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 چکيده

به انجام رسيده  جنوبیپارس 16و  15در مرحله ساختمانی واحد یوتيليتی فازهای  زیستیمحيطهای این تحقيق با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک
در خروجی و ذرات معلق  2SO,NOX ,CO , S2H گازیهای آالینده ميزان در ساخت واحد یوتيليتی، فرایندهاو  هاشناسایی فعاليت از پس .است

های هوا ت آالیندهنتایج این تحقيق نشان داده است که غلظ. ندگيری شداندازه، نظرمورد  هایایستگاهو ميزان صوت در ژنراتورها دودکش دیزل
های گيری ميزان صوت در ایستگاهاندازهباالتر است.  یسه با مقادیر استاندارددر مقابرداری شده های نمونهدر برخی از ایستگاه NOXو  COمانند 
 و تجزیه»با روش  زیستیمحيطهای جنبه .استها باالتر از حد استاندارد نشان داد که شدت صوت در این ایستگاههمچنين  ،برداری شدهنمونه

شدت  مشخصهاز حاصل ضرب سه عدد اولویت ریسک  و ندشدشناسایی و ارزیابی  «EFMEA(1)زیست آن بر محيط آثار و شكست حاالت تحليل
که  رار گرفتقشناسایی  مورد در ساخت واحد یوتيليتی زیستیمحيطریسک  147 .دشمحاسبه  بازیافت، امكانگستره آلودگی یا  در احتمال وقوع در

 د.نهستباال ها در سطح ریسک از جنبه درصد 18متوسط و  ها در سطح ریسکدرصد از جنبه 62پایين،  ریسک سطح در هاجنبه ازدرصد  20
 160با عدد اولویت ریسک شرایط اضطراری  از آن پس و 10 و 9فاز  در S2Hسازی گاز ذخيرهو مربوط به  210 ،باالترین عدد اولویت ریسک

سازی انجام مانورهای آزمایشی در فعاليت ذخيره و S2Hرفتن غلظت گاز  باال زمان ،هشداراستفاده از سيستم  ،اصالحی پيشنهادی هایاز اقدام .تاس
مصرف ت تلفانقاط  شناسایی بازرسی مداوم از کليه تجهيزات و ،برای جلوگيری از اتالف منابعاصالحی پيشنهادی  هایاقدامدیگر از . است S2Hگاز 

 .است انرژی و مواد
 
 
 
 

آن  آثار و شكست حاالت تحليل و روش تجزیه، جنوبیپارس 16 و 15فازهای واحد یوتيليتی، عدد اولویت ریسک، ، ارزیابی ریسک :هاكليد واژه
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 سرآغاز
 خت و تجهيز صنایع نفت و گاز وسا فناوریبا توجه به پيچيدگی 

 هاشناخت خطر های عظيم این منابع در کشورمان،نيرووجود 
با عنایت به (. 1387نترل آن است )جوزی، مرحله ک ترینمهم

در  زیستیمحيطاینكه سابقه انجام مطالعات ارزیابی ریسک 
پروژه  در هابودن ریسکباالهمچنين ، کشور چندان زیاد نيست

 16 و 15فازهای  )یوتيليتی( تأسيسات جانبیساخت واحد 

اساسی جهت پيشگيری و ممانعت از  هایاقدامبه  ،جنوبیپارس

 .استزیست، نياز آلودگی و تخریب محيط
های خطر نيروزیست، فرآیند تحليل کيفی رزیابی ریسک محيطا

 ،های بالقوه موجود در پروژهشدن ریسکو ضریب بالفعل
پذیری محيط پيرامونی است. بر این ا آسيبهمچنين حساسيت ی

های مختلف ریسک با تحليل جنبه بر بررسی وافزون ،اساس
يزان حساسيت زیست منطقه، مشناخت کامل از محيط

در  ،منطقه زیستیمحيطهای چنين ارزشمتأثر، هم زیستمحيط

 .(Muhlbauer, 1999) شودمیاستفاده تجزیه و تحليل ریسک 

بندی و ارزیابی ریسک به روش طبقه ،ای شناساییهاجرای طرح
زیست بر محيط تحليل حاالت شكست و آثار آن تجزیه و

(EFMEA)، های مترقی ارزیابی و مدیریت از جمله روش
 ,.Allenet al) استگاز و پتروشيمی  ،ریسک در صنعت نفت

 هایبررسی زیست،محيطدر زمينه ارزیابی ریسک  .(2009

تحليل وپژوهشی با هدف تجزیه است. شده ا انجاممختلفی در دني

 آن گير که وظيفهبرق Sparkدر بخش  زیستیمحيطاثر 

انجام شده است.  EFMEAماشين است، به روش  شویوشست

اصالحی در  هایاقدام است که در پژوهش مورد نظر توصيه شده
 های الكترونيک بر اساس باالنس کاربردسيستم راستای توسعه

 مطالعات دیگری در زمينه (.lindahl, 2000)انرژی انجام گيرد 
ی در کارخانه زیستمحيطو حالت شكست  آثارتجزیه و تحليل 

نتایج نشان زی ارتش رادفورد صورت گرفته است. مهمات سا
سازی در این کارخانه بر اساس آماده EFMEAدهد که روش می

های ریسک برای شناسایی اصولی، پيگيری و ارتباطات
ها توسعه پيدا کرده است در سطح فعاليت زیستیمحيط

(Jenings, 2008) تحقيقاتی با هدف اصول و ساختار تجزیه و .
نتایج  .انجام گرفته است EFMEAیا  ،یزیستمحيطتحليل اثر 
روش کيفی ارزیابی پيامد  EFMEA که دهدنشان می

راهم حاصل از توليد است که قصد و هدفش ف زیستیمحيط

که  باشدمیی توليدی هاابزاری برای تسهيل کار شرکت کردن
 Jensen) شوددر نظر گرفته می زیستیمحيطدر آن مالحظات 

et al., 2001) . در ایران نيز مطالعاتی در زمينه ارزیابی ریسک
 تحقيقاتیتوان به از این ميان میانجام شده است.  زیستیمحيط

در شناسایی و ارزیابی  FMEAدر زمينه کاربرد روش  که
در واحد هيدروکراکر )آیزوماکس(  زیستیمحيطهای جنبه

در این  انجام شده است، اشاره کرد.پاالیشگاه هشتم بندرعباس 
ایمنی و بهداشتی ، زیستیمحيطبا هدف ارزیابی ریسک  پژوهش
شده استفاده  EFMEAروش  ازها شناسایی جنبه برایواحد، 

د عادی و تعميرات اساسی و در سه ها در عملكراست. جنبه
 ،هاعادی و اضطراری حاصل از فعاليتوضعيت عادی، غير

ها  RPNدرصد از 10، دهد. نتایج نشان میشدندشناسایی 
 که گرفته قرار بندیاولویت مورد یریپذمخاطره درجه باالتر از

 )بندرجا، شد تعریف هاآناصالحی و کنترلی برای  هایاقدام

واحد توليد شرکت فوالد کاویان  در ی دیگریهاسیبرر (.1389
انجام شده  زیستیمحيطاهواز با هدف ارزیابی ریسک ایمنی و 

از روش تجزیه و تحليل حاالت شكست و  ،است. در این پژوهش
 زیستیمحيط و (PFMEA) محصول توليد یندافر آن در آثار

(EFMEA) درصد  66دهد، شده است. نتایج نشان می استفاده

 زیستیمحيطدرصد ریسک  36ایمنی و  ریسک های RPNاز
 بندی قرار گرفته وپذیری مورد اولویتباالتر از درجه مخاطره

 )فرخی، است شده تعریف هاآن برای کنترلی و اصالحی هایاقدام

1388.) 

