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Abstract 

Air pollution is one of the most important problems of industrial cities. The existence of large 

industrial factories, official and industrial facilities, National Iranian South Oil Company, National 

Iranian Drilling Company, etc., have turned Ahvaz to one of the main industrial centers and one of the 

most polluted cities of Iran. Coming into contact with airborne microorganisms is related to a host of 

negative effects on the human health. This study was carried out to find out the effect of oil industries 

on air pollution and its optimal locating through the environmental approach in Ahvaz metropolis. In 

this study, SCREEN3 software was used to find out and analyze the distribution of Sox, NOx, and CO 

pollutants. Based on expert opinion, the main criteria were determined as climatic, natural, 

environmental, and economic factors. After calculating weights through the AHP model and attaining 

the information layers, the GIS software capabilities to combine and overlap the maps were used. 

This led to a map depicting the optimal location of oil industries congruent with the environmental 

approach in Ahvaz metropolis. According to the obtained results, there should be no residence-based 

activity in at least 5000 meters distance from the oil industries, where air pollutants have a 

considerable density. That is to say, within this distance, the animate and inanimate creatures will be 

damaged the most. The most optimal areas for the establishment of oil industry facilities are located 

on the west, south, southwest, and parts of east and north of the area under study.  
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 چکیده

شـرکت منـا      ،ينعتو ص یادار ساتیتأس ،يصنعتي است. وجود کارخانجات بزرگ صنعت یشهرهامهم آلودگي هوا، یكي از مشكالت 
کرده است. تمـا    لیتبد رانیا ۀو آلود يصنعتمهم مراکز  از يكیو... اهواز را به  ،یلوله ساز ران،یا یحفار يجنوب، شرکت مل زیخ نفت
نفـت بـر    عیصـنا  ریپژوهش بـا هـدت تـاث    نیا .باعث مي شود يمضر بر سالمت آثاراز  يعیوس ۀآزاد با دامن یهوا یها سمیكروارگانیبا م
ـ در ا شهر اهواز صورت گرفـت.  در کالن يطیمح ستیز كردیآن با رو ۀنیبه يابی هوا و مكان يآلودگ بـرای بررسـي پـراکنش      یـ تحق نی

. در ایـن پـژوهش بـا توجـه بـه ن ـر       شـد  ياستفاده و داده ها مورد بررسـ  SCREEN3از نرم افزار  SOx ،NOx  ،COآالینده های
. پـ  از  شـد مشـص    ياجتمـاع و  یعوامـل اقتاـاد  ، يطیمح ستیعوامل ز ،يعیعوامل  ب م،یکارشناسان، معیارهای اصلي شامل اقل

به من ور تلفی  و هم پوشاني نقشه هـا   GISهای نرم افزار  ابلیتاز ق ،يا العات یها هیال ۀیو ته AHPها بر اسا  مدل  وزن ۀمحاسب
ـ  جی ب  نتا .شد ۀشهر اهواز تهی در کالن يطیمح ستیز كردینفت با رو عیصنا ۀنیبه يابی مكان ۀو در نهایت نقش، استفاده شد دسـت  ه ب

بر سكونت وجود نداشته باشد. یعنـي در   يمبن يتیفعال نهگو چیه استکه مقدار غل ت قابل توجه  یمتر 5000 ۀحداقل تا فاصل دیآمده با
نفـت در   عیصـنا  ۀنیبه یها ی استقرار مكانمنا   کامالً مناسب برا نده بیشترین آسیب را خواهند دید.این فاصله موجودات زنده و غیرز
 قرار گرفت.از شرق و شمال منطقه مورد مطالعه  یيو قسمت ها يقسمت غرب، جنوب، جنوب غرب
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 مقدمه

زائهد   هاي زندگي مدرن امروزي است كهه از انشاهار مهواد    يكي از پديده آلودگي هوا به شكل حاد

د. طي قهرون و اصاهار گتشهشهن منهابي ط و هي و      وش مي ناشي جوّ دريندهاي انساني افر حاصل از

 ايه   بها وجهود   .اسهت شهده   موجب تغوور در ماهوت هواي پاك مانوصي بسواري وجود داششه كه

 صن ت در شاخه هاي مخشلف سه ب  ۀگسشرد ۀافزايش جم وت و رفاه صمومي و به دن ال آن توس 

ماهر  منهابي و ايدهاد آلهودگي      از پوشن به امروزي براي تأمو  نوازهاي خويشن بوشانسان شده 

بهه منهابي جديهد انهر ي      هاي اكشاا  و اسشخراج مخازن نفشي به منظور دسهشوابي  ف الوت. بپردازد

 كاف دريا و خاكي واقي شده اند كه با تكنوك هاي مخشلف انواع مخازن نفشي در .اندام مي شود

آثهار  ههايي اسهت كهه بها      هر بخش شامل ريزف الوت. شوندگوناگون اسشخراج مي هاي  و با روش

هاي اكشاا  و اسشخراج نفهت   منفي ف الوت آثاريكي از  است.مث ت و منفي زيست محوطي همراه 

هاي زيست محوطي  بحران تواند س ب بروز صملواتي است كه مي ۀو گاز آلوده سازي هوا در منطق

در هر مرحله . وجود دارد بهره برداري از مخزن ۀها تا مرحل ف الوت ابشداياي  آلودگي ها از  شود.

 انهواع مخشلهف   نحفاري و بهره برداريو  هاي ساخشماني هان اصم از ف الوت با توجه به نوع ف الوت

گردوغ هار،ن مشهانن دي    شامل ذرات م لق )خاك و ها صمدتاً اي  آالينده. آالينده ها منشار مي شوند

ههوا در  ههاي  آلوده كننده  .ستها گازهاي اسودي و انواع هودروكرب  منواكسودكرب ن ناكسودكرب 

ن گهوگرد  اكسودهاين هودروكربورها ها آن ند كه ازا گاز و صنايي پشروشومي مشفاوت و صنايي نفت

   ،.1387ي و همكاران كرباس) توان نام برد كرب  را مي و اكسودهاي گردوخاك

مواد نفشهي در   گوري از مخازنن نات بردارين نمونه ش  واحدهاي بهرهاندازي و نوز بس هنگام راه

كه در آن مواد نفشهي از آ    API ۀهودروكربورها در حوضچ سوسات بارگورين پراكنده شدن بويأت

هودروكربورها  گوري از گازها نمونهو  كمپرسورها ها و ي پمپيشوي شوموا و ندن شستمي شو جدا

 هان صملوهات كهك   اكسودهاي گوگرد از طريق ما ل كوره. مي شوند پراكندهخاك و آ   در هوا و

گازههاي اسهودي در ههاه ههاي      ي و سهوزاندن يهان واحدهاي تاهفوه بها مهواد شهوموا     ي كورهيزدا

اكسودهاي ازتن از طريق كوره هان ما لن احوا كننده هاي . شوند اسشخراجي در محوط پراكنده مي

 ههان كهوره   طريق كهوره  از منواكسودكرب  .راكنده مي شوندهاي بخار در محوط پ كاتالوستن و ديگ
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اسشخراجي در  هاي سوزاندن گازهاي همراه در هاهو هان  كاتالوست يسوزن صملوات احوا هاي آشغال

ههاي كاتالوسهتن    هان كوره هاي آشغال سهوزن احواكننهده   هاز كور رگردوغ ا. محوط پراكنده مي شود

آالت در محوط پراكنده  و ف الوت ماشو ن منابي نفت ر اكشاا صملوات ساخشمانين صملوات انفدار د

 ييمهواد شهوموا  ن API ههاي  واحهدهان حوضهچه    پسآ آمونواك و ساير گازهاي س ك از. شوند مي

سوسهات  أت مخازن نفت خهام و . شوند در محوط پراكنده ميي و گل حفار نشوي تدهوزاتو شست

نفهت از   كههنگامي  خاوصبه  هسشند؛رها در هوا انشقال نفت هم خود از منابي انشاار هودروكربو

 ها اگاهيپاال تواز ف ال يناش يهوا يآلودگ. و از خطوط لوله نات مي كندمي شود مخزن سرريز 

مشفهاوت   زاتوو نوع تده ساتوتأس صمر اسشفادهن موردي ندهايابر حسب فر يبردار بهره ۀدر مرحل

. شهوند ي وارد ههوا مه   ماًومسهشق  شيپاال يير صناد يدوتولي ها ندهيكل آال درصد 75 حدوداًاست. 

و  اكوه آمون هان دروكرب وه شرو ننون يدهاوگوگردن اكس يدهاواكس هوا شامل يها ندهيآال  يمهمشر

 نهد يدر فرا ههوا  ياهه  نهده يآال زانوم  يباالتر ها دروكرب واست هگفشني  به الزماست. ذرات م لق 

 ،.1392 و همكاران رپورهناردوح) دهندي خود اخشااص م به نفت را شيپاال

 شهرايط در نظر گرفش  انواع فاكشورها و  يدنفت با يييابي ساخت و اسشقرار واحدهاي صنا مكان

وجود مي به خاص اي  واحدها وجود دارد يا  حالت هايي كه با توجه به شرايطو  محوطي موجود

آن ها در نظر گرفشه  آثاربايد  واست كه صوامل بسوار زيادي در آن موثر  آيد و با در نظر گرفش  اي 

مقهررات   زمونهن شود. در اي  دامان كردشود و راه حل بهونه اي جهت فائق آمدن بر ماكالت پودا 

نظهر   بايهد در  ناز جمله حريم هاي خاصي كهه وجهود دارد   نهاي ديگر شده از سوي سازمان وضي

وز مد نظهر قهرار گوهرد و بها     و در همان حال اسشانداردها و مقررات طراحي و ساخت ن ودگرفشه ش

بها  اسهت.  و ماكل  فرسا كه كاري بسوار طاقت شود موارد طراحي اندام همه بندي و ارزيابي جمي

اسهت   هزينهپر بر و  زمانو توجه به حدم صظوم داده ها پردازش اي  اطالصات كاري بسوار ماكل 

زينه ها حشهي هزينهه ههاي    سازي طرح باصث كاهش ه كه مكانوابي مناسب مي تواند صالوه بر بهونه

در ههر   اتوصمل حوو كنشرل صح يطراحو  يزير . با برنامهدآتي وبرخي هزينه هاي جاري طرح شو

و  ياحشمال يامدهاوپ توان يتوجه داشت كه م ديبا است.و كاهش  يرواگوفازن آثار نامطلو  قابل پ

 يابيارز كوسشماتوصورت ساز شروع پرو هن به  شورا پ دومراحل اكشاا  و تول همه آثار نامطلو 
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شهر اهواز مركز شهرسشان اههواز   ،.1391)گلسشاني و همكاران  داد ندامو اقدامات مناسب را ا كرد

تر وابسهشه بهه شهركت نفهت و      شوب  وسنگ ييو تمركز صنا توو اسشان خوزسشان است. رشد جم 

شههر را   كالن  يا يطومح ستيو ال شه ز ياقشااد و يشوقرن گتششه ساخشار جم  موفوالد در طول ن

برنهد. از   ينام م اوشهر دن  يتر شهر به صنوان آلوده  يگاه از ا كه امروزه گه ييداده است تا جا رووتغ

 كهرد يآن بها رو  ۀنه وبه يابيه هوا و مكان  ينفت بر آلودگ ييصنا روتاث يپژوهش به بررس  يرو ا  يا

