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 چکيده
-ینن موونوم منیاکه  شودیمویژه  منجر به تولید پسماند  ینهم مجتمع گاز پارس جنوب شگاهیپاال تولید گاز در اتیعمل

پیامند  ، بررسنی، تفکین  شناسنایی قینتحق نینهند  از ا شود. سرمایه ملی زیستیو  کار یرویسالمت نتهدید  موجب تواند

، HSE  یو روسنا رانیکم  به مند یبراویژه  پسماندهای  بندیسطح بندی واولویت و در نهایت یستیز داتیتهد ها وهجنب

پن  از  قینتحق نیا. در است یطمحیستیز یهاجنبهکاهش  ایجهت حذ   پدافند زیستی سازیپیادهو ی زریبرنامه ندیدر فرآ

 قطرین از اهنسنس  داده ی ویشناسنا ،سناتیو تأس یندیفرآ یدر واحدها هویژمورد پسماند  8 پسماندها، اطالعات آوریجمع

 یزیسنت محیطنهنای جنبنه ارزینابی خطنر و پیامند یبنرا  EFMEAو از روش  لیو تحل هیخبرگان تجز هینظرو  مستندات

 ضیتعنوبنه  180با  عندد   RPN نیخانه پساب و کمترهیتصف یزکاریتمبه  576با عدد  RPN نیشتریب جهی. در نتشداستفاده 

 فعالینتدرصند فراواننی و  RPNمحندوده بنازه  و خطنر بنه معیناربنا توجنه  نیهمچن تعلق گرفت؛ 123کننده واحد خش 

عالینت ف 3متوسن  و سنطح ( در %23فعالینت )حندود  3بناال ، سنطح ( در%54فعالیت )حدود  7 ،گریکدیبه  تنسب اهپسماند

نتنرل ننوم و ککناهش و  یدر راستا توانیمکه بر این اساس  رندگییر مقرا ویژه یپسماندها خطرپایین سطح ( در%23)حدود 

 .دکر اقدام یتیریمد راهکارهای از استفاده با دهیفا -نهیدر محل تولید بر اساس اصل هز هاپسماندحجم 
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 مقدمه

هنای اصنلی حاکمنان یکی از دغدغه عنوانبهطر   ی  ین امنیت ازدر طول تاریخ، همواره تأم

و دولتمردان و از طر  دیگر به علت اهمیت آن در زندگی اجتماعی از انتظارات و مطالبنات منردم 

طبق نظر کارشناسان امر، بهتنرین راه مقابلنه بنا اینن تهدیندها و حفنت امنینت جوامنع، . بوده است

)فیروزآبنادی و  گینردقنرار منی لاسنت کنه در شنمار پدافنند غیرعامنای مجموعه اقدامات پیشگیرانه

ده کنرنظام جمهوری اسالمی در پاسخ و مقابله با تهدیدات مجموعه تندابیری را اتخنا   .(1400همکار،

معظنم رهبنری بنه  از سنوی مقنام های کلی پدافند غیرعاملکه یکی از آنها تدوین و ابالغ سیاست

پدافننند غیرعامننل بننه معنننای کنناهش  .(1395،وهمکنناران نیننامحمنندی) اسننت هننای دولتننیکلیننه سننازمان

گینری از فعالینتپذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی است کنه بنا بهنرهآسیب

بننابراین  ؛(1398)رومیننا و همکنار،  کنندعمنل منی نظام،های غیرنظامی، فنی و مدیریتی جهت پایداری 

و همچنین مدیران، مسوولین و انتشار انوام اخبار و اطالعنات از طرینق  افزایش دانش و آگاهی بشر

به توسعه تهدیدات ننوین زیسنتی و تروریسنم زیسنتی  های مختلف از خطرات جدی و رورسانه

های دفام زیسنتی و توانمندی یسبب هشیاری و بیداری در این مورد و توجه جدی به حوزه ارتقا

ق، صحیح و مشترک از مبنانی نظنری پدافنند غیرعامنل اهمینت پدافند زیستی شده است. درک دقی

اصنول و ارزش و اینن  های مختلف کشور داردبسیاری برای توسعه برنامه پدافند زیستی در عرصه

 یسناز اعتمناد ی،انسان یها هیاز سرما انتیصمشتمل بر   های حاکم بر حوزه پدافند زیستی کشور

جنامع  شیو پنا رصند ی،المللن نیشنده بن رفتهیپذ نیه موازب احترام ،جامعه یو ارتقاء آرامش روان

و سنالمت  تینامن حفنت، داتیجامع به تهد ییپاسخگو ی،ستیو تنوم ز یحفت منابع مل، داتیتهد

انسنان،  هایحوزه تهدیدات زیستی به بخشاز آنجا که  است. یالملل نیب یو همکار تعامل، جامعه

تقسنیم  ابع طبیعی، غذا و دارو و صنایع منرتب  بنا آندام، نباتات، آب آشامیدنی، محی  زیست و من

هنای پدافنند آموزش عمومی، فرهنگ سازی و تولید باور ملنی نسنبت بنه برنامنهشود، بنابراین می

زیستی بسیار مهم است. ما بر این باوریم که بزرگتنرین مشنکل پنیش روی منا عبنارت از کمبنود 

 .(1397)جاللنی،  دات و اقدامات پدافند زیستی اسنتهای عمومی در ارتباط با تهدیاطالعات و آگاهی

زیسنتی همهای صنعتی و پدیند آمندن با احداث شهرک محیطیزیستاز نظر امنیت با این رویکرد 
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 تواننند منواد زا ند و محصنوالت فرعنیمنی هناهای مستقر در شنهرکجواری صنعتی، بنگاهو هم
 ند که منجر بنه کناهش اسنتفاده از مننابع،کنتفاده مواد اولیه در تولیدات خود اس عنوانبهیکدیگر را 

-گزینی فعالینته مکنانشود. هر انندازها، کاهش زباله و مواد زا د و افزایش انرژی میکاهش هزینه

هنا و تهدیندات احتمنالی های صنعتی با رعایت معیارهای پدافند غیرعامل صنورت گینرد، آسنیب

همنواره در صننایع  محیطیزیسنتهنای آلودگی چنین، هم(1398)رومینا و همکار، کاهش خواهد یافت 

مختلف وجود داشته و همیشه شاهد وقوم حوادث گسترده برای محنی  زیسنت از سنوی صننایع 

و درحال توسنعه اسنتفاده از  یافتهتوسعهمهم اجرایی درکشورهای  عوامل. یکی از باشیممختلف می

زیسنت در مطالعنات مندیریت محنی ین  ابنزار مهنم مندیریتی  عنوانبه خطرهای ارزیابی روش

، ارتقنای سنطح فناوریبا توسعه  .استهای صنعتی و عمرانی و رعایت اهدا  توسعه پایدار پروژه

در شننهرها توجننه بننه محننی  زیسننت  محیطیزیسننتاسننتانداردهای زننندگی و افننزایش مسننا ل 

ه ین  ابنزار از این رو دست پیدا کنردن بناهمیت زیادی یافته است.  ،در مناطق شهری خصوصبه

ننه بهداشنت، ایمننی و محنی  زیسنت مدیریتی و هدفمند که خطنرات بنالقوه و بالفعنل را در زمی

کشورهای پیشرفته و صننعتی  .امری وروری است ،طور مؤثر کنترل کندیق تعیین و بهای دقگونهبه

تی، هنای صننعایجاد شده در اثنر فعالینت محیطیزیستهای با توجه به گسترش صنایع و آلودگی

فراینندها بنا افنزایش کنارایی و  محیطیزیسنتکاری برای پیشنگیری از آثنار تصمیم به توسعه راه

اینن در حنالی اسنت کنه اک نر . طور پیوسته هسنتندانسان و محی  زیست به ها برایکاهش آسیب

 های ایمنی پروژه توجنههای انجام شده در ایران و سایر کشورهای در حال پیشرفت، به جنبهپروژه

منطقنه پنارس . (1400سسور و همکناران،)سیل اهمیت داده است محیطیزیستهای داشته و کمتر به جنبه

هنای جنوبی به علت وجود منابع عظیم گاز و توسعه صنعت گاز و پتروشیمی، منبع تولیند آلنودگی

خطرناک است. حجم باالیی از مواد زاید خطرناک اینن صننایع بنه اشنکال مختلنف نگهنداری ینا 

هنا و شوند که تاثیر مهمنی بنر سنالمت انسنانغیرقانونی سوزانده و یا در محی  رها می صورتبه

محی  زیست منطقه دارد. انتخاب روش بهینه برای مدیریت نهایی این نوم پسنماند از موونوعات 

