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در  ی: مطالعه موردR3 کردیبا استفاده از رو یمیپتروش یپسماندها یسازنهیکم

 رانیا ه،یعسلو یمنطقه صنعت
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دانشگاه  ست،یزطیعمران آب و مح یدانشکده مهندس ست،یزطیمح شیعمران گرا یارشد مهندسیارشناسک -*1
 تهران یبهشت دیشه

 

 

 

 چکیده
(، افتی)کاهش در مبدأ، استفاده مجدد و باز R3 کردیپسماندها با استفاده از رو داریپا تیریدهه از شروع مد کیباوجود گذشت 

به  قیتحق نیدر ا رونینشده است. ازاکار گرفته به رانیدر ا یمیپتروش یپسماندها یسازنهیدر کم کردیرو نیحال کاربرد اتابه

شده  رداختهپ یپارس جنوب یاقتصاد ژهیمنطقه و ازدهمی نیمجتمع الف یدیتول یپسماندها یرو رب کردیرو نیکاربرد ا یبررس

 دیتول یصنعتریتن پسماند غ 804و  یتن پسماند صنعت 562مجتمع سالانه حدود  نیکه در ا دهدینشان م یبررس جیاست. نتا

 مجتمع با استفاده از یدیتول یپسماندها رونیاست. ازا یشهر هاییلصورت دفن در لندفدفع آن غالباً به وهیکه ش شودیم

 یعنوان پسماندهااند بهکسب کرده 4از  شتریب ازیکه امت ییشده و پسماندها یازبندیامت ،یو درجه خطرناک یدرصد وزن بیضرا

 8خطرناک و  یپسماند جز پسماندها 1 ی،سازنهیکم تیپسماند حائز اولو 77. از دندیانتخاب گرد یسازنهیکم تیحائز اولو

 تیحائز اولو یپسماندها یسازنهیکم یهاراهکارها و روش تیخطرناک مجتمع هستند. درنهاریغ یپسماند جز پسماندها

است.  مازدهی نیمجتمع الف یدیتول یپسماندها یبرا افتیروش باز یبالا تیدهنده اولوشده است که نشان ارائه یسازنهیکم

 .ردیرار گاستفاده ق مورد یمیپسماند در صنعت پتروش یسازنهیکم داریپا ستمیس کیاز  یمثالعنوان به تواندیمطالعه م نیا

 

خطااثرات و حالات  لیتحل یمتدولوژ، پسماند سازیینهکم ن،ی، واحد الفR3 کردیرو ،یمیپتروش یپسماندها واژگان کلیدی: 

  

 Mo.rahimian@mail.sbu.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 مداوم يهاتوسعه اقتصادي و تلاش ت،یجمع عیسر شیافزا

ابع روزافزون من هیمنجر به تخل یزندگ تیفیبهبود ک يبرا

از مواد زائد جامد  یعیوس فیط جادیو ا نیکره زم یعیطب

چند دهه  یشده است. در ط ستیزطیدر مح زیدورر
ا ب ستیزطیپسماند و حفاظت از مح تیریگذشته، روند مد

 کی)کاربرد مستمر  ترپاک دیتول يهااستفاده از روش

محصولات و  ندآیفر يجامع برا زیستیي محیطاستراتژ
 رآوانیو کاهش آثار ز یکل یبازده شیمنظور افزاخدمات، به

)تعادل ی صنعت ي( و اکولوژستیزطیانسان و مح يبرا

 وسعه( تیعیاز منابع طب داریبا استفاده پا یتوسعه صنعت
ردد گ یعیه از منابع طبکاهش استفاد اعثاست تا ب افتهی

(Zamorano et al.,2011از دیدگاه توسعه .) پایدار، مدیریت

 ,.Baud et al)ت برخوردار اس ياژهیپسماند از جایگاه و

 یصنعت ستمیاکوس کیدر  دیتول يندهاآیفر. (2001
 گرید یبه شکل یمقدار مواد در چرخش را از شکل یسادگبه

هم کماکان مستلزم  یابیل، بازاح نیبا ا کند؛یم لیتبد

 مضر است یجانب يهاو فرآورده عاتیضا دیو تول يانرژ رفص
 ي.از سطح امروز ترنییپا اریبس یدر سطح یول

 يپسماند در کشورها تیریاز مد یمتنوع يکردهایرو

به اقتصاد  توانیها مشده است که ازجمله آن مختلف ارائه

ی عتصن یستیهمزو یا پسماند صفر در استرال ،یندر چ مدور
 ;Zaman,2014; Simboli et al.,2014) کرد ارهدر اروپا اش

Ma et al., 2014یهدف مشترک يدارا کردهایرو نی(. همه ا 

عنوان به يدیتول ستمیس کیپسماند  لیتبد یعنیهستند؛ 
هدف بر چرخه عمر محصول  نی. اگرید ستمیس هیماده اول

دارد  دیتأک يحلقه بسته از منابع و انرژ ستمیس کیعنوان به

)کاهش در مبدأ، استفاده  R3 یکل کردیصورت روکه به

طور به R3 کردی. البته در روشودیمطرح م (افتیمجدد و باز
 زا از مبدأ است و بعد يدیتمرکز بر کاهش پسماند تول ژهیو

  دیتأک افتیاستفاده مجدد و باز يهانهیگز يآن بر رو

با هدف کاهش  R3 کردی(. روWu et al.,2014ود )شیم
کاهش دفن پسماند به صفر در  ایپسماند به مقدار صفر 

 ییایآس يدر کشورها ژهیوبه نجها ياز کشورها ياریبس

گرفته است  توجه قرار مورد یجنوبو کره نیمانند ژاپن، چ
(Sakai et al., 2011). 

