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 چکیده
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 مقدمه  -1

رزیابی ا پیشرفتههای روش ازجمله ،آثار آن وبندی ریسک طبقه مدیریت ریسک، ارزیابی و های شناسایی،طرحانجام 

ارزیابی و مدیریت  ریزیطرح [.5]است پتروشیمی  و گازصنعت نفت،  ازجملهصنایع مختلف و مدیریت ریسک در 

ارزیابی ریسک  درواقع دهد.را ارائه می خطرهای پیش رودر رابطه با کاهش  صنایعهای کاری نحوه فعالیت ریسک،

های بالقوه ناشی از اجرای پروژه و ی خطر و ضریب بالفعل شدن ریسکهافرآیند تحلیل کیفی و کمی پتانسیل

 ی محیط پیرامون است.ریپذبیآسهمچنین حساسیت یا 

ریزی برای عملیات جاری، یكپارچگی سرمایه، مدیریت تغییرات و توسعه اقدامات مقابله با این بخش شامل طرح

اولین مطالعه رسمی مرتبط با بهداشت، ایمنی و (، HAZIDتكنیک شناسایی خطر ) .استوضعیت اضطراری 

 [3] .استهر فعالیت و یا پروژه جدید  زیست درمحیط

اما در اثر این تغییرات و گسترش این  ؛تر استفعالیت صنعتی بخشی از تالش انسان برای رسیدن به رفاه بیش

 و رشد فعالیت زمان گذربا  اند.نموده مخاطرات خاصی که ناشی از تغییر در نظام رایج طبیعت است رخ ها،فعالیت

ب صنعت نفت را ترغی خصوصبهامر متخصصان صنایع و  نیااند. ها نیز رشد داشتهمخاطرات مربوط به آن اقتصادی،

محیطی ناشی از این اندیشی و ارائه راهكارهای عملیاتی راهبردی جهت کنترل و کاهش اثرات زیستو ملزم به چاره

ای زیست در سطوح ملی، منطقهبشری، متأسفانه محیط یفناوررغم رشد سریع دانش و امروزه، علی. دینمایمصنایع 

های لیتی فعارویهبرد. آلودگی آب، هوا و خاک و رشد بیمی سر بهالمللی، در وضعیت بسیار پیچیده و بحرانی و بین

 های شناسایی،اجرای طرح. رودیمتوقف م لحظهکیسو و نابودی منابع طبیعی از سوی دیگر، بشری از یک

 های مترقی ارزیابی و مدیریت ریسک در صنعت نفت،روش ازجملهآن  آثار وریسک  تیریمد وارزیابی  بندی،طبقه

ریزی اختصاص دارد. طرح «یزیرطرح»به  HSEراهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت  5بند  .استپتروشیمی  و گاز

ریزی برای عملیات دهد. این بخش شامل طرحدر رابطه با کاهش ریسک ارائه می را های کاری شرکتنحوه فعالیت

 .استجاری، یكپارچگی سرمایه، مدیریت تغییرات و توسعه اقدامات مقابله با وضعیت اضطراری 

 وهای ملی، شرکت ملی مهندسی حفظ سرمایه منظوربه)یكپارچگی سرمایه( و  5-2در راستای اجرایی نمودن بند 

های نفت ایران روش اجرایی شناسایی خطر را تدوین نموده، در نظر دارد با اجرای مفاد آن در شرکت اختمانس

و بازرسی  آزمونو با توجه به فرآیندهای مهندسی با ارجاع مشخص به طراحی، ساخت، نصب، نگهداری،  رمجموعهیز

موجود و طراحی شده اطمینان حاصل نماید. تكنیک شناسایی خطر  ساتیتأستجهیزات کلیدی از یكپارچگی 

(HAZIDاز اقدامات اساسی برای برنامه ،) مزیت اصلی این تكنیک فراهم نمودن استریزی و کنترل مخاطرات .

 یاتوسعههای ها همچنین برنامهها و پروژههای ضروری جهت اخذ بهترین تصمیمات در طرحاطالعات و ورودی

های خسارت کاهش هزینه تاًینها و ترصرفهبهتر و مقرون های طراحی ایمنین امر منجر به انتخاب گزینه. ااست

 خواهد شد.

زیست در هر فعالیت و یا : اولین مطالعه رسمی مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط(HAZID)تكنیک شناسایی خطر 

از زمان ابالغ روش  و یا توسعه موردنظر قرار گیرد. تكنیک شناسایی خطر باید قبل از طراحی پروژه جدید است.

( برای HAZIDای باید این روش اجرایی )اجرایی شناسایی خطر، قبل از شروع و اجرای هر طرح یا پروژه و یا توسعه

های شرکت ها و پروژهمجریان طرح هر طرح یا پروژه انجام و سپس بر اساس آن با اجرای طرح موردنظر موافقت گردد.
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ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران باید قبل از اجرای هر طرح یا پروژه برنامه شناسایی خطر و تمهیدات کنترلی 

ها و یا ها و پروژهاز زمان ابالغ این مجموعه کلیه طرح شرکت تسلیم نمایند. HSEکاررفته را به رئیس واحد به

و تمهیدات کنترلی مطابق با روش اجرایی شناسایی خطر ای باید پس از ارائه برنامه شناسایی های توسعهبرنامه

ح، های قابل طربسته به اهداف تكنیک شناسایی خطر، تجربیات گروه و پرسش عنوان حداقل الزامات( اجرا گردد.)به

 اًای از اصول تحلیل مخاطرات را به اعضای گروه ارائه دهد. این امر خصوصرهبر گروه باید قبل از شروع مطالعه پایه

درک اساسی از  در مورد توسعه هستند کاربرد دارد. HSE Case یساززمانی که تعدادی از اعضای گروه درگیر آماده

 [7] آید ضروری است.تعاریف کلیدی که در ذیل می

اقدامات حذف و یا کنترل مخاطرات بالقوه در مراحل قبل از طراحی،  یهدف اصلی از اجرای این تكنیک اثربخش

 .های خسارات ناشی از حوادث احتمالی استینهزنهایتاً کاهش ه تجهیزات و ساخت، نصب، نگهداری، آزمون و بازرسی

[1] 

زی و ریبرنامه از اقدامات اساسی برایو  تكنیک شناسایی خطر باید قبل از طراحی و یا توسعه موردنظر قرار گیرد

های ضروری جهت اخذ بهترین کنترل مخاطرات است. مزیت اصلی این تكنیک فراهم نمودن اطالعات و ورودی

 [2]است  یاهای توسعهها همچنین برنامهها و پروژهتصمیمات در طرح

 در ایران سوابق مطالعات مدیریت ریسک -2

وساز و زیربنایی انجام گرفته های ساختمدیریت ریسک پروژه نهیای درزمهای اخیر، تحقیقات گستردهدر طی سال

نفع )مالک، پیمانكاران، طراحان فنی و معماری، تعداد زیادی ذی رندهیها دربرگاست. غالباً این نوع از پروژه

یكی از موارد ها ها در اتخاذ تصمیمکه مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آن هستندگر و...( ، بیمهگذارهیسرما

 الذکر به شرح ذیل است:های فوقهایی از پروژهنمونه. الزم برای اطمینان از موفقیت پروژه است

آنالیزهای ؛ )مطالعه موردی تاالب میقان استان مرکزی( هاکاری در تاالب معدن یطیمحستیارزیابی ریسک ز-1

ر مجاورت تاالب است، مورد بررسی قرار گرفت و کارخانه امالح که د یهاندهیمربوط به وضعیت کمی و کیفی آال

نیز مورد  گرددیهمچنین وضعیت کمی و کیفی فاضالب شهری اراک که از بخش جنوب شرقی به تاالب وارد م

کاری، شناسایی و با استفاده از روش ماتریس معدن یهاتیمرتبط با فعال یهاسکیر تیبررسی قرار داده شد، درنها

بر اساس دو پارامتر شدت و احتمال سطح ریسک مشخص گردید، همچنین با استفاده از روش  آنالیز ارزیابی خطر

