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  شماره ضابطه
  
  

 نيرو وزارت  زيربنايي امور توسعه و فني معاونت
 و اجتماعي مهندسي، فني،استانداردهاي دفتر كشوراجرايي و فني نظامامور
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   فني مدارك اصالح
  
  

  :گرامي خواننده
 تهيـه  به مبادرت برجسته كارشناسان نظر از استفاده با ،كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان اجرايي و فني نظام امور

 مصـون  اثر اين فراوان، تالش وجود با .است نموده عرضه كشور مهندسي جامعه به استفاده براي را آن و نموده ضابطه اين
  .نيست ايراد و اشكال از

  
 بـه  را مراتـب  فنـي  اشكال و ايراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صميمانه گرامي خواننده شما از ،رو اين از

  :فرماييد گزارش زير صورت
  .كنيد مشخص را نظر مورد موضوع صفحه و بند شماره -1
 .داريد بيان خالصه صورت به را نظر مورد ايراد -2

 .نماييد ارسال جايگزيني براي را شده اصالح متن امكان صورت در -3

 .فرماييد ذكر احتمالي تماس براي را خود نشاني -4

  .داشت خواهند معمول را مقتضي اقدام و نموده مطالعه دقت به را دريافتي نظرهاي امور اين كارشناسان
  .شود مي قدرداني جنابعالي نظر دقت و همكاري از پيشاپيش

  
  
  

  
  

  
  
  

  

مركز تلفن  - شاه  صفي عليتهران، ميدان بهارستان، خيابان :نشاني براي مكاتبه
امور نظام فني و اجرايي ريزي كشور، سازمان مديريت و برنامه 33271    

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 



 

 

   تعالي بسمه
  

   پيشگفتار
تر و شديدتر خواهد بود،  ها بيش ها و ساير منابع آبي در مقايسه با خشكي نشت نفت در رودخانه اثراتتبعات و گستره 

شده و يـا بـا چسـبيدن بـه       دست و سواحل منتقل ها به كمك جريان آب به مناطق پايين كه اين آلودگي در رودخانه چرا
گـر وضـعيت    هاي اخير، بيـان  وقوع حوادث متعدد منجر به آلودگي نفتي منابع آب در سال. نشين خواهند شد ته ،رسوبات

هاي مـديريت ريسـك    در چنين شرايطي اعمال رويكرد. هاي منابع آب و خطوط لوله است بحراني در نقاط اشتراك حريم
ناپذير بودن حوادث آلودگي  از طرفي با توجه به اجتناب .دباش ميبرداري الزامي  خطوط لوله در مراحل طراحي، اجرا و بهره

نيـز  ) با اولويت نقاط در معـرض ريسـك بـاالتر   (صورت جامع و موردي  نفتي، تدوين برنامه مديريت بحران اين حوادث به
  .رسد ضروري به نظر مي

 كشـور،  آب صـنعت  فنـي  ايمعيارهـ  و ضوابط تهيه طرح قالب در نيرو وزارت آب امور فوق، مبحث اهميت به توجه با
 همـاهنگي  بـا  را »ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت « ضابطه تهيه
 و تاييـد  بـراي  را آن تهيـه،  از پس و داد قرار كار دستور در كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان اجرايي و فني نظام امور
 قـانون  23 مـاده  براسـاس  بررسـي،  از پس كه نمود ارسال سازمان اين به كشور اجرايي و فني نظام ذينفع عوامل به ابالغ
 اجرايـي  و فني نظام طبق و وزيران محترم هيات مصوب عمراني هاي طرح اجرايي استانداردهاي نامه آيين بودجه، و برنامه
  .گرديد ابالغ و تصويب )وزيران محترم هيات 20/4/1385 مورخ - ه 33497ت/42339 شماره مصوب( كشور

 آقـاي  جنـاب  كشور اجرايي و فني نظام امور رييس جديت و تالش از زيربنايي امور توسعه و فني معاونت وسيله بدين
 تهيـه  طـرح  محتـرم  مجري نماينده و اجرايي و فني نظام امور محترم كارشناسان و مصطفوي حمزه غالمحسين مهندس
 و تهيه امر در همكار متخصصان و عبادي تقي مهندس آقاي جناب نيرو، وزارت كشور آب صنعت فني معيارهاي و ضوابط
 آرزومنـد  را بزرگـواران  ايـن  همـه  روزافـزون  توفيـق  منـان  ايـزد  از و نمايد مي قدرداني و تشكر ،ضابطه اين نمودن نهايي
 .باشد مي

  .فرمايند ياري بعدي اصالحات در را ما ضابطه اين درخصوص خود نظرات ابراز با كارشناسان و متخصصان است اميد
  

 غالمرضا شافعي  
  معاون فني و توسعه امور زيربنايي  

  1394 زمستان  
  



 

 

 »ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت « كنترل و تهيه
 ]     شماره ضابطه[

  موسسه تحقيقات آب :مجري

  دكتراي عمران  موسسه پژوهشي مهندسي راهبرد دانش پويا داودرضا عرب :اصلي مولف
  :كننده تهيه گروه اعضاي

  آب -ليسانس مهندسي عمران فوق موسسه پژوهشي مهندسي راهبرد دانش پويا  حميد سهرابي
  آب -ليسانس مهندسي عمران فوق موسسه پژوهشي مهندسي راهبرد دانش پويا  اهللا سهرابيروح

  دكتراي عمران موسسه پژوهشي مهندسي راهبرد دانش پويا  عربداودرضا
  ليسانس مديريت سوانح طبيعي فوق موسسه پژوهشي مهندسي راهبرد دانش پويا  غالمرضا فتحي
  ليسانس مهندسي منابع آب فوق موسسه پژوهشي مهندسي راهبرد دانش پويا  حديقه محمدي

  :نظارت گروه اعضاي
 و معيارهاي فني صنعتطرح تهيه ضوابط  نرگس دشتي

  وزارت نيرو -آب كشور
  ليسانس مهندسي آبياري

  ليسانس مهندسي شيمي وزارت نفت  داود عمادي
  ليسانس مديريت بحران فوق گيري و مديريت بحران شهر تهرانسازمان پيش  مظفريعبداهللا

