
  
  
  
   

  ۶۶-۵۳  صفحة۹۰ تابستان ، ۵۸، شمارة هفتممحيط شناسي، سال سي و 

  ي محيط زيستي نيروگاه گازي آبادان ها ريسكتجزيه وتحليل 

  TOPSISبا استفاده از روش 
  

  ۲شبنم صفاريان ،*۱علي جوزي سيد

   فني و مهندسي، دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران شمالةاستاديار گروه محيط زيست، دانشكد-۱

  sabasaffarian@yahoo.com          علوم محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات اهواز كارشناسي ارشد -۲
  ۳/۱۱/۸۹ :    تاريخ پذيرش      ۳/۷/۸۹: تاريخ دريافت

  

  چكيده
 خبرگان و ةپرسشنام ۹۹ با تكميل . ناشي از نيروگاه گازي آبادان به انجام رسيدآثارها و   ريسكبندي  حاضر با هدف شناسايي و اولويتةمطالع

هاي واحد  بندي ريسك  اولويتبراي در ادامه. ديردگبرداري نيروگاه گازي آبادان شناسايي   در فاز بهره،ها كارشناسان صنعت برق انواع ريسك
به دليل اين روش  .گيري شد  بهرهاست )MADM(گيري چند شاخصه   جمله روشهاي تصميم كه ازTOPSISنيروگاه گازي آبادان از روش 

وزن . ها استفاده شد تر در تجزيه وتحليل و رتبه بندي ريسك  در مدل و دستيابي به نتايج عينيصانكارگيري مستقيم استنباطات ذهني متخص هب
هاي هر  بندي ريسك بعد از اولويت. دست آمده روپي شانون و تكنيك بردار ويژه ب از تكنيك آنتروش اين استقرارنسبي معيارها در سومين گام 
هاي ريسك   اولويتترين مهم ، واريانس يكطرفهتحليل و تجزيه ،آزمون آماري با استفاده از ،مذكور وشگيري از ر واحد به طور جداگانه با بهره
مخازن  ،۸۰۷/۰نهاي راه اندازي واحد با سوخت گاز با وز  ريسكز آن است كهدست آمده حاكي ا هنتايج ب. شدنيروگاه گازي آبادان تعيين 

 و تعويض ۶۰۳/۰ و كار بر روي كالچ سوخت مايع با وزن در واحدبهره برداري۶۳۰/۰تحويل سوخت گاز با وزن ،۷۹۸/۰سوخت با وزن 
 كنترل و كاهش برايراهكارهايي . شود شناخته ميبادان هاي محيط زيستي نيروگاه گازي آ  ريسكترين مهمهاي گاز در واحد مكانيك از  فيلتر

اي   استفاده از تجهيزات حفاظت كننده و قطع كننده جريان برق و نيز بازديدهاي دوره از جمله اين راهكارها،شدهاي شناسايي شده ارائه  ريسك
  .استو تعميرات پيشگيرانه نسبت به ريسك آتش سوزي و انفجار نيروگاه 

  
  هژوا كليد

  ، نيروگاه گازي آبادانTOPSISتكنيك  گيري چند معياره،  روشهاي تصميم محيط زيستي،ريسكزيابي ار
  سرآغاز 

   وردن  آچهـارم در كنـار فــراهم   تــا لوقـوع انقـالب صـنعتي او
سايش و رفاه نسبي براي نسل بشريت پيام ديگري نيـز بـه همـراه              آ

توانـد در   هاي نو هر چنـد مـي   كه معرفي انرژي    تعريف    اين با ،داشت
سايش و رفاه بـه ارمغـان بيـاورد ولـي از جهـات       آها   بعضي از عرصه  

و بـه خطـر انـداختن        تـر   جديد هايديگر ممكن است با معرفي خطر     
را به صـورت    زيستي حتي ماهيت وجودي انسان    عناصر متعدد محيط  

  ). ۱۳۸۷ فام، محمد (تهديدي جدي به مخاطره افكند
هاي   فعاليت ة و ناخواست  محصول فرعي  ،آلودگي زيست محيطي  

ه محيط زيست هر چـه بيـشتر در   شد باعث كه صنعتي مختلف است  
هـاي زيـست     امـروزه بحـران   ).۱۳۸۷ شـانه، ( معرض تهديد قرارگيرد  

اي در   حذف موانع غير تعرفه     پايدار، ةحركت به سوي توسع    محيطي،

جلوگيري از اتالف و هدر رفتن منابع و ايجاد شرايطي در     راه اقتصاد، 
تـوان از    و مسائل اقتصادي را مـي      ها ت تفاهم در خصوص تعرفه    جه

دانـست   زيـست  هاي مديريت محـيط    جمله علل مطرح شدن سيستم    
ئ سطح  هماهنگي همزمان ارتقا   ديدگاه، در اين  ).۱۳۸۶ طهموريان،(

 معيـار انتخـاب خـدمات و        ،بهداشتي ايمني و  زيست محيطي،  ،كيفي
 ).۱۳۸۶،حبيبي( استـر  محصــوالت در يك جامعــه متمــدن بشـ     

 كيفيت  زيست و   محيط بنابراين مديريت سازمان بر پايه ايمني وحفظ      
ريـزي   هاي اساسي هر سازمان بايد تلقي كـرده وبـا طـرح      را از محور  
هـا ناشـي     از شـناخت دقيـق ايـن سيـستم         درست كه خود   صحيح و 

بـدون   )۱۳۸۴،رحمـاني ( كردشود اقدام به برقراري چنين نظامي        مي
گيري و توسعه تمـدن      نقش اساسي در شكل    ي الكتريكي، شك انرژ 

  ). ۱۳۸۷ ،هوشمند(بشري داشته است 
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۵۸مجله محيط شناسي شماره   ۵۴  

انرژي و مـواد شـيميايي در         آب، از طرفي مصرف مقادير عظيم    
ه ايـن صـنايع     شـد  باعـث هاي مختلف توليد انرژي الكتريكي      فرايند

بنـابراين  . همراه داشته باشد   هي زيست محيطي نامطلوبي ب    ها  ريسك
 ،هاي مديريتي مناسب سيستم اتخاذ روشها و  وها ريسك شناخت اين 

ـ       نقش مهمي در كاهش پيامد     همـراه خواهـد    ه  هـاي نـامطلوب آن ب
  .) ۱۳۸۴ سعيدي،( داشت

Cahyani   هاي مختلف مـديريت  راهبرددر مورد  ۲۰۰۳در سال
 از طريـق انتخـاب       و  منتـشر كـرد    اي مقالـه  AHPروش   بـا ريسك  

 مـديريت   راهبـرد ثـر بخـشي     ا  سـطوح ريـسك، هزينـه و       معيارهاي
 ، كـرد  آبي را ارزيابي   منابع دو نيروگاه حرارتي و     ها و  ريسك، سياست 
تحليل ريسك در دو نيروگاه را به انجام رسانيد و در            سپس تجزيه و  

نهايت نيروگاه حرارتي سطوح ريسك باالتري را به خـود اختـصاص            
اسـتفاده   مناسب براي مديريت هر يك از نيروگاهها با           راهبرد داده و 

 ).Cahyani, 2003 (شدانتخاب  AHPاز 

Sahu    بهداشـتي انتـشار     آثـار  اي در مـورد     مقاله ۲۰۰۹در سال 
  و در ايـن مقالـه اشـاره شـده     ارائه داد  نيروگاههاي با سوخت فسيلي   

كننـد   استفاده مي ) زغال سنگ (هاي فسيلي    نيروگاههايي كه سوخت  
وجود آمـدن    ه باعث ب  هاي سمي  به دليل انتشار مقادير زيادي آالينده     

هايي بر سالمت انسان از طريق       ي زيست محيطي و آسيب    ها  ريسك
  ).Sahu, 2009(كنند  انتشار گازهاي گلخانه اي وارد مي

