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 چکیده
درند  22نفت در بسییار  از ننای  اهییت حیایی دارد و مه  یری  منع  یامی  انری  در سح  بی  امیللی است و   اهداف:دمه و قم

. با یوجر بر جایگاهی کر نیینای  پورومییییی رنیید در واورمیانر را یشییمید میدهدد 32منع  یامی  انری  در اروپا و آسیییا و بیا از 

هوا  پوند آالینده درها ات آن بر سالمت انسان و محیط زیست غافد بود. امروزه پاالیشگاهها میلیونامروزه پیدا کرده اند نعاید از ندم

گردد و کیفیت زندگی افراد مجاور جوام  ننعوی را با می کنند کر وحر  جد  بر سالمت انسان و محیط زیست محسوبمی منوشیر 

 ،عی  عصعی مصنودر ای  پژوها با بهره گیر  از منحق و امگوریو  بمار رفور در مدل معمر مذا .کندمی جد  رو بر روها  آسیی  

و در نهایت ریعر بند  نهایی با مدل  پرداوور اسیییتبینی میییرایط آیی حاک  بر ،ر ، ها و پیابنید  وزنی اسیییورایژ  اوموییت  بیر 

TOPSIS نورت پذیرفت. 

 ANNبا اسوفاده از معمر عصعی مصنوعی  بود وکرومایوگرافی گاز   هوا با روشها  سینجا آالینده ، پژوهاای   درروش کار: 

(Artificial Neural Networks)  یصییفیر پسییاب نفوی  از واحدآمی فرار ها  بر بررسییی اومویت بند  سییناریوها  حذی آالینده 

ROP (Recovery Oil Compound)   روش بر کار گیر  معمر عصعی مصنوعی پرداوور مد 1231 سیال پاالیشیگاه نفت آبادان در .

نورت TOPSIS  ریعر بند  نهایی با مدل بود.   MLP (Multi Layer Perceptron) پرسیتورون نند الیر در محامعر حاضیر روش  

 .پذیرفت

انوشار یرکیعات آمی پاالیشگاه، بیشوری  میزان ROP  هوا  مجاور واحدها  بر اسیا  نوای  بر دست آمده از سنجا آالینده یافته ها: 

در  3µg/m 40/1041در فصد بهار،  3µg/m 11/1183موعلق بر نشیر بنزن با ماادیر   WHOنسیعت بر میزان اعال  میده یوسیط     فرار

 در فصد زمسوان بود. 3µg/m 82/1000در فصد پاییز و    3µg/m  02/1481 فصد یابسوان،

، کیینر سیاز  پساب یومید  در کاروانر از ،ریق کنورل  TOPSISمدل و ریعر بند  آن با مدل ها  وروجی اسیا   بر نتیجه گیری:

، غیر مسوای ، کنورل نشت در ایصاالتها  موثر یر مصیری آب، بهینر سیاز  فرآیندها  یومید، اسوفاده مجدد از آبها  کندانم معدل  

اومویت و ائده آل یری  حامت بود. پم از آن برگشت دادن مج  از اومی  ، 1 ضری  یاثیر با ولوص با مییرها و یجهیزات پاالیشیگاه  

برا  جلوگیر  از بی هواز  مدن مج  فعال، هیچنی  افزایا زمان ها مخزن هوادهی جهت فراه  ساز  یعداد کافی میمروارگانیس 

بر حامت  8380/4با  ت ساز یمنواوها  اومویت دو  و بمارگیر  حوض 0031/4با  ماند هیدرومیمی فاضیالب هر دوسیاعت یمعار  

 ائده آل اسورایژ  سو  مشخص گردید.

 

 یرکیعات آمی فرار، پاالیشگاه نفت، آمودگی هوا، معمر عصعی مصنوعیکلیدی:  کلمات
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 مقدمه
آمودگی جو  بر یک نگرانی رو بر رمد در زمینر بهدامت 

ها از مرگ و میر انسان ٪14عیومی یعدید میده اسیت، یاریعا    

 3/2در واق ، بیا از  1 مییودمی در سییراسییر جهان را مییامد 

، یی  استا میلیارد نفر در کشیورهایی کر میزان آمودگی هوا نا 

میییامد یرکیعات  )VOC (. یرکیعات آمی فرار1،2کنندمی زندگی

، )بنزن BTEXها  هوا مانند گونرها  بی مییییار  از آالینده

، سردرد اسیت کر عوارضیی مانند   ،ایید بنزن و زایل (، یوموئ 

، سییردرگیی حامت یهوع، وسییوگی، حسییاسیییت، فمینگی ن

 قرارگیر  در مجاورتسییر،ان از اثرات  و 2روانی، سیرگیجر  

VOCs زایل  وحر غیرسر،انی برا  هسوند کر از ای  میان فاط 

اما بنزن و ایید بنزن بحور نشیگیر  وحر  عنوان میده است. 

