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چکیده
 نتایج نشان داد.تحلیلی است- روش مقاله توصیفی.هدف این مقاله بررسی پیامدهای و چالشهای زیست محیطی منطقه ویژهی پارس جنوبی میباشد
.که یکی از مهمترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با منطقه پارس جنوبی موردبحث است مسئله وضعیت پایداری محیطزیست این منطقه استت
 کوتاهمدت و بلندمدت و مستقیم و غیرمستقیم بتر محیطزیستت منطقته و کتل،احداث و بهرهبرداری از منطقه پارس جنوبی دارای اثراتی مثبت و منفی
 ورود پسابهای واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاههای گازی بته دریتا و عتدم کنتترل دالینتدگی ایتن.کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیجفارس است
 از مهمتترین برنامتههای ستازمان منطقته ویتژه ااتیتادی انترری پتارس در راستتای بهبتود.پسابها نیز از دغدغههای دوستداران محیطزیست است
شاخصهای زیستمحیطی در منطقه ویژه میتوان به اصالح ساختار مدیریت اجرایی محیطزیست منطقه پارس جنتوبی و یکپارچهستازی فعالیتهتا از
 ایمنتی و محیطزیستت در،طریق تنظیم و تیویب چارت سازمانی میوب و ابالغ دستورالعمل اجرایی باهدف هماهنگسازی فعالیت واحدهای بهداشت
 اطعاً این هماهنگسازی فعالیتها از اادامات جزیرهای و برنامههای سطحی و نیتز بته خطتر.پاالیشگاههای گازی و مجتمعهای پتروشیمی اشاره نمود
 مجموعه این برنامهها و اادامات نویدبخش دیندهای روشن برای.افتادن بیشتر محیطزیست و سالمت شهروندان و شاغلین منطقه جلوگیری خواهد نمود
.ارتقای شاخصهای زیستمحیطی در منطقه ویژه ااتیادی انرری پارس است

" "عسلویه،" "منطقه ویژه پارس جنوبی،"امنیتی- "پیامدهای سیاسی،" "پایداری محیطزیست،" "محیطزیست:کلمات کلیدی
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Abstract
The purpose of this article is to investigate the environmental consequences and challenges of the
South Pars Special Zone. The method of the article is descriptive-analytical. The results showed that
one of the most important issues currently discussed in relation to the South Pars region is the issue of
environmental sustainability in this region. The construction and operation of the South Pars region
has positive and negative effects, short-term and long-term, direct and indirect on the environment of
the region and the whole country and even the countries bordering the Persian Gulf. The entry of
effluents from petrochemical units and gas refineries into the sea and the lack of pollution control of
these effluents are also the concerns of environmentalists. One of the most important programs of Pars
Energy Special Economic Zone Organization in order to improve environmental indicators in the
special zone is to reform the structure of environmental management in the South Pars region and
integrate activities by preparing and approving the approved organizational chart and communicating
executive instructions to coordinate the activities of health, safety and Environment in gas refineries
and petrochemical complexes. Certainly, this coordination of activities will prevent island actions and
surface plans, as well as further endangering the environment and the health of the citizens and
employees of the region. The set of these programs and promising measures for a bright future to
improve environmental indicators in the Pars Energy Special Economic Zone.
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و تشری وضعیت فعلتی و دینتده بشتر پرداختتهانتد گاحمتدیان و
حقیقتیان .)54 :1395 ،با گذشت بیش از دو دهه از شتروع طترح
توستتعهی پتتارس جنتتوبی در عستتلویه میتتتوان ایتتن طتترح را از
جنبههای مختلع ارزیابی کرد .هدف ایجاد یک اطب رشتد ملتی
صنعت با توجه به مزیت نسبی وجتود گتاز طبیعتی فتراوان و بته
خاطر مواعیت جغرافیایی خاص دن بوده استت .معمتوالً هتدف از
ایجاد اطب رشد در وهلهی نخست تمرکز سرمایهها و نیروهتا از
پیرامون به یک مرکز و سپس انتشار دثار این توستعه بته منتاطق
مجاور است .اما نگاهی به فعالیتهای انجامشده در منطقه پارس
جنوبی در این دو دهه نشان میدهد که توسعه متتوازنی در همته
بخشهای این منطقه صورت نگرفتته استت .سترمایهگذاریهای
صنعتی گستردهای که در این منطقه صورت گرفته ،نهتنها فراینتد
صنعتی شدن و پیشرفت فنّاورانه در منطقه پارس جنوبی را تسریع
نموده بلکه زمینههای تحول در عرصههای مختلع منطقه ازجمله
محیطزیست ،فضای اجتماعی-فرهنگی ،فضای ااتیادی و سپهر
کالبدی-فضایی دن را باعث شده است .بخشتی از ایتن تحتوالت
ازجملتته بهبتتود وضتتعیت ااتیتتادی ستتاکنان منطقتته و ایجتتاد و
گسترش بنگاههای کوچک و بزرگ ااتیادی از تحتوالت مثبتتی
بودهاند که از نتتایج چشتمگیر توستعهی ایتن منطقتهی ویتژهی
ااتیادی به شمار میروند و از نتایج منفتی دن نیتز میتتوان بته
افزایش بیشازحد جمعیت منطقه و از میان رفتن کسب کارهتای
ستتنتی بومیتتان دن اشتتاره کتترد .فضتتای زیستتتمحیطی منطقتته
مهمترین عرصهی بروز و نمود این تأثیرات نامطلوب بوده است.
تأسیسات صنعتی منطقهی ویژهی ااتیادی پارس جنوبی باعتث
ایجاد تغییراتی در مؤلفههای زیستتی منطقته یعنتی دب ،ختا و
بهویژه هوای دن شدهاند .پاالیشگاه گازی این منطقه و ستوزاندن
گازهای مایع غیراابل استفاده در طول شبانهروز بدون استتفاده از
فیلتر ،سبب انتشار گازهای دلوده شده است .ایتن دلتودگی نتهتنها
تأثیرات نامطلوب تنفسی را برای ساکنان ایتن منطقته بته دنبتال
داشته ،بلکه محیوالت زراعتی و بتاغی را نیتز از حتیض انتفتاع
سااط کرده است .تأسیسات عظیم صنعتی در کنتار مشتعلهتای
گازی که بهطور مداوم فعال هستند ،دلتودگی صتوتی را افتزایش
دادهاند .تراکم بیشازحد وسایل نقلیه سنگین در منطقه ،بر حجتم
دالیندهها افزودهاند .فاضالب تأسیسات صنعتی ،انتد منتابع دب
منطقه را دلوده ساختهاند و به بحران کمدبی در دن دامتن زدهانتد.
عالوه بر این ،گسترش استفاده از دب در میارف خانگی و صنایع
و نیز حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق ،باعث شده سط دبهای
زیرزمینی به شدت کاهش یابد .عالوه بتر ایتن ،ورود پستابهای
دالینده صنایع و تأسیسات مستقر در منطقه باعتث تنتزل کیفیتت
منابع دب منطقه شده است .مشروب ساختن اراضی زراعی و باغی
توسط این منابع دبی بیکیفیت ،مقادیر زیادی از متواد دالینتده را
وارد خا فقیر منطقه کرده که از حاصلخیزی دن کاسته است.
با نگاهی به فعالیتهای انجامشده در این منطقه میتوان دریافت
که توسعهی دن بر اساس استانداردهای توسعهی پایتدار نبتوده و

 -1مقدمه
حقتتو و سیاستتت محیطزیستتت ،ابتتزار مهمتتی بتترای نظتتارت و
مدیریت توسعه پایدار است .این حقتو در تعیتین خطمشتیها و
اادامات حفاظتی محیطزیست و همچنین استفاده عااالنه و پایدار
از منابع طبیعی مؤثر استت .گگونتدلینگ و همکتاران)15 :1381 ،
توسعه در طی گذشت سالها از طریق تجزیته زمینهتا ،دبراههتا،
تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تأثیرات عمده بر
محیطزیست بوده است و این تأثیرات همچنان وجود دارد .عالوه
بر دسیبهایی که در اطراف ما و بته محیطزیستت وارد میشتود،
این تأثیرات هزینههای ااتیادی چشمگیری را برای ما به همتراه
داشته است و همچنین همراه با تأثیرات نامناسب بترای ستالمت
بشری است .گرابینسون و کوروکوالسوریا )737 :1390 ،راابت در
توسعه ااتیادی ،کشورهای جهتان را بتر دن داشتته استت تتا از
پیشرفتهای علمی و فنی ،نهایت بهرهبترداری را بکننتد ،بتدون
اینکه در فکر محیطزیست باشند گممتاز .)674 :1385 ،به دالیل
گوناگون در کشورهای درحالتوسعه و بتهویژه جتوامعی کته بتر
اساس توانائیهای بالقوه خویش از رشتد ستریعی برختوردار متی
گردنتد ،در بستیاری از متوارد اولویتهتای توستعه راه را بتر
اولویتهای زیست محیطی میبندند .امروزه دستیابی به زوایتای
مختلتتع علتتوم و تکنولتتوری شتتیمیای و صتتنعتی متناستتب بتتا
محیطزیست و ایجاد زمینههای کتاربردی دن ،میتوانتد بتهعنوان
یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاستی ،اجتمتاعی و ااتیتادی
برای هر کشوری به شمار دید .همچنین میتواند نمایتانگر ستط
دانتش و تتتوان بتتاالی دانشتمندان دن جامعتته باشتتد .کشتتورهای
مختلع درصدد تأمین انرری موردنیاز خود از طریق ایجتاد مراکتز
عظیم پاالیشگاهی و صنعتی نظیر منطقه پارس جنوبی میباشند.
مسئله بهرهبرداری از پاالیشتگاههتا و مراکتز صتنعتی بتهویژه در
منطقه عسلویه و پارس جنتوبی بته دنبتال فعالیتهتای علمتی و
کاربردی در این زمینه مقولهای است که از مدتها پیش در حوزه
ملی و منطقهای و در سالهای اخیر در حوزه سیاست ملی کشتور
موردبحث ارارگرفته است ،با توجه بته شترایط و مواعیتت اخیتر
کشورمان درزمینه بهرهبرداری و توسعه بیشتتر از منطقته پتارس
جنوبی بررسی جهات حقوای و سیاسی موضوع بهویژه با توجه به
اواعد بینالمللی در این خیوص از اهمیت باالیی برخوردار است
گوفتتادار .)91 :1386 ،در چنتتد دهتتهی اخیتتر ،درنتیجتته افتتزایش
مداخلهی انسان در بنیادهای زیستی و گستترش فقتر ،توجته بته
مسائلی نظیر گرمایش جهانی و فروپاشی محیطی سیری شتتابان
به خود گرفته و امنیت دیندهی بشتر را تبتدیل بته یتک موضتوع
حیاتی نموده استت .هتراس از امنیتت زیستتمحیطی مطالعتهی
تهدیتتدات زیستتتمحیطی را کتتانون توجتته مراکتتز پژوهشتتی و
تحقیقتاتی اترار داده کتته درنتیجتهی ایتن امتتر دادههتا و دانتتش
گستردهای نیز دراینباره ایجاد شده است .این مراکز با تأکیتد بتر
مسائلی همچون رئوپلیتیک زیستمحیطی ،اکوپلیتیتک ،سیاستت
زیستمحیطی ،امنیت غیر سنتی ،تهدیدات غیر سنتی و...به تبیین
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روستا ،برای سنجش پایداری زیستمحیطی در روستای شتروینه
مناسب بتوده است.صتالحی و پتازوکی نتژاد گ )1393بته تحلیتل
عوامتتل اجتمتتاعی متتؤثر بتتر نگتترش و عملکتترد زیستتتمحیطی
دانشتتجویان پرداختنتتد .نتتتایج حتتاکی از دن استتت کتته نگتترش
دانشجویان نسبت به محیطزیست مثبت بوده ،امتا بته رفتارهتای
زیستمحیطی چندان پایبنتد نبودهانتد 53.درصتد از دانشتجویان
موردبررسی از رسانههای دیداری بهعنوان منبع اصتلی اطالعتات
زیستمحیطی استتفاده میکننتد .همچنتین ،دانشتجویان ستاکن
شهر ،در مقایسه با دانشجویان روستایی ،رفتارهای زیستمحیطی
مطلوبتری از خود نشان دادند .نگرش و عملکرد زیستتمحیطی
دانشجویان برحسب جنسیت هیچ تفاوتی نداشت و بین نگترش و
عملکرد زیستمحیطی دانشجویان رابطهی ضعیفی وجود داشتته
است .همچنین ،نگترش و عملکترد زیستتمحیطی دانشتجویان
برحسب منابع اطالعاتی و تیور فترد از عملکترد زیستتمحیطی
خانواده متفاوت بود.فاضلی و جعفر صتالحی گ )1392در پژوهشتی
شکاف نگرش ،دانش و رفتار زیستمحیطی گردشگران را بررسی
کردند .یافتههای پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبتت و معنتیدار
بین رفتار زیستمحیطی گردشگران باارزشهای زیستتمحیطی،
در منافع زیستتمحیطی ،انگیزههتای ستفر و تیتور ذهنتی از
مقید گردشگری بود .باوجود این ،دزمون همبستگی پیرسون بتر
رابطه تقریباً ضعیع این متغیرها تأکیتد دارد ،ضتمن اینکته طبتق
نتایج به دست دمده متغیر دانش زیستمحیطی رابطه معنتیداری
با رفتار زیستمحیطی گردشگران بررسیشده نداشت .در حقیقت
نتایج حاکی از یک رابطه ضعیع بین ذهنیتت گنگترش) و عمتل
گرفتار) زیستمحیطی است .در مطالعات محیطزیستت و انترری،
دالیل متعددی برای مغایرت نگرشها با رفتارها ارائهشده است.
با مرور مطالعاتی که تتاکنون در خیتوص اثترات صتنایع گتاز و
پتروشیمی پارس جنوبی صورت گرفته میتتوان گفتت کته ایتن
صنایع اثرات سوء جبرانناپذیری بر سالمت انسان و اکوسیستم یا
اکوسیستمهای محلتی دارنتد کته ازجملته میتتوان بته تتأثیرات
نامطلوب دنها بر فلور و فون و همچنین ستاکنین منطقته اشتاره
کرد .مطالعات انجامشده بر روی ساکنین منطقه نشان میدهد که
شیوع بیماریهای دسم ،دلرری بینی و اگزما در این منطقه نسبت
به سایر مناطق ایران شیوع باالتری دارد گکشمیری و همکتاران،
 .)162 :1397براین اساس ،در این پژوهش اید داریتم بته ایتن
پرسش چندالیه پاسخ دهیم کته از منظتر شتاخصهای پایتداری
زیستمحیطی ،منطقه ویژه پارس جنوبی در چته وضتعیتی اترار
دارد و این وضعیت ،چه پیامدهایی برای محیط زیست منطقه بته
همراه داشته و خواهد داشت و چگونته میتتوان ایتن پیامتدها را
مدیریت کرد؟
 -2روش انجام تحقیق
بتتا توجتته بتته حجتتم و دامنتتهی عظتتیم پتتژوهش حاضتتر و
محدودیتهایی که در پایاننامهی حاضتر بتا دن مواجته هستتیم،
برای پاسخگویی به پرسش اصلی و پرسشهای فرعتی پتژوهش

