  تعيين محدوده تحت بررسي
به منظور پيش بيني اثرات محيط زيستي ناشي از 
عمليات بهره برداري مجتمع پتروشيمي اروند بر محدوده 
مورد مطالعه، محيط زيست محدوده تحت تاثير در قالب 
محيطهاي بالفصل و تحت اثر مستقيم مطابق با نقشه 

  . گرديد تعيين1شماره 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1389  بهار،1، شماره  پنجمسالفصلنامه زمين، 
 

 

9

 هكتاري 245محدوده بالفصل در واقع همان عرصه 
با توجه به گسترش آالينده . اروند است مجتمع پتروشيمي

هاي محيطي در محدوده مورد مطالعه و نيز موقعيت 
زيستگاههاي حساس پيراموني منطقه همچنانكه در نقشه 

 مشاهده مي شود، محدوده تحت تاثير مستقيم تا 1شماره 
ومتري ازمحل مجتمع به نحوي پيش بيني  كيل25شعاع 

گرديد كه، منطقه ويژه اقتصادي بندر امام، پناهگاه حيات 
به مثابه تنها زيستگاه تحت توليت سازمان ( وحش شادگان

و نيز ) حفاظت محيط زيست در محدوده مورد مطالعه
موسي، زنگي و : شامل خورهاي( خورهاي منطقه 

تقيم طرح واقع در گستره محدوده اثرات مس) جعفري
  .شدند

  
  عكس ماهواره اي محدوده مورد مطالعه: 1نقشه شماره 

  
  

  بررسي محيط زيست محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه شامل محدوده بالفصل و تحت 

نزديكترين مراكز جمعيتي به . تاثير مستقيم پروژه است
محل استقرار مجتمع پتروشيمي اروند، سربندر و بندر 

با عنايت به روش كار بر شمرده در .  مي باشدماهشهر
بخش مواد و روش ها در اينجا به اجمال وضعيت محيط 
: زيست منطقه مورد مطالعه مشتمل بر محيطهاي
 فيزيكوشيميايي، بيولوژيكي و اقتصادي، اجتماعي و

 :فرهنگي ارائه مي شود
  

  : محيط فيزيكوشيميايي
   فاكتورهاي آب وهوايي و اقليم-

يه وتحليل و محاسبه پارامترهاي آب و جهت تجز
هوايي و در نهايت شناسايي خصوصيات اقليمي منطقه از 
دو ايستگاه هواشناسي سينوپتيك بندر ماهشهر و آبادان و 

دو ايستگاه تبخير سنجي ده مال و خسرو آباد بهره گيري 
اقليم منطقه در طبقه بندي آمبرژه، گرم و خشك . شد

 8/50 منطقه، دي ماه و معادل حداكثر بارندگي در. است
 7/36ميليمتر و حداكثر درجه حرارت در تير ماه برابر با 

ميانگين سرعت باد در ايستگاه . درجه سانتيگراد است
 درصد از 49/28 كيلومتر در ساعت بوده و 24ماهشهر 

مهندسين (بادها جهتي شمالغرب به جنوب شرقي دارند 
  ).1385مشاور شيل آمايش، 

  اسي وگسل زمين شن-
از نظر ساختار زمين شناسي اين منطقه جزئي از دشت 
خوزستان بوده و از آبرفت هاي دوران چهارم زمين 

سطوح جلگه اي . تشكيل شده است) سنوزوئيك(شناسي 
منطقه تحت تاثير تشكيالت زمين شناسي دوران پليوسن 
مي باشد كه غالب تشكيالت آن گچ، آهن، ماسه سنگ و 

  . ستسنگ هاي سيلتي ا
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محدوده مورد مطالعه از نظر تكتونيكي بر روي صفحه 
در اين منطقه گسل . پالتفرم عربستان واقع شده است

فعالي وجود ندارد وبا توجه به پهنه بندي خطر لرزه 
خيزي كشور جز مناطق با خطر نسبي كم زلزله محسوب 

  .مي شود
   هيدرولوژي-

: مطالعات هيدرولوژيكي عرصه تحت بررسي نشان داد
منطقه مطالعاتي در حوضه جراحي از حوضه آبريز خليج 
فارس و درياي عمان واقع است و از نظر مطالعات 
هيدروژئولوژيكي در دشت خلف آباد شادگان در بخش 

سازمان منطقه (جنوبي دشت خوزستان واقع شده است 
مطالعات منابع آب ). 1380ويژه اقتصادي پتروشيمي، 

 آب زير زميني به انجام منطقه در دو بخش آب سطحي و
  :در ذيل به اختصار نتايج اين بررسي ارائه مي شود. رسيد
   آب سطحي-الف

حوزه آبريز رودخانه جراحي از محل تالقي دو 
رودخانه اعال و مارون در محلي به نام چشمه چم هاشم 

در اين .  كيلومتري جنوب رامهرمز تشكيل مي شود20در 
ح، هدايت الكتريكي، يون مطالعه ميزان آبدهي، غلظت امال

 در دو ايستگاه مشراكه و pHكلر، ضريب جذب سديم و 
حداكثر ميزان امالح رودخانه جراحي . گرگر سنجيده شد

 ميلي گرم در ليتر و 4180در محل ايستگاه گرگر با 
 ميلي گرم در ليتر 780حداقل آن نيز در همان ايستگاه با 

اكه به ترتيب برابر اين مقادير در ايستگاه مشر. سنجيده شد
حداقل و .  ميلي گرم در ليتر گزارش شد830 و 2290با 

رودخانه در محل ايستگاه ) EC(حداكثر هدايت الكتريكي
 ميكروزيمنس بر سانتي 1450 و 5200گرگر به ترتيب با 

از نظر ميزان يون كلر نيز ايستگاه گرگر با . متر مي باشد
اه مشراكه با  ميلي گرم در ليتر حداكثر و ايستگ1491

  . ميلي گرم در ليتر به ميزان حداقل برآورد شد2/188
مهمترين منابع آب هاي سطحي منطقه مورد مطالعه 
خورهاي اطراف آن مي باشد، با توجه به پتانسيل باالي 
تاثير پذيري اين مناطق، در اين تحقيق به مطالعه اين 