Kirchsteiger اي در مــورد ارزيــابي   مقالــه۲۰۰۷ ســال در 
ي زيـست محيطـي و ايمنـي مربـوط بـه گـرفتن كـربن                هـا   ريسك
   .ارائه داد سازي آن از نظر مديريت ريسك وذخيره

تغييـرات  (ي در سطح جهاني ها ريسكبا تمركز بر در اين مقاله   
هـاي سراسـر دنيـا در        موضوع كليدي نـسل   گفته شده كه    ) آب وهوا 

فراواني منابع فـسيلي نيـست بلكـه موضـوع احتمـال بـاالي               آينده،
اي باشـد، و راه      گرمايش جهاني بـه علـت انتـشار گازهـاي گلخانـه           

هـاي پيـشرفته در      اسـاس فنـاوري    انتشار بر  هاي آن جلوگيري از    حل
 صنعتي؛ كنترل وكاهش توليـد گازهـاي        تأسيساتنيروگاهها و ديگر    

 اســـتريــسك   جلــوگيري از  نــامطلوب، محــدوديت عواقــب و   
)Kirchsteiger, 2007. (  

عنـوان  بـه    پژوهشي را    ۱۳۸۶عاملي و همكارانش در سال       جبل
گيـري چنـد     تـصميم  فراينـد بندي ريسك پـروژه بـا اسـتفاده از           رتبه

   .شاخصه انجام دادند
، عـدم اطمينـان و     تأثيردر اين مطالعه از چهار شاخص احتمال،        

در  .هـا اسـتفاده شـد    بندي ريسك هاي رتبه توانايي به عنوان شاخص   

 از فقـط ها،  انتها از بين روشهاي معرفي شده براي رتبه بندي ريسك    
بــل  ج(  مــوردي اســتفاده شــده بــود   ةدر مطالعــ Topsisروش 
   ).۱۳۸۶،عاملي

 كه در جنـوب      هكتار ۲۱وسعت تقريبي    نيروگاه گازي آبادان به   
 - كيلـومتري جـاده آبـادان      ۹غرب ايران و جنوب جلگه خوزستان در      

هـاي   و عـرض  )۴۸، ۵۰ْ َ(تـا  ) ۴۸، ۲۱ْ َ (هاي شرقي    ماهشهر بين طول  
 مگاوات در ۶/۴۹۳ظرفيت توليدي با ) ۳۰، ۵۸ْ َ(تا  ) ۳۰، ْ ۲۴´( شمالي

ه است كه در اين تحقيـق بـه         شد شادگان واقع    ةقه حفاظت شد  منط
  . موردي مورد بررسي قرار گرفتة مطالعةمثاب

 نيروگاه نظير واحد الكتريك، اين پژوهش واحدهاي مختلف در

  مطالعاتي در نظر گرفته شد وةابزار دقيق، به عنوان محدود مكانيك،
  . از نظر محيط زيستي مورد بررسي قرارگرفتند

موقعيــت واحــدها و جانمــايي تجهيــزات ) ۱ (ةكل شــماردر شــ
   مطالعاتي نمايش داده شده استةمختلف محدود

  

  مواد و روشها
 هاي انجام شده در بخش محيط زيـستي        آزمايش: لگام او

  نيروگاه گازي آبادان 
گازوئيل است   نيروگاه گازي آبادان داراي سوخت مصرفي گاز و       

ي نيروگـاه بـه فـضا منتـشر         هـا   دودكـش  بـا وآالينده هاي توليـدي     
  . شوند مي

 Testoدر زمان انجام اين پژوهش از دستگاه آنااليزر گاز مدل

350xl گيــري  انــدازهبــراي  انگلــستان كــه سنــسورهايي  ســاخت
گيري ذرات معلق و ديگر       اندازه براي مختلف هوا را دارد،    ها مشخصه
ش هـا بـه رو     اسـتفاده و آزمـايش     هاي استاندارد هواي پاك    مشخصه
  .  انجام شدموضعي

ذكر است كـه بـا توجـه بـه اسـتاندارد محـيط زيـستي،                شايان  
 ارتفــاع ۳/۲ آزمــايش آالينــده هـاي هــوا از بـراي هــا  بــرداري نمونـه 

   .ها انجام گرفت دودكش
هاي نيروگـاه    موقعيت و نوع آالينده   ) ۳ ،۲ ،۱(  شمارة در جداول 

   .ائه شده استدر قالب جدول ار و برداري و بررسي گازي آبادان نمونه
به منظور تجزيـه وتحليـل نتـايج بـه دسـت آمـده از سـنجش             

حـداقل ،   (هاي آمار توصيفي     هاي درون نيروگاهي از شاخص     آالينده
 و  )ميانگين، واريانس، انحراف از معيار، انحراف از ميـانگين           حداكثر،

  .شد مقايسه با استانداردها استفاده برايها  آزمون آماري ميانگين



  
  
  
  

 ۵۵  ... زيستي نيروگاه گازي آبادان  هاي محيط تجزيه وتحليل ريسك

  

  موقعيت واحدها و تجهيزات مختلف نيروگاه گازي آبادان): ۱(ة مارشکل ش

  

  هاي خروجي  آاليندهتحليل و تجزيه برایها  ميزان آالينده برداري، نوع و  موقعيت نمونه:)١( شمارة جدول

  هاي نيروگاه گازي آبادان  از دودکش
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 ۱  ۱واحد  گاز  ۴۴/۳  ۵/۱۷۹  ۵/۱۷۹  ۰  ۲/۶  ۵/۴  ۰  ۵۳۰  ۴۰  ۸/۱۰  ۸/۵۳۸

 ٢  ۲واحد  گاز  ۴۸/۳  ۹/۱۷۹  ۶/۱۷۶  ۰  ۵/۴  ۰  ۰  ۵۳۳  ۳۹  ۵/۱۳  ۴/۵۴۹

 ٣  ۳واحد  گاز  ۵۱/۳  ۴/۱۷۵  ۴/۱۷۵  ۰  ۳/۴  ۷/۱  ۰  ۵۴۰  ۳۸  ۱/۱۳  ۹/۵۱۴

 ٤  ۴واحد  گاز  ۳۶/۳  ۱۶۴  ۱۶۴  ۰  ۸/۴  ۶۸  ۰  ۵۲۷  ۳۹  ۵/۱۳  ۵/۴۱۴

 ٥  ۱واحد  گازوئيل  ۲/۵  ۳/۲۰۵  ۳/۲۰۵  ۰  ۱/۱۰۶  ۴/۱۴  ۰  ۵۴۱  ۲۱  ۱/۱۵  ۱۸/۰

 گازوئيل  در مدار توليد نبود۲واحد 
 ٦ ۲واحد 

 ٧  ۳واحد   گازوئيل  ۴۷/۵  ۶/۲۳۱  ۶/۲۳۱  ۰  ۳/۱۱۷  ۰  ۰  ۲۷/۴  ۲۱  ۵/۱۴  ۵۱/۰

 ٨  ۴ واحد  گازوئيل  ۳۸/۵  ۳/۱۹۱  ۳/۱۹۱  ۰  ۲/۹۹  ۰  ۰  ۵۶۳  ۲۳  ۶/۱۴  ۶۷/۰
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  موقعيت نمونه برداري، نوع وميزان ): ۲(شمارة  جدول

   استاندارد هواي پاک
  PPMواحد 

g
r/
m
³

µ 
   ف

ردي
 

 ايستگاه
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  ۱۸۹  ۹/۰  ۰  ۲/۱  ۰۳/۰  يددر ورو  ۱

۲  
جايگاه 
  ۹۴  ۸/۰  ۱/۰  ۵/۰  ۰۴/۰  سوخت

۳  
جنب سايت 

  ٧٦  ۵/۰  ۱/۰  ۴/۰  ۰۳/۰  اداري

  ۱۱۱  ۳/۰  ۰  ۲/۰  ۰۲/۰  جنب پست  ۴

۵  
روي  هروب

  ۱۲۲  ۶/۰  ۱/۰  ۸/۰  ۰۴/۰  تعميرات

  
  برداري، نوع وميزان  موقعيت نمونه): ۳( شمارة جدول

  گيري آلودگي صدا اندازه

  ايستگاه  رديف
Leq (30 min) 