باعث ایجاد مخاطراتی برای پایداری زیستمحیطی محلتی شتده
است .با توجه بته چنتدوجهی بتودن مختاطرات زیستتمحیطی،
تجربه نشان داده است که اینگونه مخاطرات در یتک منطقتهی
صنعتی نهتنها باعث تنزل زیستمحیطی دن میشوند ،بلکه نتایج
امنیتتتی و سیاستتی چنتتدی بتته دنبتتال خواهنتتد داشتتت .ازایتتنرو
بیتوجهی به این مخاطرات ،تهدیدات امنیتی و سیاسی بسیاری را
نه فقط در سط محلی ،بلکه گاهی در سطوح منطقتهای و ملتی
نیز باعث خواهد شد .بر اساس این منطق ،تنزل زیستمحیطی در
منطقه ویژهی ااتیادی پارس جنتوبی ،شتوربختانه دورنمتایی از
یک سلسله بحرانهای سیاسی-امنیتی را به ذهن متبادر میسازد
که شکلگیری زمینههای برخی از این بحرانها در حتال حاضتر
کامالً مشهود است .ازاینرو بیتوجهی نهادهای سیاسی و امنیتی
به پایداری زیستتمحیطی محلتی در منطقته ویتژهی ااتیتادی
پارس جنوبی ،مجموعتهای از تهدیتدات نتوین را ایجتاد کترده و
خواهد کرد که مقابله با دنها در دینده را ناممکن و یا دستت کتم
مشکل خواهد ساخت .با توجه بته اهمیتت ااتیتادی ،سیاستی و
امنیتی این پروره بترای توستعهی ایتران ،بته نظتر میرستد کته
نهادهای سیاسی و امنیتی محلی ،ناگزیر از عطع توجه به امنیتت
زیستمحیطی محلتی منطقته ویتژهی ااتیتادی پتارس جنتوبی
هستند.پس از انتخاب موضوع و مسئله خود برای شناخت دایقتر
دنهتتا ،در جستتتجوی منتتابع علمتتی و گتتزارش پژوهشهتتای
انجامگرفته درباره موضوع و مسئله بردمتده و بتهمنظور دگتاهی و
اطمینان از طترح بته جستتجوی کلتی پرداختم.غزانتی و بیژنتی
گ )1395در تحقیقتتی بتتا عنتتوان کتتاربرد نگرشهتتای ارزشتتی
زیستمحیطی در تحلیل رفتار زیست محتیط گرایانته کشتاورزان
بهمنظور حفاظت از خا گموردمطالعه :کشاورزان شالیکار بخش
مرکزی شهرستان ساری) بین دو گروه از کشاورزان شرکتکننده
در کالسهای دموزشی ت ترویجتی و کشتاورزانی کته مشتارکت
ندارند ازنظر رفتار زیست محیط گرایانه تفاوت مثبت و معنیداری
وجتتود نتتدارد.کاظمی گ )1395در پژوهشتتی بتتا عنتتوان گروههتتای
متفاوت روستایی و حفاظت از محیطزیست دریافت که تفاوت بین
گروههای تحقیق حاکی از دن است که کشاورزان گروهتی بودنتد
که نسبت به مسائل زیستی و اادام در راستتای ایتتن مشتکالت
نسبت به سایر گروههتا در ستطحی بتاالتر بتتوده و کودکتان در
مقایسه با سایر گروهها میانگین پایینتر در دو بخش موردبررستی
داشتهاند .درمجموع تمامی گروههای موردبررسی در رابطه باهدف
تحقیق در سطحی متوسط ارار دارند.شرفی و علی بیگی گ)1394
در پژوهشی بتا عنتوان الگتوی ستنجش پایتداری محیطزیستت
روستایی که در روستای شروینه دریافتنتد کته ستازههای اجترای
طرحهای زیستمحیطی در روستا ،مشتارکت و همکتاری تمتامی
اهالی روستا ،وجود افراد ،نهادهای محلتی و ستازمانهای دولتتی
حامی محیطزیست ،وجود اعتقتادات و باورهتای زیستتمحیطی،
دموزشهای الزم درزمینهی پیامتدهای ااتدامات مخترب محتیط
زیست وجود تجربیتات ابلتی و دانتش بتومی زیستتمحیطی در
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افزایش روز افزون میرف سوختهای فسیلی طی دو دهه اخیر و
ایجتتاد انتتواع دالینتتدههای خطرنتتا و ستتمی و انتشتتار دن در
محیطزیست انسان ،نگرانیهای جدی و مهمی برای بشر در حال
و دینده به دنبال دارد .بدیهی است که این روند بته دلیتل اثترات
مخرب و مرگبار دن در دینده تداوم چندانی نخواهد داشت .ازاینرو
به جهت افزایش خطرات و نگرانیهای تدریجی در متورد اثترات
مخرب انتشار گازهای گلخانهای ناشی از کاربرد فزایندهی انترری
فستتیلی ،واض ت استتت کتته انتترری هستتتهای بتتهعنوان یکتتی از
رهیافتهای زیستمحیطی برای مقابله بتا افتزایش دمتای کتره
زمتتین و کتتاهش دلتتودگی محیطزیستتت یتتاد میشتتود گستتلیمی
ترکمانی.)178-179 :1390 ،موضوع ضترورت اجترا و نیتاز بته
احداث مراکز صنعتی ،پاالیشگاهی و شتیمیایی در بطتن اهتداف
طرحهای کشوری نهفته است بدین معنتی کته اصتول اهتداف
طرحها در جهت پاسخ به نیازهای موجود است .حیول اطمینتان
از استفاده ایمن از این مراکز با در نظر گترفتن دو اصتل حتداکثر
ایمنی معقول اابل دستیابی و حداکثر حذف دالیندهها معقول اابل
دستیابی ،در راستای حیول اطمینان از ایمنی و ستالمت متردم.
هدف از ارائته ایتن بختش در ارزیتابی ،دگتاه نمتودن مختاطبین
گزارش ارزیابی ،به اهمیت طرح است .بته عبتارتی اجترای هتر
طرح با بروز یکسری اثرات مثبت و منفی در محیطزیست همراه
است ،لیکن اجرای برخی از طرحها با ابعتاد وستیعی از اثترات و
پیامدهای منفی زیستمحیطی همراه است که پذیرش دنهتا در
محیط بدون دگاهی از ضرورت اجرای دن بته هیچوجته مقبتول
نیست و یا برعکس ممکن است مسئولین و تیمیم گیرندگان با
دگاهی کافی از ضرورت اجرای طرح ،به این نتیجه برستند کته
اجرای این طرح با این ابعاد تخریب یا دلودگی توجیهی نداشته و
ضرورت دارد مجریان طرح برای مقبولیت دن ،گزینههای دیگری
را مدنظر ارار دهند .ازایتنرو میتتوان ضترورت ارائته پتژوهش
حاضر را در االب زیر طبقه بندی کرد:
 اهمیت محیطزیست چه در ابعاد محلی ،منطقهای یتا ملتی وچه در بعد بینالمللی ضرورت توجه علمی به عوامل مختلع
بهویژه نقش عوامل انسانی در تخریتب محیطزیستت را بته
همراه داشته است .با افزایش نگرانیهتا در خیتوص تغییتر
االیم ،در مناسب از انتشتار گازهتای گلخانتهای ناشتی از
مراکتتز صتتنعتی ،پاالیشتتگاهی و شتتیمیایی بتتا دیتتدگاه
محیطزیستی ضروری است.
 متأسفانه در ایران با وجود مشتکالت زیستتمحیطی فتراوانکمتر به ایتن موضتوع پرداختته شتده استت .ضترورت ایتن
پژوهش در دن است که به پر کردن شکافی میپردازد که در
معرفت ما بهطور اعم در رابطه با مستئله مربتوب بته اثترات
زیستمحیطی مراکز صنعتی ،پاالیشگاهی و شیمیایی وجتود
دارد و بهطور اخص به شناخت مراکز صنعتی ،پاالیشگاهی و
شیمیایی منطقه پارس جنوبی و اثرات زیستمحیطی دن می
پردازد .فقدان ارائه چارچوب تئوریک منسجم و مدل طراحی

نمیتوان از روشهای پیمایشی در این سط استتفاده کترد؛ امتا
خوشبختانه طی چند سال گذشته ،پیمایشهای بسیاری درزمینته
ارزیابی شاخصهای زیستمحیطی مانند وضعیت هوا ،دبوختا
منطقه از سوی سازمان منطقهی ویژهی پتارس جنتوبی صتورت
گرفته است که این شاخصها را بهصورت منفرد از یکدیگر و نته
در االب یک مجموعهی برنامهریزانه موردبررستی اترار دادهانتد.
گزارشهای این پیمایشها در کتابخانه و مرکز مطالعات ستازمان
موجود هستند .مشکل پژوهشهای یادشده نخست این است کته
از منظتتر علتتوم انستتانی و دانتتش سیاستتت و همچنتتین پایتتداری
زیستتتمحیطی بتته موضتتوع نپرداختهانتتد و دوم اینکتته دادههتتای
پراکندهی دنها به برنامتهریزی جتامعی منتهتی نشتده استت .در
اینجا اید داریم بتا استتفاده از روش تبیینتی-تجتویزی ،از ایتن
دادههای غیر واکنشی/غیر مزاحم بترای تبیتین ستط تهدیتدات
سیاسی-امنیتی در منطقه و ارائهی راهکارهای عملتی سیاستی-
امنیتی بهمنظور حفظ پایتداری زیستتمحیطی-امنیتتی دن بهتره
ببریم.
 -3نتایج
 .1-3ضرورت توجه به وضعیت محیطزیستت منطقته
پارس جنوبی
بتتا توجتته بتته اینکتته توستتعه و پیشتترفت در مراکتتز صتتنعتی،
پاالیشگاهی و شیمیایی در دستیابی به رشد ااتیتادی و ااتتدار
جهتتانی تتتأثیر بستتزایی خواهتتد داشتتت ،توستتعه مراکتتز صتتنعتی،
پاالیشگاهی و شیمیایی همتواره یکتی از مهمتترین دغدغتههای
کشورهای درحالتوسعه بوده است .امتروزه دستتیابی بته زوایتای
مختلع علوم و تکنولوری صنعتی متناسب با محیطزیست و ایجاد
زمینههای کاربردی دن ،میتواند بهعنوان یک شاخص پیشرفت و
پایداری سیاسی ،اجتماعی و ااتیادی برای هر کشوری به شتمار
دید .همچنتین میتوانتد نمایتانگر ستط دانتش و تتوان بتاالی
دانشمندان دن جامعه باشد .در ایتران ستابقه فعالیتهتای مراکتز
صنعتی و پاالیشگاهی به بتیش از چنتد دهته متیرستد .امتروزه،
تجربه مشکالت زیستمحیطی تنها به کشتورهای توستعه یافتته
محدود نمیشود بلکه اکثر کشورهای جهان گازجمله ایران) را نیز
در بر میگیرد گکاستتلز .)148 :1384 ،اگرچته در اصتل پنجتاهم
اانون اساسی تیری شتده کته «در جمهتوری استالمی ایتران،
حفاظت از محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعدی بایتد در
دن حیات ر به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد.
ازایتتنرو ،فعالیتهتتای ااتیتتادی و غیتتر دن کتته بتتا دلتتودگی
محیطزیست یا تخریب غیراابتل جبتران دن مالزمته پیتدا کنتد،
ممنوع است» بااینوجود دلودگی هوای شهرهای صتنعتی ایتران،
دتش گرفتن جنگلها و سترازیر شتدن شتیرابه زبالتهها و پستاب
فاضالبهای صنعتی به داخل رودخانهها و غیره ازجمله مشکالت
زیستمحیطی هستند که از چشم هتیچ انستان متفکتری پنهتان
نیستند.
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باشند ،بلکه همچنین ممکن است دارای تأثیرات ااتیتادی،
اجتماعی و فرهنگی باشند.
 تجزیهوتحلیل پیامدهای زیستمحیطی بهعنوان یتک تتدبیرملتتی بتترای فعالیتهتتایی کتته احتمتتاالً اثتترات منفتتی بتتر
محیطزیست میگذارند .همچنین ،دولتهتا بایتد نستبت بته
فعالیتهایی که احتمال اثرات نامطلوب فرامترزی از طریتق
دبهتتا بتتتر محیطزیستتت متتتیرود ،ارزیتتابی پیامتتتدهای
زیستمحیطی درزمینه فرامرزی را اجرا نمایند.
ضروری به نظر میرسد برای مقابله با حوادث غیر مترابه ناشتی
از پدیدههای مختلع و جدید چون تغییر االیم که اثرات ویژه خود
را در االب طوفانها ،گرم شدن دب دریا ،سونامی و غیره احتمتال
بتتروز در منطقتته میدهتتد بتتا همکتتاری بینالمللتتی و عتتزم ملتتی
ابتکاراتی اندیشیده شود گسلیمی ترکمانی.)178-179 :1390 ،
 .2-3لتتموم توجتته بتته بحتت لتتودتی و ستتارات

شده با در نظر گترفتن جنبتههای حقتوای محیطزیستت در
مطالعات پیشین در کشور ایران وجود دارد .بررسیهتا نشتان
میدهتتد کتته در ایتتران چنتتدان بتته حتتوزه سیاستتی امنیتتتی
زیستمحیطی منطقه پارس جنتوبی پرداختته نشتده استت؛
بنتتابراین ،ضتترورت انجتتام پژوهشهتتایی در ارتبتتاب بتتا
محیطزیست از دیدگاه اانونی و حقوای که هدف اصلی این
پژوهش تلقی میگردد از اهمیت به سزایی برختوردار استت
گسلیمی ترکمانی.)178-179 :1390 ،
 توجه ویژه به مسائل زیستمحیطی که یکی از ابعتاد توستعهپایدار است از مهمترین اهداف سند چشمانداز ایتران استت.
هتتدف اصتتلی کتتاربرد ایمتتن متتواد و تکنولتتوری صتتنعتی و
پاالیشگاهی رفع خطرات و یا تقلیل دنها به حداال ممکتن
است .از همان ابتدا کاربرد ایمن انرری و تکنولتوری مراکتز
صنعتی ،پاالیشگاهی و شتیمیایی دغدغته فکتری دولتهتا،
محافل بینالمللی و اشخاص بوده است .در ایتن راستتا هتم
دولت ،نهادهای بینالمللی و شهروندان وظایفی دارند که باید
به نحو مطلوب انجام شود .دولت جمهوری اسالمی ایران با
وضع و به اجرا دردوردن اوانین ملی جهت تأمین و تضتمین
ایمنی مراکز صنعتی ،پاالیشگاهی و شیمیایی و حفاظت افراد
و محیطزیست در برابر دالیندهها ،پساب و فاضالب تا حدود
زیادی در این مسیر در بعد ملی گام برداشته است .نهتادهای
تخییی بینالمللی نیز به ستهم ختود بتا تتدوین اواعتد و
مقررات بینالمللی به استقرار ایمنی جهتانی بتر فعالیتهتای
پاالیشگاهی و صتنعت شتیمیایی و کتاهش چالشهتای دن
کمک نمودهاند .مسئولین صاحبت نظر درخواست دارنتد کته
در جهت ارتقای استانداردهای ایمنی در مراکز صنعتی ختود
تالش کنند و معیارهای الزم باید در سراستر جهتان اعمتال
شود .بعد دیگر اضیه شهروندان و مردم و ذی نفعان هستند
که بدون توجته بته دنتان هرگونته برنامتهریزی ،مستتقل از
شناخت وضعیت زیستمحیطی دنان ،میتواند بتا مشتکالتی
مواجه باشد .با شتناخت زمینتههای مختلتع و دموزشهتای
الزم برای دنتان میتتوان برنامتهها و راهکارهتایی بهتتر در
راستای مسائل زیستمحیطی استان بوشهر و منطقه پتارس
جنتتوبی طراحتتی کتترد؛ و راهکارهتتای عملتتی در اختیتتار
سازمانهای و نهادهای در ارتبتاب بتا مستئله ،جهتت بهبتود
وضتتعیت زیستتتمحیطی شتتهروندان ارائتته کتترد گستتلیمی
ترکمانی.)178-179 :1390 ،
 یکی از نقاب اوت ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی توانتایی دندر بردورده کردن نیازهای خاص از هر وضعیت توسعه است.
تتتتأمین بیتتتنش و در موردنیتتتاز در متتتورد حفاظتتتت
زیستمحیطی و کاهش مشکالت بلندمتدت زیستتمحیطی
که ناشی از تیمیمات توسعهای است .همچنین ،پرورههتای
توسعه ممکن است نه فقط تتأثیرات زیستتمحیطی داشتته

