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   چالش هاي زيست محيطي در پتروشيمي بندر امام
  

  1سامان درويش كرماني
  2شيرين قاسمي

  
  
  
  
  

  : چكيده
از جمله آاليندهاي محـيط زيسـت بحـث توليـدات     . محيط زيست از جمله مهمترين بحث هاي حال حاضر بشر مي باشد

آاليندها معرفي و در نهايت روش هاي پيش گيـري  ابتدا چندي از اين . پتروشيمي و اثرات مخرب آن بر روي محيط زيست مي باشد
براي بحث ايجاد راهكارهاي . و كاهش اثرات اين آاليندها مورد بررسي قرار گرفته است و راهكارهاي مختلفي براي آن ارائه شده است

ر دست داشت لـذا بـرآن   مناسب اين نكته به نظر مي رسد كه براي راه كار مناسب بايد تغييرات مخرب را به صورت آماري و دقيق د
و بـا همكـاري دانشـگاه    در نهايت طراحي نرم افزاري توسط اينجانبـان  . شده ايم كه نرم افزاري مربوط به اين موضوع طراحي نماييم

علوم و تحقيقات تهران در حال پيگيري و اجرا مي باشد كه به نام نرم افزار پيش بيني تغييرات موجودات زنده در حال پيگيـري و در  
در صورتيكه پتروشيمي بندر امام نيز با كليات اين طـرح موافـق باشـد    . ورت ايجاد تيم مربوطه به زودي فاز اول آن شروع مي شودص

  .زمينه همكاري بسيار مناسبي ايجاد خواهد شد
  

  ؛ نرم افزار پيش بيني تغييرات موجودات زنده ؛ محيط زيست؛  پتروشيمي بندر امام: كلمات كليدي
  

  :مقدمه -1
در ايـن فضـاي اسـرار    . تمامي تالش آدمي براي پيدا كردن آثار حيات در كهكشان ها و كرات ديگر بي نتيجه مانده اسـت 

اين امر حساس بودن تنها مركز حيات را به ما گوشـزد  . ن حيات شناسايي شده كره زمين استآميز و بي انتها، تنها كره اي كه در آ
تحوالت قرن اخير و انقالب صنعتي همـراه بـا ازديـاد جمعيـت و پيشـرفت      . ي سازدآن ملزم م كند و ما را بر توجه و حفظ بيشتر مي

زيسـت   محيطتكنولوژي كه در واقع براي بهتر كردن شرايط زندگي انسان ها رخ داده، متاسفانه مرحله تازه اي از تخريب طبيعت و 
،كره زمين خسارات فراواني ديده كه بودن او مطرح شدهح متمدن در صد ساله اخير كه آوازه پيشرفت بشر و به اصطال. را در پي دارد

بهبـودي آن بـه دسـت خـود     به راستي فقط يك كره زمين وجود دارد كه نابودي آن يـا  . تاب نخست آن متوجه خود انسان استباز

                                                 
 مهندس ارشد برق،  اداره مهندسي توليد پرتوشيمي بندر امام .  1
بسپاران پرتوشيمي بندر  فين مهندس ارشد بازرسي دستگاه ها، اداره بازرسي.  2

 امام 
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رفا بخشـي از مشـكالت   هاي بي حد و اندازه كره زمين و بسياري از ناماليمات زيست محيطي اخير جوامـع صـ   يآلودگ. انسان است
گرايي بشر  افزايش جمعيت و توسعه فرهنگ مصرف. ميل شده و بازتاب آن به سوي ماستاست كه بر اثر بي توجهي بر زندگي ما تح

از آنجا . بحران هاي جدي رو به رو كرده استشده كه اين موضوع بشر را با  ائدرا به مصرف بيشتر متمايل كرده و باعث ازدياد مواد ز
، حمل و نقل و دفـع  بسيار پيشرفته اي براي جمع آوري ر اغلب كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه از تكنولوژيكه د