هاي  ليسانس مهندسي سازه فوق وزارت نيرو  فداجبار وطن
  هيدروليكي

  ليسانس ارزيابي و آمايش سرزمين فوق سازمان حفاظت محيط زيست  زادهيهادبهمن
 آب صـنعت  فني معيارهاي و ضوابط تهيه طرح سواحل و رودخانه مهندسي تخصصي كميته( كننده تاييد گروه اعضاي
  ):كشور

  ليسانس مهندسي هيدروليك فوق پردازي ايرانشركت مهندسين مشاور سازه  محمود افسوس
  آب –دكتراي عمران  دانشگاه تهران  حبيب بنيمحمدابراهيم 
  آب -ليسانس مهندسي عمران  فوق ايرانشركت مديريت منابع آب  غزال جعفري

  هاي آبي ليسانس مهندسي سازه فوق  عمران راهوارشركت مهندسين مشاور پژوهش  محمدحسن چيتي
طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فنـي صـنعت آب     نرگس دشتي

  ووزارت نير -كشور
  ليسانس مهندسي آبياري

  دكتراي مكانيك سياالت پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور  حسن سيد سراجي
  هاي آبي دكتراي سازه موسسه تحقيقات آب  حسام فوالدفر

 –مهندسي منابع طبيعي ليسانس  فوق وزارت كشور  الدين نوريسيدكمال
  زيست محيط

ــوق وزارت نيرو  فداجبار وطن ــانس  ف ــازهليس ــي س ــاي  مهندس ه
  هيدروليكي



 

 

  :كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان راهبري و هدايت گروه اعضاي
   اجراييوفنينظامامورمعاون توتونچيعليرضا
   اجراييوفنينظامامورگروهرييس  رمضانعلي آقافرزانه
    اجرايي و فنينظامامورزهكشي،وآبياريكارشناس  رضواني وحيدالدينسيد



 

 

  مطالب فهرست

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3   كليات  -اولفصل 

  5  هاي آبي نفت بر محيطاثرهاي نشت  -1-1

  6  وضعيت موجود خطوط لوله انتقال در ايران -1-2

  6  حوادث آلودگي نفتي ناشي از شكست خطوط لوله و تجارب موفق مديريتي در اين زمينه -1-3

  9  حاضرها و اهداف تهيه دستورالعمل  ضرورت -1-4

  10  هاي دستورالعمل مرزها و محدوده -1-5

  13   هاي منابع آب در ارتباط با خطوط لوله انتقال  حريم -دوم فصل 

  15  كليات -2-1

  15  وله و مراكز آبينحوه تالقي خطوط ل -2-2

  15  هاي منابع آب در ارتباط با احداث خطوط لوله انتقال نفت و مواد نفتي حريم -2-3

  16  هاي سطحي چگونگي تعيين حريم كيفي آب -2-3-1

  21   ها  ها و درياچه مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي در رودخانه - سوم فصل 

  23  كليات -3-1

  26  مديريت ريسك -3-2

  27  )طراحي(مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي پيش از اجرا  -3-2-1

  32  مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي در مرحله اجرا -3-2-2

  39  )برداري بهره(مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي پس از اجرا  -3-2-3

  41  هاي تحليل ريسك گام -3-3

  42  انتخاب مدل مناسب ارزيابي ريسك شكست خطوط لوله -3-3-1

  43  اجزاي مدل برآورد احتمال شكست -3-3-2

  45  ارزيابي ريسك شكست خطوط لوله -3-3-3

  67  بندي ريسك وقوع حادثه و اقدامات متناسب با هر سطحسطح -3-4

  68  بندي اطالعات داري و طبقه ها و ثبت، نگه تشكيل پايگاه داده -3-5

  71   ها  ها و درياچه تدوين برنامه مديريت بحران حوادث آلودگي نفتي در رودخانه -چهارمفصل 

  73  كليات -4-1



 

 

  مطالب فهرست

 صفحه  عنوان

  73  مديريت بحران بر مبناي هدف -4-1-1

  74  سامانه فرماندهي حادثه در مديريت بحران حوادث آلودگي نفتي -4-1-2

  76  ها ها و درياچه انتخاب روش مقابله با آلودگي نفتي در رودخانه -4-1-3

  78  ارزيابي حادثه -4-2

  78  تعيين سطح حادثه -4-2-1

  80  ليست مشخصات حادثه تهيه چك -4-2-2

  81  سازي هاي مقابله و پاك معرفي روش -4-3

  81  كليات -4-3-1

  81  هاي مقابله با آلودگي نفتي روش -4-3-2

  83  انتخاب روش مناسب -4-4

  83  هاي پاسخ در غياب ماده نفتي اثر روش -4-4-1

  84  هاي منابع آب داخلي سازي در حريم هاي پاك ارزيابي اثرات روش -4-4-2

  86  منابع آب هاي هاي پاسخ به ماده نفتي در حريم بندي روش طبقه -4-4-3

  138  ها گاههاي پاسخ و زيست خالصه روش -4-4-4

  147  هاي آبي هاي عبور خطوط لوله از محيط معرفي روش -1پيوست 

  161  هاي منابع آبي هاي ارزيابي ريسك شكست خطوط لوله در حريم ليست راهنماي پر كردن چك -2پيوست 

  213  پايش خطوط لوله و منابع آب در معرض خطر -3پيوست 

  237  هاي منابع آب ابزارهاي پاكسازي مواد نفتي از حريم ها و معرفي روش - 4پيوست 

  309  گيري هاي عملياتي و حوزه تصميم ريزي مانور براي تيم طرح و برنامه -5پيوست 

  343  نامه واژه -6پيوست 

  351  منابع و مراجع

  
 
 
 
 
 
  



 

 

