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  مرکزی انبار در هوا آلودگیزیستیمحیط ریسک مدیریت

  و یزد نفتی هایفرآورده پخش شرکت

 GIS از استفاده با هوا آلودگی ندیبپهنه

 یزدی امانت لیال

 
 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه -ستزیمحیط مدیریت ارشد کارشناسی

 

 (30/4/1393؛ تاریخ تصویب: 20/3/1391)تاریخ دریافت: 
 
 

 

  چکیده
 ارزیابی ،شناسایی هدف با مطالعه این بنابراین، هستند. هوا آلودگی تولید مهم منابع از یکی نفتی هایفرآورده سازیذخیره انبارهای و مخازن

 تکنیک از ،مطالعه این در رسید. انجام به یزد نفتی هایفرآورده پخش شرکت مرکزی انبار در هوا آلودگی زیستیمحیط کریس مدیریت و
GIS روش از ،منطقه زیستمحیط وضعیت تحلیل جهت FTA روش از و زیستیمحیط هایریسک شناسایی جهت E-FMEA جهت 

 تنفسی و عملیاتی تبخیر ،یزد نفت انبار در هوا آلودگی ایجاد للع رینتمهم ،دهدمی نشان یابیارز این نتایج شد. استفاده ،هاریسک ارزیابی

 نبودن بندآب و RPN360 با بارگیری هایسکو قسمت در فرآورده عملیاتی تبخیر ،280 و RPN360 با مخازن قسمت در فرآورده

 اقدام GIS افزارنرم زا استفاده با هوا، آلودگی زیستیمحیط یسکر شناسایی از پس است. انتقال خطوط قسمت درRPN180  با اتصاالت
 میزان بیشترین ،دهدمی نشان بندیپهنه این نتایج د.ش نفت انبار سایت روی بر هوا آلودگی خطر نقشه تهیه و هوا آلودگی بندیپهنه به

 حذف، منظور به همچنین است. انبار شرقی جنوب ضلع در 2SO میزان بیشترین و مخازن متسق در NMTHC از ناشی هوا آلودگی
 کارهایراه ریسک، ارزیابی از حاصل نتایج مقایسه اساس بر احتمالی، هایخطر و زیستیمحیط هایریسک کاهش و پیشگیری کنترل،

 .دش پیشنهاد کهاب طرح اجرای قبیل از یزد صدوقی شهید نفت انبار برای ریسک مدیریت
 
 
 
 

  هوا آلودگی نفت، سازیذخیره مخازن ،زیستیمحیط کریس مدیریت :هاواژه کلید
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 سرآغاز

 هایآالینده تولید مهم منابع از ییک پتروشیمی و نفت صنعت
 هایاکسید ،(CO)کربن وکسیدونم قبیل از هوا سمی و خطرناک

 و راحمی) بنیهیدروکر مواد و معلق ذرات ،(SOX) گوگرد

 توجه با .است بنزن و NMTHC)(1)( قبیل از (1383 همکاران،
 باشد،می نفتی هایفرآورده گاهذخیره که نفت هایانبار ماهیت به

 دارای و شده محسوب هوا کننده آلوده مهم عبمنا از یکی بنابراین
 ساکنین کارکنان، برای مدتبلند مواجهه در مسمومیت پتانسیل
 اقتصادی و فیزیولوژیکی ،زیستیمحیط آثار دارای و بوده منطقه

 هایترکیب .(1389 آراء،ایمن مشاور مهندسین) هست فراوان
 را هاییطرخ انسان سالمتی برای بنزین تبخیر از ناشی فرار عالی
 انسان، بدن با هاآن تماس نحوه به توجه با که کرده ایجاد

 به توانمی جمله از داشت. خواهند بر در را متفاوتی اثرگذاری
 از و سردرد گیجی، مانند:) اعصاب مرکزی سیستم العملعکس
 تاثیر گلو، و بینی چشم، تحریک مدت(،کوتاه حافظه دادن دست

 نوزادان تولد نتیجه در و ژنیتکی جهش تنفسی، سیستم روی بر

 در بنزین تبخیر از ناشی هایآالینده انتشار .نمود اشاره نارس
 عبارت که است برداشته در نیز زیستیمحیط بمخر آثار اتمسفر،

 و فتوشیمیایی دودمه پدیده ایجاد اسیدی، هایباران ایجاد از:
 نفتی هایفرآورده پخش ملی شرکت) جهانی اقلیم تغییرات ایجاد

 دقیق بررسی اهمیت به ،موضوع این .باشندمی (1387 ایران،
 .افزایدمی زیستیمحیط ریسک مدیریت و ارزیابی در مواد این ویژگی

 مخازن و هاانبار ریسک زمینه در زیادی مطالعات ،دنیا سطح در

 40 مدت طول در حادثه 242 مطالعه است. گرفته صورت نفتی

 سازیذخیره مخازن در ،(1960-2003) هایسال بین سال
 سوزی،آتش مخازن این در ریسک ترینمهم :دهدمی نشان