 پایی ها  حوی در غلظتVOC  2بیاالیر سیییر،ان دامیییوند  

ا رواکنشها  فوومیییایی و افزایا گازها  گلخانر ا   یوانایی

   0.دارند 

زیاد  بر سییازگار  نیینعت با محیط زیسییت امروز یاکید 

وجود دارد. حامت ایده آل ای  اسیت کر ننعت یاثیر سویی بر  

محیط زیسییت ندامییور بامیید. اما واقعیت ای  اسییت کر ای    

ود ممی یاثیرات یا حد  اجوناب ناپذیر است و عیال مشخص

 وارده بر محیط زیسیییت غیرقیابد اجوناب هیا   کیر ریسیییک 

  اویر مزو  اندازه گیر  یرکیعات آمی در سییامها 3. بامییندمی

در هوا  محیط میییهرهیا و منا،ق نییینعوی   BTEX فرار و 

افزایا نشییی  گیر  دامیییور کر دمید آن یاثیرات مخرب ای  

د. باممی یرکیعات بر سیالمت موجودات زنده و محیط زیست 

بر ،ور  کر آیانم بی  امیللی یحایاات سیییر،ان، بنزن را بر 

یک سیییر،ان زا بر انسیییان معرفی نیوده عنوان یرکیعات گروه 

ناا یاثیر گذار  در یشیییمید هیا  VOCاسیییت. عالوه بر آن 

بر عهده در یروپوسییفر   PANنون ازون وهایی اکسییید کننده

هییا بر رو   VOC ازهییایی بخا، . عالوه بر ای 1-8. دارنیید

مزم  و حوی ، کییر بییاعییت اثرات م یییر حییاد هییایی انییدا 

 8،0موند، ناا دارند.می جها زاسر،ان زا و ها  مسییومیت 

 ،سیییر،ان باعت BTEX ،والنی مدت قرار گرفو  در معرض

و  ،، آسیی  بر اع ا  بدن مانند کعد، کلیر هنگا  یومد ناص در

، یوموئ  0 گرددمی آمری  و یشدید آس  ،سیسو  عصعی مرکز 

د و باعت نوروپایی نورویوکسییییک هسیییون ،ایید بنزن و زایل 

هیایوکسیک است و سیی  حامی کر بنزن ، درموندمی محیحی

با یوجر بر . 0مودمی یری  ماده مییییایی در بی  آنها محسوب 

گسوردگی ننای  نفت و گاز و ناا موثر ای  ننای  در ایجاد 

 و یعیی  میزان یرکیعات زیسیت محیحی، مناسایی ها  آمودگی

از اهییت ، جهیت ارائیر راهمیار کاها آمودگی هوا،    آمی فرار

ایید  ،با یوجر بر اینمر بنزن، یوموئ  .برووردار اسیییت بیاالیی 

هییشیییر در یومیید گیازهیا  گلخانر ا  از     بنزن و زایل  کیر 

میود هیراه با اثرات س  مناسی بر  می محصیوالت نفوی یافت 

دگی، اووالل در سیییسییو  عصییعی سییالمت انسییان مانند افسییر

 گردشها  ینفسییی و آسییی  بر سیییسییو ها  ، بییار مرکز 

کر  ROPدر مجاور واحد  ای  یرکیعات سییینجابر   1-1 وون

یمی از مهیوری  واحییدهییا  انوشیییار یرکیعییات آمی فرار در  

 پرداوور مید. در پژوها حاضر  پاالیشیگاه نفت آبادان اسیت،  

هوا از ها  اوموییت بند  سیییناریوها  حذی آالینده  جهیت 

پاالیشیگاه نفت آبادان  از معمر عصعی مصنوعی   R.O.Pواحد 

 ها معمر عصعی از جیلر ابزارها و روشمده است.  اسیوفاده 

محاظ  پیچیده برها  پیشیرفور و نوی  در امر معیر ساز  پدیده 

ها  روند. در ای  یمنیک، دادهمی یحلیید مفهومی بیر مییییار  

مود و آنگاه مدل، پم از می مشاهده ا ، بر مدل، آموزش داده

جا    را انسازبینی و مییعیرکار پیاآموزش، با دقت مناسی ،  

 دهدمی

یحایاات مشیییابهی در داود و وارز از کشیییور بر منظور 

حذی یرکیعات فرار در پاالیشییگاهها نییورت گرفور اسییت اما 

بمارگیر  رویمرد مدل سیییاز  و اسیییورایژ  محور بودن ای  

پژوها با در نظر گرفو  اومویت بند  سییناریوها برا  حذی 

VOC دروصوص پاالیشگاهها یا کنون نورت نتذیرفور است 

 در یحایق سابار پیشیینر،  محامعات و ا  کوابخانر بررسیی  در و
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 مشاهده نگردید. مذکور موضوع با ایران

 

 هامواد و روش
ها  گردآور  ا،العات در ای  پژوها ها و یمنیکروش

رور مناب  ا،العایی و سییوابق مییامدج جسییوجوها  اینورنوی، م

دات مشاه بردار  از مناب  وا  و فیا، محامعات کوابخانرمفید

 مراجعات سازمانی بود. کارمناسی و بازدید میدانی و

 

 منطقه مورد مطالعه

ر د واق  مرکز مییهرسییوان آبادان،در پاالیشییگاه نفت آبادان 

 ،ول واق  مده است. اسوان ووزسواندر  جنوب غربی ایران و

غرافیایی آن و عرض ج 208413/24منحار مذکور  جغرافییایی  

 .(1)ممد  است 230101/01

 

 روش کار

بامد. براسا  می کاربرد  _محامعر حاضر از نوع پژوهشی

( Literature Reviewمرور گسییورده سییوابق محامعایی یحایق )

بر  ،اع  از کو  و مناب  علیی معوعر، امیللیدر سح  ملی و بی 

  ISI  و  پژوهشی –علیی ننی  مااالت ه ، هنگا  و برجسیور 

 سایر مناب  قابد اسوناد در دسور  و  نیز  و
 

 
 موقعیت آبادان و پاالیشگاه نفت آبادان :۲ شکل

یری  پارامورها و فاکوورها  کالن و مه ، مصیییاحعر با اهد ف 

هوا ها  ورد محامعایی مؤثر در امر سیییناریوها  حذی آالینده

مؤمفر  3ر پاالیشیییگاه نفت آبادان، مشیییوید بر از واحد یصیییفی

زیر معیییار  31راهعرد  و نیز  (Criteria)معیییار  21 ،راهعرد 

(Sub-criteria راهعرد ) ،  جهت اسوناد ستم .مید اسیوخراز ،

علیی برآورد یعداد پرسیییشییینامر دمفی، مناب  و مراج  علیی 

 مخولف، یحت بررسیی دقیق کارمناسی، قرار گرفور و نهایوا  با 

گیر  مورد نظر، فرمول یوجر بر جیی  جوان  مؤثر در یصیی 

مورد اسیییوفاده، قرار کوکران انیییالحی برا  جوام  محدود، 

 گرفور است.

ها  دمفی ها  محلوب پرسیییشییینامرگیر  از نیونربا بهره

ننی  ، ه هیا  محیامعیایی مشیییابر   ،راحی میییده برا  حوزه

و  نیز  نیییاح  نظران در حوزه محیط زیسیییتبا مشیییورت 

، اقدا  بر ،راحی پرسشنامر دمفی ف مصاحعر با سایر افراد اهد 

دهی نظرات مورد نظر، گردیده اسییت. بر عالوه، جهت دوامت

افراد مخولف نییاح  نظر در اریعاب با ای   ارزمیییند و مؤثر

پژوها، یالش گردییده کیر بیر ینوع گروهها  هدی مخولف    

ر یعیی  حج  نیون .پرسیشنامر دمفی، یوجهی ویژه، منظور مود 

دمفی، فرمول کوکران یغییر یییافوییر )انیییالحی( برا  جوام  

میحییدود پیییاده گردییید و محییابق بییا وروجی آن، یعییداد   

پم از پرسیشنامر برآورد مد.  04ها  دمفی، معادل پرسیشینامر  

ها  پرسیییشییینامر دمفی یوسیییط افراد منوخ  گروه 04یمیید

بر اسیییا     هیدی، عیلییات آنیامیز آمار  نوای ،   گیانیر  پن 

 موغیر مناسایی مده، انجا  گرفت.   101ماایسات زوجی 

یو  " کر بع ا  ( SWOT)  "سیوات  "یمنیک یا مایریم 

 (TOWS )" مود، ابزار  برا  مناوت یهدیدها نیز نامیده می

ها  موجود در محیط وارجی یک سیییسییو  از یک و فرنییت

،ری ها  داولی آن از ها و قوت،ری و نیز بازمناسی ضعف

ننی  دیگر، بر منظور سییینجا وضیییعیت اسیییورایژیک و ه  

،راحی و یدوی  راهعرد ) اسورایژ  ها (، برا  هدایت بهینر، 

 3،14بامیید. پایدار سییاز  و کنورل راهعرد  سیییسییو  مزبور می
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مایریم سییوآت، یک نارنوب مفهومی اسییت کر برا  یلفیق 