 
 هامواد و روش

واحد يوتيليتي مکاني موقعيت )منطقه مورد مطالعه( 

 بيجنوپارس 16و  15فازهاي 

جنوبی که از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران ميدان گازی پارس
ترین منبع گازی مستقل جهان است، روی خط مرزی و بزرگ

کيلومتری  100فارس و در فاصله  مشترک ایران و قطر در خليج
این منطقه در حاشيه خليج فارس و  ساحل جنوبی ایران قرار دارد.

ری غرب کيلومت 570 کيلومتری شرق بندر بوشهر و 300در 
جنوبی، از پارس 16و  15فازهای  عباس واقع شده است.بندر

پروژه . استفازهای این ميدان گازی  گانه 26مجموعه 

جنوبی، گاز پارس پاالیشگاه 16و  15فازهای  تأسيسات جانبی

بندر از توابع ناحيه عسلویه پاالیشگاه گاز در بخشی از مجموعه 
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 یا انتقال ریسک ،کنترل، کاهش، حذف برای زیستیمحيطهای مدیریت ریسک ه برنامهارای

 

 های فاز ساخت )پساب، موادزاید جامد، هوا و صوت(گيری آالیندهآوری اطالعات پایه، شناسایی و اندازهعجم

 

 EFMEAهای طراحی فرم های ساخت واحد یوتيليتی واز فعاليتناشی  زیستیمحيطهای شناسایی جنبه

 (RPN) اوليه ساخت واحد یوتيليتی و محاسبه عدد الویت ریسک زیستیمحيطارزیابی ریسک 

 

 کنترلی و ارزیابی ریسک ثانویه هایمه اقداایار

 تعيين محدوده مطالعاتی

 
 صوت و خاک مربوط به آب، هوا، زیستیمحيط قانونمربوط به ایجاد  زیستیمحيطبررسی الزامات 

 

 ،(1) در شكل .(1386، تهرانی اهيمميرزا ابر) است ،بوشهر

عسلویه و جنوبی در منطقه پارس 16 و 15موقعيت فازهای 

 داده شده است.نشان  نسبت به خليج فارس

 
 در منطقه عسلويه 16 و 15اي موقعيت فازهاي (: تصوير ماهواره1)شکل 

 

 هاروش

و  زیستیمحيطهای هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی ریسک

 و 15مخاطرات  ناشی از آن در واحد یوتيليتی فازهای  کاهش

منظور با گردآوری اطالعات مورد  بدینجنوبی است. پارس 16

تجزیه و تحليل حاالت »نظر تكنيک نياز و بازدید از واحد مورد
عنوان روش به «(EFMEA)زیست آن بر محيط آثارشكست و 

 ازمانیسک س، تكنيک ارزیابی رEFMEAد. شمناسب تعيين 
بالقوه و برآورد  هایرسيستماتيک برای شناسایی خط ویافته 

 یراستای مدیریت ریسک و کاهش آن به سطح سطح ریسک در
ها و قابل قبول است. به این منظور پس از شناسایی فعاليت

و عوامل بالقوه  های ساخت واحد یوتيليتی، خطرفرایندها
وقوع  ثر، احتمالا رسان شناسایی و سپس با توجه به شدتآسيب

زیست و و پيامدهای احتمالی مواجهه آن بر انسان، محيط
ها انجام شد )حبيبی، بندی ریسکتجهيزات، کار ارزیابی و طبقه

( مراحل انجام مطالعات 1(. در نمودار )1387؛ جوزی، 1386
 شده است. ارایهریسک در این تحقيق ارزیابی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16و15فازهاي 
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 ساخت واحد يوتيليتي زيستيمحيطنجام مطالعات ارزيابي ريسك : مراحل ا(1) نمودار
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 COمانناد های مرتبط باا آلاودگی هاوا    مشخصه ،در این تحقيق

2SO, XNO و S2H گيااری باارای اناادازه  .گيااری شااد اناادازه
خروجی  ها بررسی وابتدا محل دقيق دودکشهای فوق، مشخصه
واحاد  نراتور ژ دیزل ،121 واحد در ژنراتوردیزل سه هایدودکش

 subو komanz2ژنراتورهاای   و خروجی دودکش دیازل  125

station 10 بارداری  برای نمونه در خارج واحد یوتيليتی( )مستقر
 LANCOM шگياری باا اساتفاده از دساتگاه     نمونه شد. تعيين

 آباان ایساتگاه و در   6در  بارداری نمونه و ساخت کشور انگلستان
ژنراتورها برای دودکش دیزل خروجیدر نقاط انجام شد.  ،1389

طاول مساير مساتقيم     انتخاب شاد کاه در  گيری به حالتی نمونه
نياز  منفاذ   باشاد. خشاک  صورت برداری بهنمونهشرایط  وجریان 

در  جریاان گياری  انادازه  متناسب با قطر پراپ دستگاه ایجاد شد.
و  صوت گرفتبا استفاده از لوله پيتوت  LANCOM шدستگاه 

، محال  يارات سارعت جریاان در داخال دودکاش     با توجه به تغي
استقرار پيتوت در حالتی بود که پراپ در معرض مستقيم جریاان  

بارداری، فيلتار   های نموناه روی پراپ داخل دودکش قرار گرفت.
غبار به داخل دستگاه نصب  و جلوگيری از ورود گرد برایمحافظ 

 باا گيری فشار استاتيک و دمای گااز خروجای   در نقاط نمونهشد. 
گيری شد که در تصحيح حجام هاوای   سنسورهای دستگاه اندازه

مشخصاات ایان دساتگاه در     .کااربرد داشات  برداری شده، نمونه
 شده است. ارایه( 1جدول )

 

جهت  LANCOM ш(: مشخصات دستگاه 1جدول)

 سنجش گازها

 

از روش  ،هاوای محايط  در کلای   غباار  و گرد تعيين غلظت برای
غباار باا    و گيری گارد اندازه استفاده شد. برداری گراویمترینمونه

. صااورت گرفاات SKC باارداراسااتفاده از دسااتگاه پمااه نمونااه

انجام  25با قطر  GF/Aاز نوع فيلتر فایبرگالس  بای بردارمونهن
ماورد   BIOSکااليبراتور الكترونيكای    ،کاليبراسايون بارای  و  شد

با ضاوابط تمااس شاغلی     دست آمدهبه نتایج .قرار گرفتاستفاده 
مقایسه  (ITCOH)ای کشور مربوط به کميته فنی بهداشت حرفه

باه عمال    1389 ه و در آبانایستگا 4برداری در این نمونه شد.
 .آمد

 هایابتدا محل دقيق ایستگاه گيری صوت،برای اندازه
انتشار و  پریود، فاصله، ،گيری بر اساس منابع صوتیاندازه

ژنراتورهای ی دیزلهاآنمكسپس  ؛دش مشخصپيوستگی صدا 
Sub Station10  وkomanz1 ،فرزک، سنگتغل، ژنراتوردیزل 

کامپكتور و ، 121الست در واحد دستی و کمپرسور سندب

ميزان صوت گيری برای اندازه 125مكانيكی در واحد بيل
ساخت  CELدستگاه  باگيری ميزان صوت اندازه .شد انتخاب

ایستگاه و در آذر  8برداری در نمونه .به عمل آمد کشور انگلستان

بدون کاليبراتور صدا ميكروفن دستگاه جهت . رسيدانجام  1389
ن در وميكروفاع و ارتف Randomبه صورت  ،ایه زاویهگونهيچ

وضعيت . دشمتر باالتر از سطح زمين، تنظيم  2/1فاصله 
و برای  گرفتقرار  FASTن در حالت ودهی ميكروفپاسخ

شش محافظ روی ميكروفن نصب پو ،گيریافزایش دقت اندازه
هوای محيط را برروی ميزان سروصدا  یهاآند تا تأثير جریش

کاليبراسيون اکوستيک و کاليبراسيون الكتریک  دهد.کاهش 

با  dB 114در  کاليبراتور مرجع گرفت وانجام  کارراهبراساس 

روی شبكه  نيز ترازسنج صوت وکاليبره  dB 1/0±خطای 
های مورد در ایستگاه نتایج ، سپستنظيم شد Aتوزین فرکانس 