 مواد انتشار که است سمی مواد انتشار و فرآورده ریزش انفجار،
 چهارم رتبه در فرآورده ریزش و انفجار سوزی،آتش از پس سمی
 & Chang) دارد قرار سازیذخیره مخازن ریسک ترینمهم

Lin, 2006). در دیرکارب ریسک زیابیار موضوع با تحقیقی رد 
 ایجاد علل ،شد منتشر 2007 سال در که میایییش صنایع
 خطای عامل سه تاثیر تحت را صنایع از دست این در ریسک
 اقدامات و طبیعی )عوامل عوامل سایر و تجهیزات خرابی انسانی،
 ،مطالعه این در .(1 نمودار) و است برشمرده تروریستی( و عمدی

 شیمیایی، صنعت چند در شده ایجاد حوادث سوابق بررسی از پس
 را نآ علت و مخاطرات ایجاد عامل ترینمهم را تجهیزات خرابی

 و تجهیزات تعمیر برای مناسب بندیزمان و ریزیبرنامه عدم
 .(Meel et al., 2007)  داندمی هاهزینه در جوییصرفه

 

 

 

 
 

 

  شیمیایی صنایع در حادثه ایجاد عامل :(1) نمودار
(Meel et al., 2007) 

 

 

 ارزیابی و شناسایی برای جهان سطح در متفاوتی هایروش
 رد.یگمی قرار استفاده مورد پروژه هر رایطش به توجه با ریسک

 برای مناسب منطقی روش یک(2)(خطا درخت آنالیز) روش
 و (Yang & Mannan, 2010) است سیستم خطای شناسایی

 شناسایی برای ویژه، به پیچیده هایتمسسی آنالیز برای معموال
 کار به سیستم رایج خطاهای شناسایی و سیستم درونی ارتباطات

 .(Nivolianitou et al., 2004) رودمی
 ،ریسک ارزیابی هایتکنیک ترینمعروف از دیگر یکی همچنین

 است (3)(آن آثار و شکست التاح تحلیل و تجزیه  روش)
(Elmqvist & Tehrani, 2008) FMEA  و تحلیلی تکنیکی 

  .است وقوع از قبل پیشگیری قانون بر متکی
 میزان محاسبه و بالقوه کالتمش بینیپیش با ،تکنیک این اجرای در

 میزان کاهش یا و حذف جهت در هاییاقدام ها،آن پذیریریسک

 .(1383 ،خیری ودایع و )دبیری شودمی اجرا و تعریف هاآن وقوع
 بر آن آثار و شکست حاالت تحلیل و تجزیه) روش
 گرفت، قرار استفاده مورد هعمطال این در که (4)(زیستمحیط

 بر وارده آثار بررسی به که است FMEAنیکتک شیوه جدیدترین

  .(1386 جوزی،) پردازدمی زیستمحیط هایجنبه
 

  هاروش و ادمو

 مطالعه مورد واحد معرفی

 مساحت با یزد، نفت هایفرآورده پخش شرکت مرکزی انبار
 انبار موقعیت است. شده واقع یزد شهر غرب در هکتار 40حدود

 ،2 ،3و 4 شماره نقشه روی بر یزد شهر در نفت شرکت مرکزی
 حدود ساالنه مجموع در انبار این در است. شده مشخص 1

 230 و سفید نفت لیتر میلیون 14 و بنزین لیتر میلیون102

 عوامل ایجاد حادثه درصنایع شیمیایی

 سایر عوامل خرابی تجهیزات سانیخطای ان



 105 ... های نفتی یزد و در انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده هوا آلودگیزیستیمدیریت ریسک محیط

 نفت لیتر میلیون 720و لوله خط طریق از گازوئیل لیتر میلیون
 سازیذخیره مخزن 13 در و دریافت ها،نفتکش طریق از گاز

  شود.می
 

 پژوهش روش

 مرتبط، هایمقاله بررسی و ایکتابخانه هایبررسی انجام از پس
 هایریسک شناسایی و اولیه اطالعات آوریجمع منظور به

 آمد عملهب بازدید یزد نفت انبار از حاضر مطالعه در ،زیستیمحیط
 با سپس .شد مصاحبه مربوطه مسئوالن و کارشناسان با و

 و ذهنی طوفان موجود، ضعیتو از آمده دست به نتایج از استفاده
 و ملی سطح در نفت مخازن در هوا آلودگی ایجاد علل بررسی نیز
 و یخارج و داخلی معتبر مقاالت مطالعه طریق از المللیبین

  ند.شد شناسایی هاریسک ،نفت انبار حوادث مستندات و سوابق
 دو ترکیب از ریسک ارزیابی و شناسایی جهت ،مطالعه این در

 مطالعه این در همچنین، شد. استفاده FMEA و FTA تکنیک

 زیستیمحیط هایریسک رینتمهم ایریشه علل شناسایی و بررسی برای

 عوامل سایر و جهیزاتت خرابی ،انسانی خطای عامل سه مبنای بر
 FTA روش از ،تروریستی( و عمدی هایاقدام و طبیعی )عوامل
  شد. استفاده ریسک ارزیابی جهت FMEA تکنیک از و استفاده