  :اكوسيستم هاي حساس اقدام شد

 شيميايي خورهاي بررسي ويژگي هاي فيزيكو
  منطقه

خورهاي منطقه تحت بررسي در منتهي اليه خور 
موسي كه خود نيز يك زبانه دريايي در شمال خليج فارس 

بر اساس مطالعات انجام پذيرفته توسط . است واقع هستند
 در 1386مركز تحقيقات شيالت استان خوزستان درسال 

مورد خصوصيات هيدروبيولوژيك خورهاي محدوده 
بررسي، اعالم گرديد كه جدا از تفاوت هاي مكاني تحت 

آنها اختالف معناداري بين ميزان و كيفيت پارامترهاي 
شوري .  شيميائي خورهاي منطقه وجود ندارد-فيزيكي

اين خورها به دليل تبخير زياد و عمق كم از متوسط خليج 
). 1386مركز تحقيقات شيالت ايران، (فارس بيشتر است 

 يري هاي انجام شده در اين تحقيق نشان نتايج اندازه گ

 مي دهد، بيشترين مقدار شوري در تير ماه در حدود 

ppt47 و كمترين آن در بهمن ماه با حدود ppt 27است  .
ميزان هدايت الكتريكي اندازه گيري شده نيز تابعي از 

كاهش شديد شوري و . تغييرات شوري در منطقه مي باشد
ECد آب هاي سطحي و در زمستان به دليل ورو 

ميزان اكسيژن .  سيالب ها به خورها پيش بيني مي شود
در آبان تا دي ماه كاهش شديدي داشته ) DO(محلول

و در فروردين تا ارديبهشت ماه به حدود ) ppm 6تا4(
 6/7 نيز pHمحدوده تغييرات .  مي رسدppm 11 تا 10
ميزان كاتيون هاي منيزيم و كلسيم در .  مي باشد3/8تا 

 خورهاي منطقه باالست و سختي آب منطقه را تشديد 

همچنين ميزان مواد مغذي كننده نظير فسفات و . مي نمايد
نيترات در اين آب ها باال بوده به طوري كه نوسانات آن 
در در طي ماههاي سال، شكوفايي پالنكتوني را در چند 

معدل ميزان بنيان فسفات موجود در . نوبت سبب مي شود
و در ) ppm4/1(ريور ماه حداقل بوده آب در شه

مقدار بنيان . مي رسد) ppm3/3(فروردين ماه به حداكثر 
 و با يك روند ppm 6/6نيترات نيز در تير ماه به حداكثر

 بالغ ppm 4/3به  نزولي در دي ماه به كمترين ميزان خود
 .مي شود

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1389  بهار،1، شماره  پنجمسالفصلنامه زمين، 
 

 

11

   آب زيرزميني-ب
طالعه همانطور كه پيش تر نيز بيان شد، منطقه مورد م

شيب .  شادگان واقع شده است–در دشت خلف آباد 
دشت بسيار كم بوده و اكثراً بصورت شوره زار و مرداب 

 60عمق آب زير زميني در منطقه بطور متوسط . است
 جريان زير زميني ورودي به . سانتي متر مي باشد

آبخوان هاي آبرفتي از طريق سازندهاي سخت ارتفاعات 
 متر مكعب محاسبه شده  ميليون4در اين دشت 

در منطقه ). 1385مهندسين مشاور شيل آمايش، (است
ويژه اقتصادي بندر امام و اراضي مجاور آن به دليل گرما 
و نيز باال بودن سطح آب زير زميني منطقه تجمع امالح در 

همچنين پيش . سطح زمين سبب شوري خاك شده است
ب شور روي آب دريا در مواقع مد در اراضي منطقه موج

شدن هرچه بيشتر آب زير زميني عرصه مطالعاتي شده 
باال بودن سطح آب هاي زير زميني منطقه تا به . است

آنجاست كه در برخي مواقع خاك منطقه مرطوب به نظر 
با عنايت به موارد برشمرده آب زيرزميني در . مي رسد

منطقه مورد مطالعه براي هيچ كاربري مناسب تشخيص 
  .داده نشد

  ك شناسي خا-
با توجه به مطالعات انجام پذيرفته تيپ اصلي خاك 
منطقه در گروه پست ساحلي و در واحد اراضي پست و 

 FAOاين خاك ها در تقسيم بندي . شور قرار مي گيرد
در زمره خاك هاي عميق با بافت سنگين تا خيلي سنگين 

 اين . با شوري و قليائيت خيلي زياد قرار مي گيرند

ر زهكشي در وضعيت نامناسبي قرار داشته خاك ها از نظ
و از نظر قابليت كاربري در رده خاك هاي شديداً شور و 

سازمان منطقه ويژه اقتصادي (سديمي قرار دارند 
در اين مطالعه سه نمونه خاك از ). 1380پتروشيمي، 

مناطق شمالي، مياني و جنوبي سايت تحت بررسي 
دانه بندي، بر روي نمونه ها آزمايش . برداشته شد

هيدرومتري و حدود اتربرگ به همراه آزمايش شيميايي 
نتايج آزمايش ها نشان مي دهد در . خاك انجام پذيرفت

محدوده مورد مطالعه در دو منطقه شمالي و جنوبي درصد 

 و 33/2مواد آلي تقريباً برابر و به ترتيب داراي مقادير 
 ميزان در منطقه مياني اين پارامتر به.  درصد است47/2
 در سه محل اندازه pHاز نظر .  اندازه گيري شد82/0

 60/8 تا 53/8گيري مقداري تقريباً برابر و در حدود 
كلر موجود در خاك به ميزان حداكثر در . برآورد گرديد

 درصد و حداقل آن در منطقه مياني 21/6منطقه جنوبي با 
ه در شمال منطقه نيز اين ميزان ب.  درصد مي باشد01/1با 
ميزان بنيان سولفات موجود در .  درصد بالغ مي شود7/5