عـالوه بـر توليـد زائـدات     . در حال افـزايش اسـت   وزشود، مشكالت بهداشتي و زيست محيطي اين مواد روز به ر زائدات استفاده نمي
ه اي از زائدات جامد و مايع توسط صنايع توليد شده و بـا توجـه بـه توسـعه روز افـزون      توسط جوامع شهري و روستايي، بخش عمد

در شـهرها و   ائـد شـدت آلـودگي مـواد ز   . شود ات زائد صنايع نيز افزوده ميصنعت روز به روز به مشكالت و پيچيدگي ناشي از توليد
جرايـي متخصصـان زيسـت محيطـي دنيـا را متوجـه بـه        ، به گونه اي است كه توجه علمي و انايع و پيچيدگي مسائل ناشي از آنص

به واسطه وجود انواع عدم كنترل زباله هاي شهري و زائدات صنعتي در توليد . ازيافت اصولي اين مواد نموده استمديريت زائدات و ب
هـاي انسـان    از بيماريري ، شيميايي و بيولوژيكي خطرناك عالوه بر ايجاد مخاطرات زيست محيطي از عوامل مولد بسيامواد فيزيكي

مواد طبيعي مانند پس مانده غـذاها،  تجزيه . طبيعت با قدرت خارق العاده خود توان بازگرداندن و تجزيه هر ماده اي را دارد. باشد مي
. شـود  با سرعت بسيار بااليي در طبيعت صورت گرفته و لذا باعث كاهش آلودگي طبيعت مـي  انداران، گياهان و حتي اجزا جميوه ها

به . و باعث آلودگي محيط زيست مي شود ماند ، و چوب مدت ها در طبيعت باقي ميولي زائداتي همچون الستيك، پالستيك، فلزات
سـال، كيسـه    100تا  20سال، قوطي آلومينيومي  5سال، آدامس  2 ارطبيعت براي تجزيه يك سيگار فيلتر د: اين آمار توجه كنيد

  .ميليون سال زمان نياز دارد 1اي  ، و بطري شيشهسال 1000سال، كارت تلفن  400ي پالستيكي ، بطرسال 50زباله 
  
  

  
  

  مقاله -2

 ابعاد چالشهاي محيط زيست پتروشيمي

هاي جهان هستند و شرايط خاص اين مناطق، از نظـر تنـوع ويـژة     ترين اكوسيستم خليج فارس و درياي عمان، جزو متنوع
. وجود آورده است  هاي آبي به اي را براي اين محيط انداران آبزي و غيره، حساسيت ويژههاي مختلف ج  هاي گرمسيري، گونه رويشگاه

هاي دريـايي و جوامـع گيـاهي و جـانوري      ترين اكوسيستم هوايي، واجد نادرترين و حساس و  اين مناطق به واسطة شرايط خاص آب
هـايي نظيـر هورهـا و     هاي گرمسيري مـانگرو، زيسـتگاه   گلهاي مرجاني، جن سنگ  توان به آب ايران و منطقه هستند كه از جمله مي

  .هاي گرمسيري اشاره كرد هاي آبي، ماهيان زينتي و تجاري و رويشگاه پشت خورها، پستانداران آبزي، الك
هاي نفتي و شـيميايي،   هاي متعدد نفت، گاز و پتروشيمي دركنار اين مناطق و پيامد آن مانند ايجاد پساب احداث مجتمع

 بـزرگ زيسـت    ي صوتي، سوزاندن گازهاي تفكيكي، جمع شدن مواد زائد شيميايي، دفع زباله و مواردي از اين دسـت، چـالش  آلودگ
  .محيطي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد 
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پتروشيمي هايي از آاليندگي زيست محيطي صنايع نمونه  

در زمره آلوده كننده گـان   پتروشيمي و گاز كشور، به خصوص صنايعايم كه صنايع نفت  هاي عمومي شنيده به كرات در رسانه        
رساني در مورد مسائل زيست محيطي پتروشيمي بـه   براي اطالعو در اين خصوص سايت هاي اينترنتي هم . محيط زيست مي باشند