 ریسک، ارزیابی جهت FMEA روش از استفاده اصلی دلیل
 نکرد اضافه در ارزیاب دست بودن باز و روش پذیریانعطاف
 رد ،که حالی در .است پروژه شرایط به توجه با ارزیابی هایپارامتر
 ارزیابی یبرا اثر شدت و وقوع احتمال پارامتر دو از تنها FTA روش

 و اییشناس جهت GIS افزارنرم از همچنین رد.ک استفاده توانمی
 در واه آلودگی خطر بندیپهنه و کیبیولوژِ محیط وضعیت تحلیل

  شد. استفاده نفت انبار
 یک ابتدا FTA روش از استفاده با هاریسک شناسایی جهت
 اساس بر سپس و شد تعریف (2) نمودار اساس بر پایه درخت
  شدند. ناساییش هاریسک ،شده تعریف پایه درخت

 یزد نفت انبار در FTA روش اساس بر شده ترسیم پایه درخت :(2) نمودار
 

 نتایج هوا هایآالینده (زیستیمحیط های)جنبه بررسی جهت
 ذرات و NMTHC ،گوگرد اکسیددی ،کربن منوکسید) هاآزمایش

 هایمکان )موقعیت شد مقایسه استانداردها با و بررسی ،(معلق
 .است( شده مشخص 1و 2 نقشه در اریبردنمونه
 نفت انبار هایقسمت از یک هر برای ریسک، ارزیابی جهت

 حاالت عملکرد، هایستون د.ش تکمیل EFMEA کاربرگ
 در نیز بالقوه خرابی اثرات و بالقوه خرابی علل ،بالقوه خرابی

 میزان و وقوع احتمال اثر، شدت هایستون و شد وارد کاربرگ
 درجه) و تکمیل EFMEA جداول اساس بر آلودگی شگستر

  د.ش محاسبه (5)ریسک( اولویت

 است: زیر شرح به فرآیند این انجام گانه ده مراحل

 نفت انبار هایفعالیت و هاآن عملکرد تجهیزات، شناخت اول: گام
 کارشناسان از نفر 5 از متشکل تخصصی تیم تشکیل دوم: گام
 نفت انبار

 بالقوه شکست حاالت شناسایی برای یفکر طوفان ایجاد :سوم گام
  شکست حاالت بالقوه آثار نوشتن :چهارم گام
 اثر هر برای شدت درجه تعیین :پنجم گام

 از حاصل زیستیمحیط پیامد بودن جدی و اهمیت میزان شدت،
 میزان مقایسه منظور بدین که باشدمی نفت انبار هوای آلودگی
 گرفت. صورت مربوطه اردهایاستاند با تجهیز آن از منتشره آلودگی

  .شد تعیین ،(1) جدول به توجه با پارامتر این به مربوط امتیاز
 شکست حالت هر برای وقوع درجه تعیین ششم: گام

 و زیسرتی محریط  جنبره  برروز  زمانی تواتر وقوع، احتمال از منظور
 به توجه با پارامتر این به مربوط امتیاز باشد.می آن از ناشی پیامد

 .شد تعیین (2) جدول
  آلودگی گسترش درجه تعیین هفتم: گام

 ،است گرفته قرار شهری محدوده در نفت انبار که این به توجه با
 تاثیر تحت که ایمحدوده و هوا آلودگی گسترش میزانبنابراین 
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 پارامتر مطالعه این در رو،این از. است مهم بسیار نیز دهدمی قرار
  امتیاز شد. اضافه ارزیابی امترهایپار به نیز آلودگی وسعت میزان
 .شد تعیین (3) جدول به توجه با پارامتر این به مربوط

 

