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کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در مطالعات مخاطرات زیست محیطی در تاالب
شادگان
سید علی جوزی* و شبنم صفاریان
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 گروه محیط زیست ،دانشکده علوم و فنون دریائی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،ایران-2گروه ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان ،ایران
تاریخ دریافت030/90/09 :

تاریخ پذیرش030/ 9/22:

چکیده
وجود تاالب ها و پهنه بندی آبی منحصر به فردی نظیر تاالب شادگان با ویژگی های منحصر به فرد خود یک ثروت ملی بشمار
می آید اما متاسفانه این اکوسیستم ها امروزه با تگناهای بسیاری از جمله ریسک هـای ناشـی از فلاتیـت هـای انسـانی همـراه
هستند با توجه به اهمیت موضوع و تلیین مهم ترین ریسک های محیط زیستی (مهم ترین محـیط پذیرنـده) نیروگـاه گـازی
آبادان و ت اثیر آنها بر تاالب شادگان ،به مثابه مطاتله موردی در این تحقیـ پرسشـنامه ای بـه روش دتفـی تهیـه گردیـد و در
اختیار جملی از خبرگان و کارشناسان صنلت برق و محیط زیست قرارگرفت .در این تحقی جهـت تجيیـه و تحلیـي ریسـک
های محیط زیستی نیروگاه گازی آبادان بر تاالب شادگان از روش هـای تصـمیم گیـری نـد ملیـاره از جملـه  TOPSISو
تکنیک بردار ویژه استفاده شد .به این منظور ،بلد از اوتویت بندی ریسک های هرمحیط به طور جداگانه بـا روش ، TOPSIS
با استفاده از آزمون آماریآناتیي واریانس یک طرفه مهم ترین اوتویت محیط پذیرنده ریسـک نیروگـاه گـازی آبـادان در تـاالب
تلیین گردید .نتایج بدست آمده از محاسبه ریسک نیروگاه گازی آبـادان حـاکی از آن اسـت کـه در محـیط هـای بیوتـو یکی،
فیيیکی_شیمیایی و فرهنگی به ترتیب اثر برکیفیت هوا بـا وزن ،9/0 3اثـر برجملیـت گیـاهی وجـانوری بـا وزن9/388و اثـر
بر شم اندازهاومناظر با وزن 9/608از مهم ترین ریسک های اثر گذار فلاتیت های نیروگاه برتاالب است .در ادامـه راهکارهـایی
جهت کنترل و کاهش ریسک های شناسایی شده بر اکوسیستم حساس تاالب وپناهگاه حیات وحش شـادگان ارائـه گردیـد .از
جمله این راهکارها :انجام فلاتیت های مختلف در محدوده محصور شده ،ایجاد و توسله فضای سـبي بـا گونـه هـای سـازگار بـا
محیط می باشد.
واژه گان کلیدی :ارزیابی ریسک محیط زیستی ،روش های تصمیم گیری ند ملیاره ،تکنیـک  ،TOPSISنیروگـاه گـازی
آبادان ،تاالب شادگان