3D-Melborne  ناشی از فعالیت معدن یبر اساس سه پارامتر تماس، احتمال و پیامد سطح ریسک عوامل خطرزا

برای کاهش و تقلیل اثرات عوامل خطرزای  ییهاشنهادیپ تیکاری بر روی جوامع انسانی تحت تأثیر مشخص و درنها

 .[9] ناشی از فعالیت معدنكاری در منطقه ارائه گردید

این تحقیق در ؛ EFMEA شرکت پلیمر آریاساسول به روش لنیاتیارزیابی و مدیریت ریسک محیطی واحد پل- 2

عسلویه باهدف شناسایی متوسط و سنگین مجتمع پتروشیمی آریاساسول واقع در منطقه  لنیاتیواحد تولید پل

ستفاده با ا یطیمحستیعملی و پیشگیرانه در جهت تقلیل یا حذف اثرات ز یکارهاو ارائه راه یطیمحستیهای زجنبه

صورت گرفت. این روش، روشی است کیفی که  ستیزطیحاالت شكست و اثرات آن بر مح لیوتحلهیاز روش تجز

های جنبه یبندتیو هدف آن شناسایی و اولو رودیتوسعه تولید به کار م موقع و به بهترین شیوه ممكن در فرآیندبه

 [3] است حیات یدر طول چرخه یطیمحستیمحیطی مهمی است که حاصل آن پیامدهای ز-زیست



 

FARAYANDNO     

99 
74 شماره/ 4001 تابستان/ نشریه علمی  

در این تحلیل تالش بر این است که بتوان با تحلیل تأثیر ؛ ارزیابی مدیریت ریسک اثرات ریسک محیطی فرودگاه -3

)نمره اولویت ریسک(  RPNگیری شاخص محیطی با استفاده از ارزیابی مدیریت ریسک و اندازههای زیستآلودگی

ها بتوان موردنظر را بررسی کرد و در نواحی اطراف آن برای کاهش و محیطی در فرودگاهدر مورد عوامل مهم زیست

ها به دست آمده که آلودگی صوتی ازنظر آن راهكارهایی ارائه شود. این نتیجه از بررسی یرگذاریین میزان تأثتعی

محیطی باید در نظر گرفته شود و راهكارهایی برای کاهش این تر از دیگر عوامل زیستششاخص مورد بررسی بی

 [.10] حالت بیان گردیده است

نفتی مطالعه موردی فاز ساخت  یهادانیهای فاز ساخت سكوهای مزیست فعالیتمدیریت ریسک محیط -4

ت های فاز ساخزیستی فعالیتمنظور ارزیابی ریسک محیطدر این تحقیق به؛ سكوهای نفتی طرح میدان رشادت

جامع و  یگذاری روشسكوهای نفتی طرح رشادت از روش سامانه شاخص گذاری استفاده گردید. سامانه شاخص

 شده است. به جهت اجرای یگذارانیکاربردی است که بر اساس تعیین شاخص اهمیت، اثر و تواتر رخداد فعالیت بن

های مختلف طور کامل شناسایی گردیدند، سپس تأثیر فعالیتهای موجود در سایت عملیاتی بهاین روش ابتدا فعالیت

ی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، صوت، پسماند و انسان( )آلودگ زیستیهای محیطشناسایی شده بر روی جنبه

ضرب سه فاکتور اهمیت، اثر و تواتر )حاصل گذاریازآن با استفاده از سامانه شاخصمورد بررسی قرار گرفت پس

ها محاسبه شد و در انتها با توجه به نظرات برای هرکدام از فعالیت رخداد فعالیت( میزان اعداد اولویت ریسک

ها ارائه و اعداد اولویت ریسک پس از اقدامات منظور کاهش میزان ریسک فعالیتراهكارهای مدیریتی به صان،متخص

 [.11] اصالحی محاسبه گردید

از  حفاظت مسئله به جهانی رویكرد به توجه با امروزه. است کشوری هر در پایدار توسعه ارکان از زیستمحیط -5

 در زیستمحیط بر مخرب اثرات مدیریت ارزیابی و ،ییشناسا مختلف هایزمینه در بسیاری یهاتالش ستیزطیمح

باطله  سدهای. اندبوده تحقیقاتی هایفعالیت گونهنیا پیشگامان از معدنی صنایع که است گرفته صورت جهان سطح

 مواد فراوری یهاکارخانهدر  تغلیظ فرآیند از حاصل باطله مواد و هاپساب نگهداری و یآورجمع برای هاییمكان

 اثرات خاک و جانوران گیاهان، جامعه، سالمت و بهداشت زیرزمینی، و سطحی هایآب تیفیبر ک که هستند معدنی

 مشكالت عمده دالیل از سمی مواد نفوذ از ناشی هایآلودگی و یشكستگ اثر در سد خرابی .نامطلوبی دارند

 ریسک، مدیریت منظوربه و بوده مناسب یداریپا دارای باید سدها این بنابراین رود؛یم شمار سدها به محیطیزیست

 معدن فعالیت حین در کنندهنگران موارد ارزیابی و یریگاندازه ریسک، هایپتانسیل نییتعابتدائی،  یهاییشناسا

 .[12] است ضروری

 در ژهیوبه مبحث این جایگاه. است پروژه ریسک مدیریت، پروژه مدیریت استاندارد در مهم هایحوزه از یكی -6

 عدم شرایط از متأثر پروژه طیمح. شودیم بارزتر دارند، قرار بحران با مواجهه در هرلحظه هاکه پروژه کنونی شرایط

 و استقرار، پروژه عمر در چرخه سوی دیگر از. است حادتر بزرگ هایپروژه شرایط برای این و بوده بسیار قطعیت

 در فاکتور این ویژه نقش رغمعلی است، برداریبهره و خاتمه انجام، آغاز، برای الزامی و مهم شروط از ایمنی پایش

 چندانی التفات مختلفی، موارد و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی،: قبیل از مختلفی عوامل ریتأث لیدلبه پروژه، موفقیت

 نتیجه متعدد مالی و جانی خسارات بروز و گوناگون حوادث وقوع. ردیگینم صورت ما کشور در ژهیوبه مقوله این به

 رویدادهای از یک هر وقوع احتمال و ریتأث نمودن لحاظ و ریسک مدیریت پروسه اجرای با لذا. است یتوجهیب این
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 زمان، اتالف آن ثمره که رویدادهایی بروز از پروژه، ایمنی سطح ارتقاء ضمن توانیم ایمنی مقوله به توجه عدم ناشی

 .[13] نمود جلوگیری است، پروژه کیفیت حتی و هزینه

 ما که است ابزاری یزیربرنامه و است عمل و هنر علم، از ترکیبی دانایی محور با غیرمنتظره حوادث در مدیریت -7

 وضعیت شناخت و تبیین صحیح یزیربرنامه قدم برای اولین رونیازا. رساندیم مطلوب وضعیت به موجود وضعیت از را

 در و شودیم یاد آن از طبیعی مخاطرات عنوانبه امروزه آنچه. بینیخوش تا دارد بینیواقع به نیاز که است موجود

 نامتعادل انسان ارتباط و نادرست عملكرد نتیجه عموماً ،ردیگیم جای هایتوانمند کنار در استان لرستان یزیربرنامه

 و محیطی SOWT ضعف، نقاط مخاطرات میدانی مشاهدات و یاکتابخانه مطالعات کمک به رونیازا. است طبیعت با

ی هافرصت و تهدیدها قوت، نقاط  SOWT با و شد تكنیک طراحی از یریگبهره با و شناسایی استان سطح در زیستی

عوامل  ترکیب باید. گرد یبندرتبه هایاستراتژ و عوامل مسئولین از نفر 30 از ماتریس نظرسنجی قالب در مخاطرات

ی هایاستراتژ اول؛ رتبه در یهایاستراتژ تولید در چهارگانه  WO ،WT ،SO ،STیبندرتبه شكل بدین هایاستراتژ

WT د شدن 18/7 میانگین با WOهایمیانگین استراتژی با یهایاستراتژ در رتبه دوم 04/7: میانگین با STبا 