  .وجود آمده است

  :نمونه اي از خبرهايي كه در اين منابع مي بينيم در زير آمده است

روشيمي و پااليشگاهي، بر اساس نوع مـواد مصـرفي و توليـدي و همچنـين مرحلـة فرآينـدها، نـوع و ميـزان         در صنايع پت
 "آوري مواد اوليه، جمع"بدين معني كه در فرآيندهاي مختلف، امكان آلودگي در سه مرحلة . هاي اين صنايع متفاوت است آاليندگي

  .باشد محتمل مي "د توليد شده،آوري و انبار موا جمع"و  "توليد و تبديل مواد واسطه"

نشت فرمالدهيد ناشـي از تهيـه و   : شمارد هاي زير را براي هر سه مرحلة فوق بر مي زيست، نمونه يكي از كارشناسان محيط
هـاي پتروشـيمي بنـدر امـام، رازي و      هاي مجتمع ، ورود پسابMTBEانتقال متانول مورد نياز براي واحدهاي توليد اسيد استيك و 

ه خورموسي و خليج فارس، نشت مواد آروماتيكي نظير بنزن در پتروشيمي اصفهان و پراكنده شدن گوگرد در فضاي اطـراف  خارك ب
اوري  جمـع "ها از هر سـه مرحلـة    دليل انبار شدن در فضاي باز؛ چنانكه مالحظه شد اين نمونه هايي نظير پتروشيمي رازي به مجتمع

  .ذكر شدند "انبارسازي"و  "توليد"، "مواد اوليه

هاي  تخريب مرجان: شمرد هايي از اثرات مختلف زيست محيطي اين آلودگيها را بر مي همچنين يكي ديگر از كارشناسان، نمونه       
شـدن خورموسـي بـه     طبيعي در عسلويه و خليج نايبند به منظور احداث واحدهاي جديد، تخريب اكوسيستم خليج فارس و تبـديل 

هاي مرواريدساز خليج فارس بـدليل   هاي پتروشيمي، از بين رفتن صدف كردن اصول صحيح جايگيري مجتمعدليل رعايت ن مرداب به
آلوده شدن آبها به مواد شيميايي مختلف و مضر غيرقابل تجزيه، هيدروليز شدن تخم موجـودات آبـزي، بارورنشـدن و ازبـين رفـتن      

تنهـا يـك   . و در نتيجه تالش براي صـيد در نقـاط عميـق و دوردسـت     آبزيان در مرحله نوزادي و از بين رفتن امنيت شغلي صيادان
بازديد كوچك از مناطقي نظير ماهشهر و بندر امام، استشمام آمونياك موجود در هوا، مشاهدة پسـابهاي ورودي بـه دريـا و شـنيدن     

  .دارد مي يق وجود اين مشكالت وابينند، هر فرد منصفي را به تصد ها مي درددل بومياني كه زندگي خود را متاثر از اين آلودگي

. زا اسـت  شـود كـه بسـيار سـرطان     شود، از مواد اوليه آلي خطرناكي ساخته مـي  محصوالت پليمري كه در حال حاضر توليد مي      
كه ايـن  مانند و ما مجبور به دفع آنها هستيم  بخشي از اين مواد خطرناك، در پروسه تبديل مواد اوليه به محصول، در پليمر باقي مي

هاي مناسبي است كـه   گيري از تكنولوژي دليل اصلي اين مشكالت، عدم بهره. محيطي خواهد شد باعث آلودگيهاي باالي زيست, دفع
  .گيرد دركشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرار مي
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  :محيطي شركت ملي صنايع پتروشيمي هاي زيست فعاليت

هـا قائـل    ركت، اولويت زيادي براي حفظ محيط زيست در مجتمـع دهد كه اين ش شركت ملي صنايع پتروشيمي نشان مي
و  SGSاز مؤسسات معتبري نظير  ISO14000هايي نظير  هاي پتروشيمي به اخذ گواهينامه موظف ساختن كلية مجتمع: شده است