  ها شكل فهرست

  صفحه  عنوان
  6  رهاشده نفت بردن نيب از يبرا طيمح در ها كنش برهم تاثير -1-1 شكل

  7  2007-1968 آمريكا كشور در لوله خطوط از نفت نشت حوادث تغييرات -2-1 شكل

  7  دنيا در لوله خطوط از نفت نشت حوادث تعداد به مربوط تغييرات -3-1 شكل

  8  دنيا در لوله خطوط از نفت نشت حجم به مربوط تغييرات -4-1 شكل

  bathtub(  24 يمنحن( شكست نرخ راتييتغ يبرا معمول يمنحن -1-3 شكل

  24  لوله خطوط شكست يتئور -2-3 شكل

  26  يريپذ بيآس شاخص دهنده ليتشك ياجزا -3-3 شكل

  43  آن دهنده ليتشك ياجزا و لوله خطوط شكست سكير برآورد ساختار -4-3 شكل

  46  آن دهنده ليتشك ياجزا و لوله خطوط شكست سكير برآورد ساختار -5-3 شكل

  46  لوله خط پوشش عمق طيشرا كيشمات -6-3 شكل

  47  لوله خط پوشش عمق طيشرا كيشمات -7-3 شكل

  49  يسطح رو تاسيسات پارامتر ازيامت برآورد از يمثال -8-3 شكل

  65  شكست احتمال و سكير ازيامت انيم ارتباط -9-3 شكل

  67  ينفت يآلودگ حوادث سكير -10-3 شكل

  155  كانال حفر قيطر از كوچك يها رودخانه از عبور يياجرا جزييات -1-1.پ شكل

  156  پمپ از استفاده و كانال حفر از استفاده با رودخانه از لوله عبور يياجرا جزييات -2-1.پ شكل

  157  بستر در انتقال يها لوله و بند از استفاده و كانال حفر استفاده با رودخانه از لوله عبور -3-1.پ شكل

  158  كانال حفر كمك به بزرگ يها رودخانه از عبور يياجرا اتيجزئ -4-1.پ شكل

  159  لوله خط ياجرا ريزي برنامه يبرا اچهيدر و بزرگ يها رودخانه در آب معمول سطح نييتع نحوه -5-1.پ شكل

  HDD  159 روش به عبور مقطع برش -6-1.پ شكل

  HDD(  160( لوله خط يافق عبور روش يياجرا جزييات -7-1.پ شكل

  164  سوم عامل شاخص بر موثر يفاكتورها -1-2.پ شكل

  167  لوله خط ريمس در هشدار نوار نصب -2-2.پ شكل

  168  رود بستر از لوله خط عبور يها نقشه از يا نمونه -3-2.پ شكل

  170  يسطح رو تاسيسات پارامتر به يازدهيامت از يا نمونه -4-2.پ شكل

  187  گالوانيك خوردگي سلول -5-2.پ شكل



 

 

  ها فهرست شكل

  صفحه  عنوان
  AC  193 يفشارقو انتقال خطوط مجاور لوله خطوط در انيجر يالقا -6-2.پ شكل

  196  يطراح شاخص بر موثر يپارامترها -7-2.پ شكل

  202  لغزش نيزم اثر در لوله خط ييجا جابه نحوه از يكيشمات -8-2.پ شكل

  242  مرهاياسك و ها بوم شامل شده نشت نفت آوري جمع زاتيتجه از استفاده -1-4.پ شكل

  245  ابتدايي تجهيزات و انساني نيروي كمك با ها درياچه سواحل و سطح از نفت آوري جمع -2-4.پ شكل

  247  نفت آلودگي كاهش براي نفت جاذب مواد از استفاده -3-4.پ شكل

  252  طيمح به كرده نشت نفت سوزاندن درجا -4-4.پ شكل

  269  )نشاني آتش شلنگ و نايلون( اختيار در تجهيزات حداقل از استفاده با بوم ايجاد از اي نمونه -5-4.پ شكل

  269  منطقه خاشاك و موقت بندهاي آب كمك با آلودگي گسترش براي مانع ايجاد -6-4.پ شكل

  269  آن ريز از انيجر عبور و مختلف مناطق به نفت گسترش كردن محدود و كوتاه سدهاي ايجاد -7-4.پ شكل

  270  يآلودگ عبور از ممانعت و انيجر عبور منظور به كوتاه يسدها احداث از يا نمونه -8-4.پ شكل

  270  آلودگي گسترش از جلوگيري براي گياهان و فلزي هاي حصار از استفاده -9-4.پ شكل

  271  آلودگي گسترش از جلوگيري براي گياهان و فلزي هاي حصار از استفاده -10-4.پ شكل

  271  آب فشار كمك با خاص منطقه كي در نفتي آلودگي كردن محدود -11-4.پ شكل

  271  آب فشار كمك با خاص منطقه كي در نفتي آلودگي كردن محدود -12-4.پ شكل

  272  تر بيش گسترش از يريجلوگ و آلودگي كردن محدود براي درختان برگ و شاخ از استفاده -13-4.پ شكل

  273  )حيوانات زيست مناطق يا گياهي پوشش با مانند( حساس مناطق از محافظت براي ها بوم از استفاده - 14-4.پ شكل
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  مقدمه

  مقدمه

از اين خطوط دچـار   يا مالحظه  قابلبخش  كه يدرحالايران از نظر طول خطوط نفتي، در مقام هفتم جهان قرار دارد 
اي مدون و نهادينه جهت كاهش ريسك حوادث شكست ناشي از اين فرسودگي، در كشور وجـود   فرسودگي شده و برنامه

منابع آب از نشت نفت و مواد خطرناك، در تجارب متعددي در داخل و  خصوص به زيست محيطپذيري باالي  آسيب. ندارد
محيطي، اجتماعي و اقتصادي گزاف ناشي از نشت نفـت، برخـي از    هاي زيست ههزين. خارج از كشور به اثبات رسيده است

يي مدون را تدوين نموده و ها دستورالعملكشورها را وادار ساخته تا رويكردي مديريتي نسبت به اين پديده اتخاذ نموده و 
  .در اجراي آن به تمرين بپردازند