جی خروپساب های مشخصهميزان همچنين  دست آمد.به بررسی

قرار گرفت. جش سن مورد 1389مورد مطالعه در شهریور واحد 
ها با استانداردهای گيرینتایج حاصل از این اندازه ،در نهایت

 وزیست مقایسه اعالم شده از سوی سازمان حفاظت محيط

 برایستی فهر، EFMEAاستفاده از روش  براساسسپس 
در ست رفهطراحی شد. این  زیستیمحيطارزیابی ضریب تخریب 

، حالت خرابی بالقوه فرایندشناسایی متغيرهایی چون  برگيرنده
علل بالقوه  آثار بالقوه خرابی )پيامدها(، زیستی(،های محيط)جنبه

 وقوع،احتمال )شدت، زیستیمحيطهای ارزیابی اوليه جنبه ،خرابی

اقدام  ، سطح ریسک(،RPN بازیافت، یا امكان ،آلودگی گستره

 )شدت، زیستیمحيطهای رزیابی ثانویه جنبها کنترلی و

، سطح RPN بازیافت، آلودگی یا امكان گستره وقوع،احتمال

 از صورت تلفيقیبه EFMEAهای طراحی فرم. استریسک( 

در سال  Lindahl تحقيقات نياورانی، رضازاده تحقيقات هایفرم

قدرت 

 تفکيك

محدوده 

گيري اندازه
(ppm) 

هاي آالينده

 مورد سنجش

 نام دستگاه

%2± 2000 - 0 CO 

L
A

N
C

O
M

 ш
 

%2± 1000 - 0 NO 

%2± 100 - 0 2NO 

%2± 2000 - 0 2SO 

%2± 200 - 0 S2H 
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دی و فرم پيشنهادانشگاه کالمر سوئد  فناوری رهدر ادا 2000
و  رضایی ؛1383صورت پذیرفت )رضازاده نياورانی  رضایی

 (.Lindahl, M. S, 2000 ؛1384 ،همكاران

آوری اطالعات الزم، ارزیابی ضریب تخریب پس از جمع

کاربرد  برای انجام گرفت. EFMEAبه روش  زیستیمحيط

، این زیستیمحيطهای شناسایی جنبه در مرحله EFMEAروش 

 روه تقسيم شدند که عبارتند از:ها به دو گجنبه

 وليدتیا  ،شارکه باعث انت زیستیمحيطهای الف( آن دسته از جنبه
در  هابها، ضایعات، پسماندها و فاضالانواع آلودگی

 شوند.زیست میمحيط

کاهش  سببکه  زیستیمحيطهای ب( آن دسته از جنبه

ه از آن شوند کاثر استفاده از این منابع می برطبيعی منابع

های فسيلی، استفاده اع سوختتوان استفاده از انوجمله می
 ، انرژی برق، هوای فشرده و اکسيژن را نام برد.از آب

رتبه شدت،  مشخصهمورد نظر از ضرب سه  RPNبر این اساس

 . دردشه محاسب ،بازیافت یا امكان ،آلودگی وقوع و گسترهاحتمال

ی به دست فرمول زیر برا ،زیستیمحيطهای گروه اول از جنبه
 :قرار گرفتاستفاده  مورد زیستیمحيطآوردن ضریب تخریب 

 

شدت = ضريب تخريب × وقوع  احتمال× آلودگي  گسترده

 زيستيمحيط

 گری که دراز فرمول دی ،زیستیمحيطهای گروه دوم از جنبهدر 
 زیستیمحيطمحاسبه ضریب تخریب  برایذیل به آن اشاره شده 

 : داستفاده ش
 

شدت = ضرريب تخريرب   × وقوع احتمال× بازيافت امکان

 زيستيمحيط

 «شادت » مشخصهصورت بود که برای  دهی به ایننحوه امتياز 

ترین حالات  که در شدیدطوریبه ،شد اعطا 10تا  1اعدادی بين 

نظار   ماورد  مشخصاه  باه  1ترین حالت امتياز و در کم 10امتياز 

نيز اعادادی  « وقوعاحتمال»ميزان مورد چنين درگرفت. هم تعلق

 وقاوع شد. در بيشترین و کمترین حالت احتمالداده 10تا  1بين 

هاای  مشخصاه دهی شد. در ماورد  نمره 1و  10ترتيب اعداد  به

مادنظر   10 تاا  1باازه  نياز  « بازیافت یا امكان ،آلودگی گستره»

ین و کمتار  10 تيااز عادد  ترتيب که بيشترین امبدین .گرفتقرار

 .(1387،جوزی) را به خود اختصاص دادند 1 عدد امتياز

 (2)(RPN) محاسبه عدد اولويت ريسك

 ضرباز حاصل زیستیمحيطهای جنبهبرای تمامی  RPNمقدار 

 یا امكان ،آلودگی وقوع در گسترهسه عامل شدت در احتمال

حد اطمينان یا شاخص ریسک  ،آن د. پس ازشمحاسبه بازیافت 

با توجه به شاخص . دست آمدهسبات آماری باز طریق محا

گروهی  برایاما ؛ ها قابل اغماض بودندریسک، گروهی از ریسک

 .دشکنترلی پيشنهاد  هایاقدامها از ریسک

ين ریسک و حد باال و پای اطمينان یا شاخص تعيين حد منظوربه

 باترتيب  بهها RPN معيار و انحراف ریسک، ابتدا ميانگين

 :(، به دست آمد2و  1های )رابطهده از استفا

                                                                                                                         
(1) 

 
 
 

(2) 

 
 
 

شدگی ، ميزان پخشهاداده معيارميانگين و انحرافبا استفاده از 

که صورت ؛ بدینقرار گرفتمحاسبه  مورد هادادهبه چه و راست 

عنوان حد اطمينان یا شاخص ریسک به، هاميانگين داده مقدار

ها اضافه شد و به ميانگين دادهنيز معيار مقدار انحرافد. شتعيين 

 مقدار همچنين، آمد. دستبه هاداده راست به شدگیميزان پخش

شدگی به چه ن پخشها کم و ميزاهمعيار از ميانگين داد انحراف

 ها شدگی به راست دادهميزان پخش ها محاسبه شد.داده

(X+ σ) ،ها شدگی به چه دادهحد باالی ریسک و ميزان پخش

(X- σ) هاداده بندیرتبه ،اساساین  بر .است، حد پایين ریسک 

ها یک از فعاليت هر زیستیمحيطگرفت و سطح ریسک  صورت

شان باالتر هایی که عدد اولویت ریسکتعيين شد. در ادامه جنبه

های عنوان فعاليتبه ،نظر بود پذیری مورداز درجه مخاطره

گرفته  نظر در ،اصالحی هستند هایاقدامبحرانی که نيازمند 

استفاده  با نظر های موردتحليل دادهتجزیه و شدند. محاسبات و 

 .گرفت صورت Excelو  SPSSهای افزاراز نرم
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 هايافته

های مختلف واحد های توليدی در بخشآالینده ،کلیطوربه

های هوا، جنوبی شامل آالیندهپارس 16 و 15یوتيليتی فازهای 

گازهای خروجی از ميزان  ،(2جدول ). استغبار و صوت  و گرد

دهد. را نشان می برداریی مورد نمونهژنراتورهادودکش دیزل

 2و  121 تا 1 واحدورهای ژنراتخروجی دیزلدر CO ميزان گاز 

که بيش از حد  است 13و  gr/kwh 02/7ترتيب به 121تا 

در CO همچنين ميزان گاز  ( است.gr/kwh 4)استاندارد 

 ترتيببه komanz2و  125ژنراتورهای واحد  خروجی دیزل

gr/kwh 04/8  وgr/kwh 10 که بيشتر از ميزان  است

 3 -121اتورهای واحد ژنر در خروجی دیزل .استاستاندارد آن 

در این  ميزان این گاز در حد استاندارد است. sub station10و 

، 125 ،121تا  1های ایستگاه در xNOگيری غلظت گاز اندازه

،  gr/kwh 03/10 ،gr/kwh 03/11ترتيب  به 121تا  2

gr/kwh 14/9  بيش از حد مجاز که بوده(gr/kwh 7.است ) 