خاك نيز در منطقه مياني در حالت كمينه و به ميزان 
 درصد و ميزان بيشينه آن در منطقه جنوبي با 1374/0
 .  درصد است6105/1

  

  :محيط بيولوژيكي
در اين تحقيق محيط بيولوژيكي منطقه مطالعاتي در 

  :مورد بررسي قرارگرفتقالب دو بخش گياهي و جانوري 
   پوشش گياهي منطقه-الف

در محدوده بالفصل طرح و سايت منطقه ويژه 
اقتصادي بندر امام با توجه به انجام طرح هاي عظيم 
توسعه صنايع پتروشيمي در منطقه ويژه و با توجه به 
اراضي مورد نياز براي اين طرح ها، پوشش طبيعي گياهي 

ليكن با توجه به . ه استمنطقه به طور كامل از بين رفت
پتانسيل تاثيرگذاري فعاليت هاي پروژه بر محدوده تحت 
تاثير مستقيم و غير مستقيم پروژه، مهمترين جوامع گياهي 

  : غالب منطقه به شرح ذيل شناسايي و معرفي مي شوند
 اين جامعه گياهي ):Avicenia marina(حرا -

ش در انشعابات خور موسي، پارك دريايي شهرداري بخ
امام خميني و قسمتي از پارك دريايي شهرداري ماهشهر 
در خور غزاله و قسمتي از ساحل دريايي هنديجان ديده 

  .مي شود
 در ):Capparis spinosa(گور يا لگجي -

اين (مناطق دشتي منطقه مورد مطالعه مشاهده مي شود 
 ).گياه واجد ارزش دارويي است

 در خاك هاي شور و ):.Aeluropus sp(بونو -
 -باتالقي منطقه مطالعاتي، به ويژه در دو طرف جاده اهواز

 بندر امام -ماهشهر و همچنين دو طرف جاده شادگان
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همچنين در . خميني و باتالق هاي شادگان رويش دارد
 .طرح هاي تثبيت خاك از اين گونه استفاده مي شود

 داراي دو گونه غالب ):.Suaeda sp(سياه شور -
S.frothcosa و S.macronata مي باشد كه در فصل 

پاييز به صورت علف هاي هرز در اراضي زراعي پس از 
 .برداشت محصول ديده مي شود

 به وفور در ):Ziziphus spina-cristi(كنار -
منطقه مطالعاتي ديده مي شود و داراي ارزش دارويي 

 .است

 در تثبيت اراضي شني ):.Alhagi sp(خارشتر -
 .ارويي مي باشدكاربرد داشته و داراي ارزش د

 اين گياه ):Cressa cretica( شوول–كران  -
شاخص خاك هاي شور است و در شوره زارها، مناطق 
مرطوب، شني و زمين هاي شور ساحلي و كنار دريا در 

 .محدوده مطالعاتي ديده مي شود

 گونه غالب آن در منطقه ):.Scripus sp(جگن -
S.moritimus) گان مي باشد كه در تاالب شاد) چوالن

 . و خورهاي منطقه به صورت چشمگيري پراكنده است

   حيات وحش منطقه-ب
احداث مجتمع عظيم پتروشيمي اروند به مساحت 

 درصد آن بر روي خورها 54 هكتار كه بالغ بر 245
احداث گرديده موجب اثرات مخربي بر حيات وحش 
منطقه به ويژه پرندگان و آبزيان محدوده مورد مطالعه شده 

ات وحش خشكي زي منطقه بالفصل محدود به حي. است
جانوران متعلق به رده خزندگان و پستانداران كوچك جثه 

بخش هايي از خورها كه با . نظير جوندگان مي شود
صنايع پتروشيمي موجود در منطقه فاصله زيادي دارند 
بويژه شاخه اصلي خور موسي محل توليد مثل و رشد 

خت پوستان بوده و انواع آبزيان خصوصاً ماهيان و س
پناهگاههايي مناسب جهت توقف و يا تردد شناورهاي 

ميگوي سفيد، ميگوي خنجري، شبه . صيادي مي باشند
شوريده، شوريده، حلواي سفيد، ساردين و راشگو از 
 جمله آبزيان موجود در خورهاي منطقه محسوب 

بيشترين درصد فراواني جانداران كفزي در اين . مي شوند

عمدتاً متعلق به خانواده ناجورپايان، پرتاران و زيستگاهها 
همچنين اين مناطق زيستگاه مناسبي . كوپه پودها مي باشد

براي انواع پرندگان بومي و مهاجر داراي ارزش حفاظتي 
پليكان پا خاكستري، كفچه نوك، انواع حواصيل ها : نظير

سازمان منطقه ويژه اقتصادي (و اگرت ها مي باشد 
  ). 1385 مهندسين مشاور شيل آمايش، و1380پتروشيمي،

 مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان -ج
  حفاظت محيط زيست

 از مناطق چهارگانه تحت :در محدوده مطالعاتي
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، تنها پناهگاه 
حيات وحش شادگان وجود دارد كه در زمره تاالب هاي 

اين منطقه . ي شودداراي اهميت بين المللي نيز شناخته م
به علت نزديكي به محل اجراي طرح و ارتباط با رودخانه 
جراحي از شمال و خورهاي واقع در جنوب منطقه 
مطالعاتي، پتانسيل تاثير پذيري بااليي ناشي از آالينده هاي 
احتمالي مجتمع پتروشيمي مورد نظر و همچنين ديگر 

ادي طرح هاي فعال و در دست احداث منطقه ويژه اقتص
 . دارد

  

  :محيط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
مجتمع پتروشيمي تحت بررسي در شهرستان ماهشهر 

اين شهرستان با . در استان خوزستان واقع شده است
 كيلومترمربع وسعت داراي سه بخش، چهار شهر 7/5618

شهرهاي بندر امام خميني، بندر . و سه دهستان است
ز شهرهاي اين ماهشهر، شهيد چمران و هنديجان ا

بر اساس آخرين آمار . شهرستان به شمار مي آيند
، جمعيت اين 1385سرشماري نفوس ومسكن در سال 