 وجود انواع مختلف لیدلبه یمیپتروش يپسماندها تیریمد

 نیچندشوار است. هم ياپروسه ها،ندهیپسماندها و آلا
 یناش یآلودگ يبالا لیو پتانس یستیزطیمسائل مح لیدلبه

 ياژهیو تیآن از اهم تیریمد ،یمیپتروش ياز پسماندها

 اتدر هوا، نشت فلز یآل يهاندهیبرخوردار است. انتشار آلا
دها پسمان یربهداشتیو دفع غ ینیرزمیز يهادر آب نیسنگ

و کارشناسان  عیصنا رانیمد يهاازجمله چالش یهمگ

؛ 8396و همکاران،یی پورزهرا می)کر است ستیزطیمح

Abduli et al.,2006 يروش معمول برا کی(. دفن پسماندها 
 نیاست که متأسفانه ا رانیدر ا یمیپتروش يدفع پسماندها

 نشده و یطراح یوبخاغلب به زیدفن پسماند ن يهاتیسا

بهداشت  يهایو نگران زیستیمحیطبار  شیافزا اعثب
 دفن انیمهم است که جر اریبس نیبنابرا شود؛یم یعموم

وق مواد س نیا افتیپسماندها را به سمت استفاده مجدد و باز

 (.Menikpura et al., 2012داد )

جزاء اشاید تعیین دقیق تمام مراکز تولید پسماند و یا انواع و 
و نیز  یمیمواد با توجه به گستردگی صنایع پتروش

 حال نیا تولید، امري سخت و دشوار باشد؛ با يهایدگیچیپ

خواهد  يگذارمدیریت این مواد زمانی قابل ارزیابی و ارزش
بود که به روشی ایمن براي حفظ سلامت انسان و 

ها منتهی شود. بر این اساس، در دفع آن ستیزطیمح

 ههر یک از مراحل مدیریت پسماند ب برايدقیق  يزیربرنامه

ه کآن بستگی دارد. دانستن این دهندهلیدانستن اجزاء تشک
مرطوب است و یا ماهیت آلی  يدیچه بخشی از پسماند تول

بیولوژیکی است، در تدوین استراتژي  هیتجز داشته و قابل

ها قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. همچنین دفع و تصفیه آن
 ییاپسماند و نیز ترکیب شیمی دهندهلیتحلیل اجزاء تشک

 یآن، انجام پردازش، بازیافت و بازیابی مناسب مواد باارزش

ها رو به کاهش را در شرایطی که منابع اولیه و طبیعی آن

 ;Abduli et al.,2006) کندیم ریپذاست، امکان

Jafarinejad, 2016پسماند بر  داریپا تیریمد یی(. کارا

شده  نشان داده يدر مطالعات متعدد R3 کردیاساس رو

صنعت  يپسماندها يبر رو کردیرو نیاست؛ اما تمرکز ا
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 گرفته است توجه قرار کمتر مورد یمیپتروش

(Memon,2010; Sakai et al.,2011; Manaf et al., 2009). 

و  رانیدر ا یمیپتروش عیرو به رشد صنا شیبا توجه به افزا
از  یو خطرناک ناش یصنعت يوجود مشکلات پسماندها

د پسمان دیو کارآمد بر روند تول یاصول تیریوجود مد ،هاآن

انجام  رونیا است. از يضرور ی امريمیپتروش عیصنا
 يسازنهیکم يهاروش کردن ییاجرا نهیمطالعات لازم در زم

 یمیپتروش عیدر صنا R3 کردیپسماندها با استفاده از رو

 دیاز فوا یمناسب و طولان یتیریمد يهاحلعنوان راهبه

 يپسماندها تیریمد کهیصورت برخوردار است و در ییبالا
صورت مناسب انجام شود، کشور از به یمیپتروش عیصنا

آن برخوردار  زیستیمحیطو  يتوجه اقتصادمنافع قابل

 مراتب سلسله(. 8399و همکاران، يدی)ثابت اقل گرددیم
حو نیت پسماند، مقوله پایداري و مدیریت پسماند را بهمدیر

 یپژوهش بررس نی. لذا هدف از ازندیهم گره ممطلوبی به

 نی)الف انیکاو یمیپتروش يپسماندها يسازنهینحوه کم

پارس با استفاده از  ياقتصاد ژهی( واقع در منطقه وازدهمی
 تیاز وضع يریتصو تیاست و درنها R3جامع  کردیرو

منظور کاهش به انیکاو یمیپتروش يپسماندها تیریمد

 د.شویارائه م يدیتول يپسماندها انیجر

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 ياقتصاد ژهیدر فاز دوم منطقه و انیکاو یمیمجتمع پتروش

 333هکتار در  33به مساحت  ياهیپارس و در ناح

 فارسجیخل هیبندر بوشهر و در حاش یجنوب شرق يلومتریک

مجتمع با طول  نیا یمکان تیشده است. موقع واقع
 5299/92 ییایو عرض جغراف یشرق 5955/59 ییایجغراف

صورت که به هیناح نیشده است. ا دهآور 8 در شکل یشمال

گسترده شده است از  فارسجیدر کنار خل کیبار ينوار
ختم  فارسجیزاگرس و از جنوب به خل يهاشمال به کوه

 گرم و خشک یطورکلمنطقه به یی. شرایط آب و هواشودیم

 53تا بیش از  5است و درجه حرارت هواي منطقه بین 

درصد  11تا  63و رطوبت نسبی هوا بین  گرادیدرجه سانت
آسمانی این منطقه حدود  يهازشی. میانگین رکندیتغییر م

 يهاکه بیشتر در ماه گرددیدر سال برآورد م متریلیم 813

طرح پتروشیمی کاویان . باردیستان و اوایل بهار مزم
صنایع  ياتوسعه يهااز مجموعه طرح ازدهمی نیعنوان الفبه