و  komanz2، 121تا  3اتورهای ژنر خروجی دودکش دیزل در

sub station10  ميزان غلظت گازxNO ترتيب  بهgr/kwh 

54/2 ،gr/kwh 55/6 و gr/kwh 18/3  در حد  کهبود

، 2SOکه حد مجاز گاز توجه به اینبا قبول است. متعارف و قابل

ppm 800 های ها در ایستگاهگيریکليه اندازه باشد،می

دهد که ميزان آن در نشان می 2SOد گاز در مور گيری شدهنمونه

ژنراتورهای در خروجی دیزل S2Hميزان گاز  باشد.حد مجاز می

sub station10 (ppm 6/9 و واحد )121تا  3 (ppm 6/16)، 
( است. ميزان این گاز در واحد ppm 2/7)آن بيش از حد مجاز 

 واحد و( ppm 60/4) 121تا  2واحد ، (ppm 5) 121تا  1
125 (ppm 40/1 ) ميزان این  .استدر حد مجاز و قابل قبول

است و  komanz2، ppm 6/6ژنراتور گاز در خروجی دیزل

بودن باال دالیل عمده کمتر است.( ppm2/7حد مجاز )کمی از 

های در ایستگاهژنراتورها ميزان گازهای خروجی از دودکش دیزل

و عدم موقع قطعات معيوب یا تعویض به ،مذکور، عدم تعمير

 .است آالت مربوطرعایت نسبت هوا به سوخت در ماشين

در واحد یوتيليتی  معلق ذراتگيری تراکم (، اندازه3در جدول )

نتایج حاصل از  د.شوجنوبی مشاهده میپارس 16 و 15فازهای 

دهد که می نشانبرداری شده های نمونهگيری، در محلاندازه

، در واحد 3mg/m 9/4، 121در واحد  معلق ذراتميزان تراکم 

 Subدر محل ، 3mg/m 8/3مكانيكی و کار با دستگاه بيل 125

Station 10 ،3mg/m 9/2  در محل مخازن  125و در واحد
3mg/m 7/3 که است ( 3در مقایسه با استاندارد آنmg/m 10 )

 .ددنبودر حد مجاز و استاندارد برداری شده موارد نمونه کليه

 

 ژنراتورهاگازهاي خروجي از دودكش ديزل ميزان(: 2جدول)

 برداریمحل نمونه ردیف
CO xNO 2SO S2H 

gr/kwh gr/kwh ppm ppm 

 00/5 70/266 03/10 02/7 121تا  1 ژنراتور واحدخروجی دودکش دیزل 1

 40/1 70/260 03/11 04/8 125ژنراتور واحد خروجی دودکش دیزل 2

 komanz2  00/10 55/6 60/406 60/6ژنراتور خروجی دودکش دیزل 3

 60/4 00/383 14/9 00/13 121تا  2 ژنراتور واحدخروجی دودکش دیزل 4

 60/16 60/388 54/2 20/1 121تا  3 ژنراتور واحدخروجی دودکش دیزل 5

 sub station10 30/3 18/3 50/277 60/9ژنراتور خروجی دودکش دیزل 6

 20/7 00/800 00/7 00/4 حدود مجاز
 

 (: ميزان تراكم ذرات معلق3جدول)

 برداریمحل نمونه ردیف
ميزان تراکم ذرات معلق 

)3mg/m( 

 9/4 121واحد  1

 8/3 مكانيكیبيل پراتورا -125 واحد 2

3 Sub Station10 9/2 

 7/3 خازنم -125واحد  4

 10 حد مجاز تراکم ذرات معلق

گاه واحااد ایسات  8صااوت در  تحليال وتجزیااه(، نتاایج  4جادول ) 

شادت   Sub Station10ژنراتاور دهد. در دیزلیوتيليتی نشان می

، شادت  121ژنراتاور واحاد   ، در دیازل dB 8/92صوت برابر با 

، ميزان سروصادا در عملياات   dB 9/97گيری شده صوت اندازه

و شدت صاوت   dB 2/91 ،121دستی در واحد  فرزسنگکار با 

شدت صاوت  . است ،komanz1 ،dB 8/97 ژنراتور برای دیزل
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 dB، 121گيری شاده در کمپرساور سندبالسات در واحاد     اندازه

و ميزان سروصدای توليدی در فعاليت کاامپكتور در واحاد    5/96
125 ،dB 3/91      بوده است. با توجه باه حاد اساتاندارد ميازان

اسات، ميازان صادا در     dB 85کاه   Aشدت صاوت در شابكه   

. شادت صاوت در   اسات ، بيش از حاد مجااز   مذکورهای ایستگاه

 dB 6/85برابار باا    125مكانيكی در واحاد  عمليات کار با بيل

کاار  . در فعاليت باشدمیاست که اندکی باالتر از ميزان استاندارد 
باود   dB 6/82گيری شده، ، صوت اندازه121ک در واحد تبا غل

. بيشاترین ميازان سروصادا در    اسات که در حد مجاز و استاندارد 

 121ژنراتور واحد گيری، مربوط به دیزلاندازههای مورد ایستگاه

(dB 9/97و دیزل ) ژنراتاورkomanz1 (dB 8/97 ) باشاد.  مای

آن بيشااترین مياازان سروصاادا در فعالياات کمپرسااور    از پااس
( دیده شد. دالیال عماده   dB 5/96) 121سندبالست در واحد 

موقاع  هاعدم بازرسی و تعمير بهبودن ميزان صوت در ایستگاهباال

موقع قطعاات و عادم نصاب    کاری بهعات فرسوده، عدم روغنقط

 باشد.های حفاظ برای کنترل صوت در مسير انتشار آن میورق

 

 (: تراز صدا در واحد يوتيليتي4جدول)

 Leq ايستگاه رديف

(dB) 
استاندارد 

(dB) 
 8/92 85 (Sub Station10) ژنراتوردیزل 1

 85 9/97 ژنراتوردیزل ،121 واحد 2

 komanz1 8/97 85 ژنراتوریزلد 3

 85 6/82 کتغل ،121 واحد 4

 85 2/91 فرز دستیسنگ ،121 واحد 5

 85 5/96 کمپرسور سندبالست ،121 واحد 6

 85 3/91 کامپكتور ،125 واحد 7

 85 6/85 مكانيكیبيل ،125 واحد 8

 

 16 و 15ب خروجی در فاز ساخت یوتيليتی فازهای پسا

آوری آن به روش انسانی و سامانه جمعجنوبی از نوع پارس

خانه، آوری شده در محل تصفيهب جمعپسا. استسپتيک تانک 

ليت شود و تحت نظارت و مسئوخارج از یوتيليتی تخليه می

 DO ,BOD,های مشخصهکارفرمای اصلی است. ميزان 

,COD pH مواد معلق، کل کلی، کلالكتریكی، کليفرمهدایت 
خانه با ها و کدورت در محل تصفيهرجنتمحلول، دت جامدات

نظارت کارفرما، بر طبق استانداردهای سازمان حفاظت 

این استانداردها به استناد د. شوبه دریا تخليه می زیستمحيط

 3نامه جلوگيری از آلودگی آب و با توجه به ماده آیين 5 ماده

و  های بهداشت، درماننامه و با همكاری وزارتخانههمين آیين

پزشكی، نيرو، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی توسط  آموزش

است. )سازمان شده زیست تهيه و تدوین سازمان حفاظت محيط

اما در آخرین مراحل فاز ساخت  (.1382زیست، حفاظت محيط
اندازی(، بنا به نياز در برخی تجهيزات مانند بویلر )مرحله پيش راه

 ،گيرد. بنابراینی انجام میاسيدشوی، Package و نيتروژن

انسانی و تصفيه جداگانه  ب از جریان فاضالبین پساسازی اجدا

ب حاصل از اسيدشویی ابتدا باید است. پساآن ضروری 

سپس در  ؛آن به حد استاندارد برسد pHسازی شده و خنثی

روغن، گریس و  د.شو تخليه پایانگرفته و در  جریان تصفيه قرار

آید، اما شمار میهای آب در این مرحله بهاز آالینده مواد نفتی نيز

، مقدار این مواد استکه یوتيليتی در مرحله ساخت اینه با توجه ب

زیست بسيار اندک و در حد استاندارد سازمان حفاطت محيط

این بود که  مبينها در این راستا، برداریکليه نمونهاست. 