چنرا کنه انتخناب روش نادرسنت منجنر بنه ونررهای  ؛اسنت مدیریت پسماند برانگیز در چالش

ونرورت و بنا توجنه بنه با اینن اوصنا   .(1397)حقیقی و همکار،  شودو اقتصادی می محیطیزیست

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-o-Title-ot-desc/
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جننوبی و  مجتمنع گناز پنارس نهنماتی مدیریت پسنماند در پاالیشنگاه تدوین برنامه عملی تیاهم

کنه  مجل  شورای اسالمی( 20/2/1383قانون مدیریت پسماندها مصوب 7ماده ی  قانونی )وظیفه

گذاشنته شنده  عملیناتی و فرآینندی هنایواحددر صنعتی  و ویژه کننده پسماندهای عهده تولیدبر 

های قدیمی که عمال دیگنر جوابگنوی وونعیت موجنود روشو  محدودمنابع  لیدلبه نیز واست 

اسنتفاده  بنا اسنتاندارد وو  اصولی صورتبه، نیاز است تا مدیریت پسماند نیستپسماند تولید شده 

، LandGem1 ،OpenLCA2 همچنون ییننرم افزارهناو  دینجد هنایروش ارزینابی خطنر،از ابنزار 

IWM3 ،WARM4 ،EPAWM5 همچنننین  شننود. سننازیپینناده د زیسننتیهننای پدافنننبرنامننهو  انجننام

 معیناره چنند گینریهنای تصنمیممندل و نینز help6هنایی هماننند مندل ارزینابی توان به مدلمی

MCDM7  از یکنیکناربرد  با عنایت به اینن رویکنرد و پ رجوم کرد. پسماند  تیریمددر حوزه 

بنندی اولویتآنهنا را ، ژهیپسماند و خطر سهیمقابا  توانیم EFMEAهمانند  ارزیابی خطر یابزارها

مطالنب با توجه به نمود.  آنها لحاظبرای را پیشنهادی  واپایشیاقدامات  سس  ده وکر بندیو سطح

و  هنارسناختیز یپذیرآسنیبکناهش  کنه اینن اسنت در قینتحق نینا تیورورت و اهمفوق 

 و اسنتمرار ارتقناء، حفنت ی موجنبستیبرنامه پدافند ز در راستای یندیفرا ساتیتاس یسازمصون

مندیریت پسنماند  بننابراین شنود؛می اهشگاهیهمانند پاال یاتیمراکز مهم و ح رامونیپ یعموم تیامن

در شنرای  حسناس کشنور، امنری کنامال  محیطیزیسنتو بررسی تهدیندات  خطرویژه، ارزیابی 

 جینتنا یخروجن یبنرا شنتریب هنایداده ازینبا توجنه بنه ن قیتحق نیدر ا رسد.وروری به نظر می

 شنتریو تننوم ب یکمن زانینم لیدلبنه ینهم مجتمع گاز پارس جنوب شگاهپاالی تر،مطلوب و ملموس

تنوان دغدغنه طور کل میهپ  ب  عنوان مکان مورد مطالعه درکشور انتخاب شده است.پسماندها به

                                        
1. Landfill Gas emissions model. 

2. Open Life Cycle Assessment. 

3. Integrated waste management .  

4. Waste reduction model. 

5. Evaluation program for Alternative of waste management. 

6. Hydrologic evaluation of Landfill Performance. 

7. Multiple criteria decision making. 
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 ،یگناز عانناتیم رهیناز کنف مخنازن  خ ینشنت منواد سنمد کنه کراین پژوهش را اینگونه بیان 

 ایناطنرا  و در یروسنتاها ی درنیرزمیز هایبه آب شگاهیپاال یژهیپسماند و نیو همچن تسایتاس

 یدنیآب آشنام ،کشناورزی محصنوالت ها،انسان، دام یبر رو ریموجب تبعات ناگوار و جبران ناپذ

 داتینموونوم عنالوه بنر تهد نینو ا شودیمردم م یتیمنطقه شده و بالطبع باعث ناروا یادیو ص

و در  دهشنبروز اغتشاشات در سطح منطقنه  تیو در نها یاجتماع ،یتیامن داتیتهد موجب ،یستیز

در این راستا اینن تحقینق بنا  .دینما جادیگاز کشور اخالل ا داریپا دیدر روند تول تواندیراستا م نیا

 مدیریت پسماند ویژه به دنبال اهدا  زیر است.

  دهیفا -نهیبر اساس اصل هز یزریرنامهو ب شگاهیپاال ژهیپسماند و یبندتیاولو ي:هدف اصل
پسنماند  تینفعال نیشتریاز ب ژهیپسماند و (RPN)خطر تیاعداد اولو نییتعالف( ي:فرع اهداف

بنر اسناس  ژهینپسنماند و خطنر یبنددستهب( پسماند کم خطر. تیفعال نیپرخطر به سمت کمتر

 سطوح مختلف.

بنر اسناس اصنل  یزینرو برنامنه گاهشنیپاال ژهینپسنماند و یبنندتیاولو نییتع ي:اصل سؤال

پسنماند  (RPN)خطنر تیاعداد اولو الف( ي:فرع سؤاالت شود؟یم با چه روشی انجام دهیفانهیهز

 انند؟پسنماند کنم خطرکندام تینفعال نیپسماند پر خطر به سنمت کمتنر تیفعال نیشتریاز ب ژهیو

 ؟شوندیم نییتع یبر اساس چه سطوح ژهیبندی خطر پسماند ودستهب(
 :باني نظریم

 :پيشينه شناسي تحقيق  

روشنی بنرای کناهش  عنوانبنهمعرفی امنیت زیسنتی » ای تحت عنوان( در مقاله1390) سیف

روشنی بنرای کناهش  عنوانبنهامنینت زیسنتی  پنردازد کنهبه این موووم می «ی عفونیهابیماری

بالینای طبیعنی پن  از  هنابیماریی عفونی با وجود بهبود شنرای  زنندگی هننوز هنم هابیماری

 ،شنوندمنی هنابیماریآیند. عواملی که سبب بنروز اینن شمار میهای بین عوامل آسیب زنندهترمهم

عوامل فیزیکی، شنیمیایی، زیسنت شنناختی و روان شنناختی هسنتند و ننه تنهنا در زمیننه   شامل

ومی بنرای رسنان عمنعوامل آسیب عنوانبهبلکه  ،شوندی انسانی مطرح میهابیماریشناسی آسیب

تحنوالت »ای تحنت عننوان ( در مقالنه1392) یا ینز .آیندشمار میبهتمامی موجودات زنده عالی 
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دوره اول حجنم مصنر  جنرم  در خصوص پسماندها به سه دوره اشاره دارد؛ در« زیستی محیطی

ر هنا اثنزیست بومتوانست بر روی تعادالت هنوز نمی که های مصرفی آنهو انرژی و ورود پسماند

در این دوران اخالق خلنق و خنو آداب و روحینات انسنان همنه زینر تنأثیر برتنری  ،داشته باشد

های آسمانی و طبیعت  قرار داشته و بیگانگی انسان از کار خنود و کناالیی کنه های قدرتاسطوره

 هنوز پدیدار نگشته بود. دوره دوم از آن زمانی آغاز گشت که تعادل بنین ،کرده استخود تولید می

 ؛کننده بر هنم خنوردهلودآ فناوریسلطه کمی و کیفی  دلیلبه فناوریحد مصار  و منابع حیات و 

دوران نفنی  ،اینن دوران ؛غارت نام گرفت فناوریرویه منابع حیاتی به علت مصر  بی فناوریاین 

ری بنا در این دوره به ناچار بشر به همکنا ؛و معادالت بین انسان و محی  پیرامونش بود. دوره سوم

مسوله بهسنازی محنی  زیسنت پن  از  ،در جهان محیطیزیستمرور تحوالت  ،پردازدطبیعت می

جنگ جهانی دوم و در حقیقت بعد از نیمه دوم قرن بیسنتم بنا رشند سنریع و نامتناسنب صننعت 

آلنوده  یمندن تیمسنوول»درپژوهشنی تحنت عننوان ( 1383)و همکنار سلحشنور اهمیت یافنت.