گییذار  عوامیید درونی و بیرونی مؤثر بر سییییسیییو  و پییایییر 

راهعردها  کارآمد و اثربخا بر اسا  یعامد موغیرها  مزبور، 

ایجییاد میییده و ای  یمنیییک، ابزار  یوانینیید برا  یرغییی   

ها و اقدامات مؤثریر و گیران، جهیت ییافو  ییاکویک   یصییییی 

یمنیک سیییوآت، یمی از ، در واق  14-11بامییید پیاییداریر می  

ست راهعرد  اها  رای  و بسیار پرکاربرد برنامر ریز  یمنیک

کر ،ی آن، پم از اسیییوخراز فهرسیییت عوامد اسیییورایژیک  

ر  و گیساز ، یصیی وارجی و داولی مؤثر بر فرآیند یصیی 

 –گذار  اسییورایژیک و ارزیابی کلیر عوامد محیحی سیییاسییت

و هییا راهعرد ، اع  از ناییاب قوت، ناییاب ضیییعف، فرنیییت 

)  یهیدییدهیا، براسیییا  یرکیی  ای  عوامیید، انواع راهعردهیا     

یهاجیی، ها  اسیییورایژ ( نهیارگیانیر  میییامدج اسیییورایژ     

انال  گرایانر و ها  محافظر کارانر، اسیورایژ  ها  اسیورایژ  

گردد ییا موعیاقعا ، فرآیند   ییدافعی ،راحی می هیا   اسیییورایژ 

مخولف بر منظور انوخاب موارد مورد ها  ارزیابی اسیییورایژ 

ا  و نهایو یحابق بیشیییور با اهدای سیییازمان، نیییورت پذیرفور 

وخاب ان، فهرسیت اسورایژ  محلوب، بهینر و نهایی و اثر بخا 

 .11موند 

 ANN(Artificialها  عصیییعی مصییینوعیمنیک میییعمری

Neural Network) ،    و  یری از مییحعوب بییر عینیوان ییمیی

ها  مدل معونی برها  هوش مصییینوعی یمنیک کیارآمیدیری   

و  هامدلمغز انسیییان، از جیلر برگرفویر میییده از  رییاضیییی  

چیده ها  پیساز  پدیدهها  پیشرفور و نوی  در امر معیرروش

برا  مدمساز   12-12 بر محاظ یحلید مفهومی، بر مییار میرود 

 ،آنگاه مود.می ا ، بر مدل، آموزش دادهها  مشاهده، دادهابودا

بینی و کییار پیا مییدل، پم از آموزش، بییا دقییت منییاسییی ،

ا  ها  اویر، بر گونر،ی سییال. دهدمی سییاز  را انجا مییعیر

و  ساز امیللی و ملی، موارد پیادهقابد مالحظر، در سحو  بی 

کر با  است، گسورش یافور مصنوعیها  عصیعی  میعمر  کاربرد

یوجیر بیر میاهییت و ینوع ای  کیاربردها، سیییاووار و قوانی       

 و قابد مالحظر، موفاوت ینیز در سححها یادگیر  حاک  بر آن

بینی رود پیابا یوجر بر اینمر انوظار می 3-10 بامییید.می مونوع

  ،راحی میییده، در ،ی یک گانر10ها  اومویت اسیییورایژ 

  زمانی آینده نورت پذیرد، مذا در پژوها حاضر، بر دو بازه

  عصعی ا  کر میعمر بامید. بر گونر   عصیعی، نیاز می میعمر 

زیرمعیارها را ها، معیارها و اول، مایادیر امویازدهی وزنی مؤمفر 

ساز  نیاید یا در یک ماح  نسیعت بر زمان سینجا آنها مدل  

بینی نیاید زمانی واص در آینده، ماادیر امویازدهی مده را پیا

ها  سییاز  اسییورایژ    عصییعی دو ، فرآیند مدلو مییعمر

ارها ها، معیبند  میده را نسعت بر ماادیر امویاز  مؤمفر اومویت

  ای  د. بیر ععیارت دیگر بر پیاییر    و زیرمعییارهیا اجرا نیییایی   

  عصعی اول )یعنی ماادیر نیره دهی امگوریو ، وروجی معمر

ها، معیارها و زیرمعیارها در یک زمان واص از   مؤمفرمیییده

میییود، یا   عصیییعی دو  داده میآینده(، بر ورود  میییعمر

ها  اومویت بند  مده در یک زمان واص از آینده، اسورایژ 

در واق  ورود  زمان بعنوان ورود  میییعمر  بینی میییود.پیا

پارامور حانید از ماایسات زوجی بعنوان   101عصیعی اول، و  

پییارامور  101وروجی بود. برا  میییعمییر عصیییعی دو  میزان 

اند حپارامور  31وروجی از مدل اول بعنوان ورود  معمر و 

اسورایژ ، وروجی معمر دو  یعریف  10از ماایسیات زوجی  

 TOPSISبا مدل ها ومویت بند  اسییورایژ در نهایت ا  میید.

 انجا  گرفت.

 

 هایافته

هوا جن  واحد ها  نوای  ماادیر اندازه گیر  میده آالینده 

ROP    1231پاالیشیگاه نفت آبادان در دوره یک سامر در سال 

روش نیونر بردار  با یوجر بر  .بامیییدمی محابق جداول ذید

 NIOSHاز روش  Group Aدر دسیییوییر  BTEXقرار گرفو  

هوا با اسوفاده از روش اسوخراز ها  اسوفاده مد. آالینده 1501

بمار برده مد. کار آنامیز   (Solvent Extraction)بر وسیلر حالل

 FIDمییوییمییر جییاذب نیییییز یییوسییییط دسیییییوییگییاه       
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GASCHROMATOGRAF (GC)  سیییاوت کیتانیAgilent 

 0، 2، 2، 1در جداول ها . یافورکشیور آمریما انجا  میده است  

 آورده مده است.