زیستمحیطی منطقه پارس جنوبی
استان بوشهر میزبان تأسیسات عظتیم نفتت و گتاز و پتروشتیمی
است و از جنوب تا شمال استان را این تأسیسات فرا گرفته استت
و صنایع مختلع انرری در هر گوشه این استتان گستترش یافتته
است .این صنایع در ااتیاد کشتور نقتش بستیار مهمتی دارنتد و
بخش مهمی از دردمدهای کشور از طریق فروش نفت خام استت
که از طریق استان بوشهر صادر میشتود و بختش دیگتری نیتز
فروش محیوالت پتروشیمی و میعانات گازی است که در استان
بوشهر تولید میشود .در کنار این همه خدماتی که استان بوشتهر
به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ارائه داده و ضتررهایی کته بته
این استان وارد شده است ،انتظار میرود صنعت نیز سهم ختود را
به خوبی ایفا کند و تاکنون اینگونه نبتوده استت .ایجتاد اشتتغال
برای جوانان استان و رفع بیکتاری ،توستعه ختدمات بته محتیط
پیرامونی ،تقویتت زیرستاختها در استتان بوشتهر و … ازجملته
کارهایی است که صنعت میتواند برای استان بوشهر انجام دهد؛
اما استان بوشهر سهم کمی در اشتغال این صنایع داشته استت و
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در مقابل ایتن میزبتانی شایستته،
مهمتتان ختتوبی نبتتوده استتت و ختتدماتی بتته ای تن متتردم نم تی
دهدگعباسپور.)183 :1377 ،
بیشترین سهم مردم استان بوشهر از صنایع پارس جنوبی ،دلودگی
زمین و هوا و دب است .دالیندگیهایی کته روزبتهروز جلوههتای
تازهای به خود میگیرند و بیش از گذشته به این استان ضرر متی
زننتتد .انتظتتار متتیرود صتتنایع بتتا رعایتتت اصتتول بهداشتتتی و
زیستمحیطی ،عزمی جدی در راستای کاهش دالیندهها و ایجتاد
محیطی مناسب برای زندگی اهالی استان بوشتهر داشتته باشتند
گااسمی.)117 :1386 ،شهرستانهای جنوبی استان بوشهر میزبان
شایسته پارس جنوبی هستند که باید بتیش از پتیش بترای رفتع
مشکالت مردم این مناطق تالش کرد .با توجه به اینکته صتنایع
نفت ،گاز و پتروشیمی بهعنوان یک ظرفیت مهم در جنوب استان
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غیراابل تشخیص در نگاه اول بوده و تنها دثار سوء دن بر دبزیتان
و تجمع زیستی دنها در موجودات دریایی مورد انتظار است و دب
خنک کننده ها دلودگی حرارتی را وارد دریا میکنند که الزم است
وضعیت و میزان افزایش دمای دب دریتا بتر استاس استتانداردها
اندازهگیری و در صورت عدم رعایت موازین زیستمحیطی نسبت
بتته اصتتالح وضتتعیت ااتتدام گتتردد .همچنتتین عتتدم پتتذیرش
فاضالبهای صنعتی خارج از حد استاندارد طراحی تیتفیه خانته
مبین از واحدهای پتروشیمی با توجته بته اینکته اکثتر واحتدهای
پتروشیمی فاز یک دارای فاضالبی با غلظتی باالتر از حد طراحی
تیفیه خانه مبین میباشند ،بنابراین حجمتی از فاضتالب بتدون
تکلیع باای میماند که وضعیت دنها نامشخص میباشد و بعضاً
بهصورت غیراانونی به دریا تخلیته متیگتردد .دالینتدگی پتارس
جنوبی باعث خشک شدن اسمتی از جنگلهای حرا در نای بنتد
عسلویه شده است  /دلودگی هوا بر حیات گیتاهی و مراتتع تتأثیر
مستقیمی دارد و موجب تغییتر جامعته گیتاهی و مترگ تتدریجی
گونههای با ارزش میشود و ایتن مهتم متأستفانه در بستیاری از
مناطق موردتوجه وزارت نفت ارار نگرفته است گفرخی.)1398 ،
وفق اوانین و مقررات ،همه صنایع ملزم به رعایت استتانداردهای
زیستمحیطی بوده و هرگونه دلتودگی محیطزیستت وفتق اصتل
پنجاهم اانون اساسی جمهوری استالمی ایتران جترم محستوب
میشود گااسمی.)117 :1386 ،
 .3-3ارزیابی وضتعیت الینتدتی در منطقته پتارس

بوشتتهر استتت میتتتوان بیتتان کتترد کتته ای تن صتتنایع بای تد بتته
مسئولیتهای اجتماعی خود عمتل کننتد .اشتتغال یکتی از ایتن
خواستهها است که باید محقق شود و سهم ایتن متردم ادا شتود.
هرگونتته ایجتتاد دلتتودگی محیطزیستتت وفتتق اتتوانین و مقتتررات
محیطزیستتت ممنتتوع و غیراتتانونی استتت و بای تد همتته صتتنایع
استانداردهای زیستمحیطی را رعایت و با استفاده از سیستمهای
کنترلی همانند تیفیهخانههای فاضالب از ورود فاضالب به منابع
محیطزیستی و خسارت به اکوسیستمها پرهیز نماینتد .همچنتین
باید خسارت وارده به تاالب نای بند ناشی از تخلیه فاضالب وفق
اانون حفاظتت ،احیتا و متدیریت تاالبهتا محاستبه و در جهتت
وصول خسارت و احیا و رفتع دلتودگی ااتدام خواهتد شد.توستعه
شتابزده و بدون در نظر گرفتن مالحظات زیستمحیطی باعتث
بارگذاری بیش از ظرفیت تحمل محیط و دلودگی زیستتمحیطی
منطقه شده است .وضعیت زیستمحیطی منطقه پارس جنوبی به
علت عدم تعریع اهداف منطقهای و عدم یکپارچهسازی برنامهها
از یکسو و عدم کنترل کامل دالیندههای منتشتره توستط صتنایع
منطقه از سوی دیگر باعث شده که کیفیت محیطزیستت منطقته
در وضعیت نامطلوبی ارار گیرد بهنحویکته ادامته رونتد کنتونی،
سکونت و حتی اشتتغال در منطقته را دچتار چالشهتای اساستی
خواهد نمود .عمده دلودگی هوا در منطقه پارس جنتوبی ناشتی از
کتتارکرد نامناستتب فلرهتتای مجتمتتع هتتای گتتازی و پتروش تیمی
گفلرینگ) ،تولید گوگرد و محیور نبودن محل دپوی گوگردهتای
بازیافتی در مجتمع های گتازی و انتشتار دن در هتوا بته هنگتام
وزیدن باد و رفتت دمتد کامیونهتای حمتل گتوگرد و بتاز بتودن
حوضچههای روغنگیری تیتفیه فاضتالب صتنعتی کته مقتادیر
زیادی ترکیبات دروماتیک را در هوا منتشر مینماید با بهرهگیتری
از گودالهای سوزاندن جهت سوزاندن پسماندهای ستنگین نفتتی؛
دلودگی هوای ناشی از دنها بسیار شتدید و خطرنتا بتوده و در
دنیا منسوخ و متواع شده است .لتذا دلتودگی ناشتی از بدستوزی
فلرهتتا ،منطقتته ستتالمت کارکنتتان و ستتاکنین دن را در معتتر
تهدیدات حاد بهداشتی– زیستمحیطی ارار میدهد که مهمترین
دنها وجود ترکیبات سرطانزای دروماتیک در هوا استت گانبتری
همدانی .)47 :1395 ،تجمع صنایع وابسته به گاز و پتروشتیمیها
در منطقه عسلویه و در پی دن اثرات تجمعی دالیندههای منتشتره
از منابع انتشار گاحتراای) ثابت ،دلودگی شدید هوا در این منطقه را
موجب شده است .خروجی تیفیه خانه فاضالب صنعتی مجتمتع
گاز مطابق استاندارد سازمان محیطزیستت نمتیباشتد .همچنتین
خروجی دبهای کولینگ پاالیشگاه ها به دریا تخلیه میشود کته
حاوی مقادیر زیادی مواد شتیمیایی ماننتد میکروبکشهتا بترای
مقابله با فعالیتهای میکروبیولوریکی در برجهتای خنتک کننتده
است .استفاده از کرومات بهعنوان ضد خورندگی و رسوب گذاری
در شبکه خنک کننده دارای دلودگی زیادی است .حجتم خروجتی
پساب صنایع خیوصاً در اسمت دب خنک کننتده هتا بته حتدی
باالست که در صورت تخلیه فاضالبهای صنعتی به این حجتم،

جنوبی و سهم واهی استانهای همجوار
بوشهر چندین سال است که استانهتای فتارس و هرمزگتان بتا
ادعای تأثیرپذیری خواهان سهم ختود از دالینتدگیهتای منطقته
پارس جنوبی هستند تا جایی که ایتن کشتمکش و ستهمخواهی
منجر به دستور معاون رئیسجمهتور مبنتی بتر تقستیم عتوار
دالینتدگی منطقتته عستتلویه میتان استتتانهای بوشتتهر ،فتتارس و
هرمزگان گردید .دالیندههای دلی دیرپا با پایداری در محیطزیست
وارد چرخههای طبیعی شده و موجب بروز عوار و بیماریهایی
ازجمله سرطان و تولد نوزادان نااصالخلقه میشتوند و ضترورت
کنترل و مدیریت دالیندههای دلی پایدار به این دلیل است که این
دالیندهها با پایداری در محیطزیست وارد چرخههای طبیعی شتده
و موجب عوار و بیماریهایی ازجمله سرطان و تولتد نتوزادان
نااصالخلقه میشوند ،دالیندههایی چون کلتردان ،دیوکستینها و
فوران ها منابعی هستند کته ایجتاد دلتودگی متیکننتد گااستمی،
.)117 :1386یکی از منابعی که این دالینتدههای پایتدار را تولیتد
میکنند منابع احتراای در صنایع نفت و گاز هستند کته ناشتی از
سوختن فلرها در محیط و یا دستگاههای زبالهسوز نیب شتده در
پتروشیمیها هستند .با توجه به سمی بودن ایتن دالینتدگیهتا و
دلوده شدن محیط این منابع باید متدیریت شتوند .طبتق میتوبه
دولت کارگروه کمیته ملی کاهش دلودگی هوا در شهرهای جنوبی
استان بوشهر تشکیلشده و دستور کار این کمیته تدوین سند ملی
کاهش دلودگی هوا در استان بتهویژه در منطقته ویتژه ااتیتادی
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شماره  800196مورخ  29اسفند  1398سازمان برنامته و بودجته
است گااسمی.)119 :1386 ،در نامه متذکور ستهم  4شهرستتان؛
پارسیان ،المرد ،مهر و جم به یک نسبت یعنی  11.9درصد اعالم
شده است! این در حالی است کته تتأثیر پتذیری شهرستتانهای
همجوار تابع شرایط محیطتی و جغرافیتایی نظیتر؛ دمتا ،فاصتله،
رطوبت ،جهت باد غالب و  ...است که به صراحت میتوان گفتت
هیچ کدام از شهرستانهای مورد منااشه شرایط یکسانی ندارنتد.
بتتهعنوانمثال اگتتر بختتواهیم شتترایط محیطتتی و جغرافیتتایی
شهرستانهای پارسیان و جم را با یکدیگر مقایسه کنیم میبینتیم
که بههیچوجه شرایط یکسانی ازلحاظ توپوگرافی ،فاصله ،دما و...
ندارنتتد؛ در چنتین حتتالتی چگونتته ستتهم یکستتانی بتترای هتتر دو
شهرستان در نظر گرفتته شتده استت؟! طبتق گفتته کارشناستان
اندازهگیری میزان دالیندهها در فواصل مکانی بستیار دور یکتی از
مشکالتی است که صنایع و محیطزیست در تعیین دالینتدهها بتا
دن موجه هستند .لذا بتا توجته بته شترایط جغرافیتایی موجتود و
پیچیدگی دن ،تأثیرپذیری شهرستانهای همجوار از صنایع پارس
جنوبی مسئلهای است که نمیتوان به سادگی موردپذیرش متردم
و مسئولین عسلویه وااع شود .مردم و مستئولین عستلویه اعتقتاد
دارند حتی در صورت اطعیت یافتن تأثیر پتذیری شهرستتانهای
همسایه ،سهم عسلویه میبایست خیلی بیشتر از دن چیزی باشتد
که در نامه سازمان برنامه و بودجه گ 31درصد) دمده است .دنان به
خوبی میدانند که دالیندگی وجوه مختلفی دارد و صترفاً دلتودگی
هوا نمیتواند مبنا و معیار مناسبی بترای تعیتین ستهم دالینتدگی
باشد .چراکه عسلویه عالوه بر دلودگی هتوا ،دلتودگی دب گدریتا و
سفرههای زیرزمینی) و خا  ،دلودگی صتوتی ،بیتری ،اجتمتاعی
و ...گریبان گیر دن است .لذا عقل و منطق حکتم میکنتد ستهم
کسانی که همه ابعتاد ستالمت دنهتا تحتت تتأثیر ایتن مهمتان
ناخوانده ارارگرفته نباید اابل مقایسه با سایرین باشتد ".گفرختی،
.)1398نتایج مطالعات نشتان دهنتده شتیوع فتو العتاده بتاالی
بیماریهای دسم و به تبتع دن بیماریهتای حساستیتی دیگتر در
عسلویه در مقایسه با شهرهای دیگر بوده و این میزان در مقایسه
با مناطق دیگر دارای دلتودگی چتون اهتواز بستیار بیشتتر استت،
بهگونهای که در جدول مقایسهای میزان شیوع این بیماریهتا در
عستتتلویه  15و در اهتتتواز  9درصتتتد بتتتوده استتتت .گفرختتتی،
.)1398دالیندههای زیستمحیطی در شهرستان عسلویه و کنگان
از عوامل مهم بیماریهای تنفسی در استان بوشهر به شمار متی
روند و در سالهای اخیر شاهد افزایش تعداد بیمتاران تنفستی در
استان هستیم .ریزگردها از عوامل مهم ایجاد بیماریهای تنفسی
هستند و در سالهای اخیر به دلیل افتزایش میتزان ریزگردهتا در
نقاب مختلع استان ،شاهد افزایش بیماران تنفسی در این استتان
هستتتیم .در شهرستتتانهای جنتتوبی استتتان بوشتتهر کتته میزبتتان
تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی هستند شمار ایتن بیمتاران بته
مراتب از نقاب دیگر بیشتر است و مردم عادی در ایتن منطقته از
بیماریهای تنفسی شکایت زیادی میکنند که عامتل اصتلی دن