sajozi@yahoo.com
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مقدمه
تاالب ها از اجياء کلیدی سیمای طبیلی زمین بشمار می روند که از اهمیت زیباشناسـی و اکوتـو کیکی ویـژه ای برخوردارنـد و
برای اقشار مختلف مردم از جنبه های گوناگون ارزشمند هستند .در بین انواع اکوسیستم های آبی تـاالب هـا بلنـوان یکـی از
مهم ترین زیستگاه های آبی مطرح هستند(فاضلی .) 039،که از آن جمله می توان به تاالب شادگان در استان خوزستان اشاره
نمود.تاالب شادگان محي زیست موجودات آبيی و خشکيی مختلفی مانندشغال،روباه،شنگ،خدنگ ،دتفین و غیره می باشد کـه
به دتیي همین تنوع اکوتو یکی و زیستی دارای اهمیت باالیی است وتی به دتیي اهمال در امر مدیریت این تاالب امروزه متوجه
مخاطرات زیست محیطی بیش از پیش این تاالب هستیم که ناشی از فلاتیت های انسانی و صنلتی مستقر شده در پیرامـون
ودرون این اکوسیستم آبی می باشد(فرخیان.) 039،
بنابراین استفاده از روش های ارزیابی ریسک محیط زیستی یکـی از ابـيار هـای مهـم در مطاتلـات مـدیریت محـیط زیسـت و
شناسایی و کاهش عوامي باتقوه آسیب رسان پرو های صـنلتی بـه محـیط زیسـت واتخـا روش هـا وسیسـتم هـای کنترتـی
(مدیریتی)مناسب ،بـه منظـور کـاهش پیامـد هـای نـامطلوب در جهـت حصـول بـه توسـله پایـدار اسـت(اسـماعیلی038،
و .)Demidova &Cherp,2005
کاترین پاول در تحقیقی با عنوان " روش دتفی :افسانه ها و واقلیات" در سال  2992به بررسی روش دتفی پرداخته و با بیـان
مفاهیم و اصول کلیدی روش دتفی به این نتیجه رسیده است که این روش یک روش محرز برای تحت کنترل درآوردن نظرات
یک گروه اغلب متنوع از کارشناسان در خصوص مشکالت مرتبط با عملکرد می باشد (.)Powell,2002
Chatzimouratidisو  Pilavachiدر سال  2996اثر خروجی های غیر رادیو اکتیوی نیروگاه ها با روش  AHPرا از طریـ
آمیختن ملیارهای عینی و هنی ،مورد ارزیابی قرار داده است 2 .خروجی مهم برای ارزیابی وجود دارد که عبارتند از :ترکیبـات
آتی فرار غیر متانی،ملادل های دی اکسید کربن  ،اکسید های نیترو ن ،دی اکسید گوگرد و رات یا مواد ریي .ارزیـابی هنـی
نیازمند توضیح ادراکی مستقیم درصد آسیب به سالمت انسان واکوسیستمی است که هر خروجی سبب می شود پـس تحلیـي
حساسیت به منظور بررسی گونگی تاثیر داده های ورودی بر نتایج نهایی مورد استفاده و در نهایت  9نوع نیروگاه بر اسـاس
سطح ونوع خروجی هایشان مورد ارزیابی قرار گرفتند که همه این نیروگاه ها ،مقادیر بسیار کمی خروجی و بـه خصـوص رات
بسیار کمی را بوجود آورده و از نوسانات جداگانه ملیارهای وزنی تاثیر نمی پذیرند.
جان قربان در سال  036از روش  Topsisو  AHPبه منظور شناسایی و تجيیـه و تحلیـي مخـاطرات ریسـک محـیط زیسـتی
استفاده کرد.
 Tesfamarianو  Sadiqدر سال  2998در مورد تصمیم گیری در مورد مدیریت ریسک های محیط زیستی عملیات نفت و
گاز ساحلی با استفاده از روش تحلیي سلسله مراتبی ()AHPپرداخته اند که با استفاده از این روش گيینه های مدیریتی
مناسب را برای کاهش و یا جلوگیری از ریسک اینگونه فلاتیت ها محاسبه کردند.
 Kikerو همکاران او در سال  2996در مورد ارتباط بین تحلیي تصمیم گیری ند ملیاره و ارزیابی ریسک مقاته ای را منتشر
کردند و اهمیت ریسک های اکوتو یک و عدم قطلیت آنهادر ناسازگاری با اهداف و ارزشهای ینفع ترکیب می شود و یک
ضرورت برای ریسک سیستماتیک و روش های تصمیم گیری یکپار ه خل می کند و گفته شد که یکپار ه کردن ارزیابی
ریسک و تحلیي تصمیم گیری ندملیاره روشهای مفیدی را برای یکپار گی این تنوع و عوامي تصمیم ساز مربوطه فراهم می
کند .که در مطاتله ای که روی اتش های رسوب آتوده در نیویورك کار کرده بودند با استفاده از تحلیي تصمیم گیری ند
ملیاره  0عنصر را بنام های مردم،فرآیند و ابيار را در ارزیابی ریسک آن مورد ضروری دانستند.
تاالب شادگان با مساحت  099هيار هکتار که از این مقدار  026682هکتار پناهگاه حیات وحش اسـت واقـع در جنـوب غـرب
ایران و جنوب جلگه خوزستان در مختصات جغرافیایی( َ )03ْ ، 6تا ( َ )03ْ ،29طول شرقی و (´ )09ْ ، 6تا ( َ )09ْ ،23عرض
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شماتی واقع است 026682 .هکتار ازاین منطقه در سال  02طب مصوبه شماره  0مورخ  02 /0/22شـورایلاتی حفاظـت
محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش مورد تصویب و تحت مدیریت قرار گرفت (مال عيیيی .) 036،

تاالب شادگان ازنظر تقسیمات سیاسی – اداری استان در شهرستانهای شادگان،آبادان وماهشهر قرار دارد .این
تاالب شامي منطقه ی وسیلی از دشت خوزستان در دتتای رودخانه جراحی بوده و همچنین حلقـه اتصـاتی
بین رودخانه جراحی در شمال و خلیج فارس در جنوب می باشد ( کریمی شوشتری . ) 036،تاالب شادگان
سیستم زیست محیطی مهمی به شمار می رود .این تاالب بيرگ ترین تاالب ایران و منطقـه مـی باشـد کـه
حدود 23درصد کي منابع تاالبی کشور را شامي می گردد .تاالب شادگان اهمیت بین اتمللی داشـته و دارای
تنوع زیستی غنی شامي  60گونه پرنده (که  0گونه آن در ملرض تهدیـد هسـتند)  09گونـه پسـتاندار،
بیش از 02گونه ماهی 0 ،گونه میگو و بیش از  9گونه گیاهی می باشد .این تاالب محیط زیسـت مهمـی
برای بسیاری از گونه های آبی است و زیستگاه زمستانی  09تـا  89درصـد از جملیـت جهـانی پرنـدگان در
ملرض تهدید از جمله اردك مرمری ،پلیکان پاخاکستری ،اردك بلوطی و عقاب شاهی می باشـد .همچنـین
بیش از یک درصد جملیت زادآور پرندگان آبـيی منطقـه خاورمیانـه را حمایـت مـی کنـد.تـاالب شـادگان،
زیستگاه های طبیلی و گونه های گیاهی و جانوری مربوط به آن به دتیي مخاطرات ناشـی از فلاتیـت هـای
نیروگاه مانند آتودگی هوای خروجی از دودکش های نیروگاه در ملرض تهدید می باشد ( امیدوار.) 036،
هدف از انجام این تحقی  ،بررسی و مقایسه روش های تصمیم گیری ند شاخصـه از جملـه  TOPSISو
تکنیک بردار ویژه در مخاطرات زیست محیطی نیروگاه گازی آبادان در تاالب شادگان می باشد.
مواد و روش ها
در این پژوهش از روش های تصمیم گیری ند شاخصه (بردار ویژه و )TOPSISبه عنوان رویکرد کمی در ارزیابی ریسک های
مخاطرات زیست محیطی نیروگاه گازی آبادان بر اکوسیستم های آبی (تاالب شادگان) استفاده شده است(شکي ).
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شکي  -موقلیت مکانی نیروگاه گازی آبادان درتاالب شادگان
در گام نخست برای درك کامي مفاهیم ،شناسایی ابلاد و مؤتفه های مسئله تحقی  ،مصاحبه های آزاد و هدایت شونده ای با
متخصصان ،کارشناسان،اساتید نیروگاه و محیط زیست بلمي آمد که با توجه به ادبیات تحقی و بررسی وضلیت موجود
نیروگاه00 ،ملیار و شاخص مهم شناسایی شد .سپس با بهره گیری از پرسشنامه های دتفی و نمره دهی با استفاده از طیف
تیکرت  2تایی و تجيیه تحلیي پرسش نامه ها با نرم افيار  Excelملیار ها به  0مورد تقلیي یافت .پس از شناسایی مهم ترین
ملیارها  ،پرسشنامه ی  TOPSISتوسط گروه تحقی تکمیي گردید.سپس با بهره گیری ازمقیاس دوقطبی فاصله ای این
پرسشنامه های کیفی به کمی تبدیي وماتریس تصمیم گیری برای هر محیط تشکیي شد .در مرحله بلدی با تهیه 8گام
 TOPSISریسک های شناسایی شده هر محیط ،اوتویت بندی شد .در نهایت باانجام آناتیي واریانس یک طرفه با بهره گیری از
نرم افيار  SPSSمهمترین محیط پذیرنده ریسک ناشی از فلاتیت های نیروگاه گازی تلیین گردید .در ادامه روش های مورد
استفاده در پژوهش تشریح میگردد.
با توجه به اینکه در مرحله شناسایی ریسک ها از تکمیي پرسشنامه های خبرگان به روش  Delphiاستفاده شد ،حجـم جاملـه
آماری مخاطب (گروه دتفی )از رابطه زیر برابر 00پرسشنامه محاسبه شد :