 

 
پاالیشگاه  ROPجن  واحد BTEX ماادیر اندازه گیر  میده    :۲ جدول

 (1231نفت آبادان )بهار 

 مقدار واحد فاکتور

 µg/m3 11/1183 بنزن

 µg/m3 23/2822 یلوئ 

 µg/m3 04/283 ایید بنزن

 µg/m3 10/1238 زایل 

 

 

 

پاالیشگاه  ROPجن  واحد BTEX ماادیر اندازه گیر  میده    :۱جدول 

 (1231نفت آبادان )یابسوان 

 مقدار واحد فاکتور

 µg/m3 40/1041 بنزن

 µg/m3 11/010 یلوئ 

 µg/m3 02/121 ایید بنزن

 µg/m3 00/804 زایل 

 

 

 

پاالیشگاه  ROPجن  واحد BTEX ماادیر اندازه گیر  مده   :3جدول 

 (1231نفت آبادان )پاییز 

 مقدار واحد فاکتور

 µg/m3 02/1481 بنزن

 µg/m3 23/2822 یلوئ 

 µg/m3 04/283 ایید بنزن

 µg/m3 10/1238 زایل 

 

 

 

 

پاالیشییگاه  ROPجن  واحد BTEX ماادیر اندازه گیر  مییده  :4جدول 

 (1231نفت آبادان )زمسوان 

 مقدار واحد فاکتور

 µg/m3 82/1000 بنزن

 µg/m3 13/2234 یلوئ 

 µg/m3 81/204 ایید بنزن

 µg/m3 30/1222 زایل 

 

 

گیر  از فنون و   محییامعییایی، بییا بهرهدر ،ی ای  مرحلییر

ها  میدانی، ق اوت کارمناسی، هایی مشوید بر بررسییمنیک

گفوگو  نهره بیر نهره بیا وعرگان و عوامد دسیییت اندرکار   

، اه  مسائد اثرگذار (SWOT)،ر  و هیچنی  مایریم سوات 

راهعرد  بیرونی و درونی در رابحیر بیا نااب قوت و ضیییعف   

با اسییوفاده از فرآیند ، اسییوخراز گردید. سییتم ROPسیییسییو  

  دسییواوردها  گیر  از کلیربا بهره ،مییناووی پژوهاروش

سیییاز    مدلقعلی محیامعات و در راسیییوا  ورود بر مرحلر 

ه ،راحی و یرسی  گردید، مرایعیبینی مده، دروت سلسلرپیا

 (2)ممد است.

از ها VOCاسییورایژ  اسییاسییی برا  حذی   10در نهایت 

 مشخص مد. ROPواحد 

ها حاک  بر پژوها کاربرد  بر معنیا  میییرایط و ویژگی 

ها  مخولف و موداول آمار  ها و روشحاضر، از میان فرمول

یعیی  حج  نیونر دمفی، فرمول کوکران یغییر یافور )انالحی( 

، انوخاب گردید و محابق با وروجی 13-18برا  جوام  محیدود  

پرسییشیینامر برآورد  04ها  دمفی، معادل آن، یعداد پرسییشیینامر

 .مده است

پرسشنامر دمفی مورد اسوفاده یوسط افراد  04پم از یمیید

  هدی، عیلیات آنامیز آمار  نوای ، گانرها  پن گروهمنوخ  

موغیر مناسایی مده، نورت  101بر اسیا  ماایسیات زوجی   

 (2پذیرفت. )ممد 
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 ساز دروت سلسلر مرایعی در فرآیند مدل :۱شکل

 
 

 
 یمدیگرمورد بررسی نسعت بر ها    زوجی مؤمفرماایسر :3شکل 

 

 

 نوای  کلی محاسعر آمفا  کرونعاخ در یحایق :۰ جدول

 آلفای کرونباخ کل تعداد آیتم نوع پارامتر مورد محاسبه

 322/4 101 میانگی   

 

نرخ ناسازگار  مربوب بر ماایسات زوجی مربوب بر یعیی  

ها، یرمعیارها و اسیییورایژ ز یارها،ها، معمؤمفیر اهیییت و وزن  

د مور یسات،ماا یممایر  سازگاراسیت. بنابرای ،  4.1کیور از 

. نوای  یفصییییلی و کلی 11-10بامییند ییأیید بوده و قابد قعول م

، قابد 3آمفیا  کرونعیاخ در یحایق، محیابق با مندرجات جدول   

 بامد.مالحظر می
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 مود، ماادیر ضرای مشاهده می 3گونر کر در جدول هیان

ها  دمفی یمیید مییده، بر آمفا  کرونعاخ کد در پرسییشیینامر 

بیامییید کیر بر دمید فرایر بودن از   می 322/4مییانگی  معیادل   

 . 13، مؤید پایایی یحایق بود 0/4ماوص معنا  عدد  

 ها  آمار  نورت پذیرفور، ابودابر اسا  یجزیر و یحلید

ضییی  یشییری  عنانییر انییلی سییاووار ، یواب  و امگوریو    

Matlabافزار، انجا  ها  مورد نظر در محیط ای  نر ، کدنویسی

  عصییعی   منحق حاک  در مییعمرو آنگاه بر پایر 24-21 مییده

سییاز  مورد نظر، بر اجرا در آمده و (، مدلANNمصیینوعی )

ها  دهی اسییورایژ ها  مدل، کار وزنبدی  یریی ، وروجی

ده و بر هیی  مورد ق ییاوت گذاررا   ،راحی مییده گانر 10

ها  یسیییت و وحا  ها  آموزش، دادهها  دادهمنظور گرای

 آموزش، ارائر گردیده است.

ها، معیارها و زیرمعیارها  در ای  یحایق، بر اسییا  مؤمفر

ها  دمفی ،راحی مده، یک سر  موغیر یوسط افراد پرسشنامر

اند دهی مده  زوجی و نیرهها  هدی منوخ ، ماایسیر گروه

دهی و اموییاز هییان پارامورها،   نهیایویا  مونیاسییی  بیا نیره    ییا  

ضینا  با یوجر بر  .بند  موندها  پیشنهاد ، اومویتاسیورایژ  

  گانر10ها  بینی اومویت اسییورایژ رود پیااینمر انوظار می

آینده نورت پذیرد، مذا  در   زمانی،راحی مده، ،ی یک بازه

بامیید. بر ، نیاز می  عصییعیدر پژوها حاضییر، بر دو مییعمر

  عصیییعی اول، ماادیر امویازدهی وزنی ا  کیر میییعمر گونیر 

ها، معیارها و زیرمعیارها را نسییعت بر زمان سیینجا آنها مؤمفر

ساز  نیاید یا در یک ماح  زمانی واص در آینده، ماادیر مدل

 0بینی نیاید ) بازه زمانی یک سال را بر امویازدهی مده را پیا

  عصییعی دو ، فرآیند اهر یاسییی  کرد(و مییعمرم 2بازه زمانی 

بند  مده را نسعت بر ماادیر ها  اومویتساز  اسورایژ مدل

. بر ععارت اجرا نیایدها، معیارها و زیرمعیارها اموییاز  مؤمفیر  

بر   عصعی اول )  ای  امگوریو ، وروجی میعمر دیگر بر پایر

عیارها و ها، م  مؤمفیر مایادیر نیره دهی میییده  ععیارت دیگر 

  زیرمعیارها در یک زمان واص از آینده(، بر ورود  میییعمر

ها  اومویت بند  مده در ، یا اسیورایژ  مید عصیعی دو  داده  

 بینی مود.یک زمان واص از آینده، پیا

 