حفت محنی  زیسنت و جلنوگیری از  به «ج.ا.ا. یقانون اساس 50بق اصل ط ستیز  محی گانکننده

ین قنانون کشنور، تنرمهم بوده ووظیفه همگان  و که اثرات سویی بر سالمت افراد دارد آن آلودگی

اشاره دارد. در جمهوری اسالمی در حفاظنت محنی  زیسنت  استیعنی اصل پنجاه قانون اساسی 

در آن حینات اجتمناعی رو بنه رشندی داشنته باشنند، وظیفنه  های بعد بایدکه نسل امروز و نسل

که به آلنودگی ینا تخرینب غیرقابنل  های اقتصادی و غیرآنشود. از این رو فعالیتعمومی تلقی می

ای تحنت در مقالنه (1399)و همکنار  پورشاسب، ممنوم است. شودمنجر میزیست جبران محی  

حیناتی جمهنوری  هنایل درحفاظنت از زیرسناختغیرعامن و راهکارهنای پدافنند تدابیر» عنوان

های حیاتی در کشور انگلستان را شامل ارتباطنات و مخنابرات، ین زیرساختترمهم «می ایراناسال

، منابع انرژی، منابع مالی و بانکداری، منابع آب و غذا، دولت و حکومت و مجلن ، فوریخدمات 

سنترالیا شنامل  ارتباطنات و مخنابرات، نقنل و درکشنور اومت و شبکه حملشبکه بهداشت و سال

های دولتنی، صننایع و ترابنری و مت، بخشمنابع انرژی، سرمایه و منابع مالی، غذا، بهداشت و سال

هنای کمنی و کیفنی منواد بررسنی» عننوان بناای در مقاله (1398) سینا. ده استرنقل برشموحمل

بنا  «ین د بیدبلنن  پاالیشنگاه گنازخطرسازی آنهنا در های مدیریت و بیشیمیایی خطرناک، روش
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 هنای خناک درنموننه و نیز آزمایش بر روی از کل مواد شناسایی شده RCRAبه روش  بندیطبقه

، بیشترین و کمتنرین مقندار نموننه فلنز در خناک را ی  گاز بیدبلند پسماندهای تولیدی پاالیشگاه

رین و کمتنرین مقندار نموننه در هنا را بنر اسناس بیشنتبندی نموننهاین روش طبقه در د.کرتعیین 

اسنتفاده از » عنوانبناای درمقالنه (2013) 1. کرایسنیوس و همکنارانمشخص کرده اسنت پسماندها

روش  از« پسنماند تیریمقابلنه بنا مشنکالت مند یبنرا ارهیچند مع یریگ میتصم لیو تحل هیتجز

 زباله اسنتفاده ایهجریان همه برای پسماند معیاره جهت حل مشکالت مدیریت چند گیریتصمیم

 تحلینل و تجزیه هایروش از استفاده معایب و عملی، مزایا کردند. این تحقیق عالوه بر کاربردهای

 موجنود را هنایگزیننه سنایر بنا مقایسه در پسماند مدیریت مشکالت در معیاره چند گیریتصمیم

محنل دفنن  یابین مکنان» عننوان بناای در مقالنه (1393) همکاران وبرومندی بررسی کرده است. 

 ترکیبننی از و GISاز «یسلسنله مراتبن لیناسنتفاده از تحل بننا خطرنناک اسنتان زنجنان یپسنماندها

بنندی و رتبنهاند که نتیجه آن منجر بنه استفاده کرده AHPمانند  معیاره چند گیریهای تصمیمروش

در  (2017) 2میلوتینوین  و همکناران .شند زنجنان انتخاب بهترین محل دفن پسماندهای خطرناک

بنا  یاننرژ افنتیپسنماند بنا باز تیریمند یوهایسنار محیطیزیست یابیارز»ای تحت عنوان مقاله

 تحلینل و تجزینه و زندگی از ترکیبی از چرخه «ارهیچند مع لیچرخه عمر و تحل یابیاستفاده از ارز

 محیطیزیسنت اثنرات ارزینابی کنه نتیجنه آن موجنب اسنتفاده کنرد معیناره چنند گینریتصمیم

 . شد نیکل شهر در انرژی بازیابی با پسماند مدیریت مختلف سناریوهای

 يجنوب پارس مجتمع گازمحيط شناسي پااليشگاه نهم 

واقنع در  یجننوب پنارس مجتمنع گناز دوازدهفاز  ، پاالیشگاه نهم1در شکل محل مورد مطالعه

 یهناو سناختمان ساتیسأت ،یندآیفر یکنگان است. مجموعه کل واحدها استان بوشهر، شهرستان

در بلنوک  2km 205در حندود  یبنا مسناحت یپارس جننوب یگاز دانیم دوازدهنهم فاز  شگاهیپاال

و قطر قرار گرفتنه اسنت.  رانیمشترک ا یمرز آب یشرق هیحاشو  یحوزه پارس جنوب یجنوب شرق

 ریخنااز   %5حندود  (اردیلیم)ششصد   3m 910×600درجا معادل  ریاز  خا یفاز با برخوردار نیا

                                        
1. Charisios, et al 

2. Milutinovic, et al 
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 یفناز بنا طن نیدر ا یدیتول یعیرا به خود اختصاص داده است. گاز طب یپارس جنوب یگاز دانیم

 یلنومتریک 15به منطقه تمب  واقنع در  یخشک شگاهیپاال هب ایبستر در از km 150مسافت حدود 

 .(1399)محمدی و همکار، شودیشرق کنگان منتقل م

 
 يمع گاز  پارس جنوبپااليشگاه نهم مجت: تصوير جانمايي 1شکل

 مفهوم شناسي

-کاهش آسنیب مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، :پدافندغيرعامل

هنای ونروری، ارتقناء پاینداری ملنی و تسنهیل مندیریت بحنران در برابنر تداوم فعالیت پذیری،

 رت اسنت از عبنا تعرینف دیگنر پدافنند غیرعامنل شنود.تهدیدات و اقدامات نظامی دشنمن منی

هنا و نینروی انسنانی، سناختمانپنذیری کاهش آسیبای که موجب مجموعه اقدامات غیرمسلحانه

 شنودهای کشور در مقابل عملیات خصنمانه و مخنرب دشنمن منیتأسیسات، تجهیزات و شریان

 .(1395،و همکاران نیامحمدی)

ردن اطمینان نسنبت بنه دست آو  کشور عبارت است از داشتن یا بهامنیت برای ی امنيت ملي:

سالمت موجودیت و مایمل ، نسبت به اعتبار و موقعیت و نسبت به همنه آنچنه زینر چتنر مننافع 

سیاسنی امنینت تنابع  -گیرد. در حالی که مفهوم امنیت ثابت است، محتوای جغرافیاییملی قرار می

 .(1397)رمضانی و همکاران،کند شرای  زمان و مکان تغییر می
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، ایمنی نسبی عمنومی از خطنرات محنی  زیسنتی محیطیزیستامنیت : يطيمحزيستامنيت 

ای که نتیجه جهالت تصاد ، سوء مندیریت ینا تعمند برخواسته از فرایندهای انسانی و طبیعت پایه

 .(1396آبادی و همکاران،دولت شم )است در درون یا در امتداد مرزهای ملی 

پدافنند غیرعامنل کشنور، مراکنز حیناتی و در سند راهبنردی  حياتي و حساس و مهم:مراکز 

 .(1399، و همکار )پورشاسبحساس و مهم به شرح زیر تعریف گردیده است  

هنا مراکزی که دارای گستره فعالیت ملی هستند و وجنود و اسنتمرار فعالینت آن مراکز حياتي: 

امنور  ل کلنی در ادارهالبرای کشور حیاتی است و آسیب یا تصر  آنها توس  دشمن باعنث اخنت

  .شودکشور و به خطر افتادن امنیت ملی کشور می

باشند و وجود و استمرار فعالینت ای میمراکزی که دارای گستره فعالیت منطقه مراکز حساس:

آنها برای مناطقی از کشور وروری است و آسنیب ینا تصنر  آنهنا توسن  دشنمن باعنث بنروز 

 .شودای کشور میمنطقهل در مناطقی از کشور و به خطر افتادن امنیت اختال

باشند و وجود و اسنتمرار فعالینت آنهنا مراکزی که دارای گستره فعالیت محلی می مراکز مهم:

برای بخشی از کشور دارای اهمیت است و آسیب ینا تصنر  آنهنا توسن  دشنمن باعنث بنروز 

 .شودل در بخشی از کشور و به خطر افتادن امنیت محلی کشور میتالاخ

چند وجهی بودن و ارتبناطش بنا امنینت، مننافع  دلیلبه  تعریف دقیق از تهدید ارا ه ی تهديد:

ملی و اهدا  و راهبردها، پیچیده و مشکل است. تهدید در لغت بنه معننای بنیم دادن، ترسناندن و 

عقوبت دادن است. فرهنگ معنین تهدیند را ترسنانیدن و بنیم دادن معننی کنرده و لرننر تهدیند را 