رابطه( )
در این رابطه  = n :حجم نمونه انتخابی  =Xضریب اطمینان  =Z1جملیت پایه  =eمیيان خطا
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در این تحقی رویکرد جدیدی جهت تلیین تلداد پرسشنامه  TOPSISارائه گردید.بدین منظور به دتیي آنکه ،محاسبه وزن بـا
تکنیک بردار ویژه صورت گرفت ،به تلداد ملیارهای موجود در آن محیط پرسش نامه توزیع گردیـد .کـه در نتیجـه توزیـع 0
پرسش نامه را به دنبال داشت.
همانطور که پیش تر اشاره گردید به منظور محاسبه اوتویت بندی ریسک ها به روش  TOPSISطی گام های زیراقدام شد:
- 1ماتریس تصمیم گیری با کمک نرم اقلیدسی به یک ماتریس بیمقیاس شده ،تبدیي شد.
)(j  1 ,..., n

,

 - 2ماتریس بی مقیاس موزون به دست آمد(اصغرپور.) 036،

rij
1
 m 2 2
Σr 
 i1 ij 



: rij رابطه ()2

V  N D  Wn n

رابطه (:)0

که در آن ماتریس بی مقیاس موزون و  Wیک ماتریس قطری از وزن های به دست آمده برای شاخصها میباشد.
در این پژوهش  Wها با روش تکنیک بردار ویژه محاسبه شد .تکنیک بردار ویژه با استفاده از نرم افيار  MATLABانجام شد.
برای ضرب  NDدر ماتریس قطری  Wنیياز نرم افيار  MATLABاستفاده شد.
بنابراین در روش بردار ویژه برای محاسبه  Wها طب مراحي زیر عمي شد:
تشکیي ماتریس -2 Aمشخص نمودن ماتریس(_0 )A- λ.Iمحاسبه دترمینان ماتریس (_0 )A- λ.Iدترمینان ماتریس ( A- )λ.Iرا مساوی صفر قرار داده و  λمحاسبه می شود _2 .بيرگترین  λرا  λ maxنامیده و آن را در رابطه )A- λmax.I( × W= 0
قرار داده به شرط = ε Wو با استفاده از این رابطه مقادیر  Wiها محاسبه می گردد (قدسی پـورNikoomaram& ) 032،
). )Mohammadi,2009
 . - 3راهحي ایدهآل مثبت )  (A iو راهحي ایدهآل منفی )  (A iمشخص شد (. ) Onut& Soner,2008


 (min V

  A   (max Vi j j  J1) , (minVi j j  J2) i  1,2,...,nگيینه ایدهآل مثبت

j  J1) , (max Vi j j  J2) i  1,2,...,m
i

i

ij

i



  Aگيینه ایدهآل منفی

 - 4اندازه فاصله بر اساس نرم اقلیدسی به ازاء راهحي ایده آل منفی و گيینه مثبت و همین اندازه به ازاء راهحي ایدهآل مثبت و
گيینه منفی به صورت زیر بدست آمد.) Dag˘deviren et al.,2009( :

