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 چكيده
 آثار كاهش یارهاراهک هيارا منظور به یساختمان فاز در قشم خام نفت مخازن ساختزيستی محيط یهاجنبه یابيارز مطالعه، نيا از هدف

 طيشرا ،یستيزطيمح یزيمم و شيپا با تا است شده یسع است، هياول یساختمان فاز در قشم ینفت انهيپا احداث كهنيا به توجه با است. سوء
 شرو به ريسک ارزيابی) یذهن طوفان و ستيلچک روش از مقاله، نيا در شود. آورده فراهمزيستی محيط تيريمد ستميس اراستقر یبرا

FMEA) یابيارز تينها در و پروژه انجام طول در هاآن شيپا ،زيستیمحيط هاییرگياندازه ،یستيزطيمح هایجنبه يیشناسا به نسبت 
 بودن یرمهندسيغ ت،يسا در یجار یهاتيفعال نيب از كه شد يیشناسا مهم تيفعال 11 تعداد مطالعه نيا در است. شده پرداخته هاآن

 جاذب چاه از استفاده باشد. 120 آنزيستی محيط سکير تياولو عدد تا شده سبب زاتيتجه یريگسوخت در یجار یهاروش و زاتيتجه
زيست محيط یرو بر را یمنف ريتاث نيشتريب 060 ازيامت كسب با جنبه نيا تا شده سبب یانسان پساب به خاک یآلودگ و پروژه یابتدا در

 موقع به نشدن سيسرو گريد یسو از و شده خاک یآلودگ سبب سو کي از هابالست سند یفلز تعايضا هنگام ريد یآورجمع باشد. داشته

 باشد. مذكور موارد با مرتبطهای تيفعالزيستی محيط یهابهجن اثرات نيبارزتر از هوا و خاک یآلوگ تا شده سبب نگيبچ دستگاه لتريف بگ
 شد.ارايه  هاسکير كاهش جهت در یكارشناس نظر براساس یاصالح هایداماق آمده، دستهب هایسکير اكثر بودن باال به توجه با
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 سرآغاز

 از حفاظت پايدار، توسعه به دستيابی چون یاهداف امروزه
 تجديدشونده منابع سازیتهی و تخريب از ممانعت وزيست محيط

 (Fundamentals of Ecology, 2003) تجديد قابلغير و

 ضوابط نمودن فراهم پی در را المللیبين هایسازمان و هادولت
 ينمسئول ها،پروژه كارفرمايان هاآن دنبالهب و است كرده
 كشورهای در هاآن نمايندگان و جامعه متخصصين توسعه، هایطرح

 در ارزيابی مکانيسم از استفاده به ملزم قانونطبق  را جهان
 (Collection of lawsخود بلندمدت و كوتاه هایريزیبرنامه

and regulations of environmental protection of Iran, 

 هاآن احتمالی اثرات شناخت و پيشنهادی هپروژ يا طرح ،2005)
(Environmental Management and Planning, 2006) 

 از منطقی و صحيح استفاده هایراه طرفی از كه است نموده
 سبب ديگر طرف از و دهدمی نشان را طبيعی و انسانی منابع

 .دشومی (UNEP, 1995) هاهزينه كاهش و هابرنامه تسريع
 و قوانين برقراری طريق اززيست محيط حفظ به افزون روز توجه

 سطح افزايش همچنين و المللیبين ای،منطقه ملی، ضوابط

 توسعه به نسبت نفعذی هایطرف الزامات و انتظارات آگاهی،
 برقراری در هاسازمان در انگيزه و تحرک ايجاد سبب پايدار

 يک كه جاآن از اند.شده زيستیمحيط مديريت هایسيستم

 زيستیمحيط پيامدهای و هاجنبه كه است ممکن سازمان
 شناسايی برای روشی و معيارها از بايستی باشد، داشته متعددی
-ISO 14001) باشد برخوردار روندمی شماربه بارز كه مواردی

2004 standard، 2011.) 
 برای مختلفی هایتکنيک زيادی نيمحقق گذشته، دهه طول در

 در اند.داده پيشنهاد وسازساخت صنعت در ريسک تحليل و تجزيه

 شکست حاالت و اثرات تحليل و تجزيه هاتکنيک اين ميان
)FMEA((1) ريسک شناسايی احتمال گرفتن نظر در دليلبه 

(Detection) سنتی مدل به نسبت بيشتری درستی و دقت از 
 ساز و ساخت صنعت در. بنابراين، است برخوردار ريسک ارزيابی

 & Abdelgawad) است گرفته قرار دهاستفا مورد نيز

Robinson, 2010; Garcia et al, 2005.( 

 بهتر كه است ريسک ارزيابی در تحليلی روش تنها روش، اين
 و ارزيابی را ایمحدوده در موجود بالقوه خطرات تواندمی

 كند. بندیرتبه و شناسايی را آن با مرتبط اثرات و علل همچنين
 كمی ارزيابی در آن بودن مناسببه  توانمی روش اين مزايای از

 و مشکالت بينیپيش برای روش اين بودن مطمئن و ريسک

 نمود اشاره خطرات از پيشگيری حل راه موثرترين تشخيص
(Jensen et al, 2001). 

 هایحالت شناسايی FMEA روش از استفاده اصلی هدف

 بر خود عدیب اثرات و علل ارزيابی سيستم، اجزای بالقوه شکست
 وقوع احتمال كاهش يا بردن بين از برای حلراه ارايه سيستم، روی

 مطالعه، اين از هدف .(Chen et al, 2013) است آن اثر شدت و

 در قشم خام نفت مخازن ساختزيستی محيط هایجنبه ارزيابی

 .است سوء آثار كاهش راهکارهای ارايه منظور به ساختمانی فاز
 

 تحقيق پيشينه
(Salehi et al., 2014)، هایجنبه ارزيابی به ایمطالعه در 

 استفاده با هرمزگان فوالد شركت فوالدسازی واحد زيستیمحيط

 ريسک اولويت عدد مطالعه اين در كه پرداختند FMEA روش از
RPN روش از استفاده با پذيریمخاطره درجه سپس و تعيين 

 محور حول هادهدا پراكندگی ميزان بررسی و حسابی ميانگين

 ريسک سطح سه در نتايج د.ش محاسبه معيار( )انحراف يانگينم
 متوسط و باال ريسک سطوح برای كه شد ارايه پايين و متوسط باال،

