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چکیده
این مطالعه با هدف بررسي اثرات محیط زیستي صنایع چدن با استفاده از روش  TOPSISو  TOPSISفازی انجام شدد .بددین منودور
صنایع چدن پارس ساوه واقع در  53کیلومتری شمالشرقي شهرستان ساوه بهعنوان مطالعه مدوردی انتادا شدد .در ایدن پدژوه

 ،در

ارزیابي پیامدهای محیطزیستي از مدلهای  TOPSISو  F-TOPSISکه از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره هسدتند اسدتفاده شدد.
نتایج رتبهبندی آثار حاکي از آن است که در هر دو روش افت کیفیت هوا با شاخص شباهت برابر با  3/947و میزان  CLiبرابر بدا 3/940؛
کاه

سطح آ زیر زمیني با شاخص شباهت برابر با  3/909و میزان  CLiبرابر با 3/147؛ و افزای

تراز صدوت و ارتعداش بدا شداخص

شباهت برابر با  3/909و میزان  CLiبرابر با  3/193هر سه با ماهیت منفي در رتبههای اول تا سوم قرار دارند .در روش  ،TOPSISایجداد
شغل و رفاه با میزان  CLiبرابر  3/404با ماهیت مثبت و اختالالت تنفسي و ریوی با میزان  CLiبرابر با  3/493با ماهیدت منفدي و در F-
 ،TOPSISبیماریهای چشمي با شاخص شباهت برابر با  3/909و اختالل در مهاجرت حیاتوح

با شاخص شباهت برابر با  3/905هر دو

با ماهیت منفي در رتبة چهارم و پنجم قرار دارند .مزیت  TOPSISدر ارزیابي آثار محیطزیستي ،رتبهبندی آثار مثبت و منفي با استفاده
از معیارهای متفاوت است .هنگامي که قضاوتها و نورات مبهم و نادرست است ،F-TOPSIS ،تکنیک ارجح است.
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ارزش وزنی تعدادی از معیارهای تصمیمگیری برای ارزیابی
اثرات محیطزیستی طراحی و نصب موانع محیطزیستی
ضد صدا در بزرگراههای تهران در چارچوب مدل AHP
بوده است]  .[6سید حمزه از تلفیق  AHPبا سیستم
اطالعات جغرافیایی ) (GISنسبت به مکاندار نمودن اثرات
طرح راهآهن تهران -همدان اقدام کرد .پس از شناسایی
پارامترهای محیطزیستی تحت اثر ،وزندهی به آن با
استفاده از روش بردار ویژه و نرمافزار Expert choies
صورت پذیرفت .پس از آن با استفاده از رویهمگذاری
نقشة پارامترهای مؤثر ،اثرات مکاندار شدند] . [1در
مطالعة جعفریان مقدم آالیندههای تولیدی صنایع
پتروشیمی تولیدکنندة اسید ترفتالیک خالص و پلی اتیلن
ترفتاالت و آثار سوء محیطزیستی ناشی از آنها شناسایی،
اولویتبندی و راهکارهایی جهت تقلیل اثرات سوء
آالیندههای شاخص بر محیطزیست منطقه ارائه شده
است .برای اولویتبندی آلودگیها و تعیین شاخصهای
آالیندة محیطزیستی بر اساس اهمیت ،از  AHPاستفاده
شده است] .[1بنی سعید و همکاران ( )1331در انتخاب
گزینة برتر محیطزیستی از روشهای  TOPSIS5 ،4SAWو
 ELECTRE6استفاده کردند .در این مطالعه شاخصهایی
انتخاب شدند که در محیطهای مختلف امتیازهای مختلف
و درجة اهمیت باالتری داشتند] . [2در مطالعة خدابخشی
و جعفری ،کاربرد مدل تصمیمگیری چندمعیاره در ارزیابی
اثرات محیطزیستی طرحهای توسعه منابع آب بررسی شد.
در این تحقیق برای نخستین بار در فرآیند ارزیابی اثرات
محیطزیستی در ایران ،از مدل  Electre_TRIبهمنظور
تعیین اهمیت اثرات محیطزیستی طرحهای توسعة منابع
آب ،استفاده شد ] .[1مکوندی و همکاران در ارزیابی
پیامدهای محیطزیستی پاالیشگاههای نفت از مدل
تصمیمگیری چندمعیاره  TOPSISبهره بردهاند .در این
مطالعه پس از شناسایی اثرات ،رتبهبندی با استفاده از
روش  TOPSISصورت پذیرفت .جهت وزندهی به
شاخصها از روش  AHPاستفاده شده است ] .[3در
مطالعة رامنتن ارزیابی اثرات اقتصادی -اجتماعی با
استفاده از روش  AHPشرح داده شده است .در این
تحقیق یک کارخانة بازیافت LPG7در یک منطقة محروم
در ایالت مهاراشتراواقع در کشور هند مطالعه شده
است] .[2در تحقیق انگ و همکاران روش  AHPبرای
استنتاج یک نمرة محیطزیستی بر اساس مواد منتشره و