 در  dB(A)ميزان
 وضعيت روز

 dB(A) استاندارد

  در وضعيت روز
 منطقه صنعتي

  ۹/۵۶  يددرب ورو  ۱

  ۶/۶۶  جايگاه سوخت  ۲

۳  
جنب سايت 

  اداري
۶۴  

  ۳/۶۲  جنب پست  ۴

۷۵  

  
 ۴، در   گازي آبـادان   بررسي آلودگي صوتي محيط نيروگاه       براي

 Casllacellسـاخت    Cell440 صداسنج   از دستگاه  ايستگاه نيروگاه، 
آزمون استفاده شد و با روش  IEC651.1979  دانگلستان و استاندار

وضـعيت   ،SPSSر هـاي جامعـه بـا كمـك نـرم افـزا         آماري ميانگين 
  .آلودگي صوتي نيروگاه ارزيابي شد

 خطرنـاك نيروگـاه از     زايـد به منظور شناسايي پسماندها و مواد       
 و منـابع و كيفيـت پـسماندهاي         مه واحدهاي مورد مطالعه بازديـد     ه

 وايـد تعيين ز   و بررسي،  تحليل  و  تجزيه و پس از     شدتوليدي شناسايي   
  . شدتعيين UNEPپ خطرناك بر اساس فهرست يونخطرناك و غير

  بندي عوامل ريـسك نيروگـاه       شناسايي و اولويت  : گام دوم

  برداري  گازي آبادان در فاز بهره

 درك كامـل  بـراي   دومگـام  در ،به منظورانجام اين تحقيـق 
 هـاي  تحقيق، مـصاحبه  مسئله هاي مؤلفه و ابعاد شناسايي ،مفاهيم

 خبرگـان نيـز   و مـديران  ،بـا كارشناسـان   اي شـونده  هـدايت  و آزاد
 شناسـي   كتاببه توجه با  كهآمد عمل هب نيروگاه مختلف واحدهاي

 مهـم  معيار و شاخص۹۵ نيروگاه، موجود وضعيت بررسي  وتحقيق
ابــزار دقيــق، ( واحــد ۹ از ميــان) محــيط زيــستي( ارزيــابي ريــسك

سپس با  .شد شناسايي بادانآنيروگاه گازي ...) برداري، مكانيك بهره
هـا در    مون فرض نسبت  آزانجام   و    دلفي هاي هگيري از پرسشنام   بهره

پـس از   .  مـورد تقليـل يافـت      ۸۰ ريسك به    هاي معيار ، ۰۵/۰ سطح
كاركنان هـر واحـد   ( گروه تحقيق ، توسط معيارهاترين مهمشناسايي 

اس يمقگيري از  با بهره وكردتكميل را TOPSIS ةپرسشنام )نيروگاه
  و مـي تبـديل    كيفـي بـه ك     هـاي   پرسـشنامه   ايـن  اي دوقطبي فاصله 

   . شد تشكيل براي هر واحدرييگ ماتريس تصميم
  هـر شـده  ي شناسـايي ها ريسك گام   ۶  بعدي با تهيه   ةدر مرحل 

 واريـانس   تحليـل   و  تجزيـه انجام   بادر نهايت   . بندي شد  ، اولويت واحد
 واحد نيروگاه از   ترين  مهم SPSSگيري از نرم افزار      يك طرفه با بهره   

 تـرين   مهـم و بـدين ترتيـب      شـد ن  لحاظ شاخص محيط زيستي تعيي    
روشهاي مـورد   ،در ادامه. عوامل ريسك در كل نيروگاه مشخص شد      

 تحقيـق،   ايـن آمـاري  ةجامعـ  .دشـو  استفاده در پژوهش تشريح مي

  .نيروگاه بودند واحد هر كاركنان و سرپرستان مديران،
با توجـه  . است كارمندنفر ۲۰۰ داراي مجموع در نيروگاه مذكور

هـاي    از تكميـل پرسـشنامه     هـا   ريسك شناسايي   ةرحلكه در م   به اين 
زمـون  آ هـا بـا    نامه ايـن پرسـش    استفاده شد و   دلفيروش  خبرگان به   

شرط بـيش   با توجه به وجود      ها تجزيه وتحليل شدند و     فرض نسبت 
 آمـاري   ةحجم جامعـ   ماري،آ زمونآ استفاده از اين   براي    نمونه ۳۰از  

 مـاري  آ ظر گـرفتن شـرط    نو با در    زير ةاز رابط  )گروه دلفي (مخاطب  
  :  محاسبه شد پرسشنامه۹۹برابر 
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ضـريب اطمينـان   =  X    حجم نمونـه انتخـابي   = n: در اين رابطه 

Z1 = جمعيت پايه     e  =ميزان خطا  

n = انتخابيةحجم نمون X     =۹۵  %   Z1 =۲۰۰      e  =۱/۰    



  
  
  
  

 ۵۷  ... زيستي نيروگاه گازي آبادان  هاي محيط تجزيه وتحليل ريسك

ـ  در اين مقاله     ة تعيـين تعـداد پرسـشنام   بـراي دي رويكـرد جدي
TOPSIS  بــدين منظـور در واحــدهايي از نيروگــاه كــه،  .شــد ارائـه 

به تعداد معيارهاي     وزن با تكنيك بردار ويژه صورت گرفت،       ةمحاسب
در رابطه با ديگر     .شد پرسشنامه توزيع    ،موجود در آن واحد نيروگاهي    

 ۲۲ توزيـع    ةيجفرمول زير مورد استفاده قرار گرفت كه در نت         واحدها،
  .پرسشنامه را به دنبال داشت

  
, q=1-p  )   ۲ (ةرابط

2

2

d

pqz
n   

  
 p انتخابيةحجم نمون= n: در اين رابطه          احتمال موفقيت=  

z =ضريب اطمينان     d= خطادرصد   
n= انتخابيةحجم نمون p      =۰۵/۰     z =۹۵   % d  =۰۱/۰  

 به منظور محاسبه اولويت بندي شداره اش تر طور كه پيش همان
 :هاي زيراقدام شد طي گام TOPSIS به روش ها ريسك

 اقليدسي به ماتريس  ري با كمك نرميگ ماتريس تصميم - ۱
 . شدشده، تبديل مقياس  بي

        ):    ۳ (ةرابط
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  .آمدمقياس موزون به دست  ماتريس بي - ۲
   

nnD                                 ):    ۴(رابطه  WNV      
  

مـاتريس قطـري از      W مـاتريس بـي مقيـاس مـوزون و           ،كه در آن  
ها با W در اين پژوهش .ستها ي به دست آمده براي شاخصها وزن

تكنيـك بـردار   .  محاسـبه شـد  نتروپي آدو روش تكنيك بردار ويژه و 
توسـط   نتروپـي آو تكنيـك     MATLABويژه با استفاده از نرم افزار       

 Wدر مـاتريس قطـري       NDبراي ضرب   .انجام شد  Excel افزار نرم

بنابراين در روش بردار ويژه      .شداستفاده   MATLABنيزاز نرم افزار    
  :ها طبق مراحل زير عمل شدW ةبراي محاسب

  A تشكيل ماتريس -۱
  )A- λ.I(  ن ماتريسكردمشخص  -۲ 
  )A- λ.I(محاسبه دترمينان ماتريس  -۳
 -A(      دترمينان ماتريس -۴ λ.I (    را مـساوي صـفر قـرار داده وλ 

  . شود محاسبه مي

  هـــــــــ ده و آن را در رابطــنامي λ max را λرينـــ بزرگت-۵
× W= 0)A- λmax.I (۱قرار داده به شرط=W ε  و با استفاده

 ,Nikoomaram دشـو  هـا محاسـبه مـي   Wiاز اين رابطـه مقـادير   

، با تكنيك آنتروپي  ها   ي به دست آوردن اوزان شاخص      برا و )(2009
            )ChangHung,2009(، ) Sachdeva,2009( شدهاي زير طي     گام