نفهت بهر    ييصهنا  روتهاث بررسي  وهشپژ  ي  از اده .پردازد يشهر اهواز م در كالن يطومح ستيز

 يسهاال اصهل   است. شهر اهواز در كالن يطومح ستيز كرديآن با رو ۀنوبه يابيهوا و مكان  يآلودگ

شههر اههواز    يهوا يغلظت را در آلودگ زانوسهم و م  ياشروكدام گاز بكه  است  يا اي  پژوهش

 را دارند؟ روتاث  ياشروب هاارونفت در شهر اهواز كدام م  ييصنا ۀنوبه يابيدر مكان  دارد؟

 پژوهش نظری نۀیشیپ

گتاري صهنايي در   يابي و پايه و پژوهش دربارۀ شرايط اقلومي نوز اهموت خاصي براي مكان بررسي

اي باشهد كهه    به گونهد در مناطق بادخوزن محل اسشقرار صنايي مي باي نويژه به ؛نواحي مسكوني دارد

ههاي صهنايي    هايي نظور دودن خاكسهشرن و ديگهر بازمانهده    يندهنشواند مناطق مسكوني مداور را با آال

هاي منطقهه صامهل مهمهي بهراي جهت        و به طور كلي ويژگين هوا و آ  نآلوده سازد. محوط ط و ي

كه  نسومان ۀنوروي كار و تاكول شرايط زندگي براي انسان است. بنوادگتاري صناي ي مانند كارخان

 كهار زيسهت و   در محوط نترديد امون كارخانه پخش مي كندن بيشده را پور اجزايي از محاول تولود

ويهژه در   بهه  نگهتاري  اثر خود را باقي خواهد گتاشت. در حهال حاضهر در تهوهه و تنظهوم سهرمايه     

 ،.1396)برنا  استكرده  زيست اهموت خاصي پودا طومح از هاي صن شين توجه به حفاظت پرو ه

ها با در نظر گهرفش  نهوع    وضي ساخشمانو  ل صن تيابي محل اسشقرار صنايي بايد شك مكان در

و توس ه و گسشرش صن ت مورد توجه قهرار گوهرد.    ننقل داخلي كارخانه و حمل ۀتكنولو ين مسئل

حهرارت موهان    ۀاخشال  درج و از جملهد كه شرايط اقلومي مشفاوت و مشنوصي دار ندر كاور ايران

ا  و بارندگي در سالن زمو ن زلزلهن سولن بهم  هاي مخشلفن موزان رطوبتن موزان تابش آفش منطقه

ويژه برخوردار است و به آثهار ت  هي آن    ييابي محل اسشقرار صنايي از اهموش   توجه به مكان. و غوره

بايهد اهموهت داد.    نصهن شي بهروز كنهد   ۀ از پهرو   يبردار كه ممك  است حشي سال ها پس از بهره
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را كاور ايهران   ريزي ست كه سازمان مديريت و برنامهبراساس همو  شرايط جغرافوايي و اقلومي ا

و براي هر يك از مناطق بار بهر   كرده گرمسورن م شدلن سردسور و يخ ندان تقسوم  ۀبه ههار منطق

هاي  هزينه ۀكه هنگام محاس  كردههايي ت وو   بو باد بر هر كولوگرم در مشرمربي را به صورت ضري

 .،1392 نژاداحد) بايد رصايت شود نمانند اسكلت فلزي كارخانه نپرو ه

مهالزم بهوده و گسهشرش شههرها بها       «يصهن ش  ۀتوسه  »با  «يشهر ۀتوس » يآغاز انقال  صن ش از

در  يياز اسهشقرار صهنا   يناشه  ييفضها _ يو كال هد  ياجشمهاص  نيطه ومح ستيانواع ماكالت ز شيافزا

 انط ها   يها بهرا  اقسام روش صن ت در جهانن انواع و شيداوم نا با پ  يبر ا. شهرها همراه شده است

مخشلهف مطهرح    يت ادل در روابط مشقابل صن ت و شهر در كاورها داديو ا طوبا مح يصن ش ۀتوس 

 ينه يگز مكهان  نيكرده است. پس از انقال  صهن ش  داوشده و در گتر زمان تا به امروز تطور و تكامل پ

 ياندهام مه   ونقهل  امكانات حمهل و  نيمالحظات اقشااد ني وي به طور صمده بر اساس صوامل ط يصنا

در  ياز اواسهط قهرن نهوزدهمن اقهدامات    ن اروپها  يدر شهرها يصن ش ۀتوس  يشد. با بروز صوارض منف

 سهشم وقرن ب ليو از اوا شدآغاز  يو سالمت شهر ستيز طوو حفظ مح ييصنا ۀجهت نظارت بر توس 

 ،.1384 )زنگانه كرد ادوپ يشهر يو طراح يزير در برنامه يمهم گاهيجا يشهر ييصنا ييجانما

بهود كهه در سهال     يفرانسهو  ۀوگارن يتون مدرن يشهرساز ۀنوپردازان در زم هينظر  واز نخسش يكي

نگهر در   مهدون وكهل   ۀيه نظر  واول يرا منشار كرد. طرح شهر صن ش «يشهرصن ش»طرح م رو   1917

 موبهه مفهاه   شيابها گهر   يصهن ش  يمنطقه بنهد  ياست كه نوص يشهر يو طراح ييصنا يابي مكان ۀنوزم

 آثهار و  ييبراساس انهواع صملكهرد صهنا    ييصنا يابي نطرحن مكا  يدهد. در ا يرا ارائه م ستيز طومح

 ييصنا مكان يابيبه  كرديرو ۀاز منظر نحو هوگارن ياست. طرح شهر صن ش صورت گرفشهها  آن يرونوب

 يهها  يكهاربر  ريسها از  يمنهاطق صهن ش   يجداسهاز  ۀايبوده است: نخست اند ياساس ۀدو نكش يدارا

منهاطق ناسهازگار و    انوه ل ميه حا دهاد ياسشفاده از كمربند سه ز بهه منظهور ا    انهادوپ يگريو د يشهر

 ،.1373 پوالدد ) كرده است داوپ يشهر يو طراح يزير در برنامه ياسشوار يناهمگون كه امروزه جا

كه ابشهدا در   است «يندب منطقه»مفهوم  ييصنا يابي مكانو مرت ط با  توحائز اهم مومفاه گريد از

جهامي   يها از اصول طرح يكيمطرح شد و به سرصت به صنوان  كايمرادر اروپا و  سشموقرن ب لياوا

 يهها  توه ف ال يدر آغهاز بهر جداسهاز    يبنهد  . اسهاس منطقهه  افهت يدر سراسر جهان رواج  يشهر
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 روه اخ يدهه ها يضوابط ط  ياما ا. بود يمسكون ياز نواح نيصن ش يها تواز جمله ف ال زگارنناسا

بهه صهن ت وجهود نداشهت و      يتوجه هندان يبند منطقه ۀودر ضوابط اولكرد.  داوپ ياديز راتووتغ

بهه   «ي شصهن  ۀمنطق» جيشد. اما به تدر يدر نظر گرفشه م يياسشقرار صنا يبرا ياراض  يم موالً بدتر

و  يهابي  مكهان  ۀكرد و ضوابط مربهوط بهه نحهو    داوپ ياديز توشهر اهم ياز مناطق اصل يكيصنوان 

بهر دو اصهل    يبه طور كل يبند منطقه ۀرو به توس ه و تكامل نهاد. شالود يصن ش ياسشقرار واحدها

گهر  يد ياز سهو  ييههر ط قهه از صهنا    يبهرا « مكان مناسب  ووت »سو و  كياز  «ييصنا يبند ط قه»

 ،.1373 پوالدد ) اسشوار است

در  يصهن ش  يبنهد  گر هه ضوابط منطقهه است كه ا  يامروز جهان ا يدر شهرساز جيرا كرديرو

اصهالح و   ديه ضهوابط با   يه ا ناستالزم  يشهر ۀتوس  تيحفظ سالمت و هدا يخود برا توماه

 و روش ارهاوم  نيشهر تيريو مد يزير برنامه ۀارفشوپ يها در نظام نلودل  و. به همشود يبازنگر

 انوه م يبهه جداسهاز   صهرفاً ابداع شده كهه   يبند ضوابط منطقه يو اجرا  يتدو يبرا يديجد يها

هها   آن يهابي  مكان يارهاوو م  ييصنا يبند اساس ط قه كردنيرو  يپردازدن بلكه در ا يها نم يكاربر

 يابهر  نمنظهور   يه دهها اسهشوار اسهت. بهه      آن يطه ومح ستيز تيريو مد ييكار صنا ۀبر نحو اشروب

 يبند منطقه»نظام را   يد. اشو ياسشفاده م يخروج ياسشانداردها نديااز فر ييصملكرد صنا ييشناسا

مدهاز   ييفهرسهت كهردن صهنا    يبه جا كرديرو  ينامند. در ا يم «يخروج يبر اساس اسشانداردها

 يم  وم  يا هوكه هر صن ت در ناح يطومح آثارمداز  زانومنطقهن حداكثر م كيجهت اسشقرار در 

 ياسهشقرار واحهدها   ۀو نحهو  يهابي  مكهان  اروحد به صنوان م   يد و اوشمي كند م لوم ايداد تواند 

در حهال حاضهر    يخروجه  ياسهشانداردها  يبهر م نها   يبند رود. اسشفاده از منطقه يبه كار م يصن ش

فهراهم ن هودن    لوه بهه دل  نكاهورها  ريجهان مرسوم است. در سها  ۀافشيتوس ه  يدر كاورها صمدتاً

 روبهه  ياديه ا موانهي ز صن ت ب يابي مكانۀ ووش  يا يروكارگ الزمن هنوز به يها و بسشرها رساختيز

بازدارنده  يها استوكاورها همچنان به اتخاذ س  يدر ا ييو اسشقرار صنا ييجانما  يروست. بنابرا

سهه   يبر م نا ييو اسشقرار صنا مكان يابيتحول در ضوابط  نيطور كل به ،.1373 پوالدد )د دار ازون

. 3 ،ييصهنا  يجداسهاز  ۀيه )نظر يكهاركرد  دگاهيد. 2 ؛ياقشااد دگاهيد. 1 :پديدار شد صمده دگاهيد

 .،داريپا ۀتوس  ۀي)نظر داريپا ۀتوس  دگاهيد
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از  اهشر واز شههرهان ب  ييطهرد صهنا   يافراط يها استوس يسومن به جا دگاهيبر د دوكأبا ت امروزه

 يهها  يو رفي آلودگ يياز صنا يماكالت ناش ليت دها  هد  آنشود كه  يم تيحما ييها استوس

 ن«يصن ش يها پارك» ن«يصلم يها پارك»روزافزون  ۀهاست. توس  آن تولاز ف ا يناش يطومح ستيز

  ينهو  ييهها  مخشلف جهان فرصت يدر كاورها «يصن ش يها انواع شهرك»و  «يتكنولو  زمراك» و

 يباهر  يي ها يو ز نسهت يز طوحفاظت از محه  نيدر جهت حفظ منافي اقشااد يياسشقرار صنا يبرا

اشاره  يصن ش يها ها و مدشمي توان به انواع شهرك يجمله مكه از آن  شهرها به وجود آورده است