فاز دوم منطقه ویژه انرژي  يهاطرح هپتروشیمی و ازجمل

 يبرداربه بهره 8398پارس در عسلویه است که در سال 

 .است دهیرس
 

 ازدهمی نیاز الف ییموردمطالعه و نما هیاحن -1شکل 
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 ازدهمی نیخوراک و محصولات الف
صننایع پتروشننیمی نقش و اثر مهمی در پیشننرفت زندگی 

برحسنننب تعریف صننننایع کنونی جهنان بشنننري دارند. 
کنه در آن  شنننودیپتروشنننیمی بنه صنننننایعی گفتننه م

موجود در نفنت خام و یا گاز طبیعی به  يهنادروکربنینه

. صنایع پتروشیمی شنوندیمحصنولات شنیمیایی تبدیل م
اسنننتفاده  یاديبراي نینل بنه این هندف از فرآینندهاي ز

واحدهاي صنننایع  نیتری. واحد الفین یکی از اصننلکنندیم

یمی بوده که نقش اسنناسننی را در تولید مواد اولیه پتروشنن

 يهادروکربنینصنننننایع پلیمري دارد. در واحند الفین، ه
ر د زیرولیکراکینگ طی فرآیند پ يهاشننده در کورهاشننباع

شننکسننته شننده و  کننده،قیتماس با حرارت بالا و بخار رق

شامل هیدروژن، متان، اتان،  هادروکربنیطیف وسیعی از ه
متیل اسننتیلن، پروپان، پروپیلن، بوتیلن،  لن،یاتیلن، اسننت

بوتادین، ترکیبات سنگینی چون بنزین پیرولیز و نفت کوره 

 .(Davis & Lacson, 2005)د کننیرا تولید م زیرولیپ
گاز اتان بوده که از  ان،یکناو یمیاصنننلی پتروشننن خوراک
. محصنننول گرددیم نیتأم یمختلف پارس جنوب يفنازها

صورت گاز( است که میزان اتیلن )بهاصلی این پتروشیمی 

تن در سال است. محصول دیگر این  ونیلیم کیتولید آن 
اسنت که شکل  ترنیسنه کربنه و سننگ يهامجتمع برش

عنوان محصننول جانبی ظاهري آن مایع اسنت. این ماده به

هزار  19و میزان تولید اسنمی این محصول  شنودیتلقی م

تولید محصننول در عملیات اصننلی  تن در سننال اسننت.
و بقیه واحدهاي  شنننودیواحدهاي فرآیندي الفین انجام م

پشننتیبانی تولید  احدهايموجود در شننرکت اصننولاً جزو و

به  توانی. ازجملنه واحدهاي مزبور مشنننودیمحسنننوب م
ها، انبارها، و کارگاه هنارگناهیاداري، تعم يهناسننناختمنان

در برخی از  اشاره نمود که رهیو غ ینشانآتش ها،شگاهیآزما

 .شودیها پسماند نیز تولید مآن

 یدیتول یپسماندها تیماه

، R3 کردیبر اسنناس رو حیصننح تیریمد کیجهت اعمال 

 یابیارز يبرا يدیتول يپسننماندها يبندشننناخت و طبقه
از  یتیریمد يهاو برنامه هامسنننتیسننن از،یموردن زاتیتجه

. دآییحسننناب ممواد به نیا تیریمد هايشبخ نتریممه

 يپسماندها تیکم نییتع يبرا يآمار يهاکار بردن روشبه
وع ن نیا دهیچیو پ یبیترک تیمناه لیندلبنه یمیپتروشننن

 حل يراه برا نیدشوار است و بهتر اریبس يپسنماندها کار

اسنت که شامل  یدانیم يهامشنکل، اسنتفاده از روش نیا
اجزا پسنننمناند  نییتع يبرا یتصنننادف يهنايبردارنموننه

به  یمیپتروش يهامجتمع يپسماندها یطورکلبه. باشدیم

و  يندیفرآ يپسماندها شامل یصنعت يدو گروه پسماندها
 يشامل پسماندها یصنعتریغ يو پسنماندها يندیفرآریغ

البته در صورت وجود  شوند؛یم میتقسن يو کشناورز يعاد

 زین را یمارستانیب يگروه پسماندها توانیم یمرکز پزشنک

 اریسنرخ ب لیدلشنده اضافه نمود که بهگفته يبندبه گروه
آن  يبنددر مجتمع، از طبقه انوع از پسمانده نیا دیکم تول

 ياجزا نییتع يبرا یدانیم يهانظر شده است. روشصنرف

 یینمونه پسننماندها شیشننامل آزما يندیفرآریپسنماند غ
د و نه از پسمان شودیاز منبع برداشته م ماًیاسنت که مستق

 Geng)د شویبرداشت م يآورجمع لیکه از وسا یمخلوط

et al.,2007; Tchobanoglous et al., 1993.) پسنماند  يبرا

ات اطلاع يبر مبنا شده دیپسنماند تول ياجزا زین يندیفرآ
 اسننت. از دهیاسننتخراگ گرد يدیتول يحاصننل از واحدها

 دیو مراحل تول ندیمطالعه پس از شناخت فرآ نیدر ا رونیا

 دیولنقاط ت یبه بررس انیکاو یمیپسماند در مجتمع پتروش
 .شده است ها پرداختهآن دیتول زانیپسماند، نوع و م

 (R3پسماند ) یسازنهیکم کردیرو

از  يایا حداقل کردن پسننماندها به مجموعه يسننازنهیکم
 که شنننودیاطلاق م ییهاتها، فرآیندها و یا فعالیکتکنین

صنورت سیستماتیک باعث پیشگیري، حذف و یا کاهش به

میزان پسنننماندهاي تولیدي و به حداقل رسننناندن اثرات 
انجام آن در  تیو اولو R3 کردیآن شنود. رو زیسنتیمحیط

