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یکــی از موضوعــات مهم در جهــان، تغییرات آب  وهوا می باشــد. 
انتشــار گازهاي گلخانه اي و آالينده هاي هوا اثر تخریبی سريعي بر 
محيط زيست دارند. انتشار گازهاي دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و 
سولفوردی اکسید و ديگر گازها تاثيرات بسيار بدي بر محيط زيست، 
مانند ايجاد باران هاي اســيدي، آلودگي هــوا، تخريب اليه ی ازون، 
تخريب زمين و گرم شــدن جهان دارد. لذا ضروری است مشخص 
شــود که فعالیت های مختلف چه اثراتی بر محیط زیســت دارند تا 

جهت کاهش آنها اقدام شود. 
در دهــه ی اخیر روش ارزیابــی چرخه ی  حیــاتLCA( 1( یکی از 
ابزارهای اصلی ارزیابی اثرات زیست محیطی است. این روش امکان 
ارزیابی اثرات بالقوه ی زیســت محیطی یک سامانه ی تولیدی را در 
کل دوره یا بخشــی از حیات آن فراهــم می کند.]1[ روش ارزیابی 
چرخه ی  حیات هم در بخش کشــاورزی و هم در بخش صنعت به 

کار رفته است.]2-6[ 
خودی و موسوي]7[ ارزيابي چرخه ی  حیات فناوري هاي توليد برق 

را با تاکید بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي انجام دادند. گازهای 
کربن دی اکسید منتشــر شده از گوجه های تازه، رب، کمپوت و آب 

آن در ترکیه بررسی شده است.]8[ 
ذوقی و همکاران]۹[ انتشار گاز گلخانه ای در سيستم های مديريت 
پسماند با اســتفاده از ارزيابی چرخه ی  حیات را مورد مقايسه قرار 

دادند. 
غالمرضایــی]1۰[ مطالعه ای در مورد چرخــه ی حیات کارخانه ی 
قند در شهرســتان فریمان انجام داده است. ارزیابی چرخه ی حیات 
زنجیره ی تامین گاز طبیعی و تولید توان در قطر مورد مطالعه قرار 
گرفته است.]11[ چرخه ی حیات گازشیل در انگلیس مورد ارزیابی 

واقع شده است.]12[ 
زارع ثانــی و همــکاران]1۳[ انرژي حاصل از زیســت گاز را از نظر 
آالیندگی با استفاده از روش ارزیابی چرخه ی حیات بررسی کردند. 
شــرکت پاالیش گاز ایــالمIGTC( 2( دارای اهمیت ویژه ای اســت، 
چراکه عالوه بر تولید گاز مصرفی استان و همچنین تامین خوراک 
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یکی از مسائل مهم کارگاه ها، کارخانه  ها و پاالیشگاه ها آالينده هاي منتشر شده در هوا، آب و خاک است 
که کاهش مقادیر آنها ســبب کاهش اثر تخریبی بر محيط زيست می شود. روش ارزیابی چرخه ی حیات، 
ابزاری برای ســنجش اثرات و پیامدهای زیســت محیطی یک محصول، فرآیند یا عملیات است. هدف از 
تحقیق حاضر تعیین اثرات زیســت محیطی در شرکت پاالیش گاز ایالم است. پس از گردآوری داده های 
مربوطه در پاالیشــگاه، شاخص های مختلف زیست محیطی بر اســاس روش تحقیق در چهار مرحله ی 
تعریف هدف و دامنه، تحلیل موجودی، ارزیابی اثرات و تفســیر انجام شــد. مرز سامانه  دروازه ی شرکت 
و واحد عملکردی یک تن گاز شــیرین در نظر گرفته شد. پس از طبقه بندی داده های جمع آوری شده، 
اثرات زیســت محیطی مربوط به نهاده  ها و انتشارات شرکت با اســتفاده از نرم افزار سیماپرو و بر اساس 
روش CML-IA baseline تعیین شــد. پس از نرمال سازی شــاخص های زیست محیطی مشخص شد که 
شاخص تخلیه ی منابع فسیلی دارای بیشترین مقدار )11-1۰×1/۰۳( و شاخص نقصان الیه ی ازون دارای 
کمترین مقدار )15-1۰×۳/8۰( است. فرآیند شیرین سازی گاز، دی اتانول آمین، فوالد، مسباره، پلی اتیلن، 
سولفوالن، سورفکتانت غیریونی، وسایل الکترونیکی )المپ، دیود و...( و کود اوره فسفات از مواردی بودند 