اين . قرار گرفتدر دستور كار  ،هاي انتقال آن نشت نفت از خطوط لوله با رويكرد مديريت پديده تدوين اين ضابطه رو نيا از
هاي نفتي تهيه شده  هاي سطحي تحت مديريت وزارت نيرو در برابر حوادث نشت نفت از لوله منظور حفاظت آب دستورالعمل به

  ).ز كاربرد داردبه ذكر است كه اين دستورالعمل در حيطه مديريت بحران ساير حوادث نشت نفت ني الزم. (است
  :اند ي اصلي زير بودهها ويژگيتهيه اين دستورالعمل داراي  منظور بهمطالعات انجام شده 

، انطباق آن با واقعيات كشور شوند ميآور تدوين  با رويكرد الزام ها دستورالعملطيف وسيعي از  كه يي جا آن از -1
هـاي كشـور لحـاظ     سـازگاري بـا واقعيـت   لذا رويكردهـاي الزم جهـت   . آن استاولين ضمانت اجرايي شدن 

  .اند گرديده
در تدوين يك دستورالعمل با ماهيت مديريتي و نهادي، بسياري از منـابع مطالعـاتي تجـارب     كه يي جا آن از -2

هاي موجـود در آن   ، استفاده از اين تجارب با توجه به مباني نظري مطالعاتي و زيرساختباشند ميالمللي  بين
 .ته استها صورت پذيرف كشور

مطالعـه و   يهـا  گـروه اي در فرآيند انجام مطالعات با انتخـاب صـحيح اعضـاي     تلفيق مباني آكادميك و حرفه -3
 .لعاتي طرح صورت پذيرفته استنيازهاي مطا مشاوره، مباني انجام مطالعه و پيش

 :در تدوين اين دستورالعمل تالش بر اين بوده است كه

  .مقررات مقبول كشور باشد تا حد زيادي مستند به قوانين مصوب و -1
هاي اصلي دخالت نكرده، يـا الاقـل تنـاقض در بنـدهاي آن ايجـاد       در بخش ضوابط فني، در استاندارد فني رشته - 2

پذيرد، اين  هاي نفتي در كشور زير نظر وزارت نفت صورت مي عنوان مثال، طراحي و اجراي خطوط لوله به. (ننمايد
جهت طراحي و اجراي  يا شده  هاست كه از استانداردهاي شناخته كاران سال هاي تابعه و پيمان وزارتخانه، شركت

هاي تحت  كنند، لذا وزارت نيرو در نظر دارد تا در بخش فني با شناساندن حريم آب خطوط لوله نفت استفاده مي
 ).مديريت خود، مالحظات اضافي خود را عالوه بر استانداردهاي موجود در اين زمينه اعمال نمايد

هاي فعلـي  هاي نهادي پشتيبان، حداقل تغيير را نسبت بـه سـاختار   در ارائه ساختارهاي سازماني و چارچوب -3
 .كشور اعمال نمايد
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 :شامل موارد زير است شده نيتدولذا ساختار 

  تعيين محدوده كاربرد دستورالعمل -1
 با خطوط لوله انتقال نفت و مواد نفتيارتباط هاي منابع آب در  تعيين حريم -2

 هاي منابع آب ريت ريسك آلودگي ناشي از شكست خطوط لوله در حريممدي -3

هـاي منـابع آب شـامل مراحـل      مديريت بحران حوادث آلودگي نفتي ناشي از شكست خطوط لوله در حـريم  -4
 يساز پاكمختلف شناسايي تا 

 هاي حاوي اطالعات تكميلي براي استفاده از دستورالعمل پيوست -5

  و دامنه كاربرد هدف -
گـر وضـعيت بحرانـي در نقـاط اشـتراك       هاي اخير، بيان حوادث متعدد منجر به آلودگي نفتي منابع آب در سالوقوع 

عمده اين حوادث به دليل طول عمر بـاالي خطـوط لولـه، عـدم رعايـت اصـول       . هاي منابع آب و خطوط لوله است حريم
در . انـد  شده  هاي منابع آب واقع يح بر حريمو نبود سيستم نظارت صح) خصوص رعايت حريم منابع آب به(طراحي و اجرا 

بـرداري، الزامـي بـه نظـر      هاي مديريت ريسك خطوط لوله در مراحل طراحي، اجرا و بهـره  چنين شرايطي، اعمال رويكرد
صورت  ناپذير بودن حوادث آلودگي نفتي، تدوين برنامه مديريت بحران اين حوادث به از طرفي با توجه به اجتناب. رسد مي
  .رسد نيز ضروري به نظر مي) با اولويت نقاط در معرض ريسك باالتر(ع و موردي جام

لـذا  . نمـوده اسـت   ريناپذ تدوين اين دستورالعمل را اجتناب يو تنوع حوادث احتمالي، محدود كردن مرزهاگستردگي 
هـاي آن   ها و محدوده ، مرز)شده با توجه به آمار حوادث ثبت(گروه كارشناسي، در راستاي جامع و مانع بودن دستورالعمل 

  :صورت زير در نظر داشته است را به
 .رديگ ي، هر دو حوزه مديريتي و عملياتي را در برمحوزه فعاليت ازنظردستورالعمل  •

  .اند شده  در فصول مجزا در نظر گرفتهمديريت ريسك و مديريت بحران در حوزه مديريت حوادث، مصاديق  •
  .گيرد مي را نيز در برفني ، موارد )يفن ريغ( يتيريموارد مد عالوه بر شده نيدستورالعمل تدو •
و ارزيابي قرارگرفته و در قياس با  يبررس مورد 1هاي وزارت نفت در بخش فني، مقررات موجود در مجموعه استاندارد •

 .هايي در راستاي تكميل اين مجموعه ارائه گرديده است المللي توصيه هاي بين استانداردها و دستورالعمل