 (S) اثر شدت بندیرتبه :(1) جدول
 اثر شدت شرح رتبه
 عضو نقص انسان/ مرگ 10

 زنده( )موجودات مسمومیت 9

 زیست(محیط با )مرتبط ملی مقررات و قوانین نقض 8

 زیستمحیط چهارگانه طقمنا بر برگشت غیرقابل آثار 7

 زیاد زینهه با اما زیستمحیط چهارگانهطق منا بر برگشت قابل آثار 6

 متوسط ههزین با اما زیستمحیط چهارگانه طقمنا بر برگشت قابل آثار 5

 کم زینهه با اما زیستمحیط چهارگانهطق منا بر برگشت قابل آثار 4

 زیستمحیط انهگرچهاطق منا روی بر موقت و ییجز آثار 3

 زیستمحیط چهارگانهطق منا روی بر غیرمستقیم آثار 2

 توجه قابل اثر هرگونه بدون 1
 

  وقوع احتمال میزان بندیرتبه :(2) جدول

 (1388 ایران، نفتی ایهفرآورده پخش ملی )شرکت

 وقوع احتمال رتبه
 پیوسته و مییدا 10

 روز یک در وقوع تکرار 9

 هفته یک در وقوع تکرار 8

 ماه یک در وقوع تکرار 7

 سال یک در مورد چند وقوع تکرار 6

 سال در مورد یک حداقل وقوع 5

  سال در موردی وقوع 4

 کاری زمان طول در مورد چند وقوع 3

 کاری زمان طول در موردی وقوع 2

 وقوع احتمال بدون 1
 

 آالیندگی گسترش میزان :(3) جدول
 آلودگی گستره رتبه

 آبریز( )حوزه شهرستان سطح در 6

 شهر سطح در 5

 همجوار هایمحله سطح در 4

 نفت انبار سطح در 3

 کاری واحد سطح در 2

 آالیندگی ایجاد عدم 1

 
 کشف احتمال درجه تعیین م:هشت گام

 تا جاری هایکنترل اینکه شانس از است برآوردی کشف احتمال
 از قبرل  را خرابری(  علرل  ا)ی خرابی هایتحال توانندمی اندازه چه

 برا  پرارامتر  این به مربوط امتیاز کنند. شناسایی ،دهند ویر اینکه
 .شد تعیین ،(4) جدول به توجه

 

  کشف احتمال میزان بندیرتبه :(4) جدول

 (1388 ،قراری و )جعفری

 کشف احتمال شرح رتبه
 وجود امطمئن هاکنترل یا و است کنترلی وسیله فاقد دستگاه 10

 داد نخواهد تشخیص را یخراب

 است بعید هاکنترل توسط موجود خرابی تشخیص 9

 است کم خیلی خرابی تشخیص احتمال 8

 است کم خرابی تشخیص احتمال 7

 است کم نسبتا خرابی تشخیص احتمال 6

 است متوسط خرابی تشخیص احتمال 5

 است متوسط از بیش خرابی تشخیص احتمال 4

 است زیاد خرابی تشخیص احتمال 3

 است حتمی بسیار خرابی تشخیص احتمال 2

 است حتمی خرابی تشخیص احتمال 1
 

 سطح تعیین و شکست حالت هر برای RPN محاسبه :نهم گام
 ریسک

 ،(S) اثرر  شردت  بنردی رتبره  ،RPN محاسبه برای ،روش این در
 آلرودگی  گسترش میزان و (D) کشف احتمال ،(O) وقوع احتمال
 ضررب حاصرل  محاسربه  از و گرفرت  قررار  ارزیابی مورد هاریسک

 ریسرک  لویرت وا درجره  تعیرین  د.شر  محاسبه ریسک درجه هاآن

(RPN) اسررت شررده ارایرره (1) معادلرره در D×O×S× وسررعت 
 1 معادله          RPN آلودگی=

 هانآ معیار انحراف سپس و هاRPN میانگین ابتدا ،منظوربدین
 در آن نتایج که دش مشخص ریسک سطح سپس و محاسبه

  است. دهش ارایه (5) جدول
 حاالت کاهش یا حذف جهت کنترلیهای ارایه اقدام :دهم گام

   بالقوه شکست
 

 

 یزد نفت انبار در هوا آلودگی زیستیمحیط ریسک سطح و درجه تعیین :(5) جدول
 ریسک سطح مخازن ریسک درجه انتقال خطوط ریسک درجه بارگیری سکوهای ریسک درجه

 باال >34/336 >5/172 >5/289

 متوسط 34/336- 98/132 5/102-5/172 95/85-5/289
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 ضعیف <98/132 <5/102 <95/85
 

 

 
 

  (GIS) از استفاده با هوا آلودگی بندیهنهپ

 آلودگی رخط نقشه تهیه ،همطالع این در ریسک ارزیابی نهایی گام
 .دش انجام حساس مناطق مدیریت منظور به نفت انبار در هوا

 از همطالع این در هوا آلودگی (Interpolation) بندیپهنه جهت
 شد. استفاده Kriging روش

 

 هایافته
  پارامتر به دهیامتیاز برای ،زیستیمحیط هایجنبه ارزیابی جهت

 اب گرفت. قرار مبنا هوا هایآالینده هایبردارینمونه نتایج شدت،
 و علقم ذرات میزان ،هشد انجام هایگیریاندازه نتایج به توجه

 سازمان ارداستاند حد از کمتر انبار نقاط تمام در کربن مونوکسید
 از بیشتر نقاط تمام در NMTHC میزان اما .است زیستمحیط

 بردارینمونه نقطه 5 از نقطه 4 در 2SO میزان و استاندارد حد
 .(6) جدول است استاندارد حد از بیشتر شده

 میزان شده، انجام هایبرداریهنمون نتایج اساس بر، سپس
 شد دیربنپهنه MTHCN و 2SO از ناشی هوا آلودگی گسترش

 

 

 یزد نفت انبار مختلف هایمکان در هوا هایآالینده میزان :(6) جدول

 پارامتر

 بردارینمونه محل

CO 
Ppm 

NMTHC 

ppm 

SO2 
ppm 

 معلق ذرات

 A 1/2 8/2 1/0 150 موقعیت

 B 0/3 5/4 5/2 225 موقعیت

 C 1/3 5/2 0/1 165 موقعیت

 D 8/4 0/2 0/1 160 موقعیت

 E 3/3 7/4 0/1 172 موقعیت

 260 14/0 24/0 9 استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NMHTC از ناشی هوا آلودگی بندیپهنه (:1) شکل
 