یم را تحقیق این نتایج. دارند قرار چهارم رتبه در 63/6با میانگین  SO یهایاستراتژ و سوم رتبه در 67/6 میانگین

 .[14] داد قرار استفاده مورد زیستی و محیطی بحران مخاطرات و ریسک مدیریت در توان

بر  متكی که زیستمحیط و بهداشت ایمنی، مدیریت سیستم که است نیاز انسانی نیروی صیانت و حفظ منظوربه -8

تعیین  و ایمنی هایمغایرت بررسی تحقیق این از هدف. شود اعمال هاپروژه در است،« وقوع از قبل پیشگیری» اصل

 .[15] است حادثه هایشاخص با شده ارزیابی ریسک ارتباط

 و نوآوری پژوهش اهداف -3

 عملیات موردنظر در طرح توسعه پاالیشگاه آبادان یبندشناسایی و دسته 

  محیطی فعلی طرح توسعه پاالیشگاه آبادانتهدیدات زیستشناسایی و تشریح 

 محیطی ناشی از توسعهشناسایی و تشریح خطرات زیست 

 محیطیهای ارزیابی ریسک زیستشناسایی و معرفی روش 

 های شناسایی شده و انتخاب روش مناسبمقایسه روش 

 محیطی ناشی از توسعهارزیابی ریسک خطرات زیست 

 های شناسایی شدهحی و کاهش ریسکارائه راهكارهای اصال 

های سوّم و چهارم توسعه ها در طول برنامههای ارتقاء کیفی و کمی پاالیشگاهها و پروژهدر جهت اجرای طرح

برای هر « طرح جامع مطالعات بهبود و افزایش ظرفیت»اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، طرحی تحت عنوان 

 لحاظ گردید. 1379ه سال های پاالیشی در بودجیک از شرکت

اما امكانات تأسیسات  روز در حال افزایش بودههای نفتی پاالیش شده، روزبهدر حال حاضر، میزان مصرف فرآورده

کننده بنزین در حال ازدیاد بوده انتقال موجود در ایران پاسخگوی آن نیست. از سوی دیگر، تعداد خودروهای مصرف

شوند. بنابراین ارتقاء زیست ناشی از مصرف این فرآورده محسوب میآلودگی محیط عنوان عامل مهم در ایجادو به

سوزی بنزین و ها و مواد مضر در آن همراه با افزایش درجه آرامکیفیت محصوالت نفتی و کاهش میزان آالینده
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خاصی برخوردار است که در صورت  تیدر داخل کشور از اهم ازیهمچنین ایجاد امكانات تولید بنزین مرغوب موردن

 این مهم تا حد زیادی تحقق خواهد یافت. هاشگاهیپاال یسازنهیاجرای طرح بهبود فرآیند و به

در بخش باالدستی نفت، فرتوت شدن بسیاری از مخازن نفتی کشور و کاهش ظرفیت  یگذارهیدر ایران، کمبود سرما

 گذاری در بخشموجب گردیده که در سالیان اخیر به توسعه سرمایه زیستو آلودگی محیط هابرداشت ساالنه از آن

حوزه ذخایر نفت و گاز  نیترشود. موقعیت خاص جغرافیایی ایران و نیز، مرکزیت آن در مهم یاژهینفت توجه و

 .درویدر صنعت نفت به شمار م ژهیوراهبردهای توسعه کشور، به یدهعنوان یک فرصت مطلوب برای شكلجهان، به

ای هبرای توسعه آن به عمل آمده است. البته بایستی به محدودیت یاتالش گسترده 1376در همین راستا، از سال 

ت های نوین نفت و گاز، محدودیوریاهای فراملیتی بر فنفراروی این بخش، ازجمله تسلط کشورهای صنعتی و شرکت

 گذاری از محل بودجهمنابع سرمایه نیرو به افزایش تأم سرمایه و محدودیت نیبرای تأم یالمللنیبازارهای مالی ب

 اقتصادی کشور، ازجمله صنعت نفت توجه نمود. یهاعمومی کشور در بخش

های زاینده ، یک مزیت بسیار مهم و استراتژیک و همچنین، یک ذخیره راهبردی و از سرمایهیدروکربنیمنابع ه

اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین، صنایع نفت و گاز، بخش پیشتاز کشور است که باید نقش سازنده و مولدی در 

های نفت نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی، تجارت . از بعد اقتصاد ملی، فرآوردهگرددیدر توسعه ملی محسوب م

ی که داشته و بایست یرنفتیبودجه و گسترش زمینه صادرات غ نی، تأمییزاخارجی، تشكیل سرمایه ملی، اشتغال

زیست حائز کاهش میزان ریسک این محصوالت برای محیط نیهمچندرآمدهای حاصله از آن به حداکثر برسد. 

بسیار  یک طرح ملی عنوانبهاهمیت است بنابراین تدوین برنامه مدیریت ریسک برای طرح توسعه پاالیشگاه آبادان 

 .استو ضروری  تیپراهم

 دانمعرفی پاالیشگاه آبا -4

های نفتی و اقتصاد کشور داشته است. سال نقش اساسی در تولید فرآورده 50پاالیشگاه آبادان با قدمتی بیش از 

یایجاب م ایروز دن فناوری یریکارگمانده از جنگ تحمیلی و همچنین ضرورت به یجافرسودگی واحدها و اثرات به

ی منظور تولید محصوالت نفتوجود آید. در این راستا و به فعلی پاالیشگاه به ساختار که تغییرات اساسی در دینما

یبشكه در روز طراحی و م 210000یک مجموعه از واحدهای پاالیشی به ظرفیت ( EURO-V) مطابق استاندارد

منابع مالی خارجی اجرا  نیمراحل طراحی تفصیلی، خرید کاال و عملیات ساختمان و نصب آن از طریق تأم ستیبا

ای جدید پاالیشی به لحاظ لزوم استفاده از امكانات موجود در محوطه فعلی پاالیشگاه آبادان اجرا خواهد گردد. واحده

. واحدهای تقطیر در مجاورت واحدهای موجود تقطیر و ستیشد و لذا نیازی به تحصیل اراضی و خرید زمین ن

است که پاالیشگاه آبادان جزء مجموعه  ذکرانی. شاگرددیواحدهای کاتالیستی در محوطه شمالی پاالیشگاه اجرا م

و واحدهای صنعتی تحت تملک دولت باقی خواهد ماند و واگذاری آن به بخش خصوصی در راستای اجرای  ساتیتأس

دقیقه عرض  33درجه و  30پاالیشگاه نفت آبادان در موقعیت جغرافیایی  منتفی است. عمالً 44های اصل سیاست

میلیون مترمربع  5متر و مساحت کل  2440در  2500طول شرقی، در زمینی به ابعاد  دقیقه 20درجه و  48شمالی و 

بهمنشیر و اروند واقع شده است. زمینی که  یهادر استان خوزستان و شهر آبادان بین رودخانه( هكتار 500معادل )

 [8] ع است.هزار مترمرب 866بابت طرح توسعه فاز جدید پاالیشگاه در نظر گرفته شده است نزدیک به 
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 نمایی هوایی از پاالیشگاه آبادان به تصویر کشیده شده است. 1در شكل 

 
 (1380) کشور، ریزیبرنامه وسازمان مدیریت  نقشه هوایی از پاالیشگاه آبادان -1شکل 

 بررسی روش -5

با توجه به اینكه الزمه اقدام تدوین برنامه مدیریت ریسک، داشتن اطالعات کافی از منطقه است؛ در نخستین گام، 

 اجرای منظوربهتوان اکولوژیک، انجام پذیرفت. در ادامه  بر اساسبا پاالیشگاه آبادان،  جوارهمبندی مناطق ناحیه 

اجمال شامل  بهمحیطی کارهایی صورت پذیرفت که برای مدیریت ریسک زیست« HAZID تكنیک شناسایی خطر»

 :استموارد زیر 

 های پاالیشگاهی به روش محیطی فعالیتهای زیستی منطقه و ریسکطیمحستیزهای تعیین اولویتEFMEA  