در نظـر گرفتـه    2ها و مراكز آبي سطحي داخلـي  درياچهها،  رودخانهمنبع پذيرنده آلودگي در اين دستورالعمل  •
  .شود ابع آب زيرزميني را شامل نميها و من شده و درياها، اقيانوس

مايع و منبع آالينده نيز خطوط لوله انتقال اين مواد در نظر گرفتـه  هاي هيدروكربني  نفت و فرآورده، نوع ماده آالينده
  .شده است

                                                      
1- IPS (Iranian Petroleum Standard) 
2- Inland Waters 
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  كليات -اول فصل

 هاي آبي نشت نفت بر محيط هاياثر -1- 1

تـر و شـديدتر خواهـد     ها بيش ها و ساير منابع آبي در مقايسه با خشكي نشت نفت در رودخانه اثرهايتبعات و گستره 
شده و يا با چسبيدن بـه   دست و سواحل منتقل ها به كمك جريان آب به مناطق پايين بود، چراكه اين آلودگي در رودخانه

  .نشيني سبب گسترش مواد نفتي در محدوده وسيعي خواهد شد اين انتقال و ته. د شدنشين خواهن ته ،رسوبات
قرار داده و سـبب مسـموميت    تاثيرهاي موجود در آب را به شدت تحت  محيطي مواد نفتي ارگانيسم از ديدگاه زيست
ساير آبزيـان كـاهش داده و از   ها و  تحمل را براي ماهي چنين دماي قابل مواد نفتي هم. ها خواهند شد شديد و يا مرگ آن

مواد نفتـي از طريـق   . دهد قرار مي تاثيرها، گياهان آبي را تحت  طريق ممانعت براي ورود نور و يا چسبيدن به سطح برگ
موجود در آب، زنجيره غذايي را مختل كرده و حتـي پرنـدگاني و    يها هاي خوراكي و يا پالنكتون ايجاد مسموميت جلبك

  .قرار خواهد داد تاثيرشده را نيز تحت  آلودهپستانداران منطقه 
هاي آبي توسط فرآيندهاي مختلفي از قبيـل تبخيـر، تشـكيل محلـول،      شده به محيط سرنوشت نهايي مواد نفت وارد

ا چسـبيدن بـه   يهاي موجود در آب و  ، اكسايش، تجزيه به كمك ميكروارگانيسميساز ونيپخش شدن روي سطح، امولس
  .شود ه يا درياچه مشخص ميرسوبات بستر رودخان

پس از گذشـت چنـد   . ندشو تبخير مي سرعت بهپس از ورود مواد نفتي به يك محيط آبي تركيبات فرار موجود در آن 
آن در معـرض فرآينـد    مانـده  يبـاق درصد از مواد نفتي نشت شده در محيط آبي از راه تبخير از بين رفته و 25روز، حدود 

در ايـن  . هاي پراكنده معلق يك مايع در مايع ديگر اسـت  ك امولسيون شامل قطرهي. گرفتتشكيل امولسيون قرار خواهد 
پراكنـدگي نفـت در آب هنگـامي صـورت     . حالت امكان تشكيل دو نوع امولسيون نفت در آب و آب در نفـت وجـود دارد  

پايـدار شـده   ) گيـرد  ت مـي در سـطح صـور   تاعمدكه (متقابل شيميايي اين مواد با آب  تاثيرگيرد كه مواد نفتي تحت  مي
هـاي نفـت در سـطوح بـاالي آب      در چنين شرايطي قطره. گيرد صورت مي يخوب بههاي متالطم  اين فرآيند در آب. باشند

بـا چسـبيدن بـه رسـوبات     ) تـر  قطرات سـنگين  ژهيو به(تعدادي از اين قطرات . كنند پراكنده نشده و از ميان آب عبور مي
عمـل   ي لهيوسـ  بـه  جيتـدر  بـه مانـد   ندهاي امولسـيون سـازي بـاقي مـي    يتر نفتي كه پس از فرآ بيش. نشين خواهد شد ته

تـرين   موجودات ريز دريـايي قـوي  ( شوند موجودات ريز موجود در آب شكسته مي لهيوس  بهون نوري و يا تجزيه يداسياكس
  ).در درياها هستندعامل تجزيه نفت 

نـازك   هيـ ال كيـ شده و تشـكيل   ط آبي، اين مواد روي سطح آب پخشيمجموع پس از نشت مواد نفتي در يك مح در
. يابـد  شـدت تغييـر مـي     اين اليه نازك تحت فرآيندهاي مختلف فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي قرارگرفته و به. دهند مي

شيميايي شامل توسعه لكه يا گسترده شـدن، تبخيـر، اخـتالط، اكسيداسـيون     فرآيند فيزيكي يا  8درمجموع امكان بروز 
در شـكل  . به همراه رسوبات، تجزيه بيولوژيكي و تشكيل امولسيون وجود دارد ينينش نوري، پخش شدن در ستون آب، ته

 .شده است  نشان داده ،ها در محيط براي از بين بردن نفت رهاشده كنش برهم) 1-1(
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  رهاشدهدر محيط براي از بين بردن نفت  ها كنش برهم تاثير - 1-1شكل 

 وضعيت موجود خطوط لوله انتقال در ايران -2- 1

هاي نفتي تحت مديريت شركت ملـي نفـت، شـركت ملـي      در حال حاضر خطوط لوله مربوط به انتقال نفت و فرآورده
اي از خطوط لولـه بـا طـولي در حـدود      بخش عمده. نفتي و شركت ملي گاز ايران قرار دارند هاي پااليش و پخش فرآورده

  .هاي نفتي قرار دارد كيلومتر، تحت پوشش شركت ملي پااليش و پخش فرآورده 14000
هاي تابعه شركت ملي پااليش و پخش وظيفه انتقال  عنوان يكي از شركت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به

هـا بـه    هـا و مبـادي واردات و انتقـال آن    هاي نفتي از پااليشگاه ها و دريافت فرآورده فت خام از مبادي توليد به پااليشگاهن
چنـين   ها، خوراك صـنايع پتروشـيمي، هـم    ها، فرودگاه سوخت نيروگاه تامينمخازن شركت ملي پخش در سراسر كشور، 