 و 1) شرکل  شرد  تهیره  یزد نفت انبار هوای آلودگی خطر نقشه و
 گسرترش  میرزان  پرارامتر  به امتیازدهی برای ،مطالعه این در .(2

 .شرد  اسرتفاده  GIS افرزار نرم از بیولوژیک محیط روی بر آلودگی
 تا انبار مسافت میزان آلودگی، گسترش میزان به دهیامتیاز برای

 محیط در نفت انبار اینکه توجه با گرفت. قرار معیار مذکور مناطق
 برر  نفرت  انبرار  گرذاری تراثیر اسرت، بنرابراین    گرفته قرار شهری

 سرازمان  مردیریت  تحرت  منراطق  قالرب  در منطقره  وحرش حیات
 قالب در گیاهی پوشش روی بر و یزد استانزیست محیط حفاظت

 (3 و 4) شکل به توجه با شد. بررسی یزد شهر شهری هایپارک
 کیلومتر 1 حدود پارک تریننزدیک تا نفت، انبار فاصله که این و
 حفاظررت سررازمان مرردیریت تحررت منرراطق تررریننزدیررک تررا و
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 بنابراین است، کیلومتر 95/19 حدود یزد استان در زیستمحیط
 است. تاثیربی مناطق این روی بر نفت انبار هوای آلودگی

 شناسایی هوا، آلودگی بر موثر پارامترهای تمام بررسی از پس
، سپس (.3 )نمودار گرفت صورت FTA مدل اساس بر هاریسک
 و پذیرفت انجام E-FMEA روش اساس بر هاریسک ارزیابی

 متوسط ،(قبول غیرقابل) باال هایریسک سطح سه در هاریسک
 بندیرتبه(، 7 ،8 و9) جداول در شدند. بندیطبقه ضعیف و

 و متوسط باال، سطوح در تفکیک به شده شناسایی هایریسک
  است. شدهارایه  ضعیف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SO2 از ناشی هوا آلودگی بندیپهنه :(2) شکل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یزد استان زیستمحیط اداره مدیریت تحت مناطق تا نفت انبار موقعیت :(3) شکل
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 یزد نفت انبار به نسبت یزد شهر شهری هایپارک موقعیت (:4) شکل
 

نمودار )
3)

ت یزد
ی هوا در انبار نف

ک آلودگ
س

ی ری
ت خطا

: درخ
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 ازنمخ در هوا یگآلود زیستیمحیط ریسک :(7) جدول

ف
دی

ر
 

 عملکرد
 خرابی حاالت

 بالقوه

 خرابی علل

 بالقوه

 اثرات

 خرابی

 بالقوه

 عدد ریسک

 ریسک
(RPN) 

 سطح

 S D O ریسک
 گستره

 آلودگی

 سازیذخیره 1
 در فرآورده

 مخازن

 و عملیاتی تبخیر
 فرآورده تنفسی

 فرآورده، جریان
 و محیط گرمای

 جوی شرایط

یر
بخ

ت
 

ده،
ور

فرآ
آ 

گی
ود

ل
 

وا،
ه

 
ف

ال
ات

 
بع

منا
 و 

ان
زی

 
ی

صاد
اقت

 

9 1 
1

0 
 زیاد 360 4

 سازیذخیره 2
 در فرآورده

 مخازن

 و عملیاتی تبخیر
 فرآورده تنفسی

 اتصاالت یبندآب
 متوسط 224 2 7 4 4 مخازن

 سازیذخیره 3
 در فرآورده

 مخازن

 به بازدیدهای عدم
 تاسیسات از موقع

 ریزیبرنامه عدم
 تاسیسات از بازدید

 استاندارد اساس بر
API 

 متوسط 180 3 3 4 5

 سازییرهذخ 4
 در فرآورده

 مخازن

 ولوها، از نشتی
 اتصاالت و هافلنج

 مخازن

 و فرسودگی
 متوسط 140 2 7 2 5 خوردگی

 سازیذخیره 5
 در فرآورده

 مخازن

 فرسودگی تیوپسی خرابی

 متوسط 140 2 4 2 6

 سازیذخیره 6
 در فرآورده

 مخازن

 سقف شدن دفرمه
 مخازن

 و فرسودگی
 زیاد 360 4 5 3 6 سقف روی تعمیرات

 

 انتقال خطوط در هوا آلودگی زیستیمحیط ریسک :(8) جدول

ف
دی

ر
 

 خرابی حاالت عملکرد

 بالقوه

 خرابی علل

 بالقوه

 اثرات

 خرابی

 بالقوه

 عدد ریسک

 ریسک
(RPN) 