پارس در شهرستانهای کنگان و عسلویه است .این سند تعهداتی
در خیوص کاهش دلودگیهای منطقه ایجاد میکند و مهمتترین
محور کاهش دلودگی بر روی فلرها ،انبارهای گوگرد و ضایعات و
پسماندهایی است که میتوانند عامل دلودگی هوا باشند .همچنین
در این سند به کنترل دلودگیها در مجتمع هتای پاالیشتگاهی و
پتروشیمی و محیطزیست دریایی و کاهش دلودگی در دریتا نگتاه
ویژهای شده استگفرخی .)1398 ،دالیندگی در عسلویه در برختی
روزها به حدی میرسد که حتی نفس کشیدن نیز برای اهالی این
منطقه ستخت و دشتوار میشتود بتااینوجود دنهتا چشتمانتظار
تیویب سند کاهش دالیندگی جنوب استان بوشهر هستتند تتا از
این رهگذر شرایط زیستمحیطی منطقه بهبود پیدا کند .دلتودگی
های زیستمحیطی که در مقطعی تنها به دریا و هوا ختم میشد
اخیر گزارشیهتای ناشتی از ورود بته ستفره دبهتای زیرزمینتی
عسلویه منتشرشده و همین امر موجی از نگرانی را در بین فعاالن
زیستمحیطی و بومیان منطقه ایجاد کرده استتگفرخی.)1398 ،
تحمل دالیندگیها در عسلویه واتی دشوار میشود کته اعتبتارات
عوار دالیندگی بهعنوان ابزاری برای جبران بخشی از خسارت
زیستمحیطی منطقه در سال جاری از دنها گرفته شده تا جتایی
که به گفته رئیس شورای شهر مرکتز استتان پرداختت عتوار
دالیندگی به شهرداریهای استان بهطورکلی متواع شتده استت
گااسمی.)118 :1386 ،بعد از دلودگی هوا ،خا و دریا ،نوبتت بته
دب سفرههای زیرزمینی عسلویه رسیده و اگرچه دلودگی دبهتای
زیرزمینی عسلویه با توجه به شرایط منطقه اتفا جدیدی نیستت
اما این بار علت و نحوه دلودگی کمی متفاوت استت .طبتق گفتته
کارشناسان در شرایط معمول دلودگی ناشی از تولید مواد شیمیایی
گوناگون اشر سطحی دبرفتها را دلوده میکند که به همراه نفوذ
ریزشهتتای دستتمانی ی تا روان دبهتتای ستتطحی بتته ستتفره دب
زیرزمینی دن منطقه میرسد و بتا توجته بته حرکتت بستیار کنتد
دبهای زیرزمینی ،باید سالهای زیادی بگذرد تا دب تحت تتأثیر
ارارگرفته و دلودگی در چاهی ظاهر شود گفرختی.)1398 ،تستری
دادن عوار دالیندگی صتنایع پتارس جنتوبی بتهکل شتهرهای
استان بوشهر باعث شد تا مسئولین شهرستانهای المترد و مهتر
استان فارس و پارسیان هرمزگان بهعنوان همسایگان عسلویه به
فکر سهمخواهی عوار دالیندگی بیفتنتد .دنهتا واتتی متوجته
شدند عوار دالیندگی صنایع پارس جنوبی به شهرهای شتمالی
استان بوشهر که در فاصله  400کیلومتری از عسلویه اترار دارنتد
پرداخت میشود ،خود را مستحق این عوار دانسته و توانستتند
مسئولین کشوری را متقاعد کنند تا بخش اابتل تتوجهی از ایتن
اعتبارات بته دنهتا برستد .تأثیرپتذیری شهرستتانهای همجتوار
عسلویه از نگاه مردم و مسئولین عسلویه همچنان محل تردیتد و
ابهام است و تتاکنون پاستخ روشتنی بته ایتن ابهامتات از جانتب
مسئولین سازمان حفاظت محیطزیست و برنامهوبودجه به دن داده
نشده است .یکی از مواردی که موجب شک و تردیتد در صتحت
تأثیرپذیری شهرستانهای  4گانه میشود ،درصد اعالمی در نامه
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اثرات مراحل ساختوساز در مرحلهی اول با انجتام فعالیتهتای
دماده سازی زمین بروز میکند ،ازجمله این فعالیتها میتوان به
پاکسازی محل ،گودبرداری ،ختا برداری ،زهکشتی ،الیروبتی،
نهرکشی و غیره اشاره کرد .ضمناً تعداد زیاد کارکنان شتاغل در
مرحلهی ساختمانی میتواند اثرات عمده فرهنگی و اجتماعی بتر
جوامع محلی بگذارد.واحدهای پاالیشگاهی و شیمیایی بهعنوان
منابع اصلی خروجی دالیندههای هوا تلقتی شتده و میتوانتد بتر
کیفیت هوای محلی و منطقهای تأثیر بگذارد .دی اکسید گوگرد،
اکسیدهای ازت ،منواکسید کربن ،دی اکسید کربن و ذرات معلق
در اثر احترا سوختهای فسیلی در هوا تخلیه میشوند .میزان
هر یک از این ترکیبات به نوع و اندازه تجهیزات نوع و کیفیت و
سوخت و باالخره روش سوخت وابسته است .میزان پتراکنش و
خروجتیهتا در ستط زمتین بته واکتنشهتای پیچیتده میتان
خیوصیات فیزیکی دودکش ،ویژگیهتای فیزیتک و شتیمیایی
خروجیها ،شرایط جوی محلی و پیرامون دن در زمتان بستتگی
دارد گنیترالهی و غفتتاری .)9-11 :1389 ،بزرگتتترین پستتاب
واحدهای پاالیشگاهی و شیمیایی فازهای مختلع منطقته پتارس
جنوبی عمدتاً به فاضالب و پسابها مربوب است کته میتوانتد
مجدداً به سیستم برگردد و یا به دبهای سطحی تخلیته گتردد.
تأثیرات حاصله از دالیندههای سمی و خطرنا مازاد بتر دمتای
دبهای مجاور باید موردتوجه ویژه ارار گیرد .اگر در واحد مذکور
خنک کردن یک مرتبه و ستریع باشتد .افتزایش انتد دمتا در
محیط پیرامون اادر به تغییتر جوامتع گیتاهی و جتانوری دبتزی
خواهد شد .میتزان ستایر فاضتالبها ،پستماندها و پستابهای
خروجی از چنین پرورههایی کم بوده ولی اتادر بته تاثیرگتذاری
عمده در کیفیت دب خواهد بود .برای مثال تخلیههای ناشتی از
حوادث یا نشت ازجملته فاضتالبها هستتند .فلتزات ستنگین،
اسیدها و دیگر مواد شیمیایی موجود از ترکیبات این فاضالبها
محسوب میشوند .نشت نفت ناشی از تجهیزات احتراای اثترات
نامطلوبی بر کیفیت دب خواهنتد داشتت گمنتتیزاده و همکتاران،
 .)63 :1394اثرات جهانی چنین پرورههایی کامالً دشتکار استت.
دالیندههای خروجی میتواند بهعنوان عوامتل پدیتده دورنتدهای
بارانهای اسیدی موردتوجته اترار گیترد .بتارانهتای استیدی،
تخریتب ستاختمانها و بناهتای تتاریخی را تستریع کترده و
اکوسیستتمهای دبتی خلیجفتارس را دچتار تغییتر نمتوده و بته
اکوسیستمهای جنگلی و جنگلهای حرا لطمات زیادی وارد می
ستازد .احتترا ستوختهای فستیلی در مراکتز صتنعتی تولیتد
اکسیدهای ازت ،دی اکسید گوگرد و سایر دالیندهها را میکند و
افزایش دنها منجر به بروز پدیده گلخانهای میگردد.
 .5-3سایر پیامدهای زیست محیطی منطقته پتارس

دالیندههای زیستمحیطی است .مواعی که بحتث دلتودگی هتوا
مطرح میشود ،بیمارانی که دارای نتاراحتی متزمن البتی هستتند
حتی االمکان نباید در فضای دزاد به سر ببرنتد بتهویژه در موااتع
خاصی از سال که میزان ریزگردها و دالینتدههای گتازی و نفتتی
افتتزایش مییابتتد بایتتد مراعتتات بیشتتتری کننتتد .پژوهشتتگران
زیستمحیطی و حوزه بهداشت و درمان باید پژوهشهای کتالن
و کاربردی در این حوزه انجام دهند تا بتتوانیم مقابلته الزم را بتا
این بیماری انجام دهیم.
 .4-3پیامدهای زیستمحیطی مستقیم و غیرمستقیم
منطقه پارس جنوبی
یکی از مهمترین موانتع توستعه مراکتز صتنعتی ،پاالیشتگاهی و
شیمیایی در جهان دغدغتههای زیستتمحیطی استت .در اینجتا
اثتترات زیستتتمحیطی ناشتتی از منطقتته ویتتژه پتتارس جنتتوبی
موردبررسی ارار خواهد گرفت.
 .1پیامدهای مستقیم منطقه ویژه پارس جنوبی
پیامد مستقیم طترح :شتامل دن دستته از اثراتتی میگتردد کته
مستقیماً بهواسطه یکی از ریز فعالیتهای فازهای مختلع منطقه
ویتتژه پتتارس جنتتوبی در محیطزیستتت محتتدوده مطالعتتاتی
گزارشهای ارزیابی حادث میشوند .اثرات مستقیم منطقته ویتژه
پارس جنوبی به شرح زیر میباشند:
 اثرات خروجیها در هوا بر سالمت انسان ،کشاورزی ،پوششگیاهی و حیاتوحش
 افزایش سرو صدا و ارتعاش تغییر در هیدرولوری و کیفیت دبهای سطحی و زیرزمینی اثرات سمی ناشی از نشت و تخلیه دالیندهها شو حرارتی به موجودات دبزی از بین رفتن پوشش گیاهی تغییر الگوی میرف دب جابجائی جمعیت اختالل و ترافیک محلی بروز مخاطرات اتفاای افزایش تقاضا بترای زیتر ستاخت هتا گنیترالهی و غفتاری،.)9-11 :1389
 .2پیامدهای غیر مستقیم منطقه ویژه پارس جنوبی
پیامتد غیرمستتقیم :شتامل مجموعته تغییترات گختوب یتا بتد)
زیستمحیطی ناشی از ریز فعالیتهتای طترح فازهتای مختلتع
منطقه پارس جنوبی است که متعااب اثر یا اثرات زیستمحیطی
مستقیم طرح حادث میشود.
 )1تغییر در الگوهای جمعیتی
 )2تغییر در ارزشها و الگوهای اجتماعی و فرهنگی
اثرات بالقوه ناشی از اجرای پرورههای منطقه پارس جنوبی بته
شرح زیر است:
مراحل ساختوساز و عملیتات واحتدهای مختلتع پاالیشتگاهی،
شیمیایی و صنعتی اثرات منفی خود را به مرور نشان خواهند داد.

جنوبی
 )1پیامدهای دالیندههای هوای منطقه ویژه پارس جنوبی
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کندکنندهها ،نمکهتای استیدی ،دهتن ،روی ،نیکتل ،ستیلیس،
وانادیم ،نیتریت و فلزات دیگر مانند کلسیم و منیزیم هستند.
 روی :یکی از عناصر معروف سمی است ولی بههرحال میزانسمیت دن بستگی زیادی به  pHو غلظت کلسیم و منیزیم
دب دارد و باعث کتاهش رشتد جمعیتت میکروارگانیستمها
میگردد.
 کروم :روی جانوران و گیاهان دبزی حالت مسموم کننتدهایدارد .کتروم بتا غلظتت  %2میلیگترم در لیتتر دب ،رشتد
جلبکها را به نیع مقدار معمول کاهش میدهد.
 فسفر :یکی از مهمترین عناصر در دبهای پذیرنده بوده و درعین حال کم شناختهترین دنها است .وجود فستفر بترای
رشد حیات بیولوریکی الزم است و حتی ممکن است باعث
رشد بیشازحد جانوران و گیاهان دبزی شود.
 نیترورن و نیترات :نیترورن نیتز هماننتد فستفر بترای رشتدجانوران و گیاهان دبزی الزم بوده و بهعنوان متاده غتذایی
شناخته میشود .در یک محیط هوازی باکتریها میتوانند
نیترورن دمونیاکی را به نیتریتها و نیتراتها اکسیده نمایند.
نیتریتها نیز به سادگی به فرم نیترات اکستیده متیشتوند.
غلظت نیترات در دبهای سطحی حتدود  5میلتی گترم در
لیتر است.
 پا کنندهها :باعث ایجاد کع در دبهای پذیرنده ستطحیمیشوند و مانع تبادل اکسیژن بین دبوهوا میگردند.
 کلرور و سولفات مس باعث ایجاد رنگ و بو در دب شتده وهمچنین کاهش رشد باکتریها را نیز سبب میگردند.
 مواد دلی :ایجاد گازهای سمی مانند مرکاتپان و غیره و بوینامطلوبی نیز تولید میکنند گمحمدی فاضل.)1396 ،
فاضالبهای حرارتی ناشی از تخلیته سیستتمهای خنتک کتن
دارای بار حرارت باالیی میباشند و زمانی که به دریا ،دریاچته و
یا رودخانه تخلیه شوند باعث برهم زدن شدید تعادل اکولتوریکی
میگردند ،اثرات ناشی از این فاضالبها را میتوان به شرح زیر
خالصه نمود:
 اکسیژن محلول در دب کاهش پیدا میکند ،بنابراین زنتدگیموجودات زنده که نیاز به اکسیژن دارند به خطر می افتد.
 فعالیت ارگانیزمهای بیولوریکی بتا افتزایش درجته حترارتسریعتر خواهد شد ،بخیوص که تنفس بیشتر شده و باعث
کاهش ناگهانی اکسیژن محلول در دب میگردد.
 باعث رشد سریعتر گیاهان دبزی خواهد شد. حساسیت جانوران دبزی را نسبت به مواد سمی بیشتتر متی-کند.
 ممکن است باعث تخم گذاری ماهیها ابل از موعد مقتررشود ،در این صورت غذای مناسب جهت تغذیته متاهیهتا
موجتود نخواهتد بتود گعزمتی و مطیعتی لنگترودی:1390 ،
.)107-109