 نفر است، كه در اين بين شهر 231738شهرستان بالغ بر 
 نفر و شهر بندر امام خميني 102276بندر ماهشهر با 

در فاصله سال هاي .  نفر نفوس مي باشند53183داراي 
 نفر مهاجر به اين 53814 تعداد 1385 لغايت 1375

شهرستان گزارش شده كه نسبت به دوره آماري 
.  درصدي داشته است17/26رشد ) 1365-1375(گذشته

 نرخ 1385بر اساس سرشماري نفوس ومسكن سال 
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 درصد است كه از متوسط 5/15بيكاري شهرستان ماهشهر 
متوسط نرخ بيكاري استان (نرخ استان كمتر است 

  ).    درصد بوده است4/17 در اين دوره آماري خوزستان
در اطراف بندر، آثار ويرانه و تپه معروف به عمارت 
تل كافران، تل گورو و همچنين آب انبارها و چاههاي 
آب، سنگ چين شده از مهمترين آثار باستاني به جاي 

  . مانده در منطقه شناخته مي شوند
 

وده مهمترين آالينده هاي محيط زيستي در محد
  مورد مطالعه

در اين تحقيق اندازه گيري هاي انجام پذيرفته از 
كيفيت آب در بخش محصور و بخش آزاد خور زنگي و 

كه از جمله نزديكترين خورها به مجتمع (خور جعفري 
، از آلودگي اين خورها به مواد )پتروشيمي اروند مي باشند

شيميايي و تركيبات نفتي ناشي از فعاليت صنايع 
از طرفي به دليل باال بودن غلظت . يمي حكايت داردپتروش

گازهاي خروجي از دودكش ها و تجهيزات مجتمع نظير 
NOx, SOx و H2S  از طريق ايجاد باران اسيدي و با

 آب پيش بيني مي شود بطور غير مستقيم pHكاهش 
فعاليت اين مجتمع بر كيفيت خورهاي منطقه و زيست 

داشته   سوء قابل توجهيآبزيان موجود در آنها تاثيرات
 همچنين انتشار آالينده هاي گازي موجب كاهش .باشد

كيفيت هوا و بعضاً ايجاد اختالالت تنفسي در كاركنان 
  . مستقر در اين صنعت مي شود

  اقدامات موثر جهتدر مجتمع پتروشيمي مورد مطالعه

مديريت پسماندها اجرا شده و فهرست پسماندها و نحوه 
مواد زائد جامد در اين .  گرديده استدفع آنها تعيين
خاكستر زباله سوز، لجن واحد تصفيه، : مجتمع شامل

حجم . ضايعات كاتاليستي و پسماندهاي بهداشتي است
عمده اي از لجن هاي واحد تصفيه در كوره هاي زباله 

بخشي از . سوز موجود در اين مجتمع سوزانده مي شود
 آبادان كه مورد -رآن نيز در مكاني واقع در جاده سربند

 تاييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان 

ضايعات كاتاليستي غير قابل . مي باشد، دفن مي گردد

فروش و بازيافت نيز، در كوره هاي زباله سوز سوزانده 
خاكستر زباله سوز به دليل دارا بودن پاالديوم . مي شود

 با .فروخته شده و در صورت عدم فروش دفن مي گردد
ناشي از آلودگي پسماندها اثرات فاضالب اين توضيحات، 

  .بر محيط تحت اثر كم پيش بيني مي شود
اثرات سوء ناشي از آلودگي صوتي در سايت 
پتروشيمي نيز عموماً در بحث سالمت و بهداشت افراد 

بر . ساكن در منطقه و كاركنان مجتمع مطرح مي باشد
نبار ناشي از آلودگي اساس مطالعات انجام شده، اثرات زيا

صوتي مجتمع پتروشيمي اروند بر افراد بومي با توجه به 
فاصله زياد مراكز مسكوني از منطقه ويژه اقتصادي بسيار 

هاي كنترلي  به عالوه سيستم. ناچيز پيش بيني مي شود
 واحدهاي فرآيندي كه از طريق اتاق كنترل انجام 

ين واحدها را مي پذيرد، نياز به حضور مستمر پرسنل در ا
بنابراين، اثرات سوء آلودگي صوتي . مرتفع كرده است

ناشي از واحدهاي فرآيندي بر سالمتي كاركنان واجد 
 .شدت كم پيش بيني مي گردد

  

  بحث و نتيجه گيري
اثرات فاضالب در اين مطالعه به منظور تجزيه وتحليل 

از فعاليت مجتمع پتروشيمي اروند بر اكوسيستم هاي  ناشي
 منطقه به روش تحليل سلسله مراتبي، ابتدا بر حساس

اساس نمره دهي جداول و مقايسه زوجي معيارهاي 
مربوط به هر سطح نسبت به معيارهاي هم سطح و سطوح 
بااليي، وزن دهي گزينه ها نسبت به هدف تحقيق انجام 

 .پذيرفت و اولويت بندي نهايي آن صورت گرفت
  

ر محدوده مهمترين آالينده هاي محيط زيستي د
  مورد مطالعه

در اين تحقيق اندازه گيري هاي انجام پذيرفته از 
كيفيت آب در بخش محصور و بخش آزاد خور زنگي و 

كه از جمله نزديكترين خورها به مجتمع (خور جعفري 
، از آلودگي اين خورها به مواد )پتروشيمي اروند مي باشند

شيميايي و تركيبات نفتي ناشي از فعاليت صنايع 
از طرفي به دليل باال بودن غلظت . پتروشيمي حكايت دارد
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گازهاي خروجي از دودكش ها و تجهيزات مجتمع نظير 
NOx, SOx و H2S  از طريق ايجاد باران اسيدي و با

 آب پيش بيني مي شود بطور غير مستقيم pHكاهش 
فعاليت اين مجتمع بر كيفيت خورهاي منطقه و زيست 

داشته  ثيرات سوء قابل توجهيآبزيان موجود در آنها تا
 همچنين انتشار آالينده هاي گازي موجب كاهش .باشد