 ريسک سطح سپس و شد تعريف كنترلی و اصالحی هایاقدام

 .گرفت قرار مجدد محاسبه موردزيستی محيط هایجنبه ثانويه
(Adar et al., 2017)، با ريسک تحليل و تجزيه ارزيابی به 

 سازی گازی فرآيند سيستم FMEA-فازی و FMEA روش

 .پرداختند فاضالب لجن تصفيه در شده استفاده بحرانی فوق

Ranjbar, 2015) (Parvaresh &، هایجنبه ارزيابی 

 جنوب كاوه فوالد مجتمع برداشت و انباشت واحدزيستی محيط
 اين در كه دادند انجام EFMEA روش از استفاده با را كيش

 حذف، منظور به و شناسايیزيستی محيط بارزهای جنبه مطالعه

 خطرات وزيستی محيط هایريسک كاهش و پيشگيری كنترل،
 .شد پيشنهاد واحد اين برای مديريتی راهکارهای احتمالی

 به یامطالعه در ،(Razavi-Dezfooli et al., 2012) همچنين

 سکوهای زيستیمحيط پيامدهای و هاجنبه یارزياب و شناسايی
 نيا در پرداختند، FMEA روش از استفاده با فروزان نفتی

 از سری يک شامل كه زيستیمحيط اثرات ارزيابی تحقيق

 و تفسير شرح، برای تواندمی كه است هايیتکنيک و هاهمطالع
 اجرای از بعد و قبل مناطق، زيستیمحيط وضعيت تعيين
 و شده انجام بگيرد، قرار استفاده مورد فراساحل هایپروژه

 سکوهای در موجود زيستیمحيط هایجنبه و پيامدها شناسايی



 109  های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانیارزیابی ریسک جنبه

 هر با متناسب و انجام FMEA روش از استفاده با فروزان نفتی
 هر برای .ستا شدهارايه  آن پيامد كاهش و كنترل روش جنبه

 از پس و قبل وقوع، احتمال و شدت ميزان شده شناسايی جنبه
  است. شده برآورد نيز آن مقدار و ارزيابی كنترلی اقدام انجام

(Allen et al., 2009) ،از ناشی خطرات تحليل و تجزيه برای 

 خطرناک مولد مصرف از جلوگيری و كيفيت كنترل برای اجزا
 عدد محاسبه در و FMEA روش از تايوان در الکترونيکی

  ت.اس كرده هاستفاد AHP روش از ريسک

(Alimohammadi et al., 2008)، هایكوره ايمنی مقايسه 
 تحليل و تجزيه روش وسيله به گچ توليد كارخانه دو در موجود
 طی در كه اندداده انجام را (FMEA) آن اثرات و شکست حاالت

 ايمنی وضعيت به دقيق طور به مذكور روش از استفاده با تحقيق، اين
 .دش مشخص هاآن احتمالی و موجود نقايص و پرداخته هاكوره

 ريسک ارزيابی هایهمطالع انجام سابقه كهاين به عنايت با

 هاريسک بودن باال همچنين نيست، زياد چندان كشور در زيستیمحيط

 برای اساسی هایاقدام به نفتی، مخازن ساخت هایپروژه در
 .است نياز زيست،محيط تخريب و آلودگی از ممانعت و پيشگيری

 ريسک آناليز نتايج كه است فرآيندی ريسک ارزيابی راستا ناي در
 )اهداف هدف مقادير با هاآن مقايسه يا و بندیرتبه با را

 بردمی كاربه گيریتصميم برای قانونی( الزامات با عملکردی

(Multi-Criteria Decision Making, 2009). ارزيابی 
 بر عالوه آن در است ارزيابی از فراتر گامیزيستی محيط ريسک
 كامل شناخت ضمن ريسک، مختلف هایجنبه تحليل و بررسی

زيست محيط حساسيت ميزان اثر، تحت همنطقزيست محيط از
 در نيز منطقهزيستی محيط خاص هایارزش همچنين و ثرامت

 شودمی گرفته نظر در منطقه ريسک ارزيابی و تحليل و تجزيه
(Asgharzadeh, 2007).  

 مديريت در مهم ابزار يک ،زيستیمحيط ريسک زيابیار واقع در

 به دستيابی و هاپروژه مخاطرات كاهش منظوربهزيست محيط
 و هاريزیبرنامه در امروزه كه رودمی شمار به پايدار توسعه

 گيردمی قرار توجه مورد جهان كشورهای اكثر هایگذاریسياست

(Lari baghal et al, 2011). ارزيابی از عنو اين همچنين، 
 فعل به ضريب و خطر هایپتانسيل كيفی و كمی تحليل فرآيند

 حساسيت همچنين و پروژه در موجود احتمالی هایريسک آمدن در

 .(Muhlbauer, 1999) است پيرامونی محيط پذيریآسيب يا
 بدون اجتماعی رفاه از مندیبهره و كنونی جهان پيشرفت و رشد

 از است غيرممکن عمال آن مزايای زا استفاده و صنعتی توسعه

 همراه به كه منافعی و مزايا كنار در صنعتی فرآيند هر طرفی
 وسعت و شدت كه داشت خواهد نيز زيستیمحيط پيامدهای دارد،

 يیاكار و تکنولوژی و مصرفی مواد فرآيند، نوع به پيامدها اين
 با ين،بنابرا داشت. خواهد بستگی رفته كارهب كنترلی هایسيستم

 و علمی هایتوانمندی از مندیبهره و مديريتی هایروش اتخاذ

 كنترل تحت را منفی پيامدهای اين المقدورحتی توانمی فنی
 قوانين با هافعاليت انطباق از كه ایگونهبه نمود حذف يا درآورده

 د.شو حاصل اطمينان زيستیمحيط استانداردهای و

 اما كرد، حذف كامل طوربه تواننمی را هاجنبه طوركلیبه
 ،اينبنابر .داد كاهش تحمل قابل يا قبول قابل حد به توانمی

 مستمر و مندنظام چارچوب يک ايجاد ريسک مديريت هدف

 و كاهش پيشگيری، كنترل، حذف، ارزيابی، شناسايی، منظوربه
 تصميمات ريسک، مديريت فرايندنتيجه  در .است هاريسک ابالغ

 ريسک سطوح و ريسک ارزيابی از حاصل نتايج قايسهم براساس

 .(Andrew, 2003) دشومی اتخاذ شده تعيين
 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد محدوده 
 نفتی پايانه ساختمانی فاز هایفعاليت ،مميزی جهت مقاله اين در