)Srdjevic,2004.(  
  

              Pij ةمحاسب -۱گام 
  
  
  
  
  

  Ej مقدار آنتروپي ةمحاسب -۲ گام

  

     dj مقدار عدم اطمينان ةمحاسب -۳گام 
                   jjj Ed  ;1  

  
                                                             wj اوزان ةمحاسب -۴گام 

  
  
  
  

' اوزان تعديل شده ةمحاسب -۵گام 
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Ai)(آل مثبت  حل ايده راه - ۳

آل منفي   ايدهحل  و راه)(Ai
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۵۸مجله محيط شناسي شماره   ۵۸  

آل منفي و  حل ايده اندازه فاصله بر اساس نرم اقليدسي به ازاء راه - ۴
  آل مثبت و گزينه حل ايده  راهيگزينه مثبت و همين اندازه به ازا

  : مدمنفي به صورت زير بدست آ
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. شد ال به صورت زير محاسبه  حل ايده  به راهAiنزديكي نسبي  -۵
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 و بر اسـاس ترتيـب       شدها در اين مرحله انجام        بندي گزينه    رتبه -۶

ترين اهميـت   هاي موجود را بر اساس بيـش        توان گزينه    مي Ciنزولي  
 ,Opricovic( كــردبنــدي  هتبــر 2004( )Dag˘deviren,  2009( 

)Mahmoodzadeh,  2007( )Onut,  2008( )  Dodangeh, 

2010(.  
  

  نتايج
  هاي محيط زيستي نيروگاه گازي آبادان نتايج آزمايش

 برايانتشار هوا در نيروگاهها وابسته به تكنولوژي مورد استفاده      
نتــايج  ).Athanasios,2008(ســت توليــد بــرق و كيفيــت ســوخت ا

هـاي هـواي نيروگـاه گـازي         هاي انجام داده بر روي آالينده      آزمايش
هـا   آزمون آمـاري ميـانگين    هاي آمارتوصيفي و     تحليل  و  تجزيهآبادان،  

 جـداول ذيـل   استاندارد سازمان محيط زيست طبـق        مقايسه با    براي
   :كه حاكي از اين است

 مربوطه ها آزمايشدر CO2 ميانگين :) CO2(دي اكسيد كربن -
بيشترين وكمترين مقـدار     .استگرم بر متر مكعب       ميكرو ۲۶/۴برابر  

 با سـوخت    ۴متعلق به دودكش واحد     ۳۶/۳ و ۴۷/۵ن به ترتيب برابر     آ
   .در حالت توليد است) گازوئيل(  با سوخت مايع۱گاز ودودكش واحد 

هاي صـورت     در سنجش  COميانگين   ):CO( منوكسيدكربن -
 بيـشترين و  . اسـت  مكعـب  ميكرو گرم بـر متر     ۶۵/۱۲ با    برابر گرفته

 با ۴ متعلق به دودكش واحد   ۰و ۶۸ ن به ترتيب برابر    آ كمترين مقدار 
.  با سوخت گازوئيل در حالت توليد است۴سوخت گاز ودودكش واحد 

 ۴ و۱،۲،۳ميــانگين ميــزان منواكــسيد كــربن از خروجــي واحــدهاي 
   .نيروگاه از استاندارد كمتر است

 ميـانگيني برابـر     هـا   آزمـايش نتايج   ):NO( اكسيدنيتروژنمنو -
بـه ترتيـب     آن   بيـشترين وكمتـرين مقـدار     . دهـد  را نشان مي  ۱/۱۸۹

 بــا ســوخت گــازي ۴ متعلــق بــه دودكــش اگــزوز واحــد ۱۶۴و۲۳۱
   . با سوخت گازوئيل است۳ودودكش واحد 

، ۵۷۱/۱۸۹ها برابـر     ميانگين اكسيد  ):NOX(هاي ازت    اكسيد -
 متعلـق بـه     ۱۶۴و۲۳۱ به ترتيـب برابـر        آن رين وكمترين مقدار  بيشت

 بـا سـوخت   ۳ با سوخت گازي ودودكش واحد ۴دودكش اگزوز واحد    
  .گازوئيل است

 ۴و۱،۲،۳هاي ازت از خروجي واحـدهاي         ميانگين ميزان اكسيد  
   .نيروگاه از استاندارد كمتر است

  SO2  ميـانگين  هـا   آزمـايش  در نتايج    SO2دي اكسيد گوگرد     -
  . است ۹۸۳/۴۸برابر

ــدار  ــرين مق ــرآكمت ــدار  و ۳۰/۴ ن براب ــشترين مق ــر آن بي براب
  .  در دو حالت گاز سوز و گازوئيلي است۳متعلق به واحد   و۳۰/۱۱۷

ــسيد   ــزان اك ــانگين مي ــدهاي    مي ــي واح ــاي ازت از خروج ه
   .نيروگاه از استاندارد كمتر است۴و۱،۲،۳

- Cx  Hy :  را نـشان  ۲۸۸.۴۲۲بر  ميانگيني براها آزمايشنتايج 
 و ۴۰/۵۴۹ بـه ترتيـب برابـر      آن   بيشترين وكمتـرين مقـدار     .دهد مي
 بـا سـوخت گازوئيـل و دودكـش          ۱ متعلق به دودكش واحـد       و۱۸/۰

  .  با سوخت گاز در حالت توليد است۲واحد
 T-Gas- :      ۴ميانگين كل دمـاي هـواي خروجـي از دودكـش 
كمترين وبيشترين   ،ستا درجه   ۵۲۳ برابر   ها  آزمايشواحد نيروگاه در    

 بـا   ۴و۳ متعلـق بـه واحـد هـاي          ۵۶۳و۴۲۷ن به ترتيب برابر     آمقدار  
  . استسوخت گازوئيل 

O2-  :  كمتـرين   ۵۸۵/۱۳ برابـر    ها  آزمايشاكسيژن در   ميانگين ،
است كه بيـشترين    ۱۰/۱۵و۸۰/۱۰وبيشترين مقدار آن به ترتيب برابر     

مقدار متعلق به    با سوخت گازوئيل و كمترين       ۱مقدار متعلق به واحد     
   . گاز است با سوخت۱واحد 

H  2S,NO2   Hميانگين كل   : - 2S,NO2  برابـر  ها آزمايش در 
  . است ۰

 .در تمام موارد و محدودها صفر بـوده اسـت   H 2S,NO2ميزان 
هـاي نيروگـاه، در    شايان ذكر است، به علت زياد بودن نتايج آزمايش        



  
  
  
  

 ۵۹  ... زيستي نيروگاه گازي آبادان  هاي محيط تجزيه وتحليل ريسك

ايج ارزيابي صداي محيط    نت.  به آوردن چند مورد اكتفا شد      فقطاينجا  
 ايـستگاه از نيروگـاه صـورت گرفـت و        ۴نيروگاه گازي آبادان كه در      

 هـاي صـنعتي كـه      آن با استاندارد آلـودگي صـوتي محـيط   ةمقايس

dB۷۵ نشان داد كه در تمام ايستگاهها ميزان صـدا كمتـر از             است ،
  .حد مجاز است

اسـت كـه   حـاكي از آن    توليديزايدها مواد     داده تحليل  و  تجزيه
 مـورد   ۱۰يان مواد شناسايي شده،    نوع ماده شناسايي شده كه از م       ۱۹

. دارد مورد آنها در طبقـه مـواد خطرنـاك جـاي      ۹خطرناك و آنها غير 
 ، )UNEP( خطرناك بـودن ايـن مـواد بـر اسـاس فهرسـت يونـپ              

RCRA،         اشتعال  ،بودن  و يا دارا بودن يكي از چهار خصوصيت سمي
  .ي شديد تعيين شدردگي و ميل تركيبخو پذيري،

  

  

  