ستاندارد و قابل تخليه به گيری شده در حد اهای اندازهمشخصه

 گيری شدههای اندازهمشخصه(، 5. جدول )استسطحی  هایآب

 16 و 15ب خروجی را در مرحله ساخت یوتيليتی فازهای پسا

 دهد.نشان می 1389جنوبی در شهریور پارس

جنوبی، پارس 16 و 15که واحد یوتيليتی فازهای این به وجه با

از نوع پسماند عادی  ،ای حاصلپسمانده ؛استدر مرحله ساخت 
. باشدمی)آشپزخانه( و ضایعات کارگاهی )پسماند صنعتی خشک( 

خودرو  با، پسماندهای آشپزخانه با مسئوليت پيمانكار مربوط

 موقتطور بهشده و در محلی خارج از واحد یوتيليتی،  آوریجمع

ن مربوط در منطقه ویژه به الا نظارت مسئوسپس ب ؛شدهانبارش 

د. ضایعات کارگاهی شامل چوب، شوخارج از سایت منتقل می

 براساسآهن، مس، فلزات دیگر، چسب، الستيک و ... بود و 

غيرخطرناک است که ابتدا  زایدشده، این مواد  های انجامبررسی

شود. شده و سپس به کارفرمای اصلی، تحویل داده می جداسازی

جامد ساخت واحد یوتيليتی در  زایدآمار کل مواد  (،6در جدول )
 ده است.ذکر ش 1389سال 
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 ب خروجيشده پساگيريهاي اندازهمشخصه(: 5جدول)

 رديف
هاي مورد مشخصه

 گيرياندازه
 پساب خروجي گيريواحد اندازه

معيار پذيرش تخليه به 

 *هاي سطحيآب

1 EC(3) 
µs/cm 1350 - 

2 pH - 4/7 5/8-5/6 

3 DBO(4) 
mg/lit 57/1 30 

4 COD(5) mg/lit 12/7 60 

 1 تبصره mg/lit 810 کل جامدات محلول 5

 mg/lit 1 40 کل مواد معلق 6

 mg/lit 2/4 10 چربی و روغن 7

 cc100/MPN 460 1000 کليفرم کل 8

 NTU 10 50 کدورت 9

 mg/lit 4/0 5/1 دترجنت 10
 (آب آلودگی از جلوگيری نامهآیين 5 ماده استناد به) 1382زیست، محيط ظتحفا سازمان فاضالب خروجی استانداردهای *

 ظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول، در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظتتخليه با غل -1تبصره 
 .متری بيش از ده درصد افزایش ندهد 200کلراید، سولفات و مواد محلول، منبع پذیرنده را در شعاع 

 

 د جامد ساخت واحد يوتيليتي يكل مواد زا(: 6جدول )

 1389در سال 

 پارامتر رديف
ميزان مواد 

 زايد جامد
 واحد وزني

 کيلوگرم 1300 کاغذ و مقوا 1

 کيلوگرم 980 چوب 2

 کيلوگرم 2100 ضایعات فلزی 3

 کيلوگرم 180 شيشه 4

 کيلوگرم 315 پالستيک 5

 کيلوگرم 480 الستيک 6

 کيلوگرم 34390 خانگی زباله 7

 ليتر 510 روغن و گریس 8

 کيلوگرم 1050 نخاله ساختمانی 9

 کيلوگرم 980 چربی )رستوران( 10
 

 (6)ارزيابي ريسك

 و 15های واحد یوتيليتی فازهای بی ریسک کليه فعاليتارزیا

با هدف مدیریتی کاهش مخاطرات انجام جنوبی پارس 16

و تجهيزات در  فرایندهاها، فعاليت. برای این منظور کليه پذیرفت

با . دشتهيه  هاآنبررسی و فهرست مرحله ساخت این واحد 

عنوان حد به RPN = 47/79 ،هاRPNمحاسبه ميانگين 

سپس با استفاده از و  دش یا شاخص ریسک تعيين ،اطمينان

به راست شدگی پخش، ميزان (72/34ها )داده معيارانحراف

(X+ σ) چه  شدگی بهو پخش(X- σ) مقادیر RPN  حول

عدد  در نتيجه و قرار گرفت محاسبهمورد  ميانگين مقدار

عنوان به 75/44 عنوان حد باالی ریسک و عددبه 19/114

با توجه به محاسبات آماری  شد. حد پایين ریسک در نظر گرفته

تر از های پایينRPNشده و شرایط سيستم مورد مطالعه،  انجام

تا  75/44های بين RPNبارز است و رجنبه غي 75/44

نظر در در وضعيت مناسب نيست و نيازمند تجدید 19/114

دارای  19/114های باالتر از RPN. اما باشدمیاولویت بعدی 

استفاده جنبه بارز است و باید در اولویت اول بهبود قرار گيرد تا با 
بعد به های برای ماه RPNتعيين شده مقدار شاخص  هایاقدام از

واحد در حال زیستی محيطتری برسد و وضعيت مقدار پایين

زیست منطقه به سطح باالتری ارتقا ساخت و تأثير آن بر محيط

در مرحله ساخت  زیستیمحيطهای یابد؛ همچنين آثار آلودگی

 .است( 7صورت جدول )ها بهبندی ریسکطبقه یابد. کاهش
 

 EFMEAر بندي حدود ريسك د(: دسته7جدول )

 حدود ريسك نوع ريسك رديف

 RPN >= 75/44 (L) های پایينریسک دسته اول

 75/44 >= RPN > 9/114 (M) های متوسطریسک دسته دوم

  < 9/114RPN (H) های باالریسک دسته سوم

H= High                       M= Medium                     L= Low 
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شاخص  که با استفاده ازطح ریسک تعيين س برای ،بنابراین

RPN تر ازپایينهای ریسک ها انجام گرفت؛معيار دادهو انحراف 

)44/47(X- σ ،یا  ،سطح ریسک پایينLow ،های ریسک

و  Highیا  ،سطح ریسک باال ،(X+ σ) 19/114 باالتر از

 ،ح ریسک متوسطاسط 19/114تا  75/44ن اهای بيریسک

  در Mediumیا 

ارزیابی ریسک اوليه و ثانویه  ،(8در جدول ) .شد تهگرف نظر

که  16 و 15واحد یوتيليتی فازهای  زیستیمحيطهای جنبه

 گرفت. مورد بررسی قرارسطح ریسک باالیی دارند، 
 

 EFMEA زيستي به روشهاي محيط(: ارزيابي ريسك جنبه8جدول)