 -5مقدمه
با وجود کاهش قابل توجه در تولید چدنها در طول دهة
گذشته ،این مواد بهعنوان مهمترین آلیاژهای ریختهگری
مورد توجه بودهاند .چدن مذاب را بهصورت خام یا پس از
افزودن فلزهای آلیاژ دهنده (برای بهبود خواص آن) ،در
قالبهایی از ماسه یا فلز ریخته و بر حسب نوع مصرف،
آنها را بهصورت اشکال مختلف در میآورند .با پدیدار
شدن آثار زیانبار فعالیتهای بشری ،برای ایجاد تعادل و
سازگاری بین فعالیتها و محیطزیست ابزارها و روشهای
مختلفی ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است] .[7ارزیابی
اثرات محیطزیستی ( )EIA1بهمنظور تعیین ،پیشبینی و
تفسیر اثرات محیطزیستی یک پروژه ،بر کل محیطزیست،
بهداشت عمومی و سالمت اکوسیستمهایی است که
زندگی بشر به آن وابسته است .ارزیابی اثرات محیطزیستی
همچنین برای اطمینان یافتن از اینکه اثرات احتمالی
پروژههای توسعه در محیط کامالً مورد شناسایی و در
تصمیمگیریها مورد توجه قرار گرفتهاند ،بهکار
میرود] .[11فرآیند  EIAدر وهلة اول برای کمک به
برنامهریزی صحیح توسعة پایدار و سپس وسعت بخشیدن
به پروژههای توسعة موجود پایهریزی شده است] .[1هدف
این مطالعه شناسایی و بررسی اثرات حاصل از کارخانجات
چدن با استفاده از منطق فازی و روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره است.
از جمله روشهای مورد استفاده در ارزیابی اثرات
محیطزیستی میتوان به ماتریس ،شبکه ،چکلیست،
تحلیلهای داده -ستاده ،ارزیابی چرخة حیات ،منطق
فازی ،ماتریس سریع ارزیابی اثرات ،تصمیمگیری
چندمعیاره /چندشاخصه ) 2(MCDM/MADMو AHP3
یا  AHPفازی اشاره کرد] .[10نکتة مهم در کاربرد این
روشها آن است که هر روش منابع و زمینههای اطالعاتی
مربوط به خود را نیاز دارد ،در نتیجه کارایی ویژهای برای
ارزشیابی طرحهای مشخص دارد .از اینرو تمامی روشها
به یک اندازه در ارزشیابی یک طرح یا محیطزیست مؤثر
نخواهد بود] .[7در دهههای اخیر توجه محققین به
مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره برای تصمیمگیریهای
پیچیده معطوف شده است] .[11در ادامه به برخی از
مطالعات مرتبط اشاره میشود.
در مطالعة نصیری ،کاربرد مدل  AHPدر ارزیابی اثرات
محیطزیستی بررسی شد .هدف از این پژوهش تعیین
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فرآیند تولید اشتفاده شد .در این تحقیق تولیدات
(گزینهها) بر اساس مواد منتشره در طی فرآیند تولید با
توجه به مسائل محیطزیستی ارزشگذاری شدند] .[3در
مقالة آتاناسیوس و همکاران  10نیروگاه بر اساس تأثیر
آنها بر استاندارد زندگی جوامع پیرامون بررسی شدند.
هدف این مطالعه ارزیابی این نیروگاهها و اندازهگیری
تمامی اثرات آنها بر استاندارد زندگی جوامع اطراف آنها
بوده است و اثرات منفی و مثبت در نظر گرفته شدند].[1
در تحقیق حاضر ،رتبهبندی آثار محیطزیستی ناشی از
کارخانة صنایع چدن پارس با استفاده از روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره TOPSIS ،و  F-TOPSISصورت
پذیرفته است.
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ثانیه قرار دارد .مساحت زمین کارخاناه  1100متار مرباع
است که  6000مترمربع آن به سالن تولید اختصاص دارد.
آب مصرفی ماهانه از آبهای زیارزمینای محادوده تاأمین
میشود .خط تولید این کارخانه شامل شش دستگاه کاورة
ذوب القایی ،خط قالبگیاری نیماهاتوماتیاک ،دو دساتگاه
میکسر ماسه و دو دساتگاه ماشاین ماهیچاهگیاری اسات.
شهرستان ساوه را بیشاتر نقااط هماوار و دشاتی تشاکیل
میدهد و از نظر طبقهبندی اقلیمی ،در اقلیم نیماهبیاباانی
قرار گرفته است .در تمام پهنة شهرستان ،میازان بارنادگی
ساالنه از  100میلایمتار فراتار نمایرود .بار اسااس آماار
ایستگاه سینوپتیک ساوه ،باد غالب اول و دوم به ترتیاب از
جنوب به شمال و از شرق به غرب است .مهامتارین منباع
آبی محدودة مطالعاتی رودخانة قارهچاای اسات .باهدلیال
دشااتی بااودن محاادودة مطالعاااتی بااهویااژه در مناااطق
غیاارمسااکونی آن ،تنااوع جااانوری حیاااتوحااش مشاااهده
میشود .در گسترة مورد مطالعه شرایط مناسب برای ایجاد
پوشش جنگلی و نیز مراتع با پوشش خاوب وجاود نادارد.
همچنین در داخل محدودة مطالعاتی هیچکادام از منااطق
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست وجاود نادارد.

-9مواد و روشها
-5-9معرفي منطقة مطالعاتي
شرکت صنایع چدن پاارس ،در شاهرص صانعتی کااوه در
 120کیلومتری جناوبغربای تهاران و در  10کیلاومتری
شمالشرقی شهرستان ساوه واقاع شاده اسات (شاکل .)1
محدودة مورد مطالعه در طول جغرافیایی  10درجاه و 21
دقیقاه و  31ثانیاه و عاار  31درجاه و  06دقیقااه و 02

شکل  :5موقعیت قرارگیری شرکت صنایع چدن پارس
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تحت اثر است .پس از شناسایی محیط و تعیین مهمترین
اثرات ،در مرحلة دوم پژوهش ،معیارهای مناسب برای
اولویتبندی اثرات تعیین میشوند؛ در نهایت اثرات با
استفاده از روشهای  TOPSISو  F-TOPSISتجزیه و
تحلیل شدده و راهکارهای مدیریتی ارائه میشود .در ادامه
پس از معرفی مطالعة موردی ،به معرفی روشهای بهکار
رفته در ارزیابی محیطزیستی کارخانة صنایع چدن پارس
پرداخته میشود.