 هاي اتمفسري در آمار توصيفي آال ينده): ۴( شمارة جدول

  بادانايستگاههاي مختلف نيروگاه گازي آ

ف از معيار
انحرا

ن 
ف از ميانگي

انحرا
 

ن
ميانگي

حداکثر 
حداقل 
تعداد 
 

نام 
صه

شخ
م

  

٧ ٣٦/٣ ٤٧/٥ ٢٦٢/٤ ٣٨٥/٠ ٠٢١/١ CO2 

٧ ١٦٤ ٦٠/٢٣١ ٥٧١/١٨٩ ٥٤٤/٨ ٦٠٧/٢٢ NOX 

٧ ١٦٤ ٦٠/٢٣١ ١٠٠/١٨٩ ٦٤/٨ ٨٧/٢٢ NO 

٧ ٣٠/٤ ٣٠/١١٧ ٩٤٣/٤٨ ٨٢١/٢٠ ٠٨٩/٥٥ SO2 

٧ ٠ ٦٨ ٦٥٧/١٢ ٤٢٧/٩ ٩٤٣/٢٤ CO 

٧ ٤٢٧ ٥٦٣ ٥٢٣ ٦١٤/١٦ ٩٥٨/٤٣ T-

Gas 

٧ ٨٠/١٠ ١٠/١٥ ٥٨٥/١٣ ٥٣٨/٠ ٢٤٢/١ O2 

٧ ١٨/٠ ٤٠/٥٤٩ ٤٢٢/٢٨٨ ١٣٧/١٠٣ ٨٧٥/٢٧٢ Cx 

Hy 

  

  NOXارد آالينده مقايسه با استاند):۵(جدول شمارة 
  

  

  
  

  

شناسايي و اولويت بندي عوامل ريسك نيروگاه گازي 

  آبادان در فاز بهره برداري 
تعيين معيارهاي   ها به منظور   زمون فرض نسبت  آ ماريآ بررسي
هاي  تعويض كابل ،تميزكاري تجهيزات با اسپري     داد كه  نهايي نشان 

روشـنايي اگـزوز    كاري ديـزل ژنراتـور،    سرويس فشار قوي و ضعيف،   
و سرويس اگزاست  LVكار بر روي تابلو  سرويس مخزن روغن، فن،
 Oilكـار بـر روي فـن   ي  ومعيارهاالكتريكدر واحد هاي سقفي  فن

mist ،     رفـع نـشتي     هـاي هـواي پـالس كلينيـك،        كار بر روي جـت
در واحـد  Sump tank  مخـزن  ة، تخليVC3و  VR4گازوئيل از ولو 

خنك كـاري   هاي خالي،  جايي كپسول  به جا عمليات شيفت،  و مكانيك
كه  نآتش نشاني، به دليل     آ در واحد    دا دراوردن آژير  قين فن و به ص    

هـا بـراي     زمون فرض نـسبت    آ تحليل ه شده ازتجزيه و   مقدار محاسب 
 دليل كـافي    ۰۵/۰در سطح     كمتر بودند،  ۹۶/۱معيارهاي ذكر شده از     

   .براي رد فرض صفر وجود ندارد

 درصـد از كارشناسـان موافـق معيـار          ۵۰ اين ادعا كه     در نتيجه 
 نتايج شناسايي معيارها بـا روش دلفـي درشـكل          .مورد نظرند رد شد   

   .شان داده شده است ن)۲(شمارة 
  الكتريـك  در واحـد   تميزكاري تجهيزات با اسپري،    ،براي نمونه 

 اسـت  ۴۱/۱ برابـر    ۶ مقدار محاسـبه شـده از فرمـول       كه   به دليل آن  
 درصد از كارشناسـان  ۵۰ اين ادعا كه  ۹۶/۱≤۴۱/۱به دليلبنابراين 

  .شدموافق معيار مورد نظرند رد 
  
  

  )۶(رابطه
  
  

                نسبت نمونه=     pنمونه تعداد = n: كه در اين رابطه

P0 =رح شده مطادعاي q=1-p  
  

  متغير  ۳۵۰=مقدار استاندارد
 مارهآ ۹۵فاصله اطمينان

 ةدرج
 ازادي

سطح معني 
 داري

 اختالف ميانگين
  حد پايين  حد باال

NOX ۷۷۵/۱۸- ۶  ۰  ۴۲/۱۶۰- ۳۳/۱۸۱- ۵۲۰/۱۳۹- 

nqp

pp
z

/00
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  ها نتايج نهايي شناسايي معيار):۲( شمارة شکل

  
  عوامل ريسك از الگـوريتم  )تحليل(بندي  سپس براي اولويت

TOPSIS   هـاي   رتبـه بنـدي ريـسك     ) ۶ (ة جدول شمار  .شد استفاده
 نــشان TOPSISاده از روش بــرداري را بــا اســتف هــاي بهــره واحــد

، دست آمده   بهشايان ذكر است، به علت حجم باالي نتايج          (دهند مي
   .) به آوردن يك مورد اكتفا شدفقطدر اينجا 

نـشان داد كـه     هـاي مختلـف      ها بـراي واحـد     نتيجه اين تحليل  
    عبارتند ازبه ترتيب ي هر واحدها ريسك ترين مهم

   ،ها بازديد از ترانس: در واحد الكتريك
  ، رايانهكار با  : اداريدر واحد
   ، تزريقات:  درمانگاهدر واحد
   ،واحدها فين فن شويو شت :نشاني تشآ در واحد
  پست، بازديد از تجهيزات :  پست در واحد
   ،تهيه وتوزيع غذا:  خدماتدر واحد
   ، تحويل سوخت: انباردر واحد
   اندازي واحد با سوخت گاز، راه: برداري  بهرهدر واحد
   ،مايع سوخت كار بر روي كالچ: مكانيك در واحد
 ابـزار    تجهيـزات  كاري  تميزكاري وسرويس  :دقيق    ابزار در واحد 

   .دقيق
 از تفاوت بين واحدهاي مختلف نيروگـاه  در نهايت براي بررسي  

زمـون   آ  اسـتفاده شـد كـه نتيجـه        LSD هاي توكي، دانكن و    زمونآ
LSD   كـه در جـدول      چنـان اسـت    شـده    ذكـر  )۷(شـمارة    جدولدر

 زمون با ساير  آ درهر دو    برداري مكانيك و بهره  شود واحد    مشاهده مي 
) ۳(شــمارة  شــكلدر  دارد ودار  معنــي واحــدهاي نيروگــاه اخــتالف

.ترين عوامل ريسك محيط زيـستي نيروگـاه آورده شـده اسـت              مهم

  د بهره بردارياولويت بندي عوامل ريسک در واح):۶( شمارة جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رتبه (W) وزن  )+Cl (لآ حل ايده  راه بهنزديكي نسبي ها معيار واحد

 ۱  ۰۴۹/۰ ۸۰۷/۰ راه اندازي واحد با سوخت گاز

 ۲  ۰۴۷/۰ ۷۹۸/۰ مخازن سوخت

)ايستگاه گاز(تحويل سوخت گاز  ۶۳۰/۰  ۰۵۰/۰  ۳ 

 ۴  ۰۵۲/۰  ۵۳۰/۰ تعويض فيلتر سوخت گاز

 ۵  ۰۵۰/۰ ۵۱۹/۰ برق دار كردن ترانسها

Cool down  ۷  ۰۵۵/۰ ۴۵۰/۰ ن واحدكرد 

 ۸  ۰۵۱/۰ ۳۸۰/۰   گازوئيلتغيير سوخت واحد از گاز به

 ۹  ۰۵۱/۰ ۳۵۶/۰ راه اندازي واحد با سوخت مايع

مايع راه اندازي و تست تجهيزات سيستم سوخت  ۳۴۹/۰  ۰۴۸/۰  ۱۰ 

 ۱۱  ۰۴۵/۰  ۳۴۵/۰ كاري راه اندازي و تست تجهيزات سيستم خنك

كاري اندازي و تست تجهيزات سيستم روغن راه  ۳۴۳/۰  ۰۴۸/۰  ۱۲ 

 ۱۳  ۰۴۷/۰ ۳۳۹/۰  وخت واحدن سكرددوگانه 

 ۱۴ ۰۵۰/۰ ۳۱۷/۰ ها تست و راه اندازي ديزل

 ۱۵ ۰۵۰/۰  ۲۲۷/۰ انتقال سوخت گازوئيل به واحد و مخازن

)تخليه سوخت(تحويل سوخت مايع  ۱۸۵/۰ ۰۵۱/۰  ۱۶ 

 بر
ره

به
ي

دار
 

 ۱۷  ۰۴۵/۰ ۰۹۸/۰ هواگيري فيلترهاي سوخت گازوئيل



  
  