 يكهان  ييصهنا  يهها  شود؛ مانند شهرك يم لوو خدمات تاك ييصنا يسامانده يبرا كه اصوالًكرد 

مدشمهي   روه نظ ييمدشمهي هها   ايه و  ييغهتا  ييصهنا  يشهرك هها  نيساز هرم يها شهرك نيرفلزوغ

 ان.فلزكاران و درودگر يها مدشمي و خودرو يراتوت م

 ياصهل  روه دو مشغ يتهاب  يصهن ش  يبند توان گفت اساس منطقه يشده م اديبا توجه به مالحظات 

 يزير برنامه نديافر  ي. بنابراتودوم مكان اسشقرار صن ت و ف الو  تونوع صن ت و ف ال يكياست: 

بهر   هها  آن آثهار  از نظهر  ييصهنا  يبنهد  : نخست ط قهدارددو محور  ييو اسشقرار صنا يابي مكان يبرا

 ييهر ط قه از صهنا  تواسشقرار و ف الۀ نحو يو ضوابط برا ارهاوم   وودوم ت و  يمناطق سكونشگاه

 ،.1373 پوالدد )  وم ۀ منطق ايدر مكان 

 پژوهش یتجرب نۀیشیپ

 نياجشمهاص  يارهها وم  يبها م رفه   يصهن ش  يهها  شههرك  يابيه  مكان يبرا يقودر تحق ،2007) 1روز

 شههرك  يمكان بهرا   يبهشر GIS و با اسشفاده از ييربنايو ز نيزيربرنامه ن يطومح ستيز نياقشااد

صوامهل   يدر مطال هه ا  ،2009) 2فرنانهدز كهرد.   ماهخ   اوشهمال اسهپان   ۀرا در منطقه  يصن ش يها

 شهرك يابي را صوامل اثرگتار در مكان يطومح ستيو ز نييربنايز نيزير برنامه نياقشااد نياجشماص

بهه   يو اقشااد يطومح ستيصوامل ز دادناان  AHP شفاده از مدلشمرد و با اس يبر م يصن ش يها

ۀ در منطقه  يصهن ش  يهها  شههرك  يابي صوامل در مكان  يتر مهم درصد 35و  50 يبا وزن ها بوترت

صوامهل   انوه كهه در م  بهود از آن  يحهاك  يو قوتحق جينشا  وهمچنهسشند.  اودر شمال اسپان ايكانشابر

                                                                                                                                                       
1. Ruiz 

2. Ferna´ndez 
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 يهها  توه وجهود ف ال  نيكهار وبموهزان   بوبه ترت يطومح ستيو ز نيزير برنامه نياجشماص نياقشااد

 ننقهل  و حمل نيشهر يزير برنامه تيريمد طنوبه ود مح  يط و تمارومح تيريدر منطقهن مد يصن ش

و سهان  . رود يبه شهمار مه   يصن ش يها شهرك يابي در مكان موثرفاضال  از صوامل  ۀوتاف ن وآ 

در گردوغ هار   وهوه سهالمت ج  سكيو ر يمكان ييتوز يساي به برر مطال ه يط ،2013) 1شهمكاران

شههري   ۀدر منطقه  وهوه از ج يناشه  يآلودگ  ياشروب ندن ناان دادپرداخشند  وه يشهر وها يابانوخ

 يابهان ودر گردوغ هار خ  وهواز ج يناش يسالمت ناان داد كه آلودگ سكير يابيارز ن واست. همچن

 زانوه م ي، بهه بررسه  2014) 2ونهگ . داششه است يبر سالمت كودكان در مناطق آموزش آور زياناثر 

ناهان داد    وه يباوج يابانوشده بر گردوغ ار خ پرداخت. مطال ات اندام يباوج يابانوگردوغ ار خ

 وهوناان داد كه مناأ ج جينشا  واست. همچن لوگرموگرم بر ك يلوم 2.32تا  0.48 وهوغلظت ج ۀدامن

و اوتهارو  . به شدت باال اسهت  يابانوخ اردر گردوغ  هووج ياز منابي انسان زاد است و سطح آلودگ

در  مانوس ۀدودكش كارخان از يسازي پراكنش ذرات خروج و مدل ي، به بررس2015) 3شهمكاران

براي سكونت انسان ها را  م يا ۀگوس فاصل يمدل پراكندگ با اسشفاده از انيمدر .پرداخشند هيدرون

تطهابق   شنهد گرف دهه ونش انيه كردنهد مدر  سهيمقا WHOي حاصله را با اسشانداردها جيو نشا ماخ 

 .شده وجود دارد ريوگ اندازه يتدرب جيهاي حاصل از مدل و نشا داده  وب يخوب

بها اسهشفاده    ييبه منظور اسشقرار صنا ياراض يابي بر مكان يلو، تحل1392) شاحدنژاد و همكاران

پهژوهش بها     يه در ا دادنهد. اندام آزاد ارس  ۀدر بخش مركزي منطق  VIKORنAHP هاي از روش

از  اسهشفاده بها   دارنيپا ۀكمك به تحقق توس ن با هد  يو انسان ي ومشنوع ط  اروم  12كردن لحاظ 

مكهان مناسهب بهراي      وهو آزاد ارس جهت ت  ۀبخش مركزي منطق يبندي اراض به پهنهن AHP مدل

 2577 يياي اسهشقرار صهنا  كامالً مناسب بر ياراض دادپژوهش ناان  جينشا شد.اقدام  يياسشقرار صنا

 ييفقط توانا AHP مدلكه   يشود. با توجه به ا يمورد مطال ه را شامل م ۀمحدود يهكشار از اراض

كهه  را  ييهها  توانهد پهنهه   يو نمه  درا دار ييهاي مناسب و نامناسب براي اسشقرار صنا پهنه ييشناسا

 ههاي نهرم افهزار    توه اسهشفاده از قابل پژوهش با   يا ۀدر ادام كندن ييدارند شناسا زيير ارزش برنامه

                                                                                                                                                       
1. Sun etal 

2. Wang 

3. Otaru etal 
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GIS نهكشار مساحت داششه باشهد  200حداقل  كه نهاي كامالً مناسب و جداسازي پهنه ييبه شناسان 

بندي پهنهه ههاي    تياولو ييصنا يابي موثر در امر مكان اروم  8و VIKORدل و با اسشفاده از م اقدام

آزاد  ۀدر بخش مركزي منطق ييصنا يان ف لدهد مك يناان م قوتحق جيشد. نشااندام شده  ييشناسا

 يابيه ارز ي، بهه بررسه  1395)ي روزوف. دارد رتيمغا قوتحق  يا رشده د ينوب شوهاي پ ارس با مكان

در اههواز   يههاي صهن ش   نهده يههوا و آال  يبا تأكوهد بهر آلهودگ    يمحوط ستيز دارييهاي پا شاخ 

 طيهوان در شهرا  يبر اساس شاخ  آلودگكه شهر اهوازن  بودآن  انگروب قوتحق يها افشهيپرداخت. 

و  يارزش وزن  يباالتر 0.326اثر  بيربا ض 1 ۀكه منطق يطور نقرار دارد يداريناپا يطومح ستيز

  ومنهاطق اسهت. همچنه    رينسه ت بهه سها    يآلهودگ  زانوه م  يتهر  كهم  يدارا 0.33 با وزن 2ۀ منطق

. دهد يقرار م روتحت تأث را مناطق شهر اهواز يگردوغ ار هم به صورت كل يها شاخ  طوفانريز

  يه ا جينشها  كرد. ارزيابيهوا  يبر آلودگ دوشهر اهواز با تأك يطومح ستيز يداريپا ،1396) ينوحس

از نظهر   1391تها   1388 يهها  شهر اههواز در سهال   يطومح ستيز طيكه شرا بود آن انگروب قوتحق

كهرده   داوه سهو  پ  يداريبه سمت ناپا كرونوم 10 ريغلظت ذرات م لق ز ژهيبه و يشاخ  آلودگ

 يدارير ناپاب ها ندهيآال رياز سا شوو گاز ازون ب كرونوم 10 ريذرات م لق ز گرياست. به ص ارت د

 يههوا  ينهدگ ينقهش را در آال   يكرب  كمشردوكساو گاز مونو اثر گتاششهشهر اهواز  يطومح ستيز

 ييصهنا  ازي ناش يطوحم ستيز يها ي، آلودگ1397) شو همكاران يروكام. شهر اهواز داششه است

 يبررسه را  نرانيه ا يانهر   شخهت يپا هنيصسهلو  ۀمنطقه  ناآن بر سالمت ساكن آثارو  يموگاز و پشروش

 ناساكنآلودگي ناشي از صنايي گاز و پشروشومي بر محوط زيست و سالمت   تأثورناان داد . كردند

هان خطرات  آلودگي ن بهاهاي صمومين حساسوت ساكن با توجه به نگراني. منطقه بسوار جدي است

ههاي مشهولي سهالمت     سهازمان  صسلويه ۀگور گسشرش اي  صنايي در منطق و سرصت هام ناحشمالي

 ظف به مطال ات بواشر جهت پايش آلودگيوصمومي مانند داناگاه صلوم پزشكي در اسشان بوشهر م

ههاي   بي آلهودگي تا با ارزيها اند  ناشي از صنايي گاز و پشروشومي بر سالمت مردم در اي  منطقه ايه

هاي صنايي و جلوگوري از آسوب به سهالمت   سازي ف الوت ناشي از اي  صنايي در جهت اسشاندارد

 .مردم و كاركنان اي  صنايي اقدامات الزم صورت پتيرد
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 مورد مطالعه محدوده و قلمرو

از  نو مركز شهرسشان اههواز و اسهشان خوزسهشان    رانيبزرگ ا ياز شهرها يكيبه صنوان  نشهر اهواز

قهرار   يطهول شهرق   ۀقودق 40درجه و  48و  يصرض شمال ۀقودق 20درجه و  31در  يياونظر جغراف

قهانوني   ۀمساحت دارد. وسه ت شههر اههواز در محهدود     مربي لومشروك 220شهر   يگرفشه است. ا

 895اسهشحفاظي   ۀو در محهدود  نكولومشرمربهي  300خدماتي  ۀكولومشرمربين در محدود 222شهري 

 دارد شهرداري است كه هر يهك سهه يها هههار ناحوهه      ۀمنطق 8اي  شهر داراي است.  بيكولومشرمر

 ،.1شكل )

 
 موقعیت جغرافیایی شهر اهواز. 1 شکل

 قیروش و ابزار تحق

بهراي  در ايه  تحقوهق    اسهت.  يكهاربرد  توه ماه يو دارا يلوتحل_ يفوپژوهش حاضر از نوع توص

مهورد  هها   دادهو شهد  اسشفاده  SCREEN3رم افزار ناز  COن  NOxن SOxهاي بررسي پراكنش آالينده

بها توجهه بهه نظهر كارشناسهانن م وارههاي اصهلي كهه شهامل           پژوهش در اي  .قرار گرفت يبررس
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هسهشند   4ياجشمهاص _ يصوامهل اقشاهاد   و 3محوطهي  ن صوامل زيسهت 2ن صوامل ط و ي1م وارهاي اقلوم

. پهس از ت وهو  م وارهها و    شهد ها براي هر م وهار ماهخ     ماخ  و سپس زيرم وارها و گزينه

هان نمودار سلسله مرات هي   و اصمال محدوديت نفت صنايي ۀبهون يابي فاكشورهاي مورد نواز در مكان