DNV  جـايزة ملـي محـيط     كه مورد تاييد سازمان محيط زيست و مؤسسه استاندارد باشند، تالش به منظور دريافت اولين و دومـين
هـاي   توسـط مجتمـع   "صنعت سـبز "و  "صنعت پاك"، "بهترين صنعت سبز برگزيده"زيست و موفقيت در اين امر و دريافت عنوان 

هـا و بازيافـت    اصفهان، اراك، خراسان، شيراز و تبريز از سازمان محيط زيست، كاهش ضايعات توليدي، تالش به منظور تصفية پساب
  .باشد ضاي سبز موجود، از جمله اقدامات پتروشيمي در راستاي نيل به اهداف ذكر شده ميها و توسعة ف پسماند

  .در اين راستا برخي از فعاليتهاي ويژه پتروشيمي براي حفظ محيط زيست به شرح زير است
  

 تصفيه فاضالبهاي صنعتي و بهداشتي) الف

هـاي   در كلية واحدهاي پتروشيمي صورت گرفته و سيسـتم ها  گيري كمي و كيفي آالينده شناسايي دقيق فاضالبها و اندازه
بنا به گزارشـات پتروشـيمي، در حـال حاضـر در تمـام      . ها احداث شده است هاي صنعتي و بهداشتي در كليه مجتمع تصفيه فاضالب

ردهاي سـازمان  آوري و بطور اصولي تصفيه گشته و مطـابق اسـتاندا   ها جمع هاي توليدي در مجتمع هاي پتروشيمي، فاضالب مجتمع
حـال حاضـر، در    در. گيـرد  هاي حاصله مجدداً در خط توليد مـورد اسـتفاده قـرار مـي     شود و آب محيط زيست به محيط تخليه مي

هـاي   در مجتمـع . گيـرد  هاي صنعتي به عنوان آب فرآيند و يا در آبياري فضاي سبز مورد استفاده قـرار مـي   بĤپتروشيمي اراك، پس
حتـي در برخـي   . شـود  هاي صنعتي در حال انجام بوده و با جديت دنبال مي مام نيز برنامه مديريت فاضالبپتروشيمي رازي و بندر ا

اندازي  برداري و راه ها در مرحله بهره خانه اند، تصفيه برداري نرسيده مناطق مانند ماهشهر، در حالي كه واحدهاي صنعتي هنوز به بهره
  .قرار دارند

  

  لودگي هواتالش براي جلوگيري از آ) ب

ها صورت گرفتـه و   در زمينة رفع آلودگي هواي حاصل از فعاليت صنايع پتروشيمي، مطالعات ارزيابي كمي و كيفي آالينده
هاي آمونياكي در  صورت همزمان جهت حذف آالينده رازي دو طرح به  اقدامات الزم جهت كنترل آنها در حال انجام است؛ در مجتمع

هـاي اتمسـفري و    گيـري آالينـده   هـاي پيشـرفتة انـدازه    ها نظير اراك و بندر امام، دسـتگاه  برخي مجتمعباشد و در  حال مطالعه مي
هـاي موجـود    سـوزي مشـعل   ها و به گيري آالينده مبادرت به اندازه onlineهاي مداربسته خريداري شده و به صورت روزانه و  دوربين

  .شود مي
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 رفع مواد زايد جامد) ج

بندي، تفكيك، پردازش و دفع اصولي مواد زايد جامد اعـم از صـنعتي و شـهري،     جهت شناسايي، طبقه هاي متعددي پروژه
هـا و صـنعتگران، نسـبت بـه      همچنين شركت ملي صنايع پتروشيمي با حمايت از برخي شـركت . ها به انجام رسيده است در مجتمع

  . اقدام نموده است) محيطي كشورمان هستند زيست كه امروزه از معضالت( PETآوري و بازيافت زايدات پالستيكي و  جمع
  
  
  محيطي هاي زيست انجام پژوهش) د

،  هاي پتروشيمي و توسعة ارتباط صنعت با دانشگاه محيطي مجتمع شركت ملي پتروشيمي در راستاي حل معضالت زيست
فاضـالب،   و  كـاهش دورريزهـا، تصـفية آب   اين فعاليتها بر محور اصالح فرآيند و . محيطي دست زده است به انجام پژوهشهاي زيست