 ی عصبی اولمدل شبکه

و  هاها، زیرمومفرساز  مومفردر ای  یحایق، بر منظور مدل

، از یک Matlabافزار ها در نر معییارها و هیچنی  اسیییورایژ  

گردید.  اسوفاده   عصیعی با میعمر پرسیتورون نند الیر   میعمر 

  عصییعی، بر سر ها  مورد اسیوفاده برا  ای  مدل میعمر  داده

ای   بند  مدند. بر  آموزمی، ارزیابی و آزمایشی یاسی دسور

ها درنیید داده 13ها برا  آموزش و درنیید داده 83اسییا ، 

. ها برا  آزمایا یعلق گرفتدرنییید داده 24ی و برا  ارزیاب

   عصعی اول نشان داده مده است.ساووار معمر 0در ممد 

 

 

 
 

 Matlabافزار  عصعی اول در نر ساووار معمر: 4شکل 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

he
.8

.1
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

he
.a

bz
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/jehe.8.1.1
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-802-fa.html


 مصنوعی نفت با استفاده از مدل شبکه عصبی پاالیشگاه R.O.Pاز واحدهای  اولویت بندی سناریوهای حذف ترکیبات آلی فرار

    ۱911 پاییز ،۱ شماره تم،شه سال ط،یمح بهداشت یمهندس مجله♦      8

 
 مراحد آموزش، ارزیابی و آزمونماایسر ماادیر موناظر مشاهدایی و محاسعایی با معمر عصعی اول برا   :۰شکل 

 

 

  مورد اسیییوفاده در الیر میانی میییعمرها  یعیداد نورون 

نورون انوخاب میید. هیچنی   2 عصییعی اول، با سییعی و وحا،

یاب  انواال مناسی  برا  الیر میانی و وروجی معمر بر یریی   

بدسییت آمد.  (tansig) سیییگیوئید یانژانت و (purelinوحی )

 1320عالوه برای  یعداد یمرار مناسیی  برا  آموزش مییعمر،  

، میانگی  مربعات وحا بی  0بیدسیییت آمد. با یوجر بر جدول  

ماادیر مشاهدایی و محاسعایی با معمر عصعی اول برا  مراحد 

 38/2، 21/2آموزش، ارزیابی و آزمون مییعمر بر یریی  برابر با 

هیعسیییوگی بی  ماادیر ، ضیییری  می بامییید. هیچنی 12/2و 

مشییاهدایی و محاسییعایی با مییعمر عصییعی اول برا  مراحد   

، 0114/4آموزش، ارزییابی و آزمون میییعمیر بر یریی  برابر با  

 بدست آمد.0311/4و  0142/4

ماایسیر ماادیر موناظر مشییاهدایی و محاسعایی با   3میمد  

مییعمر عصییعی اول برا  مراحد آموزش، ارزیابی و آزمون را  

، محور افای ماادیر 3د. در نیودارها  در مییمد دهمی نشییان

واقعی و محور عیود ، ماادیر محاسیعایی با معمر عصعی نوع  

برا  مراحد آموزش، ها اول اسییت. معادمر وط برازش بر داده

ر با یوجر بر ماادی ارزیابی و آزمون معمر نشان داده مده است.

دقت با ای  ساووار، از  آمار ، معمر عصعی اولها  میاوص 

ا، هسیییاز  وزن مومفرو عیلمرد نسیییعوا قابد قعومی در میییعیر

 .ها برووردار استمعیارها و زیرمومفر

نسیییعت بر یعداد   (MSE)یغییرات میانگی  مربعات وحا 

  یمرار آموزش برا  مراحد آموزش، ارزیابی و آزمون مییعمر

نشان داده مده است. با یوجر بر ممد  8عصیعی اول در ممد  

یغییرات میانگی  مربعات وحا نسعت بر یعداد یمرار ، نیودار 0

روند  آموزش برا  مراحید آموزش، ارزیابی و آزمون میییعمر 

نزومی دامور است. هیچنی  مناس  یری  یعداد یمرار آموزش 

بدسیییت آمد بحور  کر بهوری  عیلمرد میییعمر  1320برابر با 

 زشارزیابی مییعمر بر ازا  ای  یعداد یمرار آموها  برا  داده

 بدست آمد.38/2برابر با 
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   عصعی اولنسعت بر یعداد یمرار آموزش برا  مراحد آموزش، ارزیابی و آزمون معمر (MSE)یغییرات میانگی  مربعات وحا ج 6شکل 

 

 
 Matlabافزار   عصعی دو  در نر ساووار معمر :7شکل 

 

 ی عصبی دوممدل شبکه

  عصییعی دو ، از مدل پرستورون سیاز  میعمر  برا  مدل

اسیوفاده مییده اسیت. بر منظور یعی  بهوری  سییاووار   ر نند الی

ا  بر اسها ساز  اسورایژ عصیعی مصینوعی در میعیر    میعمر 

ها  عصیییعی و زیرمومفر ها، میییعمرها وزن مومفیر هیا، معیار  

مصنوعی مخولف با ساووارها  مخولف از محاظ نوع امگوریو  

ها  الیر میانی و آموزش میییعمیر، نوع یاب  انواال، یعداد نرون 

آموزش در نظر گرفور مییید. سیییتم اقدا  بر یعداد یمرارها  

گردید و بر ازا  هر معمر ها آموزش و آزمون هر یک از معمر

  وحا بیمیاوص آمار  ضری  رگرسیون و میانگی  مربعات  

ماادیر مشییاهدایی و محاسییعایی با مییعمر عصییعی مصیینوعی   

ها  مورد اسییوفاده برا  ای  مدل بر سییر محاسییعر گردید. داده

  بند  مده و بر ایدسیور آموزمیی، ارزیابی و آزمایشی یاسی   

ها درنیید داده 13ها برا  آموزش و درنیید داده 83اسییا ، 

ن میییعمر یعلق برا  آزموها درنییید داده 24برا  ارزییابی و  

 افزار  عصییعی دو  در نر سییاووار مییعمر  0 گرفت. مییمد

Matlab دهد.می را نشان 

  عصییعی مناسیی  در الیر میانی مییعمر ها  یعداد نورون

نورون بدسیییت آمد. هیچنی  یاب   24با سیییعی و وحا،  ، دو 

 حیو انواال مناس  برا  الیر میانی و وروجی معمر بر یریی 

(purelin) سیییگیوئید یانژانت و (tansig)  بدسییت آمد. عالوه

حاند  3100برای  یعداد یمرار مناسی  برا  آموزش میعمر،   

میانگی  مربعات وحا بی  ماادیر مشاهدایی و محاسعایی با . مد

معمر عصعی دو  برا  مراحد آموزش، ارزیابی و آزمون معمر 

، می بییامییید. هیچنی 20/1و  11/1، 31/4بیر یریییی  برابر بییا 

ری  هیعسیوگی بی  ماادیر مشاهدایی و محاسعایی با معمر  ضی 

عصییعی دو  برا  مراحد آموزش، ارزیابی و آزمون مییعمر بر  

بدست آمد. با یوجر 8833/4و  8143/4، 1311/4یریی  برابر با
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آمار ، معمر عصعی دو  با ای  ساووار، ها  بر ماادیر ماوص

ر بروورداا هساز  اسورایژ از دقت و عیلمرد ووبی در میعیر 

 است.