زوجي به صورت دو به دو بها يكهديگر    ۀهاي مقايس م وارها ساخشه شد. سپس م وارها در ماتريس

بهه آن م وهار اخشاهاص داده     مقايسه و وزن هر م وار نس ت به م وار ديگر بر حسب موزان اولويت

پهس از  . دهي بر اساس نظر كارشناسي توسط كارشناسان از طريق پرسانامه اصمهال شهد   شد. نمره

 هنمهر  نتاكول شد سهپس  EC2000افزار  زوجين درخت م وارها در نرم ۀهاي مقايس تكمول ماتريس

 (Overall Priority)ي شد و وزن نس ي و همچنو  وزن نهاي EC2000افزار  اصمال شده وارد نرم هاي

حاصهل مهي   هها   ضر  اهموت م وارها و زيرم وارها در وزن گزينه كه از مدموع حاصل نهر م وار

 بهه  موزان ناسهازگاري تحلول  و زوجي براي هر مدموصهن تدزيه ۀدر حو  مقايس د.مدست آه ب شودن

 اليهه  ۀو تهو AHPها بر اساس مدل  وزن ۀ. پس از محاس پتيرفت صورت EC2000افزار  نرم ۀوسول

ها اسشفاده شدن و در  پوشاني نقاه به منظور تلفوق و هم GISافزار  هاي نرم از قابلوتهاي اطالصاتين 

 شد.اهواز تهوه  شهر كالن در محوطي زيست رويكرد با نفت صنايي ۀبهون يابي مكان ۀنهايت نقا

 پژوهش یها افتهی

ههاي   فشي براي ماهار  گونهاگون در بخهش   يكي از مسائل مهم در اسشان خوزسشان مار  مواد ن

نهد از:  ا شود كه اي  منابي ص ارت هاي مخشلف تأمو  مي ماار  نفشي اسشان از بخش است. مخشلف

ان ارههاي نظاموهه و خرمكوشهك اههوازن كهه از ايه         و محاوالت تقطوري تولودي آبادان ان ارهاي

آهه  بهه منظهور تهأمو       زمونهي يها راه  هاي  كش نفت ۀوسوله هاي آن ب فرآورده ان ارها نفت و ساير

 هها مهورد اسهشفاده قهرار مهي      و نوروگاه نخانگين تدارين صن شي كنندگان مار  سوخت مورد نواز

 أآيهد. مناه   دست ميه نفشي اسشان از تولودات داخلي اسشان خوزسشان ب گورد. ماار  كل ماشقات

كلي بهه طهور  . فسولي اسهت  هاي و ديگر سوخت نبنزي ن گازوئول اصلي آلودگي هوا مار  نفتن

                                                                                                                                                       
1. Climate factors 

2. Naturally factors 

3. Environmental factors 

4. Economic and social factors 
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نفت كهوره   نفشي ي ني بنزي ن نفت گازن نفت سفودن ۀهاي مارفي را پنج فرآورد تري  سوخت صمده

خطرنهاك   ههاي بسهوار   تولوهد انهواع آالينهده    أها مناه  دهند كه مار  آن و گاز ط و ي تاكول مي

ن (SPM) م لهق  ذراتن (CO) كرب منواكسهود ن (CH) هها  دازتن هوهدروكرب  واز جمله اكسست؛ هوا

 ۀپديهد  سه ب بهروز   نCO2 اي ماننهد  گازهاي گلخانهه . (SO2) كرب اكسود دي ن(SOx) اكسود گوگرد

 كهه  در صهورتي  اسهت. د و از ب د جهاني حائز اهموت وشمي وهوا و گرمايش جهاني  تغوورات آ 

 شهشي و كه موجب بروز مخاطرات بهدا صالوه بر آنن NOx و  Soxو CO مانندن ساير گازهاي آالينده

شهود كهه    مي س ب نوزرا هاي اسودي  بارش باران مي شودسالمشي براي انسان و ساير موجودات 

اي  نوع گازها صمهدتاً از ديهدگاه منطقهه اي و ملهي      ناز اي  رو كند. خاك را آلوده مي منابي آ  و

  هر يك از كه از مار ياد شده هاي موزان هر يك از آاليندهن گورند. بنابراي  مي مورد توجه قرار

مهورد مطال هه   ۀ م و  هگونگي وضه وت آلهودگي منطقه    نشوند تولود مي مورد اشارههاي  سوخت

ناشي از سوخت فهرآورده ههاي نفشهي در     ۀهاي خطرناك و صمد موزان آاليندهن 1 در جدول .است

ه بواهشري  حدهم تولوهد آالينهده     شود كه  بر اساس جدول مالحظه مي .خوزسشان آمده است اسشان

ته  در سهال    483089كه مقدار آن در اسهشان خوزسهشان برابهر بها     است  مونواكسودكرب  بهمربوط 

و  122889بها تولوهد سهاالنه م هادل     ن SO2و   HCsو NOX هوهدروكربنها . شده اسهت  برآورد1397

 .ها در مراحل ب دي جاي دارند ت  در اسشان از نظر حدم تولود آالينده 61113 و 72885

 (1397 _ )تن هاي هوا ناشی از مصرف فرآورده هاي نفتی در استان خوزستان میزان آالینده. 1جدول 
 ها آالينده

 نوع سوخت
 NOx SO2 SO3 CO HCs SPM مصرفي حجم سوخت

 1645 79646 468739 - 1896 17070 1257014 بنزي  )مشرمك ب،

 190 25 16 - 161 146 63117 نفت سفود )مشرمك ب،

 4170 43043 14089 513 32872 52830 2695767 نفت گاز )مشرمك ب،

 525 175 245 376 26184 3839 475998 نفت كوره )مشرمك ب،

 6530 122889 483089 889 61113 72885 4875046 جمي )مشرمك ب،
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نفشهين   ۀاسشان خوزسشان با آلودگي شديدن وجهود مهواد آالينهد    ۀهاي نفشي در خط وجود كانون

زا و دود سواه باصهث شهده آلهودگي در     زندوري و حلقوي سرطان گوگردي همراه با مواد آلي مواد

خوزسشان شود. اسشان هاي زيست شهري  هاي ط و ي و محوط ها ت  وارد اكوسوسشم مولوون حدم

هايي  در كنوانسوون كويت راه حل نكه به صورت جهاني نوز درآمده است نماكل در ارت اط با اي 

و  مهي شهود  در مداورت رطوبت هوا ت ديل به باران اسودي  وّها در ج آالينده اي  .ارائه شده است

اً شه و نهايبرد  مياز بو  را  .پوشش گواهي و زيسشگاه حووانات وحاي و... و  كااورزي محاوالت

نفشهي   نادرست از مواد ۀاسشفاد از جمله آثار ايداد مي كند.ها  ر آندمدت زتغوورات صمده اي در درا

كهه پناهگهاه حوهات     ند در تاال  شادگان اشاره كهرد. در ايه  تهاال    موا توان به رهاسازي اي  مي

مهاجر آثار سوء زيست محوطي زيادي بهر   ۀن هر ساله با از بو  رفش  صدها پرنداستوحش اسشان 

 و ههاه مهي رود  شمار ه ب بزرگ از مخازن نفشين واقي در اهواز ننفشي بنگسشان ۀحوز .ي ماندجاي م

روز هالهه   ۀبه صورتي كه در نوماست؛ شهر اهواز اسشقرار يافشه  حوش هاي نفت مش دد آن حول و

و شب هنگهام   كند يبه خود جلب ماي را ناخودآگاه  هر بونندهتوجه  اي از ابر سواه در شر  اهواز

ها و سهوخش  مهواد نفشهي نهامرغو  و      اي  هاه. رؤيت هسشند هاي نفشي قابل دور ش له ۀاز فاصل

اي  گونهه ه به ست هوا ۀتري  منابي آاليند مهم نفت كه يكي از ف الوت اگزوزهاي مخاوص شركت

بهرداري اههوازن مناهورين آ      واحهدهاي بههره   ناده، همراه است كه گاز ترش )ط و ي و تافوه

 باصهث آلهودگي محهوط زيسهت مهي      سوزانده شده كهه  ها فوت مك ب گاز و كوپال مولوون نتومور

بهه   نكه شهر اهواز طوري در هوا تولود مي كندنبسوار  ۀسوزاندن اي  گازها دود خاوصبه  شوند.

تولود  و صنايي نفت هاي مخشلف صنايي ذو  فلزات و تولود كرب  و صلت مركزيت داشش  ف الوت

 به صورت كانون آلودگي اسهشان درآمهده اسهت   ن ...ونورد لوله و كارخاندات صن شي سپنشا  و فوالد

 ،.2)شكل 
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 ن از نظر آلودگی هوامناطق بحرانی استان خوزستا. 2شکل 

 SCREEN3 استفاده از مدلبا  نفت عیصناتوسط  هوا یپراکنش آلودگ یساز مدل

آثهار نهاگوار    وي دگوه چواست كه روز به روز بر پ يبار ۀجام  ۀدوچوپ از مسائل يكيهوا  يآلودگ

 (EPA)مشحده االتيا ستيز طومح ن آ انس حفاظت1995 آگوستدر . شود ياز آن افزوده م يناش

نفهت منشاهر كهرد.     يها اگاهيپاال يبرارا   (NESHAP)هوا خطرناك يها ندهيآال يمل يشانداردهااس

 هسهشندن خطرنهاك ههوا    يهها  نهده يمنابي آال  يتر نفتن كه مهم يها اگاهيپاالي اسشانداردها برا  يا

 يقابهل دسشرسه   ياسهشاندارد تكنولهو     يشهد. بهاالتر   يانشاار الزامه  ياسشانداردها با تطابق جهت

(MACT) ردوه گ يمه  مناهأ  1990پاك در سال  يهوا توف ال ۀواصالح نفت از يها اگاهيپاال يبرا 

(Act). هوانوب  يتحت اEPA   اسهشاندارد   كهرد.  يروه گ انهدازه  خطرنهاك ههوا را  ۀ نهد يآال 188 انشاهار

 ها نفت و نقاط انشاار وابسشه به آن شيپاالي ندهايفرا يواحدها يبرا (MACT) نفت يها اگاهيپاال

هها بها    محسو  مي شود. اي  پاالياگاه آلودگي هوا ۀهاي نفت از منابي صمد پاالياگاه. كاربرد دارد

سهم قابل توجهي در و... ن H2Sن SOX نPM نCOX ن HCنNOX هاي گازي نظور آالينده انشاار انواع

ههاي   لودكننهده ثانويه و خطرناك دارند. از طرفين يكي از تو هاي آاليندهو  دود فشوشوموايي ايداد مه
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 گرمايش جهاني نقش موثري دارند ۀمي شوند و در پديدمحسو    (CH4, CO2)اي گازهاي گلخانه

(Mrsa & Carija 2003). 