  
  

 ۶۱  ... زيستي نيروگاه گازي آبادان  هاي محيط تجزيه وتحليل ريسك

  محيط زيستي نيروگاه مقايسه واحدها در ارزيابي ريسك LSDجدول ):۷( شمارة جدول

  

  ۰۵/۰ در سطح وجود اختالف معني داري
 پس از بررسـي     ،از لحاظ شاخص محيط زيستي در كل نيروگاه       

 كل واحدها در نيروگاه مشخص شـد كـه   ة و مقايس  جداگانه هر واحد  
 يهـا  ريـسك  و اسـت تـرين واحـد     مكانيك مهم  برداري و  واحد بهره 

 كـه بـه     ايستگاه گاز  مخازن سوخت و   اندازي واحد با سوخت گاز،     راه
  برداري به خود اختـصاص      ل تا سوم را در واحد بهره      ترتيب اولويت او

تعـويض   وخت مـايع، ي كـار بـر روي كـالچ سـ     هـا   ريسكاند و    دهدا
 كـه بـه     هـاي اسـكيد گـاز       سرويس و روانكاري لوله    فيلترهاي گاز و  

  تـرين   مهـم  ل تا سـوم را در واحـد مكانيـك دارنـد،       ترتيب اولويت او
   .ند هستي نيروگاهها ريسك

راه انـدازي واحـد بـا    ي هـا  ريـسك  )۳ (شـمارة بر اساس شكل    
حويـل  ت و ،۷۶۰/۰مخازن سوخت بـا وزن      ،  ۸۰۷/۰سوخت گاز با وزن   
 كار بر روي كـالچ سـوخت مـايع بـا وزن     ،۶۳۰/۰ سوخت گازبا وزن 

كه به ترتيب اولويـت     ۵۸۵/۰با وزن    هاي گاز   و تعويض فيلتر   ۶۰۳/۰
تـرين   مهـم  بـه علـل زيـر     انـد     را به خود اختصاص داده     پنجم ل تا او 

   .ندستهي نيروگاه ها ريسك
ـ تعيين و به داليـل زيـر        اين عوامل   توسط گروه خبرگان      دتأيي

  :اند هكرد
  

  

 زيست محيطيهاي عوامل  ترين اولويت مهم): ۳( شمارة شكل

  بادانآنيروگاه گازي 
  

 سيـستم،   انـدازي   راه بـراي  :راه اندازي واحد با سوخت گاز      -
توربين فعال شده و هواي قسمت ورودي در داخل كمپرسور فـشرده            

هواي فشرده از كمپرسور بـه داخـل فـضاي حلقـوي اتـاق               .شود مي
راق جريان يافته و در حين عبور از خط با سوخت مخلوط شـده و     احت

ها نبايـد مقـدار    در هنگام روشن شدن مشعل     .گيرد انفجار صورت مي  
 انفجـار  خطرزيادي مواد سوختني و هوا در محفظه احتراق باشد زيرا        

در راه اندازي واحـد بـا گـاز خطـر نـشت             بنابراين   .در آن وجود دارد   

 واحدها اداري انبار پست الکتريک درمانگاه اتش نشاني ابزار دقيق خدمات مکانيک بهره برداري

- ۰۳۲/۰ * ۱۵۲/۰ * ۱۵۳/۰‐  ۰۱۷/۰‐  ۱۴/۰  ۹۷/۰‐  ١/٠‐  ٠٥٢/٠‐  ١١٩/٠‐ يادار _   

۰۸۶/۰ * ۲۷۱/۰ * ۳۴۴/۰‐  ۱۰۱/۰  ۲۶۵/۰  ۰۲۶۱/۰  ١١٩/٠  ۰۶۶/۰  _ ١١٩/٠  انبار 

۰۱۹۶/۰ * ۲۰۵۱/۰ * ۰۱۱/۱‐  ۰۳۵/۰  ۱۹۹/۰  ۰۴۵/۰‐  ۰۴۷/۰‐  _ ۰۶۶/۰‐  ۰۵۳/۰  پست 

۰۶۷۳/۰ * ۲۵۲/۰ * ۰۵۳/۰‐  ۰۸۲/۰‐  ۰۲۴۶/۰  ۰۰۲/۰  _ ۰۴۷/۰  ۰۱۹/۰‐  ۱/۰  الکتريک 

۰۶۴۶/۰ * ۲۵۰/۰ * ۰۵۶/۰‐  ۰۸۰/۰  ۲۴۴/۰  _ ۰۰۲/۰‐  ۰۴۵/۰  ۰۲۱/۰‐  ۹۳۷/۰  درمانگاه 

- ۱۷۹/۰ * ۰۰۶/۰ * ۳۰/۰‐  ۱۶۴/۰‐  _ ۲۴۴/۰‐  ۲۴۶/۰‐  ۱۹۹/۰‐  ۲۵۶/۰‐  ۱۴۶/۰‐  اتش نشاني 

- ۰۱۵/۰ * ۱۷۰/۰ * - ۱۳۶/۰  _ ۱۶۴/۰  ۰۸۰/۰‐  ۰۸۲۶/۰‐  ۰۳۵/۰‐  ۱۰۱/۰‐  ۰۱۷۳/۰  ابزار دقيق 

۱۲۰/۰ * ۳۰۶/۰ * _ ۱۳۶/۰  ۳۰/۰  ۰۵۶/۰  ۰۵۳/۰  ۱۰۱/۰  ۰۳۴/۰  ۱۵۳/۰  خدمات 

- ۱۸۵/۰ * _ - ۳۰۶/۰ * ۱۷۰/۰‐ * ۰۰۶/۰‐ * ۲۵۰/۰‐ * ۲۵۲/۰‐ * ۲۰۵/۰‐ * ۲۷۱/۰‐ * - ۱۵۲/۰  مکانيک *

_ ۱۸۵/۰ * - ۱۲۰/۰ * ۰۱۵۳/۰ * ۱۷۹/۰ * ۰۶۴/۰‐ * ۰۶۷/۰‐ * ۰۱۹۶/۰‐ * ۰۸۶/۰‐ * ۰۳۲/۰  بهره برداري *
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ب ،هوا وخاك ونيـز     آهاي   لودگيآ پيامد ان نيز     دارد كه وجود  وانفجار  
  .اتالف منابع است

ســوخت بــه كــار رفتــه در بــه طــور كلــي  :مخــازن ســوخت-
هاي احتراق گاز طبيعي است و در بعضي مواقع گازوئيل نيـز             محفظه

هايي با فشار معين از    ها از طريق لوله    شود كه اين سوخت    استفاده مي 
بنابراين در مخازن سوخت     .شود ي احتراق ارسال م   ةمخازن به محفظ  

كـه  وجـود دارد    انفجار   سوزي و  تشآخطر  ) محل نگهداري سوخت    (
  .ستخاك و هوا ب،آلودگي آن آهاي  پيامد

 ن،آتجهيـزات اساسـي      گـازي،  سيكل نيروگاه  در :ايستگاه گاز    -
،   در قسمت كمپرسوراستمحفظه احتراق و توربين گازي   كمپرسور،

كـه در ايـستگاه گـاز        نآشـود و پـس از        د مي فشار هواي ورودي زيا   
 شد وارد   بررسيهاي گازورودي    كنترل دما و فشار و گرفتن ناخالصي      