کاهش  ای کردیرو نیاول ا تیآورده شده است. اولو 9شکل 

مشننتمل بر بهبود  يهادر مبدأ عبارت اسننت از کلیه روش
که منجر به کاهش  يبرداربهره يهاهینبهبود روفرآینند و 

 ,Taylor & Morrissey) مقادیر پسنننماند تولیدي گردد

 توانیسناده و آشکار این مورد م يهاازجمله نمونه .(2014

مره مکاتبات روز ربه برقراري سیستم مکاتبات بدون کاغذ د
اداري اشننناره کرد کنه منجر بنه کناهش کاغذهاي باطله 
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ده مجدد به معنی اسنننتفاده مجدد از . اسنننتفناشنننودیم

پسماندهاي تولیدي در فرآیند موردنظر یا سایر عملیات و 

که  ردیپذیفرآیندهایی اسنت که در داخل سایت صورت م
بنه اسنننتفاده از طرف دوم کاغذهاي  توانیاز آن جملنه م

عنوان یک نمونه ساده و بارز اشاره نمود. بازچرخانی باطله به

عبارت اسنت از اسنتفاده از پسماندهاي تولیدي  افتییا باز

براي مقاصد دیگر در خارگ از محل تولید آن. از نمونه بارز 

به فروش کاغذ اشاره نمود که در آن  توانیم زیاین مورد ن

 يبندبسته لهشده صرف مصارف دیگري ازجمکاغذ فروخته
 .شودییا ساخت کارتن از کاغذ م

 

 

 
 

 پسماند داریپا تیریدر مد R3 کردیرو -2شکل 

را  R3 کردیرو توانیو کاهش پسماند م يسازنهیجهت کم

در مورد تمام پسننماندها اجرا نمود؛ اما تنوع پسننماندها و 

 يهانهیتعدد راهکارهاي کاهش تولید پسماند از یکسو و هز

پسنننماندهاي حائز  يبندتیمربوطنه از سنننوي دیگر، اولو
. تعیین دینمایرا ضنننروري م يسنننازنهیاهمیت ازنظر کم

صننورت به توانیپسننماندها را م يسننازنهیکم يهاتیاولو

طور یکپارچه در نظر گرفت که سنیار کلی براي واحدها بهب
که برخی از پسننماندها از اولویت  شننودیاین رویه باعث م

 هاتیبا تعیین اولو رونیا برخوردار نبوده و حنذف گردد. از

براي هریک از واحدها باعث انتخاب پسنماندهاي بیشتري 

 اجرا يترصننورت جامعبه يسننازنهیکم يهابرنامه وشننده 
 يمطالعه از روش دوم که بر اساس متدولوژ نی. در اشودیم

 ياست، برا (FMEA)ا خطاثرات و حالات  لیتحل نگرندهیآ

ه شداستفاده يسنازنهیپسنماندها جهت کم تیاولو نییتع

براي انتخاب پسنننماندهاي  .(Ho & Liao, 2011) اسنننت

متعددي ازجمله مقدار پسماند  عواملبه  توانیم دارتیاولو

تولیدي، میزان مخاطرات پسماند، کاهش هزینه تهیه مواد 
و نظایر آن اشناره  يسنازنهیمربوط به کم يهانهیاولیه، هز

و میزان خطر  یکرد. در طرح حاضنر دو پارامتر درصنند وزن

پسنننماند موردتوجه قرارگرفته و از روي آن پسنننماندهاي 
 یازدهیست که روش و نحوه امتا یدهتعیین گرد دارتیاولو

آورده شنننده اسنننت. در این  9و  8 يهناآن در جندول

را کسب  1بالاتر از  ازیچه پسنماندي امتچنان يبندتیاولو

 .شودیشناخته م يسازنهینماید، حائز اولویت براي کم
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 یسازنهیبه پارامتر مقدار پسماند و درجه خطر آن برای تعیین اولویت کم یازدهینحوه امت -1 جدول

 امتیاز نحوه تعیین پارامتر

 درصد وزنی

 5 ظرف خالی در روز 83درصد پسماندهاي فرآیندي، بیش از  53بیش از 

 3 ظرف خالی در روز 2-83 درصد پسماندهاي فرآیندي، 53-33

 3 ظرف خالی در روز 5-2درصد پسماندهاي فرآیندي،  33-83
 9 ظرف خالی در روز 9-5درصد پسماندهاي فرآیندي،  83-5

 8 ظرف خالی در روز 9درصد پسماندهاي فرآیندي، کمتر از  5کمتر از 

 درجه خطر

 3 (Hخطرناک )

 3 8گروه خطر 
 9 9گروه خطر 

 8 3گروه خطر 

 
 یسازنهیبرای کم دارتیپسماندهای اولونحوه تعیین  -2جدول 

 درصد وزنی / درجه خطر
خطرناک 

(H) 

گروه 

 1خطر 

گروه 

 2خطر 

 گروه

 3خطر 

 5 83 85 93 ظرف خالی در روز 83درصد پسماندهاي فرآیندي، بیش از  53بیش از 

 3 1 89 86 ظرف خالی در روز 2-83درصد پسماندهاي فرآیندي،  53-33

 3 6 9 89 ظرف خالی در روز 5-2پسماندهاي فرآیندي، درصد  33-83
 9 3 6 1 ظرف خالی در روز 9-5درصد پسماندهاي فرآیندي،  83-5