 ه بتواند ثبات و امنیت را در ی  کشور بنه خطنر انندازد، دانسنته و معتقندعبارت از هدر چیزی ک

 دهند.است تهدیدات، منافع ملی را هد  قرار می

با اسنتفاده از عوامنل زیسنتی کنه  یا غیرطبیعیهر نشانه، رویداد یا حادثه طبیعی تهديد زيستي: 

از طریق تخرینب و ننابودی های اقتصادی های انسانی و یا آسیبموجب تضعیف و نابودی سرمایه

 . (1397)جاللی،شود ، تهدید زیستی محسوب میشودهای ملی زیستی در کشور سرمایه

ای از اقندامات از قبینل رصند و پنایش، آشکارسنازی، هشنداردهی، مجموعنه پدافند زيستي:

تشخیص، تصمیم و عملیات، کنتنرل، حفاظنت و پیشنگیری، امنداد و نجنات، درمنان، بازینابی و 
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انی منابع، محدودسازی و رفع آلنودگی در برابنر تهدیندات زیسنتی کنه موجنب حفاظنت از بازتو

شنود های ملنی در برابنر تهدیندات زیسنتی و کناهش آثنار و عواقنب ناشنی از آنهنا منیسرمایه

 .(1397)جاللی،

سرمایه ملی زیستی شامل انسان و کلیه موجودات زننده اعنم از حینوان و سرمايه ملي زيستي: 

اعم از مننابع آبنی و  محیطیزیستایر ژنتیکی موجودات در محدوده مرزهای ملی، منابع گیاه و  خ

خاکی، کلیه منابع )غنذایی، بهداشنتی، داروینی و ... ( کنه دارای تناثیر متقابنل بنر چرخنه حینات 

موجودات زنده داشته باشند و نقش حیاتی در امنیت ملی، اقتصاد ملی، سنالمت و ایمننی عمنومی، 

 .نامندمی و بقای باورهای مذهبی و ملی داشته باشند، سرمایه ملی زیستی میاطمینان عمو

پیامد زیستی شامل نتایج، بازتاب و تأثیرات حاصل از حادثنه زیسنتی در مقیناس  پيامد زيستي:

  ممکنن اسنت شناملآنهنا که نتایج، بازتاب و تاثیرات  استای، ملی یا جهانی فردی، محلی، منطقه

ینا رونند حیناتی  محیطیزیسنتسنیب، تغیینر، بیمناری ینا ننابودی در حنوزه آلودگی، اختالل، آ

های زیستی یا تاثیرات تجاری، اجتمناعی، اقتصنادی، سیاسنی، فرهنگنی، موجودات زنده یا سرمایه

 .(1397)جاللی،شود مقطعی، بلند مدت یا دا می  صورتبهروانی یا حاکمیتی 

در برابنر  مامات مقناوکهنا و اسنتحنیاز بنه سنازه دباوجوها برخی از اماکن و ابنیه سازي:ممقاو

برخوردارند که نیاز است این قبینل  مندان مقاوچای بسیار معمولی و نه تهدیدات گوناگون، از سازه

-پنذیریبتنوان از آسنیب حدامکانح بنا قرار گرفته تا سازی و اصالممدت مورد مقاو بناها در کوتاه

 .(1398زاده و همکار، )جعفری استکیدات ای این گونه اماکن در برابر تهده

در پاالیشنگاه نهنم، در اینن هنا زیست محیطی فعالیتهای و جنبهجهت ارزیابی و تحلیل آثار 

  (1388)یاری،پردازیم میبه شرح زیر قسمت به تعاریف مورد نیاز 

ابن  محیطی شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جنانوران، انسنان و رو محيط زيست:

 .دکنمتقابل بین آنهاست که سازمان در آن فعالیت می

ها، محصوالت یا خدمات ین  سنازمان کنه بتوانند بنا بخشی از فعالیت جنبه زيست محيطي:

ها تخلینه آالیننده ،ها در هنواانتشار آالینده ها شامل ؛ این جنبهمحی  زیست تأثیر متقابل داشته باشد
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بندمنظر   وهنا و هندررفت مننابع اتال  ،ام و مننابع طبیعنیمواد خ ،مصر  انرژی و خاک، در آب

 است. شدن محی  زیست

ی رو ( بنرننامطلوب مطلوب یا اعم از) شامل اثرات زیست محیطی  پيامدهاي زيست محيطي:

  ( است.خاک، آب، هوا گیاهان و انسانزیست )محی 

ا اختینار ین واپنایشتحنت د )کنن واپنایشتواند آنهنا را هایی که سازمان میجنبه جنبه مستقيم:

  سازمان هستند(.

 تواند بر آنها اثر بگذارد.هایی که سازمان میجنبه جنبه غير مستقيم:

مناه( داشنته  3)مندت  فنوری واپایشیای است که نیاز به اقدامات اصالحی یا جنبه :1جنبه بارز

اینت الزامنات قنانونی ینا منظنور رعبنابراین بنه ؛زیست کاهش دهد تا بتواند تاثیر جنبه را بر محی 

 گیرد.گیری قرار میای مورد اندازهدوره صورتبه واپایشیانجام اقدامات 

مناه( داشنته تنا  6)مندت  واپایشیای است که نیاز به اقدامات اصالحی یا جنبه :2جنبه غير بارز

انونی ینا انجنام منظور رعایت الزامات قنبه بنابراینزیست کاهش دهد.  بتواند تاثیر جنبه را بر محی 

ای اسنت کنه جنبنه در واقنع ؛گینردگیری قرار منیای مورد اندازهدوره صورتبه واپایشیاقدامات 

 .نیستالزام قانونی  خال و بر استآن قابل قبول  خطر
رینزی شنده در هنای معمنول و برنامنهایجاد شنده حاصنل از فعالینت به جنبه :3فعاليت عادي

 .  عادی نیز وجود دارددر شرای سازمان گفته شده و

ها و عملکرد نامناسنب انسنان ینا تجهینزات ایجاد شده، بر اثر فعالیت جنبه :4غيرعادي فعاليت 

 .آیدود میجوه در شرای  غیرعادی ب و... در سازمان بوده و
هایی که به علت ی  حالنت غینر منتظنره ایجاد شده، بر اثر فعالیت به جنبه :1اضطراري فعاليت

 شود.، گفته میآیدمیوجود انح، شرای  اوطراری در سازمان بهحوادث، سو نظیر

                                        
1. Significant 

2. Insignificant 

3. Normal 

4. Abnormal 
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روشنی جهنت شناسنایی  :2(FMEAروش حالت شکست و تجزيهه و تحليهل ااهرات )ن  

 .استها در مراحل انجام و بررسی جز یات آن ها و پروژههای احتمالی برنامهخرابی

ین  ابنزار نظنام  :)EFMEA(محيطيزيستروش حالت شکست و تجزيه و تحليل اارات 

ت، االحن واپنایشیافته بر پایه کار تیمی است که در تعریف، شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، حذ  یا 

بنه بینان  ؛شنودکار گرفتنه منی، فرآیند، طرح یا خدمت بهنظامعلل و اثرات خطاهای بالقوه در ی  

 FMEA هنایز زیرشاخهاست و ا محیطیزیست خطری  روش تحلیل در ارزیابی  EFMEA دیگر

 .(1400)سیل سسور و همکاران،است 

 تحقيق شناسيروش

 :شرح  روش تحقيق و ابزار گرد)وري

مندیران و مسنوولین  عملنی اسنتفادهشود نتایج حاصل از این تحقیق مورد سعی می از آنجا که

HSE  تنایج آن، و بنا کمن  ن گرفتنهقنرار های شرکت ملی گاز اینران و پدافند غیرعامل پاالیشگاه

ننوم ، بننابراین رفنع شنوندحنوزه  مدیریت پسماند ویژه پاالیشگاه و پدافنند زیسنتی آن معضالت

بنا رویکنردی حاور روش پژوهش در تحقیق  است.  یکاربرد -ایپژوهش، توسعه نیدر ا قیتحق

جامعنه آمناری اینن پنژوهش . اسنتآمیخته )کمی و کیفی( و استفاده از روش اسنادی و توصیفی 

نهم شنرکت مجتمنع  پاالیشگاه HSEحوزه پدافند غیرعامل و  مسوولینان و نظرصاحبسان، کارشنا

زیسنت و مندیریت گاز پارس جنوبی هستند که در رابطه با مسا ل راهبردی پدافند غیرعامل، محی 

های منوثر بنر آنهنا تجربنه و وقنو  علمنی پسماند و تهدیدات مرتب  بر پایداری ملی یا بر حوزه