بنابراين در ايستگاه گاز نـشت گـاز واتـالف     .دشو  احتراق مي ةمحفظ
  .وجود داردمنابع 

ـ سيـستم راه ا    :كار بر روي كالچ سوخت مايع     - دازي تـوربين   ن
كـالچ راه انـداز    راچـت،  گـشتاور، مبـدل     ديـزل،  ةگازي از پنج وسيل   

دازي توربين بايد از نبراي راه ا . كمكي تشكيل شده استةوجعبه دند
شروع قبل از اين كه ديزل . كرداي به نام ديزل استفاده    محرك اوليه 

د تا  شو  ابتدا فرماني براي كالچ راه انداز فرستاده مي         شود، به كار كند  
و در همين زمان هـم  ر كند  به كا آغاز سپس ديزل،  .كالچ بسته شود  

عمل باز وبـسته شـدن      . يابد روغن به داخل مبدل گشتاور جريان مي      
فـك  (دو سيلندر روغـن بـه كـالچ    . شود  روغن مشخص مي   باكالچ  

 سـيلندر،  روغن به داخل ايـن دو      كه با تزريق   متصل است  )متحرك  
   .شود كالچ بسته مي

 در دوشدن كالچ بدين صورت است كه با تزريـق روغـن      بسته

 شود و با فشرده شـدن فنرهـا،        نها فشرده مي  آفنر موجود در     سيلندر،
روارهـاي   آ از نـوع   كـالچ  .شود متصل مي  فك متحرك به فك ثابت    

 اي است كه فقط فك متحرك قادر بـه         به گونه  ها روارهآوشيب   است

تواند فك متحرك را     چرخاندن فك ثلبت در همان جهت دوران نمي       
   .بچرخاند

روي  بـر  كـار  در صورت بروز اخـتالل در سيـستم،       بدين ترتيب   
 و روغـن  بـا نـشت    احتمـاالً  نآ تعميـر  بـه منظـور    ،مايع سوخت كالچ

 شوند كه پيامدهاي همچـون     مي برخورد معيوب هاي بلبرينگ ضايعات

  .ضايعات را به همراه دارد تصويري و توليد لودگيآ
  يـا  ،هـوا قبـل از ورود بـه كمپرسـور          :هاي گـاز   تعويض فيلتر -

طوركلي قبل از ورود بـه مولـد بايـد از ايـن فيلتـر عبـور كنـد تـا                      هب

 ايـن   در .ها وارد كمپرسـور نـشوند      ها گرفته شوند وناخالصي    ناخالصي
 مبيندهد و     مي دارهش برسد فيلتر    ۲.۸ به   اختالف فشار نوع فيلتر اگر  

بديهي اسـت   .يا تعويض شود  و،بايد تميز ميگرفتگي فيلتر است كه    
توليـد ضـايعات و      لودگي تصويري، آبراي محيط زيست    ن  آ پيامد   كه

  .استلودگي خاك آ
  گيري بحث و نتيجه

هـاي محـيط    هدف از انجام اين مطالعه تجزيه و تحليل ريسک   
روشهاي متنـوعی بـراي ارزيـابي       . استزيستي نيروگاه گازي آبادان     

 تـوان بـه    اين روشها مـي  ريسک محيط زيستی وجود دارد از جمله

William Fine ٬HAZAN٬ FMEA     و غيره اشاره کـرد کـه هـر
 بنابراين. اند ط مورد مطالعهيوابسته به مح معايبي و مزايا يک داراي

 روش يك كه امر اين كرد تأييد يا رد اطمينان با را يروش توان  نمي

 بسياري شرايط به است برخوردار كارايي از حد چه تا صنعت يك در

هاي آن صنعت و شرايط زيست  تجمله طراحي، ساختار، نوع فعالي از
   .دارد طیيمح عوامل ديگر  مورد مطالعه و وةمحيطي منطق

   :مزيت مدل پيشنهادي اين تحقيق عبارتند از 
و اهـداف ارائـه    هـا    بـراي تعيـين معيار     منـد   ي نظـام   رويکرد )١

  .دهد مي
يـــر قابـــل ســـنجش را در غ قابـــل ســـنجش و عوامـــل)٢ 
  .شود ها شامل مي تحليل و تجزيه
هاي علمي افراد مختلـف      قضاوت)نمره دهي (در ارزشگذاري   )۳ 

  .شود تلفيق مي
   .شود گيري استخراج مي  گروه تصميمتوسطمم حق تقد)٤ 
ي براي افزايش دقـت و کيفيـت اولويـت      ي استفاده از ابزارها   )٥ 

  .كنند ها ارائه می بندي ريسک
 اولويـت  تكنيكـي بـراي   و قـوي  گيري تصميم روش يك) ۶ 
  .است لآ ايده جواب به نزديكي براساس بندي

ـ          بهره) ۷  ن عوامـل   يگيري از عوامل بيشتر و اهميت متفـاوت ب
   .اثرگذار
 ندي برتبه و تحليل و تجزيه در تر عيني نتايج به  دستيابي)۸ 

  .ها ريسك
جاد مخـاطرات از    يامکان اولويت بندي و ارزشيابي عوامل ا      ) ٩ 

  .العه بودن مطيدر ا  TOPSISن علل انتخاب روشيتر مهم
پرداخته شد نيروگاه گازي آبادان در ادامه به بررسي شرايط فني 

از روش  نيروگـاه گـازي آبـادان       هـاي ريـسک       انتخاب گزينه  برايو  
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 TOPSISپرسشنامه دلفي و نظرسنجي خبرگان استفاده و بـا روش           

  . شد بندي بررسي و اولويت
ـ       ة محاسب ةدر زمين  ژه  وزن معيارهـا از طريـق تکنيـک بـردار وي

ي نيروگـاه   ها  ريسك ة محاسب بنابراين. وآنتروپي مبادرت به عمل آمد    
ــادان  ــازي آب ــدها از لحــاظ وگ ــل واح ــسه ک ــستي   مقاي محــيط زي

 يها  ريسكحاکي از آن است که       طرفه  واريانس يک  تحليل  و  تجزيهبا
 کار بـر  وايستگاه گاز  ،مخازن سوخت از،راه اندازي واحد با سوخت گ 

، ٧٦٠/٠، ٨٠٧/٠ي  هـا   وزن ترتيـب بـا      بـه روي کالچ سوخت مـايع      
هاي نيروگاه گازي  بيشترين ريسک را در بين ريسک    ۶۰۳/۰،  ٦٣٠/٠

  . هستند آبادان دارا
 ،)۸ ( ةشود طبق جدول شمار    طور که مالحظه مي    بنابراين همان 

) بويژه آلودگي هوا  (ها   اين عوامل پيامدهايي چون آلودگي    نجا که   آاز  
 عوامـل ايجادکننـده ريـسک       تـرين   مهم نبه عنوا را به همراه دارند،     

   . شدندنيروگاه تعيين
Chatzimouratidis       هـاي غيـر    نيز در پژوهش خـود خروجـي 

در ) راه اندازي واحـد بـا سـوخت       (اکتيو ناشي از احتراق سوخت       راديو
. دانـد  ها و انسان مـي  نيروگاهها را عامل آسيب به سالمت اکوسيستم 

 شده در نيروگاه گازي را ناشي از        هاي توليد  سعيدي نيز عمده آالينده   
نگهداري وانتقـال    ،)راه اندازي واحد با سوخت گازي     ( احتراق سوخت 

هاي خطرناک در  همچنين موقعيت. داند سوخت در اين نيروگاهها مي    
  :برداري نيروگاه گازي آبادان عبارتند از  واحد بهره
  Hirschbergانتقال ونگهداري سوخت است کـه         توليد، ةمرحل

علــت  توليــد ونگهــداري ســوخت را ةمرحلــ ز در پــژوهش خــودنيــ
  . داند ي باال ميها ريسك

 وزن به کمک تکنيک بردار      ةدر محاسب طور که گفته شد      همان
به دليل محاسبه دترمينان که فقـط     که   نتيجه به دست آمد   ويژه اين   