 8 9 3 3 ظرف خالی در روز 9درصد پسماندهاي فرآیندي، کمتر از  5کمتر از 

 بحث و  جینتا
 یدیمنابع و نوع پسماند تول

 یمیمجتمع پتروش يپسماندها دیروند تول ییشناساپس از 

که منشأ اصلی پسماندهاي  دیحاصل گرد جهینت نیا انیکاو

تولیدي در سطح مجتمع در درجه اول ناشی از پسماندهاي 

 ،يبردارصنعتی یا فرآیندي، پسماندهاي ناشی از بهره
 يهاتیپسماندهاي مربوط به فعال ها،شگاهیتعمیرات، آزما

 يهاتیرکنان و بالاخره پسماندهاي مربوط به فعالکا مرهروز

 مورد تیکشاورزي و باغبانی است که در ادامه بر اساس ماه
 است. گرفته قرار یبررس

 یندیپسماند فرآ
زمره رو تیدارند در اثر فعال یصنعت تیپسماندها که ماه نیا

 نیا یطورکل. بهشوندیحاصل م يدیتول يو واحدها عیصنا

مجتمع  نیواحد الف يهاتیگروه از پسماندها حاصل فعال

 ها،نها، رزیتبوده و شامل انواع کک، پلیمر، کاتالیس

Molecular sieves لیداست. مقدار تو رهیو کربن فعال و غ 

هر یک از این پسماندها بر اساس اطلاعات دریافتی از 
 نیتراست. یکی از عمده شدهنییمسئولین مربوطه تع

 تسیدر این مجتمع کاتال دشدهیتول يندیفرآ يدهاپسمان

علت وجود عنصر پالادیم در آن، از قابلیت است که به میپالاد
 يندیفرآ يبرخوردار است. کل پسماندها ییبازیافت بالا

تن در سال  899حدود  انیکاو یمیمجتمع پتروش يدیتول

خطرناک  يپسماندها عمدتاً جز پسماندها نیاست که ا

 یپسماند فعل تیریمد ستمی. بر اساس سشوندیمحسوب م
در  رهیبه سه روش ذخ يدیتول يپسماندها نیمجتمع، ا

 .شوندیو دفع م تیریمحل، دفن و سوزاندن مد
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 یندیفرآریپسماند غ

 یاشمحصول، ن دیتول یبانیپشت يندهایپسماندها از فرآ نیا
واحد  ها،شگاهیدر آزما يدیتول ي. پسماندهاشودیم

دسته از پسماندها  نیجزو ا ITو  HSEانبار و واحد  رات،یتعم

 يهاکه شامل انواع زائدات فلزي، دستکش روندیشمار مبه
شکسته شده، مادربرد، کارت  ياشهیمستعمل، ظروف ش

 يهاکابل تور،یو صدا، هارد، موس، کیبورد، مان رافیکگ

 ها،قیانواع عا ،یرنگ يهاجیتونرها و کارتر شده، دهیپوس

 مصرف خیخالی مواد شیمیایی و مواد اولیه تار يهابشکه
تمع مج يدیتول يندیفرآ ریغ يگذشته است. کل پسماندها

از  ریغتن در سال است و به 833حدود  انیکاو یمیپتروش

که سوزانده  مجتمع یشگاهیآزما يپسماندها یرخب
ل در مح ایمجتمع  يندیفرآ ریغ يپسماندها هیبق شوندیم

 .شوندیدفن م نیدر زم ایو  رهیمجتمع ذخ

 یپسماند عاد
 دارند و يشهر يپسماندها هیشب یتیماه يعاد يپسماندها

عمدتاً شامل کاغذ و روزنامه، گاهی باقیمانده مواد غذایی و 

آبدارخانه و رستوران و نظایر آن هستند. در حال  يهازباله
پسماندها صورت  نیا يحاضر تفکیک و جداسازي بر رو

 لکه این راهکار موجب جداسازي پسماندهاي قاب ردیپذیم

. دینمایبازیافت شده و از به هدر رفتن منابع جلوگیري م
تولیدي در پتروشیمی  يبخش عمده پسماندهاي عاد

در رستوران مجتمع  شده دیکاویان مربوط به پسماند تول

تن در ماه است.  33است که نرخ تولید آن حدوداً 

اً شامل باقیمانده غذا و نان پسماندهاي رستوران عمدت
پلاستیکی و  يهایقوط دلستر، يهاشهیخشک، ش

ه صورت جداگانبه باًیآلومینیومی است که در حال حاضر تقر

دفن به بیرون از  يو برا شدهيآورزباله جمع يهاسهیدر ک
 .شودیمجتمع انتقال داده م

 یپسماند کشاورز
در مجتمع کاویان ناشی از  يپسماندهاي کشاورزي تولید

توسعه و نگهداشت فضاي سبز است. در قسمت فضاي سبز 

علت نوع درختان و گیاهان، پسماند باغبانی کمی نیز به

کیلوگرم پسماندهاي  8333. ماهانه حدود شودیتولید م

که توسط واحد  شودیمجتمع تولید م نیباغبانی در ا

دفن  يو برا شدهيآورانتقال جمع يهاستگاهیخدمات در ا

 .شودیاز مجتمع انتقال داده م رونیبه ب

 وضعیت پسماندهای تولیدی ازلحاظ گروه خطر

و  نیترشناسایی درجه خطرناکی پسماندها یکی از مهم
کاهش پسماند  کردیرو يزیرفاکتورها در طرح نیمؤثرتر

در این مطالعه،  رونیا . از(8393ي و همکاران،احمد) است

با توجه به استانداردهاي جهانی نظیر استاندارد آژانس 

و کنوانسیون بازل، میزان  متحدهالاتیا ستیزطیحفاظت مح
 LaGrega et) شده است نییخطرناکی پسماندها تع

al.,2010) . بررسی اطلاعات پسماندهاي پتروشیمی کاویان

اند صنعتی تن پسم 965بر  که سالانه بالغ دهدینشان م
 38( بوده و Hتن از آن خطرناک ) 831که  شودیتولید م