-0روش پژوه
در این تحقیق بهمنظور بررسی اثرات محیطزیستی صنایع
چدن پارس ساوه از روشهای  TOPSISو F-TOPSIS
استفاده شده است .این پژوهش طی دو مرحله ،شامل
مطالعات کلی و اجرای روشهای  TOPSISو F-TOPSIS8
صورت پذیرفته است (شکل  .)2مطالعات کلی شامل
شناسایی اثرات ناشی از کارخانة صنایع چدن با استفاده از
بازدیدهای میدانی ،مرور سوابق پژوهشی و انجام آزمایش
ها؛ و در مرحلة بعد تعیین محدوده و شناسایی محیط
مرحله دوم مطالعه

مرحله اول مطالعه

اجرای روشهای

مطالعات کلي

 TOPSISو F-TOPSIS

رتبهبندی اثرات با
F-TOPSIS

رتبهبندی اثرات با
TOPSIS

تعیین شاخصهای
مناسب برای رتبه-
بندی اثرات

تعیین وزن
شاخصها با
استفاده از روش
انتروپی

تجزیه و تحلیل و
جمع بندی

شناسایی اثرات

انجام آزمایشات

بازدید میدانی،
بررسی مستندات

شناسایی ویژگیهای
محیط پذیرنده

شناسایی فعالیتها

پایان

شناسایی اثرات
ناشی از کارخانه
صنایع چدن پارس

شرو
ع

شکل  :9مراحل انجام بررسي اثرات محیطزیستي کارخانة چدن مورد مطالعه در این پژوه

-5-0آزمای

های انجام شده در با

 SO2 ،CO ،NO ،NOXو  CO2و گازهای آالینده و ذرات
محیطی شامل  PM2.5 ،PM10میباشند .این آالیندهها
بهترتیب با استفاده از دستگاه  XL testo 350و
 Isostack basicدر سالهای  1310و  1311اندازهگیری
و با روش گراویمتری مورد سنجش قرار گرفتند .آزمایشات
در بخش عوامل شیمیایی شامل آزمایش گرد و غبار
سیلیس و منیزیم موجود در محیط است که بهوسیلة
دستگاه پمپ نمونهبردار فردی مدل  SKCاندازهگیری
شدهاند .هدف از این بخش تعیین میزان مواجهه فردی
افراد شاغل در کارخانه با مواد شیمیایی محیطی ناشی از
کار ،بر اساس استاندارد AOE12میباشد .پارامترهای
آالیندة صوت ناشی از کارخانة مورد مطالعه توسط دستگاه
 Cell450اندازهگیری شدند .مشخصات نقاط نمونهبرداری،

محیطزیستي

شرکت صنایع چدن پارس
پس از شناسایی محیطزیست منطقة مورد مطالعه و
بررسی فعالیتهای صنایع چدن پارس ،آزمایشات برای
تعیین مهمترین اثرات انجام شد .برای شناسایی منابع
انتشار آالینده در واحدهای مختلف صنعت مورد مطالعه،
بازدید میدانی انجام شد .پارامترهای آالیندة حاصل از
کارخانة چدن در سه بخش آالیندههای آب ،هوا و صوت
تقسیمبندی میشوند .پارامترهای پساب خروجی کارخانه
مانند  ،pH ،EC11 ،COD10 ،BOD59کدورت ،نیترات،
فسفات و فلزات سنگین در دو سال متوالی  1331و 1310
بهوسیلة دستگاههای مختلفی نظیر  BOD Trakو COD
 Reactorمورد سنجش قرار گرفتهاند .آالیندههای هوا در
دو بخش گازهای خروجی منابع ثابت که شامل،O2
82
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دستگاه نمونهبرداری و روش نمونهبرداری در جدول  1ارائه
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شده است.

جدول  :5مشاصات نقاط انجام نمونهبرداری ،نوع دستگاه و روش نمونهبرداری

ردیف

نوع آالیندة مورد
اندازهگیری

مکان ایستگاه
نمونهبرداری

دستگاه نمونهبرداری

مؤلفههای مورد
اندازهگیری

روش
نمونهبرداری

دفعات و
زمان
نمونهگیری

1

گازهای خروجی
منابع ثابت و
ذرات محیطی

دودکش کورههای
القایی

XL testo 350
vario plus industrial

سل الکتروشیمیایی

 10دقیقه
(سال )11

خروجی کوره  1تا 6

XL testo 350

2

ذرات محیطی

بگ فیلتر واگنر

Isostack basic

3

صوت

1

عوامل
شیمیایی
(گردوغبار
سلیس و
منیزیم)

*

1

O2
NoX
No
Co
NO2
CXHY
H2S
So2
Co2
PM10
PM2.5

ایزوکنتیک-
گراویمتریک

 10دقیقه
(سال )11

سالن تولید

Cell450

Lmax

----

 3ساعت

سنگزنی

Cell450

Lmin

----

 11دقیقه

سالن کنترل نهایی

Cell450

Leq

----

 3ساعت

تراشکاری

Cell450

Lmax

---

 11دقیقه

سالن تولید (قسمت
واگنر)

پمپ نمونهبردار فردی مدل
SKC

گرد و غبار حاصل از تولید

اسپکتروفوتومتری

 10دقیقه
(سال )11

سالن تولید (قسمت
کنترل نهایی)

پمپ نمونهبردار فردی مدل
SKC

گرد و غبار حاصل از تولید

سنگزنی

پمپ نمونهبردار فردی مدل
SKC

گرد و غبار شاتبالست و
سنگزنی

محاسباتی
سل الکتروشیمیایی
سل الکتروشیمیایی
سل الکتروشیمیایی
سل الکتروشیمیایی
سل الکتروشیمیایی
سل الکتروشیمیایی
محاسباتی

سیلیس

سالن تولید (قسمت
کوره)

پمپ نمونهبردار فردی مدل
SKC

تولید مذاب نشکن

اسپکتروفوتومتری

 10دقیقه
(سال )11

منیزیم

سالن تولید (قسمت
کوره)

پمپ نمونهبردار فردی مدل
SKC

تولید مذاب نشکن

اسپکتروفوتومتری

 10دقیقه
11/7/16

آالیندههای آب

فاضالب بخشهای
مختلف

فتومتری ،جذب
اتمی

سال
 1331و
1310

،BOD5،COD
COD ،BOD Trak
،Fe،Cu،ss،Tss،pH
، Reactorسری Sension
TDS ،EC،Oil،Do،Zn
 1و Sension 5و
کدورت ،دما ،نیترات،
Sension 6مدل Hach
فسفات

چندمعیاره استفاده شده است .بهطور کلی روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره ،به دو دستة کلی تقسیم میشوند
که شامل مدلهای تصمیمگیری چندهدفه ( )MODMو
مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه ( )MADMمیشوند