که بیشترین تاثیر را بر اکثر شاخص های زیست محیطی داشتند.
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پتروشیمی ایالم، گاز مصرفی استان های غرب کشور را تولید کرده 
و تقویت فشــار گاز غرب کشــور را نیز بر عهده دارد.]14[ با توجه 
به اهمیت حفــظ منابع طبیعی و اهمیت کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای و اثرات زیست محیطی، هدف از تحقیق حاضر به کارگیری 

روش ارزیابی چرخه ی حیات در شرکت پاالیش گاز ایالم است.

مواد و روش ها
تحقیق حاضر در سال 1۳۹8-1۳۹7 در دانشگاه ایالم انجام شد. اطالعات 
این تحقیق از شرکت پاالیش گاز ایالم و با استفاده از مصاحبه ی مستقیم 
با مســئولین شرکت به دست آمد. این شرکت در بخش چوار، شهرستان 
ایالم قرار دارد. ایالم یک اســتان استراتژیک اســت که دارای بیشترین 
ذخایر نفت و گاز کشــور]15[ به همراه استان خوزستان و طوالنی ترین 
مرز بین المللی با کشــور عراق است.]16[ اســتان ایالم بین ۳1 درجه و 
58 دقیقه تا ۳4 درجه و 15 دقیقه ی عرض شــمالی نســبت به استوا و 
45 درجه و 44 دقیقه تا 48 درجه و 1۰ دقیقه ی طول شــرقی نسبت به 

نصف النهار گرینویچ قرار دارد.]17[ 

شرکت پاالیش گاز ایالم
شرکت پاالیش گاز ایالم در 25 کيلومتـــری شمـال غـــرب شهرستـان 
ايالم و در 12 کيلومتـــری غـــرب شــهر چوار قرار دارد. این شرکت در 
دو فاز تعریف شــده  است که فاز نخست آن هم اکنون مقدار 6/8 میلیون 
مترمکعب گاز ترش را به عنوان ورودی دریافت و پس از شیرین ســازی، 
مقدار 5/8 میلیون مترمکعــب آن را به عنوان خروجی به خطوط انتقال 

گاز تزریق می کند. 
خوراک شرکت پاالیش گاز ایالم گاز ترش۳ است تا آن را به گاز شیرین 
تبدیل می کند. دیگر خروجی های فاز نخســت این شرکت شامل: اتان، 
گاز مایع خام، میعانات گازی و گوگرد هســتند.]15[ گاز ترش به نوعی 
از گاز طبیعی می گوینــد و معموال در آن گوگرد و یا ترکیباتی از گوگرد 
وجود دارد که باید از آن خارج شــود، زیرا هم محصول پاالیش شــده را 
نامرغوب می ســازد و هم برای وسایل و تجهیزات مربوطه زیان آور است، 
وجــود این دو ناخالصی در خطوط لولــه ی انتقال گاز موجب خوردگی و 

فرسایش شدید تجهیزات می شود. 
به منظور زدودن این مواد از گاز طبیعی از فرآیندی به نام شیرین ســازی 

گاز استفاده می شود. 
ترکیبات موجود در خوراک شــرکت پاالیش گاز ایالم شــامل: نیتروژن، 
دی اکسیدکربن، متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اکتان، 
نونــان، دکان، آن ـ دکان، دوـ دکان، ســولفیدهیدروژن، متیل مرکاپتــان، 

اتیل مرکاپتان، ایــزو پروپیل مرکاپتان، پروپیل مرکاپتان، بوتیل مرکاپتان و 
آب است.

واحدهای بهره برداری پاالیشــگاه ایالم شامل دو دسته واحدهای پاالیش 
گاز4 و واحدهای جانبی5 اســت. واحدهای اصلی در پاالیشگاه، واحدهای 
پاالیش گاز هســتند که شامل واحدهای شیرین ســازی، نم زدایی، تولید 
ســولفور یا گوگرد و همچنین واحد تفکیک و تثبیت می باشند. واحدهای 
جانبی به عنوان واحد پشــتیبانی کننده ی واحدهای بهره برداری هستند. 
ایــن واحدها وظیفه ی تولید برق، بخار، آب، هوا، نیتروژن، گاز ســوخت 
مورد نیاز واحدهای پاالیشــی و همچنین ذخیــره ی میعانات گازی را بر 