هنای مطالعنه اطالعات در این تحقیق با استفاده از مسنتندات و روشآوری گردروش د. کامل دارن

هنای هنا، اسنتانداردها، گزارشنات و سنایتنامهپایان مقاالت،ها، کتاب)از طریق مطالعه  ایکتابخانه

 (نظران و خبرگنان جامعنه آمناریبا صناحب )مصاحبهمیدانی  تحقیقات والتین( مختلف فارسی و 

هنا خطنردر این پژوهش برای بخش اول که شناسنایی  طالعاتابزار گردآوری ا است.گرفته  انجام

نفنر از  61یافته انفنرادی بنا مصناحبه نیمنه سناختار است، پسماند ویژه محیطیزیستهای و جنبه

                                                                                                 
1. Emergency 

2. Failure mode and effective analysis 
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کنه طراحنی آن بنا  اسنت EFMEA خبرگان است. در مرحله دوم نیز ابزار مورد اسنتفاده تکنین 

در مرحلنه نخسنت صنورت و مستندات پاالیشگاه نهم ها ج تجزیه و تحلیل مصاحبهنتای استفاده از

خبرگنان امتیناز داده  نظرینهبراسناس  محیطیزیسنتهای ای که هری  از جنبهگونههب ؛گرفته است

 3مهندسنی،( %7/55نفنر) 34های تحصیلی نمونه آماری عبارتند از  رشته در این تحقیق .شده است

هنای سنمت باشند،ها می( سایر رشته%06/36نفر) 22( بهداشت و %2/3نفر) 2ت،  مدیری (%9/4نفر)

( %92/71نفنر) 41( کارشنناس ارشند و %05/21نفنر) 12( ر ی ، %01/7نفر) 4 سازمانی مشتمل بر

دینسلم، ( فوق%75/14نفر) 9( دیسلم، %22/26نفر) 16کارشناس هستند و از نظر ووعیت تحصیالت 

 14( فننوق لیسننان  و بنناالتر بننوده و همچنننین %55/6نفننر) 4  و ( لیسننان%45/52نفننر) 32

 15بنیش از  (%47/11نفنر) 7و  سنال 15تنا  5 نیب( %57/65نفر) 40سال،  5کمتر از ( %95/22نفر)

 دارای سابقه خدمتی در پاالیشگاه هستند. سال

 : (EFMEA) محيطيروش ارزيابي خطر حالت شکست و تجزيه و تحليل اارات زيست

 کنه  .اسنت AFME هایو از زیرشاخهبوده  بینی خطاهای موثر برای پیشالگوار یکی از این ابز

کنه  محیطیزیسنتهنای جنبنه -1شنود  گروه تقسیم منی 2های شناسایی شده به هر ی  از جنبه

 د.شنونیست میها در محی  زبالها، وایعات، پسماندها و فاوباعث انتشار یا تولید انوام آلودگی

ا اثر اسنتفاده از آنهن   منابع طبیعی یا انرژی درالکه باعث کاهش یا ات محیطیزیستهای جنبه  -2

 رایبن 3،2،1 ولاجندو  )النف، ب، ج، د( عوامنلمطالنب فنوق پیرو  .(1400سسور و همکناران،)سیلشوند می

 اند.شده فیتعر ریز صورتبههای شناسایی شده خطرامتیازدهی به 

 زیسنت ارزیابی میزان اهمیت پیامند جنبنه و تعینین شندت اثنر معنای هب : (S  پيامد 1شدتالف( 

 از ،(آب خناک، گیاهنان،) زیسنتمحی  و ملی هایسرمایه به خسارت حیوان، و انسان بر محیطی

 از پیامند گسنتردگی اسناس بنر و بنوده اننرژی مصر  جهانی، هایسرمایه طبیعی، منابع بردن بین

کنه بنر  شنودبندی منیمحل قرارگیری پیامد تقسیم بومزیستن، منطقه جغرافیایی و سازما محدوده

مشنخص شنده  1در جندول  های زیسنت محیطنیامتیاز میزان اهمیت پیامدهای جنبنهاین اساس 

                  .است

                                        
1. Severity 
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 هاي زيست محيطي: امتياز ميزان اهميت پيامدهاي جنبه1جدول 

 *گستردگي پيامد 

 خارج از

 دوده فعاليتمح

 داخل محدوده فعاليت

 ناچيز کم نسبتاٌ زياد زياد

ت پيامد
شد

*
*

 6یا5 7یا6 8یا7 9یا8 10 خيلي زياد 

 5یا4 6یا 5 7یا6 8یا7 9یا8 زياد

 4یا3 5یا4 6یا5 7یا6 8یا7 متوسط

 3یا2 4یا3 5یا4 6یا5 7یا6 کم

 1 2یا3 4یا3 5یا4 6یا5 ضعيف

 : 1 در جدول *گي پيامدگسترد مجموعه ريز فيتعار

فراتر از محدوده فعالیت، کارخانه و یا سایت بنوده و  مربوطاثرات پیامد  خارج ازمحدوده فعاليت:

 قرارگیری مؤثر بوده  است.محل و اکوسیستم جغرافیایی بر منطقه 

 داخل محدوده فعاليت:      

تی سایت یا کارخانه قابنل شناسنایی در محدوده فراتر از فعالیت، منطقه عملیا پیامد مربوط زياد:

 و ردیابی است.

قابنل ردینابی و  مربنوطدر محندوده فعالینت و ینا سنایت عملیناتی  پیامد مربنوط نسبتاٌ زياد:

 .است شناسایی

 .استدر محدوده فعالیت و یا عملیات مرتب  قابل ردیابی و شناسایی  مربوطپیامد  کم:

 .استبل شناسایی و ردیابی تنها در محل وقوم قا مربوطپیامد  ناچيز:

   1در جدول  **تعاریف زیر مجموعه شدت پیامد

زیسنت، های ملی و محی سبب مرگ انسان و حیوانات، خسارت شدید به سرمایه خيلي زياد:

  شود.آسیب و خسارت به بناهای باستانی و تاریخی می

 زیسنت و جهنانیی های ملی، محنسبب آسیب به انسان و حیوانات، خسارت به سرمایه زياد:

-منی ای، سبب تغیینر در وونعیت هنوا و ...()کاهش وخامت الیه اوزون، انتشار گازهای گلخانه

 .شود
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 د.اثر مووعی یا موقتی بر روی گیاهان، خاک، آب و کاهش منابع و انرژی دار متوسط:

 .شودباعث ناراحتی و خسارت جزیی و بسیار خفیف برای سالمتی انسان و حیوانات می کم:

 پوشی است.چشم وقابل اغماض  -ناچیز -اهمیتبی ضعيف:

 ارزیابی میزان احتمال وقنوم ینا بنروز پیامند زیسنتبه معنای  ( :O  پيامد 1احتمال وقوعب( 

و بر اساس مدت زمان )بر حسب ساعت( وقوم و میزان دفعات تکرار یا بروز پیامند  است محیطی

اساس امتیاز مینزان احتمنال وقنوم ینا بنروز  نیه بر اک شودمی بندیتقسیم)برحسب روز یا هفته( 

 .مشخص شده است 2پیامدهای زیست محیطی در جدول 
 امتياز ميزان احتمال وقوع يا بروز پيامدهاي زيست محيطي: 2جدول 

 گستردگي پيامد 
 دائم

)چندین باردر 

 طول روز(

 بسيار محتمل
)هر دو روز 

 یکبار(

 محتمل
ای )هفته

 یکبار(

 گاهگاهي
روز  15)هر

 یکبار(

 به ندرت
)یکبار در هر ماه یا 

 بیشتر از یکماه(

ت زمان وقوع
مد

 

 بسيار طوالني
 6یا5 7یا6 8یا7 9یا8 10 (ساعت 6بیشتر از  

 طوالني
 5یا4 6یا5 7یا6 8یا7 9یا8 ساعت( 6تا4)

 متوسط
 4یا3 5یا4 6یا5 7یا6 8یا7 ساعت(4تا2)

 کوتاه مدت
 3یا2 4یا3 5یا4 6یا5 7یا6 ساعت(2تا1)

 ناچيز
 1 2-3 4یا3 5یا4 6یا  5 )کمترازی  ساعت(

 

                                        
1 Occurrence. 
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 جنبه يا پيامد جنبه واپايشامتياز ميزان احتمال کشف و : 3جدول

 

بنا جنبنه  واپنایشل کشنف و ارزیابی مینزان احتمنا معنای به  : (D  پيامد 1احتمال کشف ج(

اساس امتیناز مینزان  نیکه بر ا استهای موجود واپایشها و توجه به لوازم، تجهیزات، دستورالعمل