 -9-0اولویتبندی اثدرات محدیطزیسدتي شدرکت
صنایع چدن پارس
در این مطالعه به منظور اولویتبندی اثرات محیطزیستی
شرکت صنایع چدن پارس از روشهای تصمیمگیری
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] .[3بهطوری که مدلهای چندهدفه بهمنظور طراحی
بهکار گرفته میشوند .در حالی که مدلهای چندشاخصه
بهمنظور انتخاب گزینة برتر استفاده میشوند] .[11از میان
مدلهای چندمعیاره ،از آنجاییکه روشهای MADM
قادر به در نظر گرفتن شرایط و متغیرهای کمی و کیفی
مسئله به طور همزمان میباشند ،کاربرد و گسترش
چشمگیری یافتهاند] .[3روشهای تصمیمگیری
مانند  AHPو  TOPSISفقط قادرند در شرایط اطمینان
و با اطالعات دقیق نتایج مطلوبی را ارائه کنند؛ اما گاهی
اطالعات دقیق در دست نیست .در این حالت ،بهترین
روش برای تصمیمگیری روش مقایسهای از تصمیمگیری
فازی است .نظریة فازی از زمان ارائه تاکنون ،گسترش و
تعمیق زیادی یافته و کاربردهای گوناگونی در زمینههای
مختلف پیدا کرده است] .[12روش  TOPSISنیز بر
اساس اعداد فازی استفاده شده است] .[3در این مطالعه از
روش نزدیکی به حالت ایدهآل ) (TOPSISاز مدلهای
چندشاخصه و  F-TOPSISاستفاده شده است .بهمنظور
وزندهی به شاخصها در مدل  ،TOPSISروش آنتروپی
انتخاب شد .در ادامه این روشها تشریح میشوند.

 wiوزن شاخص iام است ،جمع اوزان شاخصهاا برابار 1
میباشد.


 -3تعیین راهحل ایدهآل مثبات (  ) Aو منفای (  ) Aباه-
صورت زیر:
()3
} A   {v 1 ,...,v n

 {(maxv ij i  I '),(minv ij i  I '')},
j

j

()1

}A  {v1 ,..., vn

 {(min vij i  I ' ),(max vij i  I ' ' )},
j

j

 -1میزان فاصلة هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفای را
تعیین میکنیم .فاصلة هر گزینه تاا ایادهآل مثبات ( ) D j
بهصورت:
()1
v j ) 2 ,

j  1,..., J

(

n

ij

 (v

D j 

i 1

فاصلة هر گزینه تا ایدهآل منفی (  ) D jبه صورت:
 v j )2 ,

j  1,..., J

)(6

n

 (v

ij

D j 

i 1

*

 -1تعیین نزدیکی نسابی (  ) C jیاک گزیناه باه راهحال
ایدهآل:

 -روش نزدیکي به حالت ایدهآل )(TOPSIS

)(7

در این روش  mگزینه ) (A1,A2…,Amبهوسیلة  nشاخص
) ،(C1,C2,…,Cnمورد ارزیابی قرار میگیرند .اساس این
تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینة انتخابی ،باید
کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله
را با راه حل ایدهآل منفی داشته باشد] .[1حل مسأله با
این روش ،مستلزم طی گامهای زیر است:
 -1باایمقیاااسسااازی ماااتریس تصاامیم بااا اسااتفاده از
بیمقیاسسازی نورم:
)(1

i  1,..., n

j  1,..., J

f ij
J

 f ij2

j  1,..., J

*

(  ) C jآن بزرگتر باشد ،بهتر است.

 روش آنتروپيبهمنظور وزندهی به شاخصها در مدل  TOPSISروش
انتروپی انتخاب شد که در ادامه تشریح میگردد ] :[1
aij
 -1محاسبة Pij
; i , j

m

ij

a

 -2محاسبة مقدار

( :) wi

 -3محاسبة مقدار
v ij  wi  rij

عدماطمینان d j

84

; j

Pij 

i 1

rij 

 -2تشااکیل ماااتریس باایمقیاااس مااوزون ) (vijبااا ضاارب
ماتریس بیمقیااس شاده ) (rijدر مااتریس قطاری وزنهاا
)(2

D D

 -6رتبهبندی گزینهها بر اساس (  ،[26] ) C jگزینهای که

انتروپی E j

i  1,..., n


j

D

j

C *j 

*

j1

j  1,..., J

,


j

m

] E j  k [ pij ln pij
i 1

; j

d j 1 E j
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 -1محاسبة اوزان

dj

; j

n

wj

j

گام  -1محاسبة
اوزان

تعدیلشده

; j

w 'j

d

n

wj

j

 aij bij cij 
 * , * , * ; i  1,2,, m, j  B
 c j b j a j 
~
rij  



 a j b j c j 
 c , b , a ; i  1,2,, m, j  C
 ij ij ij 
جنبة منفی

wj 

j 1

jwj
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w 'j 

j 1

C *j  MaxCij , j  B

 -روش نزدیکي به حالت ایدهآل فازی

a j  Mina ij , j  C

فازی روشی است که در آن عناصر ماتریس یا وزنهای
متعلق به هر شاخص بهصورت فازی بیان میشوند .برای
انجام عملیات به شیوة  TOPSISفازی میتوان از
روشهای متفاوتی بهره گرفت که از متداولترین آنها
روش وضعشده بهوسیلة Chen & Hwangاست .در این
روش مراحل زیر بهاجرا گذاشته میشود].[7
 -1تشکیل ماتریس تصمیمگیری ) (Dکه یک ماتریس
 m*nاست.
 -2استانداردسازی دادهها :بدینمنظور الزم است ابتدا
حداکثر میزان هر ستون  X jو حداقل آن  X jمشخص

 -3محاسبة ماتریس استاندارد وزندار از طریق تابع ()3
(.)1
Vij  rij wij
تابع ()3
 -1محاسبة جواب ایدهآل مثبت )  ( A و جواب ایدهآل
منفی ) ( A برای اعداد فازی مثلثی از طریق تابع (. )1
تابع ()1

 aij2  cij2  aij2 .bij  cij .bij
) 3(aij  cij

M (Vij ) 

 -1محاسبة فاصلة هر گزینه از ایدهآل مثبت )  ( S و
منفی )  ( S که این مرحله بهصورت ذیل محاسبه

گردد ] .[21اگر اعداد فازی بهصورت مثلثی باشند،
~
بهطوری که )  X j  (a j , b j , c jبیشترین و
~
)  X j  (a j , b j , c jکمترین امتیازات را به خود

میشود.