 سطح

 ریسک
S D O 

 گستره

 آلودگی

 انتقال و دریافت 1
 طریق از فرآورده

 انتقال خطوط

 ولوها، از نشتی
 اتصاالت و اهفلنج

 اتصاالت یبندآب

یر
بخ

ت
 

ده،
ور

فرآ
 

گی
ود

آل
 

وا،
ه

 

ف
ال

ات
 

بع
منا

 و 
ان

زی
 

ی
صاد

اقت
 

 زیاد 180 2 4 3 5

 از فرآورده انتقال 2
 خطوط طریق

 انتقال

 عملیاتی تبخیر
 حین در فرآورده
 انتقال و دریافت

 فرآورده

 و فرآورده جریان
 محیط گرمای

5 1 
1

0 
 ضعیف 100 2

 انتقال و دریافت 3
 طریق از رآوردهف

 انتقال خطوط

 ولوها، از نشتی
 اتصاالت و هافلنج

 و فرسودگی
یر خوردگی

بخ
ت

 
ده،

ور
فرآ

 
گی

ود
آل

 
وا،

ه
 

ف
ال

ات
 

بع
منا

 و 
ان

زی
 

ی
صاد

اقت
 

 متوسط 150 2 3 5 5

 انتقال و دریافت 4
 طریق از فرآورده

 انتقال خطوط

 به بازدیدهای عدم
 تاسیسات از موقع

 ریزیبرنامه عدم
 اسیساتت از بازدید

  استاندارد اساس بر

API 

 متوسط 120 2 5 2 6

 



 111 ... های نفتی یزد و در انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده هوا آلودگیزیستیمدیریت ریسک محیط
 

 بارگیری سکوهای در هوا آلودگی زیستیمحیط ریسک :(9) جدول

ف
دی

ر
 

 خرابی حاالت عملکرد

 بالقوه

 خرابی علل

 بالقوه

 اثرات

 خرابی

 بالقوه

 عدد ریسک

 ریسک
(RPN) 

 سطح

 گستره S D O ریسک

 آلودگی

 از فرآورده انتقال 1
 نفتکش طریق

 عملیاتی تبخیر
 حین در فرآورده
 انتقال و دریافت

 فرآورده

 و فرآورده جریان
یر محیط گرمای

بخ
ت

 
ده،

ور
فرآ

 
گی

ود
آل

 
وا،

ه
 

ف
ال

ات
 

بع
منا

 و 
ان

زی
 

ی
صاد

اقت
 

9 1 
1

 زیاد 360 4 0

 انتقال و دریافت 2
 طریق از فرآورده
 کشنفت

 در هاشتکنف تردد
 محوطه

 ماشین فنی قصن
گی

ود
آل

 
 هوا

 متوسط 240 2 6 4 5

 فرآورده دریافت 3
 نفتکش طریق از

 فرآورده ریزش
 کشیته هنگام

 ماشین

 کارگر دقت عدم
ش کشیته حین

ریز
 

ده،
ور

فرآ
 

یر
بخ

ت
 

ده،
ور

فرآ
 

گی
ود

آل
 

وا،
ه

 
ف

ال
ات

 
بع

منا
 و 

ان
زی

 
ی

صاد
اقت

 

 متوسط 168 2 7 4 3

 انتقال و دریافت 4
 طریق از فرآورده

 نفتکش

 ولوها، زا نشتی
 تاتصاال و هافلنج

 نفتکش

 فرسودگی
 بندآب و خوردگی

 نبودن
 ضعیف 72 2 4 3 3

 انتقال و دریافت 5
 طریق از فرآورده

 نفتکش

 تخلیه شیر بودن باز
 ماشین

 انگاریسهل
 حین کارگر

 بارگیری
 ضعیف 72 2 4 3 3

 

 عنوان به نفت انبار در عامل 17 ،آمده دست به نتایج اساس بر
 4 که شد شناسایی هوا آلودگی زیستیمحیط  ریسک عامل
 دفرمه و RPN 360با فرآورده تنفسی و عملیاتی تبخیر :عامل
 خطوط قسمت در ،مخازن در RPN 360 با مخزن سقف شدن
 سکوهای در و RPN 180با اتصاالت نبودن بندآب انتقال

 با هایریسک عنوان به RPN 360اب عملیاتی تبخیر بارگیری
 هایاقدام باید که دندش یشناسای قبول قابل غیر و باال سطح

 آن از ناشی زیستیمحیط هایریسک کاهش برای پیشگیرانه
 منازل با نفت انبار همجواری به توجه با ویژه،به .گیرد صورت

 هوا آلودگی و فرآورده تبخیر از ناشی ریسک امر همین مسکونی،
 کند.می چندان دو را
 ،اتصاالت و هافلنج ولوها، زا نشتی ارزیابی، نتایج به توجه با

 و مخازن در تاسیسات از موقع به بازدیدهای عدم تیوپسی، خرابی
 علت به اتصاالت نبودن بندآب انتقال، خطوط قسمت در

 از موقع به بازدیدهای عدم و فرآورده عملیاتی تبخیر خوردگی،
 ،بارگیری بازوهای و ولوها زا نشتی هاسکو قسمت در و تاسیسات
 ،فرسودگی و خوردگی و نبودن بندآب تعل به ماشین اتصاالت