 مشخص شده است. 3جنبه یا پیامد جنبه در جدول  واپایشاحتمال کشف و 

 و( O) وقنوم احتمنال ،(S)سه عدد شندت  وربحاصل  :RPN)2  عدد اولويت ريسكد(  

  .به شکل زیر است ( D) کشف احتمال
 RPN= S×O×D                           

ه بنا کن، 1000باشد بناالترین مقندار امتیناز جنبنه را دارینم یعننی  10که هرسه عدد درصورتی

 ی محاسنبه، بنرا x% م م الً با وریب اطمینانکنیوریب اطمینان معینی برای حذ  جنبه اقدام می
RPN م   کنیزیر عمل می صورتبه 

RPN=10*10*10 A= 1000 -  %x                

 4، طبنق جندول RPNهنای بنارز و غیربنارز براسناس بدین ترتیب اقدامات الزم برای جنبنه

 شود.مشخص می

                                        
1. Detection 

2. Risk Priority Number 

 امتياز احتمال کشف شرح

 های موجود غیرممکن است کهها و دستورالعملواپایشبا استفاده از 

 کرد.واپایش و بتوان جنبه یا پیامد آن را شناسایی
 10 یر ممکنغ

ی های موجود احتمال کمی براها و دستورالعملواپایشبا استفاده از 

 تشخیص جنبه یا پیامد آن وجود دارد.
 9تا7 کم

ای های موجود احتمال نسبی برها و دستورالعملواپایشبا استفاده از 

 تشخیص جنبه یا پیامد آن وجود دارد.
 6تا4 نسبی

ای های موجود احتمال زیاد برورالعملها و دستواپایشبا استفاده از 

 تشخیص جنبه یا پیامد آن وجود دارد.
 3تا2 زیاد

 توان جنبه یاهای موجود حتماً میها و دستورالعملواپایشبا استفاده از 

 کرد. واپایشپیامد آن را شناسایی و 
 1 اطمینان باال
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 RPNبراساس  ربارزيبارز و غ هايجنبه: تعيين 4جدول

 اقدام الزم خطرسطح  نوع جنبه

 RPN=و باالتر A جنبه بارز
مراه ههای الزم به ها و یا انجام آموزش، تدوین دستورالعملبا تعریف اهدا 

یف و اقدامات در فرم تعر گرفته و قرار واپایشهای ادواری تحت انجام پایش

 .شودمی محاسبه جدید  RPN اعداد ،د و پ  از انجامشونتایج آن ثبت می

جنبه 

 A =RPNکمتر از  غیربارز
ینه که هز ها و یا بهبودهاییحلاست راه ممکن ؛اقدامات بیشتری مورد نیاز نیست

راری برق کمتری داشته باشند مورد مالحظه قرار بگیرند و برای حصول اطمینان از

 نیاز به پایش وجود دارد. ،های موجودواپایشو حفت 

 هاتحليل داده و یافته ها و تجزیه

 هاي تحقيقالف: يافته

خبرگان آگاه بنه موونوم کنه  زنفر ا 61این تحقیق  آماری ، نمونهشداشاره  قبل در همانطور که

 7و مناده  EPA1و همچننین مرجنع  شودتشکیل می ،از مدرک کارشناسی برخوردار بودند بیشتر آنها

های پسماندهای عادی، وینژه و صننعتی در آوری دادهبرای شناسایی و جمعپسماند  تیریمدقانون 

کنه  دشن وینژهپسماند  گروه 8 ییاساس منجر به شناسا نیکه بر ا ه استاستفاده شدپاالیشگاه نهم 

 .گیرندمی قرار 5 درجدول 8 یال 1 گروهشماره  از ویژه پسماندنوم  دمانیبر اساس چ
 نام و گروه پسماند ويژه: 5جدول

 (GROUP گروهشماره   پسماند نوع نام
 1  یروغن و گر

 2 فلو ورسنت و کم مصر  یالمپ ها انوام

 3  ...و جیو کارتر یکیالکترون عاتیوا
 4 شگاهیاز تست آزما یناش ییایمیش مواد

 5 یدروکربنیه یهالجن انوام
 6 پشم سنگ عاتیوا

 7 یستیکاتال یپسماندها
 8 یپزشک پسماند

 

                                        
1. United States Environmental Protection Agency 
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 ب: تجزيه و تحليل يافته ها

مندیریت  سنامانهفاکتورهنای عناصنرموظف  با توجنه بنهو  ییابتدا قاتیو تحق یبررس پ  از

آوری، حمنل و نقنل، و پروسنه در محنل، جمنع یی)به مراحل تولید،  خیره سازی، جابجا پسماند

( و 5گروه تعینین )جندول 8در  ژهیو هایپسماند  ،(شودیو دفع گفته م افتیباز ه،یپردازش و تصف

 یپسنماندها خطنرارزینابی  8،7،6 ولاجددر ها فعالیت و ثبت EFMEAسس  با استفاده از روش 

ی  جندول  در عدم قرارگیری ها و)به علت زیاد بودن نام فعالیتگیرند میابی قرار مورد ارزی ژهیو

ننوم  مربنوط بنه گروهشماره ستون اول،  6در جدول  .(بندی شدندتقسیم 8،7،6جداول در  ،واحد

 محیطیزیسنتهنای جنبنههای مرتب  با پسماند تولید شده، ستون سوم ، ستون دوم فعالیتپسماند

سنتون اول،  7 در جندول زیسنت قنرار دارنند.چهارم پیامد یا اثر پسماند بر محی  پسماند و ستون

عنادی، غیرعنادی و اونطراری، سنتون  هایتیستون دوم فعال ،شماره گروه مربوط به نوم پسماند

سنتون ششنم   ،احتمنال وقنومسوم ووعیت الزامات قانونی، ستون چهنارم شندت، سنتون پننجم 

هنا )م بنت/منفی و ( و ستون هشتم اثر جنبهRPN) ولویت ریس عدد ا، ستون هفتم کشف احتمال

 اند.بارز/غیربارز( مشخص شده

 پسماند ويژه خطرارزيابي  : 6جدول

G اار جنبه /پيامد  جنبه زيست محيطي نام فعاليت 

1 
 مواد خام مصر ، خاک یآلودگ ییایمیمواد ش مصر  ،ها به خاکندهیآال هیتخل روغن کمسرسورها ضیتعو

 مواد خام مصر ، خاک یآلودگ ییایمیمواد ش مصر  ،ها به خاکندهیآال هیتخل  یبا گر زاتیتجه یروانکار
 و هوا خاک یآلودگ به هوا وهیبخار جانتشار، ها به خاکندهیآال هیتخل پسماند فلو ورسنت دیتول 2
 منابع مصر ، خاک یآلودگ شیمیایی مواد مصر  ،ها به خاکندهیآال هیتخل یکیپسماند الکترون دیتول 3
 مواد خامو خاک، آب یآلودگ خاکو  آب ها بهندهیآال هیتخل یی،ایمیپساب ش دیتول یشگاهیام تست آزماانج 4

5 

 و خاک آب یآلودگ ها به آبندهیآال هیتخل ی،دروکربنیلجن ه دیتول یرانگیپ اتیعمل
 خاک و آب یآلودگ ها به آبندهیآال هیتخل ی،دروکربنیلجن ه دیتول 103واحد  سالترید یکارزیتم
 و خاک آب یآلودگ ها به آبندهیآال هیتخل ی،دروکربنیلجن ه دیتول 143مخزن واحد  یکار زیتم
 و خاک آب یآلودگ ها به آبندهیآال هیتخل ی،دروکربنیلجن ه دیتول خانه پساب هیتصف یکارزیتم

 و هوا خاک یآلودگ  رات آن به هوا انتشار ،پسماند پشم سنگ دیتول زاتیتجه یکارقیعا 6

7 
 خاک یآلودگ ها به خاکندهیآال هیتخل ی،ستیپسماند کاتال دیتول 108واحد  ستیکاتال ضیتعو
 کخا یآلودگ ها به خاکندهیآال هیتخل ی،ستیپسماند کاتال دیتول 123کننده واحد خش  ضیتعو

 خاک یودگآل خاک ها بهندهیآال هیتخلی، پسماند پزشک دیتول  ینیکلیپسماند عفون یآورجمع 8
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هنای موجنود بنر کنترل ستون دوم ،ستون اول، شماره گروه مربوط به نوم پسماند 8 در جدول

هنا فعالینت 9از ارزیابی خطر، طبق جدول  اند. در این بررسی پ روی پسماندها توویح داده شده