  .كنترل آلودگي هوا و بازيافت ضايعات پليمري استوار است
  

 توسعة فضاي سبز) ه

طبق اسـتانداردهاي  . باشد ها مي بنا به گفتة مسئولين پتروشيمي، تلفيق صنعت با فضاي سبز، يكي از اهداف اصلي مجتمع
فضاي سبز اختصاص داده شود؛ ولي در پتروشيمي درصدهاي باالتري به اين مساله درصد از فضاي صنعتي به  محيطي، بايد ده زيست

هكتار فضاي سـبز احـداث    85هكتار فضاي صنعتي،  65در پتروشيمي اصفهان در مقابل به عنوان مثال، . اختصاص داده شده است
مجتمع توليدي فعلي، احداث شـده اسـت و از آنهـا     9هكتار فضاي سبز در اطراف و داخل  1000در حال حاضر، حدود . شده است

پذيرد كه تا حد زيادي از مصرف آب  صورت ميشده  هاي صنعتي تصفيه آبياري اين فضاي سبز با استفاده از پساب. شود نگهداري مي
  . خام كاسته است

محيطـي   هـاي زيسـت   هاي شركت ملي پتروشيمي جهت كاهش و رفـع آلـودگي   مواردي كه برشمرده شد، بخشي از تالش
  .كند محيطي بيشتري را ايجاد مي هاي زيست باشد كه نسبت به صنايع ديگر، چالش هاي اين صنعت مي فعاليت

  راهكارها
همچنين زائدات . نمود نديتوان به دو دسته مواد زائد شهري و مواد زائد صنعتي دسته ب واد زائد را از نظر مبدا توليد ميم 

زائدات خطرناك يا ويژه به زائـداتي گفتـه   . شوند  از نظر خطرناك بودن به دو دسته زائدات خطرناك و زائدات عادي دسته بندي مي
 يـا ، خورنـدگي  يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعالحداقل مي شود كه به دليل باال بودن 

، صنعتي و كشاورزي كه نياز بـه  پسماندهاي عادي آن دسته از پسماندهاي و آن دسته از. به مراقبت ويژه نياز داشته باشد مشابه آن
  .د، جز زائدات ويژه محسوب مي شوندمديريت خاص دارن
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  .نهايت بر آن شديم تا به صورت پايه اي به مطالعه و تحقيق در زمينه ارائه راه كارهاي مناسب برآييم در
  

  :نرم افزار پيش بيني تغييرات موجودات زنده
  

طراحي نرم افزار محيط زيست در حقيقت شروعي براي پيش بيني اكوسيستم هاي آينده و سيستم هايي مـي باشـد كـه      
هدف از ايجاد اين نرم افزار در حقيقت پيش بيني تغييرات موجودات در آينده با توجه بـه  . وجود نداشته باشدشايد در محيط واقعي 

تغييراتي مي باشد كه در پيش رو داريم در حقيقت با مراجعه به گذشته و نمونـه بـرداري هـاي الزم و اعمـال حـداكثر پارامترهـاي       
  . دا كرد كه حال و آينده را پيش بيني كردزيست محيطي در گذشته مي توان به روندي دست پي

پارامترهاي زيست محيطي در حقيقت شامل بسياري از پارامترهاي اطراف از جمله جاذبه؛ مقدار اكسيژن؛ گازهاي محـيط    
  .تا كروموزوم موجودات و محيط زيست آنها مي باشد... و 

شخصه هـاي يـك موجـود زنـده و پارامترهـاي زيسـت       اين نرم افزار در حقيقت يك بانك اطالعاتي مي باشد كه تمامي م  
اين نرم افزار با استفاده از الگوريتم هاي خاصي تغييراتي را كه به آن اعمال مي گردد را به اين بانـك  . محيطي آن را شامل مي شود