5

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

,

1
n

 2 2
d   Σ (Vij  Vj ) 
j 1




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

,

1
n

 2 2
d   Σ (Vij  Vj ) 
j 1





i


i

 -نيدیکی نسبی  Aiبه راهحي ایدهال به صورت زیر محاسبه گردید (.) Mahmoodzadeh,2007

di
رابطه (:) 2
,
)(i  1,2,...,n
) (di  di
مرحله  :8رتبهبندی گيینهها در این مرحله انجام شد و بر اساس ترتیب نيوتی  Ciمیتوان گيینههای موجود را بر اسـاس بیشـترین اهمیـت
ربتهبندی نمود (. ) Dodangeh et al.,2010( ) Opricovic& Hshiung,2004
Ci 
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نتایج
شناسایی ریسک:شناسایی ریسک های محیط پذیرنده (تاالب شادگان)از فلاتیت های نیروگاه با استلانت از روش دتفی صورت گرفت .در مرحلـه
پیش آزمون  00عامي شناسایی شد که ریسک های محیط زیستی در  0گـروه ریسـک هـای فیيیکـو شـیمیایی ،بیوتـو یکی و
فرهنگی طبقه بندی شدند .در نهایت در مرحله دوم به منظور تلیین پرسش نامه های دتفی با استفاده از نرم افيار Excel
تجيیه و تحلیي و با محاسبه میانگین هندسی برای هر ملیار ،ملیارهای که نمره باالتر از  0را در طیف تیکرت 2تـایی دریافـت
کرده بودند به عنوان ملیارهای نهایی تلیین و پذیرفته شد
بر اساس محاسبات انجام شده از  0ملیار 0 ،ملیار پذیرفته شد.نتایج مرحله اول و مرحله نهایی شناسایی ریسک در جـداول
شماره ( ) و ( )2مشخص گردید.

ریسک های موجود در نیروگاه گازی

کیفیت هوا
ر یم های کم آبی و سیالبی
فیيیکو شیمیایی

ابادان بر محیط زیست تاالب شادگان

جدول  -مرحله اول شناسایی در خصوص پیامد ریسک های موجود از نیروگاه بر محیط فیيیکو شیمیایی ،بیوتو یکی و
فرهنگی

کمیت و کیفیت آب های سطحی
کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی
مصرف آب
فرسایش خاك
سطح ایستایی
پیشروی آبهای شور
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آب های ساحلی
مورفوتو ی رودخانه
رسوبگذاری
زهکشی
خصوصیات خاك
دشتهای سیالبی
کیفیت صدا
اکو سیستم آبی و خشکی
گونه های کمیاب گیاهی و جانوری
جملیت حیات وحش
زیستگاه های طبیلی
مناط تحت حفاظت
بیوتو یکی

تنوع گونه ای
تراکم
مهاجرت
رفتار جانوران
نوع تغذیه
پر کردن اراضی تاالبی
محي های توتید مثي
ناقلین
طوایف و اقوام

فرهنگی

میراث فرهنگی منطقه
صنلت گردشگری

رفتارهای فرهنگی
شم اندازهاو مناظر

کیفیت هوا
کیفیت صدا
کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی
مصرف آب
فرسایش خاك
خصوصیات خاك
اکو سیستم آبی و خشکی
بیوتو یکی

زیست تاالب شادگان

کمیت و کیفیت آب های سطحی
فیيیکو شیمیایی

ریسک های موجود در نیروگاه گازی ابادان بر محیط

جدول  - 2مرحله نهایی شناسایی در خصوص پیامد ریسک های موجود از نیروگاه بر محیط فیيیکو شیمیایی ،بیوتو یکی و فرهنگی

گونه های کمیاب گیاهی و جانوری
جملیت حیات وحش
زیستگاه های طبیلی
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مناط تحت حفاظت
تنوع گونه ای
تراکم
مهاجرت
رفتار جانوران
طوایف و اقوام
فرهنگی

میراث فرهنگی منطقه
صنلت گردشگری
شم اندازهاو مناظر

تجزیه و تحلیل و اولویت بندی پیامد ریسک های موجود از نیروگاه بر محیط فیزیکوشیمیایی ،بیولوژیکی و فرهنگی  ،باااستفاده از روش TOPSIS

برای اوتویت بندی (تحلیي) پیامد ریسک های موجود از نیروگاه بر محیط فیيیکو شیمیایی ،بیوتو یکی و فرهنگی از اتگوریتم
 TOPSISو برای محاسبه وزن از تکنیک بردار ویژه ونرم تفيار مطلب استفاده گردید شکي شماره ( )2محاسـبه وزن محـیط
پیرامون نیروگاه در محیط نرم افيار مطلب و جداول شماره ()0(،)0و( )2رتبه بندی پارامترهای محیط های فیيیکو شـیمیایی،
بیوتو یکی و فرهنگی را با استفاده از روش  TOPSISنشان می دهند.

جدول-0اوتویت بندی پیامد های ریسک های موجود از نیروگاه بر محیط فیيیکوشیمیایی
رتبه

وزن)(W

نيدیکی نسبی به راهحي
ایدهال() Cl+

ملیار ها

9129 6

910 3

کیفیت هوا

2

91 002

91306

محیط

کیفیت صدا

0

91 0

91298

کمیت و کیفیت آب های
زیرزمینی

2

919089

91080

مصرف آب

8

91 290

91200

فرسایش خاك

6

919002

912 3

تغییر خصوصیات خاك

فیيیکو شیمیایی،

0

91 03

91262

کمیت و کیفیت آب های
سطحی
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جدول-0اوتویت بندی پیامد های ریسک های موجود از نیروگاه بر محیط بیوتو یکی
ملیار ها