به منظور ت وو  نقهاط   COن  NOxنSox هاي براي بررسي پراكنش آالينده SCREEN3 نرم افزار

در آلهودگي   نفت ييصنا و ماخ  شدن سهم شهر اهواز نفت ييصناپتير اطرا   حساس و آسوب

 ۀموهزان و نحهو   SCREEN3 ۀبها اسهشفاده از برنامه    و محوط اطرا  خودن انشخها  شهد.  اهواز شهر 

و اثر انشاار اي  آالينده ها نفت  ييصنا آالينده هاي هوا حاصل از مار  انواع سوخت در پراكنش

در طالصهاتي  بهه ا  SCREEN3 ۀش ماخ  مي شود. براي اجراي برنامدودك در فواصل مخشلف از

به منظهور   SCREEN3 مدل است.گوس  اي  برنامه بر مدل اساس كار نواز است.نفت  ييصنا زمونه

 .شده اسهت  طراحي screening هاي براي تخمو  غلظت آلودگي بر اساس روش ايداد روشي ساده

 شهرح اسهت:   دي كه اي  اطالصات باست نواز  به اطالصات ورودي SCREEN3 ۀبراي اجراي برنام

سهرصت گهاز خروجهي از    ،ن دودكهش )مشهر   ۀقطهر دهانه  ن ارتفاع دودكش )مشر،ن (g/s) قدار انشاارم

 ۀدماي گاز خروجي از دودكهش )درجه  ،ن ،جريانن مشرمك ب بر ثانوهموزان  يا)دودكش )مشر بر ثانوه 

ارتفهاع  ،ن كلوي  اسشفاده شهود  ۀدرج 273 از  ودكلوي ن اگر ماخ  نۀ دماي محوط )درج،ن كلوي 

بهر حسهب مشهر     2در اي  پژوهش ارتفاع گورنده از سطح زمهو  صهدد    ه از سطح زمو  )مشر،گورند

شههري يها   و انسان و موجهودات زنهده ديگهر دارد، در نظهر گرفشهه شهد        و )بسشگي به ارتفاع گواه

در اي  پژوهش بر حسب موق وت شهري حالهت   ،R=روسشاييو  U=شهري) روسشايي بودن منطقه

U در نظر گرفشه شد.  

حداكثر آالينده در فاصله اي از دودكش  نفت به برنامهن مقدار ييا دادن اطالصات مربوط به صناب

 در .ماهخ  اسهت  اههواز  نفهت   ييصناي آالينده ها كاهش ۀنحو 5ا ت 3در شكل  .ت وو  مي شود

 داريه پا طيشهرا  يبهرا  خاوصبه دست آمده ه ب جيط ق نشامي توان گفت اهواز نفت  ييمورد صنا

 .شهود  يكاسهشه مه   غلظهت  ميه مال بوحداكثر است و با ش يمشر 1500 ۀصلاف ها در ندهيغلظت آال

 يشوگونهه ف هال   چوهه  استنبل توجه اكه مقدار غلظت قن يمشر 5000 ۀحداقل تا فاصل يدبابنابراي  

 طور كه مالحظه مي شود مقدار حداكثر هر سهه آالينهده   همان .داششه باشدنبر سكونت وجود  يم ن

موجهودات زنهده و غورزنهده     مشري از دودكش قرار دارد. ي ني در ايه  فاصهله   0_2500 ۀدر فاصل
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 25پتيرتري  نقطهه اطهرا  پاالياهگاه و در شه اع      آسوب بواشري  آسوب را خواهند ديد. بنابراي ن

فاصله موزان رسهو  گازههاي آالينهده     و با افزايشاست  مشري از دودكش 2500 ۀشرين فاصلكولوم

آالينهده ههاي خروجهي از دودكهش ههاي       بهارۀ شده در هاي اندام بررسيبر اساس  .يابد كاهش مي

كننهده اي بهر    مااهده شد كه گازها اثر نگرانن SO2 و NOx و  CO خاوص ن بهصنايي نفت اهواز

به منظهور   SCREEN3در اي  پژوهش از مدل  نسالمت انسان و محوط زيست مي گتارند. بنابراي 

اسهشفاده گرديهد. و    شهر اهواز كالني هوا ينفت بر آلودگ ييصنا روثتابررسي اثر زيست محوطي و 

 شد.بوني  مشري از دودكش با اسشفاده از اي  مدل پوش 5000موزان غلظت اي  گازها تا ش اع 

 
در نرم افزار  CO ۀپراكنش آالیندنمودار  .3شکل 

SCREEN3 

 
در نرم افزار  NOX ۀپراكنش آالیندنمودار . 4شکل 

SCREEN3 

 
 SCREEN3در نرم افزار  SOX ۀپراكنش آالیندنمودار  .5شکل 
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یندد تحلید    افربا کاربرد  شهر اهواز در کالن یطیمح ستیز کردینفت با رو عیصنا ۀنیبه یابی مکان

 (AHP) سلسله مراتبی

در اولو  اقدامن با ساخشار سلسله مرات ي مربوط به يهك موضهوع   : ايجاد ساختار سلسله مراتبي. 1

 Bowen) موگزينهه هها مهواجه    ن وههان م وارههان زيرم وارهها    شامل هد  سطح ههار درن ماخ 

ينهد  اتهري  قسهمت فر   مبررسي به ساخشاري سلسله مرات ي مه مورد ۀمسئل ت ديل موضوع يا. (1990

سلسهله مرات هين    يند تحلوهل اهد  اسشفاده از فر. (Cimren et al. 1990) است تحلول سلسله مرات ي

م وارهاي  همۀبا در نظر گرفش  همزمان  گزينه هاۀ و همچنو  ت وو  رت  ينه هاي مرجشناسايي گزي

 ،.6 شكل) (Saaty 2000) گوري است تاموم

 
 Expert Choice2000نرم افزار  درخت سلسله مراتب تصمیم گیري در نمودار .6شکل 

مرات هين اولويهت    ب د از ايدهاد سهاخشار سلسهله    :تعيين ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارها. 2

ضهريب اهموهت )وزن، م وارهها و     ۀبراي محاسه  . (Saaty 1980) شودصناصر در هر سطح ت وو  مي 

مرب هات لگهاريشمين    زيرم وارهان هند روش وجود دارد شامل: روش حداقل مرب اتن روش حهداقل 

 از رامشرهها پا به وزن رسودن در ويژه روشي مشداول روش بردار. هاي تفريقي روش نويژه روش بردار

Model Name: AHP

Treeview

Goal: Effect of oil industry on air pollution and Its optimal site selection with

the environmental approach in the Ahwaz metropolis

Climate (L: /490)

Wind speed (L: /526)

Temperature (L: /234)

Sunshine hour (L: /083)

Precipitation (L: /157)

Naturally factors (L: /116)

Elevation (L: /392)

Slope (L: /298)

Soil (L: /128)

Distance from the faults (L: /091)

Distance from the Earthquake focus (L: /091)

Environmental factors (L: /316)

Land us (L: /171)

Distance from the river (L: /154)

Distance from the floodprone areas (L: /089)

Distance from the areas of wind erosion (L: /110)

Distance from the Urban us (L: /289)

Distance from oil and gas fields (L: /062)

Distance from oil and gas points (L: /062)

Distance from the oil lines (L: /062)

Economic and social factors (L: /078)

Distance from the industrial centers (L: /470)

Distance from the cities (L: /202)

Distance from the villages (L: /181)

Distance from the main roads and railway (L: /099)

Distance from the airport (L: /049)
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مقايسه مي  است. در اي  روشن م وارها و زيرم وارها دو به دو با يكديگر زوجي ۀمقايس يك ماتريس

 .(Malczewski 2006)  وارن نس ت به ديگري ماخ  مي شوداهموت هر مۀ شوند و درج

ساصشي اسهشفاده كهرد. روش كهار بهه ايه       ۀ اي  كارن مي توان از روش اسشاندارد ارائه شد براي

م نهي   2نس ت داده مي شود. در جدول  9تا  1دودويين يك صدد از  ۀبه هر مقايس ترتوب است كه

ها را نرمالوزه كرد. به منظور نرمالوزه كردنن  دهين بايد وزن است. ق ل از وزن هر صدد ماخ  شده

ي هها  كرد. در اي  مدلن از تقسوم هر وزن بر مدمهوع وزن  هاي مخشلفي اسشفاده مي توان از روش

 .(Cimren et al. 1990)همان سشون اسشفاده شده است 

 (Bertolini 2006) دودویی معیارهاۀ كمیتی ساعتی براي مقایس 9 سۀمقای .2جدول 

 توضيح تعريف شدت اهميت

 در تحقق هد  دو م وار اهموت مساوي دارند. اهموت مساوي 1

اهموت تدربه ناان مي دهد كه براي تحقق هد   اهموت اندكي بواشر 3 i بواشر از   j است.   

iتدربه ناان مي دهد كه اهموت  اهموت بواشر 5 خولي بواشر از   j است.   

iتدربه ناان مي دهد كه اهموت  اهموت خولي بواشر 7 خولي بواشر از   j است   

iاهموت خولي بواشر  اهموت مطلق 9 نس ت به   j به طور قط ي به اث ات رسوده است.   

8و 4و 2  ................  هنگامي كه حالت هاي موانه وجود دارد. 

 

ب د از ت وو  ضرايب اهموت م وارها و زيرم وارهان ضهريب   :ها تعيين ضريب اهميت گزينه. 3

ارجحوت هر يك از گزينه ها در ارت هاط بها ههر     اهموت گزينه ها را بايد ت وو  كرد. در اي  مرحلهن

مهورد قضهاوت و    ه باشد مسشقوم با خود آن م وهار يك از زيرم وارها و اگر م واري زيرم وار نداشش

 9اسهاس مقوهاس    دودويهي و بهر   ۀها بر م ناي مقايس داوري قرار مي گورد. در اي  حالتن قضاوت

دودويي م وارهان يا گزينه ها ث ت مهي   ۀو نشوده در ماتريس مقايس دپتيرمي كموشي ساصشي صورت 

هان ضرايب اهموهت مهورد    هاي اي  ماتريس يفشود و از طريق نرمالوزه كردن موانگو  هندسي رد

 Bowen)صمده در ايه  مقايسهه هها اشهاره شهود      نظر به دست مي آيد. با اي  حالن بايد به تفاوتي

صورت مي پتيرد؛ در صهورتي   يا م وارها گزينه هاي مخشلفن نس ت به زيرم وارها ۀمقايس. (1990

 .(Moreno 2005)رد ورت مي پتيم وارها با يكديگر نس ت به هد  مطال ه ص ۀكه مقايس
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« امشواز نههايي » ياد شدهدر اي  مرحلهن از تلفوق ضرايب اهموت : ها تعيين امتياز نهايي گزينه. 4

كهه بهه    نسهاصشي « اصل تركوب سلسله مرات ي» . براي اي  كار از  مي شودهر يك از گزينه ها ت وو

 اندامهدن سطوح سلسله مرات هي مهي    ۀهمها در  قضاوت ۀبا در نظر گرفش  هم« بردار اولويت»يك 

 .(Bowen 1990)د وشمي  اسشفاده

(1،  gijww i

m

i
k

n

k





11 

 .j امتياز نهايي )اولويت( گزينه

 كه در آن:   

wk ضريب اهموت م وار kن 

Wi  وارضريب اهموت زيرم iن 

gij  ۀامشواز گزين  j در ارت اط با زيرم وار i.است 

تر از ضر  هر يك از م وارها در زيرم وار مربوط به آن و از ضر  صدد بهه دسهت     به ص ارت ساده

 .(Malczewski 2005) آيد دست مي ه ها ب  هر يك از گزينهنهايي  مربوطهن امشواز ۀدر امشواز گزين آمده

ن (AHP) مرات هي  يند تحلول سلسهله اهاي فر يكي از مزيت: ها بررسي سازگاري در قضاوت. 5

 و م وارهها  اهموهت  ضهريب  شهده بهراي ت وهو     ههاي اندهام   در قضهاوت  امكان بررسي سهازگاري 

ۀ محاسه  ه گرفش ها در نظر سازگاري در قضاوت كه ساصشي براي بررسي يسمومكان زيرم وارهاست.