 قرار بررسی مورد ماهانه صورتهب سال دو مدت برای قشم،
 یفرآيندها شناخت از پسزيستی محيط بارز هایجنبه تا گرفته

 اين ارزيابی منظوربه گيرد. قرار ارزيابی مورد ساختمانی فاز
 روی بر آن اثرات سنجش و پايانه آالينده منابع ،هاجنبه

 اين شود.می استفاده FMEA متداول روش اززيست محيط

 پيشگيری در قانون بر متکی و تحليلی ،سيستماتيک روش روش،
 حاالت بالقوه عوامل شناسايی برای كه است وقوع از قبل

 دارد. خطرات شناسايی در زيادی بسيار a ،رودمی كاربه شکست

 در گسترده ورطهب روش اين تا دهش سبب فوق شده ذكر عوامل
 طراحی ،(2)مراحل ترينابتدايی از هازيرسيستم وا هسيستم طراحی
 و طراحی ،(3)جاری هایطرح در تغييرات اعمال يا و جديد قطعات

 (0)آالتماشين طراحی ،(4)مونتاژ يا توليد فرآيندهای توسعه يا
 ارزيابی در روش اين كه است كرذه ب الزم شود. استفاده

 استاندارد هایمميزی در (6)زيستیمحيط مختلف پيامدهای

sISO14000 نمودار يرد.گمی قرار استفادهد مور گسترده طورهب 
 دهدمی نمايش رازيستی محيط ريسک ارزيابی اگرامفلودي (1)

(Jozy & Padash, 2007). 

 زيستی محيط هایجنبه و پيامدها ريسک RPN محاسبه منظوربه



 8991پاییز و زمستان ، 81 ، شماره9 زیست، سالهای محیطژوهشپ  102

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 زيستيمحيط ريسک ارزيابي فرآيند (:1) نمودار

 

 اثر، شدت عامل سه ضربحاصل طريق از E-FMEA روش در
 آمده (3 تا 1) هایولجد در كه كشف احتمال وقوع، احتمال

 (& Iso 14000, 2010; Jozyدشومی محاسبه است،

(Padash, 2007. به توجه با جداول در شده ذكر پارامترهای 

 نوردتوف شركتزيستی محيط هایجنبه ارزيابی دستورالعمل
 شده استفاده ISO 14001 هایمميزی در استفاده مورد آلمان
 E-FMEA روش بهزيستی محيط ایهجنبه ارزيابی نتايج است.

 شرايط و ويژگی بودن يکسان دليلبه مطالعاتی، محدوده در
 حساسيت گفتن نظر در عدم همچنين و اقليمی و محيطی
 نتيجه در گرفت. خواهند قرار كم بسيار رنج يک در زيستگاه

 صورت ارزيابی و نبوده نمايش قابل مختلف هایجنبه نيب تفاوت
 امتياز است ضروری رواين از .است فیكا دقت فاقد گرفته

 زيستگاه حساسيت و اقليم محيطی، هایويژگی به توجه با پارامترها

  د.شو ترنمايان شده شناسايیهای جنبه بين تفاوت تا شده خردتر

 
 

 زيستيمحيط پيامدهاي شدت پارامتر :(1) جدول

 مقدار پيامد شدت
 10 است. محتمل هشدار يا اخطار هيچگونه بدون وزيست محيط به شديد نزيا صورت به نتايج اخطار: بدون و خطرناک

 1 .است همراه محتمل هشدار يا اخطار با همراه محيط به شديد زيان صورت به نتايج اخطار: با خطرناک

 8 است. همراهزيست محيط روی بر توجه قابل تاثير صورت به نتايح باال: خيلی

 1 است. همراهزيست محيط روی بر زياد تاثير صورت به نتايح باال:

 6 است. همراهزيست محيط روی بر متوسط تاثير صورت به نتايح متوسط:

 0 است. همراهزيست محيط روی بر كم تاثير صورتبه نتايح كم:

 4 است. همراهزيست محيط روی بر جزئی تاثير صورتبه نتايح كم: خيلی

 3 .است گرفته صورت محيط به شده لكنتر و محدود صورت به انتشار ضعيف:

 2 .است غيرمحتملزيست محيط روی بر آور زيان اثر ضعيف: خيلی

 1 است همراهزيست محيط روی بر اثر بی نتايح : اثر بی

 

 يزيست محيط پيامدهاي وقوع پارامتر احتمال (:2) جدول

 مقدار احتمال وقوع
 10 افتدانتشار روزانه چندين بار اتفاق می

 1 افتدانتشار روزانه يک بار اتفاق می

 8 افتدانتشار هفتگی چهار بار اتفاق می

 1 افتدانتشار هفتگی يک بار اتفاق می

 6 افتدانتشار ماهيانه سه بار اتفاق می

 0 افتدانتشار ماهيانه يک بار اتفاق می

 4 افتدانتشار شش ماه چهار بار اتفاق می

 3 افتدتفاق میانتشار ساليانه يک بار ا

 2 افتدانتشار ساليانه كمتر از يک بار اتفاق می

 1 انتشار رخ نخواهد داد
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 پارامتر احتمال کشف پيامدهاي محيط زيستي (:3) جدول

 مقدار احتمال کشف
 10 ای برای كشف پيامد شناسايی نشده است گونه كنترل شناخته شدههيچ

 1 اری خيلی بعيد استهای جاحتمال كشف پيامد توسط كنترل

 8 های جاری بعيد استاحتمال كشف پيامد توسط كنترل

 1 جاری خيلی پايين استهای احتمال كشف حالت پيامد توسط كنترل

 6 های جاری پايين استاحتمال كشف حالت پيامد توسط كنترل

 0 های جاری متوسط استاحتمال كشف حالت پيامد توسط كنترل

 4 های جاری كمی باال استپيامد توسط كنترلاحتمال كشف حالت 

 3 های جاری باال است احتمال كشف حالت پيامد توسط كنترل

 2 های جاری خيلی باال استاحتمال كشف حالت پيامد توسط كنترل

 1 شودمی به طور حتم شناسايی
 

 سبب تردقيق نتايج آوردن دست به جهت به موضوع اين اهميت
 و وقوع احتمال پيامد، شدت هایولجد متيازا مجددا تا شده