عهده دارند.]14[ 

ارزیابی چرخه ی حیات
برای تحلیل اثرات زیست محیطی فرآیندهای شرکت پاالیش گاز ایالم از 
روش ارزیابی چرخه ی حیات استفاده شد. ارزیابی چرخه ی زندگی عبارت 
است از گردآوری و ارزیابی ورودی ها، خروجی ها و تاثیرات زیست محیطی 
بالقوه در یک فرآیند تولیدی در طول چرخه ی زندگی آن محصول.]18[ 
 ISO14۰4۰ در ایــن پژوهش  ارزیابــی چرخه ی حیات طبق اســتاندارد
انجام   شــد. انتشار آالینده های مربوط به ورودی ها و خروجی های شرکت 
به آب، خاک و هوا تعیین شــد. برای ارزیابــی چرخه ی حیات فرآیندها، 
ورودی ها )خوراک، ســوخت و الکتریسیته(، خروجی ها )گاز و...( و اثرات 

زیست محیطی )انتشارات( مورد بررسی قرار گرفت. 
برای بررســی انتشــار گازهای گلخانه ای حاصل از تولیدات شــرکت 
 Ecoinvent پاالیش گاز ایالم از نرم افزار ســیماپرو و پایــگاه داده های
استفاده شــد. داده های جمع آوری شــده وارد نرم افزار شده و توسط 
مدل CML-IA baseline  V۳,۰1 / EU25 مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی 

چرخه ی حیات در چهار مرحله انجام شد. 
مرحله ی اول در انجام مطالعات ارزیابی چرخه ی حیات محصول، تعریف، 
هــدف و دامنه ی مطالعه بوده که شــامل بیان هــدف مطالعه ی ارزیابی 
چرخه ی حیات محصول و تعیین استفاده ی نهایی از نتایج )کاربرد نتایج(، 
مخاطبان مطالعه و ذینفعان است.]1۹[ هدف تحقیق حاضر تعیین اثرات 
زیســت محیطی فرآیندهای تولید یک تن محصول در آن شــرکت است. 
در ایــن مطالعه واحد عملکردی به صورت یک تن گاز تولید شــده )گاز 
شیرین( در دروازه ی شرکت در نظر گرفته شده است. مرز سامانه در این 

مطالعه دروازه ی ورودی تا خروجی شرکت در نظر گرفته شد.
تحلیل موجودی به عنوان مرحله ی دوم، شــامل جمع آوری داده ها برای 
فهرســت موجودی چرخه ی حیات اســت که در اجــرای موفق ارزیابی 
چرخه ی حیات همواره یک عامل بحرانی محســوب می شــود. دستیابی 
به داده های معتبر مانع مهمی در پیشــرفت و استفاده از ارزیابی چرخه ی 

حیات محصول در مدیریت محیط زیست است.]2۰[ 
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ارزیابی اثرات چرخه ی حیات، مرحله ی ســوم است که در آن مجموعه ی 
نتایج مرحله ی قبل بر اساس اثرات زیست محیطی مشخص می شود. این 

مرحله، توسط نرم افزار انجام می شود. 
در این مرحله جریان مواد و انرژی شناخته شده در مرحله ی موجودی با 

اثرات زیست محیطی نشان داده می شوند. 
تفســیر، آخرین مرحلــه ی روش ارزیابی چرخه ی حیات اســت. در این 
قســمت تمام نتایج به منظور نتیجه گیری و ارائه ی راهکار، مورد تحلیل و 

بررسی قرار گرفت. 
برای تفســیر آســان تر ارزیابی چرخه ی حیات، نتایج به صورت جدول 
و شــکل )نمودار( ارائه می شــوند. این نتایج بر اساس طبقه بندی اثرات 

ارائه می شود.