 بهه شهاخ    (.I.I)اسهت. كهه از تقسهوم شهاخ  ناسهازگاري       1ضري ي به نام ضريب ناسهازگاري 

 نباشهد  1/0يها مسهاوي    ههه ايه  ضهريب كهوهكشر     حاصل مي شهود. هنهان   (.R.I)تاادفي بودن 

 Saaty) شهود  رهها تدديهدنظ   ها مورد ق ول است وگرنهه بايهد در قضهاوت    سازگاري در قضاوت

 :شود ت ريف مي 2رابطه  به صورت (.I.I) شاخ  ناسازگاري. (1980

(2، 
1

.. max






n

n
II 

 
λmax مهاتريسن   ۀتري  مقدار ويهژ  بزرگn   و نطهول مهاتريسI.I      .شهاخ  ناسهازگاري اسهت

 :(Saaty 1980) شودت ريف مي  3رابطه  به صورت (.I.I)شاخ  تاادفي 

(3، 
RI

CI
RI .

 

                                                                                                                                                       
1. Incompability Ratio 
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 .است 3ب دي مطابق جدول  nهاي  مقادير اي  شاخ  براي ماتريس

 n  (Bertolini 2006)ابعاد با مقایسۀ ماتریس براي (.R.I)تصادفی  هاي ماتریس براي ناسازگاري شاخص .3جدول 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R.I. 0 0 58/0  9/0  12/1  24/1  32/1  41/1  45/1  49/1  

 ها و گزینه زیرمعیارها ،یب اهمیت معیارهاتعیین ضر

 ييصهنا  ۀنه وبه يابيه  مكهان در هاي ماثر  شاخ  پس از شناسايي م وارها و ندر اي  مرحله از پژوهش

 بها اسهشفاده از فراينهد   يهاد شهده   صوامل  هر يك از نشهر اهواز در كالن يطومح ستيز كردينفت با رو

و  كارشناسانپرسانامه توسط  با تكمولو  Expert Choice2000 رافزا با نرم AHPمرات ي  تحلول سلسله

بها  ن ابشهدا وزن بهو  م وارهها    .اند بندي شده دهي و اولويت وزناي  شاخ  ها و مسئوالن امر  انداسشا

م وارههاي اليهه   سهپس  ت وو  مهي شهود.   ن نس ت به هد  ديگر توجه به اهموت م وارها در مقابل يك

 دهد. در جدول زوجي م وارها را ناان مي ۀمقايس 4ند. جدول ديگر مقايسه مي شو هاي اصلي با يك

 نس ت بهه م وهار رديهف صمهودي انهد.     اساس اهموت م وار رديف افقي  ن اصداد نمايش داده شده بر4

 7 . شهكل و بر اساس م وار سهاصشي ت وهو  شهده اسهت     2جدول  توجه به مقادير مقدار هر صدد نوز با

 8 و شهكل  Expert Choice2000ر م وارهها در نهرم افهزا    ريگوه  تاهموم  مراتب سلسله درختنمودار 

 .را ناان مي دهد Expert Choice2000 نرم افزار در از م وارها شده اندام تحلولنمودار 

 به محوطي ديدگاه زيست از و دارند مهمي نقش صنايي اسشقرار در اقلومي شرايط: اقليممعيار . 1

 مشغورههاي  تهري   مهم .شود توجه بايد شهري در محوط صداو  هوا و موزان آلودگي آ  بر صنايي آثار

ن ساصات بادن دما سرصتزيرم وارهاي اقلومي شامل:  در اي  بررسي است. اقلومي صوامل تحقوق اي 

 است. ندگيآفشابي و بار

مهورد توجهه قهرار     صهنايي يابي  يكي از صوامل اصلي كه بايد در مكان: معيار عوامل طبيعي. 2

و فاصهله از   نن خاكن فاصله از گسل هها ارتفاعن شوبزيرم وارهاي . است ل ط و يصوامم وار  گورد

 GISدهي در محوط  كه پس از وزن كانون هاي زلزله از م وارهاي صوامل ط و ي محسو  مي شوند

 شدند.تحلول  و بررسي و تدزيه

يابي  زيست محوطي يكي از صوامل مهم در مكانصوامل  م وار: زيست محيطيمعيار عوامل . 3
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در حال حاضر يكهي   صناييمسائل زيست محوطي در مكان يابي  به شمار مي آيند. توجه بهصنايي 

زيرم وارهاي صوامل زيست محوطهي مهي تهوان     از .استايران و جهان  پژوهاي در مهماهدا   از

 نيبهاد  شيفاصله از منهاطق فرسها   زنوخ لوفاصله از رودخانه هان فاصله از مناطق س نياراض يكاربر

و ن فاصهله از نقهاط نفهت و گهاز     ننفهت و گهاز   يها دانوفاصله از م نيشهر يها يفاصله از كاربر

 را نام برد. نفتانشقال  ۀلولفاصله از خطوط 

 يابي صهنايي  مورد بررسي در مكانمهم م وارهاي يكي از : اجتماعي _عوامل اقتصاديمعيار . 4

مراكهز   فاصهله از شماصي شهامل زيرم وارههاي   اج_ اجشماصي هسشند. م وار اقشاادي_ اقشااديم وار 

فاصهله  و ن آهه   راهو  اصليروسشاهان فاصله از راه هاي شهرهان فاصله از فاصله از ن موجود  شيصن

 است.فرودگاه از 

 صوامهل ين  ه وصوامهل ط  ن اقلهوم م وهار   4 اول حاكي از آن است كه از ۀنشايج پژوهش در مرحل

بواهشري  تهأثور را در    490/0 با وزن نس ي اقلومم وار  نيصاجشما _ياقشااد صواملو  ۀوطومح ستيز

 يطه ومح سهت يز صوامهل  دوم م وار ۀدارد. در مرت  نفت در كالن شهر اهواز ييصنا ۀنوبه يابيمكان 

 صوامهل  وي  ه وصوامل ط اخشااص داده است. م وارهاي  را به خود 316/0 قرار دارد كه وزن نس ي

هاي سوم و ههارم قرار  در اولويت 078/0و  116/0 هاي وزن نوز به ترتوب با ياجشماص_ ياقشااد

 .،8 )شكل دارند

 
 Expert Choice2000ر نرم افزا رگیري معیارها د تصمیم مراتب سلسله درختنمودار  .7 شکل

 Expert Choice2000ر نرم افزا درو وزن نسبی معیارها زوجی معیارها  ۀمقایس .4جدول 

 

Model Name: AHP

Treeview

Goal: Effect of oil industry on air pollution and Its optimal site selection with the environmental

approach in the Ahwaz metropolis

Climate (L: /490)

Naturally factors (L: /116)

Environmental factors (L: /316)

Economic and social factors (L: /078)
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 Expert Choice2000 نرم افزار از معیارها در شده انجام تحلیلنمودار  .8شکل 

را ناان مي دههد. در ايه  مرحلههن بهراي ههر       ييزوجي گزينه ها و وزن نها ۀمقايسن 5 جدول

 زيرم وارن گزينه هاي آن با يكديگر مقايسه مي شوند.

 (AHP)بی یند تحلیل سلسله مراتافر زینه ها و وزن نهایی بر اساس مدلوزن گ ۀ. محاسب5جدول 

 وزن نرمال جمع گزينه ها وزن نسبي وزن گزينه ها گزينه زيرمعيار معيار

 اقلوم
0/49 

 سرصت باد
0/526 

1 0/565 0/1456231 0/99975531 0/146 
2 0/262 0/06752788 0/99975531 0/068 
3 0/118 0/03041332 0/99975531 0/030 
4 0/055 0/0141757 0/99975531 0/014 

ماد  
0/234 

1 0/441 0/05056506 0/99975531 0/051 
2 0/327 0/03749382 0/99975531 0/038 
3 0/164 0/01880424 0/99975531 0/019 
4 0/068 0/00779688 0/99975531 0/008 

 ساصات آفشابي
0/083 

1 0/449 0/01826083 0/99975531 0/018 
2 0/318 0/01293306 0/99975531 0/013 
3 0/155 0/00630385 0/99975531 0/006 
4 0/077 0/00313159 0/99975531 0/003 

 بارندگي
0/157 

1 0/441 0/03392613 0/99975531 0/034 
2 0/327 0/02515611 0/99975531 0/025 
3 0/164 0/01261652 0/99975531 0/013 
4 0/068 0/00523124 0/99975531 0/005 

ط و يصوامل   
0/116 

 ارتفاع
0/392 

1 0/111 0/005047392 0/99975531 0/005 
2 0/523 0/023781856 0/99975531 0/024 
3 0/24 0/01091328 0/99975531 0/011 
4 0/126 0/005729472 0/99975531 0/006 

 شوب
0/298 

1 0/565 0/01953092 0/99975531 0/020 
2 0/262 0/009056816 0/99975531 0/009 
3 0/118 0/004079024 0/99975531 0/004 
4 0/055 0/00190124 0/99975531 0/002 

 خاك
0/128 

1 0/527 0/007824896 0/99975531 0/008 
2 0/279 0/004142592 0/99975531 0/004 
3 0/064 0/000950272 0/99975531 0/001 
4 0/131 0/001945088 0/99975531 0/002 

 فاصله از گسل ها
0/091 

1 0/055 0/00058058 0/99975531 0/001 
2 0/118 0/001245608 0/99975531 0/001 
3 0/262 0/002765672 0/99975531 0/003 
4 0/565 0/00596414 0/99975531 0/006 

 فاصله از كانون هاي زلزله
0/091 

1 0/055 0/00058058 0/99975531 0/001 
2 0/118 0/001245608 0/99975531 0/001 
3 0/262 0/002765672 0/99975531 0/003 
4 0/565 0/00596414 0/99975531 0/006 
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 (AHP)یند تحلیل سلسله مراتبی افر زینه ها و وزن نهایی بر اساس مدلوزن گ ۀ. محاسب5جدول  ۀادام