 ماهيت به توجه با شوند. اصالح اندآمده زير در كه كشف احتمال
 مختلف هایجنبه زيستیمحيط ريسک ميزان طرح، هایفعاليت
 دو به قشم نفتی پايانه ساختمانی فاز موجود شرايط در هافعاليت

  از: عبارتست كه است شده تفکيک مديريتی سطح
 كنترلی اقدام دارای سطح (RPN=80)  
 اصالحی اقدام دارای سطح (RPN=100)  

 هافعاليت ايمنی و زيستیمحيط مختلف هایجنبه ارزيابی منظوربه

 تا است شده سعی قشم پايانه ساختمانی فاز موجود شرايط در
 بررسی، مورد یهافعاليت و محدوده نمودن مشخص ضمن ابتدا

 استفاده با زيستیمحيط هایجنبه شناسايی و طالعاتا آوریجمع به

 انتشار هایزمينه در ليستچک و ذهنی طوفان هایروش از توام
 شود. پرداخته پسماند مديريت و خاک ،آب در انتشار هوا، به

 يک هرزيستی محيط ريسک شده ارزيابی مقدار به توجه با سپس
 كاهش، كنترل، برای یابرنامه ،EMS(1) قالب در هاجنبه از

 ابعاد به توجه با شده، ارزشيابی هایريسک حذف و انتقال

 سطح در جاری هایكنترل با پيامدها كشف احتمال پيامدها،
 اقدامات سطح دو ،زيستیمحيط پيامدهای ماندگاری و شدت سايت،

 د.ش پيشنهادزيست محيط وضعيت بهبود برای اصالحی و كنترلی
 فعاليت 11 تعداد ،سايت از شده انجام انهماه بازديدهای طی

زيستی محيط جنبه چندين دارای يک هر كه سايت در جاری

 عدم يا وقوع گرفتن نظر در بدون است. ساختمانی فاز در متفاوت
 به آن نتايج كه گرفت قرار ارزيابی مورد و شناسايی آن، وقوع
  .است زير شرح

 هايافته
 ي زيستمحيط هايجنبه ارزيابي 

 هایهجلس تشکيل با تا دهش سعی تحقيق اين اجرای طول در
 فاز هایفعاليت انجام محل از ماهيانه ميدانی بازديدهای و متعدد

 ،زيستیمحيط هایجنبه شناسايی برعالوه قشم، پايانه ساختمانی

 بر كه هايیفعاليت و فرايندها كليه ذهنی طوفان روش طريق از
 بين از سپس شده شناسايی هستند رتاثيرگذازيست محيط روی

 در موجود هایانطباق عدم وزيستی محيط بارز هایجنبه هاآن

 و كنترلی هایاقدام روند تا ندشو ثبت و شناسايی پروژه سطح
  گيرند. قرار ارزيابی مورد ماهانه، بازديدهای طی اصالحی

 

 سايت اراضي در گيريسوخت با مرتبط فرآيندهاي 

 14 سال آبان تا 12 ماه آبان از گرفته صورت ایهبازديد مطابق

 و آالتماشين سوخت تامين ،آن از متاثر محيط و سايت اراضی از
 در شده جانمايی مخزن طريق از ،كارگاه سيار و ثابت تجهيزات

 احتمال افزايش و بودن ناايمن چند هر پذيرد.می صورت سايت

 طی خاک، آلودگی و فرآورده پاشوريخت علتبه آلودگی وقوع
 با ،دش گيریسوخت محل ساختاری اصالح سبب مرحله چندين

 منظوربه آن در كانالی تعبيه و سکو احداث عدم وجود اين

 در همچنان تا شده سبب شده پاش و ريخت فرآورده آوریجمع
 آلودگی حداقل با آوریجمع امکان پاش و ريخت بروز صورت
 نظارت ديگر سوی از و سو يک از عامل اين .نباشد ممکن

 اثر در خاک از آلودگی رفع تا شده سبب HSE واحد ضعيف
 صورت ندرتبه سوخت مخزن اطراف در فرآورده پاشوريخت
 كند.می ارايه را RPN 10 ميزان شده، انجام ارزيابی نتايج پذيرد.



 8991پاییز و زمستان ، 81 ، شماره9 زیست، سالهای محیطژوهشپ  102

 اصالح مخازن باندوال به سوخت انتقال هنحو كهاين وجود با
 كاهش دسترسی، مسير بودن ناايمن و دقت عدم اما است شده

 ريسک رفتن باال سبب ها،آلودگی رفع عدم ،HSE واحد ترانظ
 در برق مولدهای مخازن گيریسوخت زمينه در شده برآورده
 سوی از است. شده سيار و ثابت تجهيزات و مخازن باندوال

 گيریسوخت از ناشیزيستی محيط پيامد ارزيابی ،ديگر

 (4) جدول در كه گونههمان سيار و ثابت تجهيزات و تآالماشين
 گيریسوخت با مقايسه در را بيشتری مقدار است شده داده نمايش

 ارزيابی نتايج است. داده اختصاص خود به سايت، اصلی مخزن
 همراه به اوليه گيریسوخت هنحو از ناشیزيستی محيط پيامد

  است. آمده (4) دولج در اصالحی اقدام صدور از بعد ارزيابی

 

 گيريسوخت با مرتبط فرآيندهاي و فعاليتزيستي محيط پيامدهاي ريسک ارزيابي :(4) جدول

 فعاليت
 پيامد جنبه

 زيستيمحيط

 پيامد اثر

 زيستيمحيط
 زيستيمحيط پيامد علت

 شدت

 پيامد

 احتمال

 وقوع

 احتمال

 کشف
RPN توضيحات 

 ماشين گيریسوخت
 تجهيرات و آالت
 كارگاه سيار و ثابت

 وپاشريخت
 فرآورده

 خاک آلودگی

 گيری،سوخت سکو وسعت بودن كم يا و وجود عدم
 وجود عدم نازل، وجود عدم پرسنل، آموزش عدم

 رفع عدم دسترسی محل بودن ايمن نا نظارت،
 آلودگی

 مميزی از قبل 120 3 8 5

 ماشين گيریسوخت
 تجهيرات و آالت
 كارگاه سيار و ثابت

 پاشوريخت
 فرآورده

 خاک آلودگی
 ماشين گيری قرار محل تا بتنی سکوی وجود عدم

 ناكافی -تعجيل -سکو گيریسوخت جهت آالت
 هاآموزش بودن

3 4 2 
24 
 

 هایاقدام انجام با
 اصالحی

 مخازن گيریسوخت
 سايت سوخت

 وپاشريخت
 فرآورده

 خاک آلودگی
 حضور عدم ،گيریسوخت در تعجيل و دقت عدم
 حامل تانکر از بازرسی عدم محل، در مسئول پرسنل