درصد کل پسماندهاي تولیدي این پتروشیمی را به خود 

تن از پسماندهاي  82. همچنین سالانه دهدیاختصاص م

 يتولیدي در گروه خطر اول )پسماندهایی که دارا یصنعت
ترکیباتی با غلظت و خواص معین بوده و در غلظت بالاتر از 

خطرناک در نظر گرفته  يعنوان پسماندهاحد مشخص به

تن در گروه خطر دوم )پسماندهاي حاوي  5/83(، شوندیم
 تیخطرناک را ندارند( و درنها يپسماندها یژگیفلزات که و

که غیر محلول  یی)پسماندها ومتن در گروه خطر س 5/896

با مواد دیگر واکنش داده یا دچار تجزیه و  تواندیوده و نمب
 3و  9گروه  ي. پسماندهارندیگیتغییر شکل شوند(، قرار م

در شرایط سوء مدیریت قابلیت ایجاد خطر ندارند. نمودار 

تولیدي مجتمع  یدرصد وزنی انواع پسماندهاي صنعت

 شده است.  نشان داده 3 لدر شک انیکاو یمیپتروش
 يپسماندها ادیز اریتنوع بس لیدلبه 3در جدول  نیچنهم

نوع  833) انیکاو یمیمجتمع پتروش شدهییشناسا

 هشدییشناسا يپسماندها نیتراز مهم ياپسماند(، خلاصه
ها بر اساس به هر گروه از آن افتهیاختصاص يهمراه کدهابه

 ستیزطیحفاظت مح نسبازل و آژا ونیدستورالعمل کنوانس

 آورده شده است. متحده الاتیا
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 انیکاو یمیتولیدی مجتمع پتروش یپسماندهای صنعت -3شکل 

 
 و غیرصنعتی تولیدی در پتروشیمی کاویان یصنعت یپسماندها نتریمنحوه کدگذاری مه -3جدول 

 خطرگروه  EPAکد  کد بازل پسماند بیترک محل تولید نام پسماند

 (Hخطرناک ) A2030 F024 (T) پالادیم بر پایه آلومینا الفین کاتالیست پالادیم

 الفین نیانواع رز
 لینیو ید رنیاستا مریکوپل

 بنزن
Y13 - ( خطرناکH) 

 1 - - یدروکربنیه باتیترک الفین مریپل

 (Hخطرناک ) Y35/A4090 F024 (T) كیو کاست مریپل الفین پلیمر و کاستیك

Acid Flare Condensate ردو گوگ یدروکربنیه باتیترک الفین A4 K131 (C,T) ( خطرناکH) 

C2hyd. Catalysit ستیکاتال الفین A2030 F024 (T) ( خطرناکH) 

 (Hخطرناک ) - Y9/A4060 روغن تعمیرات یعاتیانواع روغن ضا

 3 - - فولاد تعمیرات معیوب نگیر یانواع ب

 (Hخطرناک ) - A1180 شهیش و ییایمیمواد ش تعمیرات انواع لامپ

 (Hخطرناک ) - Y9/A4060 یروغن معدن تعمیرات روغن ترانس

 2 - - پلاستیك ITواحد  کارتریج پرینتر

 A1180 - 2 پلاستیك ITواحد  مانیتور

 A1150/A1170 - 1 فلز ITواحد  UPSباطری سوخته 

 2 - - پلاستیك HSEواحد  ینشانهوزهای آتش

 و فوم حاوی پودر یهابشکه

 ینشانآتش
 2 - - پلاستیك HSEواحد 

 (Hخطرناک ) - - پلاستیك واحد آزمایشگاه دستکش

COو  مواد شیمیایی D Vials شهیشیی، ایمیمواد ش واحد آزمایشگاه - F038 (T) ( خطرناکH) 

 )پسماند تر( یپسماند عاد
رستوران و 

 هاآبدارخانه
 Y46 - 2 ، ...ییباقیمانده غذا

 3 - - کاغذ کل واحدها کاغذ و مقوا

 2 - - چمن، شاخه و برگ، کود و سم سبز یفضا پسماندهای کشاورزی

 



 9316 زمستان ،85شماره                                                                        ترویجی محیط زیست           فصلنامه علمی 
 

52 
 

 یسازنهیکم تیحائز اولو یپسماندها

ن آ سهیهر واحد و مقا يدیبا بررسی میزان پسماندهاي تول
هر  یهمان واحد، درصنند وزن يدیتول يبا کل پسننماندها

، 9با توجه به جدول  تیآمده و درنها دسنننتپسننماند به

طور صنننورت گرفته و به يدیتول يپسنننماندها یازدهیامت

آورده  3مجتمع در جدول  يپسننماندها نیترخلاصننه مهم

 شننود،یمشنناهده م 3که از جدول  طورمانشنده اسننت. ه

 شتریو ب 1 ازیبا امت ییتعداد یازده نوع پسنماند )پسماندها
از آن( از مجموع پسماندهاي تولیدي در پتروشیمی کاویان 

 است. يسازنهیحائز اهمیت برنامه کم

 

 یسازنهیپسماندها و فهرست پسماندهای حائز اهمیت ازنظر کم یسازنهیکم یبندتیاولو -4جدول 