 یزکناریتمدی شندند کنه در آن فعالینت بنن)از بیشنتر بنه کمتنر( اولوینت RPNبه ترتیب اعنداد 

و مرتبنه اول اولوینت  باالترین مقدار امتیاز جنبه، 576با عدد  RPNترین با بزرگ خانه پسابهیتصف

-گینپ اتیعمل و 103واحد  سالترید یزکاریتمهای خطر را به خود اختصاص داده است و فعالیت

 ضیتعنوهنای گیرنند و فعالینتمنیقنرار  خطنر تیاولو بعدی تبامر در 504عدد  RPNبا  رانی

 تیناولو هنای پنایینمرتبنهدر  210عدد  RPNبا  یکیپسماند الکترون دیتول و 108واحد  ستیکاتال

مقندار امتیناز  ، کمتنرین180عندد  RPNتنرین با کوچن  123کننده واحد خش  ضیتعوو  خطر

 خطنر زانینم 2 ا شکلراست نیدر ا .را به خود اختصاص داده است خطر تیاولو آخرجنبه و مرتبه 

خاننه  هیتصنف یزکناریتم تینفعال دهد کنهنشان می شده انجام هایتیفعالپسماندها را با توجه به 

خش  کنننده  ضیتعو تیفعال و خطر تیاولو ، بیشترین عدد576 با عدد RPN نیپساب با بزرگتر

 دارند. را خطر تیاولو عدد کمترین، 180عدد  RPN نتریکوچ با  123واحد 
 (6 ادامه جدول  پسماند ويژه خطرارزيابي  : 7لجدو

G 

ت
عالی
ف

 

Normal 

l1 S O D RPN 

 اثر جنبه

Abnormal بارز غیر بارز منفی م بت 
Emergency 

1 
Normal * 6 7 7 294 - * - * 
Normal * 7 8 8 448 - * - * 

2 Normal * 7 8 6 336 - * - * 
3 Normal * 7 5 6 210 - * - * 
4 Normal * 7 8 7 392 - * - * 

5 

Normal * 9 8 7 504 - * - * 
Abnormal * 9 8 7 504 - * - * 
Abnormal * 8 7 7 392 - * - * 
Abnormal * 8 9 8 576 - * - * 

6 Normal * 8 8 6 384 - * - * 

7 
Abnormal * 7 5 6 210 - * - * 
Abnormal * 6 5 6 180 - * - * 

8 Normal * 8 8 4 256 - * - * 

                                        
1Legal requirement.  
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 انجام شده هايتيفعال براساسپسماندها  خطر زانيم: 2شکل

 

 (7 ادامه جدول  پسماند ويژه خطرارزيابي  : 8جدول

G موجود یهاکنترل 

1 
 یادوره دیبازد - مستعمل یهاروغن یآورجمع و هیاستفاده از بشکه جهت تخل
د در زا ن  یگنر یآورجمنع -آن زشیناز ر یریجهنت جلنوگ زاتیتجه یدر روانکار  یاستفاده از مقدار مناسب گر

 یادوره دیبازد -ظر  مخصوص

2 
 -یمنپ مهتنابالدسنتورالعمل امحناء  نیتدو - فلو ورسنت یهااز المپ یتعداد یبه جا LED یهاالمپ ینیگزیجا

 یادوره دیبازد -مخصوص لتریف با وهیو جذب بخار ج یدستگاه امحاء المپ مهتاب یو راه انداز استقرار

3 
عمنر  شیو افنزا یکیالکترون زاتیتجه یادوره راتیتعم -یشخص ینترهایپر یآورجمع قیاز طر ،نترهایکاهش تعداد پر

 زاتیتجه ریسا ریدر تعم وبیمع زاتیاز تجه یاز بردها و قطعات ناش استفاده -زاتیتجه

4 
از  بنا اسنتفاده یمنورد یهناهنا و گنرفتن تسنتتعداد تست نترلکورورت کمتر یدارا یشگاهیآزما یهاکاهش تست
 سابپ هیتصف ستمیبه س هیدر ظرو  مخصوص و عدم تخل ییایمیش یهاپسماند یآورجمع -نیروت ریدرخواست غ

5 

 یادوره دیبازد -مخصوص به ظرو  یدیتول یهاانتقال لجن

 ریندر ز پیاز اسنک اسنتفاده -spade2  یناتاز عمل شیپن close drain1 سنتمیکامل مخنزن بنه س هیاز تخل نانیاطم
 یادوره دیبازد -زیتجه  spade هنگام زیتجه

از  هاسنتفاد - هیناز پمنپ جهنت تخل اسنتفاده - هیتخل اتیاز عمل شیپ نیجهت پوشاندن سطح زم  یاستفاده از پالست
 برای نگهداری و جابجایی پیاسک

 -تر و کنترل غلظنت پسنابقیاز اختالط با پساب رق یریشگیمنظور پبه اتزیانباشته شده در کف تجه یهاخروج لجن

                                        
 آوری و  خیره مایعات است.مخزنی برای جمع .1

 شود.و مهره برای بستن یا کور کردن قسمتی از تاسیسات استفاده می وسیله پیچای فلزی که بهصفحه .2
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G موجود یهاکنترل 

-لجنن یجداسناز مناسنب جهنت ییایمیاز مواد ش استفاده -راتیاز انجام تعم شیظرو  مخصوص پ ها بهلجن هیتخل

وغنن از عامل شناورساز ر استفاده -از پساب یلجن روغن یجهت جداساز مرهایاز اسک استفاده -از پساب یروغن یها
 یادوره دیبازد -یپساب بهداشت یکیولوژیب هیتصف -یسطح پساب جهت سهولت در جداساز یرو

 ها در بشکه مجزا قیعا یآورو جمع  یتفک، باز شده سالم یها قیاستفاده مجدد از عا 6

7 
 مخصوص یهاها در بشکهستیکاتال  یو تفک یآورجمع ه،یتخل
 مخصوص یهاها در بشکهخش  کننده  یو تفک یآورجمع ه،یتخل

 هامارستانیدر ظرو  مخصوص و انتقال به زباله سوز واقع در ب یپسماند پزشک  یو تفک یآورجمع 8

 
و  (10جندول)آنهنا  خطنر اریمعو  گریکدیپسماندها به  RPNنسبت محدوده بازه با توجه به 

سنطح  3در پسنماندهاینت (، فعال11جدول) هاپسماندفعالیت درصد فراوانی  و خطر اریمعهمچنین 

 (%23فعالینت )حندود  3باال ، سطح در (%54فعالیت )حدود  7 اساس نیبر ا ؛دونشمی تعیین خطر

 3گیرنند. همچننین شنکلپایین خطر قرار منیسطح در (%23فعالیت )حدود  3متوس  و سطح در 

 دهد.را نشان می خطرسطح   تفکی با هاپسماند تیفعال یدرصد فراواننمودار 
 RPNهاي مرتبط با پسماند ويژه براساس بندي فعاليتاولويت : 9جدول

 RPN نام فعالیت گروه ردیف RPN نام فعالیت گروه ردیف
1 G5 8 576 خانه پساب هیتصف یزکاریتم G2 336 پسماند فلو ورسنت دیتول 

2 G5 9 504 103واحد  سالترید یزکاریتم G1 294 روغن کمسرسورها ضیتعو 

3 G5 10 504 رانیگیپ اتیعمل G8 256  ینکلی یپسماند عفون آوریجمع 

4 G1 11 448  یبا گر زاتیتجه یروانکار G7 210 108واحد  ستیکاتال ضیتعو 

5 G5 12 392 143مخزن واحد  یکار زیتم G3  210 یکیپسماند الکترونتولید 

6 G4 13 392 یشگاهیانجام تست آزما G7 180 123خش  کننده واحد  ضیتعو 

7 G6 384 زاتیتجه کاریقیعا - - - - 

 
  خطرتفکيك سطح  اها بپسماندفعاليت درصد فراواني  :11جدول          RPNنسبت محدوده بازه  : 10جدول

 خطر معیار
فراوانی 

 فعالیت

درصد 

 فراوانی

 سطح خطر

 پایین %23 3 کمو کم یلیخ

 متوس  %23 3 متوس 

 باال %54 7 ادیز یلیخو ادیز

   RPN بازه محدوده خطر معیار

 100 یمساو /کمتر کم یلیخ
 100-220 کم
 220-350 متوس 
 350-500 ادیز
 500باالتر از  ادیز یلیخ
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 خطرسطح  كتفکي با هاپسماند تيفعال يدرصد فراوان : نمودار3شکل                 