اگر

) Vi   (a  , b  , c 

و

)  V j  (a  , b  , c باشند ،آنگاه میتوان اعداد مثلث
فازی را بهصورت توابع ( )1و ( )6تعمیم داد].[6

اختصاص داده باشند ،میتوان به دو شیوة ذیل و با
بهرهبرداری از توابع ( )1و ( )2اقدام به استانداردسازی
ماتریس تصمیم کرد.

) (bij  b 

برای
)  (b   bijبرای

تابع ()1
جنبة مثبت


cij  a 
1  

 b  cij  a  bij
~
rij  
c   aij

1  b  c   a  b 
ij
ij


تابع ()6


c   aij
1




)  (b  b برای
 bij  c  aij  b
~
rij  
)  (bij  b برای
cij  a 

1  b   c  a   b
ij
ij

 -6در مرحلة نهایی میتوان نزدیکی نسبی هر گزینه به
ایدهآلها را که از طریق تابع ( )7برآورد میشود ،محاسبه
کرد ] .[2گزینهای برتری دارد که  C jبزرگتری داشته

 aij bij cij 
 * , * , * ; i  1,2,, m, j  B
 c j b j a j 
~
rij  



 a j b j c j 
,
,
 c b a ; i  1,2,, m, j  C
 ij ij ij 
جنبة منفی

تابع ()2
جنبة مثبت

باشد.
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S i
C  
S i  S i

میزان  BOD5 , SSو  CODکاهش و سایر پارامترها
بدون تغییر باقی ماندهاند .پارامترهای  BOD5 ،CODو
 SSباالتر از حد استاندارد تخلیه به آبهای سطحی
سازمان محیطزیست است که با توجه به انتقال فاضالب
به تصفیهخانه ،اثرات آن بر محیط ناچیز میشود.
(جدول .)2در مورد آالینده های هوا ،بیشترین میزان تغییر


j

تابع ()7
 -4بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی ارزیابی اثرات محایطزیساتی ،در نظار گارفتن
کلیة عوامل محیط زیستی ممکن یاک فعالیات و اساتنتاج
نتااایج ،تصاامیمسااازی و تصاامیمگیااری در مااورد فعالیاات
اقتصادی است در مطالعة حاضار از روشهاای  TOPSISو
 F-TOPSISو با در نظر گرفتن شاخصهای متفاوت بارای
رتبهبندی اثرات حاصل از کارخانههای چدن پارس استفاده
گردید .نتایج نشان داد که روشهای پیشنهادی باهصاورت
عملی قادر به انجام رتبهبنادی اثارات مایباشاند .در ایان
مطالعه  TOPSISروش عملی برای رتبهبندی اثرات اسات؛
مزیت  TOPSISدر ارزیابی آثار محیطزیستی ،رتباهبنادی
آثار مثبت و منفی با استفاده از معیارهاای متفااوت اسات.
هنگامی که قضاوت ها و نظرات مبهم و پیچیاده اساتF- ،
 TOPSISتکنیک ارجح است.
چون یکی از مهامتارین اهاداف مطالعاات بررسای اثارات
محیطزیستی کاهش پیامدهای سوء ناشی از یک پروژه بار
محیطزیست است ،در ادامه سعی شده باا ارائاه روشهاا و
راه حلهایی ،اثرات مخرب ناشی از کارخانة چدن پارس بر
محیطزیست منطقه کاهش یابد.
پس از بررسیهای میدانی ،نقاط تولیدکنندة آالینده
بهمنظور انجام نمونهبرداری مشخص شدند .نتایج
آزمایشات فاضالب کارخانة چدن پارس در دو سال متوالی
 31و  10نشان داد که میزان  pHو روغن افزایش،

مربوط به  NO xاست که میزان این آالینده در سال 11
نسبت به سال قبل در حال افزایش بوده است و  H 2Sدر
رتبة بعدی قرار دارد .بر اساس مطالعات انجامگرفته،
بیشترین آالیندههای کارخانة چدن پارس که تولید اثر
میکند مربوط به آالیندههای هوا است؛ اما بهدلیل فقدان
دادهها در سالهای متمادی ،به دادههای آخرین مطالعات
استناد شده است (جدول .)3همانطور که جدول  1نشان
میدهد میزان خروجی ذرات دودکش بهطور فزایندهای در
حال افزایش است که بیشترین آالیندة هوا و بیشترین
پتانسیل تولید اثر را دارد .اندازهگیری میزان صوت نیز
نشان داد که میزان صوت در بیشتر مناطق فراتر از حد
مجاز است (جدول .)1با توجه به اندازهگیریهای انجامشده
در ناحیة اطراف پرسنل ،غلظت مواد اندازهگیری شده برای
اپراتور در سالن تولید ،قسمت واگنر و کنترل نهایی و
سنگزنی فراتر از حد مجاز میباشد؛ فقط در سالن تولید
قسمت کوره ،غلظت منیزیم در حد مجاز میباشد
(جدول .)6در نهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
آالیندههای متفاوت کارخانة چدن پارس نشان میدهد که
بیشترین آالینده مربوط به آالیندههای هوا است.