 آبادانجوار با پاالیشگاه زیستی در منطقه هممحیطمدیریت  عوامل مؤثر بر لیوتحلهیتجز 

 یازبندیامتنامه خبرگان و جداول محیطی در با استفاده از پرسشهای زیستبرداری و نهایی کردن ریسک فهرست 

 لیكرت

  های محیطی با عواملی چون پیامد، احتمال و گستره آلودگی برای فعالیتی ریسک زیستبعدسهتشكیل ماتریس

 پاالیشگاه

   ه محیطی بو ماتریس به دست آمده از جداول ارزیابی ریسک زیست زیست پاالیشگاهی حفاظت محیطمشخطانطباق

 EFMEAروش 

  محیطی، با استفاده از ماتریس های مختلف استراتژی، جهت تدوین برنامه مدیریت ریسک زیستشناسایی گزینه

 ی ریسکبعدسه

  ی بهینههای برنامه پیشنهادی با استفاده از تحلیل، تطبیق و بررسی استراتژینیبشیپطراحی و 

   یطیمحستیزی، بر اساس راهبرد مناسب و بهینه طیمحستیزارائه برنامه مدیریت ریسک 

 رسیدن به این اهداف مراحل ذیل مورد بررسی قرار گرفت: منظوربه
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  بندی و ارزیابی اولیه طبقه (،1ها و اطالعات موجود )بهترین اطالعات موجودآوری دادهی، جمعدانیو ممطالعات اسنادی

 2ها و استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییو تحلیل داده

 های مورد اعتماد سازمان حفاظت ها با استفاده از نتایج موجود در پاالیشگاه که توسط آزمایشگاهانجام آنالیز نمونه

 .ستیزطیمح

  ها، در طول دوران ی فعالیتطیمحستیزهای ی پاالیشگاه با توجه به تمامی جنبهطیمحستیزشناسایی اثرات

 برداری.و بهره وسازساخت

  محیطی ناشی از اجرای طرح جدید بهبود فرآیند پاالیشگاه در مراحل ساختمانی های زیستریسک نیترعمدهشناسایی

 برداریو بهره

 رای شرایط موجود و همچنین بعد از ای در پاالیشگاه بگازهای گلخانه ازجملههای هوا، برآورد میزان انتشار آالینده

 های مختلف تخمین انتشار آالیندههاروشی در منطقه، با استفاده از سازنهیبهاجرای طرح بهبود فرآیند و 

مدیریت ریسک  و روش  EFMEAروش ارزیابی ریسک بر اساسمحیطی ی زیستبعدسهماتریس ریسک  1جدول  

HAZID   دهدیمرا نشان. 

 محیطیی زیستبعدسهماتریس ریسک  -1جدول 

                                                            
1 BAI 
2 GIS 

 شدت 1 2 3 4 5 6

10 

 (محتمل یاربس)

6 

 )محتمل(

3 

 )ممكن(

1 

 )غیرمحتمل(

5/0 

 )نادر(

1/0 

 )بسیار نادر(
(L) 

 احتمال

- 
5 

 ی(امنطقه)

4 

)محدوده 

 مستقیم(

3 

 )سطح پاالیشگاه(

2 

 )سطح واحدها(

1 

 ی(انقطه)

(E) 

گسترش 

 آلودگی

100 

 وسیع()تأثیر 

50 

 یر بسیار شدید(تأث)

25 

 )تأثیر شدید(

15 

 )تأثیر محلی(

5 

 )تأثیر ناچیز(

1 

 بدون تأثیر()
(C) 

 پیامد

- 
->600 

 )بسیار باال(
- 

300-599 

 )باال(

90-299 

 )متوسط(

<90 

 )کم(
(R) 

 عدد ریسک

سیستم بازیافت 

گوگرد در واحد 

تولید گوگرد در 

 فاز کاتالیستی

کاتالیست در واحد 

تصفیه نفت سفید و 

کاتالیست -نفت گاز

مصرفی در واحد 

 ایزومریزاسیون

 تقطیر -ژنراتور

 -خألدر 

کندانسور 

-سطحی

سیستم تصفیه 

 -پساب

 سیستم انتقال

سیستم -راکتور

برج  -ییزدانمک

مخازن -تقطیر

 -جداکننده

 -بخار انژکتور

 ظروف ژئولیت

 -دیگ بخار

-پمپ-کلرزنی

نشان دهنده 

-سطح مایع

کننده تزریق 

 -کوره -آهک

سیستم عریان 

 ساز

برج  -مخازن

 -کنندهخنک

سیستم آب 

 کنندهخنک

سیستم  -گردشی

 اطفا حریق

 هایفعالیت

فرآیندی در 

طرح توسعه 

پاالیشگاه 

 آبادان
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هایی که در مرحله ساختمانی طرح توسعه های محیطی و فعالیتپارامتر دیکنیممشاهده  1که در جدول  طورهمان

که موجب آلودگی  اثرات مثبت و منفی استدهنده نشانجداگانه  صورتبه هرکدام ردیگیمآبادان انجام  شگاهیپاال

ترافیک و همچنین تغییراتی در اقتصاد منطقه  جادیا آب، خاک، هوا، صوت، ایجاد معضالت برای گردشگری منطقه،

 هستند.

یی نفت خام، تقطیر در جو و زدانمکمانند  خروجی از فرآیندهای مختلف پاالیشی یهاندهیآال نیترمهم 2در جدول 

طور خالصه ارائه شده است. ازجمله ترکیبات به ، ایزومریزاسیون، تصفیه پساب و واحد تولید هیدروژنخألتقطیر در 

اکسیدهای  ،(Sox)ای گوگرد اکسیده ،(Co)منواکسید کربن  (،(VOCsبه ترکیبات آلی فرار  توانیو مواد آالینده م

ای مصرف شده و شمار یدهاس ، فلزات،S)2(H، هیدروژن سولفور (NH3)آمونیاک  ،(PM)ذرات معلق  ،(Nox)ازت 

 .[8]آلی اشاره کرد  زیادی از دیگر ترکیبات

 وسازساختدوره مهم  اثرات -2جدول 

 پارامترهای محیطی                       

 هافعالیت    

 آلودگی

 آب

 آلودگی

 خاک

 آلودگی

 هوا

آلودگی 

 صوتی

گردشگ

 ری
 ترافیک

اقتصاد 

 منطقه

        تسطیح

        یزیرو خاک یبردارخاک

        تجهیز کارگاه

        کارگاه موقت

        هاساختماناحداث 

        کمپ کارگران

        آالتنیماشو  ساتیتأسانتقال 

        ی دسترسیهاراهاحداث 

        استخدام

        تخلیه و بارگیری مصالح

        ونقلحمل

        پسماندپساب و دفع 

 های خروجی از فرآیندهای طرح توسعه پاالیشگاه آبادانآالینده -3جدول 

 پسماندهای جامد ی تولیدیهاپساب انتشار در هوا فرآیند

 یی نفت خامزدانمک

 COانتشار گاز دودکش شامل 

، Sox، Nox،CH  و ذرات

معلق، ترکیبات فرار 

 هیدروکربنی

 جریان پساب شامل:

 Oil حاوی S2H ،3NH   و

فنل در آب با مقادیر 

و دمای BOD  ، SSفراوان

 باال

یی زدانمکلجن حاصل از 

)شامل زنگار آهن، خاک، شن و 

و واکس امولسیون نفت، ماسه، 

 فلزات(

تقطیر در جو و تقطیر در 

 خأل

 CO، Soxانتشار گاز دودکش 

،NOx ، CH   ذرات جامد

 تخلیه مواد فرار هیدروکربنی

 ، Oilجریان پساب حاوی

 TSS،مرکاپتان، کلراید S2H

، 3NH  فنل باpH ًباال نسبتا 

ا شود یپسماند خاصی تولید نمی

 .استبسیار اندک 
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 ایزومریزاسیون

 ،COگاز دودکش )انتشار 

Sox، NOX، CH،  ذرات

 ، ترکیبات فرارHCLمعلق(، 

 پایین، pHپساب با 

کاستیک  کلراید، یهانمک

مصرف شده و مقادیر نسبتاً 

  S2H، 3NH کم

لجن محتوی کلسیم کلراید از 

گازهای حاوی  یسازیخنث
HCL 

 تصفیه پساب
و  S2H ،3NHترکیبات فرار )