 باعث دگرگونی اعمتال فیزیولوریتک ماننتد تتنفس ،انتقتالاکسیژن بهوسیله هموگلوبین و یتا دگرگتونیهتای عیتبی
میشود؛
 باعث احساس تحریک ،سوزش ،خارش و هم چنین کاهشدید چشم میگردد؛
 باعث ایجاد بیماریهای مزمن که نتیجته دن کوتتاه شتدنعمر است میگردد؛
 مرگ.بهطورکلی میتوان گفت که دلودگی متداول هوا که دارای میزان
متوسطی از دالیندهها است برای انسان سالم جای نگرانی ندارد .
برعکس اشخاص مبتال بته بیماریهتای ریتوی و تنفستی کته
دمادگی ابلی دارند ،حق دارنتد کته از دن بیمنتا باشتند.ذرات
معلق و مسموم کننده ناشی از دلودگی هوا بشدت بر غدد داخلی
بدن گغدد سازنده و ترش کننده هورمونهتا) تتأثیر گذاشتته و
باعث ایجاد اختالل در عملکرد دنها میشود .این اثرات نتهتنها
بر روی انسان که بر روی حیوانات اهلی و وحشی نیز تأثیرگتذار
است و فعالیت این غتدد را مختتل میکنتد .پژوهشهتا نشتان
میدهد که از  50سال پیش تاکنون که معضلی بنام دلودگی هوا
در نقاب مختلع جهان بتهویژه شتهرهای صتنعتی مطترح شتد،
میزان تولید اسپرم در مردان بهطور اابلتوجهی کاهشیافته است
گنیرالهی و غفاری .)9-11 :1389 ،مواد شیمیایی بتا توجته بته
اینکه حاوی ترکیبات مختلع شتیمیایی هستتند ،بتا تخلیته بته
دبهای پذیرنده باعث پیدایش ترکیبات مختلع دیگر میشتوند
که هیچکتدام جنبته طبیعتی نداشتته و عتوار مختلتع بترای
موجتودات دبتزی ایجتاد متینمایتد .متواد شتیمیایی حاصتل از
فردیندهای مختلع در مراکز پاالیشتگاهی و شتیمیایی را بته دو
صورت زیر میتوان تقسیم بندی نمود و اثرات دنها را در محیط
مورد بررسی ارار داد.تمام فاضالبهای حاصتل از سیستتمهای
تیفیه دب اعم از بییون کنندهها ،سبک کننتده و فاضتالبهتای
حاصتل از بلتودان بترجهتای خنککننتده کته عمتدتاً حتاوی
سولفاتها ،کلرورها ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم هستند و بتهعنوان
فاضالبهای پر امالح شناخته میشوند .مهمترین اثرات این نوع
فاضالبها به شرح زیر میباشند.
 باعث افزایش مواد جامد در دبهای پذیرنده خواهد شد. باعث رشد جلبکها خواهد شتد کته متواد ازت و فستفردارعوامل اصلی میباشند.
 به لحاظ داشتن امالح فراوان ،خوردگی دبهای پذیرنتده راافزایش میدهند.
 در صورتی که بدون خنثی سازی و در حالت اسیدی تخلیتهشوند ،به علت ادرت انحالل اسیدها در خا  ،راه خود را به
طرف دبهای زیرزمینی باز مینمایند و این دبها را دلتوده
میسازند گلطفی و همکاران.)27 :1394 ،
فاضالبهای حاصل از شستشوی شیمیایی واحدها و پیش گرم
کنهای هوا و فاضالبهتای دودکتش حتاوی پتا کننتدهها،
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اشاره کرد .گصالحی و امامقلی .)43 :1391 ،با توجه بته اینکته در
فردیندهای تولیدی ،متغیر زیست محیطتی چتالش مهتم و جتدی
برای صنعت نفت به شمار میدید ،امروزه تعهد به تترویج توستعه
پایدار فراتر از تعهدات اخالای است که در این اسمت به تأثیرات
امنیتی دلودگی دب و کمبود دب اابتل استتفاده و اختالفتات دبتی
اشاره میشود گعزمی و مطیعی لنگرودی.)107-109 :1390 ،
 .2چالشهای امنیتی دلودگی هوا و بحران توفان ریزگردها:
خطوب لوله نفت و گاز یکی از کانونهای حادثه خیتز استت کته
نیروی انسانی ،تولید ،تأسیسات و محیطزیست را تحت تأثیر خود
ارار میدهد و دلودگی هوا در پاالیشگاههایی مانند پارس جنتوبی
از مهمترین اثرات زیستمحیطی در صنعت نفت است کته بترای
سالمت و بهداشت محیطزیست زیانهایی را به بار خواهتد دورد.
گاادری و همکاران.)1 :1394 ،
رئیس بهداشت ،ایمنتی و محیطزیستت منطقته ویتژه ااتیتادی
عسلویه در این رابطه میگوید " به علت دلودگیها و ذرات معلق
در دسمان منطقه ،علیرغم دنکه کارکنان بهصتورت متنظم تحتت
معاینات صنعتی ارار میگیرند اما اینکه کارکنان منطقه و ساکنان
محلی در معر بیماریهای تنفسی و ریوی هستند یک وااعیت
انکارناپذیر است ".وی ادامه میدهد "جدا از بیماریهای تنفستی
کتته دلودگیهتتای هتتوا در ایتتن منطقتته باعتتث دن بتتوده استتت
فعلوانفعالهای حاصل از واکنش اکسیدهای سولفور و نیترورن با
رطوبت هوا در صورت بارش باران ،بارانی اسیدی را موجب خواهد
شد که عالوه بر دسیب رستاندن بته پوشتش گیتاهی و جتانوری
منطقه ،دلودگی خا و دبهای زیرزمینی را نیز به دنبتال خواهتد
داشتت .از طرفتتی بتارش بارانهتتای استیدی بتته شتدت موجتتب
فرسودگی تجهیزات صنعتی منطقه خواهد شد .تخلیه پسماندهای
صتتنعتی و متتواد خنککننتتده تأسیستتات کتته مستتتقیماً وارد
محیطزیست میشوند ،تعادل و نظم اکولوریک منطقه را بتر هتم
زده است که برخی تحقیقات و پژوهشهتای انجامشتده از بتروز
فاجعه زیستی محیطتی در ایتن ارتبتاب خبتر میدهتد ".یکتی از
چالشهای محیطزیست در منطقه عسلویه تجمع واحدهای بالقوه
در این منطقه است بنابراین یکی از مشکالت اساسی و ملمتوس
در منطقه دلودگی هوای محیط است .با پیگیتریهتای اداره کتل
محیطزیست استان بوشهر  8ایستگاه کیفی هوا در  8نقطه منطقه
عسلویه راهاندازی شتد و بته زودی یتک ایستتگاه ذرات نیتز بته
ایستتتگاههای استتتان اضتتافه خواهتتد شتتد .گخبرگتتزاری دانتتا،
.)1397یکی از مسائل مهمی که بایتد در موضتوع دلتودگیهتای
تجمعی در منتاطقی ماننتد منطقته عستلویه متدنظر اترار گیترد،
موضوع تعیین سهم انتشار دلودگیهای محیطتی بتا منشتأ اثترات
متعدد است و زمانی که تعداد زیادی صنایع متنوع بتدون رعایتت
فواصل مناسب در کنار هم ارار گیرند دیگر امکتان نستبت دادن
دلودگی به واحد خاصی وجود ندارد .در این رابطته مستعود زنتدی
رئیس دلودگی هوا و تغییر االیم سازمان حفاظت محیطزیست می
گویتتد "در عستتلویه بتته دلیتتل وجتتود واحتتدهای پتروشتتیمی و

مواد روغنی فاضالبها شامل دبهای دلوده به روغن و ستوخت
مراکز صنعتی و پاالیشگاهی از اسمتهای مختلع مراکز صنعتی
و موتورها است ،واتی این مواد به دبهای پذیرنده وارد شتوند،
تحت یکسری تغییرات فیزیکی ،شیمیایی ،بیولتوریکی اترار متی
گیرند .مثل پخش شدن به وسیله حرکت جریان دب یا باد ،حل
شدن ،امولسیونه شدن ،پراکندگی اطرات کوچتک ،تته نشتینی،
اکسیداسیون شیمیایی .میکروارگانیسمها از مواد روغنی بهعنوان
ماده غذایی استفاده میکنند .این نوع فاضالبها نیز باعتث بتر
هم زدن تعادل اکولوریکی محیط خواهد شد و بر اثر پخش مواد
دلی و سمی سالمتی انسان را تهدید میکند.یکتی از مهمتترین
اثرات زیست محیطی تخلیه روغنها مربوب به روغتن دستکارل
است که حاوی  PCBها بوده و اثرات پایداری در محیطزیست
دارند که میتوانند برای انسان و جتانوران مختاطره دمیتز باشتند
گعزمی و مطیعی لنگرودی.)107-109 :1390 ،انتظار میرود که
موجودات بیولوریکی در مدفوع انسان باعث سرایت بیماریهای
متعددی شوند که اکثراً از طریق دب انتقال مییابند ،انتقال از دب
یتا بتا ورود مستتقیم بته سیستتم گتوارش توستط دشتامیدن و
شستشوی ظروف است یا در اثر تمتاس بتا دب و یتا از طریتق
حشرات ناال دبزی خواهد بود .از این نتوع دبهتا بیماریهتای
میکروبتی ماننتد وبتا ،حیتبه ،استهال و بیماریهتای انگلتی و
ویروسی شیوع مییابند گخالقی مقدم و همکاران.)72 :1395 ،
 .6-3چالشهای امنیتی زیست محیطی ایران ناشتی
از منطقه پارس جنوبی از نظر دا لی و منطقهای
مستائل مترتبط بتتا پیامدهای امنیتی بحتران دالیندههای دبتی و
دلودگی هوا و خا با بیشترین وزن و مسئله ریزگردهای ناشی از
منطقتته پتتارس جنتتوبی و پستتماندها ،از مهمتتترین چالشهتتای
محیطزیستی ایران ناشتی از منطقته پتارس جنتوبی هستتند کته
بدانها اشتاره ختواهد شد.
 .1بحران دلودگی دب در پارس جنوبی و کم دبی دبهای شیرین:
پاالیشگاههای نفت و گاز مانند منطقه پتارس جنتوبی عتالوه بتر
اینکه منبع مهم انرری تلقی میشود ،فردوردههای نفتی بتهعنوان
ختتورا کاالهتتای میتترف کننتتدگان متتیباشتتند .بنتتابراین
پاالیشگاههای نفت و گاز مانند منطقه پارس جنوبی نقش فزاینده
و مرتبط در زندگی مردم دارد .از سوی دیگر پاالیشگاههای نفتت
و گاز مانند منطقه پارس جنوبی دارای پتانسیل اصلی خطر بترای
محیطزیست است که ممکن است سطوح مختلع ازجملته :هتوا،
دب ،خا و به تبع دن تمام موجتودات زنتده روی کتره زمتین را
تحت تأثیر ارار دهد .در این میان گستتردهترین و خطرنتا ترین
پیامد فعالیتهای پاالیشگاههای نفت و گاز ماننتد منطقته پتارس
جنوبی ،دلودگی است .دلودگی با تمام فعالیتهای مراحل تولید ،از
فعالیتهای اکتشافی گرفته تا پتاالیش ،مترتبط استت .از ستوی
دیگر ،با وجود تهدیدات بالقوه زیست محیطی ،صنعت نفت نقتش
مثبت نیز در جامعه دارد که ازجمله میتوان به ایجاد فرصتتهای
شغلی و تولید حجم اابل توجه دردمدهای مالیاتی بته دولتهتا را
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جدید را عملتی ستاختهاند .جتدا از دنکته طرحهتای بیتع متقابتل
گازرسانی واجد دثار زیستمحیطی مثبتی از طریق جایگزینی گتاز
بهجای فردورده بودهاند؛ توجه به این نکته ضروری استت کته در
بتتردورد دردمتتدهای ناشتتی از طرحهتتای بیتتع متقابتتل گازرستتانی،
میبایست ارزش دن بخش از گتاز تولیتد شتده را کته جتایگزین
فردورده میشود نه با نرخ هر مترمکعب گاز کته بتا ارزش میتزان
فردوردهای که هر مترمکعب گتاز جانشتین دن میشتود ،ستنجید.
گمجله نفت گتاز پتروشتیمی12 :1383 ،؛ جتاجرمی و همکتاران،
 .)193 :1392بنابراین همانطور که اشاره شد ابعاد مختلع امنیت
ملی به هم پیوسته هستند .بنابرین تهدید امنیتت زیستتمحیطی
کشور بر سایر ابعاد امنیت ملی کشورمان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
بهطور مثال یکی از بحرانها و تهدیدات مهم زیستمحیطی حال
حاضر کشور ما خشک سالی و کم دبی است که در سالهای اخیر
به دلیل تغییرات االیمی و نیز ضعع مدیریت منابع دب تبدیل بته
چالشی بزرگ شده است .بخش عظیمی از ااتیاد ایتران وابستته
به بخش کشاورزی است بنابرین کمبود دب و خشکسالی میتواند
عامل چالش برانگیزی در امنیت ملتی بتهویژه بعتد ااتیتادی دن
باشد .همچنین از منتابع مهتم دردمتد و ارز دوری بترای کشتورها
بحث گردشگری طبیعی و حضور توریستهاستت .از بتین رفتتن
محیطزیست موجب از بین رفتن جاذبتههای طبیعتی و درنتیجته
کاهش میزان گردشگر و به تبع دن کتاهش دردمتد خواهتد بتود.
دسیب دیدگی و فرسایش خا  ،دلودگی هتوا ،تخریتب جنگلهتا،
شکار بیرویه و غیر اانونی و تهدیتدات تنتوع زیستتی ،اتکتا بته
سوختهای فستیلی در بختش انترری ،ریزگترد هتا و  ...متوارد
دیگری هستند که هریک پتانسیل تبدیل شتدن بته یتک تهدیتد
جتتدی امنیتتت زیستتتمحیطی را دارنتتد و بایستتتی بتتهطور ویتتژه
موردتوجه ارار گیرند.با توجه به اهمیتی که محیطزیست بهعنوان
یکتی از نتیازهای استاسی جوامع امروزی برای بقاء در محیط به
شتدت راتابتی و با تغییرات گسترده دارد .دو نکته مهم در دینتده
محیطزیست ایتران بایتد موردتوجته اتترار گیترد ،اول شناستایی
عوامل تأثیرگذار مستقیم در محیطزیست ایتران ،دوم شتناستایی
عتوامتل متحیطی و پیشران تغییرات محیطزیست ایتران گزارع و
روغنیان .)142 :1394 ،ازاینرو ،الزم است مهمترین پیشرانها و
چالشهای زیست متحیطی ایتران ،شناستایی گتردد .دریکتی از
جتدیدترین گزارشهای ،گتری لتوییس1گهماهنگ کننتده مقتیم
سازمان ملل متحد و نماینده مقیم برنامه توستعه ملتل متحتد در
ایتران) پنج چالش کنونی محیطزیست ایران را که امنیت انسانی
را به مخاطره میاندازد بته شترح زیتر برمیشتمرد :اول کمدبتی،
بتتهطور کلتتتی دب بزرگتتترین محتتتدودیت منتتتابع در ایتتتران و
بزرگترین خطر محیطزیست ایتتران در درازمتتدت استتت .دوم
دسیبدیدگی و فرستایش خا که این تهدید از دو منبتع بیابتان
زایی و جنگلزدایی نشتتأت متیگیترد .ستتوم بحتتران انترری،