 وزن نرمال جمي گزينه ها وزن نس ي وزن گزينه ها گزينه زيرم وار م وار

 صوامل زيست محوطي
0/316 

 كاربري اراضي
0/171 

1 0/097 0/005241492 0/99975531 0/005 

2 0/079 0/004268844 0/99975531 0/004 

3 0/201 0/010861236 0/99975531 0/011 

4 0/623 0/033664428 0/99975531 0/034 

 فاصله از رودخانه ها
0/154 

1 0/086 0/004185104 0/99975531 0/004 

2 0/431 0/020974184 0/99975531 0/021 

3 0/323 0/015718472 0/99975531 0/016 

4 0/159 0/007737576 0/99975531 0/008 

 فاصله از مناطق سول خوز
0/089 

1 0/055 0/00154682 0/99975531 0/002 

2 0/118 0/003318632 0/99975531 0/003 

3 0/262 0/007368488 0/99975531 0/007 

4 0/565 0/01589006 0/99975531 0/016 

 فاصله از مناطق فرسايش بادي
0/11 

1 0/055 0/0019118 0/99975531 0/002 

2 0/118 0/00410168 0/99975531 0/004 

3 0/262 0/00910712 0/99975531 0/009 

4 0/565 0/0196394 0/99975531 0/020 

 فاصله از كاربري هاي شهري
0/289 

1 0/055 0/00502282 0/99975531 0/005 

2 0/118 0/010776232 0/99975531 0/011 

3 0/262 0/023926888 0/99975531 0/024 

4 0/565 0/05159806 0/99975531 0/052 

 فاصله از مودان هاي نفت و گاز
0/062 

1 0/092 0/001802464 0/99975531 0/002 

2 0/517 0/010129064 0/99975531 0/010 

3 0/274 0/005368208 0/99975531 0/005 

4 0/117 0/002292264 0/99975531 0/002 

 فاصله از نقاط نفت و گاز
0/062 

1 0/111 0/002174712 0/99975531 0/002 

2 0/523 0/010246616 0/99975531 0/010 

3 0/24 0/00470208 0/99975531 0/005 

4 0/126 0/002468592 0/99975531 0/002 

 فاصله از خطوط نفت
0/062 

1 0/081 0/001586952 0/99975531 0/002 

2 0/556 0/010893152 0/99975531 0/011 

3 0/249 0/004878408 0/99975531 0/005 

4 0/115 0/00225308 0/99975531 0/002 

ياجشماص -ياقشااد صوامل  
0/078 

 فاصله از مراكز صن شي موجود
0/47 

1 0/325 0/0119145 0/99975531 0/012 

2 0/46 0/0168636 0/99975531 0/017 

3 0/149 0/00546234 0/99975531 0/005 

4 0/067 0/00245622 0/99975531 0/002 

 فاصله از شهرها
0/202 

1 0/074 0/001165944 0/99975531 0/001 

2 0/549 0/008650044 0/99975531 0/009 

3 0/248 0/003907488 0/99975531 0/004 

4 0/129 0/002032524 0/99975531 0/002 

 فاصله از روسشاها
0/181 

1 0/074 0/001044732 0/99975531 0/001 

2 0/549 0/007750782 0/99975531 0/008 

3 0/248 0/003501264 0/99975531 0/004 

4 0/129 0/001821222 0/99975531 0/002 

 فاصله از راه هاي اصلي و راه آه 
0/099 

1 0/527 0/004069494 0/99975531 0/004 

2 0/279 0/002154438 0/99975531 0/002 

3 0/131 0/001011582 0/99975531 0/001 

4 0/064 0/000494208 0/99975531 0/000 

اصله از فرودگاهف  
0/049 

1 0/527 0/002014194 0/99975531 0/002 

2 0/279 0/001066338 0/99975531 0/001 

3 0/131 0/000500682 0/99975531 0/001 

4 0/064 0/000244608 0/99975531 0/000 



308   1401، بهار و تابستان 1، شمارة 14آمایش سرزمین، دورة 

 مكهان  ردهاي اطالصاتي و ت وو  صوامهل مهاثر    اليه همۀ ۀن پس از تهواز پژوهش در اي  مرحله

تحلوهل   و سازي و تدزيهه  شهر اهواز و مدل در كالن يطومح ستيز كردينفت با رو ييصنا ۀنوبه يابي

 ۀنه وبه يابيه  در مكانهاي فاكشورهاي ماثر  نقاه ۀبه تهو ArcGIS نرم افزار هاي فضايي به كمك داده

ن از AHPدل بهر اسهاس مه    يابيه  دهي اليه هاي ماثر در مكان پرداخشه شد. پس از وزننفت  ييصنا

در در نهايت نقاه  .ها اسشفاده شد پوشاني نقاه به منظور تلفوق و هم ArcGISهاي نرم افزار  قابلوت

دسهت  ه به  ۀنقاه  شد.تهوه شهر اهواز  در كالن يطومح ستيز كردينفت با رو ييصنا ۀنوبه يابي مكان

ن نامناسهب كامالً  ۀدودمشفاوت )مح ۀپهن 4،ن يسلسله مرات  لوتحل نديافر) AHPآمده بر اساس مدل 

شههر اههواز    نفت در كهالن  ييصنا ۀنوبه هاي مكان اسشقرار يبرارا كامالً مناسب، ن مشوسطن مناسبنا

و تها  نفهت   ييصهنا  ۀنه وبه يمكهان هها   اسشقراربراي  توقابل  يشركماز  بوكه به ترت دهد يناان م

 دهد. يرا ناان منفت  ييصنا ۀنوبه يمكان ها اسشقراربراي  توقابل  يشربوا

درصهد از كهل    22/33 يبهه ص هارت   ايه هكشار از كل منطقه  9259 مناسبنا ۀمحدود ايدوم ۀ ط ق

 42/36 ايه هكشهار   10149مشوسهط   ۀمحهدود  ايه سهوم   ۀط ق .منطقه را به خود اخشااص داده است

 كهامالً مناسهب، ناهان    ۀ)محهدود  ههارم ۀپهن دهد. يم لومورد مطال ه را تاك ۀدرصد از كل منطق

هكشهار   3726 كهه  اسهت نفهت   ييصهنا  ۀنه وبه يمكان هها ها براي اسشقرار  مكان  يتر مناسبۀ دهند

مناسهب بهراي   كامالً مناطق  ۀمنطقه را به خود اخشااص داده است. صمد يدرصد، از اراض 37/13)

از  و قسهمت ههاي   نن جنهو  غربهي  جنو  غر ندر قسمت نفت  ييصنا ۀنوبه يمكان هااسشقرار 

بهراي اسهشقرار    نامناسهب، كامالً مناطق اول ) ۀ. در مورد پهناستد مطال ه مور ۀمنطق شمال و شر 

شهر  و  و  شهمال بخهش   ياز اراضه درصد،  97/16)هكشار  4731كه نفت  ييصنا ۀنوبه هايمكان 

 ،.9 )شكل، 6 )جدول است را به خود اخشااص داده يمطال ات ۀمركزي منطقهاي  قسمت

 AHPبا روش نفت  عیصنا ۀنیبه یابی مکان ۀنقشمشخصات  .6جدول 

 درصد مساحت )هکتار( کالس رديف
 97/16 4731 كامالً نامناسب 1
 22/33 9259 نامناسب 2
 42/36 10149 مشوسط 3
 37/13 3726 كامالً مناسب 4

 100 27865 مدموع و درصد
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 AHPنفت به روش  عیصنا ۀنیبه یابی مکان ۀنقش .9شکل 

 گیری نتیجه

ۀ كنند ند از: منابي آلودها اسشان خوزسشان ص ارت يهوا ۀصوامل آالينددهد  ين مناا قوتحق  يا جينشا

صهنايي كهاني    نهوا در اسشان ماننهد صهنايي فلهزي فهابريكي     ۀكنند هوا از منابي شهرين صنايي آلوده

و پاالياهگاه هها و    هاي حاصهل از نفهتن صهنايي پشروشهومي    و فرآورده  يصنايي شومواين غورفلزي

 سوزي آتش ۀهوان منابي مشفرق ۀكنند منابي كااورزي آلوده ناسشان خوزسشان ازنفت و گموادي  تولود 

 و... و در سال هاي اخور هدوم ريزگردها به نهاي گردوغ ارن آتش زدن زباله هاي شهري هان طوفان

ويژه از كاورهاي غربي و جنو  غربي اسشان. نزديكي هاه ها و سوخش  مهواد نفشهي نهامرغو  و    

شههر اههواز بهه    . سهت هوا ۀآاليند مهم كه يكي از منابي نمخاوص شركت نفت گزوزهاياف الوت 

صلت مركزيت داشش  ف الوت هاي مخشلف صنايي ذو  فلزات و تولود كرب  و صنايي نفتن تولوهد  

 فوالدن نورد لوله و كارخاندات صن شي سپنشا و... به صورت كانون آلهودگي اسهشان درآمهده اسهت.    

 صنايي و كرب  تولود و فلزات ذو  صنايي مخشلف هاي ف الوت داشش  مركزيت صلت به اهواز شهر

 درآمده اسشان آلودگي كانون صورت به... ون سپنشا صن شي كارخاندات نلوله نورد فوالدن تولود نفتن
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ناشي از سوخت فهرآورده ههاي نفشهي در     ۀهاي خطرناك و صمد موزان آاليندهدر اي  مطال ه  .است

 بواشري  حدم تولود آالينده مربوط بهشود  مالحظه ميهمان طور كه شد.  بررسي خوزسشان اسشان

 بهرآورد  1397ت  در سهال   483089با  كه مقدار آن در اسشان خوزسشان برابراست مونواكسودكرب  

نظهر حدهم تولوهد     در اسهشان از لهودگي  آدر موهزان    SO2و   HCsن NOXها شده است. هودروكرب 

 .ب دي جاي دارندها در مراحل  آالينده

 مهدل  از اهواز شهر كالن در نفت صنايي توسط هوا آلودگي پراكنش سازي مدل و بررسي جهت

SCREEN3 ۀبرنام از اسشفاده با .شد اسشفاده SCREEN3 ههواي  ههاي  آالينده پراكنشۀ نحو و موزان 

 از خشلهف م فواصهل  در هها  آالينهده  اي  انشاار اثر و نفت صنايي در سوخت انواع مار  از حاصل

 ايه   كهه  اسهت  ورودي اطالصهات  بهه  نوهاز  SCREEN3 ۀبرنام اجراي براي شد. ماخ  دودكش

 ن،مشهر ) دودكهش  ۀدهانه  قطر ن،مشر) دودكش ارتفاع ن،g/s) انشاار مقدار: است شرح دي ب اطالصات

 گهاز  دمهاي  ن،،ثانوهه  بهر  مشرمك هب  جرياننموزان  يا) ثانوه بر مشر) دودكش از خروجي گاز سرصت

 درجهه  273 از ن اشهد  ماخ  اگر كلوي ۀ درج) محوط دماي ن،كلوي  ۀدرج) دودكش از خروجي

 يبهرا بهه خاهوص    جيمي توان گفت كه ط ق نشااهواز نفت  ييمورد صنا در. ،شود اسشفاده كلوي 

 ميه مال بوو با ش داردخود را  مقدار حداكثر يمشر 1500 ۀصلاف ها در ندهيغلظت آال داريپا طيشرا

بهل توجهه   اكهه مقهدار غلظهت ق   ن يمشر 5000 ۀحداقل تا فاصل بنابراي  بايد .شود يغلظت كاسشه م

 ۀدر فاصهل هها   مقدار حداكثر آالينهده . داششه باشدنبر سكونت وجود  يم ن يشوگونه ف ال چوه است

موجودات زنده و غورزنده بواشري  آسوب  مشري از دودكش قرار دارد. ي ني در اي  فاصله 0_2500

ۀ فاصهل  و كولومشري 25پتيرتري  نقطه اطرا  پاالياگاه و در ش اع  آسوب بنابراي ن را خواهند ديد.