جدول  :9نتایج آنالیز پسا خروجي واحد تولیدی صنایع چدن پارس

سال

مکان نمونه برداری

1331

منهول خروجی واحد تولیدی

pH
6/1

1310

منهول خروجی واحد تولیدی

7

*

6/1-3/1

استاندارد محیطزیست

BOD5 COD
ppm ppm
310 710
110

130
30

60

جدول  :0نتایج گازهای خروجي از دودک

سال

مکان نمونه برداری

1331

منهول خروجی واحد تولیدی

pH
6/1

1310

منهول خروجی واحد تولیدی

7

*

استاندارد محیطزیست

6/1-3/1

BOD5 COD
ppm ppm
310 710
110

130
30

60

86

SS
ppm
110

DO
ppm
0

Oil
ppm
1

Cu
ppm
<0/3

Fe
ppm
<0/1

Zn
ppm
<0/1

200

0

10

<1

<0/1

<0/2

0

2

10

1

3

2

واحد تولیدی صنایع چدن پارس

SS
ppm
110

DO
ppm
0

Oil
ppm
1

Cu
ppm
<0/3

Fe
ppm
<0/1

Zn
ppm
<0/1

200

0

10

<1

<0/1

<0/2

0

2

10

1

3

2
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جدول  :4نتایج ذرات خروجي از دودک

سال

واحد تولیدی صنایع چدن پارس

محل نمونهبرداری

1310

بگفیلتر واگنر

میزان ذرات خروجی دودکش
mg/ Nm3
111

1311

بگفیلتر واگنر

171

*

210

استاندارد محیطزیست

جدول  :1ارزیابي نهایي دوزیمتری در قسمتهای ماتلف صنایع چدن پارس

محل نمونهبرداری

1310

بگفیلتر واگنر

میزان ذرات خروجی دودکش
mg/ Nm3
111

سال

1311

بگفیلتر واگنر

171

*

210

استاندارد محیطزیست

جدول  :4نتایج نمونهبرداری عوامل شیمیایي صنایع چدن پارس

محل نمونه برداری

سالن تولید

سالن تولید

(قسمت واگنر)

(قسمت کنترل
نهایی)

نوع ماده

گرد و غبار سیلیس

گرد و غبار سیلیس

گرد و غبار سیلیس

نوع فعالیت اپراتور

اپراتور مونتاژ واگنر

اپراتور کنترل نهایی

اپراتور شات بالست

اپراتور کوره

منابع مولد آلودگی

گرد و غبار حاصل از
تولید

گرد و غبار حاصل از
تولید

گرد و غبار شات
بالست و سنگزنی

فیوم مذاب
حاصل از کوره

فیوم مذاب حاصل از
کوره

غلظت اندازهگیریشده
()mg/m3

0/13

0/16

0/21

0/21

0/63

*)mg/m3( AOE-TWA

0/1

0/1

0/1

0/1

10

اولاااین مرحلاااه در  TOPSISو  ،F-TOPSISتشاااکیل
ماتریس تصمیمگیری است .در ردیافهاای ایان مااتریس
گزینهها و در ستونها شاخصهایی که گزینهها بار اسااس
آنها رتبهبندی میشوند ،قرار دارند .در این مطالعه اثارات
شامل کاهش کیفیت آب سطحی ( ،)A1افت کیفیات هاوا
( ،)A2کاهش کیفیت آب زیر زمینی ( ،)A3کاهش ساطح
آب زیرزمینی ( ،)A4کاهش کیفیت خااص ( ،)A5اخاتالل
در مهاجرت و تولید مثل حیات وحش ( ،)A6از بین رفتن
پوشش گیاهی ( ،)A7افزایش تراز صوتی و ارتعااش (،)A8
اختالل در مهاجرت پرنادگان ( ،)A9ایجااد رفااه (،)A10
جلوگیری از مهاجرت افراد ( ،)A11بیمااریهاای چشامی
( ،)A12ناراحتیهای عصبی ( ،)A13اخاتالالت تنفسای و
ریوی ( )A14میباشند .مهامتارین فعالیاتهاای کارخاناة
چدن که ایجاد اثر میکنند بهعنوان شاخص انتخاب شدند
که شاامل جاباهجاایی و حمال و نقال ماواد اولیاه (،)C1

سنگزنی

سالن تولید

سالن تولید

(قسمت کوره)

(قسمت کوره)

سیلیس

منیزیم
اپراتور کوره

آمادهسازی آن و ذخیرهسازی مواد اولیه ( ،)C2ذوب ماواد
( ،)C3سربارهگیری ( ،)C4خروج مواد مذاب و قالبگیاری
ریختهگری ( ،)C5رنگکااری انجمااد و تمیزکااری (،)C6
تولید پساب بهداشتی ( ،)C7تولید پسااب صانعتی (،)C8
حمل و نقل جهت ارساال باه باازار ( ،)C9مصارف انارژی
( )C10و استخدام و اشتغال ( )C11می شوند .از آنجا که
الزم است ارزش کلیاة شااخصهاا باه صاورت کموای وارد
ماتریس تصمیم  TOPSISپیشنهادی شود ،در این تحقیق
بر اساس روش های موجود ،مقیااس عاددی ( )1 -1بارای
امتیازدهی به شاخص ها تعریف شد .به این ترتیاب اثراتای
که اهمیت خیلای کمای دارناد ،نمارة " "1و اثراتای کاه
اهمیت خیلی زیادی دارند ،نمرة " "1را دریافت مینمایند؛
و به ترتیب اثرات با اهمیات کام ،متوساط و زیااد نمارات
" "1" ،"3و " "7را دریافت مینمایند.
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در ادامه پس از تشاکیل مااتریس تصامیمگیاری در روش
 ،TOPSISبااا نظاار کارشناسااان ،بااا اسااتفاده از رابط اة 1
بایمقیااس شاد و پاس از ضارب در اوزان شاااخصهاا بااا
استفاده از رابطة  2ماتریس بیمقیاس موزن تشاکیل شاد
(جدول  .)7برای ایدهآل مثبت ،بیشترین مقدار عددی هار
ستون و برای ایدهآل منفای ،کمتارین مقادار عاددی هار
ستون از ماتریس بیمقیااسماوزون در نظار گرفتاه شاده
است .فاصلة هر گزینه تاا ایادهآلهاای مثبات و منفای باا
استفاده از رابطههای ( 1و  )6محاسبه شاد (جادول  .)3در
*