 مخازن گيری سوخت به آغاز از قبل سوخت
 مميزی از قبل 10 3 0 6

 مخازن سوختگيری
 سايت سوخت

 وپاشريخت
 فرآورده

 خاک آلودگی
 انتهای تا مسئول پرسنل حضور تانک، از بازرسی

 گيریسوخت
5 0 3 10 

 هایاقدام انجام با
 كنترلی

 

 
 گيريسوخت ي: پراکنش ريسک محيط زيست(2)نمودار 

 ماشين آالت و مخازن سوخت در بازه سه ماه

 

 سايت بهداشتي هايپساب دفع  

 موجود سپتيک هایچاهزيستی محيط ريسک شده برآورد نتايج
 در كه 14 آبان الی 12 آبان زمانی بازه طی تاسيسات سطح در

 مميزی و انهماه بازديدهای همراه به است، آمده (0) جدول
  پروژه مذكور واحد اطالع بيانگر پروژه، HSE واحد عملکرد

 هایآب و خاک ودگیـآل از ریـجلوگي اهميت از قشم نفت پايانه

 
گيري سوخت يزيست: اثر بخشي ريسک محيط(3)نمودار 

 کنترلي و اصالحي پيشنهادي هايبا انجام اقدام

 
 

 اقدام صدور با كه اینهگو به .است انسانی فاضالب به زيرزمينی
 به موجود جذبی هایچاه و هاتانک سپتيک كليه اصالحی

 جديد، هایچاه احداث برای و شده تبديل ايزوله تانک سپتيک
 بررسی مورد محدوده در ايزوله هایسپتيک احداث مجوز تنها

 سبب ديگر سوی از سايت در كارگران اسکان عدم د.شومی صادر

 جلسات به توجه با سايت در موجود جذبی هایهچا كليه تا شد
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 خارج رده از سايت، در گذشته ميدانی بازديدهای در شده برگزار
 بهداشتی پساب انتشار ميزان تا دش سبب اقدام اين اجرای ند.شو

 نظارت شديد كاهش وجود اين با يابد. كاهش شدت به محيط به
 سبب بازديد زمان در سايتزيست محيط و ايمنی بهداشت واحد
 عدم د.شون اصالح و شناسايی آمده وجود به نواقص تا گشته

 قشم جزيره در هاپساب تصفيه منظور به مشخص محلی وجود
 به نظر ند.شو دفع بهداشتی هایپساب ساير همانند تا شده سبب

 سطح در ايزوله هایتانک سپتيک از بازديد و موضوع اين اهميت

 هایتانک سپتيک با مرتبطی زيستمحيط هایجنبه سايت،
  است. گرفته قرار بررسی مورد ايزوله،

 تست انجام منظور به مخازن داخل در شده بارگيری آب تخليه
 گسترده وسيعی سطح در تخليه زمان در چند هر هيدرواستاتيک

 سوی از و سو يک از آن سريع بودن كشف قابل اما شد، خواهد

 تنها وجود دليلهبزيست محيط روی بر آن اثر كم شدت ديگر
 سبب پروژه طول در آن وقوع اندک بسيار دفعات و فلزات رسوبات

 گيرد. قرار تریپايين جايگاه در هاجنبه ساير با قياس در گشته
 

  بهداشتي پساب دفع با مرتبط فرآيندهاي و فعاليتزيستي محيط پيامدهاي ريسک ارزيابي مقايسه :(5) جدول

 فعاليت
 پيامد جنبه

 زيستيمحيط

 پيامد اثر

 زيستيمحيط
 زيستيمحيط پيامد علت

 شدت

 پيامد

 احتمال

 وقوع

 احتمال

 کشف
RPN توضيحات 

 تخليه
 سپتيک

 هاتانک

  مميزی از قبل 40 3 3 0 پساب از چاه تخليه ماشين شيلنگ تخليه عدم  خاک آلودگی انسانی فاضالب نشت

 .است اصالحی اقدام و كنترلی اقدام ندنيازم RPN ميزان بودن پايين دليل به

 پساب
  بهداشتی

  خاک آلودگی انسانی فاضالب نشت
 عدم محيط، به نشت و نامناسب بندیعايق

  آلودگی رفع عدم نظارت،
  مميزی از قبل 060 1 10 8

 40 0 3 3 عدم محيط به نشت و نامناسب بندیعايق  خاک آلودگی انسانی فاضالب نشت
 هایماقدا انجام با

  اصالحی

 تست
 هيدرو

 استاتيک

 داخل رسوبات تخليه
 محيط به مخازن

  مميزی از قبل 60 3 4 0  محيط به مخازن داخل به رسوبات تخليه آب و خاک آلودگی

 داخل رسوبات خليهت
 محيط به مخازن

 آب و خاک آلودگی
 ساخت در مهندسی اصول رعايت عدم

 هاچهضحو
3 4 3 36 

 هایاقدام انجام با
  اصالحی

 

 
دفع  يزيست: پراکنش ريسک محيط(4)نمودار 

 هاي انساني سايتفاضالب
 

 جامد زايد مواد مديريت  
 دو به مخازن ساخت ساختمانی فاز طول در توليدی پسماندهای

 پسماندهای شوند.می تقسيم صنعتی و خانگی شامل مجزا دسته
  باريک ظروف و غذايی مواد شامل بيشتر خانگی گروه

  و چوبی فلزی، ضايعات شامل صنعتی پسماندهای و بوده مصرف

 
با انجام  : اثر بخشي ريسک دفع فاضالب انساني(5)نمودار 

 اصالحي و کنترلي هاياقدام

 

 هایبينیپيش طبق .است ساختمانی هاینخاله وپالستيکی 
 تحت اراضی سايت، در هافعاليت سطح با متناسب شده جامان

 فلزی، ضايعات آن در تا است شده گرفته نظر در (8)سلويج انعنو

 انبار تفکيک به شده كشیفنس محوطه در سندبالست و چوبی
 با .است نگرفته صورت اقدامی زمينه اين در كنونتا كه شود.
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 اين آوریجمع برای هانظارت افزايش ،ضايعات محج افزايش
 آن جانمايی و مسقف تر،بزرگ مکانی به هاآن انتقال و ضايعات