پاالیشگاهی وضعیت کیفی هوا به علت فشار مواد دالینده شرایط
مناسبی ندارد و در این منطقته بته دلیتل وضتعیت توپتوگرافی و
ارتفاع بلند ،تعادل هوا به راحتی انجام نمیشود اما انتشار دلتودگی
به خیوص عوامل دالینده به راحتتی انجتام میشتود .زنتدی بتا
اشاره به عدم متدیریت صتحی در نگهتداری متواد گتوگردی در
عسلویه ادامه میدهد" ذرات کمتر از  2.5میکرون بهعنوان یکتی
از پارامترهای دالینده منطقه عسلویه محستوب میشتود کته بتر
دالیندگی منطقه تأثیر میگذارد .انتشار گازهتای ناشتی از فردینتد
تولید و احترا نیازمند مدیریت درست استت چراکته ایتن گازهتا
ازجمله گوگرد یکی از اصلیترین منابع دلودگی در عسلویه مطرح
میشود که باید نگهتداری ایتن گازهتا در محلهتای سرپوشتیده
اتفا بیفتد اما متأسفانه مدیریتی در بحتث نگهتداری گتوگرد در
این منطقه حاکم نیست گخبرگزاری دانا.)1397 ،
 .7-3پیامدهای امنیتی زیستمحیطی ایران ناشتی از
پارس جنوبی
در منطقه ویژه ااتیادی-انرری پتارس در میتان مجموعتهای از
طرحها 5 ،طرح بزرگ پتروشتیمی نیتز بته اجترا در دمتده استت.
ازایتتنرو ،طرحهتتای زیربنتتایی زیتتادی ،ازجملتته ستتاخت بنتتدر و
پایانههای بارگیری برای صادرات محیوالت پتروشیمی ،بازیتابی
زمین از دریا برای احداث ساختمانهای موردنیاز طرح و شتهر
سازی های گستردهها ،در این منطقه به اجرا گذارده شتده استت.
دروااع با اجرای این همه طرحهای زیر بنایی و توسعهای ،چهتره
ی این منطقه به کلی دگرگون میشود و از منطقهای محروم بته
منطقهای صنعتی و پر رفت ودمد بدل میشود .دثار زیستمحیطی
جدا از اینکه طرحهای بیع متقابتل بتا اولویتت دادن بته توستعه
طرحهای گازی ،یعنی سوخت تمیز و با کمترین دلتودگی ،توستعه
یافتهاند ،توجه به طرح جمعدوری گازهای همراه و تولید گاز مایع
از مواردی هستند که میبایست ابعاد ااتیادی منافع دنهتا را بته
مراتب فراتر از تحلیلهای مالی تلقی کرد .جلتوگیری از ستوختن
ساالنه حدود  2/5میلیارد متر مکعب گاز گطرح دما ) افتزون بتر
منافع ااتیادی کالن بترای ااتیتاد کشتور ،حجتم دالینتدههای
زیستمحیطی را نیز به شدت کاهش داده است .اجرای طرحهای
توسعه میدان گازی پارس جنوبی ،طرح گاز متایع  1200و ،1300
زمینههای استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع را چه در داخل و چته
برای صدور افزایش داده است که دثار زیستمحیطی چشتمگیری
در ابعاد داخلی و فراملی ،در پی دارد .درنهایت نباید این نکته را از
نظتتر دور داشتتت کتته در توستتعه طرحهتتای یادشتتده مالحظتتات
زیستمحیطی از مفاد تخلع ناپذیر اراردادها هستند .تالش شتده
است تا با اجرای این طرحها ،دثار سوء جانبی برای محیطزیستت
به پائین ترین میزان ممکن کاهش یابد .جتایگزینی گتاز بتهجای
فردورده از مهمترین طرحهای بیع متقابتل ،طرحهتای گازرستانی
بودهاند .این طرحها ،گازرسانی به بیش از  1920هزار خانوار جدید
و  1963واحد صنعتی  24شهر صتنعتی و  11مرکتز جدیتد را،

- Gary Lewis
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انتشار دالیندهها شود .پیامدهای انتشار دالیندهها و گازهای ستمی
ممکن است جزئی باشند و یا ممکن است بسیار شدید و مستتلزم
واکنش اضطراری باشد گااسمی و همکاران.)109-111 :1393 ،
بدین ترتیب ،باید سیستمی در محل واتوع حادثته وجتود داشتته
باشد که بهمنظور کاهش خطرات ناشتی از شترایط اضتطراری و
کاستن از پیامدهای دن طرح ریزی شده است .چنتین سیستتمی،
باید ابزارهتای ضتروری را جهتت رستیدگی بته تتأثیرات حادثته
اضطراری ،در محل و بیرون از محل واوع حادثته متذکور ،ارائته
نماید .سازماندهی واکنش اضطراری در سط بینالمللی ،مستتلزم
همکاری با نهادهای ذی صالح ستایر دول استت؛ بنتابراین ،الزم
است که چارچوب حقوای و سازمانی خاصی وجود داشته باشد تتا
ایجاد و پیاده سازی طرحهای اضطراری را امکانپتذیر و تستهیل
نماید .همچنین باید پرسنل دموزش دیده ،تجهیزات فنی و منتابع
مالی الزم در اختیار نهادهای ذیربط وجود داشته باشتد .دمتادگی و
برنامهریزی اضطراری برای کلیته فعالیتهتای انستانی موردنیتاز
است؛ بنابراین ،در کلیه دول باید ساختارهای سازمانی الزم جهت
مقابله با شرایط اضطراری وجتود داشتته باشتد .ارگانهتایی کته
اجرای فعالیتهای بالقوه خطر دفرین را بر عهده دارند ،باید ملتزم
به تعهدات اانونی مبنی بتر ایجتاد و ستازماندهی دمتادگی بترای
موااتتع اضتتطراری در محتتل اجتترای فعالیتتت مربوطتته شتتوند.
سازمانهای دولتی مانند دتش نشانی ،در صورتی کته برنامتههای
ارگانهای مذکور جهت مقابله با شرایط اضطراری موفقیت دمیتز
نباشد ،وارد عمل خواهند شد؛ بنابراین ،باید به نحو مقتضتی و بتا
کمتتتک ستتتازمانهای امتتتداد اضتتتطراری موجتتتود در کشتتتور،
برنامهریزیهای خاصی برای شرایط اضطراری منطقه عستلویه و
پارس جنوبی انجام گردد و در صتورت لتزوم بتا وضتع مقرراتتی
باهدف خاص گمقابله با شرایط اضتطراری) ،میتتوان برنامتههای
مذکور را تکمیتل نمودگااستمی و همکتاران.)109-111 :1393 ،
الزام دولت به مقابله با شرایط اضتطراری ،ناشتی از وظیفته عتام
دولت در جهت محافظت از شهروندان و سکنه خود در ابال ورود
زیان است .الزام دارنده مجوز به ستازماندهی برنامتههای ختاص
جهت دمادگی و مقابله بتا شترایط اضتطراری ،بخشتی از وظیفته
اصلی وی جهت تأمین ایمنی مراکز در منطتق عستلویه و پتارس
جنوبی و یا حفاظت در ابال انتشار گازهای سمی استت .دمتادگی
جهت مقابله با شرایط اضطراری در محل واوع حادثه ،شامل کلیه
اادامات الزم جهت کشع سریع و بته مواتع حتوادثی استت کته
احتماالً منجر به ایجاد شرایط اضطراری خواهند شد ،همچنین ،در
بر دارنده ااداماتی است که جهت تحت کنترل دردوردن حوادث و
پایان دادن به شرایط اضطراری ،بهنحویکه تا حد امکان کمترین
خسارت وارد گردد ،نیز میشتود .در متورد مراکتز تولیتد گازهتای
سمی و دالیندهای خطرنا  ،مهمترین هدف دمادگی جهت مقابله
با شرایط اضطراری ،جلوگیری از ورود خسارت به بخش مرکزی،
سیستم تولید و خنکساز بخش مرکزی و برگرداندن تأسیسات به
حالت ایمن است .همچنین ،ممکن است اادامات مخفتع جهتت

چتهارم دلودگتی هتوا که تأثیر دن بر کیفیت زندگی متردم ایتران
احتمتتاالً دنتیتتترین ،ملمتتوسترین و مشتتهودترین تهدیتتد استتت.
بهطوریکه طتبق ارزیابی سازمان جهتانی بهداشتتت شتهرهای
اهواز ،کرمانشتاه و ستنندج جتزو دلتودهترین شتهرهای جهتان و
شترایطی بتدتر از تتهران دارند؛ و باألخره پنجمین چالش زیست
محیطی ،خسارت از دست رفتن تنوع زیستتی استتت .در هنگتام
ورود به عسلویه فلرها گمشعل پاالیشگاه) در اولین نظر نگاههتا را
به خود جلب میکند و بوی تند گاز و تند ناشی از فلرها گلوی هر
جانداری را در این منطقته متیستوزاند .دلتودگی زیستتمحیطی
عسلویه مدتهاست از نقطه ارمز عبور کرده است و دمتار بتاالی
سقط جنتین و سترطان در ایتن منطقته و دیگتر عتوار دن در
سالمت ساکنان بومی به سادگی اابل مشاهده استت .شهرستتان
عسلویه تنها اربانی دلودگی نیست و شهرستتانهای همجتوار دن
همچون دیر ،کنگان و جم بی بهتره از دلتودگی عستلویه نیستتند
گخبرگتتزاری مهتتر 29 ،دذر  .)1396باوجوددنکتته صتتنایع گتتاز و
پتروشیمی مقیر این دلودگیها هستند اما ارادهای جدی از ستوی
صاحبان صنایع فعال در منطقه ویژه انترری پتارس بترای پایتان
دادن به این فاجعه زیستمحیطی وجتود نتدارد .عتدم تتدوین یتا
اجرای نااص پیوستت ستالمت و محیطزیستت صتنایع فعتال در
عسلویه موضوعی است که اگر بهصورت جدی از ابتدای صتنعتی
شدن عسلویه به دن توجه متیشتد شتاهد ایتن وضتعیت بغترنج
نبودیم .پیگیریهتای مستتمر ستاکنان محلتی و شهرستتانهای
همجوار هرچند که به نتایج محدودی منجر گردیده است امتا بته
دلیل دنکه دولت از یکجانب متولی صنایع مستقر در پارس جنوبی
است و از جانب دیگر متولی سازمان حفاظت محیطزیست است و
این مسئله موجب شده است که ادرت صنایع نسبت به مسئوالن
زیستمحیطی برتری داشته باشد.
 .6-3شرایط حادثهای منطقه پارس جنوبی و برنامته
مدیریت شرایط اضطراری
حوادث و وضعیتهای اضطراری صنعتی و پاالیشتگاهی ،نتهتنها
بر تأسیساتی که در دن رخ میدهند ،بلکه بر محیط مجتاور ختود
نیز اثرات مخربی دارند .در شرایط خاصی ،اثرات دالیندگی ممکن
است از طریق دب یا هوا ،به نواحی دورتر از تأسیسات محل واوع
حادثه انتقتال یابتد و حتتی امکتان دارد باعتث دلتودگی منتاطق
دوردست ازجمله دلودگی المترو ستایر دول گتردد.این ستناریوی
مخاطرهدمیز ،بهویژه در مورد مراکز صنعتی گسترده نظیر عستلویه
و منطقه پتارس جنتوبی کته واتوع خطترات مشتابهی در دنهتا،
احتمال میرود ،میدا دارد ،البته میتوان این سناریو را در مورد
حملونقل مواد پاالیشگاهی و شیمیایی و انتقال دنهتا از طریتق
لوله در خلیجفارس و خشکی ،بهعنوانمثال بر اثر حوادث طبیعتی
و انتشار مواد دالینده از طریق دب یا هوا ،به کار برد .منابع انتشتار
نیز ممکن است باعث ایجاد حادثه گردند .حادثته ناشتی از منتابع
انتشار ممکن است منتهی به از دستت دادن کنتترل متعتارف بتر
منبع گردد و منجر به ارار گیری افراد و محیطزیست در معتر
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را کاهش دهد .پایداری محیطزیست و بهبود شتاخصهای دن در
این منطقه نیاز به اصالح ساختار متدیریت اجرایتی محیطزیستت
منطقه پارس جنوبی و یکپارچهسازی فعالیتها از طریق تنظتیم و
تیویب چتارت ستازمانی میتوب و ابتالغ دستتورالعمل اجرایتی
باهتتدف هماهنگستتازی فعالیتتت واحتتدهای بهداشتتت ،ایمنتتی و
محیطزیست در پاالیشگاههای گتازی و مجتمعهتای پتروشتیمی
دارد.از دنجا که احداث و بهرهبرداری از منطقه پارس جنوبی دارای
اثراتتتی مثبتتت و منفتتی ،کوتاهمتتدت و بلندمتتدت و مستتتقیم و
غیرمستقیم بر محیطزیست منطقه و کل کشور و حتی کشورهای
حاشیه خلیجفارس خواهد بود ،لذا در این تحقق ارزیتابی وضتعیت
پایتتداری زیستتتمحیطی در منطقتته ویتتژهی پتتارس جنتتوبی و
پیامتتدهای سیاس تی-امنیت تی دن موردبررس تی ارارگرفتتته استتت.
بهمنظور ارزیابی و بررسی ،پیشبینی و تفسیر این اثرات احتمتالی
بر محیطزیست االیم جنوب و خلیجفتارس ،بهداشتت عمتومی و
سالمت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن دن اثرات سوء اجتنتاب
ناپذیر شناسایی شده و همچنتین بته بررستی تناستب پتروره بتا
محیطزیست اادام شتده استت .اثترات زیستتمحیطی احتداث و
فعالیت مراکز صنعتی و پاالیشگاهی در ایتن منطقته بستیار حتائز
اهمیت است .بررسی اثرات زیستت محیطتی تولیتد محیتوالت
شیمیایی و نفتی و جلوگیری از تولید دالیندههای گازی معدنی یتا
سمی میتواند گام مؤثری در رفع نگرانتیهتای جامعته جهتانی
پیرامون استفاده بهینه از منطقه ویژه پارس جنتوبی باشتد .نتتایج
حاصل از این ارزیابی میتواند نشانگر عتدم وجتود دلتودگیهتای
پاالیشگاهی و صنعتی در محیط بوده و نیز مؤید بهرهبترداری بتا
شرایط ایمنی اابلابول زیستمحیطی جهت تداوم فعالیت منطقه
پارس جنوبی باشد.همان طور که ذکر شد فردیندهای اکتشتاف و
استخراج نفت و گاز میتواند دثار زیستمحیطی گونتاگونی درپتی
داشته باشند که بسته به مرحله فردیند ،پیچیدگی و حجم پتروره،
ماهیت و حساسیت محیط اطراف ،میزان اثربخشی طرح و برنامه،
روشهای پیشگیری از دلودگی و تکنیکهتای کنتترل و کتاهش
اثرات ،میتوانند متغیر باشند .البته تالشهتای زیتادی در جهتت
توسعه سیستمهتای متدیریتی ،روشهتای عملیتاتی و فتندوری
مهندسی بهمنظور کاهش دثار زیستمحیطی صورت گرفته و بته
میزان اابلتوجهی میزان خسارات زیستتمحیطی را کتاهش داده
است ،اما در هر صورت بر کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار است.
با عنایت به موارد مذکور میتوان به این نتیجه رسید که یکتی از
مناطقی که با ورود صنعت کیفیت زندگی تحت تتأثیر ارارگرفتته
است منطقه پارس جنوبی گشهرستان عستلویه و کنگتان) استت.
این منطقه یکی از محروم ترین نقاب ایران به لحاظ امکانات زیر
ساخت ها بوده و ازجمله نقاطی است که اهالی دن از ادیم با دریا
و تجارت سرو کار و با کشورهای حوزه خلیجفارس همتواره داد و
ستد داشته اند.
یافتتتههای پتتژوهش حاضتتر حتتاکی از دن استتت کتته وضتتعیت
زیستمحیطی حاصل از صنعت نفت گاز باعتث افتزایش کیفیتت