 هیدروکربن(
-------------- 

ی ثقلی نینشتهلجن حاصل از 

)فنل، فلزات و روغن(، لجن 

شده شیمیایی حاصل  نینشته

مواد شیمیایی منعقد کننده، 

 )لجن بیولوژیكی(

 شدهمصرفکاتالیست  ---------------  Sox، Nox، 2CO انتشار واحد تولید هیدروژن

 اقدامات اصالحی برای کاهش اثرات منفی -6

ک توان با انجام یغالباً می یست،های عمرانی میسر نها و پروژهحذف تمامی اثرات منفی طرح اساساًبا توجه به اینكه 

چنین اقداماتی تحت عنوان تقلیل اثرات یا اقدامات  .ها کاهش دادتا حدی از شدت و دامنه آن هایتسری فعال

از طریق عملیات مهندسی و یا تواند حذف، کاهش و یا کنترل پیامدهای نامطلوب می .روندیمکار بهاصالحی 

شود. یم[ این اقدامات اصالحی بنا به جبهه کاری در پاالیشگاه به دو قسمت تقسیم 4] تمهیدات مدیریتی انجام شود.

برداری بوده و بخش دیگر بخشی که شامل اقدامات اصالحی برای کاهش اثرات منفی در مرحله ساختمانی و بهره

ها و اقدامات به ترتیب اثرات این آالینده 5و  4های که در جدول است برداریله بهرهمرحاقدامات اصالحی مربوط به 

با توجه به اینكه محل طرح در اراضی  حله ساختمانیپیامدهای منفی در مر اصالحی انجام گرفته آورده شده است.

ای همرحله بسیاری از ریسک. در این شودیم بینییشاغماض پپاالیشگاه موجود آبادان واقع گردیده در حد قابل

 اجتماعی و-انجام گردیده و پیامدهای طرح بر محیط فیزیكی، بیولوژیكی، اقتصادی یاو سازه یسازاقدامات آماده

محیطی بر نحوه عملكرد پیمانكاران به فرهنگی، ناچیز است و اثرات شاخص از طریق اعمال مدیریت ریسک زیست

 کنترل خواهند بود.های هوا، آب ، صدا و پسماندها قابلآلودگی روینحداقل کاهش خواهد یافت. ازا

 اقدامات اصالحی برای کاهش اثرات منفی در مرحله ساختمانی -4جدول 

 اقدامات اصالحی اثرات

تخلیه و  ها،بآ آلودگی آب در اثر روان

 هادفع پساب

به محل های جوی قبل از ورود ها و بارشبآ ها برای انحراف روناحداث زهكش

 احداث سپتیک تانک در محل کمپ موقت، وسازهای ساختعرصه

عملیات  ونقل وآلودگی هوا در اثر حمل

 وسازساخت

بر روی خاک جهت جلوگیری از گردوغبار  ونقل نسبت به پاشش آبدر مراحل حمل

برای جلوگیری از برخاستن ذرات گردوغبار، مواد و مصالح ساختمانی در  اقدام گردد.

 های مسقف نگهداری شوند.محل

ی هاتیآلودگی صوتی در اثر فعال

و  آالتنیماش وساز و ترددساخت

 نقلیه طیوسا

 واز مسیر غیر از درب ورودی پاالیشگاه  االمكانینقلیه سنگین حت طیونقل وساحمل

 غیر اداری محدود گردد. سنگین به ساعات آالتنیماش یهاتیفعال

در اثر  زائد جامدمشكالت محلی مواد 

 ونقل و دفع زائداتحمل ،یسازرهیذخ

سیستم مدیریت مواد زائد جامد برای انتخاب و استقرار مخازن  یزیرطراحی و برنامه

هیه به ت یبخشاولویت ،مصرفو نظافت مخازن، بازیافت زائدات قابل مناسب، ضدعفونی

 کود آلی از زائدات و پسماندهای فسادپذیر برای مصارف فضای سبز
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اجتماعی و  - های اقتصادیدگرگونی

 فرهنگی

 یربومیاستقرار کارکنان غ ماهر طرح از جوامع محلی مهیماهر و ن استخدام کارکنان غیر

 های اقامتیطرح در مجتمع

 بروز ،هاتیفعال در مراحل مختلف ایمنی

 سوانح و کاهش ضریب ایمنی و حوادث

بارگیری،  در اثر تصادفات، سقوط،

 و... یسوزو آتش ونیفونداس تخلیه،

رعایت قوانین و مقررات اداره کار و ، برای کارکنان و پیمانكاران طرح یاآموزش دوره

ونقل های پزشكی و اجرای مقررات حملاستقرار واحد بهداری و فوریت، بهداشت محیط

ام الز واحد مقابله با حوادث و سوانح اتفاقی استقرار ،رساندن تصادفات برای به حداقل

گوشی و ماسک و  ها به استفاده از البسه حفاظتی ویژه نظیر کاسک،کارکنان کارگاه

 و منظم از محل کار، یابازرسی دورهی نشاناستقرار سیستم آتش لباس کار ویژه

 و تجهیزات آالتنیماش

 برداریحی برای کاهش اثرات منفی در مرحله بهرهاقدامات اصال -5جدول 

 اثرات بالقوه منفی

 احتمالی
 اقدامات اصالحی

واحد بازیافت و 

 تصفیه گاز

آمین در سیستم بازیافت  یزهایو بازیافت دورر یآورجمع، S2H تصفیه گازهای ترش با آمین جهت حذف

بازیافت گوگرد موجود در گازهای ، مرکاپنانتصفیه گاز مایع با سودا )سولفورکس( جهت حذف ، آمین

ارسال سودای واحد تصفیه گاز مایع ، S2Hترش جهت حذف آمونیاک و  یهاتصفیه آب، اسیدی ایجاد شده

 یدسازیارسال دی سولفید تولیدی به واحد گوگرد سازی و یا اس، به واحد تصفیه پساب یسازیپس از خنث

 واحد الكیالسیون
 یسازیارسال سودای پسماند پس از خنث، استرهای آلی با سیستم جدید تصفیه پسماندحذف اسیدها و 

 با سودا کنندههیتصفیه گازهای ارسالی به مشعل در تصف ،به واحد تصفیه پساب

 یواحد احیا

 کیدسولفوریاس

رفته کاتالیست پیشاستفاده از ، در برج اسید ریگرطوبت یهااستفاده از سلول، احداث مشعل گازهای اسیدی

بازگردان قسمتی از اسید ضعیف به کوره تجزیه ، تبدیل نشده 2SO پنتااکسید وانادیم جهت کاهش میزان

تغییر ی، ارسال گازهای خروجی به مشعل به واحد گوگرد ساز، گازهای خروجی به مشعل کنندههیتصف

 احتمالی یهایاثر شكستگها در ها از چدن به فوالد ضدزنگ جهت جلوگیری از نشتیجنس لوله

 واحد ایزومریزاسیون
فاده از با است کنندههیاستفاده از تصف، خنثی نمودن سودای پسماند قبل از ارسال به واحد تصفیه پساب

 هاسودا جهت حذف ترکیبات کلر در کوره و مشعل

 تبدیل گازهای ترش به سولفور با استفاده از کاتالیست واحد گوگرد سازی

واحدهای مخازن و 

 جانبی

یه تصف، هدایت کلیه مسیرهای تخلیه و شیرهای اطمینان به مسیر مشعل و عدم رهاسازی گازها به محیط

بازیافت ، پساب یسازیدر صورت نیاز را در واحد تصفیه و خنث، واحدها یهافیزیكی و بیولوژیكی کلیه پساب

 Fullکاربرد سیستم، و جداسازی شده یآورهای نفتی جمعو بازگردانی پسماندهای نفتی که در حوضچه

HIPS  آن با تزریق  برای کاهش گازهای ارسالی به مشعل و افزایش ارتفاع مشعل و کنترل آالیندگی

های استفاده از مشعل، کنندههای خنکدر برج هادروکربنیکاربرد فیلترهای شنی و جداکننده ه، بخارآب

هوای اضافی در تمامی  ها جهت کاهشدریچه کلیه کوره پایین و بازده باال و سیستم کنترل  NOXبا 

ده نصب جداکنن، هاسیستم جلوگیری از سرریزها و سیستم کنترل کمیت نصبهای بخار. ها و دیگکوره

 ، سودا و...( وجود دارد.کیدسولفوریدر نواحی که احتمال تماس با مواد شیمیایی خطرناک )مانند اس

های کنترل آالینده

 خاک

 الیستبازیافت پالتین از کات کاتالیست کارکرده واحد ایزومریزاسیون توسط ارسال به کارخانه سازنده یاحیا

 ها از طریق ارسالکاهش تولید لجن ها.های کارکرده و حاللکاتالیست احیاء و استفاده مجدد از بالاستفاده.