نهایت با تعیین نزدیکی نسبی (  ) C jهر یک از گزیناههاا
به راهحل ایادهآل (رابطاة  ،)7رتباهبنادی آثاار حاصال از
کارخانه چدن پارس انجام شد که در جدول  3ارائاه شاده
اسات .جاداول ماورد اساتفاده بارای امتیاازدهی در روش
 ،FTOPSISبا استفاده از نظر کارشناسان تنظیم شد .ایان
روش شامل مراحل زیر است :قبل از شروع الگاوریتم ایان
روش ،باید مااتریس تصامیم  Dکاه یاک مااتریس M*N
است و بردار وزن شاخصها نسبت به هدف ( ،)Wبه عنوان
ورودی الگااوریتم ،تشااکیل ش اد .باارای تشااکیل ماااتریس
تصمیمگیری و تشکیل بردار وزن شاخصهاا از جادول ،1
استفاده شد .در این روش نیز پس از تشاکیل مااتریس F-
 TOPSISو بیمقیاسسازی آن با استفاده از تابع  ،2اوزان
شاخص ها در این ماتریس ضرب شده و ماتریس بیمقیاس
موزون با استفاده از تابع 3بهدسات آماد .اکناون مایتاوان
جواب ایدهآل مثبت )  ( A و جواب ایدهآل منفای ) ( A 

را برای اعداد فازی مثلثی از طریق تابع  1بهدست آورد؛ در
نهایت شاخص شباهت محاسبه شد و بر اساس آن ،اثارات
رتبهبندی شدند(جدول .)10

88

بررسی اثرات محیطزیستی صنایع چدن با استفاده از روشهای TOPSISو TOPSIS

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

جدول  :9ماتریس بي مقیاس موزون و ایدهآلهای مثبت و منفي در TOPSIS

0/011

0/071

0/101

0/111

0/102

0/013

0/013

0/031

0/013

0/111

0/0722

وزن

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

A1

0/001

0/007

0/021

0/001

0/023

0/001

0/016

0/010

0/001

0/012

0/010

A2

0/021

0/037

0/012

0/017

0/017

0/023

0/023

0/021

0/016

0/062

0/021

A3

0/001

0/022

0/003

0/001

0/001

0/001

0/023

0/021

0/001

0/012

0/010

A4

0/001

0/022

0/012

0/017

0/017

0/023

0/016

0/021

0/023

0/012

0/010

A5

0/011

0/007

0/003

0/001

0/001

0/001

0/023

0/021

0/023

0/012

0/021

A6

0/001

0/022

0/003

0/001

0/001

0/001

0/023

0/010

0/023

0/037

0/010

A7

0/001

0/007

0/003

0/001

0/023

0/023

0/023

0/010

0/023

0/037

0/021

A8

0/021

0/022

0/011

0/017

0/001

0/023

0/001

0/003

0/016

0/037

0/010

A9

0/011

0/007

0/003

0/001

0/001

0/001

0/001

0/003

0/023

0/012

0/021

A10

0/001

0/022

0/021

0/023

0/023

0/023

0/001

0/003

0/001

0/062

0/010

A11

0/001

0/022

0/021

0/023

0/001

0/001

0/001

0/003

0/001

0/012

0/010

A12

0/001

0/007

0/012

0/017

0/023

0/016

0/001

0/003

0/001

0/012

0/021

A13

0/001

0/007

0/003

0/001

0/001

0/001

0/001

0/003

0/001

0/012

0/010

A14

0/003

0/022

0/021

0/017

0/017

0/016

0/001

0/003

0/001

0/012

0/010

*A

0/021

0/037

0/011

0/017

0/017

0/016

0/016

0/010

0/016

0/062

0/010

A-

0/003

0/007

0/003

0/001

0/001

0/001

0/001

0/003

0/001

0/012

0/021

جدول  :7ایدهآلهای مثبت و منفي حاصل از ماتریس بيمقیاسشدة وزین

d+

d-

CLi value

رتبه

کاهش کیفیت آب سطحی

A1

0/017

0/011

0/362

3

افت کیفیت هوا

A2

0/031

0/101

0/713

1

کاهش کیفیت آب زیر زمینی

A3

0/101

0/021

0/210

13

کاهش سطح آب زیر زمینی

A4

0/066

0/030

0/113

2

کاهش کیفیت خاص

A5

0/101

0/033

0/266

10

اختالل در مهاجرت حیاتوحش

A6

0/011

0/010

0/310

1

از بین رفتن پوشش گیاهی

A7

0/033

0/013

0/112

7

افزایش تراز صوت و ارتعاش

A8

0/073

0/032

0/121

3

اختالل در مهاجرت پرندگان

A9

0/110

0/033

0/233

12

ایجاد شغل و رفاه

A10

0/031

0/063

0/136

1

جلوگیری از مهاجرت ساکنین ساوه و
اطراف آن

A11

0/101

0/031

0/211

11

بیماریهای چشمی

A12

0/010

0/061

0/111

6

ناراحتیهای عصبی

A13

0/120

0/001

0/016

11

اختالالت تنفسی و ریوی

A14

0/011

0/063

0/121

1

گزینهها (اثرات)
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جدول  :3متغیر زباني برای رتبهبندی گزینهها و معیارها