91 9 0

91388

تخریب زیستگاه های طبیلی

2

919008

91620

گونه های کمیاب گیاهی و جانوری

0

91 062

91820

مناط تحت حفاظت

0

91 002

91829

جملیت حیات وحش

2

91 882

91202

اکو سیستم آبی و خشکی

8

91 099

910

تنوع گونه ای

6

919880

91099

رفتار جانوران

3

9192 0

91288

تراکم

0

919009

91 03

مهاجرت

رتبه

محیط

بیوتو یکی

وزن)(W

نيدیکی نسبی
به راهحي
ایدهال() Cl+

جدول-2اوتویت بندی پیامد های ریسک های موجود از نیروگاه بر محیط فرهنگی
ملیار ها

910062

91608

شم اندازهاو مناظر

2

912802

91200

صنلت گردشگری

0

912 20

91208

طوایف و اقوام

0

91 6 2

91 66

میراث فرهنگی منطقه

رتبه

محیط

فرهنگی

وزن)(W

نيدیکی نسبی به
راهحي ایدهال
() Cl+

در نهایت برای بررسی تفاوت بین واحد های مختلف نیروگاه از آزمون های توکی ،دانکن و  LSDاستفاده شد که نتیجهآ زمون
 LSDدر جدول( )8آورده شده است .نانکه درشکي مشاهده می شود محیط فیيیک وشیمیایی درهر دو آزمون با سایر محیط
های پذیرنده ریسک نیروگاه اختالف ملنی دار دارد ومهم ترین محیط ریسک محیط زیستی نیروگاه است.
جدول  -8جدول  LSDمقایسه واحدها در ارزیابی ریسک محیط زیستی نیروگاه
فرهنگی

بیوتو یکی

فیيیکی

محیط ها

9/93

9/920

_

فیيیکی

9/900-

_

9/920-

بیوتو یکی

_

9/900

9/93 -

فرهنگی
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بررسی آلودگی زیست محیطی نیروگاه و دالیل اولویت بندی
آتودگی هوای ناشی از خروجی اگيوز هار واحد نیروگاه مهم ترین پیامد محیط زیستی نیروگاه می باشد.که با توجه به بررسی
های خروجی از نیروگاه به شرح زیر:
•دی اکسید کربن(: )CO2میانگین  CO2در آزمایشات مربوطه برابر 0/28میکرو گرم بر متر مکلب می باشد.بیشترین وکمترین
مقدار آن به ترتیب برابر  2/06و0/08متلل به دودکش واحد  0با سوخت گاز ودودکش واحد با سـوخت مـایع(گازوئیـي) در
حاتت توتید است .
• منوکسید کربن(:)COمیانگین  COدر سنجش های صورت گرفته بابر  2/82میکرو گرم بر متر مکلب می باشـد .بیشـترین
وکمترین مقدار آن به ترتیب برابر  83و 9متلل به دودکش واحد  0با سوخت گاز ودودکش واحد  0بـا سـوخت گـازدر حاتـت
توتید است .میانگین میيان منواکسید کربن از خروجی واحدهای  ،2،0و0نیروگاه از استاندارد کمتر است.
• اکسید نیترو ن(:)NOنتایج آزمایشات میانگینی برابر  / 30را نشـان مـی دهـد .بیشـترین وکمتـرین مقـدار آن بـه ترتیـب
20و 80متلل به دودکش اگيوز واحد  0با سوخت گازی ودودکش واحد  0با سوخت گازوئیي است.
• اکسید های ازت (:)NOXمیانگین اکسید ها برابر  ، 30/26بیشترین وکمترین مقدار آن به ترتیب برابـر 20و 80متللـ
به دودکش اگيوز واحد  0با سوخت گازی ودودکش واحد  0با سـوخت گازوئیـي اسـت .میـانگین میـيان اکسـید هـای ازت از
خروجی واحدهای  ،2،0و0نیروگاه از استاندارد کمتر است.
• دی اکسید گوگرد  SO2در نتایج آزمایشات میانگین  SO2برابر 03/030می باشد .کمتـرین مقـدار آن برابـر0/09وبیشـترین
مقدار ان برابر  6/09ومتلل به واحد  0در دو حاتت گاز سوز و گازوئیلی است . .میانگین میيان اکسید های ازت از خروجـی
واحدهای  ،2،0و0نیروگاه از استاندارد کمتر است.
• : Cx Hyنتایج آزمایشات میـانگینی برابـر  233/022را نشـان مـی دهـد .بیشـترین وکمتـرین مقـدار آن بـه ترتیـب برابـر
200/09و 9/ 3است متلل به دودکش واحد با سوخت گازوئیي و دودکش واحد 2با سوخت گاز در حاتت توتید است.
• : T-Gasمیانگین کي دمای هوای خروجی از دودکش  0واحد نیروگاه در آزمایشـات برابـر  220درجـه مـی باشـد ،کمتـرین
وبیشترین مقدار آن به ترتیب برابر 026و 280متلل به واحد های 0و 0با سوخت گازوئیي می باشد.
•  O2میانگین اکسیژن در آزمایشات برابر  ، 0/232کمترین وبیشترین مقدار آن به ترتیـب برابـر  9/39و  2/ 9اسـت کـه
بیشترین مقدار متلل به واحد با سوخت گازوئیي و کمترین مقدار متلل به واحد با سوخت گاز است.
• : H 2S,NO2میانگین کي  H 2S,NO2در آزمایشات برابر صفر می باشد .میيان H 2S,NO2در تمام مـوارد و محـدودها صـفر
بوده است.
تغییرات ،باعث تغییر کیفیت هوا ( آتودگی هوا)خواهد شد و تاثیراتی را در قسمت های مختلف فیيیکوشـیمیایی ،بیوتو یـک و
فرهنگی ایجاد خواهد کرد .مهم ترین تاثیر آن در محیط بیوتو یک به دتیي قـرار گـرفتن در تـاالب شـادگان (پناهگـاه حیـات
وحش ) وبخصوص اثر روی پرندگان زمستان گذار و مهاجر خصوصا گونه های فالمینگـو،اردك مرمری،پلیکـان پـا خاکسـتری و
کاکائی ها که در سال های اخیر کمتر مشاهده شده اند می باشد .آمار زیر مبین این مطلب می باشد.
براساس سرشماری سال های  32و 36تلداد پرندگان تاالب به ترتیب  ،02292و0208عدد گيارش شـده اسـت(بـا توجـه بـه
آمارهای بدست آمده تاالب ازنظر تنوع پرندگان بسیار غنی می باشد .درسال  6 ، 32گونه پرنده ودر سال 23، 36گونـه پرنـده
سر شماری شده اند) .تلداد وتنوع پرندگان درتاالب شادگان در طی سال های مختلف تفاوت بسیاری داشته ودر حال کـاهش
است .درمیان انبوه این پرندگان گونه های در ملرض خطر انقراض نیي مشاهده می گردند که شامي:
اردک مرمااری( )Marmaronetta angustirostrisدر ســال  32 ، 032عــدد از آنهــا درتــاالب مشــاهده شــده انــداما در
بررسیهای سال  060-39فقط  0عدد از آنها مشاهده شد.
اردک سرسفید ) ( Oxyura leucocephalaدرساتهای 39و 32تا36گيارشی مبنی برمشاهده آنها داده نشده است.