كيلـومتر   14000طريـق  هـاي شـمالي كشـور را از     تي نكا به پااليشگاهحمل نفت خام كشورهاي آسياي ميانه از پايانه نف
اي از اين خطوط داراي عمر بااليي بوده و  بخش عمده. لوله و يازده منطقه عملياتي در سراسر كشور بر عهده دارد خطوط

شركت ملي نفـت ايـران نيـز سـهمي از طـول      . باشند از ريسك بااليي در قبال شكست و يا نشت مواد نفتي برخوردار مي
خيـز   را در منـاطق نفـت  ) طول خطوط اصـلي (كيلومتر  7000به طول  از خطوط لوله كشور انتقال نفت خامخطوط لوله 

  .دهد كشور به خود اختصاص مي

  حوادث آلودگي نفتي ناشي از شكست خطوط لوله و تجارب موفق مديريتي در اين زمينه -3- 1

ر و در فشـا ) احتماال سمي(هاي نفتي حاوي موادي ارزشمند، خطرناك  جايي كه خطوط لوله انتقال نفت و يا فرآورده از آن
  .باشد نيساز و حتي خطرآفر تواند مشكل زياد هستند لذا همواره بروز هرگونه مشكل يا اختالل در سالمت خطوط مي

اي پيرامون حوادث منجر به آلودگي ناشي از نشت نفت از خطوط لوله  بندي شده بندي شده و طبقه متاسفاته اطالعات جمع
  .وادث اخير از دسترس عموم و حتي كارشناسان خارج استدر كشور وجود نداشته و اطالعات موجود پيرامون ح

 گسترده شدن اكسيداسيون
 تبخير

 سازي امولسيون
 گسترده شدن

 تجزيه زيستي پخش شدن
 اختالط

نشين شدن به همراهته
 رسوبات
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هـايي در   هـا تـالش   در اين زمينـه  شده يبند در كشورهايي از قبيل اياالت متحده آمريكا و استراليا به كمك آمار و اسناد طبقه
زارشـي كـه از سـوي    عنـوان مثـال در گ   بـه . ثر بوده استوزمينه كاهش تعداد و شدت اين حوادث صورت پذيرفته كه گاه بسيار م

آمده است كه در مورد حجم نشت مواد نفتي از خطوط لوله داخلي در سطح كشور ، به چاپ رسيده 2009در سال  APIانتشارات 
 . اند مواجه بوده 1970درصد كاهش نسبت به اوايل  70دهه اخير و به درصد كاهش نسبت  35با  2007آمريكا در سال 

  
  2007- 1968تغييرات حوادث نشت نفت از خطوط لوله در كشور آمريكا  - 2-1شكل 

ي، بـه جـز   رونـد كاهشـ   1970هاي انجام شده درباره تعداد حوادث نشت نفت از خطوط لولـه از قبـل از دهـه     بررسي
و روند تغييرات حجم نشت يافته روند كاهشي با تغييرات محدود ) 3-1شكل ( دهد ميرا نشان  2002تا  2000هاي  سال

  )4-1شكل ( دهد ميرا در همين دوره نشان 

  
  تغييرات مربوط به تعداد حوادث نشت نفت از خطوط لوله در دنيا -3-1شكل 

 )تر يك بشكه يا بيش(تعداد حوادث نشت

 در اياالت متحده 2007تا  1968هايله داخلي بين سالنشت مواد نفتي از خطوط لو 
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  تغييرات مربوط به حجم نشت نفت از خطوط لوله در دنيا - 4-1شكل 

از خطوط انتقال داخلي سبب  )٪ 85در حدود (تحقيق فوق الزم به ذكر است كه بخش قابل توجهي از نشت نفت در 
نوني در برخي از تغييرات قا. شود ميهاي سطحي  وارد آب اميمستقآلودگي خاك محل نشت شده و بخش كوچكي از آن 

و قـانون   1)2002(از قانون ايمنـي خطـوط لولـه     عبارتند انجام شده 1990مصوب مورد قانون آلودگي نفتي خطوط لوله 
درصـدي   35به كمك قوانين اصالحي از اين قبيـل كـاهش   . 2)2006(يكپارچگي، محافظت، تقويت و ايمني خطوط لوله 

  .نشت نفت از خطوط لوله داخلي در آمريكا و در دهه اخير ميسر گرديده است
ي تابعه وزارت نفت بوده و وظيفه پشتيباني، پايش و نظارت ها خطوط لوله نفت و گاز در ايران تحت حكمراني شركت

بر عملكرد خطوط مربوط به هر شركت، در حيطه وظايف همان شركت قرار دارد كه در صورت بروز هرگونه مشكل، خطر 
  .خواهد بود متبوعمتوجه شركت  تيولويا خسارت مرتبط با خطوط لوله مس

هاي نفت، پااليش و پخـش   با شركت تيولومسهاي مايع آن  و فرآورده هاي مايع شامل نفت خام در بخش هيدروكربن
نفـت و مـواد نفتـي در     انتقـال با توجه به باال بودن متوسط عمر خطوط لوله . هاي نفتي و صنايع پتروشيمي است فرآورده

نين حـوادثي  پيشگيري از بروز چ منظور  به ضرورت پايش ،شكست احتمالي خطوطسطح كشور و خطرات بالقوه ناشي از 
هاي انتقال نفت است كـه در ديـدي كلـي     دهنده وضعيت لوله نشان )1-1(جدول . دار خواهد بودراي برخو از اهميت ويژه

اين جدول لزوم ايجاد سامانه پايشي قوي و كارآمـد را  . دهد ميسال نمايش  25عمر متوسط خطوط با قطر باال را بيش از 
چنين سامانه قدرتمنـد مـديريت ريسـك و بحـران حـوادث       هاي نفتي و هم آوردهدر سيستم خطوط لوله انتقال نفت و فر