يرات احتمالي را نشان مـي  اعمال و تغييرات نهايي را به خروجي ارائه و در نهايت شكل نهايي و تغي) اطالعات يك موجود(اطالعاتي 
  . دهد

از جمله موارد استفاده اين نرم افزار پيش بيني تغييرات يك موجود در صورت ادامه احتمالي روند موجـود در جهـان مـي      
باشد؛ و از اين طريق مي توان تا حد امكان با حذف عوامل محيطي تغيير در يك موجود يا حتي ازدياد و سرعت بخشـيدن بـه آن از   

  .ي از اثرات مخرب جلوگيري و يا آن را تحت كنترل درآوردبسيار
طراحي نرم افزار محيط زيست در حقيقت شروعي براي پيش بيني اكوسيستم هاي آينده و سيستم هايي مـي باشـد كـه    

ه با توجه بـه  هدف از ايجاد اين نرم افزار در حقيقت پيش بيني تغييرات موجودات در آيند. شايد در محيط واقعي وجود نداشته باشد
تغييراتي مي باشد كه در پيش رو داريم در حقيقت با مراجعه به گذشته و نمونـه بـرداري هـاي الزم و اعمـال حـداكثر پارامترهـاي       

  . زيست محيطي در گذشته مي توان به روندي دست پيدا كرد كه حال و آينده را پيش بيني كرد
پارامترهاي اطراف از جمله جاذبه؛ مقدار اكسيژن؛ گازهاي محـيط   پارامترهاي زيست محيطي در حقيقت شامل بسياري از  

  .تا كروموزوم موجودات و محيط زيست آنها مي باشد... و 
اين نرم افزار در حقيقت يك بانك اطالعاتي مي باشد كه تمامي مشخصه هـاي يـك موجـود زنـده و پارامترهـاي زيسـت         

فاده از الگوريتم هاي خاصي تغييراتي را كه به آن اعمال مي گردد را به اين بانـك  اين نرم افزار با است. محيطي آن را شامل مي شود
اعمال و تغييرات نهايي را به خروجي ارائه و در نهايت شكل نهايي و تغييرات احتمالي را نشان مـي  ) اطالعات يك موجود(اطالعاتي 

  . دهد
موجود در صورت ادامه احتمالي روند موجـود در جهـان مـي     از جمله موارد استفاده اين نرم افزار پيش بيني تغييرات يك  

باشد؛ و از اين طريق مي توان تا حد امكان با حذف عوامل محيطي تغيير در يك موجود يا حتي ازدياد و سرعت بخشـيدن بـه آن از   
  .بسياري از اثرات مخرب جلوگيري و يا آن را تحت كنترل درآورد

    
  !مي خواهيم شروع كنيم
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شما از كودكي انواع و اقسام داستان هاي تخيلي را شنيده باشيد كه در آن جن و پريان در آسـمان هـا گـردش    شايد همه   
خوب يا بد بسياري از اين موجودات در جهـان فيزيكـي و   . مي كنند و ديو هاي افسانه اي با گرزهاي گران بر كله پهلوانان مي كوبند

  . ه باشندبا محدوديت هاي فيزيكي نمي توانند وجود داشت
شايد هيچ موجود زنده اي بر روي زمين ... با پيكربندي موجودات و با فشار هوايي كه در كره زمين وجود دارد و گرانش و   

اصوالً هيچ پيكر بندي اسكلتي نمي تواند وزن ماهيچه هاي اين موجود را . متر نتواند زندگي كند 10با ارتفاع بيش از ) و نه در دريا(
چ موجود زميني نامرئي نمي تواند وجود داشته باشد مگر آنكه كور باشد، چون براي شكست نور و ديدن الزاماً محـيط  هي. تحمل كند

چشم بايد از مايعي با غلظت بيش از هوا پر شده باشد و اين يعني غير همرنگ بودن با محيط و در نتيجه؛ براي همرنگ بـودن بايـد   
  ...كور بود