نتایج و بحث
هنگام شیرین ســازی گاز در شــرکت پاالیش گاز ایالم مــوارد ورودی، 
خروجی و انتشــارات به ازای تولید یک تن گاز شــیرین در سال 1۳۹7 

محاسبه شد.
انتشارات شــامل برخی از گازها مانند مونواکسیدکربن، مواد شیمیایی، 
پســاب، پسماند و ضایعات به محیط زیســت است. خروجی های شرکت 
پاالیش گاز ایالم شامل گاز شيرين، اتان، گاز مایع، گوگرد و + C5 است. 
ورودی اصلی شــرکت پاالیــش گاز ایالم برای تولید گاز شــیرین، گاز 
طبیعی ترش اســت که از میدان های گازی بیجار و کمانکوه اســتخراج 
می شــود. برای تولید گاز شــیرین یا به عبارتی شیرین سازی گاز ترش، 
نهاده های دیگری نیز نیاز است که شــامل مواد شیمیایی، الکتریسیته، 

سوخت، آب و... است. 
این ورودی ها از بخش های مختلفی تامین می شــوند، اما میعانات گازی، 
گاز ســوخت و الکتریسیته جزو خروجی های شــرکت پاالیش گاز ایالم 

هستند که در شرکت نیز به عنوان ورودی مصرف می شوند. 
این گونــه موارد در مطالعــات LCA نه به عنــوان ورودی و نه به عنوان 
خروجی در نرم افزار در نظر گرفته نمی شــوند، اما انتشارات مربوط به آنها 
در هنگام مصرف در شرکت محاسبه و در نرم افزار سیماپرو در نظر گرفته 

شده اند. 
نتایج روش CML-IA baseline که تعداد 11 شــاخص زیســت محیطی 

می باشد برای شرکت پاالیش گاز ایالم در جدول1 آمده است. 
در این روش مقادیر شــاخص های میانی تخلیه ی منابع زمینی، تخلیه ی 
منابع فســیلی، گرمایش جهانی، نقصان الیه ی ازون، مسمومیت انسان، 
سمیت آب های سطحی، سمیت آب های آزاد، سمیت خاک، اکسیداسیون 
فتوشــیمیایی، قابلیت اسیدی شدن و اختناق دریاچه ای به ترتیب برابر 
   
 ،۰/۰48۳ kg  1,4-DB  ،۹/87۰1 kg 1,4 - DB  ،۳/۳۹×1۰-7  CFC -11
 ،۰/۰۰54  kg C2H4  ،۰/۰18۹ kg 1,4-DB  ،4۳8/۰۹51 kg 1,4-DB 

 kg SO 2 ۰/2۹۰۹ و  kg PO 4 ۰/۰756 به دست آمد.
مقدار شاخص گرمایش جهانی در تولید هر تن گاز طبیعی در کانادا برابر 
۳۹۰۰۰ تا  kg-CO2 76۳۳۳ گزارش شده است.]21[ مقدار این 
شــاخص برای تولید هر تن هیدروژن برابر kg -CO2 2۳۰۰۰ به دست 
آمده است.]22[ این در حالی است که مقدار شاخص گرمایش جهانی در 
شــرکت پاالیش گاز ایالم برای تولید یک تن گاز شــیرین کمتر از موارد 

گفته شده در منابع پیشین و برابر با kg CO2 1۰61/۹2 می باشد.
از آنجا که نمی توان شــاخص های جدول1 را با هم مقایســه کرد، چراکه 
واحدهای آن یازده شــاخص با هم برابر نیست، مرحله ی نرمال سازی به 

منظور بی بُعد کردن شاخص ها نیاز است. 
نتایج نرمال ســازی گروه های آسیب شــرکت پاالیش گاز ایالم بر اساس 

روش CML-IA baseline در جدول2 گزارش شده است.

CML-IA baseline 1   شــاخص های زیست محیطی شرکت پاالیش گاز ایالم به روش   

مقدارواحدبخش های اثرردیف
kg Sb eq1.2E-05تخلیه ی منابع زمینی1
MJ48944.96تخلیه ی منابع فسیلی2
kg CO2 eq1061.923گرمایش جهانی3
kg CFC-11 eq3.39E-07تخلیه ی الیه ی ازون 4
kg 1,4 -DB eq9.870066مسمومیت انسان5
kg 1,4-DB eq0.048283سمیت آب های سطحی 6
kg 1,4-DB eq438.0951سمیت آب های آزاد 7

kg 1,4-DB eq0.018944سمیت خاک 8

kg C2H4 eq0.005373اکسیداسیون فتوشیمیایی9
kg SO2 eq0.290874قابلیت اسیدی شدن10
kg PO4 eq0.075583اختناق دریاچه ای11
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CML-IA baseline 2   نرمال ســازی شاخص های زیست محیطی به روش   