جلوگیری از تأثیرات شدید انتشار دالیندهها بر محتل تأسیستات و
محیط اطراف دن ضروری باشد .ااتدامات متذکور در متورد کلیته
تأسیستتات صتتنعتی و شتتیمایی و فعالیتهتتای متترتبط بتتا انتشتتار
دالیندهها ،البته با انجام تغییرات الزم ،کاربرد دارنتد گامینتینتژاد،
.)107 :1395هدف از دمادگی برای مقابله با شرایط اضتطراری در
خارج از محل تأسیسات کاهش اثر انتشار دالینتدهها بتر انستان و
محیطزیست است .عناصر اصلی دمادگی فو التذکر عبارتانتد از؛
تبادل اطالعات و ارزیتابی اطالعتات موجتود .همچنتین ،بتهویژه
اهمیت دارد که اطالعات مربوب به محل تأسیسات ،بته نهتادهای
مرتبط مستقر در خارج از محل تأسیسات منتقل یابتد و بتالعکس.
در هنگام انتشار مواد دالینده ،کسب اطالعات در خیوص زمتان
انتشار و ویژگی مواد منتشره گاز منبع انتشار) ،جهت اتخاذ تیمیم
در خیوص مقابله با شرایط اضطراری ،ضروری است .در صورت
انتشار بخش عظیمی از مواد دالینده در محیط ،ااتدامات ویتژهای
جهتتت حفاظتتت از ستتکنه الزم استتت ،بتتهعنوانمثال ،کنتتترل و
محدودیتهای ترافیکی ،تقاضا از متردم جهتت مانتدن در خانته،
تخلیه سکنه و سازماندهی مراابتهای ختاص بهداشتتی ازجملته
دلودگیزدایی.
 -4نتیجهتیری
بحثهای زیستمحیطی بینالمللی امتروزه در محافتل علمتی و
حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدیترین بحثهایی است کته
مطرح میشوند .منطقه پارس جنوبی در مجاورت خلیجفارس کته
دربرگیرنده عمده دبهای منطقته موردمطالعته استت وااتع شتده
است .از دب دریا گخلیجفارس) برای میارف پاالیشگاههتا ،مراکتز
صنعتی و سایر اسمتها استفاده میشود و دب خروجی از سیستم
پاالیشتتگاهی و مراکتتز صتتنعتی بهصتتورت پستتاب و فاضتتالب در
فاصله  1200متری از ساحل به دریا میریزد .رودخانههای دائمی
و فیتتلی و دبراهتتههای متتواتی کتته دبهتتای ستتطحی چرختته
هیدرولوری را تشکیل میدهند با تراکم نسبتاً کمتی در محتدوده
موردمطالعه جریان داشته که در انتها به خلیجفارس متیپیوندنتد.
یکی از مهمترین مسائلی که در حال حاضر در رابطته بتا منطقته
پتتارس جنتتوبی موردبحتتث استتت مستتئله وضتتعیت پایتتداری
محیطزیست ایتن منطقته استت و اینکته بته هنگتام ستاختمان،
راهاندازی و تولید محیوالت پاالیشگاهی ،نفتتی و صتنعتی چته
ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تتا اوالً از دلتودگی محیطزیستت
جلوگیری گردد و ثانیتاً نقتایص فنتی از ابیتل تتر برداشتتن و
سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان دب و بختار دلتوده بته
مواد دلوده کننده پیش نیاید که باعتث بتروز زیانهتا و خستارات
جبران ناپذیر برای سالمتی و حیات ساکنین مناطق مجتاور ایتن
منطقه در سط ملی و حتی فرا ملی گردد.با توجه به نیتاز کشتور
به توسعه پایدار و عدم امکان فرار از این مقوله و همچنین ااتیاد
متکی به نفت که نیازمند توستعه و گستترش طرحهتای صتنعتی
نیروگاهی ،پاالیشگاهی و پتروشیمی است ،معطوف نمودن نگاهی
نو به این حوزه میتواند نگرانیهای موجود در زمینه محیطزیست
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در منطقه ویژه ااتیادی انرری پارس است .اهمیت ایتن مهتم از
دنجا ناشی میشود که جابجایی گوگرد تولیدی و انبارش دن طتی
سالهای گذشته از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده بهطوریکته
حمل گوگرد تولیدی به وسیله خودروهای نامناستب و پختش دن
در فضای باز منطقه که روزانه به مقدار تقریبی دو هزار تتن متی
رسد طی شبانه روز باعث ایجاد فضایی مستموم و دتتش ستوزی
های معمول در محل تردد خودروهتای حمتل گتوگرد متیشتده
است .عالوه بر دن ،انبارش گوگرد در فضای وسیع و روباز باعتث
پخش گوگرد توسط بادهای موسمی و مسمومیت هوا نیز میشده
است .ازاینرو روند احداث و تکمیل انبار مکانیزه گتوگرد در دوره
مدیریت جدید سازمان منطقه ویژه ااتیادی انرری پارس شتتابی
مضاعع گرفت و اکنون این انبار عظیم در مرحله پیش راهاندازی
ارار دارد و در دیندهای نزدیک با راهانتدازی دن ،عمتالً دالینتدگی
موجود در منطقه ناشی از پختش گتوگرد در محتیط بته حتداال
خواهد رسید .این انبار که در محدوده بندر پارس ارار دارد شتامل
دو انبار مکانیزه گوگرد به مساحت  25هزار متر مربتع استت کته
گنجایش نهایی ذخیرهسازی هر انبار معادل  40هزار تتن گتوگرد
دانهبندی شده در سال است .الزم به توضی است که در هرکدام
از فازهای پارس جنوبی روزانه  200تن گوگرد تولید و به خارج از
کشور صادر میشود .ظرفیت بارگیری به کشتی حمل گوگرد نیتز
هزار تن در ساعت برنامهریزی شتده استت .در کنتار ایتن مهتم،
برنامهریزی گستردهای برای افزایش صادرات گتوگرد تولیتدی در
منطقه ویتژه و کتاهش حجتم انبتارش گتوگرد تولیتدی صتورت
پذیرفتتته استتت .گگنخکتتی.)2-1 :1393 ،پتتنج شتتاخصهای
استراتژیک مجتمع پارس جنوبی در حوزه محیطزیست ،شتاخص
فلرینگ ،شاخص انتشار دیاکسید گوگرد ،شاخص انتشار گازهای
گلخانهای ،شاخص پسماند صفر و شاخص بار دلی پساب هستتند.
شاخص مشعلسوزی بهعنوان یکتی از شتاخصهای استتراتژیک
مجتمع جهت پایش نرخ گازهای ارستالی بته فلتر استت کته بتا
شتتاخصهای جهتتانی متتورد ایتتاس اتترار میگیتترد .کتتاهش
مشعلسوزی یکی از مهمترین دستاوردهای مجتمتع در برداشتت
پایدار از منابع است ،بهنحویکه با همت کارکنان پاالیشتگاههای
اول تا پنجم مجتمع ،میتزان مشعلستوزی بتا اجترای پرورههتا و
اادامات اصالحی به شدت کاهش یافته است .یقین بعد از تحویل
و تحول پاالیشگاه نهم با همت و تالش کارکنتان و متدیران دن
پاالیشتتگاه برنامتتهریزی جهتتت کتتاهش میتتزان فلرینتتگ در دن
پاالیشگاه نیز در دستور کار ارار دارد .از دیگر ااتدامات چشتمگیر
مجتمع درزمینه کاهش دلودگی هوا ،طرح احیای جنگلهای حترا
است که از ابتدای سال  90تاکنون به همت و پشتتکار همکتاران
مجتمع پارس جنتوبی ،اداره کتل حفاظتت محیطزیستت استتان
بوشهر و شهرستان عسلویه و مردم بومی منطقه تعداد  109هتزار
اصله نهال حرا در مساحتی بالغ بتر  38هکتتار از منتاطق جتزر و
مدی پار ملی دریایی نایبند و ستواحل بوشتهر و دلتوار کاشتته
شده است .گویتای ایتن حرکتت عظتیم افتختار دریافتت عنتوان

زندگی نشده و حتی کیفیت زندگی ااتیادی را نیز افزایش نتداده
است .چراکه درگذشته و پیش از توسعه پارس جنوبی ،در منطقته،
معیشت ساکنان بومی بیشتر از طریق صیادی ،دامتداری و بعضتاً
کشاورزی و باغداری بود که در حال حاضر با توجته بته تغییترات
ایجادشده به لحاظ کاربری اراضی ،دلودگیهای محیطی ناشتی از
استقرار تأسیستات پتارس جنتوبی و تغییترات بافتت اجتمتاعی و
شاغالن ،رواج اینگونه فعالیتها را به شدت کمرنگ کرده است.
از سوی دیگر شترکتهای موجتود ،عمومتاً نیازمنتد نیتروی کتار
متخیص یا نیمه متخیص بوده و ساکنان بومی منطقه را به کار
نمیگیرند؛ بنابراین عمومتاً ایتن گتروه از ستاکنان مشتکالتی در
ارتباب با معیشت دارند و کیفیتت زنتدگی دنهتا بتهویژه ازلحتاظ
ااتیادی تأمین نمیگردد .یکی از اهداف اجرای این پرورههتا در
پارس جنوبی ،فتراهم کتردن زمینته اشتتغال در منطقته و جتذب
نیروی کار بومی و محرومیتزدایی بوده است .در صتورتی کته از
زمان دغاز اجرای پرورههای ااتیادی در منطقه اکثر مردم بتومی
که درگذشته به کشاورزی و دامتداری و همچنتین صتید اشتتغال
داشتند ،زمینهای خود را ازدستتداده و بیکتار شتدهاند.ضترورت
توجتته بتته شتتاخصهای زیستتتمحیطی در اجتترای پرورههتتا و
طرحهای صنعتی مطالبهای عمومی است .با توجه به گستردگی و
دامنه فعالیت پرورههای صنعت نفت ،توجه به این مهم ضترورتی
دوچندان مییابد .پارس جنوبی بهعنوان مرکتز ثقتل فعالیتهتای
صتتنعت نفتتت و محتتل فعالیتتت چنتتدین واحتتد پتروشتتیمی و
پاالیشگاهی طبیعتاً دارای دالیندگیهایی است .با توجه به اشتغال
بیش از هفتاد هزار نفر نیروی کار و نیز چندین شتهر و روستتای
مستقر در نزدیکی این صنایع عظیم ،در کنار اهتمام جتدی بترای
تکمیل و بهرهبرداری از فازهتای پاالیشتگاهی توجته بته بهبتود
شاخصهای زیستمحیطی را از اولویتهای دولت تتدبیر و امیتد
در منطقه ویژه ااتیادی انرری پارس ارار داده است .عتالوه بتر
این حجم عظیم نیروی انسانی ،منطقه حفاظتشده خلیج نایبند با
گونههای نادر گیاهی و حیوانی باعث شده استت وزارت نفتت بتا
همکتتاری ستتازمان حفاظتتت محیطزیستتت نستتبت بتته بهبتتود
شاخصهای زیستتمحیطی در پایتختت انترری ایتران استالمی
اهتمام جدی داشته باشد.افزایش فضای ستبز منطقته بتهویژه در
محدوده استقرار مجتمعهای پتروشیمی کته طبیعتتاً از دالینتدگی
بیشتری برخوردارند در حال حاضر در دستور کار ستازمان منطقته
ویتتژه ااتیتتادی انتترری پتتارس بتتهعنوان نهتتاد تتتأمین کننتتده
زیرساختها در این منطقه ارار دارد .در حتال حاضتر علتی رغتم
گذشت حدود هفده سال از اجرای طرح توسعه میدان گازی پارس
جنتتوبی حتتدود  700هکتتتار فضتتای ستتبز وجتتود دارد و بنتتا بتته
برنامتهریزیهای صتتورت گرفتتته پیشبینتی میشتتود در ااتتدامی
جهادی تا هزار هکتار دیگر به فضای سبز منطقه ویژه ااتیتادی
انرری پارس افزوده شود .ساماندهی انبتارش و بتارگیری گتوگرد
محیتتول پاالیشتتگاههای گتتازی و مجتمعهتتای پتروشتتیمی از
مهمترین برنامهها در راستای ارتقای شاخصهای زیستتمحیطی
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باعث شتده تتاکنون ااتدامات زیربنتایی و اساستی بترای کنتترل
دالیندگی پسابها صورت نپذیرد .در حال حاضر حدود پنجاه فلتر
در منطقه ویژه ااتیتادی انترری پتارس طتی شتبانه روز حجتم
عظیمی از گاز بالاستفاده را میسوزانند و همین حجم عظیم گتاز
نیمه سوخته ،دالیندگی زیادی را تولید و از طریق بادهای موسمی
در سراسر منطقه پراکنده میشود .در جریتان ستفر مقتام معظتم
رهبری به عسلویه در سال  1390مقرر شد برای کتاهش ارتفتاع
شعله فلرها بهمنظور استفاده مجدد از این گازها اادام شود و حتی
مسئولین وات شرکت نفت و گاز پارس نیز به ارائه گزارشهتایی
در رسانهها ازجمله تلویزیون پرداختند امتا وااعیتت دن استت کته
بخش عمدهای از دالینتدگی موجتود در منطقته ویتژه ااتیتادی
انرری پارس ناشی از وجود این فلرهاست و بته دلیتل استتفاده از
تکنولوریهای ادیمی در صنعت پاالیش گاز عمالً امکان حتذف
فلرها در کوتاهمدت عملی به نظر نمیرسد .گگنخکی.)3 :1393 ،
از مهمترین برنامههای ستازمان منطقته ویتژه ااتیتادی انترری
پارس در راستای بهبتود شتاخصهای زیستتمحیطی در منطقته
ویژه میتوان به اصالح ستاختار متدیریت اجرایتی محیطزیستت
منطقه پارس جنوبی و یکپارچهسازی فعالیتها از طریق تنظتیم و
تیویب چتارت ستازمانی میتوب و ابتالغ دستتورالعمل اجرایتی
باهتتدف هماهنگستتازی فعالیتتت واحتتدهای بهداشتتت ،ایمنتتی و
محیطزیست در پاالیشگاههای گتازی و مجتمعهتای پتروشتیمی
اشتتاره نمتتود .اطع تاً ایتتن هماهنگستتازی فعالیتهتتا از ااتتدامات
جزیرهای و برنامتههای ستطحی و نیتز بته خطتر افتتادن بیشتتر
محیطزیست و سالمت شهروندان و شتاغلین منطقته جلتوگیری
خواهد نمود .مجموعه این برنامهها و اادامات نویدبخش دیندهای
روشن برای ارتقای شاخصهای زیستتمحیطی در منطقته ویتژه
ااتیادی انرری پارس است .در راستای نتایج بته دستت دمتده و
موض توع متتورد بررستتی جهتتت بهبتتود وضتتعیت محتتیط زیستتت
پیشنهادهای زیر ارائه می گردد :
 نظر به اهمیتت موضتوع پتژوهش گوضتعیت زیستتمحیطیمنطقه پارس جنوبی) ،با توجه به اینکه در دستتانه ورود بته
هزاره سوم میالدی جهان در کنار حرکت پویا و رشد یابنتده
علمی و فنی نیاز به توسعه پایدار را بیشتتر احستاس و ابتراز
میکند ،ضرورت همکاری و مشارکت همه دحاد افتراد یتک
جامعه به نحوی موجته استت ،بته همتین لحتاظ متیطلبتد
کارهای علمی – تحقیقاتی گستردهتری در این رابطه انجام
و تداوم یابد.
 پیشنهاد میشود شاخصهای استانداردی برای سنجش دانشموردنیتتتاز در ستتتایر زمینتتتههای مختلتتتع محیطزیستتتتی
موردبررستتی اتترار بگیتترد .بتترای ایجتتاد شتتناخت و دانتتش
زیستمحیطی که از عوامل متؤثر بتر رفتارهتای مستئوالنه
زیستمحیطی هستند ،باید شناخت و دانش مردم نسبت بته
محیطزیست ارتقاء یابد .این امر از طریق دموزش همگانی با
استتفاده از وستایل ارتبتتاب جمعتی و برگتزاری کالسهتتای