تعـداد پرسـش     ، قابل محاسبه است   n.n)(هاي مربعي    براي ماتريس 
را مربعـي     Am.nمـاتريس ( تعداد معيارهـا برابـر باشـد    يد باها با نامه
   .)باشدm=n ناميم اگر مي

، نيـاز بـه   ها ريسكبندي  سازي و اولويت بعد از شناسايي و کمي  
 را قبـل  هـا  ريسكبرنامه پاسخ به ريسک است، که راههاي مقابله با   

هـاي متفـاوتي بـراي     روش. کنـد  از آن که به وقوع بپيوندد، بيان مي     
   :وجود دارند که عبارتند ازپاسخ 
دادن ريسک، انتقال ريـسک و پـذيرش        بردن ريسک، تخفيف   از بين 

، روشــهاي )٩ و٨ (ة شــمارجــدول در )Azadeh,2009( ريــسک

نيروگـاه گـازي    هـاي   ريـسک ترين مهمپيشنهادي کنترل و مقابله با      
  .هاي مختلف به صورت جدول ارائه شده است آبادان در واحد

  
جدول راهکارهاي مديريتي واحدها مختلف :)٨ ( شمارةجدول

  نيروگاه
 راه کار کنترلي پيامد ريسک

راه اندازي با سوخت 
 گاز

آلودگي آب،خاک 
 وهوا

ضرورت تدوين دستورالعمل و برنامه 
اي   مرحله٢گيري احتراق  پايش واندازه

 تزريق آب وبخار
کار بر روي کالچ 

 سوخت مايع
خاک و توليد  آلودگي

  ضايعات
 ضرورت تدوين  و پسماندمديريت

 دستورالعمل
رعايت استفاده صحيح از منابع وکاهش  اتالف منابع تحويل سوخت

 اتالف،آموزش
بازديد از تجهيزات 

 پست
آلودگي خاک و 

 اتالف منابع
مديريت پسماند، رعايت استفاده 

 صحيح از منابع وکاهش اتالف،آموزش
 ضرورت تدوين و مديريت پسماند توليد ضايعات تهيه وتوزيع غذا

 دستورالعمل
کاري وسرويس تميز

 کاري ابزار دقيق
آلودگي 

تصويري،توليد 
 ضايعات

 ضرورت تدوين ومديريت پسماند 
 دستورالعمل

شوي فين فن و شت
 واحدها 

تحليل منابع و 
 آلودگي خاک

 مديريت مصرف انرژي،کنترل پساب

 آلودگي تصويري ها بازديد از ترانس
 وخاک

 وري روغن آ جمعمديريت پسماند و

 تمهيدات و راهکارهاي پيشگيري، كاهش و كنترل        ةپس از ارائ  
 بـرداري  واحـد بهـره   ي سو محيط زيستي ناشي از فعاليـت         ها  ريسك
هاي مديريت و پايش محيط زيست        گازي آبادان، ارائه برنامه    نيروگاه

 نظـارت دقيـق و      برايالمللي،   هاي ملي و بين     مطابق با دستور العمل   
 .ها الزم و ضـروري اسـت       ها و عملكرد  فرايندلي عمليات،   پايش اصو 

هاي مديريت و پـايش، انجـام عمليـات     يكي از اهداف اساسي برنامه 
براي به حداقل رسانيدن پيامـدهاي نـامطلوب         مميزي و خودبازرسي  

 .اسـت نيروگـاه    مستقيم محيط زيستي طـي فعاليـت        يا غير  ،مستقيم
ي نيروگـاه گـازي آبـادان،       هـا   و ريـسک   هـا بنابراين با توجه به خطر    

هـاي مـديريت و پـايش محـيط زيـستي آن              اهداف برنامه  ترين  مهم
شامل پيشگيري و كنترل آلودگي منـابع هـوا، آب، خـاك و صـداي               

بنابراين روش و   . برداري نيروگاه است   هاي واحد بهره   ناشي از فعاليت  
ي شناسـايي شـده     هـا   ريـسك هاي بازرسي و پايش متناسب با         دوره

ـ  ره برداري نيروگاه گازي آبادان شامل     واحد به   کيفيـت   پـايش  ةبرنام

   .ستصدا و هوا کيفيت پايش آب،
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  هاي واحد بهره برداري نيروگاه گازي رهاي پيشنهادي کنترل ريسکراهکا): ٩ (جدول شمارة
   مدت زمان اجرا

  مدت بلند
 )سال۵باالي(

 مدت ميان
 )سال۵تا(

 ه مدتاكوت
 )زيردوسال(

 اهداف كالن اهداف خرد

ف
 ردي

 براي دفع در نقطة تخليه رقيق سازي پساب صورت گيرد  * 

 برنامة بازيافت اب  * 

 نندة مناسب هاي خنك ك كاربرد سيستم *  

 احداث تصفيه خانه پساب صنعتي براي حذف چربي وروغن   *

 خانه تصفيه شود هاي فيزيك وشيميايي در تصفيه پساب بوسيله فرايند   *

 كاهش بار الودگي با ايجاد تغيير در فرايند   *

 آوري ابهاي سطحي كلي نيروگاه جمع   *

ــودگي اب  ــاهش الـــ  كـــ
ــساب( هــاي صــنعتي كــه  پ

هـاي چربـي      شامل آالينـده  
هـا    وروغن ناشي از تـوربين    

،زنراتوتورها و ترانسفورماتور   
ــالبهاي  ــستند و فاضــ هــ

 )بهداشتي 

۱ 

 لگيري و ارزيابي عوام اندازه *  

 بهبود واصالح فرايند كار    *

 اصالح تجهيزات   * 

 كاهش مواد آالينده در مبدأ توليد  * 

 مصرف گاز طبيعي به عنوان سوخت اصلي *  

هـاي    هـا و دكـل      استفاده از چراغ هاي هشدار دهنده بر روي دودكش           *
  برق

  يستم احتراق كنترل ميزان هواي اضافي در س  * 

اب در سيستم احتراق در مورد استفاده از  گيري سيستم تزريق  كار به  * 
  گازوئيل به عنوان سوخت

 lowاستفاده از   * 
NOx mulitivel 

  تر  دودكش بلند  * 

 کنترل الودگي هوا

۲ 

 مديريت پسماند كاهش پسماند توليدي  *  ۳ 

     كاهش بار الودگي ناشي از پسماند  * 

دوره هاي آموزشـي در خـصوص صـرفه جـويي در مـصرف              برگزاري   *  
 منابع و بازيافت انها

    

هـاي مـورد     و هوا، در تمامي مكان      کيفيت آب  هاي گيري  اندازه
  :گيرد ميصورت به ترتيب زير  ،نياز

گيـري    اين برنامه شـامل انـدازه     :  پايش کيفيت آب   ةبرنام) الف 
  .هاي کيفي آب در هر سه ماه يک بار است شاخص
 خروجـي : گازهـاي آالينـده     ) ١  :برنامه پايش کيفيت هوا    )ب 

: هـواي پـاك     استاندارد  ) ٢.شود    گيري    اندازهبار  دو سال   هردودكش  
ــاي   ــق، گازه ــواد معل ــزان م در    CO2 NOX٬ ٬ SOX ٬ COمي

  .بار پايش شوددو سال دودكش ديزل ژنراتور هر

دان، هاي نيروگاه گازي آبـا      و ريسک  هابنابراين با توجه به خطر    
هـاي مـديريت و پـايش محـيط زيـستي آن              اهداف برنامه  ترين  مهم

شامل پيشگيري و كنترل آلودگي منـابع هـوا، آب، خـاك و صـداي               
بنابراين روش و   . برداري نيروگاه است   هاي واحد بهره   ناشي از فعاليت  

ي شناسـايي شـده     هـا   ريـسك هاي بازرسي و پايش متناسب با         دوره
 آب، کيفيت  پايش ةبرنام گازي آبادان شامل  برداري نيروگاه    واحد بهره 

  .ستوصدا هوا کيفيت پايش
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