كيفيت هوا و بعضاً ايجاد اختالالت تنفسي در كاركنان 
  . مستقر در اين صنعت مي شود

  اقدامات موثر جهتدر مجتمع پتروشيمي مورد مطالعه

مديريت پسماندها اجرا شده و فهرست پسماندها و نحوه 
مواد زائد جامد در اين . تعيين گرديده استدفع آنها 

خاكستر زباله سوز، لجن واحد تصفيه، : مجتمع شامل
حجم . ضايعات كاتاليستي و پسماندهاي بهداشتي است

عمده اي از لجن هاي واحد تصفيه در كوره هاي زباله 
بخشي از . سوز موجود در اين مجتمع سوزانده مي شود

 آبادان كه مورد -سربندرآن نيز در مكاني واقع در جاده 
 تاييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان 

ضايعات كاتاليستي غير قابل . مي باشد، دفن مي گردد
فروش و بازيافت نيز، در كوره هاي زباله سوز سوزانده 

خاكستر زباله سوز به دليل دارا بودن پاالديوم . مي شود
با . گرددفروخته شده و در صورت عدم فروش دفن مي 

اين توضيحات، اثرات محيط زيستي ناشي از آلودگي 
  .پسماندها بر محيط تحت اثر كم پيش بيني مي شود

 اثرات سوء ناشي از آلودگي صوتي در سايت 
پتروشيمي نيز عموماً در بحث سالمت و بهداشت افراد 

بر . ساكن در منطقه و كاركنان مجتمع مطرح مي باشد
 اثرات زيانبار ناشي از آلودگي اساس مطالعات انجام شده،

صوتي مجتمع پتروشيمي اروند بر افراد بومي با توجه به 
فاصله زياد مراكز مسكوني از منطقه ويژه اقتصادي بسيار 

هاي كنترلي  به عالوه سيستم. ناچيز پيش بيني مي شود
 واحدهاي فرآيندي كه از طريق اتاق كنترل انجام 

پرسنل در اين واحدها را مي پذيرد، نياز به حضور مستمر 
بنابراين، اثرات سوء آلودگي صوتي . مرتفع كرده است

ناشي از واحدهاي فرآيندي بر سالمتي كاركنان واجد 
 .شدت كم پيش بيني مي گردد

  

  اولويت بندي مهمترين آالينده هاي آب 
در مقايسه زوجي سه معيار در نظر گرفته شده در 

 آالينده هاي آب تخريب محيط زيست آبي، اثرات تجمعي
ناشي از صنايع پتروشيمي موجود در منطقه مطالعاتي با 

مجتمع .  در اولويت اول پيش بيني شد534/0وزن 
پتروشيمي مورد مطالعه مجهز به سيستم تصفيه فاضالب 

 و نتايج اندازه گيري هاي انجام پذيرفته نشان بودهمستقل 
مي دهد كه در مواردي خروجي سيستم هاي تصفيه 

الب اين مجتمع به خورهاي اطراف داراي مقادير فاض
باالتر از حد استاندارد تخليه به آبهاي سطحي مي باشد 

  ). 2جدول شماره (
  

ميانگين ميزان فاكتورهاي باالتر از حد استاندارد در سه دوره اندازه گيري از خروجي هاي سامانه تصفيه فاضالب : 2جدول شماره 
  مجتمع پتروشيمي اروند

  )mg/l(ميزان غلظت 
رهاي فاكتو

خروجي   فيزيكوشيميايي
  2شماره 

خروجي 
  تصفيه خانه

خروجي 
  12شماره 

خروجي 
  13شماره 

خروجي 
  14شماره 

مقادير استاندارد تخليه به 
  آبهاي سطحي

BOD5 110  254        30  

COD  64/394  19/471    75/403  19/185  60  

Oil & Grease  28          10  

TSS  774  760  154      40  

NH4  9/2    9/3      5/2  
Mg      78/119      100  
pH    7/8  63/8  52/8  74/8  5/8 -5/6  

PO4          39/7  6  
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از مقايسه خورها بر اساس دو معيار ارزش اكولوژيكي 
و آسيب پذيري نشان مي دهد خور موسي واجد بيشترين 

  . ارزش اكولوژيكي و تنوع و تراكم گونه اي است
اكروبنتوز شناسائي و  گروه م12جمعاً خور موسي، در 

جداسازي شده كه بيشترين درصد فراواني آن به ترتيب 
، كوپه %)6/41(، پرتاران %)1/43(مربوط به ناجورپايان 

نسبت به كل جمعيت %) 1/3(و تانائيدها %) 5/3(پودا 
  ). 1378نبوي،  (ماكروبنتوزها مي باشد

به دليل عدم ارتباط بخش محصور خور زنگي و 
اي اطراف، جريان طبيعي گردش آب و جعفري با آب ه

همچنين بر . جزر و مد در آن تا حدي مختل شده است
اساس نتايج نمونه برداري هاي انجام شده از رسوب و 
بستر اين خورها، تخليه آالينده هاي ناشي از صنايع 

باعث گرديده كه گونه هاي آبزي آن محدود به  پتروشيمي
 تراكم و .ندك گردد به تعداد بسيار اكفزيجوامع فقير 

تنوع ماكروبنتوزها در مناطق محصور خور زنگي به شدت 
تحت تاثير ورود آالينده ها قرار داشته، بطوري كه عدد 

 بسيار نزديك بوده و تراكم 1 به H) َ(شاخص تنوع

 عدد در 252ماكروبنتوزها در اين نواحي نيز به ميانگين 
اقعيات بر از اينرو با توجه به و. متر مربع رسيده است

 در ماتريس نمره دهي روش تحليل سلسله شمرده شده
مراتبي، به بخش محصور خورها كمترين امتياز از لحاظ 

  .  ارزش اكولوژيكي داده شد
در مقايسه زوجي خورها بر اساس آسيب پذيري، 
پيش بيني مي شود خور زنگي به عنوان نزديكترين خور 