سطح 
ریسک 

 ثانویه

سطح  زیستیارزیابی جنبه محيط 
 ریسک
 اوليه

 زیستیارزیابی جنبه محيط

 پيامد/اثر
 جنبه

 زیستیمحيط

عمليات/ 
 تجهيزات

عدد اولویت 
 ریسک ثانویه

گستره 
 آلودگی

احتمال 
 وقوع

شدت 
 اثر

عدد اولویت 
 ریسک اوليه

 گستره

 آلودگی

احتمال 
 وقوع

شدت 
 اثر

M 48 2 6 4 H 144 4 6 6 آلودگی هوا 
دود خروجی از 

تسطيح  اگزوز
 در،)گری

 لودر( غلتک،
M 75 3 5 5 H 120 4 5 6 آلودگی هوا 

انتشار گرد و 
 غبار

M 60 3 5 4 H 120 4 5 6 ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 بندیداربست ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 48 2 6 4 H 144 4 6 6 آلودگی هوا 
دود خروجی از 

 اگزوز
 ریزیبتن

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 مخزن ساخت ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 سند بالست ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 جوشكاری ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 زنیسنگ ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 برشكاری ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 کار با جرثقيل ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 75 3 5 5 H 120 4 5 6 آلودگی هوا 
 و انتشار گرد
 غبار

 برداریگود
M 48 2 6 4 H 144 4 6 6 آلودگی هوا 

دود خروجی از 
 اگزوز

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 
نصب 

 استراکچر

M 72 3 6 4 H 144 4 6 6 ایجاد سروصدا آلودگی صوتی 

 آلودگی هوا M 48 2 6 4 H 144 4 6 6 کامپكت
دود خروجی از 
 اگزوز کمپرسی

M 32 2 4 4 H 120 4 5 6 نشت روغن اتالف منابع 

M 72 3 6 4 H 120 4 6 6 ایجاد سروصدا تیآلودگی صو 

راکفيل و 
 بكفيل

M 75 3 5 5 H 120 4 5 6 آلودگی هوا 
انتشار 
 گردوغبار

M 50 2 5 5 H 140 4 5 7 آلودگی هوا 
دود خروجی از 
 اگزوز کمپرسی

M 75 3 5 5 H 120 4 5 6 آلودگی هوا 
خروج دود و 

 هادیگر آالینده

رانندگی و 
استفاده از 

 خودرو

M 84 3 4 7 H 160 4 4 10 سوزیآتش آلودگی هوا 

شرایط 
 اضطراری

M 84 3 4 7 H 160 4 4 10 طوفان آلودگی هوا 

M 84 3 4 7 H 160 4 4 10 سيل آلودگی آب 

M 63 3 3 7 H 120 4 3 10 
آلودگی آب و 

 خاک
 زلزله
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M 75 3 5 5 H 210 6 5 7 آلودگی هوا 
انتشار آلودگی 

 به هوا

سازی ذخيره
در  S2Hگاز 
 10 و 9فاز 

 

ریسک مربوط به  اولویت (، باالترین عدد8با توجه به جدول )

مربوط  RPN .است 10 و 9در فازهای  S2Hسازی گاز ذخيره

ارزیابی شده است که در دسته  210زیستی، به این جنبه محيط

است، یعنی در  7 های باال قرار دارد. رتبه شدت برابرریسک

اثر انتشار شدت، 10 و 9از فازهای  S2Hصورت انتشار گاز 

 5وقوع برابر رتبه احتمال است. آلودگی به هوا، زیاد ارزیابی شده

باال  10 و 9از فازهای  S2Hاست، یعنی احتمال انتشار گاز 

آلودگی، است. رتبه گستره متوسط ارزیابی شده صورتبه نيست و

معناست که در صورت وقوع  در نظر گرفته شده است و بدین 6

 ،بنابراین .استاین گاز در هوا زیاد  باآلودگی انتشار دامنه  حادثه،
اصالحی و کنترلی باید بيشتر صرف پایين آوردن رتبه  هایاقدام

د تا عدد اولویت شوشدت و کشف علت نشت احتمالی این گاز 
مربوط  RPN یا پایين برسد. ،ریسک این جنبه به سطح متوسط

 160عدد وفان و سيل، سوزی، طشرایط اضطراری مانند آتش به

رتبه  های باال قرار دارد.است و در دسته ریسک ارزیابی شده

معناست که  شده و بدین ارزیابی 4کشف برابر با عدد احتمال

های جاری کمی کنترل باکشف شرایط اضطراری احتمال

است، یعنی در صورت  ارزیابی شده 10رتبه شدت عدد  باالست.

خطرناک است و  های آب و هوار آلودگیاثر انتشاوقوع، شدت

با  شود.می زیستباعث زیان شدید به سالمت انسان و محيط

صورت وقوع این شرایط به، احتمال4وقوع توجه به رتبه احتمال

اصالحی باید معطوف  هایاقدام ،بنابراین است. نادر ارزیابی شده

این جنبه  اولویت ریسکتا عدد  دشوآوردن رتبه شدت  به پایين

در  یابد. یا پایين کاهش زیستی به سطح متوسطمحيط

 RPNریزی، های دیگر مانند عمليات تسطيح و بتنفعاليت

زیستی که پيامد آن آلودگی هواست، عدد مربوط به جنبه محيط

 های باال قرار دارد.است که در دسته ریسک ارزیابی شده 144

شده  ارزیابی 4ی برابر با عدد آلودگ یا گستره ،کشفاحتمال رتبه

های جاری کنترل باکشف احتمالاست که  مفهوم و بدین

است، یعنی احتمال  6وقوع آن برابر با عدد باالست. رتبه احتمال

متوسط  آالت مربوط،دود خروجی از اگزوز ماشين باآلودگی  انتشار

 شده ارزیابی 6آلودگی به هوا، عدد  راانتش اثر. رتبه شدتاست

است که در صورت انتشار آلودگی به هوا،  مفهوم است و بدین

 ،بنابراین .استزیست، متوسط تأثير آالینده بر انسان و محيط

 اصالحی و کنترلی باید بيشتر صرف کاهش رتبه شدت هایاقدام

زیستی به سطح متوسط یا این جنبه محيط RPNد تا شواثر 

 یابد. پایين کاهش
 

 گيريجهث و نتيحب

 ،EFMEAبه روش  زیستیمحيططبق نتایج ارزیابی ریسک 

ریسک با  29که  شدشناسایی زیستی محيط ریسک 147

ریسک با  27ریسک با اولویت متوسط و  91اولویت پایين، 

ها در سطح درصد از جنبه 20و به عبارت دیگر  ستاولویت باال

سط و ها در سطح ریسک متودرصد از جنبه 62 ،ریسک پایين

در نمودار گرفتند.  ها در سطح ریسک باال قراردرصد از جنبه 18

 است. شده داده نشانی زیستمحيطهای ( درصد ریسک جنبه2)
 

 
 زيستيمحيطهاي (: درصد ريسك جنبه2) نمودار

 

ها فعاليت زیستیمحيطهای ریسک نتایج حاصل از بررسی جنبه

 28برابر با یت ریسک اولوترین عدد پایيندهد که نشان می

مربوط به فعاليت اسيدشویی است. همچنين باالترین عدد اولویت 

در  S2Hسازی گاز ، مربوط به ذخيره210ریسک اوليه برابر با 

که برای  است( 16 و 15)فاز همجوار فازهای  10 و 9فازهای 
 ها،آناصالحی و کنترلی تعریف شد و پس از انجام  هایاقدامآن 

. از جمله یافتتقليل  75عدد ریسک ثانویه اصالحی به 

مانورهای آزمایشی توان انجام داد، ی که در این مورد میهایاقدام

آثار  .است 10 و 9فازهای  H.S.Eو ارتباط مستمر با واحد 
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یا اگزوز تجهيزات در  ،های خروجی از دودکشخرابی آالینده