ماایسیر ماادیر موناظر مشییاهدایی و محاسعایی با   1میمد  

مییعمر عصییعی دو  برا  مراحد آموزش، ارزیابی و آزمون را  

محور افای ماادیر واقعی و محور در ای  ممد دهد. می نشیان 

عیود ، ماادیر محاسییعایی با مییعمر عصییعی نوع دو  اسییت.  

ی مشاهدایی و محاسعای، ضری  هیعسوگی بی  ماادیر هیچنی 

بدسییت  0318/4برابر با ها با مییعمر عصییعی دو  برا  کد داده

 آمد. 

 

 
 ماایسر ماادیر موناظر مشاهدایی و محاسعایی با معمر عصعی دو  برا  مراحد آموزش، ارزیابی و آزمون :۰ شکل

 

 
   عصعی دو نسعت بر یعداد یمرار آموزش برا  مراحد آموزش، ارزیابی و آزمون معمر (MSE)یغییرات میانگی  مربعات وحا  ج۹شکل 
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، نیودار یغییرات میانگی  مربعات وحا 3با یوجر بر مییمد 

نسییعت بر یعداد یمرار آموزش برا  مراحد آموزش، ارزیابی و 

س  یری  روند نزومی دامیور است. هیچنی  منا  آزمون میعمر 

بدست آمد. بحور  کر بهوری   3100یعداد یمرار آموزش برابر 

ها  ارزیابی معمر بر ازا  ای  یعداد عیلمرد میعمر برا  داده 

 می بامد.11/1یمرار آموزش برابر با 

از  برا  اومویت بند  سناریوها  حذی یرکیعات آمی فرار

اسییوفاده  TOPSISنفت آبادان از  پاالیشییگاه R.O.Pواحدها  

گردیید کیر یمی از محی   یری  رومیییها  علیی و مدیریوی   

یوان بر مفهو  سییاده و می یصیییی  گیر  اسییت. از مزایا  آن

منحای، بازده محاسیعایی و یوانایی اندازه گیر  عیلمرد نسییعی  

برا  هر گزینر بر میمد ریاضیی، امییاره کرد. در ابودا یشمید   

سییان نییورت گرفت. نفر از کارمیینا 3مایریم یصیییی  با نظر 

ر ا  مد. داز ،ریق نر  اقلیدسی انجها ستم نرمامیزه کردن داده

گا  سو  ایجاد مایریم بی مایا  وزی  با حانل رب ماادیر 

اسواندارد هر ماوص در اوزان مربو،ر )بر ،عق وروجی معمر 

بعد  محاسییعر ائده آل ها  در گا  عصییعی( محاسییعر گردید. 

لر یا نزدیمی بر آنها مشخص مد. مثعت و ائده آل منفی و فان

در میایریم نهیایی نویای  کر معی  نزدیمی بر ائده آل مثعت و    

 .14دور  از ائده آل منفی است، مشخص مد. ممد 

 

 هامنفی و ریعر بند  گزینرمحاسعر نزدیمی بر راه حد ائده آل مثعت و  :6جدول

 ضریب نزدیکی تیجهن

  فرآیندها  یومید، اسوفاده محدد از آبهاکیینر سیاز  پسیاب یومید  در کاروانر از ،ریق کنورل موثر یر مصیری آب، بهینر ساز     

 غیر مسوای ، کنورل نشت در ایصاالت، میرها و یحهیزات پاالیشگاهها  کندانم معدل

1 

برا  جلوگیر  از بی هواز  مییدن مج  ها برگشییت دادن مج  از مخزن هوادهی جهت فراه  سییاز  یعداد کافی میمروارگانیسیی  

 درومیمی فاضالب هر دوساعت یمعارفعال، هیچنی  افزایا زمان ماند هی

9977/0 

 9796/0 یمنواوت ساز ها  بمارگیر  حوض

هوادهی بحور دائیی جهت اجوناب از مشییمالت مربوب بر عیلمرد کنترسییورها و ووردگی یجهیزات و در  ها  رف  انسییداد نازل

 نهایت کاها راندمان یصفیر

9991/0 

 7799/0 بععارت دیگر افزایا میزان دف  مج  برا  کاها عیر آنجلوگیر  از اضافر مدن عیر مج  در سیسو  

 3763/0 ورود موادسیی و جلوگیر  از ورود آن بر یصفیر وانرها  مناسایی محد

 3277/0 جی  آور  دائ  مواد مناور مده رو  مخزن مناورساز  و مخزن رسوب گیر  اومیر

 2673/0 بیهواز  جهت حفظ درجر حرارت مناس  برا  فرآیندها  بیوموییمی یصفیرایجاد یک الیر مواد مناور بر رو  پساب مخزن 

 2117/0 برقرار ساز  مرایط اووالب کامد و امگوها  یمنواوت یال،  در سریاسر حوضچر هوادهی از ،ریق رف  گرفوگی دیفیوزها

مج  برگشیوی بر سیییسو  در فصول مخولف  افزایا غلظت مج  فعال در مخزن هوادهی از ،ریق کاها مج  دف  میده و افزایا  

 سال و موناس  با سرد  هوا

2031/0 

 1973/0 افزایا زمان ماند سیسو  برا  فصول زمسوان از ،ریق یک اسوخر یا مخزن هوادهی اضافر

 1110/0 میلییور بر یصفیر وانر جهت جلوگیر  از مشمد انسداد پیپ ها 3اجوناب از انواال ذرات بزرگور از 

 1003/0 ده از یک مخزن موعادمساز  جریان ورود  و هیچنی  پیا یصفیراسوفا

ینظی  میزان یزریق هوا از کیترسیورپیسیوونی بر مخزن جهت فشیار میناورساز برا  جلوگیر  از بروز جریان دره  و یوربومنت و     

 هواها  نعود آرا  حعاب

0799/0 

 
 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

he
.8

.1
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

he
.a

bz
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/jehe.8.1.1
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-802-fa.html