 ر معرض به مجتمع پتروشيمي مورد مطالعه بيشتر د

آالينده هاي ناشي از مجتمع پتروشيمي اروند قرار داشته و 
در اين حال شاخه . داراي آسيب پذيري بيشتري مي باشد

اصلي خور موسي نسبت به ساير زيستگاههاي آبي، كمتر 
در معرض آالينده هاي ناشي از فعاليت صنايع پتروشيمي 

تايج ن. قرار گرفته و داراي كمترين آسيب پذيري مي باشد
اندازه گيري از كيفيت آب بخش هاي آزاد و محصور 
خور زنگي و جعفري نشان مي دهد بخش هاي محصور 
اين دو خور نسبت به بخش هاي آزاد نسبت به آلودگي 

  ).3جدول شماره (آسيب پذيرتر مي باشند 

 
  فري ميانگين پارامترهاي كيفيت آب اندازه گيري شده در خور زنگي و خور جع: 3جدول شماره

مكان نمونه 
  برداري

  دما

 )°C(  pH EC 
(ms/cm) 

 كدورت
)NIU(  

چگالي 
)gr/cm3(  

TDS 
(gr/l) 

Cl- 
(mg/l)  

قليائيت 
  كل

(mg/l)  

OH-
(mg/l) 

COD 
(mg/l)  

T.B.C 
(Mor/cc)  

  بخش محصور
  خور زنگي

3/22  78/8  7/1542  2/43  1916/1  5/463  201222  7/1298  36/0  2719  22≤  

بخش آزاد 
  خور زنگي

4/21  32/8  25/73  7/27  0102/1  72/512  26122  19/145  07/0  185  225  

  بخش محصور
  خور جعفري

8/25  79/8  8/149  3/16  2516/1  25/436  171526  7/1125  12/0  2512  30≤  

  بخش آزاد
  خور جعفري

1/23  33/8  17/68  12/23  0258/1  19/519  24919  89/146  35/0  73  100  

  1380 پتروشيمي، سازمان منطقه ويژه اقتصادي: مĤخذ
  

در ماتريس مقايسه زوجي اثر بر تراكم و تنوع 
موجودات آبزي نسبت به بخش زنده خورها با توجه به 
نتايج اندازه گيري از كيفيت زيستي خورهاي موجود در 
منطقه عمده تأثيرات منفي ناشي از آالينده هاي آب بر 

ها، ماهي ها و جوامع كفزي بوده و اثر بر تنوع و تراكم آن
اثر بر تنوع و تراكم . در اولويت اول نمره دهي گرديد

گياهان آبزي و پرندگان نيز به ترتيب در اولويتهاي بعدي 
غلظت آالينده هاي در مرحله آخر، ميانگين . قرار گرفتند
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مقايسه گرديده و آب با استانداردهاي محيط زيستي 
فاكتورهاي فيزيكوشيميايي باالتر از حد استاندارد جهت 
اولويت بندي و تعيين مهمترين عامل تخريب و كاهش 

اثرات ناشي از . كيفيت زيستي خورها انتخاب گرديد
تخليه پساب آلوده به فلزات سنگين و تركيبات نفتي در 
آب خورها موجب ايجاد تغييرات رفتاري، تغيير در زاد و 
ولد، رشد، زيستگاه و منابع غذايي و افزايش حساسيت 

جوامع (يماري زا در جانوران آبزي نسبت به عوامل ب
. مي گردد) پرندگان(و كنار آبزي ) بنتيك و ماهيان

همچنين انتشار اين آالينده ها در سطح آب مانع رسيدن 
نور به گياهان آبزي شده و از تداوم عمل فتوسنتز 

  .جلوگيري مي كند
در جدول پيش بيني اثر آالينده هاي آب بر آبزيان 

ات سنگين و تركيبات نفتي با توجه موجود در خورها، فلز
به نحوه اثرات وارده و انواع اختالالت ايجاد شده در آنها، 

 در TSSدر اولويت هاي اول و دوم و اثرات ناشي از 
 موجب TSSميزان غلظت باالي . اولويت سوم مي باشند

مسدود شدن آبشش ماهيان و اختالل در سيستم تنفسي 
يستگاه جوامع بنتيك شده آنها و تغيير در شكل بستر و ز

مانع از رسيدن نور به گياهان آبزي و محدود نمودن 
همچنين اثرات ناشي از . تبادالت گازي در آنها مي گردد

 كه بطور غير مستقيم با ايجاد كاهش CODافزايش 
اكسيژن محلول در آب باعث تنزل كيفيت زيستي آبزيان 

   .مي شود، در اولويت آخر قرار مي گيرد
يسه زوجي آالينده ها نسبت به يكديگر، در مقا

غلظت آالينده ها با استانداردهاي محيط زيستي ميانگين 
مقايسه شد و سهم اين عوامل در تخريب محيط زيست 

طبق نتايج اندازه گيري از خروجي . منطقه برآورد گرديد
پسĤب سيستم تصفيه فاضالب مجتمع پتروشيمي اروند، 

در دوره هاي ) TSS) ppm 29/3429ميانگين غلظت 
با بوده و مختلف نمونه برداري بيشتر از ساير آالينده ها 

 در اولويت اول اثر بر كل محيط زيست قرار 325/0وزن 
 نيز با COD در همين زمان ميانگين غلظت .مي گيرد

 در اولويت دوم و 237/0 و با وزن ppm87/237مقدار 
رتيب با اثر مواد روغني و چربي و فلزات سنگين نيز به ت

.  در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند207/0 و 219/0اوزان 
 سهم هر يك از آالينده هاي آب در 5در نمودار شماره 

  :تخريب محيط زيست محدوده مطالعه مقايسه شده است
  

   منطقهسهم آالينده هاي آب در تخريب محيط زيست : 5نمودار شماره 

0
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0.1
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0.45

رها
معيا

زن 
و

تركيبات نفتي فلزات سنگين TSS COD

تخريب محيط طبيعي اثر بر سالمت و بهداشت افراد اثر زيست محيطي كل

 
  

  