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال ششم/شماره اول/بهار 09

11

پلیکاان پااخاکستری ) (Pelecanus crispusدر ، 000جفت در شرایط جوجهآوری گيارش شده وتی در سـاتهای اخیـر
مشاهده نشده است،
عروس غاز(  )Branta ruficollisبه تلداد کم در فصي زمستان در تاالب شادگان دیـده مـیشـود .در سـال  8 ، 006عـدد
گيارش شده است.
گیالنشاه خالدار( )Numenius teuirostrisدر سال  02 ، 060عدد از آنها شمارش شده وتی در سال هـای اخیـر در تـاالب
مشاهده نشده است.

 آتودگی خاك
زباته های نیروگاه ،شامي زباته های خانگی  ،زباته های صنلتی و همچنین نخاته های ساختمانی مـی باشـد .شـایان کـر
است آ ناتیي داده ها ی زباته های نیروگاه حاکی ازآن است که از  0نوع ماده شناسایی شده در نیروگاه  9،مورد آنها غیر
خطرناك و 0مورد آنها در طبقه مواد خطرناك جای دارند .از آنجا که کلیه زباته های شهری شهرستان آبادان در زمینی به
مساحت  2/2*2کیلومتر در حاشیه تاالب بین اتمللی شادگان تخلیه مـی گـردد و هیچگونـه عملیـات ایيوالسـیون ،دفـن
بهداشتی ،پوشش زباته ها و  ...بررسی زباته ها صورت نمی گیرد.کمترین اوتویت را از نظر گروه خبرگان دارا می باشد

 فاضالب ها

کنترل آتودگی فاضالب ها و ضایلات صنلتی به منظور حفاظت محیط زیست و منـابع آبـی از آتـودگی و حفـد بهداشـت
محیط و سالمتی و بهيیستی انسان ها و موجودات ،فقط منحصر به تصفیه فاضالب های توتید شده در یـک تصـفیه خانـه
نمی باشد .بلکه در درجه اول و قدم نخستین جهـت جلـوگیری از اثـرات سـوء فاضـالب هـای صـنلتی الزم اسـت اقـدام
پیشگیرانه به عمي آید.
میيان فاضالب حاصي از نیروگاه آبادان بسیار نا یي می باشد و فقط در حد فاضالب بهداشتی است ون سیستم نیروگـاه
از نوع بسته است.
 چشم اندازها ومناظر
هر بخش از تاالب دارای مناظر ویژه و جذاب است که می تواند سالی گوناگونی را در زمینه هـای گردشـگری ،طبیلـت
گردی،تماشای پرندگان،گشت وگذار و تحقیقات به خود جلب نماید این استلداد تا کنون نه از جانب دوتت و نه از سـوی
بخش خصوصی مورد بهره برداری مناسب قرار نگرفته است  ،هر بنای صـنلتی درون تـاالب و پناهگـاه حیـات وحـش (از
جمله نیروگاه) می تواند باعث بر هم این شم اندازها شود و آن مناظر را از حاتت بکر و دست نخوردگی خارج کند.
 تخریب زیستگاه های طبیعی
در صورت وقوع هر گونه ریسکی درون نیروگاه مورد مطاتله محیط زیست بیشترین تاثیرات را خواهد پذیرفت.
در محیط بیوتو یکی  ،از انجا که نیروگاه در تاالب شادگان و پناهگاه حیات وحش این منطقـه قـرار دارد و بـا توجـه بـه
ارزش ها وکارکردهای طبیلی متفاوت تاالب شادگان که عبارتند از ارزش های بوم شناختی تاالب شادگان وجود زیستگاه
های متنوع(آب شیرین تب شور شور)،وجودمنابع غذایی گوناگون وارزش اقتصادی (علوفه ،نی،ماهی ،پرنـدگان و)...کنتـرل
سیالب تاالب به عنوان رسوب گیر به عنوان بادشکن وجود شم اندازهای زیبامحي تفرج وتفریح شادگان به عنوان میراث
فرهنگی و وجودگونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد که زیسـتگاه  08گونـه پرنـده( 22گونـه مهـاجر و  0گونـه
بومی)می باشد که این تلداد گونه  20،درصد گونه های پرندگان ایران را تشکیي می دهندو همچنین زیسـتگاه  09گونـه
پستاندار است که  22درصد کي گونه های پستانداران ایران را شامي می شود .در این تـاالب  0نـوع دوزیسـت و 9گونـه
خينده شناسایی شده است و  0گونه پرنده در خطر تهدید انقراض هانی گيارش شده است کـه ایـن تلـداد  29درصـد
گونه های در خطر تهدید انقراض ایران را تشکیي می دهد و مهم ترین آن گیالنشاه خاتدار می باشد .همچنـین پوشـش
گیــاهی تــاالب متشــکي از  6جاملــه گیــاهی  9،گونــه و 02جــنس و 06خــانواده ارزش فراوانــی دارد بــه نحــوی کــه
بقاموجودات تاالب با بقا پوشش گیاهی کامال وابسته است.
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بنابراین ایجاد ریسک های زیست محیطی از نیروگاه برمحیط بیوتو یکی تاالب باعث به هم خوردن و تخریب زیستگاه این
موجودات خواهد شد .که از طرف گروه خبرگان به عنوان اوتویت اول پذیرفته و تایید شد.