مقداربخش های اثرردیف
13- 10×1.42تخلیه ی منابع زمینی1

09 -10×1.56تخلیه ی منابع فسیلی2

10 -10×2.11گرمایش جهانی3

15 -10×3.8نقصان الیه ی ازون 4

12 -10×1.27مسمومیت انسان5

14 -10×9.32سمیت آب های سطحی 6

12 -10×3.75سمیت آب های آزاد 7

13 -10×3.9سمیت خاک 8

13 -10×6.34اکسیداسیون فتوشیمیایی9

11 -10×1.03قابلیت اسیدی شدن10

12 -10×5.73اختناق دریاچه ای11

CML-IA baseline 1    اثر ورودی های مختلف بر شاخحص های زیست محیطی شرکت پاالیش گاز ایالم به روش 

در بین اثرات مختلف مورد بررســی، تخلیه ی منابع فسیلی، رتبه ی اول 
با مقدار ۹-1۰×1/56 بود. بعد از تخلیه ی منابع فســیلی، گرمایش جهانی، 
قابلیت اسیدی شدن، اختناق دریاچه ای سمیت آب های آزاد مسمومیت 
انسان اکسیداسیون فتوشیمیایی، سمیت خاک، تخلیه ی منابع زمینی، 
ســمیت آب های ســطحی و نقصان الیه ی ازون به ترتیــب با مقادیر 
 ،1/27×1۰-12  ،۳/75×1۰-12  ،5/7۳×1۰-12  ،1/۰۳×1۰-11  ،2/11×1۰-1۰

1۳-1۰×6/۳4، 1۳-1۰×۳/۹۰، 1۳-1۰×1/42، 14-1۰×۹/۳2 و 1۰-15×۳/8۰ 

در رتبه های بعدی قرار داشتند.
نرم افزار ســیماپرو اثرات همه ی ورودی ها و انتشــارات بر شــاخص های 
زیست محیطی را به صورت شکل و جدول ارائه می دهد. شکل1 اثر برخی 
از ورودی ها و انتشارات بر شاخص های زیست محیطی شرکت پاالیش گاز 

ایالم به روش  CML-IA baseline را به تصویر کشیده است. 
با توجه به تعداد زیاد ورودی ها و انتشــارات، نرم افزار ســیماپرو اثر فقط 
برخی از ورودی ها و انتشــارات بر شــاخص های زیســت محیطی شرکت 

پاالیش گاز ایالم در شکل1 نشان داده شده است.

تخلیه ی منابع زیستی 
منابع غیرزیســتی، منابع طبیعی انرژی مانند انرژی های فسیلی هستند. 
کاهش منابع غیرزیســتی یکی از متداول تریــن طبقات اثر مورد بحث 
اســت و در نتیجه روش های متعددی برای تعیین ویژگی این طبقه در 

دسترس است. 
ورودی هایی که بیشــترین تاثیر را بر شــاخص تخلیه ی منابع زیستی در 
شرکت پاالیش گاز ایالم داشته اند شامل: مسباره، فوالد و دی اتانول آمین 
 1/11×1۰-6 kg Sb eq فعال به ترتیب با مقادیر 6-1۰×5/88، 6-1۰× ۳/18 و

بوده اند.

تخلیه ی منابع فسیلی 
از جملــه ورودی هایی که بیشــترین تاثیر را بر شــاخص تخلیه ی منابع 
فســیلی داشــته اند، فرآینــد شیرین ســازی گاز، دی اتانول آمین، فوالد، 
پلی اتیلن، گازوئيل و المــپ به ترتیب با مقادیر 48۹۳1/52، 6/۹5۳۳5، 

2/1462۹ و ۰/74865، 61۰47 و MJ ۰/4۳۹68 هستند.
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گرمایش جهانی 
گرمایش جهانی به عنوان اثر انتشار انسا ن ساخت بر افزایش جذب اشعه ی 
گرمایی تعریف می شــود. این شاخص ممکن اســت دارای اثرات مضر بر 

سالمت اکوسیستم ها، سالمت انسان و مواد باشد. 
فرآیند شیرین ســازی گاز، دی اتانول آمین، فوالد، کربن فعال، پلی اتیلن و 
مسباره به ترتیب با مقادیر 1۰61/12، ۰/۳۰878، ۰/۰۳۰۳2، ۰/۰2745 
و  kg CO2 ۰/۰264۰ از مواردی هستند که بیشترین تاثیر را بر شاخص 

گرمایش جهانی داشته اند. 