 مصنوعی نفت با استفاده از مدل شبکه عصبی پاالیشگاه R.O.Pاز واحدهای  اولویت بندی سناریوهای حذف ترکیبات آلی فرار

    ۱911 پاییز ،۱ شماره تم،شه سال ط،یمح بهداشت یمهندس مجله♦      ۱2

 بحث
نینعوی بشیر در سییامها  اویر، عاملی مه  در   ها  فعامیت

آمی فرار در جو زمی  بوده است و هیچنی  ها  انوشار آالینده

هر نر سییح  انوظارات مییهروندان برا  دامییو  زندگی بلند  

مدت و با کیفیت یر بیشور بامد و مرایط اقوصاد  و اجویاعی، 

برا  پاسخ بر آن مناس  یر بامد، ماوص امید فرهنگی جامعر 

دهد. از سییو  دیگر ،ی می بر زندگی رمیید بیشییور  نشییان 

مییور بررسییی اریعاب میان رمیید اقوصییاد  و میزان گذها  دهر

یخری  محیط زیسیییت و نیز، رابحر مصیییری انری  با محیط 

زیسییت در کانون یوجر محااان قرار گرفور اسییت. در محامعر  

فحر  و برزگر، مدل ارائر مده برا  انوشار آمودگی هوا، یابعی 

از رمیید اقوصییاد ، نابرابر  درآمد، جیعیت و مصییری انری  

بدی  منظور اثر رمد اقوصاد ، ماوص نابرابر  درآمد اسیت.  

)ضییری  جینی(، جیعیت و مصییری انری  بر میزان آمودگی  

هوا، بیا اسیییوفیاده از روش داده یلفیای )پیاند( در یعداد  از    

 مود. نوای می )مامد ایران( بررسیکشیورها  در حال یوسعر  

 بیانگر آن اسییت کر رمیید اقوصییاد  اثر  معنادار و مثعت بر  

در ای  یحایق پیا  آمودگی هوا در کشییورها  مورد نظر دارد.

بینی مییعمر عصییعی برا  آمودگی هوا بر ماادیر واقعی بسیییار  

نزدیک بوده است. ای  پیا بینی از نوع داود نیونر ا  است. 

ت یواند بر ووبی روند یغییرات سالممی بنابرای  میعمر عصعی 

ان ر عصییعی، بر عنودر نهایت مییعم در ایران را پیا بینی کند.

ساز  عوامد موثر بر سالمت، بر  یک روش غیر وحی در مدل

 .   22 ووبی عید کرده است

ماامر ا  ارائر کرد کر در آن یاکید مده  2411کایا در سال 

روش یصییییی  گیر  ننید معیاره  اسیییت کر   TOPSISبود، 

ها  از راه حدها بهوری  گزینر را بر وسییلر محاسیعر   فانلر  

ان کارمناسها  آل مثعت و منفی بر اسیا  ارزمیابی نیره ائده 

ند با یوامی کند و ی ور  فاز  ابزار  قو  اسیییت کرمی یعیی 

ناقص رو بر بی ا،یینانی در وصوص ا،العات ذهنی، معه  و 

 22رو مود.

حید ها  ارزییابی میییرکیت   "در مایامیر دیگر بیا عنوان    

لر ا  پسیییییانیدهیا  وحرناس با اسیییوفاده از روش دو مرح   

TOPSIS  وAHP "  آمده است، پسیاند وحرناس میم  است

موج  یهدید سیالمت انسیان و محیط زیسیت موند و انواال    

ایی  آنها بسیار مه  است. در ای  پژوها از روش دو مرحلر 

حید و ناد برا  یومید کنندگان ها  ا  برا  ارزیابی مییرکت

 AHPو  TOPSISها  پسیییییاندها  وحرناس میییامد روش 

 20 وفاده مده استاس

ها  بیر منظور اوموییت بند  سیییناریوها  حذی آالینده  

پاالیشیییگاه نفت آبادان با  R.O.Pاز واحیدهیا      (VOC)هوا

مصنوعی، وزن معیارها با اسوفاده  اسیوفاده از مدل معمر عصعی 

 10ها  از میعمر عصیعی مصینوعی و اومویت بند  اسورایژ    

بر  10اومویت اول یا  انجا  گرفت. TOPSISگانر با اسوفاده از 

 ای  اسا  مامدج

ج کیینر سییاز  پسییاب یومید  در کاروانر از ،ریق  1ریعر 

کنورل موثر یر مصیییری آب، بهینر سیییاز  فرآیندها  یومید، 

غیر مسوای ، کنورل ها  اسیوفاده مجدد از آبها  کندانم معدل 

 نشت در ایصاالت، میرها و یجهیزات پاالیشگاه

رگشییت دادن مج  از مخزن هوادهی جهت فراه  ج ب2ریعر 

برا  جلوگیر  از بی ها سیییاز  یعداد کافی میمروارگانیسییی 

هواز  مدن مج  فعال، هیچنی  افزایا زمان ماند هیدرومیمی 

 فاضالب هر دوساعت یمعار

 یمنواوت ساز ها  ج بمارگیر  حوض2ریعر 

هوادهی بحور دائیی جهت ها  ج رف  انسیییداد نازل0ریعر 

اجوناب از مشمالت مربوب بر عیلمرد کنترسورها و ووردگی 

 یجهیزات و در نهایت کاها راندمان یصفیر

ج جلوگیر  از اضییافر مییدن عیر مج  در سیییسییو   3ریعر 

 بععارت دیگر افزایا میزان دف  مج  برا  کاها عیر آن

ورود موادسیی و جلوگیر  از ها  ج میناسایی محد 8ریعر 

 رورود آن بر یصفیر وان

ج جی  آور  دائ  مواد میییناور میییده رو  مخزن 0ریعر 
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 مناورساز  و مخزن رسوب گیر  اومیر

ج ایجاد یک الیر مواد مییناور بر رو  پسییاب مخزن  1ریعر 

بیهواز  جهت حفظ درجر حرارت مناسییی  برا  فرآیندها  

 بیوموییمی یصفیر

ج برقرار سیییاز  میییرایط اووالب کامد و امگوها  3ریعر 

در سیریاسیر حوضچر هوادهی از ،ریق رف     یمنواوت یال، 

 گرفوگی دیفیوزها

ج افزایا غلظیت مج  فعال در مخزن هوادهی از  14ریعیر  

،ریق کاها مج  دف  مده و افزایا مج  برگشوی بر سیسو  

 در فصول مخولف سال و موناس  با سرد  هوا

ج افزایا زمان ماند سییسو  برا  فصول زمسوان از  11ریعر 

 یا مخزن هوادهی اضافر،ریق یک اسوخر 

میلییور بییر  3ج اجونیاب از انوایال ذرات بزرگور از   12ریعیر  

 یصفیر وانر جهت جلوگیر  از مشمد انسداد پیپ ها

ج اسیوفاده از یک مخزن موعادمساز  جریان ورود   12ریعر 

 و هیچنی  پیا یصفیر

ج ینظی  میزان یزریق هوا از کیترسییورپیسییوونی بر  10ریعر 

مییناورسییاز برا  جلوگیر  از بروز جریان مخزن جهت فشیار  

 بود. هواها  دره  و یوربومنت و نعود آرا  حعاب

 