 ،(6) جدول در مذكور هایاقدام ههمرا به مناسب محلی در
  رسد.می نظر به ضروری

 هایزباله موقت انبار و آوریجمع وضيعت هابازديد انجام زمان در

 به توجه با است. گرفته قرار ارزيابی مورد سايت توليدی
 خانگی پسماندهای ماند زمان ،هازباله هفته در دوبار وریآجمع

 ويژهبه هازباله پراكندگی ،وجود اين با ،يستن زياد تاسيسات در
 اختصاص ديگر سوی از شود.می ديده سايت سطح در پالستيک

 هازباله نگهداری منظوربه فنس با شده مهار چند هر مکانی دادن
 حداقل نداشتن و نامناسب سازیزير با مخازن محوطه در

 نتايج (6) جدول .شد خواهد محيط آلودگی بسب استانداردها

  دهد.می نمايش را خصوص اين در زيستیمحيط هایجنبه ارزيابی

 

 پسماند مديريت با مرتبط فرآيندهاي و فعاليتزيستي محيط پيامدهاي ريسک ارزيابي مقايسه :(6) جدول

 

 
 ي: مقايسه پراکنش ريسک محيط زيست(6)نمودار 

 ندهاي توليدي سايتپسما

 

 بچينگ تجهيزات فعاليت 

 بچينگ تجهيزات به سايت، در هوا آلودگی منبع ترينمهم

 مراحل در ايتـس ایـهفعاليت كهاين دليله ب اما دارد. اختصاص
 نيز تجهيزات اين از استفاده ميزان رواين از است متقاوت مختلف

 تا شده سبب مورد اين .است متفاوت مختلف زمانی هایبازه در

 فاز طول درزيست محيط روی بر فرآيند اين تاثير ميزان
 معلق ذارت انتشار طريق از فعاليت اين باشند. متفاوت ساختمانی

 
پسماندها  ي: اثر بخشي ريسک محيط زيست (7)نمودار 

 کنترلي و اصالحي هايدر صورت انجام اقدام
 

 انتقال و بارگيری هنگام در هاآن پاشوريخت همچنين و
 بررسی از حاصل نتايج بگذارد. تاثيرزيست محيط روی بر تواندمی

 نمايش (1) جدول در مخازن ساخت ساختمانی فاز در فعاليت اين
  است. شده داده
 وسايل تردد برق، )مولد سوز درون آالت موتور فعاليت 

  نقليه(

 انجام برای روزشبانه ساعت 24 طول در برق تامين به نياز
  وسايل تردد همراه به قشم نفتی پايانه ساختمانی فاز در هاتفعالي

 فعاليت
 پيامد جنبه

 زيستيمحيط 

 پيامد اثر

 زيستيمحيط
 زيستييطمح پيامد علت

 شدت

 پيامد

 احتمال

 وقوع

 احتمال

 کشف
RPN توضيحات 

  خانگی هایزباله
 زباله پراكندگی

 محيط در
  خاک آلودگی

 به كافی آموزش عدم سقف، وجود عدم
  مناسب آوریجمع عدم و پرسنل

  مميزی از قبل 16 2 8 6

  خانگی هایزباله
 زباله پراكندگی

  محيط در
  خاک آلودگی

 ناكافی اتاقک، روی بر سقف وجود عدم
 هاآموزش بودن

4 0 2 40 
 هایاقدام انجام بينیپيش

  كنونی اصالحی

 چوبی، فلزی، ضايعات
 پالستيکی،
 سندبالست

 پراكندگی
 در ضايعات

 سايت سطح
 خاک آلودگی

 جمع برای دستورالعمل شدن اجرايی عدم
 سلويج زمين نبود عايق ضايعات آوری

  مميزی از قبل 100 2 10 0

 چوبی، فلزی، ضايعات
 پالستيکی،
 سندبالست

 نبودن مسقف
 سلويج

 خاک آلودگی
 در مختلف، مواد به بودن آغشته به توجه با

 خاک آلودگی احتمال بارندگی صورت
  دارد. وجود

3 4 2 24 
 اجرای از پس بينیپيش
  پيشنهادی كنترلی اقدام
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 فعاليت از ناشيزيستي محيط ريسک مقايسه :(8) نمودار

 اصالحي اقدام از پس و پيش بچينگ تجهيزات
 

فعاليت  زيستي جنبه: پراکنش ريسک محيط(9)نمودار 

 موتور آالت درون سوز
 

 آن با مرتبط فرآيندهاي و بچينگ تجهيزات فعاليتزيستي حيطم پيامدهاي ريسک ارزيابي :(7) جدول

 زيستيجنبه پيامد محيط فعاليت
اثر پيامد 

 زيستيمحيط
 زيستيعلت پيامد محيط

مد
پيا

ت 
شد

وع 
وق

ل 
ما

حت
ا

ف 
ش

ل ک
ما

حت
ا

 

R
P

N
ت 

حا
ضي

تو
 

فعاليت تجهيزات 
 بچينگ 

انتشارذارت معلق، ريخت و 
 پاش سيمان روی زمين 

آلودگی هوا و 
 خاک

دم استفاده از بگ فيلتر و ع
 عدم وجود سکوی بتنی 

 مميزی  180 0 6 6

فعاليت تجهيزات 
 بچينگ 

انتشارذارت معلق، ريخت و 
 پاش سيمان روی زمين

آلودگی خاک و 
 هوا 

ريخت و پاش سيمان بر روی 
زمين، عدم سرويس و 

 تعويض به موقع بگ فيلتر
4 4 3 48 

پس از انجام 
 هایاقدام

 اصالحی
 

 ديگر سوی از و سويک از جرثقيل و تراكتور مانند يهنقل
 مدت تمام در برق تامين تا شده سبب سايت محدوده گستردگی

 تجهيزات، و بار جايیجابه همراه به سايت از نقطه هر در و
 از بررسی مورد محدوده در رواين از باشند. داشته ایويژه اهميت

 از و الکتريسيته نيروی تامين برای سيار و ثابت برق مولدهای

 و بار پرسنل، جايیجابه برای نقليه وسايل ساير و هاجرثقيل

 مانند هايیآالينده تخليه شود. استفاده فلزی یهاورقه نصب
 و اكسيدمونو معلق، ذارت پراكندگی ژن،ورنيت و گوگرد اكسيدهای