بحث و نتیجه گیری
بررسی که در سطح جهان در زمینه مخاطرات محیط زیستی صنایع بر اکوسیستم های آبی(تاالب ها) انجام شد ،نشان داد که
این نوع تحقیقات در کشور های توسله یافته کمتر انجام می پذیرد .زیرا در این کشور هـا مخـاطرات ناشـی از فلاتیـت هـای
انسانی به دالیلی ون فرهنگ سـازی در بـین بومیـان در خصـوص اهمیـت اکوسیسـتم هـای طبیلـی بـاالخص تـاالب هـا
وهمچنین مدیریت منظم ومنسجم این زیستگاه های حیاتی و متنوع ،کمتر وجود دارد .امـا در کشـور هـای درحـال توسـله از
جمله در ایران ،به دتیي پایین بودن سطح فرهنگ بومی در رابطه با اهمیت اکوسیستم های آبی و همچنین رشـد اقتصـادی و
توسله سرمایه گذاری  ،این مخاطرات در تاالب ها بیشتر وجود دارد بنابراین با بررسی مخاطرات محـیط زیسـتی صـنایع در
اکوسیستم های آبی م ی توان بر کاهش آسیب های احتماتی صنایع بر اکوسیستم این مناط و بهره برداری اصوتی وبهینه از
آنها در توسله اقتصادی و اجتماعی پایدار کمک کرد.
همانطورکه بیان شد ،هدف از انجام این مطاتله تجيیه و تحلیي مخاطرات محیط زیستی ناشی از نیروگاه گازی آبادان بر روی
تاالب شادگان است جهت دستیابی به این هدف پس از مطاتله در زمینه روش های مختلف ارزیابی ریسک ،روش  TOPSISاز
روش های تصمیم گیری ند ملیاره  ،به عنوان روش کار انتخاب شد ،شدکه مطاب نظر  Amiriو همکاران( ،)29 9جبي
عاملی و همکاران () 032و Zayedو همکاران()2993می توان با استفاده از روش های تصمیم گیری ند ملیاره ،عوامي ریسک
را ارزیابی کرد .همچنین بهره گیری از محاسبات ، TOPSISدر رتبه بندی ریسک ها دارای ميایای زیر می باشد
) بکارگیری مستقیم استنباطات هنی متخصصین در مدل
 )2سازگاری بیشتر وزنها ی تخصیص داده شده به ملیارهای هدف در تصمصم گیری نهایی
 )0دستیابی به نتایج عینی تر و واقلی تر در تجيیه و تحلیي و رتبه بندی مخاطرات
سپس به بررسی شرایط محیط زیستی نیروگاه گازی آبادان و تاالب شادگان پرداخته شد و جهت انتخاب پیامد ریسک های
موجود از نیروگاه گازی آبادان بر محیط فیيیکو شیمیایی ،بیوتو یکی و فرهنگی تاالب شادگان از روش پرسشنامه دتفی و
نظرسنجی خبرگان استفاده و با روش  TOPSISبررسی و اوتویت بندی گردید .و در زمینه محاسبه وزن ملیارها از طری
تکنیک بردار ویژه وآنتروپی مبادرت به عمي آمد .بنابراین محاسبه ریسکهای محیط پذیرنده نیروگاه گازی آبادان و مقایسه
محیط ها از تحاظ محیط زیستی باآناتیي واریانس یکطرفه حاکی از آن است که کیفیت هوا(آتودگی هوا) با وزن ،9/0 3تخریب
زیستگاه های طبیلی با وزن 9/388و اثر بر شم اندازهاومناظر با وزن ، 9/608بیشترین مخاطرات را از فلاتیت های نیروگاه
گازی آبادان داراهستند؛بنابراین همانطور که مالحظه می شود طب جدول شماره ( ،)8از آنجا که اهم تغییرات در تاالب به
دتیي خروجی آالینده های هوا از دودکش این نیروگاه ایجاد می شود پیامد آتودگی هوا به عنوان مهم ترین عامي اثر گذار بر
تاالب تلیین شدند .بنان در سال  033نیي در پژوهش خود تاالب ها را جيء اکوسیستم های که بیشترین تخریب را توسط
انسان متحمي گردیده بشمار می آورد و عامي رشد اقتصادی و توسله سرمایه گذاری را از عوامي موثر در دگرگونی تاالب ها و
منابع آنها می داند از مقایسه پیامد های مخاطرات نیروگاه گازی آبادان بر اکوسیستم های آبی مشخص گردید اثر تخریب
محیطی که بر محیط فیيیکی و شیمیایی در منطقه مورد مطاتله ایجاد می کند بیش از سایر محیط ها است.
بلد از شناسایی و کمّیسازی و اوتویتبندی ریسکها ،نیاز به برنامه پاسخ به ریسک است ،که راههای مقابله با ریسکها را قبي
از آن که به وقوع بپیوندد ،بیان میکند .روشهای متفاوتی برای پاسخ وجود دارند که عبارتند از :از بین بردن ریسک ،تخفیف
دادن ریسک ،انتقال ریسک و پذیرش ریسک(ستاره وکوهپایی ) Azadeh&Fam,2009( ) 030،در جدول شماره ( ، )6روش
های پیشنهادی کنترل و مقابله با مهم ترین ریسک های نیروگاه گازی آبادان به منظور کاهش مخاطرات محیط زیستی به
صورت جدول ارائه شده است.
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جدول  -6راهکارهای پیشنهادی کنترل با مهم ترین ریسک های نیروگاه گازی آبادان به منظور کاهش مخاطرات محیط زیستی بر تاالب