  .گذارد ناشي از شكست احتمالي اين خطوط، به نمايش مي
  

                                                      
1- Pipeline Safety Act (PSA)-2002  
2- Pipeline Integrity, Protection, Enforcement and Safety (PIPES) Act -2006 

 )شكهب(حجم نشت يافته
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  خالصه وضعيت خطوط لوله نفت در سطح كشور -1-1دول ج
 )year(عمر  )Km(طول  )inch(قطر لوله  )year(عمر  )Km(طول  )inch(قطر لوله 

48 52 33 18 240 32 
42 564 30 16 202 40-25 
36 207 40-19 14 127 40-11 
30 190 35 12 200 37-4 
28 5/28 33 10 81 37-25 
26 7/133 33 8 196 37-8 
24 358 25 6 6/15 32-25 
22 14 33 4 25 37-30 
  )Km( 8/3007 جمع 27-18 454 20

  ها و اهداف تهيه دستورالعمل حاضر ضرورت - 4- 1

ها و مراكز آبي پرداختـه شـود، افـزايش سـن شـبكه       پذيري به پديده حوادث آلودگي نفتي رودخانه اگر از زاويه آسيب
انتقال نفت و محدوديت شديد منابع آب در كشور باعث شده اسـت كـه منـابع آب سـطحي شـيرين كشـور       خطوط لوله 

محيطـي سـنگيني بـه     ي اجتماعي، اقتصادي و زيستها پذير باشد و تبعات حوادث آلودگي نفتي نيز هزينه شدت آسيب به
  .همراه داشته باشد

هـاي مختلـف را    گونه حوادث است كه تمايـل سـازمان   اي بودن اين افزايد، چند رشته هاي كار مي چه بر پيچيدگي آن
ي ميـان  گرايـ  كاري و هم در صورت وقوع حوادث، هم. نمايد پذيري اين پديده كم مي براي مديريت ريسك و كاهش آسيب

  .سازد ها را با دشواري مواجه مي آن
هـا و مراكـز آبـي، تـدوين      ، از جمله حوادث آلودگي نفتـي رودخانـه   اي چند رشته در مورد مديريت مسايل غالبرويه 
خـود   يها تيولومسبه تمرين  نفع ذيي ها است كه طي آن سازمان) ها و مقررات تهيه دستورالعمل(نهادي هاي  چارچوب

  .گرايي در عملكرد را تقويت نمايند و هم پرداخته و همكاري
هـاي   هاي طراحـي و اجـراي خطـوط لولـه     توان از شركت اگر از زاويه مديريت ريسك، موضوع مورد واكاوي قرار گيرد، نمي

ي و استانداردهاي الزم در كه ضوابط فن آن انتقال نفت انتظار داشت مالحظات و منافع وزارت نيرو را در نظر داشته باشند، بدون
، مالحظات فني پوشش خطـوط لولـه، اسـتفاده از تجهيـزات و پـايش      )در برابر آلودگي نفتي(خصوص رعايت حريم منابع آب 
  .و به وزارت نفت ابالغ شده باشدصالح رسيده  ييد و تصويب مراتب ذياو به ت شده  نيخطوط، از طرف وزارت نيرو تدو

ها و مراكز آبي در برابر حوادث آلودگي نفتي بدانيم،  رودخانه تر بيشرا حفاظت دستورالعمل تدوين اين اگر هدف عالي 
  :صورت زير بيان نمود توان به هدف كلي از تدوين آن را مي

ها و مراكـز آبـي بـا رويكردهـاي ريسـك و بحـران، فنـي و         تهيه دستورالعمل مديريت حوادث آلودگي نفتي رودخانه«
  .»كننده در محل هاي اقدام اي و گروه گذاري، مديران منطقه سياست حوزه  مديريتي براي مديران



 ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت     07/10/94 10

 

  هاي دستورالعمل و محدوده مرزها - 5- 1

نظر با كارشناسان امـر بـه شـرح     در راستاي تدوين دستورالعمل پس از بحث و تبادل شده نييتعهاي  مرزها و محدوده
شـده اسـت مطـابق بـا     هاي مطالعاتي طرح تشريح  مرزها و محدودهعنوان  چه در اين قسمت به آن(اند  زير تعيين گرديده

  :)المللي موجود در اين حوزه است معيارهاي بين
هاي مديريت آلودگي نفتي براي سطوح مديريتي يا عمليـاتي   برنامه :محدوده دستورالعمل ازنظر حوزه فعاليت –

  .شود مديريتي و عملياتي را شامل ميهاي فعاليتي  هر دو حوزه ،شوند كه حوزه فعاليت اين طرح طراحي مي
رويكرد مديريتي شامل مديريت ريسك و مديريت بحران حوادث آلودگي نفتي  :رويكرد مديريتي دستورالعمل –

  .ها است ها و درياچه در رودخانه
رو هـم فنـي و هـم غيـر فنـي اسـت چراكـه هـم          دسـتورالعمل پـيش   :بـودن دسـتورالعمل   يفن ريفني يا غ –

 .شود ديريتي و هم مقررات فني را شامل ميهاي م دستورالعمل

اي از قوانين، مقررات  اي شامل زنجيره محدوده فني مديريت يك پديده چند رشته :محدوده فني دستورالعمل –
بـا توجـه   . فني و استانداردهاي فني است؛ كه تدوين هر يك از اجزاي اين زنجير، مباني خاص خود را داراست

ت نيرو در ارتباط با ضوابط فني طراحي و احداث خطوط لوله نفت، محدوده فنـي  به اهداف طرح و جايگاه وزار
  .بررسي و تدوين مقررات فني بوده است شامل طرح

هاي رايج جهاني، محدوده آلودگي مورد مطالعه در اين دستورالعمل،  بندي با توجه به تقسيم :محدوده آلودگي –
 1.باشدها  ها، مراكز آبي و درياچه عالوه رودخانه محدوده داخلي يا محدوده خشكي به