پیشننندنادات و راهکناراهنا در ارتبان با نتای  ای     

 مطالعه

یواند در محامعات می روش بر کار گرفور مده درای  محامعر

مشابر، در سایر ننای  مریعط بمار برده مودرف  ناایص مربوب 

هوا در ها  کنورمی انوشیییار آالیندهها  یسیییو بیر فرآیند سییی 

 پاالیشگاه

منظ  و بازنگر  برا  ارزیابی و مدیریت ها  انجیا  پایا 

جهت کاها و بر حداقد رسیدن میزان بنزن، یلوئ ، ایید بنزن 

در سیالمت انسان  ها و زایل ، با یوجر بر ناا موثر ای  آالینده

 و محیط زیست

 

 گیرینتیجه

اوموییت بنید  سییینیاریوهیا  حذی     پژوها حیاضیییر  

پاالیشیییگاه نفت  R.O.Pاز واحدها    (VOC)هواها  آالینده

مصنوعی است. کر کد  آبادان با اسیوفاده از مدل میعمر عصیعی   

.بر ای  منظور ما از دو  در محیط مول  انجا  گرفتها نویسییی

میعمر عصعی اسوفاده کردی  کر وروجی معمر عصعی اول، بر  

عصییعی دو  بود و در نهایت نوای  نهایی عنوان ورود  مییعمر 

و اومویت بند  آنها با اسوفاده از اسورایژ  منوخ   10یسیر  اام

 نورت پذیرفت. TOPSISمدل 

پاالیشییگاه  ROPاز واحد  VOCبرا  حذی  اول سییناریو

ز ،ریق ا پاالیشگاه کیینر سیاز  پساب یومید  در  ،نفت آبادان

کنورل موثر یر مصیییری آب، بهینر سیییاز  فرآیندها  یومید، 

غیر مسوای ، کنورل ها  از آبها  کندانم معدل ددجاسیوفاده م 

درجر با  هیزات پاالیشییگاهجنشییت در ایصییاالت، میییرها و ی 

ج برگشییت دادن مج   اومویت دو ،  برگزیده گردید. 1ولوص 

کییافی از میخیزن هیوادهی جهییت فراه  سییییاز  یعییداد     

برا  جلوگیر  از بی هواز  میییدن مج  ها میمروارگانیسییی 

فعیال، هیچنی  افزایا زمیان ماند هیدرومیمی فاضیییالب هر   

و اومویت سیییو ،   0031/4دوسیییاعت یمعار با درجر ولوص 

یمنواویت سیییاز  با درجر ولوص  هیا   بمیارگیر  حوض 

 ریعر بند  مدند. 8380/4

عیارها  مؤثر اگر نر سیعی مده است کر معیارها و زیر م 

در انوخیاب بهوری  گزینیر اوموییت بند  سیییناریوها  حذی    

برا   یوانمی یرکیعات آمی فرار بر ،ورکامد انوخاب مود، ومی

دسیییوییابی بیر انوخاب دقیق یر، معیارها و زیرمعیارهایی را کر   

احویاال  در انجا  ای  پژوها درنظر گرفور نشیییده اند را مورد 

 یجزیر و یحلید قرار داد

مانند  (Conceptual Models)سیییوفاده از مدمها  مفهومیا

DPSIR   ییاVENSIM  کشیییف روابط علی و معلومی بر  برا

هوا، در ها  منظور ایخیاذ راهمیار درمیانی در کیاها آالینده    

 آییها  پژوها
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در محامعات آیی برا  نشان دادن QSPM اسیوفاده از مدل  

کر برا  هر هایی بر اسا  وزنها جذابیت هر یک از اسورایژ 

محاسییعر گردیده اسییت. بععارت   SWOTسییناریو در مایریم 

را ریعیر بند  کیی کرده و  هیا  دیگر بیا ای  عیید اسیییورایژ   

 بامدمی ق اوت واض  یر است و اعوعار کار معوعریر

 سپاسگزاری
ر در کبامیید می پژوها حاضییر قسیییوی از رسییامر دکورا 

 پذیرفور است.دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نورت 
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ABSTRACT 

 

Background: Oil is vital in many industries and is the most important source of energy supply 

internationally, accounting for 32% of energy supply in Europe and Asia and more than 53% in the 

Middle East. Given the position that the petrochemical industry has found today, its damage to human 

health and the environment should not be overlooked. Refineries today emit millions of pounds of 

pollutants into the air, which poses a serious threat to human health and the environment, and seriously 

damages the quality of life of people living in industrial communities. Therefore, in this study, using the 

logic and algorithm used in the artificial neural network model, the weight prioritization of the strategies 

and the prediction of future conditions governing the plan have been done, and finally the final ranking 

was done with the TOPSIS model. 

Methods: In this study, air pollutants were measured by gas chromatography and using artificial neural 

network ANN (Artificial Neural Networks) to prioritize the scenarios of removal of volatile organic 

pollutants from ROP (Recovery Oil Compound) of Abadan Oil Refinery It was done in 2019 to 2020. 

The method of using artificial neural network in the present study was MLP (Multi Layer Perceptron). 

The final ranking was done with TOPSIS model. 
Results: Based on the results obtained from the measurement of air pollutants adjacent to the ROP 

unit of the refinery, the highest emission of volatile organic compounds compared to the amount 

announced by WHO belongs to benzene emission with values of 8865.88 µg/m3 in spring, 1701.04 

µg/m3 in summer, 8061.72  µg/m3 in autumn and 8447.62 µg/m3 was in winter. 

Conclusion: Based on the model outputs and its ranking with the TOPSIS model, minimization of 

production effluent in the factory through more effective control of water consumption, optimization 

of production processes, reuse of condensate water of indirect converters, control of leakage in 

connections, valves and equipment The refinery with an impact factor of 1 purity was the first priority 

and the most ideal. hen return the sludge from the aeration tank to provide a sufficient number of 

microorganisms to prevent anaerobic activation of the sludge, as well as increase the hydraulic retention 

time of wastewater every two hours with 0.7798 second priority and use of uniformity ponds with 0.6964 

to the ideal state. The third strategy was identified. 

 

Keywords: Volatile Organic Compounds, Oil Refinery, Air Pollution, Artificial Neural Network 
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