از اين دست نشان مي دهد كه تفكر ذهني ما همواره در محدوده خاصي نگه داشته شده اسـت،  اين مثال ها و مثال هايي   
نتيجه اي كه ما از اين بحث مي گيـريم  . خيلي مناسب است كه انسان تفكر كرده و تخيل داشته باشد به شرطي كه به گمراهي نرود

ستند و اين مسئله خيلي مهم است كه مـا بتـوانيم ببينـيم؛    اين است كه واقعيت هاي بيروني با پذيرفته شده هاي دروني متفاوت ه
  :يك واقعيت در انتها باقي مي ماند و آن اين است كه. اندازه گيري كنيم؛ پيش بيني كنيم و در نهايت راه درست را انتخاب كنيم

  ما با سرعت باور نكردني در حال تخريب محيط زيست خود هستيم
  

    
  !مي خواهيم اندازه گيري كنيم

ما قبل از شروع به هر كاري و بـراي تصـميم گيـري درسـت     . آنچه كه در شروع هر كاري مهم است اندازه گيري مي باشد  
براي شروع به اندازه گيـري نـوع مسـئله پـيش رو و ميـزان      . الزاماً بايد چيزي در دست داشته باشيم تا بتوانيم تصميم گيري نماييم

  .الزم براي بررسي مي باشداهميت آن تعيين كننده زمان و هزينه ي 
يكي از راه هايي كه اثرات تخريب و تغيير در محيط زيست را نشان مي دهد جهش بسـياري از موجـودات زنـده در حـال       

هرچند كه اين تغييرات در انسان ها هم مشاهده مي شود اما، هميشه در مورد . حاضر نسبت به گذشته هاي نه چندان دور مي باشد
  .غييرات به فال نيك گرفته شده و هيچ گاه به طور عميق مورد بررسي قرار نمي گيردانسان ها  اين ت

شايد يكـي از ايـن عـدم پـيش     . تغييرات در موجودات و انسان ها بسيار سريعتر از آنچه كه فكر مي كنيم انجام مي پذيرد  
ا تنگ شد؛ زيرا بر اثر كم شـدن جاذبـه در خـارج    بيني ها مسئله مسافرت انسان به كره ماه بود كه لباس فضايي سرنشينان براي آنه

شايد بـه ذهـن كسـي هـم نمـي      . جو و در كره ماه قد آنها بلند تر شده و لباس هاي آنها كه از مواد جامد ساخته شده بود تنگ شد
آن لحظـه بـا    رسيد كه به اين سرعت قد تغيير كند پس احتمال دارد خيلي از پارامترهاي ديگر هم دچار تغيير شـده باشـد كـه در   

  .چشم مشاهده نشده بود
امـا  . اما پس از اندازه گيري بسيار مهم تر آن است كه تحليـل كنـيم  . پس آنچه مهم است اين است كه اندازه گيري كنيم  

  چگونه تحليل كنيم؟ اصوالً چه پارامترهايي را مي خواهيم بررسي كنيم؟ چه نتايجي مي خواهيم بگيريم؟
  

  كليات طرح
ه كار ابتدا يك بانك اطالعاتي تشكيل مي دهيم و كليه فرآيندهاي ريز و درشتي كـه در سـاختمان فيزيكـي    براي شروع ب  

موجودات زنده مؤثر مي باشد را در آن قرار مي دهيم به اين مضمون كه هرآنچه كـه در محـيط اطـراف موجـودات زنـده بـوده و در       

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           

 

موجود ) سلول هاي(يست كرده و اثرات آن را بر روي كوچكترين ياخته ها ساختمان بدني آنها تغييرات مختلفي را ايجاد مي نمايد ل
  .زنده بررسي مي نماييم

  ...تغييرات شيميايي و  -2تغييرات فيزيكي  -1:تغييراتي مانند  
زيكي و جزء زير گروه هاي في... جاذبه، فشار، نور  و : هركدام از اين باال گروه ها خود زير گروه هايي دارند كه به طور مثال