 حین در فرآورده شدن ریزسر ،محوطه در هاشکتنف تردد
 رده در ماشین کشیته هنگام فرآورده ریزش و بارگیری
 .گرفتند قرار متوسط هایریسک

 و خوردگی علت به شتکنف بازوهای و ولوها زا نشتی ریسک و
 سکوهای متقس در ماشین تخلیه شیر بودن باز و فرسودگی
 و دریافت حین در فرآورده عملیاتی تبخیر ریسک و بارگیری

 قرار ضعیف هایریسک رده در ،خط طریق از فرآورده انتقال
 .(4 نمودار) دنگرفت

 

 
 

 یزد نفت انبار در ریسک سطح مقایسه :(4) نمودار
 

  سه ررره در تجهیزات خرابی شده ترسیم خطای درخت اساس بر
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 ترتیب به بارگیری سکوهای و انتقال خطوط مخازن، بخش
 ریسک ایجاد عامل ترینمهم %66/66 و %50 %،14/57با

 و 25% ،%57/28 با ترتیب به انسانی خطای و شد شناسایی
 و %25 %،28/14 اب ترتیب به عوامل سایر و 66/16%
 نفت انبار در ریسک ایجاد عوامل بعدی هایرده در 66/16%
 .(5 نمودار) گرفت قرار ارزیابی مورد یزد

 هایبخش در ریسک ایجاد علل مقایسه :(5) نمودار

 یزد نفت انبار مختلف
 

 نفت انبار هوای ،آلودگی بندیپهنه نقشه به توجه با همچنین
 قسمت در NMTHC از ناشی هوا آلودگی میزان بیشترین
 قسمت در 2SO از ناشی هوا آلودگی انمیز بیشترین و مخازن

 .است رسالت میدان با مجاورت علت به انبار شرقی جنوب ضلع
 

 گیرینتیجه و بحث

 شناسایی هوا، آلودگی بر موثر پارامترهای تمام بررسی از پس
 روش اساس بر ریسک ارزیابی و FTA مدل اساس بر ریسک

E-FMEA این در سکری ارزیابی نتایج به توجه با .گرفت انجام 
 4 که ،دش شناسایی هوا آلودگی زیستیمحیط ریسک17 ،مطالعه
 از فرآورده انتقال و دریافت حین در فرآورده عملیاتی تبخیر عامل:
 و مخازن در فرآورده عملیاتی و تنفسی ریتبخ نفتکش، طریق

 قسمت در اتصاالت نبودن بندآب و خازنم سقف شدن شکلبی
 و باال سطح با هاییریسک عنوان به انبار در نفت انتقال خطوط

 .دندش شناسایی قبول غیرقابل
 خرابی شده ترسیم خطای درخت تحلیل و تجزیه براساس

 سکوهای و انتقال خطوط مخازن، بخش سه هر در تجهیزات
 یزد نفت انبار در ریسک عامل ترینمهم عنوان به بارگیری
 بعدی یهارده در عوامل سایر و انسانی خطای و شد ارزیابی
 گرفتند. قرار ریسک ایجاد

 ،نفت انبار هوای آلودگی بندیپهنه نقشه به توجه با همچنین
 قسمت در NMTHC از ناشی هوا آلودگی میزان بیشترین

 قسمت در ،2SO از ناشی هوا آلودگی میزان بیشترین و مخازن
 تردد و رسالت میدان با مجاورت علت به انبار شرقیجنوب ضلع

 آلودگی ،GIS هاینقشه تحلیل نتایج به توجه با ست.هاماشین
 تحت مناطق روی بر ،زیاد لهفاص دلیل به نفت انبار هوای

 شهری هایپارک و زیستمحیط حفاظت نامساز مدیریت
 است. تاثیربی

 به نیاز ،هاریسک بندیاولویت و سازیکمی و شناسایی از پس
 و هاریسک با همقابل هایراه که باشدمی ریسک به پاسخ برنامه

  کند.می بیان ،دهد روی که آن از قبل را مناسب هایفرصت
 تحقیق این نتایج از برگرفته زیر اصالحی هایپیشنهاد بنابراین،

 مسبب عوامل کاهش و بررسی تحت واحد عملکرد بهبود هدف با
 شود:می ارایه یزد نفت انبار در زیستیمحیط هایریسک بروز

 آلودگی خطر نقشه و هوا هایآالینده گیریدازهان نتایج به توجه با
 مخازن محل در NMTC ماده میزان بیشترین نفت، انبار هوای
 فرآورده بارگیری سکوهای قسمت در آن بر عالوه و سازیذخیره
 جهت مدیریتی کارهایراه ترینمهم از یکی بنابراین، است.