خت واحد های ساغبار در فعاليت و موقع فعاليت و انتشار گرد

از دیگر آثار خرابی که از  .ست، ایجاد آلودگی هوایوتيليتی

د، شوهای مختلف در ساخت واحد یوتيليتی مشاهده میفعاليت

 برای. استاصالحی  هایاقدامنيازمند  کهآلودگی صوتی است 

های باال در آمدن سطح ریسککاهش اعداد ریسک اوليه و پایين

برای نمونه (، 8جدول ) در ،ی پایشهاناو زم این زمينه

است. در تحقيقی که توسط  پيشنهاد شدهاصالحی  هایاقدام

lindahl  در بخش 2000در سال Spark شد گير انجامبرق 

(Lindable, 2000)،  با استفاده از روشEFMEA ،هایاقدام 

اربرد بهينه های الكترونيک و کسيستم توسعه برایاصالحی 

با استفاده از همين  حاضر نيز . در پژوهشمطرح شد انرژی
اصالحی برای کنترل  هایاقدام، (EFMEA)تكنيک 

های هوا، صوت و مصرف بهينه مواد و انرژی در ساخت آالینده

جنوبی تعریف شد. پارس 16و  15واحد یوتيليتی فازهای 

ها و حاصل از فعاليت زیستیمحيطهای همچنين ریسک

شد. در سال  شناسایینظر  تجهيزات در ساخت واحد مورد

سازی ارتش ای درکارخانه مهمات، مطالعهJeningsنيز  2008

رادفورد انجام داد و به این نتيجه رسيد که با استفاده از روش 

EFMEAهای این کارخانه در فعاليت زیستیمحيطهای ، ریسک

 Jensenپيگيری هستند. در مطالعه دیگری که  شناسایی و قابل

انجام دادند، به این نتيجه رسيدند که  2001ال و همكاران در س

EFMEA زیستیمحيطکيفی برای ارزیابی پيامدهای  یروش 

است و هدفش فراهم کردن ابزاری برای سهولت در کارهای 

. در تحقيق حاضر است زیستیمحيطتوليدی همراه با مالحظات 

جنوبی پارس 16 و 15نيز که در ساخت واحد یوتيليتی فازهای 

تكنيک  EFMEAآمد که  دستم شده است، این نتيجه بهانجا

بالقوه، برآورد  هاییافته برای شناسایی خطر ارزیابی سازمان

های مدیریت ریسک برای کاهش اثر سطوح ریسک و ارایه روش

. (Jens et al., 2001) استزیست های توسعه بر محيطفعاليت

ده از روش استفا ، در زمينه1389سال  بندرجا در مطالعه

EFMEA در  زیستیمحيطهای برای شناسایی و ارزیابی جنبه

 واحد هيدروکراکر پاالیشگاه هشتم بندرعباس، این نتيجه به

آمده،  دست درصد از اعداد اولویت ریسک به 10آمد که  دست

 هایاقدامپذیری بود که برای هر کدام باالتر از درجه مخاطره

در  ،1388. فرخی نيز در سال شد اصالحی و کنترلی تعریف

واحد توليد شرکت فوالد کاویان اهواز با استفاده از تكنيک 

PFMEA  وEFMEA را  زیستیمحيطهای ایمنی و ریسک

درصد  66نتایج تحقيق او نشان داد که  .دکر شناسایی و ارزیابی

درصد از  36های ایمنی و های مربوط به ریسکRPNاز 

RPNباالتر از درجه تیزیسمحيطهای های ریسک ،

اصالحی تعریف شد.  هایاقدام هاآنپذیری بوده و برای مخاطره

در پژوهش حاضر نيز با استفاده از همين تكنيک در ساخت واحد 

های جنوبی، ابتدا ریسکپارس 16 و 15یوتيليتی فازهای 

درصد از  18سپس برای  ؛شد شناسایی و ارزیابی زیستیمحيط

های با اولویت باال که در سطح ریسک زیستیمحيطمخاطرات 

اصالحی و کنترلی همراه با برنامه پایش  هایاقدامبودند، 

 .(1388)فرخی،  شد پيشنهادی مطرح
 

 پيشنهادها

 و کنترل زیستیمحيطهای گيریبرقراری برنامه پایش و اندازه

ر درا  مهم، این توانایی زیستیمحيطهای موارد مرتبط با جنبه

ای امدهکند که همواره پيمی ت واحد یوتيليتی ایجادمرحله ساخ

ام اقد ده و از طریقکر خود را شناسایی و ارزیابی زیستیمحيط

یا  نسبت به کاهش ،زیستیمحيطهای اصالحی یا اجرای برنامه

زیست به ند. وضعيت اضطراری محيطکاقدام  هاآنکنترل 

کنترل آن  صورت وقوع و عدم د که درشوشرایطی اطالق می

و  هانیاز طریق انتشار ناگ زیستیمحيطخطر بروز آلودگی شدید 

ط شرای باشد. در این داشته یا چند آالینده وجود ،گسترده یک

 (،9چه در جدول )کارهای پيشنهادی مانند آنتوان از راهمی

 د.کر شود، استفادهمی مشاهده
 

 تشکر و قدرداني

 پيماان ، مهنادس  سالجوقی  مجياد از آقایاان مهنادس    ،در پایان
محمادی،   قریشی، مهنادس حساين   ، مهندس عليرضاعسگرزاده

ریحاانی و همچناين کلياه کارکناان      شيری، رامين مهندس رضا

 16 و 15کارگاااه یاوتيليتی فازهااای   H.S.Eواحاد مهندسای و   



 72 1392، بهار و تابستان 7، شماره 4زیست، سال های محیطوهشپژ 

 د.شومی و قدردانیفرمودند، صميمانه تشكر نویسندگان این مقالاه را یااری    ،جنوبی که با همكاری خودپارس



 EFMEAجنوبي با استفاده از روش منطقه پارس 16و  15زیستي واحد یوتیلیتي فازهای ارزیابي ریسك محیط

 
 

73 

 برداري پيشنهادي در ساخت واحد يوتيليتيپارامترها، تناوب و محل نمونهاصالحي،  هاياقدام(: 9جدول )

 

 

 

 

عمليات/ 
 تجهيزات

جنبه 
 زیستیمحيط

پيامد/ 
 اثر

 اقدام اصالحی
پارامتر 
 پایش

تناوب 
 پایش

 واحد مسئول برداریمحل نمونه

 تسطيح -
 ریزیبتن -
 گودبرداری -
 کامپكت -
 بكفيل وراکفيل  -
انندگی و ر -

 استفاده از خودرو

دود خروجی از 
اگزوز 

 آالتماشين

آلودگی 
 هوا

 عمير و تعویض به موقع قطعات معيوبت -1

 CO, SOXNO ,2 جهت کنترل انتشارآالت ماشين

حتراق، تنظيم سوخت و رعایت اصالح روش ا -2
جهت آالت مربوطه نسبت هوا به سوخت در ماشين

 CO, SOXNO ,2کنترل انتشار 
 نترل مستمر دما و سوختک -3
های کنترل گازهای آالینده در يستمساستفاده از  -4

 ژنراتورهاخروجی دودکش دیزل
ر درواستاتيک استفاده از سيكلون یا فيلترهای الكت -5

 ژنراتورهادیزل

 ژنراتورهای گازسوزاز دیزل استفاده -6
در  wet scrubberفاده از سيستم است -7

 ژنراتورهادیزل

CO ،

2SO ،

xNo ،

YHXC ،

2CO ،

S2H 

 ماه 3

واحد  ژنراتورها دریزلد -1
125 ،121- 1 ،121- 2 ،

121- 3 
 ss10های تجهيز و کارگاه -2

عمليات  هنگامليه واحدها ک -3
 کامپكت، راکفيل و بكفيل

کار با  هنگامليه واحدها ک -4
 جرثقيل

آالت ماشين استقرار محل -5
 فعاليت هنگامریزی بتن
عمليات  هنگامليه واحدها ک -6

 گودبرداری تسطيح و

واحد 
H.S.E  با

همكاری واحد 
 مهندسی

 تسطيح -
 گودبرداری -
 بكفيلراکفيل و -

انتشار گرد و 
 غبار

آلودگی 
 هوا

 های فيلتردارستفاده از ماسکا -1

کاری  های غبارگير در عملياتستفاده از سيستما -2
 مربوطه

 حجم عمليات کاری در روزهای بادیستن کا -3
اگذاری زمين در محدوده عملياتی به پيمانكار و -4