 هستند مواردی مهمترين هاهيدوركربن همراه به كربن،اكسيددی
 با وجود اين با شوند.می تخليه محيط به هافعاليت اين اثر در كه

  باشند.می پوشی چشم قابل 60 شده برآورده RPN به توجه

 

 آن با مرتبط فرآيندهاي و برق مولد آلودگيزيستي محيط پيامدهاي ريسک ارزيابي :(8) جدول

 فعاليت
جنبه پيامد 

 زيستيمحيط

اثر پيامد 

 زيستيمحيط
 زيستيامد محيطعلت پي

مد
پيا

ت 
شد

وع 
وق

ل 
ما

حت
ا

ف 
ش

ل ک
ما

حت
ا

 

R
P

N
ت 

حا
ضي

تو
 

فعاليت موتور آالت 
درون سوز )وسايل 
 نقليه و ژنراتورها(

 مميزی  60 2 10 3 استفاده از سوخت با كيفيت پايين آلودگی هوا انتشار گازهای احتراق

 پوشی استبه دليل پايين بودن ميزان شدت و احتمال كشف قابل چشم

 

 اراضي تسطيح و برداريخاک  

 مستندات همچين و سايت مکانی موقعيت عمليات، حجم به توجه با
 پراكندگی كارگاهی، آالتشينما فنی معاينه خصوص در موجود
 و نقليه وسايل تردد اثر در كه هايیآالينده ساير و غبارگردو

 حد از رتپايين كندمی بروز هانخاله دپوی و جايیجابه تسطيح،

 .است كشور زيستمحيط حفاظت سازمان توسط شده تعيين مجاز

 قشم جزيره در هابارندگی بيشتر كهاين به توجه با ديگر سوی از
 به توجه با منظور اين برای گيرد،می صورت زمستان فصل در
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 كانال تا شده مقرر ماهانه هماهنگی جلسات و كارفرما نظر
 همين به .شود احداث بتنی ترصوبه سايت اطراف در زهکش

 به سايت از خارج و سايت كنار در مکانيکی بيل با حفاری منظور
 به را بارندگی از حاصل هایآب تا كرده پيدا ادامه جنوب سمت
زيستی محيط پيامدهای ارزيابی نمايد. هدايت سايت از خارج

 دهدمی نشان تسطيح و برداریخاک با مرتبط فرآيندهای از ناشی
 تسطيح، و برداریخاک عمليات كم حجم به توجه با كه

 وسايل تردد اثر در كه هايیآالينده ساير و غبارگردو پراكندگی

 اراضی سطح در هانخاله دپوی و جايیجابه تسطيح، و نقليه
 توسط شده تعيين مجاز حد از ترپايين كند،می بروز سايت

 عدم ديگر ویس از .است كشورزيست محيط حفاظت سازمان
 اين در ساحلی سايت در ريزیخاک و برداریخاک عمليات انجام

 مورد هوا كيفيت روی بر تاثير نظر از كانال احداث تنها فاز،

 (1) جدول در آن ريسک به مربوط نتايج كه گرفته قرار بررسی
  است. شده داده نمايش

 

 زمين تسطيح و خاکبرداريزيستي محيط پيامدهاي ريسک ارزيابي :(9) جدول

 فعاليت
 پيامد جنبه

 زيستيمحيط

 پيامد اثر

 زيستيمحيط
 زيستيمحيط پيامد علت

 شدت

 پيامد

 احتمال

 وقوع

 احتمال

 کشف
RPN توضيحات 

 و برداریخاک
  تسطيح

 معلق ذارت پراكندگی
 احتراق از ناشی گازهای

 معلق ذارت افزايش
 یگلخانه گازهای و

 جزيره، خاک بودن رسوبی
 آالت ماشين فعاليت د،با وزش

0 8 2 80 
 انجام از قبل

  مميزی

  شديد، بادهای وزش زمان در كار ممنوعيت تخليه، و بارگيری زمان رساندن حداقل به
 شده بارگيریهای ماشين روی پوشاندن ها، نخاله تخليه محل در پاشی آب

 

 
 کانال حفاريزيستي محيط ريسک پراکنش :(11) نمودار

 94 آبان ديدباز در زهكش
 

 مخازن بالست سند از ناشيزيستي محيط هايجنبه  

 برای هاآن سازیآماده منظوربه مخازن سندبالست به نياز
 سندبالست انجام تا شده سبب تستهيدرو انجام و آميزیرنگ

 تعداد افزايش باشد. داشته گيریچشم افزايش گذشته به نسبت

 عامل اين كارشناسی تيم جلسه طی تا شده سبب آن بروز دفعات

 يک از سندبالست گيرد. قرار بررسی مورد مستقل صورتبه
 تبديل ريز قطعات به فلزی هایورقه ديوار به برخورد با طرف

 دشومی فعاليت محدوده در هوا معلق ذارت افزايش سبب و شده
 خاک آلودگی زمين روی بر هابارهمس سازیراه ديگر طرف از و
 نشان 14 آبان در گرفته صورت بازديد داشت. اهدخو پی در را

 منظوربه سايت HSE به مشاور تيم تذكر بر عالوه كه دهدمی
 محل در ها ورقه سندبالست از ناشی بارهمس ضايعات آوریجمع

 راستا اين در اقدامی ونیكنتا ،مخازن باندوال و اوليه دبالستسن

 داخل ندبالستس انجام ديگر سوی از است. پذيرفتهن صورت
 در مسباره از زيادی حجم تا گشته سبب بازديد زمان در مخازن
 و گرفته صورت ارزيابی نتايج باشد داشته وجود مخازن باندوال

 در اصالحی هایاقدام انجام از پس هانآ بخشی اثر بينیپيش
 است. آمده (10) جدول

  

 آن با مرتبط فرآيندهاي و سندبالست آلودگيزيستي محيط پيامدهاي ريسک ارزيابي :(11) جدول

 زيستيمحيط پيامد جنبه فعاليت
 پيامد اثر

 زيستيمحيط
 زيستيمحيط پيامد علت

 شدت

 پيامد

 احتمال

 وقوع

 احتمال

 کشف
RPN توضيحات 

 سندبالست
 مخازن

 و ريخت و معلق ذارت انتشار
 زمين روی بر پاش

 و هوا آلودگی
 خاک

 باره،مس ريز ذارت پراكندگی
 محيط از آوریجمع عدم

 مميزی 120 2 10 6

 سندبالست
 مخازن

 و ريخت و معلق ذارت انتشار
 زمين روی بر پاش

 و هوا آلودگی
 خاک

 عدم مسباره، ريز ذارت پراكندگی
 محيط از ناقص آوریجمع

4 1 2 06 
 هایاقدام انجام از پس

 اصالحی
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زيستي محيط ريسک پراکنش مقايسه :(11) نمودار