نقصان الیه ی ازون 
نهاده های که بیشــترین تاثیر را بر نقصان الیه ی ازون داشــته اند، رزین 
آنیونی، دی اتانول آمین، فوالد و مســباره به ترتیب با مقادیر 1۰-7×2/67، 

kg CFC -11  8-1۰×1/1۰ بودند. 7-1۰×1/54، 8-1۰×1/2۳ و 

مسمومیت انسان 
شاخص مسمومیت انسان، اثرات حضور مواد سمی در محیط زیست را بر 

بهداشت انسان بررسی می کند. 
در شــرکت پاالیش گاز ایالم شاخص مسمومیت انسان بیشتر تحت تاثیر 
دی اتانول آمین، فوالد، فرآیند شیرین ســازی گاز و مســباره به ترتیب با 
 ۰/1747۰ kg 1,4-DB  مقادیــر 8/۰765۹، ۰/77۳7۹، ۰/68215 و

قرار داشته است.

سمیت آب های سطحی 
این شاخص به اثرات مواد سمی بر اکوسیستم های آب شیرین اشاره دارد. 
نهاده های سورفکتانت غیریونی، دی اتانول آمین، مسباره، پلی اتیلن، فوالد 
و کود اوره فسفات به ترتیب با مقادیر۰/۰2811، ۰/۰۰617، ۰/۰۰۳۳4، 
۰/۰۰۳21، ۰/۰۰27۰ و  kg 1,4-DB ۰/۰۰125 بیشــترین تاثیر را بر 

شاخص سمیت آب های سطحی داشته اند.

سمیت آب های آزاد 
این شاخص، اثرات مواد سمی بر اکوسیستم های آب دریا را دربرمی گیرد. 
در شــرکت پاالیــش گاز ایالم، ورودی هــای لــوازم الکترونیکی، فوالد، 
دی اتانول آمیــن، مســباره و پلی اتیلن به ترتیب بــا مقادیر 11۰/4۹4۳، 
 21/4۳4۳4  kg  1,4-DB و    25/74۳5۳  ،۹۳/6۰۳15  ،۹۹/۹1۳۹4
از مواردی هســتند که بیشــترین تاثیر را بر شــاخص مسمومیت انسان 

داشته اند.

سمیت خاک 
ســمیت اکولوژیکی خاک به اثرات مواد سمی بر اکوسیستم های خشکی 
اشــاره دارد. ســورفکتانت غیریونی، فوالد، مســباره، کود اوره فسفات و 
دی اتانول آمیــن به ترتیب با مقادیــر ۰/۰1247، ۰/۰۰472، ۰/۰۰586، 
۰/۰۰۰۳6 و  kg 1,4-DB ۰/۰۰۰۳5 از جمله ورودی هایی هستند که 

بیشترین تاثیر را بر شاخص مسمومیت انسان داشتند. 

اکسیداسیون فتوشیمیایی 
تشکیل فتواکسیدان، تشکیل ترکیبات شیمیایی واکنش پذیر مانند ازون 
در اثر فعالیت نور خورشــید بــر آالینده های اولیه ی هوا می باشــد. این 
ترکیبات واکنش پذیر ممکن اســت برای ســالمت انسان و اکوسیستم ها 
مضر باشــند و ممکن است به محصوالت کشــاورزی نیز آسیب برسانند. 
ممکن اســت فتواکســیدان ها در تروپوســفر تحت اثر اشــعه ی ماورای 
 )VOC( بنفش از طریق اکســیدان های فتوشــیمیایی ترکیبات آلی فرار
و مونوکســیدکربن )CO( در حضور اکسیدهای نیتروژن تولید شود. ازون 
و پراکسی استیل نیترات )PAN( مهم ترین ترکیبات اکسیدکننده هستند. 
ورودی هایی که بیشترین تاثیر را بر اکسیداسیون فتوشیمیایی داشته اند، 
فرآیند شیرین ســازی گاز، فوالد، دی اتانول آمین، مســباره، ســولفوالن 
و پلی اتیلــن به ترتیب بــا مقادیــر ۰/۰۰5۰۳، ۰/۰۰۰11، 1۰-5×7/2۹، 

5-1۰×4/۹5، 5-1۰×2/17 و  kg C2H4 5-1۰×1/67 هستند. 