. بها  يابهد  موزان رسو  گازهاي آالينده كاهش مي هفاصل و با افزايش استمشري از دودكش  2500

ن بهه  آالينده هاي خروجي از دودكش هاي صنايي نفت اهواز رۀشده دربا توجه به بررسي هاي اندام

اي بر سهالمت انسهان و محهوط     كننده مااهده شد كه گازها اثر نگران SO2 و NOx و CO خاوص

بهه منظهور بررسهي اثهر زيسهت       SCREEN3زيست مي گتارند. بنابراي  در اي  پهژوهش از مهدل   

و موزان غلظت اي  گازها شد. اسشفاده  شهر اهواز كالني هوا ينفت بر آلودگ ييصنا روتاثمحوطي و 

 شد. بوني دودكش با اسشفاده از اي  مدل پوش مشري از 5000تا ش اع 
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شههر   در كهالن  يطومح ستيز كردينفت با رو ييصنا ۀنوبه يابيمكان بر اساس هد  تحقوق كه 

ن بهراي  شهوند اي  مكان ها با توجه به يك سري م وارها و شاخ  ها بررسي شد است الزم اهواز 

نهرم   و AHPاز توانمنهدي ههاي تكنوهك     و بها اسهشفاده   شهد ارزيابين اطالصات مورد نواز تهوه اي  

مهورد  نفهت   ييصهنا  ۀنوبه يابيمكان از پارامشرها در يك  تأثور مشقابل هر Expert Choice2000رافزا

و صوامهل   يطومح ستيزن صوامل ط و ين صوامل موم وار اقلبدي  ترتوب ههار  .ر گرفتسندش قرا

نشهايج  . شهوند  مهي گزينهه   88 وهار و  زيرم 22 شد كه در مدموع شامل انشخا  ياقشااد_ ياجشماص

 سهت يز صوامهل ين  ه ون صوامهل ط  اقلهوم م وهار   ههار كه ازبود  اول حاكي از آن ۀپژوهش در مرحل

بواهشري  تهأثور را در مكهان     490/0 با وزن نس ي م وار اقلوم نياجشماص _ياقشااد صواملي و طومح

قرار دارد  يطومح ستيز صوامل م م واردو ۀشهر اهواز دارد. در مرت  نفت در كالن ييصنا ۀنوبه يابي

 _ياقشاهاد  صوامل ي و واخشااص داده است. م وارهاي صوامل ط  را به خود 316/0 كه وزن نس ي

 .هاي سهوم و هههارم قهرار دارنهد     در اولويت 078/0و  116/0 هاي نوز به ترتوب با وزن ياجشماص

 مشفهاوت  ۀپهنه هههار   ن،رات هي م سلسهله  تحلوهل  ينهد افر) AHP مهدل  اسهاس  بر آمده دسته ب ۀنقا

 صهنايي  ۀبهونه  ههاي  مكان اسشقرار براي، مناسب كامالًن مشوسط نامناسبن نامناسبن كامالً ۀمحدود)

 ۀبهون هاي مكان اسشقرار براي مناسب كامالً مناطق ۀصمد. دهد مي ناان را اهواز شهر كالن در نفت

 مهورد  ۀمنطقه  شهمال  و شهر   از ييها قسمت نغربي جنو  جنو ن غر ن قسمت در نفت صنايي

 4731 نفهت  صهنايي  ۀبهونه  ههاي  مكان اسشقرار براي، نامناسب كامالً مناطق) اول ۀپهن است. مطال ه

 بهه  را مطال هاتي  ۀمنطق مركزي هاي قسمت و نشر  شمالن بخش اراضي از، درصد 97/16) هكشار

 3726 نفهت  ييصنا ۀنوبه يها براي اسشقرار مكان ها مكان  يمناسب تر. است داده اخشااص خود

 منطقه را به خود اخشااص داده است. يدرصد، از اراض 37/13هكشار )

 پیشنهاد
 ههاي  در اجراي سوسشم كنشرل و مديريت آلودگي هوا پايش آالينهده مهم يكي از مالحظات  .1

نفشهي   ۀاست. ههر محهدود   هوا كوفوت پايش هايايسشگاه  براي مناسب مكان و انشخا  هوا

  .هوا شود كوفوت شم پايشبايد مدهز به سوس
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 و ملهي  محلهين  سهطوح  همۀ در جان ه همه و نگر كل ديدگاه با بايد اهواز شهر كالن پايداري .2

 بهه  بهراي  بهونهه  راه ردههاي  شهناخت  با اساس اي  بر شود. پوگوري زمان هم طور به فراملي

 اپايهداري ن بهر  شهري ۀتوس ر اث شهرن اي  پايداري حفظ و فضايي ۀتوس  يندافر در كارگوري

 رويه بي گسشرش از ناشي محوطي زيست هاي آلودگي شناخت محوطين زيست هاي شاخ 

 زيست پايدار مديريت به توان مي شهري محوطي زيست مطال ات و ها طرح اجراي و نشهر

 .كرد اقدام اهواز شهر در محوطي

ايران و  زيراكشورسا شركتو  كارون صن شي ناحوۀ ويژه به صنايي از برخي مددد يابي مكان .3

 .بررسي مكان ف لي صناي ي كه در آلودگي هواي اهواز نقش دارند

 بهر  صهالوه ين صهن ش  منهاطق  يهابي  مكان دربررسي م وارهاي تاثورگتار در ود پوانهاد مي ش .4

 ضهم   تها  شوند گرفشه نظر نوز در محوط زيسشي پارمشرهاي اجشماصين و اقشاادي پارامشرهاي

 و منفهين پايهداري   اثهر  كهاهش  و منابي مار  كاهش با يناجشماص و اقشاادي منافي افزايش

 شود. تأمو  نوز زيست محوط حفظ

به پژوهاگران ب دي پوانهاد مي شود آلودگي هر يك از مراكز صنايي نفت در اهواز را بهه   .5

و صالوه بر آلودگي هوا دفي پسماندهاي صن شي در هر محهدوده   كنند طور جداگانه بررسي

 ه كنند.مطال طور مدزا ه برا 

 سرصت و ناحشمالي خطرات هان آلودگي به ناساكن حساسوت صمومين هاي نگراني به توجه با .6

 ماننهد ين صمهوم  سالمت مشولي هاي سازمان شهر اهواز كالن در صنايي اي  گسشرش گور هام

 آلهودگي  پهايش  جههت  بواهشر  مطال ات به ظفوم خوزسشان اسشان در پزشكي صلوم داناگاه

 ههاي  آلودگي ارزيابي با تااند  منطقه اي  در مردم سالمت بر نفت و گاز صنايي از ناشي هاي

 بهه  آسهوب  از جلهوگوري  و صنايي هاي ف الوت اسشانداردسازي جهت در صنايي اي  از ناشي

 .پتيرد صورت الزم اقدامات صنايي اي  كاركنان و مردم سالمت

دهاي بهو  المللهي بها ههد      با توجه به اسشاندار نمراكز صن شي ۀهمبراي پوانهاد مي شود  .7

ها مقايسه شود و سههم ههر    با مكان ف لي آننشوده يابي بهونه اندام و  اسشقرار صنايي مكان

 .ها در آلودگي بررسي شود يك از آن
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پايش آلودگي هر يك از مراكز صن ت نفهتن ايدهاد فضها بهراي      با هد پوانهاد مي شود  .8

احهد ههاي صهن شي صهورت گوهرد و      ت ادل تدربوات و دسشاوردهاي زيست محوطي بهو  و 

 شوند.مديران صنايي جهت كاهش صدمات زيست محوطي صنايي تاويق 

بازيافت پسهماندهاي صهن ت نفهت و     ۀبه پژوهاگران پوانهاد مي شود مطال ه اي در زمون .9

 در آلودگي هواي اهواز نقش دارند.شدت ه آلودگي نفشي اندام دهند كه ب

 به توجه با بواشري آالينده هاي و تر طوالني هاي دوره تكمولي مطال ات پوانهاد مي شود در .10

 حل راه و ماخ  ديگر احشمالي خطرات تا گورد صورت صنايي نفت مارفي مواد يندهاافر

 ها ت وو  شود. آن از جلوگوري براي مناسب هاي
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 منابع
منظهور   بهه  ييهابي اراضه   بر مكهان  يلوتحل» .،1392نوروزي ) محمدجواد ي؛زلف يصل ؛احدنژادن محس 

آزاد  ۀموردي: بخش مركهزي منطقه   ۀنمون) VIKOR و AHPهاي  با اسشفاده از روش يياسشقرار صنا

 .82 ه 63 ن ص 24ش  نطومح شيآمان «ارس،

ن «ندر محوط ساج مطال ه موردي: اسشان خوزسشا AHPمكان يابي صنايي با اسشفاده از ،. »1396برنان ر. )

 .175_161ن 103ش  ن26د ن اطالصات جغرافوايي

 .رانيا يصن ش هاي ن شركت شهركدر بخش صن ت  وسرزم شيآما ياصول و م ان،. 1373. )پوالدد ن م

شهر اههواز   يمحوط زيست يداريپا يابيارز،. »1396) بخش زدان. يا.  ي؛ نادرخانين س. س.؛ ز. نوحس

  صه ن 2 ش ن70د  ني ه وط  سهت يز طومحن ،«FPPSIهوا )با اسشفاده از روش  يبر آلودگ دوبا تأك
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ههاي   نهده يانشاهار آال  يبررسه ». ،1392). يديه هو ح. ؛درنژادوه ن. ح ي؛نارآباد ت. ؛ك. درپورهنارنوح

سالمت پرسهنل در مواجههه بها آن     سكير يابينفت و ارز اگاهيهاي پاال از دودكش يشاخ  ناش

 طومحه  نمتسهال  يمله  شيهمها   وسهوم  ن«تههران،  انيتندگو دونفت شه اگاهي: پااليمورد ۀ)مطال 

 .داريپا ۀو توس  نستيز

 ن«اراك محوطهي آن بهر شههر    يابي شهر صهن شي و اثهرات زيسهت    مكان» ،.1384)سلوماني  .؛ م.زنگانهن ا

 .49 ه 33 ن ص 51ن ش هاي جغرافوايي پژوهش

ههوا و   يبها تأكوهد بهر آلهودگ     يمحوطه  زيسهت  دارييه ههاي پا  شاخ  يابيارز،. »1395. )ع.فوروزين م

 .15 ياپوپ ن1ش  ن8 س نيشهر يشناس بومهاي  پژوهش ن«يشهاي صن  ندهيآال

ازت  يدهاوپراكنش اكس زانوم يبررس» ،.1387) ااهوصل ياسالم دوناه ي؛صشاب دهيفر ؛ص دالرضا نيكرباس

 .33 ه 23ن ص  2ن10 نستيز طومح يصلوم و تكنولو ن «كاور روگاهوو گوگرد از ههار ن

 يها يآلودگ يبررس،. »1397ي )جمال. س ي؛داراب .ح ؛پور ي ن .ا ي؛سورئ .ر.ع ؛پردل .ص ؛.س نيروكام

 نهيصسهلو  ۀمنطقه   وو اثرات آن بهر سهالمت سهاكن    يموگاز و پشروش يياز صنا يناش يمحوط زيست

 .185ه  162ن ص  ،2) 21 نطب جنو  ن«ي،مرور ۀمطال  ك)ي رانيا يانر  شختيپا

 كيه اسهشقرار   يابيه  مكهان  ۀمطال ه » ،.1391) زاده موصظه  هوصهف  ؛مقدم ۀصدرزاد دوس  ؛شهرام نيگلسشان

اقشاهاد   ن«توه و پراب توه الج يهها  و مهدل  يياواطالصات جغراف ۀنفت با اسشفاده از سامان اگاهيپاال
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 .88 ه 67 ن ص 3 ن ش1 س نيو انر  ستيز طومح
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