  اصالحي هاياقدام از پس و پيش سندبالست
 

 پوشيچشم قابلزيستي محيط هايجنبه 

 برداریبهره فاز در چه و ساختمانی فاز در چه پروژه تمامی در
 ميزان به بسته سايت در موجودزيستی محيط هایجنبه از برخی

 هستند. پوشیچشم قابل منطقهزيست محيط روی بر هاآن تاثير
 یيهافعاليت قشم، گذاریسرمايه شركت نفت ازنمخ احداث پروژه در

 ذارت انتشار با فلزی، قطعات كاریبرش و كاریجوش مانند

 بر اندک بسيار مقياس در محيط، به جوشکاری هایفيوم و معلق
 عدم و انتشار ميزان به توجه با گذارند.می تاثيرزيست محيط روی

 برآوردی RPN ميزان منطقه هوای كيفيت روی بر تاثيرگذاری

 اين در رواين از ،است اندک بسيار مذكورزيستی محيط هایجنبه
  .است هنگرفت قرار نظردم هاپارامتر اين دقيق بررسی مقاله،

 

  گيرينتيجه و بحث
 بايد ،سايت در سوخت تامين و جايیجابه اهميت به توجه با

 مسيرهای سازیايمن آموزش، ها،نظارت افزايش به نسبت
 سوخت مخازن زير بتنی سکوی سطح افزايش همراه به دسترسی
 فرآورده موقت نگهداری منظوربه عايق كانال تعبيه ژنراتورها،

 سوی از پذيرد. صورت ويژه توجه احتمالی، شده پاشوريخت
 برای محلی تعريف عدم خصوص در اشاره به توجه با ديگر
 مهم اين انجام فتی،ن هایفرآورده به آلوده هایخاک آوریجمع

 آلوده احتمال تا است، ضروری تاسيسات اجرايی پيمانکار توسط
 كنترل خاک در را گاز نفت نفوذ اثر در زيرزمينی هایآب شدن
 مدون ایبرنامه قالب در HSE واحد توسط بازرسی انجام نمايد.

 از آن، گسترش عدم و آلودگی ميزان رساندن حداقل به منظور به
 حاكم شرايط به توجه با كه است كنندهپيشگيری موارد نتريمهم

 شود.می توصيه سايت در
 و ماهيانه پايش منظوربه زيرزمينی هایآب پايش ايستگاه احداث

 در نظارت افزايش محيط، به پساب نشتی وجود عدم از اطمينان

 مهمترين از بهداشتی پساب خاک از آلودگی رفع و سايت
 كار دستور در بايد شرايط بهبود منظوربه هك هستند هايیاقدام
 ،مخازن استاتيکهيدرو تست از پس كهاين به نظر گيرند. قرار

 حجم .شود تخليه محيط در بايد مخازن در شده بارگيری آب
 تاثير زيرزمينی هایآب كيفيت روی بر شده توليد پساب باالی
 در هجنب اين شده ذكر موارد رعايت رواين از گذاشت. خواهد

 بارگيری آب شدن آلوده احتمال كاهش منظوربه خاک بخش
 از ممانعت برای محيط به آن تدريجی تخليه همچنين و شده

 منجر تواندمی تفکيک هایحوضچه در نموده رسوب ذرات انتقال

 رعايت است انتظار رواين از د.شو جنبه اين منفی آثار كاهش به
 مورد پارامترهای بودن، ازمج حد از ترپايين سبب موارد اين

 د.شو آب آلودگی در بررسی

 اجرا قابل و مدون برنامه تدوين نيازمند ناظر و اجرايی پيمانکاران
 پالستيکی، پسماندهای مديريت برای HSE واحد نظارت افزايش و

 اجرای در گام اولين عنوانبه باشند.می فلزی ضايعات و چوبی

 و پيشنهادی سلويج به ضايعات اين جداگانه انتقال فرآيند اين
 در مهمی نقش تواندمی هاآن فروش برای مناقصه برگزاری
 دشومی پيشنهاد همچنين باشد. داشته توليدی پسماندهای مديريت

 هازباله موقت نگهداری محل برچيدن و هازباله آوریجمع به نسبت

 هنگفر ارتقاء و آموزشی هایكالس برگزاری مخازن، باندوال در
 تدوين و هانظارت افزايش همچنين و سايت در فعال پرسنل بين

  شود. برداشته اساسی هایگام زمينه اين در مشخص برنامه
 غباروگرد انتشار ميزان كاهش ضمن تواندمی فيلترها بگ از استفاده

 بچينگ دستگاه راندمان افزايش سبب توجهی، قابل مقدار به

 استفاده بودن محتمل و كنونی هایاليتفع حجم به توجه با شود.
 هایپيگيری ناظر پيمانکار د،شومی پيشنهاد آينده در تجهيزات اين از

 داشته فيلترها بگ به هابچينگ نمودن مجهز به نسبت را الزم

 سکويی احداث به اجرايی پيمانکار شودمی پيشنهاد همچنين .باشد

 انتقال برای ایهچحوض همراه به ميکسر گرفتن قرار برای
 خاک آلودگی از تا كند اقدام محل در شده، ريزسر سيمان آبدوغ

  آيد. عملهب جلوگيری سيمان شدن پراكنده و آب دوغ به

 ساعت چندين روزانه تجهيزات اين فعاليت كهاين به توجه با

 فنی معاينه گواهی اخذ موقع، به تعميرات انجام رواين از است،
 كارهايیراه از مورد،بی استفاده و تردد از رهيزپ نقليه، وسايل
 تا محيط به انتشار ميزان از توانمی هاآن اجرای با كه هستند

 آورد. عملهب جلوگيری حدودی
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 و شده آوریجمع هابارهمس ،كار اتمام از پس مديريت منظوربه
 موقت صورت به دارد عايقی سطح كه شده كشیفنس محل در

زيست محيط كل اداره نظارت تحت هاآن دفن تا شود، نگهداری
 ناشیزيستی محيط ريسک ميزان تا گيرد. صورت قشم شهرستان

  يابد. كاهش مذكور فرآيند از
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