   هوا اولويت بندي مهمترين آالينده هاي
در جدول وزن دهي اثرات ناشي از آالينده هاي هوا 
در روش تحليل سلسله مراتبي، اثر گازهاي منتشره بر 
كيفيت هوا و به تبع آن ايجاد اختالالت و امراض تنفسي 

تخريبي بر در افراد، با اهميت باالتري نسبت به اثرات 

از آنجايي كه با افزايش . عوامل اكولوژيكي نمره دهي شد
ر آلودگي عوامل آالينده، تاثير پذيري محيط نسبت به با

آالينده ها نيز بيشتر مي شود، لذا دو معيار ميزان آلودگي 
عوامل آالينده و تاثير پذيري پارامترهاي محيط زيستي 

  .تحت اثر، داراي امتياز برابر فرض شدند
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در ماتريس مقايسه زوجي اثر بر كيفيت خاك منطقه و 
حاظ ارزش اكولوژيكي و آسيب  لخورهاي اطراف از

 داراي 873/0پذيري، خورهاي موجود در منطقه با وزن 
ارزش اكولوژيكي باالتري بوده و به دليل در معرض بودن 
آنها نسبت به آالينده هاي هوا داراي آسيب پذيري بيشتر 

خاك منطقه شامل اراضي شور و .  هستند897/0با وزن 
 از دست داده و پست مي باشد كه ارزش زيستي خود را

و آسيب ) 122/0وزن (داراي حساسيت اكولوژيكي 
نسبت به آالينده هاي هوا بوده و ) 78/0وزن (پذيري كم 

  .در اولويت پاياني قرار مي گيرد
در ماتريس مقايسه زوجي اثر آالينده هاي هوا بر 
خورهاي اطراف و زيستگاههاي خشكي منطقه مطالعاتي، 

 SOx: تركيبات گوگرد دار شاملاثر گازهاي آالينده داراي 
 به دليل احتمال ايجاد باران 341/0  با وزن يكسان H2Sو 

. ، داراي بيشترين اهميت شناخته شدpHاسيدي و كاهش 
اثرات پراكنش ذرات معلق در هوا بر اكوسيستم آبي و 
خشكي منطقه نيز در اولويت آخر اهميت نمره دهي 

  . گرديدند
زان آلودگي عوامل آالينده در ادامه جدول نمره دهي مي

با استفاده از ميانگين گيري از ميزان غلظت آالينده هاي 
منتشره از خروجي دودكش ها در سه دوره اندازه گيري 

هاي مختلف  بر اين اساس ميزان انتشار آالينده. تكميل شد

هاي گازي كه  هيدروكربن No ،No2 ،Nox ،Co2: شامل
يابند،  تمع انتشار مييندي مجآبطور عمده از واحدهاي فر

تنها مورد انتشار . كمتر از حد استاندارد پيش بيني گرديد
 و CF، فلر واحد 2، فلر فاز 1 از زباله سوز فاز COگاز 

در اين . گزارش گرديد) HTM) Hiter 5006بخش 
 در رتبه نخست مهمترين 341/0 با وزن SOx گاز بين

 به ترتيب آالينده تاثير گذار بر محيط زيست و پس از آن
 و ذرات معلق به ترتيب با NOx ،CO ،H2Sگازهاي 

 در اولويت هاي 998/0 و 125/0، 138/0، 248/0اوزان 
  . دوم تا پنجم قرار گرفتند

در ماتريس مقايسه زوجي اثر آالينده هاي هوا بر 
بهداشت و سالمت افراد تحت تاثير، با مقايسه مقادير 

ذرات معلق توليدي از استاندارد مواجهه افراد با گازها و 
 40 ساعت كار روزانه و 8مجتمع پتروشيمي مورد نظر در 

 داراي SOxساعت كار در هفته مشخص گرديد كه 
بيشترين مقدار و در نتيجه باالترين اثر بر سالمت و 

  398/0بهداشت كاركنان و افراد بومي منطقه با وزن 

 در اولويت دوم تاثير بر NOxهمچنين اثر . مي باشد
، سهم 6در نمودار شماره . المت افراد پيش بيني گرديدس

پيش بيني شده آالينده هاي هوا بر محيط زيست منطقه 
  :ارائه شده است

  
   منطقه آالينده هاي هوا در تخريب محيط زيستسهم  : 6نمودار شماره 
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در اين تحقيق پس از مقايسه زوجي معيارهاي هر 
هي هر يك از سطح نسبت به سطوح باالتر و وزن د

اكوسيستم هاي تحت تاثير مجتمع پتروشيمي بر اساس 
معيارها و زيرمعيارهاي تعيين شده، با محاسبه وزن نهايي 

 هر گزينه اي كه وزن بيشتري AHPگزينه ها در سيستم 
با توجه به . كسب نمود واجد اهميت باالترشناخته شد

 مطالعات انجام شده، حاصل از مقايسه زوجي 

هاي تحت اثر از نظر ارزش اكولوژيك و ارزش اكوسيستم 
حفاظتي، مناطق ميان جزر و مدي و تاالب شادگان كه به 
عنوان پناهگاه حيات وحش و تحت مديريت سازمان 
حفاظت محيط زيست مي باشند، رتبه باالتري را احراز 

  . نمودند
اكوسيستم خشكي منطقه مورد مطالعه محدود به 

 واسطه استقرار صنايع زيستگاههاي دشتي بوده و به

پتروشيمي، كيفيت زيستي خود را از دست داده و از نظر 
تنوع و تراكم گونه هاي جانوري و گياهي داراي ارزش 

همچنين خاك منطقه شور و قليايي . چنداني نمي باشد
بوده و داراي كيفيت مناسب جهت رويش گونه هاي 

 اين زيستگاهها داراي ارزش حفاظتي . گياهي نيست

به اين ترتيب در ماتريس مقايسه زوجي، . ي باشندنم
اكوسيستم خشكي نسبت به ساير اكوسيستم هاي تحت اثر 
از نظر معيارهاي در نظر گرفته شده در ساختار سلسله 
مراتبي، در اولويت آخر نمره دهي شده و كمترين وزن 