آب  یهانایشاری برای بازیافت جربه دستگاه فیلتر ف روغنی یهاشده در فرآیند تصفیه آب یآورلجن جمع

 استفاده از لجن تولید شده در فرآیند تصفیه بیولوژیكی به عنوان کود و روغن
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 و مدیریت ریسک محیطییستپایش ز -7

در مقایسه با  یطیمحستیارائـه برنامه پایش در طرح پیشنهادی، میزان پیامدها و اثرات سوء زدر این مقاله با 

های مهندسی ها و محدودهکنترل الزم را در زمینه ،. لذا باید مدیریت طرحشودیمشخص م، انجام شده یهاینیبشیپ

ها را طبق برنامه زمانی و عملیاتی از وضعیت نامناسب فعالیت یااجرا نماید و اطالعات هشداردهنده یطیمحستیو ز

در دو  یطیمحستیاقدامات برنامـه پایش ز در اختیار گذارد. شوندیم ستیزطیکه منجر به آلودگی و تخریب مح

. ردیپذیم با همكاری مدیریت طرح صورت ربطیها و ادارات دولتی ذبرداری توسـط ارگانمرحله سـاختمانی و بهره

قدامات های دولتی مرتبط با اارگان نیتریاصل توانیو منابع طبیعی را م ستیزطیادارات بهداشت محیط، حفاظت مح

های طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان در محیطی آالینده. برنامه پایش زیستپایش طرح پیشنهادی دانست

های طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان در محیطی آالیندهو برنامه پایش زیست 6مرحله ساختمانی در جدول 

، نوع آالینده، منبع ریاثرپذی هاطیمحایش بر اساس آورده شده است. این برنامه پ 7برداری در جدول مرحله بهره

های کنترلی، زمان کنترل، مسئول پایش و مرجع تحویل گیرنده های کنترلی، مسئول فعالیتانتشار آالینده، فعالیت

 ، مرتب شده است.هاگزارش

 مرحله ساختمانیهای طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان در محیطی آالیندهبرنامه پایش زیست -6جدول 

محیط 

 ریاثرپذ
 های کنترلیفعالیت منبع انتشار آالینده نوع آالینده

 دارعهده

های فعالیت

 کنترلی

زمان 

 کنترل
 پایش دارعهده

مرجع 

تحویل 

گیرنده 

 هاگزارش

کیفیت 

 هوا

،SOx,NOx 

COx 

ساختمانی و  آالتنیماش

و موتورهای  ونقلحمل

 برق و جوشكاری

تنظیم موتور 

، بهینه آالتنیماش

نمودن مصرف 

سوخت و استفاده از 

ژنراتورهای نو با 

ترین میزان کم

 هاآالینده

 پیمانكار

این 

ها فعالیت

باید در 

زمان فاز 

ساختمانی 

 اجرا گردد

دفتر 

محیطی زیست

پاالیشگاه و 

سازمان 

 زیستمحیط

واحد 

مدیریت 

زیست محیط

 پاالیشگاه
 گردوغبار

دپو مواد و مصالح، 

مصالح  خصوصاً

ساختمانی و تردد 

 آالتنیماش

تعیین محل مناسب 

جهت دپوی مواد و 

مصالح که از 

دسترس باد در امان 

باشد. آسفالت 

 های پاالیشگاهجاده

 غبار

مصالح  ونقلحمل

ساختمانی و امور مربوط 

به دپوی آن و عملیات 

 یسازآماده

تهیه روکش و حفاظ 

برای مصالح 

ساختمانی و انبار 

ی پاشآبمناسب آن، 

 روزانه سایت
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کیفیت 

 آب

فاضالب 

 خانگی
 های بهداشتیسرویس

تجهیز و نصب 

 سپتیک تانک

پیمانكار و 

موسسه 

بازیافت و 

مدیریت 

پسماند 

 استان

روغن و 

 گریس

ریزش و نشت مواد 

سوختی از مخازن 

 ذخیره و تجهیزات

زیرسازی مناسب 

مخازن سوخت و 

ها جلوگیری از ریزش

 در بارگیری سوخت

های آلودگی

نفتی و 

 مشتقات آن

، تخلیه روغن ونقلحمل

ها و و ضایعات جرثقیل

 هارگاهیتعم

جلوگیری از تخلیه 

روغن ضایعاتی در 

سایت، ایجاد 

تعمیرگاه 

در  آالتنیماش

داخل سایت و دفع 

اصولی ضایعات 

 روغن

کیفیت 

 خاک

های زباله

 خانگی
 کارکنانفعالیت 

ها در تفكیک زباله

محل با استفاده از 

ظروف تفكیک زباله 

دفع  تیدرنهاو 

 هابهداشتی زباله

های زباله

صنعتی و 

 عاتیضا

 وسازساختهای فعالیت

دپوی تفكیک شده 

ضایعات و برگزاری 

ی مزایده ادوره

 فروش ضایعات

روغن و 

 گریس

 آالتنیماشضایعات 

 فرسوده

تعیین محلی جهت 

دپوی ضایعات 

و انبار  آالتنیماش

های مناسب روغن

 ضایعاتی

محیط 

 شنوایی
 آلودگی صدا

، کمپرسورهاژنراتورها، 

جوشكاری، تخلیه مصالح 

 و حرکت خودروها

تا حد امكان استفاده 

از تجهیزات با 

کمترین آلودگی 

صوتی، ایزوله نمودن 

ی هادستگاه

و استفاده  پرسروصدا

کار  ریدرگ کارکنان

از وسایل حفاظت 

 فردی

 پیمانكار

واحد 

مدیریت 

 محیط

زیست 

پاالیشگاه و 

مراجع 

ذیصالح 

 بهداشتی
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 برداریهای طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان در مرحله بهرهمحیطی آالیندهبرنامه پایش زیست -7جدول 