متغیر زبانی برای رتبهبندی معیارها

متغیر زبانی برای رتبهبندی گزینهها
متغیر زبانی

عدد فازی متناظر

متغیر زبانی

عدد فازی متناظر

بسیار کم

()1،0،0

بسیار کم اهمیت

()0 ،0 ،0/1

کم

()3،1،0

کم اهمیت

()0 ،0/1 ،0/3

تا حدودی کم

()1،3،1

تا حدودی کم اهمیت

()0/1 ،0/3 ،0/1

مناسب

()3،1،7

بی تفاوت

()0/3 ،0/1 ،0/7

تا حدودی زیاد

()1،1،7

تا حدودی با اهمیت

()0/1 ،0/7 ،0/1

زیاد

()7،1،10

با اهمیت

()0/7 ،0/1 ،1

بسیار زیاد

()1،1،10

بسیار با اهمیت

()0/1 ،1 ،1

جدول  :53محاسبة شاخص شباهت در F-TOPSIS

گزینه
A1

شاخص شباهت

رتبه

0/373

13

افت کیفیت هوا

A2

0/713

1

کاهش کیفیت آب زیر زمینی

A3

0/102

12

کاهش سطح آب زیر زمینی

A4

0/737

2

کاهش کیفیت خاص

A5

0/113

11

اختالل در مهاجرت حیاتوحش

A6

0/731

1

از بین رفتن پوشش گیاهی

A7

0/111

10

افزایش تراز صوت و ارتعاش

A8

0/732

3

اختالل در مهاجرت پرندگان

A9

0/113

1

ایجاد شغل و رفاه

A10

0/730

6

جلوگیری از مهاجرت ساکنین ساوه و اطراف آن

A11

0/120

7

بیماریهای چشمی

A12

0/732

1

ناراحتیهای عصبی

A13

0/111

3

اختالالت تنفسی و ریوی

A14

0/373

11

کاهش کیفیت آب سطحی

 -1نتیجه گیری
چدن پارس نشان میدهد که بیشترین آالینده مرباوط باه
آالیندههای هوا است .ذرات معلق خطرناکی که از دودکش
این کارخانه در هاوا پخاش مایشاود ،ضامن ایانکاه بار
ماشینآالت و دستگاهها تأثیر مایگاذارد باعاث اخاالل در
سیستم تنفسی افراد می شود؛ هام اکناون برخای پرسانل
شرکتها دچار افت تنفسی و بیماریهای ریاوی شادهاناد.
این کارخانه برای تأمین آب مورد نیااز خاود ،از مناابع آب
زیرزمینی استفاده می کند؛ بنابراین باعث کاهش کمیات و
سطح آب زیر زمینی میشود .به عالوه با توجه باه ایانکاه
کارخانة چدن در بخش شرقی شهرستان ساوه قارار دارد و

نتاااایج اجااارای روشهاااای  TOPSISو  F-TOPSISدر
برخی موارد با هم تفاوت داشتند .در شاکل  3رتباهبنادی
اثرات باا اساتفاده از روشهاای  TOPSISو F-TOPSIS
ارائه شده است .نتایج رتبهبندی آثار کارخانة چادن پاارس
با استفاده از  TOPSISو  F-TOPSISحاکی از آن اسات
که در هر دو روش افت کیفیت هاوا ( ،)A2کااهش ساطح
آب زیر زمینی ( )A4و افزایش تراز صوت و ارتعااش ()A8
با ماهیت منفی در رتبههای اول تا سوم قرار دارناد .عامال
اصلی انتشار انواع آالیندهها به هاوا ،کاورة ذوب قراضاههاا
است .نتایج تجزیه و تحلیل آالیندههاای متفااوت کارخاناة
90
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جهاات جریااان آبهااای زیاار زمیناای در دشاات ساااوه از
شمالغربی به جنوبشرقی و از غرب به شرق اسات ،عادم
رعایات مالحظااات محاایطزیساتی ،باعااث افاات کیفیاات و
آلودگی آبهای زیر زمینی محدودة مطالعاتی خواهد شاد.
با توجه به نتایج اندازهگیاریهاا ،میازان صاوت در بیشاتر
مناطق فراتر از حد مجاز است .تولید آلودگی صوتی ناشای
از فعالیتهای فرآیندی کارخاناة چادن پاارس در مرحلاة
حمل و نقل مواد اولیه ،قالبگیری ماهیچه ،شات بالسات،
سنگزنی قطعات و تمیزکاری و مانناد آن مایباشاد .ایان
میزان آلودگی صوتی برای کارگران درون و بیرون کارخانه
مشکالت فراوانی ایجاد میکند.
در روش  ،TOPSISایجاد شغل و رفاه ( )A10باا ماهیات
مثبت و اختالالت تنفسی و ریوی ( )A14با ماهیت منفای
و در  ،F-TOPSISبیماریهای چشمی ( )A12و اختالل

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

در مهاجرت حیاتوحش ( )A6با ماهیات منفای در رتباة
چهارم و پنجم قرار دارند .کارخانة چادن پاارس باا جاذب
افااراد و ایجاااد فرصااتهااای شااغلی بااهطااور مسااتقیم و
غیرمستقیم ضمن تغییر الگوهاای مصارف و بهباود ساطح
رفاه و کیفیت زندگی خانوارها ،در افزایش ساطح تباادالت
منطقهای جهت صدور و ورود کااال نیاز ماؤثر باوده اسات.
محوطة کارگاه ،مملو از گرد و غبار  SiO2است کاه بسایار
سرطانزا است و عمالً هر مااه یاک نفار باه سارطان و یاا
مشکالت ریوی مبتال می شاود .در خصاوص بیمااریهاای
چشمی ،می توان به نتایج اندازهگیری عوامل شیمیایی کاه
در بیشتر مناطق کارخانه فراتر از حد مجاز باوده و انتشاار
بخااارات فلاازی ،انتشااار گازهااای مختلااف ( ،CO ، SO x
 )PM10 ، NO xاشاره کرد .همچناین آلاودگی صاوتی در
کارخان اة تولیااد چاادن ،موجااب کاااهش امنیاات زیسااتگاه
حیاتوحش و در نهایت اختالل در مهاجرت حیااتوحاش
منطقه میشود.

شکل  :0رتبهبندی اثرات با استفاده از روشهای  TOPSISو F-TOPSIS
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تشکر و قدرداني
بدینوسیله نویسندگان مقاله نهایت تشاکر و قدرشناسای
خود را از کارکنان محتارم کارخاناة چادن پاارس و دفتار
محیطزیست شهرستان ساوه که ما را در انجام این مطالعه
. ابراز میدارند،یاری دادند
پي نوشت
1.Environmental Impact Assessment
2.Multi-criteria decision making (MCDM)

3.Analytical hierarchy process
4.Simple additive weighting
5.Technique for Order of Preference by Similarity
to Ideal Solution

6.ELimination and Choice Expressing Reality
7.Liquefied petroleum gas
8.Fuzzy Technique for Order of Preference by
Similarity to Ideal Solution
9.Biological Oxygen Demand
10.Chemical oxygen demand

[8]. Van Haaren, R; , Fthenakis, V; 2015. «GISBased Wind Farm Site Selection Using
Spatial Multi-Criteria Analysis, Case For
New York State». Renewable And
Sustainable Energy Reviws 15, 3332-3340.

11.Electrical conductivity
12.Allowable Occupational Exposure
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