 گيری و پيشنهادنتيجه

 گيرينتيجه الف(

 ندی، در فرآHSE  یو روسا رانیبه مد توانیم ژهیپسماند و یبندحو سط یبندتیبا اولو (1

 ایحذ   یجامع پسماند در راستا تیریمد یرگیمیو تصم یستیپدافند ز یزریبرنامه

 د.کرکم   یتیریمد یبا استفاده از راهکارها یطمحیستیز هایکاهش جنبه

 از بیترتبه ویژه ( پسماندRPNخطر) تیاعداد اولو در پاسخ به سؤال فرعی الف، (2

پسماند کم خطر  تیفعال RPN نیپسماند پرخطر به سمت کمتر تیفعال RPN نیشتریب

با  RPN نیشتریشده، ب دیمرتب  با پسماند تول هایتیبا توجه به فعال و بندی شدهاولویت

مربوط به  180با عدد  RPN  نیخانه پساب و کمتر هیتصف یزکاری، متعلق به تم576عدد 

بندی خطر دسته ب، یدر پاسخ به سؤال فرعاست و  123کننده واحد  خش  ضیتعو

 تیفعال یو درصد فراوان RPNخطر و محدوده بازه  اریبا توجه به مع ژهیپسماند و

)حدود  تیفعال 3( درسطح باال ، %54)حدود  تیفعال 7 گر،یکدی به نسبت هاپسماند

 ژهیو یخطر پسماندها نییدرسطح پا (%23)حدود  تیفعال 3( در سطح متوس  و %23

پسماند  یبندتیاولو نییتعاصلی در خصوص در پاسخ به سؤال در نهایت  .رندگییقرار م

به  منجر EFMEAروش  کاربردپسماندها و  ییشناساتوان بیان کرد که می شگاهیپاال ژهیو

بر اساس  یزریبرنامه شده است که در این راستا در سه سطح بندیسطحو  یبندتیاولو
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آگاهانه  ماتیکاهش و کنترل نوم و حجم آنها با استفاده از تصم موجب دهیفانهیصل هزا

تواند در کاهش می دهیفا-نهیهزدر خصوص  که یمواردشود شود. در اینجا متذکر میمی

دستی، انتخاب مسیر کوتاه و وسیله مناسب )چرخ -ها موثر باشند، عبارتند از  الفهزینه

محل نگهداری موقت )مدت  -آوری پسماندها. ببجایی و جمعوانت، کامیونت( در جا

های پردازش و بازیافت )تفکی  از روش -شود(. جزمانی که پسماند در آن نگهداری می

دفع نهایی )زباله سوزی،  -سازی، استفاده مجدد و بازیابی(. دخردکردن، فشرده ،مبداء

 دفن، کمسوست(.

هنای پدافنند زیسنتی و سازی برنامهوقع با رویکرد پیادهمریزی دقیق و اقدامات بهبا برنامه (3

صنورت کارگیری مندیریت پسنماند بهها و بهی در پاالیشگاهستیز رصد و پایش تهدیدات

و ارزینابی  ی چنند معینارهرینگمیتصنمهای ابزارهای جدید و اصولی و  استفاده از روش

میعانات گازی، تاسیسنات توان از ورود و نشت مواد سمی از کف مخازن  خیره می خطر

ی زیرزمینی روستاهای اطرا  و درینا هاها به آبی پاالیشگاهو همچنین پسماندهای ویژه

ی، امنیتنی، اجتمناعی در سنتیز ممانعت نموده  و بنه تبنع آن موجنب کناهش تهدیندات

 المللی شویم.های انسان، دام، نباتات، آب آشامیدنی و .... در سطح ملی و نیز بینبخش

 پيشنهادها ب(

 ( پيشنهادهاي کنترلي و اجرايي1

به  کنترلی اقدامات ،محیطیخطر زیست ها بر اساس ارزیابیفعالیت بندیالویتپ  از 

 .شودمیبه ترتیب الویت پیشنهاد  و پایین متوس  باال،ح وسط های برای  خطر زیر شرح

 در سطح باال یهاخطر یبرا یشنهادیپ یواپایش اقدامات (1-1

1) 5G (خانه پساب هیتصف یارزکیتم ) هیتصنف ندیمنظور اصالح فرااخذ خدمات مشاور به 

انجام اصالحات بر  - یاریاستفاده از آب آن جهت آب یبرا یزریو طرح یپساب بهداشت

 یحنداک ر یمنظور حصول از جداسنازبه ییایمیو ش یپساب روغن هیتصف دستگاه یرو

 ؛شده هیپساب تصف یر خروجد ایلحظه شیپا ستمیاستقرار س -روغن از پساب 
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2) 5G (103واحد  سالترید یزکاریتم ) مخنزن بنه  یاز شستشنو یپسناب ناشن هیعدم تخل

جهنت  ومیناسنتفاده از وک -استفاده از آب کمتنر هنگنام شستشنو  -پساب هیکانال تصف

 ی؛دروکربنیناخواسته لجن ه زشیر آوریجمع

3) 5G یحنداک ر آوریجمنعمناسنب جهنت  زاتیناسنتفاده از تجه ( راننیگیپ اتی)عمل 

 ؛اهلجن

4) 1G جهنت  یمناسنب روانکنار زاتیناسنتفاده از تجه (  یبا گنر زاتیتجه ی)روانکار

 ؛کار ریاستفاده از سطوح مخصوص ز -  یبه مح  یگر زشیکاهش ر

5) 5G لجنن  دینبه منظور کاهش تول یاتیعمل  یکنترل شرا ( 143مخزن واحد  یکار زی)تم

 ؛پساب هیفتص ستمیاز ورود آن به س یریو جلوگ

6) 4G متفناوت در  تیبا ماه ییایمینمودن مواد ش بیعدم ترک ( یشگاهی)انجام تست آزما

 ؛ظر  تا حد امکان  ی

7) 6G هنایقیو اسنتفاده از عنا یآزبسنت هایقیعدم استفاده از عا ( زاتیتجه کاریقی)عا 

طنول  شیو دوام باالتر جهنت افنزا تیفیبا ک هایقیعا دیخر - ستزی یسازگار با مح

در مقابنل بناد و  یعاتیونا هنایقیعنا ینگهدار - یدیعمر و کاهش حجم پسماند تول

 .(اندارداز انتقال  رات آن )استفاده از ظر  مخصوص در محل است یریجلوگ

 در سطح متوس  یخطرها یبرا یشنهادیپ یاقدامات واپایش (1-2

1) 2G ؛فلو ورسنت هایعدم استفاده از المپ پسماند فلو ورسنت(  دی)تول 

2) 1G و انتقال  هیهنگام تخل زشیاستفاده از پالت ود ر روغن کمسرسورها(  ضی)تعو

 راتیانجام تعم -زمان استفاده از آن شیبهتر و افزا تیفکی با روغن از استفاده -هاروغن

 ؛شده متناسب با ساعت عملکرد جهت بهبود عملکرد کمسرسورها یزریطرح

3) 8G کاهش از  نهیو آموزش در زم سازیهنگفر (  ینکلی یپسماند عفون آوری)جمع

پسماند و  یسازخطریدستگاه زباله سوز استاندارد به منظور ب دیخر -مبداء پسماند 

 .ییخودکفا
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 پاییندر سطح  یخطرها یبرا یشنهادیپ یاقدامات واپایش (1-3

1) 7G ؛بسترها  شارژعدمشارژ و  اتیدن عملکر زهیمکان ( 108واحد  ستیکاتال ضی)تعو 

2) 3G  (یکیپسماند الکترون ) باالتر جهت کاهش حجم پسنماند  تیفیبا ک زاتیتجه دیخر

 ی؛دیتول

3) 7G شنارژعدمشنارژ و  اتیندن عملکنر زهیمکنان ( 123خش  کنننده واحند  ضی)تعو  

 .بسترها

 ( پيشنهادهاي پژوهشي2

های از روش فعالیت مربوط به پسماندهای ویژهتوانند در خصوص پژوهشگران می( 1-2

بندی به منظور الویتنیز .....  و  AHP ،ANP  ،Linmap،VIKORیری چند معیاره مانندگتصمیم

 .ندو با روش تحقیق حاور مقایسه کناستفاده  بندیو سطح

سازی نقاط توانند با شناسایی و مقاوم( پژوهشگران و کارشناسان صنعت نفت و گاز می2-2

پیامدهای زیستی در کاهش ط لوله گاز/ نفت و خطو هاشگاهیپاال ساتیتاس و پذیر مخازنآسیب

اهتمام  هاارتقای پایداری و تداوم خدمات وروری زیرساختو نیز  و حفت سرمایه ملی زیستی

 کنند.
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