محیط 
انتشار منبع  نوع آالینده ریاثرپذ

 های کنترلیفعالیت آالینده
 دارعهده
های فعالیت

 کنترلی

زمان 
 کنترل

 دارعهده
 پایش

مرجع 
 رندهیگلیتحو

 هاگزارش

کیفیت 
 هوا

,HC,SOx
,NOx , 

COx  و
ذرات 
 معلق

 فعالیت واحدها

استفاده از تكنولوژی 
پاک و مجهز نمودن 
واحدهای صنعتی به 

های تصفیه فیلتر
 Steamهوا، 

Injection, Water 
Jet گیری و... .اندازه

,HC,SOx,خروجی
NOx , COx  

 و بارکی یاهفته
 25توسعه و تحقق 

درصد فضای سبز 
 پاالیشگاه

آزمایشگاه 
پاالیشگاه/ 

آزمایشگاه اداره 
کل 

زیست یا محیط
ی هاشگاهیآزما

معتمد سازمان 
زیست و محیط

واحد فضای 
 سبز پاالیشگاه

این 
ها فعالیت
ر باید د

زمان 
برداری بهره

 اجرا گردد

پاالیشگاه/ 
سازمان 
 محیط
 زیست

واحد مدیریت 
محیطی زیست

 پاالیشگاه

کیفیت 
 آب

فاضالب 
 خانگی

های سرویس
 بهداشتی

ایجاد شبكه 
ی و انتقال آورجمع

 انهخهیتصفپساب به 
 پاالیشگاه

آزمایشگاه آب 
و فاضالب 

پیمانكار/تصفیه 
فاضالب 
 پاالیشگاه

فاضالب 
 صنعتی

مجموعه 
واحدهای 
مستقر در 
 پاالیشگاه

گیری غلظت اندازه
 فلزات سنگین،

TSS,CH, TDS, 
COD, HCx,Oil  و
دمای فاضالب 

 روزانه صورتبه

های پساب
سطحی و 
 زهكشی

سیستم تصفیه 
فاضالب 

پاالیشگاه و 
سیستم 

ی آورجمع
ی هاآب

سطحی و 
 زهكشی

گیری اندازه
پارامترهای فیزیكی 

و شیمیایی و 
 تصوربهبیولوژیكی 

 روزانه

کیفیت 
 خاک

های زباله
 خانگی

فعالیت 
 کارکنان

ها در تفكیک زباله
محل با استفاده از 

تعبیه ظروف تفكیک 
 دفع تیدرنهازباله و 

های بهداشتی زباله
موسسه بازیافت  بازیافت رقابلیغ

و مدیریت 
پسماند استان 

 خوزستان
های زباله

 صنعتی

واحدهای 
مستقر در 
 پاالیشگاه

تفكیک و بازیافت و 
دفن ضایعات نهایی 

در محل دفن 
پسماندهای ویژه 

استان تحت مدیریت 
موسسه بازیافت و 
مدیریت پسماند 
 استان خوزستان
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 محاسبه عدد ریسک

 گیرد:با استفاده از معادله زیر صورت می

 )عدد ریسک(پیامد =  ∗گستردگی آلودگی ∗احتمال 

 .دهدیبر اساس عدد ریسک را نشان م یریگمیمعیار تصم 8جدول 
 بر اساس عدد ریسک یریگمی: معیار تصم8جدول 

 های الزمفعالیت درجه ریسک عدد ریسک

 توقف پروسه تا زمان کاهش خطر-اقدام فوری اصالحی بسیار باال >600

 است ترعیبررسی و توجه هر چه سر نیاز به باال 300 -599

 خطر بایستی بدون تأخیر برطرف شود متوسط 90 -299

 خطر بایستی بدون تأخیر برطرف شود ولی وضعیت اضطراری نیست کم <90

 گیریبحث و نتیجه -8

عدد بالقوه مت حوادثمدت یطوالنرسد، ولی در یمبه نظر  برزماندر ابتدا امری بسیار هزینه و  اگرچهمدیریت ریسک 

 شود.یمهای اصالحی باعث کاهش هزینه

 مدیریت ریسک

زیست و اقدامات ی محیطدارنگهتواند وضعیت را به سمت حفظ و یمارائه راهكارهای مناسب به شرایط هر سازمانی 

 گیرانه هدایت نماید.پیش

قوه های بالبندی ریسکیتاولومان الزم به ذکر است مدیریت ریسک باید بر اساس تجارب، دانش و نیازهای هر ساز

 راهكارهای منطقی ارائهطیفی منطقی با عنایت به راهكارهای مؤثر به حداقل ممكن کاهش پیدا کند. در این راستا 

ها باشد. لذا دار جهت کاهش و مدیریت ریسک، نیازمند شناخت صحیح از وضعیت موجود سازمان و ریسکهدف

 جهت اقدامات اصالحی، پیشگیرانه بسیار اهمیت دارد. حلراهبندی و ارائه یتواولشناسایی و ارزیابی ریسک در 

سطحی  هایی احتمالی، آلودگی آبسوزآتشباتوجه به نتایج ارزیابی ریسک و تعیین سطوح آن، آلودگی هوا ناشی از 

ناشی از نشت گازهای  ها و آلودگی هواییرزمینی و ایجاد پسماند و پساب و آلودگی خاک ناشی از برخی فعالیتزو 

ها و یساتی و همچنین برخی از آالیندهتأسهای ها در فرآیندی، خسارات ناشی از احتمال انفجار بویلراگلخانهترش و 

برداری مرتبط با طرح توسعه پاالیشگاه آبادان های مرحله ساختمانی و مرحله بهرهخسارات ناشی از برخی فعالیت

 قبول شناسایی گردیدند.یرقابلغباال و هایی با سطح ریسک عنوانبه

ها تدوین برنامه مدیریت ریسک برای طرح توسعه پاالیشگاه آبادان و ارائه برنامه کاهش و کنترل آن منظوربهلذا 

 رسد.یممحیطی الزم به نظر پایش زیست

 هایها فعالیتاز این محوطه هرکدامشود که در یمبندی یمتقسدر طرح توسعه پاالیشگاه آبادان به چهار محوطه 

 600 سکیرهای خیلی باال با عدد اولویت : ریسکچهار دستهبندی به یتاولوگیرد. ریسک حاصل از یمخاصی انجام 

رنگ ماتریس یآببه باال در ناحیه  300ی، ریسک باال با عدد اولویت ریسک بعدسهماتریس  قرمزرنگبه باال در ناحیه 

ی و ریسک کم با عدد بعدسهماتریس  زردرنگبه باال در ناحیه  100ا عدد اولویت ریسک ی، ریسک متوسط ببعدسه

د. ی شدنبنددستهمحیطی ی ارزیابی ریسک زیستبعدسهماتریس  سبزرنگدر ناحیه  100 ازتر کماولویت ریسک 

ت نفت گاز در قسمهایی مانند تصفیه نفت سفید و های انجام شده در قسمت فاز کاتالیستی فراینددر ارزیابی
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تجهیزات کاتالیست، همچنین در واحد تولید گوگرد در قسمت تجهیزات سیستم بازیافت گوگرد و در واحد 

 بندی و حد پذیرش ریسکیتاولوایزومریزاسیون تجهیزات کاتالیست با دارا بودن باالترین عدد ریسک در معیار 

اصل های حاین قسمت ارزیابی پیامد در یابی ریسک( است.ماتریس ارز قرمزرنگقبول )محدوده یرقابلغدارای ریسک 

های حاصل از احتراق در کوره و انتشار از این جنبه حاکی از آن است که در قسمت تجهیزات کاتالیست با انتشار گاز

دگی مدت آلویطوالنمواد فرار هنگام تخلیه و همچنین ایجاد کاتالیست مصرف شده به هنگام احیای کاتالیست در 

ی از تجهیزات ادورههای معین بازدید شود. اقدامات اصالحی در این زمینه این است که دز زمانیمهوا را منجر 

 های سمی در محیط از انتشارها و به انجام رساندن مقابله با گازکاتالیست موقعبهصورت بگیرد همچنین تعویض 

 زیست جلوگیری شود.ها به محیطگاز

د گوگرد در قسمت تجهیزات سیستم بازیافت ارزیابی پیامد حاصل از این جنبه حاکی از آن همچنین در واحد تولی

است که افزایش دمای خوراک ورودی به واحد بازیافت گوگرد، تجمع ترکیبات هیدروکربنی در سطح کاتالیست، 

ه های گوگردی بر گازیجه افزایش انتشانت دراختالط مواد نفتی با خوراک واحد، عدم تنظیم دمای گوگرد تولیدی 

شود. اقدامات اصالحی در این زمین این است یمیرزمینی زمدت منجر به آلودگی خاک و آب خای یطوالنمحیط در 

زیست که با تنظیم دمای گوگرد تولیدی، چرخه بازگردانی گوگرد به سیستم کاتالیستی از انتشار آلودگی در محیط

 پاالیشگاه جلوگیری شود.