 جمع امتیاز ناکیامتیاز خطر امتیاز وزن وزنی درصد تولید سالانه )تن( نام پسماند

 11 4 4 44 424/4 دستکش

CO D Vials 424/4 44 4 4 11 

C2hyd. Catalysit 22 5/24 3 4 12 

 12 4 3 5/22 5/22 یعاتیانواع روغن ضا

 12 4 3 11 22 کاتالیست پالادیم

 12 4 3 11 41/4 مواد شیمیایی

 14 2 5 28 314 )پسماند تر( یپسماند عاد

 2 4 2 1 1/8 پلیمر و کاستیك

 2 2 4 42 4/4 ینشانهوزهای آتش

 2 2 4 32 3/4 ینشانآتش حاوی پودر یهابشکه

 2 2 4 41 2/4 مانیتور

 1 3 2 2 11 مریپل

 1 2 3 15 415/4 کارتریج پرینتر

 UPS 433/4 2 2 3 1باطری سوخته 

 4 1 4 5/44 1/54 معیوب نگیر یانواع ب

Acid Flare Condensate 2/4 5/3 1 4 4 

 4 4 1 4 1/4 روغن ترانس

 4 4 1 2/1 12/1 نیانواع رز

 4 4 1 3/1 5/1 انواع لامپ

 2 1 2 5/5 5/21 کاغذ و مقوا

 2 2 1 3 12 پسماندهای کشاورزی

 یسازنهیکم تیحائز اولو یپسماندها

کناهش میزان و خطر پسنننمناندهاي کنارهناي یکی از راه
خطرنناک، جلوگیري از اختلاط پسنننماندهاي خطرناک با 

پسنننماندهاي غیرخطرناک اسنننت. اختلاط پسنننماندهاي 

مقنندار و میزان خطر  توانندیخطرننناک مریخطرنناک و غ

کارهاي پسنننمنانندهنا را افزایش دهد. بنابراین یکی از راه
جلوگیري از  اندها،اسننناسنننی کاهش میزان و خطر پسنننم

خطرناک اسنننت. در ریاختلاط پسنننماندهاي خطرناک و غ

غم راکنون بسیاري از پسماندها علیپتروشیمی کاویان هم

با  تیهنا، درنهناجنداسنننازي و حمنل مجزاي برخی از آن

مثال کلیه پسماندهاي  عنوان. بهشنودییکدیگر مخلوط م
 ع. مخلوط کردن یک نوشودیهم مخلوط م آزمایشگاهی با

که کلیه پسننماندهاي  شننودیموجب م پسننماند خطرناک

حاصنله به پسنماند خطرناک تبدیل شنود. از سننوي دیگر 

پسنننمناندهاي قابل بازیافت از مابقی پسنننماندها تفکیک 
کننار هم میزان این دو راه يسنننازادهین. بننا پشنننونندینم
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پسننماندهاي صنننعتی و هم میزان پسننماندهاي خطرناک 
 ت. کاهش چشمگیري خواهد یاف

مطالعه علاوه بر بررسننی منابع اطلاعاتی مختلف در  نیا در

ه  که ییهاکاهش پسماند، کلیه روش يهالیزمینه پتانس ب
ه قرارگرفت یبررس پسماندها مربوط بوده، مورد يسازنهیکم

لازم جهت اسننتفاده مجدد از  يهایچنین بررسنناسننت. هم

آمده است. نتیجه بررسی و عملپسماندهاي حائز اهمیت به
پسننماند  افتیکارهاي کاهش، اسننتفاده مجدد و بازراه رائها

 5طور که از جدول شننده اسنننت. همان ارائه 5در جدول 
 چیه یشننگاهیواحد آزما يپسننماندها شننود،یمشنناهده م

 توانیندارند که م افتیباز ایاسننتفاده مجدد  يبرا یروشنن

 دیپسنننماندها در مبدأ تول نیآن را مخلوط شننندن ا لیدل
 دیتوجه به کاهش پسننماند در مبدأ تول ورنیا دانسننت؛ از

 يکناهش پسنننمناننندهننا يروش برا نیعنوان مؤثرتربنه

ته در نظر گرف دیبا انیکاو یمیمجتمع پتروش یشگاهیآزما
 شود.

 
 R3 کردیبر اساس رو تیحائز اولو یپسماندها یسازنهیکم یهاروش -5جدول 

 بازیافت استفاده مجدد مبدأکاهش در  پسماندنام  نام واحد

 الفین

 احیاء کاتالیست لیچینگ با حلال ندارد کاتالیست پالادیم

 احیاء ترکیبات باارزش ندارد کنترل فرآیند تولید پلیمر و کاستیك

C2hyd. Catalysit احیاء کاتالیست لیچینگ با حلال ندارد 

 انواع روغن ضایعاتی تعمیرات
با عمر و  یهااز روغناستفاده 

 کیفیت بالا

قطعات  یکارروغن

 فرسوده
 بازیافت در صنایع دیگر

 بازیافت پلاستیك ندارد ندارد مانیتور ITواحد 

 HSEواحد 

 بازیافت پلاستیك ندارد ندارد ینشانهوزهای آتش

حاوی پودر  یهابشکه

 ینشانآتش
 ندارد

استفاده برای ذخیره 

 پسماند
 بازیافت پلاستیك

 آزمایشگاه

 ندارد ندارد حد از شیپرهیز از مصرف ب دستکش

CO D Vials ندارد ندارد ندارد 

 ندارد ندارد خرید مواد متناسب با مصرف مواد شیمیایی

رستوران و 

 هاآبدارخانه

)پسماند  یپسماند عاد

 تر(

مواد و جلوگیری از  ییجوصرفه

 هدرروی
 کمپوست ندارد

 

کاهش  يبرا توانیم ،5شده در جدول  علاوه بر موارد ذکر
ت. بهره جس زین يگریاز اقدامات مختلف د يدیپسماند تول

 ياهشیش ،ینیبه استفاده از ظروف چ توانیطور نمونه مبه

 تیریدر رستوران و مد بارمصرفکیظروف  يجابه لیو است
ا ن بیچنغذا در مجتمع اشاره کرد. هم عیو توز هیبهتر در ته