 شمايي از محيط 1در شكل شماره . نسبي به آن داده شد
 كه در آن وزن دهي Expert Choiceنرم افزار 

اكوسيستم هاي تحت اثر به انجام رسيده نمايش داده شده 
  : است

 
  Expert Choiceوزن دهي اكوسيستم هاي تحت اثر بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي در نرم افزار : 1شكل شماره 

  

  
  

در اين مطالعه براي تشكيل ساختار سلسله مراتبي 
 محيط زيستي بر اكوسيستم جهت تعيين مهمترين اثرات

منتخب، از بين سه معيار اصلي در نظر گرفته شده در 
سطح دوم، دو معيار اصلي ارزش اكولوژيك و آسيب 

  .پذيري با وزن نسبي يكسان در اولويت اول قرار گرفتند
پسĤب توليد شده در صنايع پتروشيمي موجود در 
ل منطقه ويژه جهت تصفيه به مجتمع يوتيليتي فجر ارسا

نتايج اندازه گيري هاي انجام شده نشان مي دهد . مي شود
كه تنها در مواردي خروجي سيستم هاي تصفيه فاضالب 
اين مجتمع به خورهاي اطراف داراي مقادير باالتر از حد 

بنابراين . استاندارد تخليه به آب هاي سطحي مي باشد

پيش بيني مي شود ميزان آلودگي ناشي از مجتمع 
وند كمترين سهم را در تخريب محيط زيست پتروشيمي ار

منطقه ايفا كند، از اينرو در ماتريس مقايسه زوجي مربوطه 
در ساختار سلسله مراتبي كمترين وزن به اين معيار تعلق 

  . گرفت
نتايج به دست آمده از ارزيابي اوزان شاخص هاي 

 مهمترين 325/0 با وزن TSSآالينده آب نشان مي دهد 
 ي از صنعت پتروشيمي مورد مطالعه آالينده آب ناش

 در اولويت دوم 237/0 با وزن CODهمچنين . مي باشد
اهميت به لحاظ اثرگذاري بر عوامل محيط زيستي قرار 

تركيبات نفتي و فلزات سنگين نيز به ترتيب با . دارد
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 در اولويت سوم و چهارم قرار 207/0 و 219/0وزنهاي 
 با SOx هاي هوا، گاز در اولويت بندي آالينده. مي گيرند

 مهمترين آالينده هاي 248/0 با وزن NOx و 341/0وزن 
هواي ناشي از صنعت پتروشيمي مورد مطالعه شناخته 

پس از آن . شده و در اولويت اول و دوم قرار دارند
اولويت هاي  در و ذرات معلق بترتيبH2S, CO گازهاي 

  . سوم تا پنجم قرار مي گيرند
ل اثرات ناسازگار ناشي از ميزان جهت حذف و يا تقلي

 و انتشار تركيبات نفتي وارده بر محيط TSSغلظت باالي 
  : پذيرنده راهكارهاي ذيل پيشنهاد مي گردند

اصالح و يا اضافه نمودن حوضچه هاي ته  -
نشيني با در نظر گرفتن حجم باالي پسĤب ورودي و 

  ميزان غلظت مواد جامد معلق؛
  حوضچه ها؛ افزايش زمان ماند پسĤب در -

 رفع نقص و اصالح سيستم تصفيه فاضالب؛  -

اجراي برنامه هاي كنترل و پايش ادواري در  -
 فواصل زماني كوتاه مدت؛

 در مواقع عدم عملكرد مناسب سيستم تصفيه  -
فاضالب در مجتمع، بازگرداندن پسĤب خروجي آن به 

 واحد يوتيليتي و تصفيه خانه فجر و 

ردن ارتباط قطع و يا محدود ك جلوگيري از -
  .بخش محصور خور زنگي با آب هاي اطراف آن

 نيز پايش مداوم و SOxكاهش ميزان غلظت جهت 
 ها، استفاده از اسكرابر و حذف Stackدوره اي خروجي 

 همچنين. تركيبات گوگردي از سوخت پيشنهاد مي گردد
كنترل دماي احتراق، تزريق بخار و آب به سيستم به اندازه 

اجراي از توليدي ناشي از احتراق و كافي، بازچرخش گ
 از برنامه تعمير و نگهداري دوره اي سيستم هاي فرآيندي

راهكارهاي قابل اجرا به منظور كاهش ميزان غلظت 
NOxبشمار مي آيد   .  

نتايج بدست آمده از ارزيابي اوزان اكوسيستم هاي 
موجود در منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد خورهاي 

 مورد مطالعه بويژه مناطق ميان جزر و موجود در منطقه

مدي آنها، مهمترين اكوسيستم هاي تاثير پذير از فعاليت 
  . پتروشيمي اروند به شمار مي روند

در بررسي و اولويت بندي اثرات ناشي از آالينده هاي 
محيط زيستي بر پارامترهاي فيزيكي و بيولوژيكي 

ختار خورهاي اطراف به عنوان اكوسيستم منتخب در سا
سلسله مراتبي، اثر بر تنوع و تراكم گونه هاي مختلف 
ماهي ها و جوامع كفزي در اولويت اول اهميت شناخته 

  . شدند
جهت حذف و يا تقليل اثرات زيانبار ناشي از انتشار 
آالينده هاي صنايع پتروشيمي بر خورها، عالوه بر 
پيشنهادات ارائه شده در پيش راهكارهاي ذيل نيز 

  :  نظر مي رسدضروري به
در نظر گرفتن سيستم هاي پيش تصفيه در  -

مجتمع هاي پتروشيمي كه داراي پسĤب با بار آلودگي باال 
 مي باشند؛

 Blowعدم تخليه روانĤب هاي سطحي و  -

Down  كولينگ تاورها به خورهاي اطراف و هدايت آنها
 به سيستم هاي تصفيه فاضالب و

وكيوم نمودن خروجي روانĤب هاي سطحي  -
 .لوده  به مواد روغني و چربيآ
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