، تجهیزاتی مانند برج تقطیر در جو، برج خألهای تقطیر در جو و همچنین واحد تقطیر در در فاز فیزیكی در واحد

یی، مبدل حرارتی، راکتور، اجكتورهای بخار، کندانسورهای سطحی، برج تقطیر در زدانمک، تجهیزات کنندهخنک

از هیزات سیستم تصفیه و سیستم نمک زدا، در ف، در فاز یوتیلیتی در واحد تصفیه پساب صنعتی در قسمت تجخأل

کاتالیستی در واحد تولید گوگرد در قسمت تجهیزات سیستم انتقال و راکتور و همچنین در واحد سازی در قسمت 

بندی یتاولوتجهیزات مخازن جداکننده در واحد تصفیه نفت سفید و نفت گاز در قسمت تجهیزات راکتور در معیار 

رنگ ماتریس ارزیابی ریسک( قرار دارند. در این یآبدر محدوده ریسک نامطلوب )محدوده و حد پذیرش ریسک 

ها، ارتفاع دودکش شیافزا ی ابزار دقیق تجهیزات،ادورهی بررسها با انجام دادن اقدامات اصالحی همچون قسمت

یلترهای شنی ف کاربردبرج تقطیر،  هایسینی موقعبهسو با استاندارد جهانی، تعویض یا تغییر یزات هماز تجهاستفاده 

یمیایی برای تشكیل شبكه الكتریكی برای شكستن مواد ش، افزودن آب و کنندهخنکهای و جداکننده در برج

زیست ها برای محیطهایی که این واحدشود از ریسکیمامولسیون و حل شدن نمک موجود در نفت خام سبب 

 جلوگیری شود. خواهند کردایجاد 

های فیزیكی و یوتیلیتی و کاتالیستی در معیار یسات جانبی و همچنین فازتأسها دز فاز مخازن و حددیگر وا

ماتریس ارزیابی ریسک( و یا بدون نیاز به  زردرنگبا نیاز )محدوده  قبولقابلبندی در محدوده ریسک یتاولو

هایی توان بعضی از ریسکیمها قسمتماتریس ارزیابی ریسک( قرار دارند که در این  سبزرنگیدنظر )محدوده تجد

که دارای عدد اولویت ریسک بسیار پایین هستند حذف کرد. با توجه به اهمیت پاالیش نفت خام و تولید محصوالت 

دد ی مانند بنزین با عترسبکی گازوئیل و محصوالت سنگین و تولید محصوالت سازسبکو EURO V با استاندارد 

های پتروشیمی جهت مصرف داخلی یت انتقال این محصوالت به مجتمعدرنهاهای دیگر و اکتان باال و سایر فرآورده

و صادرات آن هر ساعت توقف تولید این مجموعه معادل خسارات مالی چشمگیری خواهد بود. به علت حضور 

ای ژهیوو مواد سیال در مخازن و خطوط لوله، این طرح از جایگاه یر، فشار گاز گآتشترکیبات هیدروکربنی بسیار 
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زیست . با نتایج حاصل از ارزیابی این طرح از سیستم کنترل ایمنی و محیطاستزیست برخوردار جهت ایمنی و محیط

هستند  ییها از ریسک باالهای واحدها در فرآیندوجود در مواردی که فعالیتینبااباالیی برخوردار است  نسبتاً

 رسد.یمی به نظر ضروراقدامات کنترلی 

زیست منطقه، مدیران و کارشناسان بخش ی حائز اهمیت است که بعد از وقوع حادثه برای محیططورکلبه

و بعد از  زیست سازمان در محله حادثه حاضر و اقدامات الزم را جهت جلوگیری از حوادث بعدی انجام دهندمحیط

، گزارش کتبی راجع به حادثه و علل وقوع آن و زمانترل درآمدن شرایط در حداقل حصول اطمینان تحت کن

 همچنین خسارات به وجود آمده تهیه نمایند تا اقدامات اصالحی الزم صورت گیرد.

محیطی ممكن است بعضی از خطرات ناشی از در خاتمه الزم به ذکر است حتی با رعایت کلیه مقررات زیست

یریتی بوده قبول یک بخش مدیرقابلغو یا  قبولقابلکه ناگزیر باید پذیرفته شود. میزان ریسک  ها باقی بماندریسک

 بسته به هر سازمان  است.

 بعدی 3جدول مربوط به ماتریس  -9جدول 

 

ای هی احتمالی، آلودگی آبسوزآتشبا توجه به نتایج ارزیابی ریسک و تعیین سطوح آن، آلودگی هوا ناشی از 

ها و آلودگی هوای ناشی از نشت ی و ایجاد پسماند و پساب و آلودگی خاک ناشی از برخی فعالیتنیرزمیزسطحی و 

ی و همچنین برخی از ساتیتأسهای ها در فرآیندی، خسارات ناشی از احتمال انفجار بویلراگلخانهگازهای ترش و 

برداری مرتبط با طرح توسعه پاالیشگاه رحله بهرههای مرحله ساختمانی و مها و خسارات ناشی از برخی فعالیتآالینده

ها تدوین کاهش و کنترل آن منظوربهشناسایی گردیدند. لذا  قبولرقابلیغهایی با سطح باال و ریسک عنوانبهآبادان 

ل محیطی مطابق با چارچوب ذیبرنامه مدیریت ریسک برای طرح توسعه پاالیشگاه آبادان و ارائه برنامه پایش زیست

توان امكان دسترسی به محیطی و پایش همواره می. با اجرای برنامه مدیریت ریسک زیسترسدیمالزم به نظر 

ز توان از انباشت اثرات منفی و برومی بیترتنیابهاطالعات به هنگام را کسب کرده و تغییرات نامطلوب را مهار نمود. 

 :شودیمتغییرات تجمعی کاست. این برنامه شامل اقدامات عملی و اقدامات آتی 
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 (Plan / Program Act)اقدامات عملی  -9

 های مدیریت ریسک در مراحل انتخاب مشاور و پیمانكاراعمال شاخص 

  یافته حاصل از عملیات اجرایی در مرحله ساختمانی و انتشاری و آزمایش گازها و ذرات بردارنمونهانجام اقدامات

 برداریبهره

 ینه منابع تولید و انتشار آلودگیدرزمها گردآوری اطالعات و داده 

 هااجرای اقدامات اصالحی و بهبود بخشی وضعیت انتشار آالینده 

 هادودکش های خروجی ازیری آالیندهگاندازهی و بردارنمونه ،سنجش و پایش کیفیت هوا 

 ی اقدامات و تعیین مسئولیت اقدام کنندگان )واحدهای اقدام کننده در زمان(بندزمان 

 ممیزی ادواری اقدامات 

 پایش نتایج موردنظر در برنامه 

 اقدامات آتی -10

 راهكارهای کاهش اثرات منفی 

 محیطی یا استقرار سیستم استقرار سیستم مدیریت زیستHSE-MS 

  استقرار سیستم ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS 18000  و کسب گواهینامهISO 14001  یا استقرار مدیریت یكپارچه

IMS 
 ثبت میزان مصرف انرژی 

 آالتبرنامه معاینه فنی و تعمیر منظم کلیه ماشین 

 وسازتوسعه فضای سبز در زمان ساخت 

 بازبینی، ممیزی،  و اضطراری، اجرا واکنش ریزیریسک، طرح بهبود)آینده  در ریسک مدیریت بهبود راهكارهای

 ها(صدا نظیر دیزل ژنراتور مداوم کردن برخی از تجهیزات پر نتایج، بازنگری مستندسازی و مدیریت، ثبت بازنگری
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  منابع -11

مجموعه ، "حاالت شكست و اثرات آن وتحلیلتجزیهام به روش بیآنالیز ریسک تی"جعفری، م. و قراری، ن. [ 1]

 .456-465ص ، تهران، 1388مقاالت هشتمین کنفرانس تونل، 

 .1394 ، جلد اول، انتشارات فن آوران."مدیریت و ارزیابی ریسک" جهانگیری، مهدی، نوروزی، محمد امین.[ 2]

 .1386، ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال"ارزیابی و مدیریت ریسک"جوزی، ع. [ 3]

اله گودرزی، نشر نگاه  حجت ، مترجمان: داور ونوس،"مدیریت ریسک" ریچاردام هینز،-جی آر تور ویلیامز،سی آر[ 4]

 .1382، دانش

 .1388، "محیطیدستورالعمل شناسایی و ارزیابی ریسک زیست"های ایران. شرکت ملی پخش فرآورده[ 5]
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