«حامی حرا» از اداره کتل حفاظتت محیطزیستت استتان بوشتهر
است .شایان ذکر است با توسعه جنگلهای حرا و افزایش فضای
سبز در پاالیشگاهها درصتد فضتای ستبز پاالیشتگاههای اول تتا
پنجم مجتمع از  3.12درصد در سال  1390بته  11.98درصتد در
انتهای سال  1395افزایش یافته است .حفتظ حیتات اکوسیستتم
دبی بهعنوان میراث ماندگار برای دیندگان و بهرهمندی از مواهب
الهی ،یکی از وظایع خطیر در مبحتث مستئولیتهای اجتمتاعی
است .در همین راستا استمرار در بهبود سیستمهای تیفیه پستاب
بهمنظور کاهش اثرات منفتی بتر محیطزیستت در االتب اجترای
پرورهها و اادامات اصالحی در دستور کار واحدهای مهندسی ارار
داده گرفته است .این موضوع یکی از اهداف اساسی مجتمتع بته
شمار میدید و در این راستتا شتاخص  CODبتهعنوان یکتی از
شاخصهای استراتژیک مجتمتع عملکترد پاالیشتگاهها را متورد
پتتایش اتترار میدهتتد .بتتهنحوی کتته میتتانگین  CODمجتمتتع
پاالیشگاههای اول تا پنجم در سال  1395نسبت به ستال 1393
به میزان حدود  50درصد کاهش یافته است .یکی از دغدغههای
مجتمتتع درزمینتته اجتترای الزامتتات درزمینتته متتدیریت بهینتته
پسماندهای صنعتی بهمنظور جلتوگیری از دلتودگی ختا  ،منتابع
دبهای زیرزمینی و هوا است .در حتال حاضتر تتالش مضتاعع
واحتتد محیطزیستتت مستتتقر در پاالیشتتگاهها و ستتتاد مجتمتتع
درزمینهٔ نظارت بر اجرای الزامات اانونی ااتدامات ارزنتدهای را
موجب شده که از اهم دن میتوان بته استتقرار سیستتم نرمافتزار
مدیریت پسماند در پاالیشگاهها از سال  1392اشاره نمود کته بتا
همت واحد فناوری اطالعات و ارتبتاب مجتمتع ،تستهیل در امتر
شناسایی ،طبقهبنتدی ،کدگتذاری و تستریع در ردیتابی متدیریت
پسماند تا مرحله تحویل به مبادی مورد تأییتد ستازمان حفاظتت
محیطزیست را به همراه داشته است در راستای بهبود مستتمر در
فردیند مدیریت بهینته جریتان متواد و انترری پنجمتین شتاخص
استراتژیک مجتمع ،با نام شاخص پستماند صتفر تأییتد شتد کته
هدف دن ایجاد و رویههای مبتنی بر بهبود مستمر و حتذف و یتا
کاهش پسماند از مبدأ در ستط پاالیشتگاهها استت .ستاماندهی
وضعیت پسماندهای ویژه و عادی در منطقه ویژه ااتیادی انرری
پارس نیز از برنامتههای جتدی متدیریت ارشتد ستازمان باهتدف
جلوگیری از تداوم تخریب محیطزیست است .متأسفانه طی بیش
از هفده سال از دغاز طترح توستعه میتدان گتازی پتارس جنتوبی
سیستم جمعدوری و دفع پسماندها در ایتن منطقته بتا دن حجتم
باالی نیروی کار چندان استتاندارد و کاردمتد نبتوده و از ابتل دن
دسیب جدی به منابع طبیعتی در منتاطقی ماننتد بستتانو ،اختتر و
کنگان وارد شده است .ورود پستابهای واحتدهای پتروشتیمی و
پاالیشگاههای گازی به دریا و عدم کنترل دالیندگی این پسابها
نیز از دغدغههای دوستداران محیطزیست است .سالهاستت کته
نسبت به ورود پستابهای دلتوده بته دریتا و تتأثیر منفتی دن بتر
اکوسیستم منطقه و تخریب محیطزیست در منطقه حفاظتشتده
نایبند هشدارهایی داده میشود اما ناهماهنگی میان متولیتان امتر
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سیاستهای حمایتی دولت تمهیداتی چتون ریشتهیتابی خطترات
زیستمحیطی ،مؤسسات دموزشتی ،اختیتاص دادن بودجتههای
ویژه جهت مطالعه در این زمینه ،جلب نمودن توجه ویژه مسئولین
استانی جهت همکاری درباره محیطزیست.

دموزشی و همایشهای زیستتمحیطی در استتان بوشتهر و
سایر مناطق درگیر امکان پذیر است.
با توجه به نتایج به دست دمده و یافتههای تحقیق ،به مستئوالن
ذیربط و تیمیم گیران در ستط کتالن پیشتنهاد میگتردد کته

منابع
 احمدیان ،د ،.حقیقتیان ،م ،1395 ،تحلیل جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیستمحیطی شهری موردمطالعهگشهروندان شهر کرمانشاه) .مطالعات جامعه شناختی شهری ،دوره  ،6شماره  :18صص .76-51
 امینی نژاد ،غ.ر ،1395 ،تحلیل و بررسی اثرات اطب صنعتی پارس جنوبی بر ساختار روستاهای استان بوشهر نمونه گشهرستانهایعسلویه کنگان ،دیر ،جم) ',برنامهریزی فضایی گجغرافیا) ،دوره  ،5شماره  :1صص 101-122
 جاجرمی ،. ،پیشگاهیفرد ،ز ،.مهکویی ،ح ،1392 ،.ارزیابی تهدیدات زیستمحیطی در امنیت ملی ایران ،فیلنامه راهبرد ،سال ،22شماره  :67صص 193-230
 خالقی مقدم ،ن ،.نظری ،م و حقدوست ،ا ،1395 ،دالیندههای زیستمحیطی گمطالعه موردی :دلودگی هوا و مضرات دن) ،دهمینکنگره پیشگامان پیشرفت ،تهران ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 رابینسون ،ن ،کوروکوالسوریا ،ل ،1390 ،مبانی حقو بینالملل محیطزیست ،ترجمه سیدمحمدمهدی حسینی ،تهران ،نشر میزان. زارع ،ب ،روغنیان ،ز ،1394 ،دینده پژوهی در توسعه زیستمحیطی به روش سناریو پردازی ،کنفراس بینالمللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوری.
 سلیمی ترکمانی ،ح ،1390 ،بررسی مشکل زیستمحیطی دریاچه ارومیه از منظر حقو بینالملل محیطزیست ،فیلنامه راهبرد ،سال ،20شماره  :58صص .177-202
 شرفی ،ل ،.علیبیگی ،ا.ح ،1394 ،.الگوی سنجش پایداری محیطزیست روستایی مورد :روستای شروینه ،فیلنامه ااتیاد و توسعهیروستایی ،سال  ،4شماره  :2صص .132-115
 صالحی ،ص ،.و امامقلی ،ل ،1391 ،.بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی گمطالعه موردی :استان کردستان) ،،مجلهجامعه شناسی ایران ،دوره  ،13شماره  :4صص 90-115
 صالحی ،ص؛ و امامقلی ،ل ،1391 ،.بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی گمطالعه موردی :استان کردستان) ،،مجلهجامعه شناسی ایران ،دوره  ،13شماره  :4صص 90-115
 عباسپور ،م ،1377 ،.مهندسی محیطزیست ،مرکز انتشارات علمی دانشگاه دزاد عزمی ،د ،.مطیعی لنگرودی ،ح ،1390 ،مروری بر مشکالت زیستمحیطی روستاهای ایران و راهکارهای حل این مشکالت.فیلنامهی مسکن و محیط روستا ،دوره  :133صص .115-101
 غزانی ،ع ،و بیژنی ،م ،1395 ،کاربرد نگرشهای ارزشی زیستمحیطی در تحلیل رفتار زیست محیط گرایانه کشاورزان بهمنظور حفاظتاز خا گموردمطالعه :کشاورزان شالیکار بخش مرکزی شهرستان ساری) .مجله تحقیقات ااتیاد و توسعه کشاورزی ایران دوره ،2
شماره  :1صص 81-91
 فاضلی ،م ،و جعفر صالحی ،س ،1392 ،شکاف نگرش ،دانش و رفتار زیستمحیطی گردشگران ،مطالعات مدیریت گردشگری ،دوره ،8شماره  :22صص .168-142
 فرخی ،ش ،1398 ،.اثرات دلودگیهای عسلویه ،خبرگزاری دانشجویان ایران اادری ،ع.ر ،.رنجبر ،ع ،.اادری ،ع ،1394 ،ارزیابی اثرات زیستمحیطی پاالیشگاههای نفت و گاز ،چهارمین همایش سراسریمحیطزیست ،انرری و پدافند زیستی ،تهران.
 ااسمی ،س.ع ،.مشیری ،ف ،.ممیز ،د ،1393 ،بررسی اثرات فضایی مناطق ویژه ااتیادی بر سکونتگاههای عسلویه گمطالعه موردی:منطقه ویژه ااتیادی پارس جنوبی) .مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره  ،9شماره  :27صص 109-137
 ااسمی ،ن ،1386 ،مجموعه اوانین و مقررات محیطزیست ایران ،تهران :بهنامی انبری همدانی ،س ،1395 ،بررسی و اندازهگیری دالیندههای زیستمحیطی خروجی از اگزوز خودروهای تجاری در یک واحد صنعتی،مطالعات علوم محیطزیست ،دوره  ،1شماره  :1صص 45-52
 کاستلز ،م ،1385 ،عیر اطالعات ،ترجمه حسن چاوشیان ،تهران ،طرح نو. کاظمی ،ن ،1395 ،گروههای متفاوت روستایی و محافظت از محیطزیست ،مسکن و محیط روستا ،شماره  ،35دوره  :155صص143-157
3684

مطالعات علوم محیط زیست  ،دوره ششم  ،شماره دوم  ،فصل تابستان  ،سال  ،1400صفحه 3685-3669
-

کشمیری ،س ،1397 ،بررسی دلودگیهای زیستمحیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات دن بر سالمت ساکنین منطقه
عسلویه ،یک ماطعه مروری ،دو ماهنامه طب جنوب ،سال  ،21شماره  :2صص 185-162
گوندلینگ ،ل ،.ای .ای .ه ،.جی .دبلیو ،ه ،1381 ،حقو محیطزیست ،گمترجم محمد حسن حبیبی) ،چاپ اول ،جلد دوم ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران.
لطفی ،ص ،.ادمی ،م ،.درخشنده لزرجانی ،س ،1394 ،ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پایداری محیطزیست شهرهای شمال ایران
مطالعه موردی :شهر ساری ،دوره  2شماره  :1صص 24-48
محمدی فاضل ،ا ،1396 ،گردوغبارزدایی با دیپلماسی ،جام جم انالین.
ممتاز ،ج ،1385 ،کنوانسیون چارچوب تهران در خیوص حمایت از محیطزیست دریای خزر ،نشریه سیاست خارجی ،شماره  :80صص
.673-690
منتیزاده ،م ،.زمانی ،غ.ح ،.غالمرضایی ،س ،1394 ،.واکاوی هنجارهای اخالای زیستمحیطی کشاورزان :موردمطالعه کشاورزان
شهرستان شیراز .علوم ترویج و دموزش کشاورزی ایران ،دوره  ،11شماره  :2صص 49-65
نیرالهی ،ه ،.غفاری ،س ،1389 ،بررسی تأثیرات ااتیادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تأسیسات صنعتی بر فرایند توسعه گنمونه
موردی :شهرستان جم) .مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال  ،8شماره  :4صص .12-1
نظری ،ر ،.مهدوی عادلی ،م.ح ،.دادگر ،ی ،1394 ،بررسی عوامل مؤثر بر دلودگی محیطزیست در ایران طی دوره .1353-1392
فیلنامه علمی پژوهشهای رشد و توسعه ااتیادی ،دوره  ،6شماره  :21صص .47-60
وفادار ،ع ،1386 ،تعهد و مسئولیت دولتها در رعایت محیطزیست ،مجله علوم و تکنولوری محیطزیست ،دوره  ،9شماره  :1صص
101-110

3685