)تر( مجتمع و  يپسماند عاد ادیز اریتوجه به حجم بس

 لیدلهبه کمپوست ب لیمواد )تبد نیا افتیباز يبالا تیقابل

 یکه در قسمت گرددیم شنهادیداشتن رطوبت مناسب(، پ
کمپوست در نظر  ندیفرآ جادیا يبرا یساتیاز محوطه تأس

افت یازب تیکه قابل يدیتول يپسماندها گریاز دگرفته شود. 
اشاره کرد که حجم  هاتسیبه کاتال توانیدارند، م یفراوان

. ددهیم لیمجتمع را تشک نیواحد الف ياز پسماندها يادیز

و استفاده مجدد از  ستیکاتال ایاح ندیاستفاده از فرآ
عنوان به توانیرا م گرید يندهایمستعمل در فرآ ستیکاتال

برد.  نام ندپسما نیا دیجهت کاهش تول نهیگز نیترمناسب

بازیافت شده داراي کاربردهاي وسیعی به  يهاکیپلاست

 ي. براهستند شده دیگستردگی محصولات پلاستیکی تول
 انیمجتمع کاو يدیتول یکیپلاست يپسماندها افتیباز
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مخلوط پلاستیک را خرد کرد، ذوب کرد و سپس از  توانیم

از جنس  ییهاتخته .دست آوردآن محصول جدیدي را به

، ایجاد پلیس يهابراي حصار پاسگاه توانندیکه م ستیکپلا
پارک و الوارهاي  يهامکتیموانع، تیرهاي پلاستیکی، ن

وجه با ت یطورکلباراندازها و غیره مورداستفاده واقع شوند. به

 دکریسوم رو تیگرفت که اولو جهینت توانیم 5ه جدول ب
R3 انیکاو یمیپسماندها در مجتمع پتروش افتیباز یعنی 

بدأ )کاهش در م گرید تینسبت به دو اولو يشتریکاربرد ب

به خاص  توانیآن م لیو استفاده مجدد( دارد که از دلا

خصوص استفاده در مجتمع و به مورد زاتیبودن مواد و تجه
کار کاهش و آن دانست که راه یصنعت يندهایفرآدر 

 .مواد را با مشکل مواجه کرده است نیاستفاده مجدد ا

 گیرینتیجه
روزافزون اقتصاد کشور به نفت و مشتقات  يبا توجه به اتکا
 یمیصنعت پتروش يهاتیکه فعال رودیآن، انتظار م

بر  هاتیو متعاقباً با گسترش فعال ابدیروز گسترش روزبه

  صنعت افزوده شود. از نیا يپسماندها دیتول زانیم
 يهامجتمع يدیتول يپسماندها شتریب کهییجاآن

خطرناک قرار دارند  یصنعت يپسماندها هدر رد یمیپتروش

 روند؛یشمار مبه ستیزطیمح یآلودگ یاز منابع اصل یکیو 

ار برخورد ییبالا تیها از اهمآن یو اصول حیصح تیریلذا مد
 يهاپسماند يبندو طبقه ییمطالعه باهدف شناسا نیاست. ا

 یمنظور بررسبه انیکاو یمیدر مجتمع پتروش يدیتول

 ردکیپسماندها با استفاده از رو يسازنهیکم يهاجامع روش
R3 صورت گرفته نشان  يهایصورت گرفته است. بررس

 331و  یتن پسماند صنعت 965که سالانه حدود  دهدیم

 38که  شودیم دیدر مجتمع تول یصنعتریتن پسماند غ

آن خطرناک است.  یصنعت يدرصد از مجموع پسماندها
در  تیدفع شده و درنها زین يدیتول يپسماندها نیا شتریب

ها پسماند تیاولو نییتع يبرا رونیا . ازشودیدفن م نیزم

 (FMEA) ياز متدولوژ R3به روش  يسازنهیجهت کم

 دیولت يروش پسماندها نیشده است. با استفاده از ا استفاده

از  یکه ناش يازیامت بیبه ترت انیکاو یمیمجتمع پتروش

هر  يدیتول يسماندهاکل پهر پسماند نسبت به یدرصد وزن

شده و  يبندتیآن است، اولو یواحد و درجه خطرناک

حائز  يعنوان پسماندهابه يدیپسماند تول 88 تیدرنها

ه اند. در انتها کلیشده انتخاب يسازنهیدر برنامه کم تیاهم

 پسماندها مربوط بوده، مورد يسازنهیکه به کم ییهاروش
در مبدأ،  کاهش يبرا ییکارهاگرفته و راه قرار یبررس

 .تاس دهیگرد شنهادیپسماندها پ افتیاستفاده مجدد و باز

 تشکر و قدردانی
خود را از  مانهیمراتب تشکر و تقدیر صم لهیوسنیبد

اطر خاستان بوشهر به ستیزطیمح اداره کلمدیریت محترم 

هماهنگی در راستاي استفاده از منابع اطلاعاتی ابراز 

 .مینمایم
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Abstract 
Using the 3Rs approach (reduces, reuse and recycle) for Sustainable Management of Waste, 
has been put into practice for almost a decade, however, this approach hasn’t been applied for 

waste minimization in Iran yet. This study is examining the use of 3Rs approach to the waste 
produced by 11th Olefin Complex in Pars Special Economic Zone. The results of this survey 

show that in this complex, 265 tons of industrial waste and 408 tons of non-industrial wastes 
are produced annually. The waste is mostly buried in the city’s landfills. The waste produced 
by the Complex is scored based on its weight value and the degree of danger. The types of 

waste which obtained above eight are highly recommended for waste minimization. Seven out 
of eleven types of waste are considered as hazardous waste and four are not dangerous. In the 

end, waste minimization strategies and methods have been presented. These methods show 
the high priority of recycling waste in Olefin complex and they can be used as a stable system 
for waste minimization in Petrochemical industry. 
 
Keywords: Petrochemical waste, 3R approach, olefin unit, waste minimization 
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