 خبره جهت ایجاد فضای سبز مطابق با شرایط آب و
 پيشرفت کار با سرعت درهوایی منطقه، 

کل مواد 
معلق و 

 ذرات

 ماه 3

 هنگام عملياتليه واحدها ک -1
تسطيح، گودبرداری، راکفيل و 

 بكفيل
آالت نستقرار ماشيا محل -2

 فعاليتهنگام ریزی بتن

واحد 
H.S.E  با

همكاری واحد 
 مهندسی

 تسطيح -
 بندی داربست -
 ساخت مخازن -
 سندبالست -
 جوشكاری -
 زنیسنگ -
 اهواببرشكاری  -
 رثقيلکار با ج -
 گودبرداری -
 کچرنصب استرا -
 کامپكت -
 بكفيل وراکفيل  -

 ایجاد سروصدا
آلودگی 
 صوتی

آالت اشينجه به صدای خروجی موقع خرید متو -1
 ژنراتور و ...مانند کمپرسور، دیزل

 ازرسی و تعميرات به موقع تجهيزاتب -2

 قطعاتعویض قطعات فرسوده یا تغيير جنس ت -3

ت حمل صحيح رانندگان جرثقيل جه آموزش -4
 تجهيزات

های الستيكی های کوچک با چرخرابهااستفاده از  -5
 کوتاه در مسيرهای برای حمل بار

ظ برای کنترل صوت در مسير نصب ورق حفا -6
ژنراتورها، متری دیزل 2تا  1انتشار، در فاصله 

 زنی و سندبالست کاریکامپكتور، سنگ
 کاریهای درعملياتستفاده از گوشی حفاظتیا -7

 در سيستم ورودی هوای کن خفه نصب صدا -8
 ژنراتورهاکمپرسورها و دیزل

های ظير جذب کنندهمواد جاذب صوت ناده از استف -9
های فيبری جهت غشایی، اسفنجی و جذب کننده

ای در فعاليت ساخت مخازن، کنترل صداهای کوبه
 زنی و سندبالستسنگ

تراز 
 صوتی

 ماه 3

واحد  ژنراتورهایدیزل -1

125 ،121- 1 ،121- 2 ،
121- 3 

 ss10های تجهيز و کارگاه -2
م عمليات هنگاليه واحدها ک -3

 پایپينگجوشكاری، برشكاری و 
کار با  هنگامليه واحدها ک -4

 جرثقيل
آالت استقرار ماشين محل -5

فرز، کار با ریزی، کار با سنگبتن
غلطک، سندبالست کاری،کار با 

 دستگاه اکسپند

واحد 
H.S.E  با

همكاری واحد 
 مهندسی

 نشت روغن کامپكت
اتالف 
 منابع

 ه تجهيزاتازرسی مداوم از کليب -1
شناسایی تلفات و نقاط عمده مصرف انرژی و مواد  -2

 های مختلف مانند کامپكتدر فعاليت
ریزی تعميرات و نگهداری برنامه ایجاد سيستم -3

 بندی مشخصپيشگيرانه با زمان

اتالف 
منابع و 
 انرژی

 مداوم
آالت و تجهيزات کليه ماشين

 کاری

واحد 
H.S.E  با

همكاری واحد 
 مهندسی
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 هايادداشت

1- Environmental Failure Mode and Effect 

Analysis 
2- Risk Priority Number 

3- Electrical Conductivity 
4- Biological Oxygen Demand 

5- Chemical Oxygen Demand 

6- Risk Assessment  

 فهرست منابع

زیست در واحد محيط شكست و اثرات آن برمحيطی به روش تجزیه و تحليل حالتمدیریت ریسک زیست. 1389 .م بندرجا،

 .بندرعباس اسالمی واحد آزاد دانشگاه زیست.رشته مدیریت محيط ارشد نامه کارشناسیپاالیش نفت بندرعباس. پایانهيدروکراکر شرکت 

 احد تهران شمال.و -اسالمی آزاد انتشارات دانشگاه. ارزیابی و مدیریت ریسک، 1387ع.  .سجوزی، 

عمليات/ 
 تجهيزات

جنبه 
 زیستیمحيط

پيامد/ 
 اثر

 اقدام اصالحی
پارامتر 
 پایش

تناوب 
 پایش

 واحد مسئول برداریمحل نمونه

 شرایط اضطراری

 آتش سوزی
آلودگی 

 هوا

های های واکنشی در وضعيتستورالعملتدوین د -1
 اضطراری

 رقراری سيستم هشدار و اخطارب -2

 تجهيزات برای نشت احتمالی گاز کنترل مداوم -3

شناسایی 
نقاط 

 خيزحادثه

 ماه 1

برقكاری، های عمليات
جوشكاری، کشی، کابل
 و سندبالستکاری رنگ

واحد 
H.S.E  با

همكاری کليه 
 واحدها

 طوفان
آلودگی 

 هوا

های ناسایی و ارزیابی احتمال وقوع وضعيتش -1
 اضطراری با توجه به سوابق گذشته

ت زمين شناسی، هيدرولوژی، بررسی مطالعا-2
 خاکشناسی و فيزیوگرافی منطقه

 موقع بههای رقراری سيستم هشدار واخطاریهب -3
 جوی

 بيعیطسازی نقاط وقوع بالیای ایمن -4

و تخصصی برای  رتقای سطح آموزش عمومیا-5
 مقابله کاهش آثار بالیای طبيعی

واکنشی در شرایط  هایین دستورالعملتدو -6
 اضطراری

شناسایی 
نقاط 

 خيزحادثه

 ماه 3
محل سایت و اطالع از شرایط 

 جوی

واحد 

H.S.E  با
همكاری کليه 

 واحدها

 سيل
آلودگی 

 آب

رزیابی احتمال وقوع وضعيت های شناسایی و ا -1
 جه به سوابق گذشتهاضطراری با تو

ت زمين شناسی، هيدرولوژی، بررسی مطالعا-2
 خاکشناسی و فيزیوگرافی منطقه

 های به موقع جویرقراری سيستم هشدار واخطارب -3

 سازی نقاط وقوع بالیای طبيعییمنا -4
موزش عمومی و تخصصی برای ارتقای سطح آ-5

 مقابله کاهش آثار بالیای طبيعی

 اکنشی در شرایط اضطراریو دستورالعمل تدوین -6

شناسایی 
نقاط 

 خيزحادثه

 ماه 3
محل سایت و اطالع از شرایط 

 جوی

واحد 
H.S.E  با

همكاری کليه 
 واحدها

 زلزله

آلودگی 
آب و 
 خاک

های رزیابی احتمال وقوع وضعيتشناسایی و ا -1
 اضطراری با توجه به سوابق گذشته

 ررسی مطالعات زمين شناسی منطقهب -2
 هاو سازه سازی تجهيزاتازی و مقاومسایمن -3

واکنشی در شرایط  هایین دستورالعملتدو -4
 اضطراری

شناسایی 
نقاط 

 خيزحادثه

 ماه 3
محل سایت و کسب اطالع از 

 ارگان یا سازمان مربوطه

واحد 
H.S.E  با

همكاری کليه 
 واحدها

سازی گاز ذخيره
S2H  در فازهای

 10و  9

انتشار آلودگی 
 به هوا

گی آلود
 هوا

 نجام مانورهای آزمایشیا -1

 10و  9 فازهای H.S.Eرتباط مستمر با واحد ا-2
غلظت رفتن باال ستفاده از سيستم آالرم در زمان ا -3

 S2Hگاز 

نشت یابی 
 S2Hگاز 

 مداوم
محل سایت و ارتباط با فازهای 

 10و  9

واحد 
H.S.E 
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