بسـته بـه نـوع تغييـرات دسـته بنـدي شـده و        ... و )  هم تغيير فيزيكي ايجاد ميكند و هم شيميايي(گازها، ميكرو ارگانيسم ها، نور 
بدين منظور روش هاي خاصي براي هر تغيير مورد توجه قرار مي گيردبه اين شـكل كـه فرمـول    . تغييرات هركدام اعمال خواهد شد

بـا توجـه بـه گذشـته موجـودات و      ... از پارامترهاي فيزيكي وجود دارد و بسياري از تغييرات شـيميايي و  هاي رياضي براي بسياري 
  .مقايسه با حال حاضر مورد مقايسه قرار گرفته و در نهايت يك فرمول نهايي براي آن ايجاد خواهدشد

  
  !در خالصه چه مي كنيم

  :در نهايت مراحل كار به صورت زير خواهد بود
  

را تـا جـايي   ) يا هر تعداد را كه در نظر داشته باشيم(بانك نرم افزاري درست كرده و اطالعات يك موجود زنده  در ابتدا -1
  .كه مي خواهيم دقت داشته باشيم در آن وارد مي كنيم

سپس اطالعات مربوط به تغييرات را به آن وارد مي كنيم اين اطالعات تا حد امكان مربوط بـه فرمـول هـاي فيزيكـي،      -2
 .مي باشند... ي و رياض

مطالعه در گذشته موجودات و مشاهده حال حاضر آن ها كليد خوبي براي تست عملكرد صحيح اين نرم افزار مي باشد  -3
لذا با اعمال پارامترهاي گذشته موجودات و مشاهده عملكرد نرم افزار در حال حاضر و تصـحيح آن، قـادريم دقـت نـرم     

 .ا تصحيح نماييمافزار را باال برده و در حقيقت آن ر
براي استفاده از نرم افزار و پيش بيني تغييرات؛ آنچه را كه در نظر داريم تغيير مي دهيم و پيش بيني آنچه كه به وقوع  -4

 .دست مي آوريمه مي پيوندد را ب
اين تغييرات در فايلي ذخيـره و بـراي مقايسـه بـا ديگـر موجـودات و در ضـمن پـارامتر جديـدي بـراي چرخـه هـاي              -5

لذا هرچه موجودات بيشتري را در اين نرم افزار مورد بررسي قرار دهيم به علت به هم مربـوط  . ستمي خواهد بوداكوسي
 .بودن چرخه ها؛ دقت باالتر خواهد رفت

هرچه موجودات بيشتري مورد بررسي قرار گرفته و در بانك نرم افزاري ذخيـره شـده و هرچـه تغييـرات اعمـال شـده        -6
 .قت نرم افزار و پاسخگويي آن دقيق تر خواهد بودبيشتر و دقيق تر باشد د

اين نرم افزار يك نرم افزار خود تصحيح خواهد بود و هرچه بيشتر تغييرات اعمال و بيشـتر تغييـرات را محاسـبه كنـد      -7
 .دقت باالتري خواهد داشت

  

 :گيري نتيجه -7
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  !در نهايت چه چيز بدست مي آوريم
به طور مثال بيشترين كاربرد آن در تغييرات زيست محيطـي و احتمـال تغييراتـي    . رداين نرم افزار كاربرد هاي بسياري دا  

در حادثه نيروگاه هسته اي چرنوبيل بيشترين تغييرات و سريعترين تغييرات را در موجودات . مي باشد كه در محيط اعمال مي شود
توانستيم با استفاده از اين نرم افزار اين تغييرات احتمالي كه مي ... زنده داشتيم به طور مثال خرگوش هايي به اندازه يك خوك و يا 

  .را مشاهده و در صورت امكان از شدت آن بكاهيم
هرگاه براي مسافرت هاي فضايي كه محيط و اطراف كامالً تغيير خواهد كرد؛ قادر خواهيم بـود پـيش بينـي خـوبي بـراي        

  .مقابله با تغييرات داشته باشيم
  

مي اوريم اين است كه چگونه از سرعت تخريب محيط زيست بكاهيم؛ به اميد در نهايت آنچه بدست 
  .روزي كه از تخريب محيط زيست خودمان دست بكشيم
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