قابلیت اسیدی شدن  
آالینده های اسیدســاز اثرات متفاوتی بر خــاک، آب زیرزمینی، آب های 
ســطحی، موجودات زنده، اکوسیســتم ها و مواد )ســاختمان ها( دارند. 
 . NH4و SOX، NOx، H2S ،SO2 :عمده آالینده های اسیدســاز عبارتند از
ورودی هایی که بیشترین تاثیر را بر قابلیت اسیدی شدن شرکت داشته اند 
شــامل: فرآیند شیرین سازی گاز، مســباره و دی اتانول آمین به ترتیب با 

مقادیر ۰/2856۳، ۰/۰۰124 و  kg SO2 ۰/۰۰1۰۹ بودند. 

اختناق دریاچه ای
اختناق دریاچه ای یا یوتروفیکاسیون همه ی اثرات بالقوه ی افزایش میزان 
مواد مغذی که عمدتا نیتروژن و فسفر است را شامل می شود. غنی شدن 
مواد مغذی ممکن اســت موجب تغییرات نامطلوب در ترکیب گونه ای و 
تولید بیومس در اکوسیستم های آبی و خشکی شود. عالوه بر این، غلظت 
باالی مواد غذایی ممکن اســت آب های سطحی را برای مصرف آشامیدن 

نامطلوب کند. 
در اکوسیستم های آبی، افزایش تولید بیومس ممکن است به دلیل افزایش 
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مصرف اکسیژن در تجزیه ی بیومس منجر به کاهش سطح اکسیژن شود. 
در شــرکت پاالیش گاز ایالم ورودی هایی که بیشترین تاثیر را بر اختناق 
دریاچه ای داشته اند شــامل: فرآیند شیرین ســازی گاز، دی اتانول آمین، 
مســباره و فوالد به ترتیب با مقادیر ۰/۰74۳5، ۰/۰۰۰41، ۰/۰۰۰۳4 و 

 kg PO4 ۰/۰۰۰27 هستند.

نتیجه گیری
تعداد 11شــاخص زیست محیطی در شــرکت پاالیش گاز ایالم بر مبنای 
 CML-IA baseline ورودی ها، خروجی ها و انتشارات سال 1۳۹7 و بر اساس

و با استفاده از نرم افزار سیماپرو محاسبه شد. 
پس از نرمال ســازی شــاخص های زیســت محیطی مشــخص شد که 
شــاخص تخلیه ی منابع فسیلی دارای بیشترین مقدار )1۰-11×1/۰۳( 
و شــاخص نقصان الیه ی ازون دارای کمتریــن مقدار )1۰-15×۳/8۰( 
می باشــند. مواردی که دارای بیشــترین تاثیر در اکثر شــاخص های 
زیســت محیطی بودند شامل: فرآیند شیرین سازی گاز، دی اتانول آمین، 
فوالد، مســباره، پلی اتیلن، ســولفوالن، ســورفکتانت غیریونی، وسایل 

الکترونیکی )المپ، دیود و...( و کود اوره فسفات بودند. 

با اتخاذ مدیریت صحیح مصرف و بنابراین بهینه ســازی و کاهش مصرف 
نهاده ها، شــاخص های زیســت محیطی مربوطه کاهش می یابند. هرچند 
برخی از نهاده ها مانند دی اتانول آمین، فوالد، پلی اتیلن و... نسبت به سایر 
نهاده ها سهم بیشتری در شاخص های زیست محیطی شرکت پاالیش گاز 
ایالم داشته اند و با کاهش مصرف این نهاده ها شاخص های زیست محیطی 
مربوطه کاهش بیشتری می یابند، اما باید در نظر داشت که با بهینه سازی 
و کاهش مصرف بقیه ی نهاده ها نیز می توان شــاخص های زیست محیطی 

شرکت پاالیش گاز را کاهش داد. 
فرآیند شیرین ســازی گاز به کلیه ی انتشــارات مســتقیم ایجاد شده در 
شــرکت پاالیش گاز اشــاره دارد که با بازبینی و بهینه ســازی فرآیندها 
می تواند در کاهش مصرف نهاده ها و انتشــارات و بنابراین کاهش مقادیر 

شاخص های زیست محیطی موثر باشد. 
همچنین با بازیافت برخی مواد مانند آهن ضایعاتی، پالستیک )پلی اتیلن( 
و... در شــرکت، این گونه مــواد دیگر به عنوان انتشــارات در نظر گرفته 
نخواهند شد و بنابراین مقادیر شاخص های زیست محیطی مربوطه کاهش 

می یابند. 
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