مدت زمان اجرا
ردیف

اهداف کالن

اهداف خرد
برای دفع در نقطه تخلیه
رقی سازی پساب صورت
گیرد

*

برنامه بازیافت اب

*

کاربرد سیستم های خنک
کننده مناسب
کاهش آتودگی آب(پساب های صنلتی که
شامي آالینده های ربی وروغن ناشی از
توربین ها  ،نراتوتورهاوترانسفورماتور می
باشندوفاضالب های بهداشتی )

کوتاه
مدت

میان
مدت

*

احداث تصفیه خانه پساب
صنلتی جهت حذف ربی
وروغن

*

پساب به وسیله فرایند های
فیيیک وشیمیایی در
تصفیه خانه تصفیه گردد

*

کاهش بار اتودگی با ایجاد
تغییر در فرایند

*

جمع آوری آب های
سطحی کلی نیروگاه

*

اندازه گیری و ارزیابی
عوامي

*

بهبود واصالح فرایند کار

0

کنترل اتودگی هوا

بلند
مدت

*

اصالح تجهیيات

*

کاهش مواد آالینده در مبدا
توتید

*

مصرف گاز طبیلی به
عنوان سوخت اصلی
استفادهاز راغهای هشدار-
دهنده برروی دودکشها و
دکيهای برق

*

*
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ادامه جدول شماره6
کنترل میيان هوای اضافی در
سیستم احتراق

*

بکار گیری سیستم تيری اب در
سیستم احتراق در مورد استفاده از
گازوئیي به عنوان سوخت

*

استفاده از low NOx

*

دودکش بلند تر

*

mulitivel

ارزیابی وسنجش صوت

0

کنترل اتودگی صدا(عمده
ترین منابع آالینده صوت
کمپرسور،زنراتور،ماشین االت
سنگین،توربین ها ،کندانسور
و خطوط انتقال گاز می باشد)

*

عای بندی خطوط توته حامي گاز

*

کاهش مياحمت های ناشی از
سروصدا

*

روغن کاری و تلمیر مرتب ماشین
آالت ،دستگاه ها ودیگر تجهیيات

*

احداث کمربند سبي در داخي ویا
اطراف سایت

*

بکار گیری اتصاالت انلطاف پذیر
در محي اتصاالت
مدیریت پسماند
2

*

کاهش پسماند توتیدی

*

کاهش بار آتودگی ناشی از پسماند

*

برگياری دورههای آموزشی در خصوص
صرفهجویی در مصرفمنابع و بازیافت انها

*

پس از ارائه تمهیدات و راهکارهای پیشگیری ،کاهش و کنترل ریسکهای سوء محـیط زیسـتی ناشـی از فلاتیـت واحـد بهـره
برداری نیروگاه گازی آبادان  ،ارائه برنامههای مدیریت و پایش محیط زیست مطاب با دستور اتلميهـای ملـی و بـین اتمللـی،
جهت نظارت دقی و پایش اصوتی عملیات ،فرآیندها و عملکرد ها الزم و ضروری اسـت .یکـی از اهـداف اساسـی برنامـه هـای
مدیریت و پایش  ،انجام عملیات ممیيی و خودبازرسی برای به حداقي رسانیدن پیامدهای نامطلوب مستقیم یـا غیـر مسـتقیم
محیط زیستی در طی فلاتیت نیروگاه می باشد .بنابراین با توجه به خطرات و ریسک های نیروگاه گازی آبادان بر تاالب ،مهـم
ترین اهداف برنامه های مدیریت و پایش محیط زیستی آن شامي پیشگیری و کنترل آتودگی منابع هـوا ،آب ،خـاك و صـدای
ناشی از فلاتیت های نیروگاه است .بنابراین روش و دورههای بازرسی و پایش متناسب با ریسـکهـای شناسـایی شـده نیروگـاه
گازی آبادان شامي برنامه پایش کیفیت آب ،پایش کیفیت هوا وصدا می باشد.
اندازهگیری های کیفیت آب و هوا  ،در تمامی مکان های مورد نیاز ،به ترتیب زیر صورت گیرد:
اتف) برنامه پایش کیفیت آب :این برنامه شامي اندازهگیری شاخصهای کیفی آب در هر سه ماه یک بار است
ب) برنامه پایش کیفیت هوا :
) گازهای آالینده  :خروجی دودکش هر سال دوبار اندازهگیری شود .
 )2استاندارد هوای پاك  :میيان مواد ملل  ،گازهای  CO2 ، NOX ، SOX ، COدر دودکش دیيل نراتور هر سال دوبار پایش.
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