 ابکه است. کهاب طرح اجرای بنزین فرآورده بخارات کنترل
  است. بنزین بخار بازیافت و انتقال هدایت، کاهش، مخفف
 ،«تنفسی تبخیر» اثر رب هیدروکربنی بخارات تبخیر کاهش جهت

 در هافرآورده نگهداری جهت شناور سقف مخازن از استفاده
 مایع بین تماس مؤثر حجم عمالً ها،آن یبندآب و نفت انبارهای

 شدت به آن مخرب ثارآ و رسانده ممکن حداقل به را بخار و
 بارگیری زمان در که آن به توجه با .(%1 از )کمتر یابدمی کاهش
 حجم همان تانکر، به شده وارد مایع حجم ازای به ها،نفتکش

 جهت بنابراین حجمی(، )باالنس شودمی رانده اتمسفر به بخار
 «عملیاتی تبخیر» اثر رب بنزین بخار هدایت و انتشار از جلوگیری

 از بارگیری بازوهای ساختار در شده انجام طراحی طی نتوامی
 سمت به بخارات) و کرد جلوگیری اتمسفر به بنزین بخار ورود
 سیکل تعبیه ،است ذکر به الزم رد.ک هدایت (6)(بازیافت واحد
 و مخازن به هیدروکربنی بخارات )انتقال( بازگشت جهت بسته
 بخارات کنترل در موثر عوامل دیگر از نیز محیط به نشت عدم
 منتشر بخارات آوریجمع از پس بنزین بازیافت جهت باشد.می

 به آن هدایت و جایگاه زیرزمینی مخازن و خودروها باک از شده
 انبار به مجدد بارگیری جهت نفتکش که زمانی نفتکش، سمت
 بازوهای تکمیلی طرح از گیریبهره با نماید،می مراجعه نفت

 در و منتقل (VRU) بخار بازیافت واحد به بنزین بخار بارگیری،
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 ملی شرکت) شد خواهد استحصال بخار از بنزین مایع آن نتیجه
 .(1387 ایران، نفتی ایهفرآورده پخش
 نیز زیر اصالحی هایاقدام ،باال در شده ذکر موارد بر عالوه
 د:شومی توصیه فرآورده تبخیر آثار کاهش و جلوگیری جهت

 در وییلگاز و بنزین مانند هایفرآورده بارگیری و تخلیه عدم -
 محصوالت هایمخزن ،باال تبخیر دلیل به تابستان گرم وزهایر

 نکمتری تا شود آمیزیرنگ سفید رنگ به تقطیر میان و سبک
 یدما و کرده جذب آفتاب تابشی انرژی و محیط از را گرما

 -شود داشته نگه ممکن حد کمترین در هامخزن محتوای
 و تاسیسات از ایدوره و روتین هایبازرسی و نگهداری
 عموق به تعویض -هانشتی رفع و اتصاالت یبندآب -اتصاالت
 نصب -مرغوب صنعتی تجهیزات خرید -فرسوده اتصاالت
 ندیبآب -online هایپایش و نشتی اعالم هایسیستم

((Sealing سمتق و نگهبانی کنترل، اتاق هایپنجره و در 
 بخارات نیز و 2SO ترکیبات نفوذ از یریجلوگ برای اداری

 در که اجرایی هایروش و کارهاراه ،این بر عالوه فرآورده
  شامل: ،شود اعمال باید زیستیمحیط ریسک مدیریت راستای

 و کارشناسان به تخصصی هایدوره ادواری برگزاری
 ،اضطراری شرایط در واکنش برنامه نفت، انبار هایتکنسین

 موارد و ادواری مانورهای برگزاری و حوادث با همقابل هایطرح
  .است مشابه

 و مدیران از یک هر اختیارات و هامسئولیت تدوین با ،همچنین
 در را هاآن از یک هر وظایف حدود توانمی مربوطه کارشناسان

 هایاقدام و حوادث کنترل تا نمود تعیین حوادث وقوع هنگام
 .گیرد انجام ترسریع چه هر الزم

 قرار مسکونی مناطق مجاورت در نفت انبار که این به توجه با
 از یزن مسکونی منازل مجاورت در هاآالینده میزان سنجش دارد،
 در .باشدمی ریسک مدیریت زمینه در موثر هایاقدام دیگر

 مقررات کلیه رعایت با حتی که است ذکر به الزم ،خاتمه
 از بعضی رد هاریسک از بخشی است ممکن زیستیمحیط
 ریسک نمیزا .شود پذیرفته باید گزیرنا که بماند باقی هاقسمت

 بسته که بوده مدیریتی بخش یک قبول، قابل غیر یا قبول قابل
 .است متغیر سازمانی هر به
 

 تشکر و تقدیر

 هایفرآورده پخش ملی شرکت مالی حمایت تحت مطالعه این
 پخش ملی کتشر هایحمایت از تشکر با گرفت. انجام ایران

 مهندس آقای بجنا ویژه به یزد منطقه -ایران نفتی هایفرآورده
 .زادهسلطانی مهندس آقای جناب و کریمیبنی

 
 هایادداشت

 

1. Non Methan Hydro Carbons 

2. FTA=Fault Tree Analysis 

3. FMEA=Failure Mode and Effect Analysis 
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