هاي مـايع   اي كه در مطالعه مدنظر است نفت و فرآورده نوع منبع آالينده :بندي ازنظر نوع ماده آالينده تقسيم –
هـاي   شـوند و مـواد شـيميايي خطرنـاك و فـرآورده      هيدروكربني است كـه توسـط خطـوط لولـه منتقـل مـي      

  .شود و گاز را شامل نمي عيما مهيهيدروكربني ن
كـه منبـع    مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي متناسـب بـا ايـن    :بندي ازنظر نوع منبع نفتي آالينده تقسيم –

آلودگي چه باشد متفاوت است برخي مراحل مديريت بحران نيز ممكن است متناسب بـا نـوع منبـع آلـودگي     
 .وط لوله انتقال در نظر گرفته شده استمنبع موردنظر در اين دستورالعمل خط. نفتي تغيير نمايد

نوع منبـع آلـوده شـونده ممكـن اسـت آب، خـاك و يـا سـاير عناصـر           :بندي ازنظر منبع آلوده شونده تقسيم –
در ايـن دسـتورالعمل    يبررسـ  مطالعه، منبـع مـورد   محيطي باشد، در اين طرح منبع آلوده شونده مورد زيست

 .باشند ها مي ها و تاالب رياچهها، د هاي سطحي شيرين شامل رودخانه   آب

  :محدوده و مرزهاي مطالعه آمده است) 2-1(در جدول 

                                                      
1- Inland Oil Spill Response 
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 المللي هاي موجود بين بندي هاي مطالعاتي طرح مطابق با طبقه مرزها و محدوده - 2-1جدول 

 المللي هاي موجود طبق معيارهاي بين بندي طبقه نوع محدوده

 عملياتي مديريتي محدوده طرح ازنظر حوزه فعاليت
 بحران ريسك رويكرد مديريتي طرح

 راهنما دستورالعمل نوع خروجي مطالعاتي طرح
 يفن ريغ فني بودن طرحيفن ريفني يا غ

 استاندارد فني مقررات فني قوانين محدوده فني طرح
 نواحي قطبي اعماق دريا سطح دريا داخلي )هاي آبيدر محيط( محدوده آلودگي

 نفت نوع ماده آاليندهبندي ازنظر  تقسيم
هاي فرآورده

 هيدروكربني مايع
هاي هيدروكربني  فرآورده

 نيمه مايع و گاز
مواد شيميايي 

 خطرناك
 مخازن كشتي مخازن متحرك مخازن ثابتخطوط لوله بندي ازنظر نوع منبع نفتي آالينده تقسيم

 خاك آب بندي ازنظر منبع آلوده شونده تقسيم
 هاي زيرزميني آب هاي سطحيآب آب آلوده شوندهبندي ازنظر منبع تقسيم

  داخل محدوده مطالعاتي طرح
  خارج محدوده مطالعاتي طرح

 
 

  





 

  2 فصل2

هاي منابع آب در ارتباط با  حريم
  خطوط لوله انتقال





 15  07/10/94  انتقال لوله خطوط با ارتباط در آب منابع يها ميحر -  دوم فصل

 

  هاي منابع آب در ارتباط با خطوط لوله انتقال حريم -فصل دوم 

  كليات -1- 2

در طول كيلومترها از مسـير  ) ها درياچهمانند (و مراكز آبي متعدد  ها رودخانهبرخورد خطوط لوله انتقال نفت با حريم 
ات خـط لولـه و يـا    تاسيسـ يا خرابـي    گياز سوي ديگر بروز مشكالتي از قبيل شكست. ناپذير است اجتناب عمالخط لوله 

 اثرهـاي مجموعـه ايـن عوامـل كاسـتن از     . ي شـديد همـراه خواهـد بـود    هـا  آلـودگي عمليات احداث خط لوله همواره بـا  
از طريق اعمال مالحظات ويژه در طراحي،  برداري بهرهاحداث خط لوله بر مراكز آبي را در هنگام ساخت و  يطيمح ستيز

اين مالحظـات بايـد بـا در نظـر گـرفتن مقـررات و قـوانين و        . سازد ن نقاط، ضروري ميخط لوله در اي برداري بهرهاجرا و 
از  بـرداري  بهـره مقررات و ضوابطي بـراي افـزايش ايمنـي     رو نيازا. نفعان تهيه و تدوين گردند استانداردهاي هر يك از ذي

مانند (خط لوله  اجراياجرايي در هنگام  و منابع آبي بر اثر عمليات ها رودخانهخطوط لوله تدوين شده است تا از آلودگي 
ماننـد نشـت نفـت از    (از لولـه   بـرداري  بهرهو يا ) ها درياچهجاري شدن گل و الي حفاري به داخل مجاري انتقال آب و يا 

  .جلوگيري به عمل آورد ها اچهيدر و ها رودخانهو آلودگي گسترده ) ها لوله

 آبي كزامر و لولهوط خطتالقي  نحوه - 2- 2

هاي منابع آب خواهد بود كـه   انتقال نفت و مواد نفتي در طول مسير خود به دو صورت در تالقي با حريم خطوط لوله
  :خط لوله خواهد بود برداري بهرهسطح اعمال مالحظات و ضرايب اطمينان در طراحي، اجرا و  كننده نييتع

در اين مورد با استناد بـر ضـوابط و    :هاي مراكز آبي بدون تقاطع قرارگيري بخشي از مسير خط لوله در حريم –
 .الزامات تعيين حريم مراكز آبي متعدد، قضاوت خواهد شد

در چنين شرايطي اجبار بر عبور از مركز آبي موردنظر بوده و مالحظات ويـژه مربـوط بـه     :تقاطع با مراكز آبي –
 .خود را خواهد داشت

 بـه  منحصري ها ويژگي، در هر پروژه داراي ها آني در حريم بايد توجه داشت عبور خط لوله از مراكز آبي و يا قرارگير
دقيـق و   ريـزي  برنامـه  بـر اسـاس  كاري است كـه   چنين تجهيزات پيمان است و نيازمند افراد با دانش و تجربه و هم يفرد 

 .قوانين و مقررات مربوط انجام شود براساسارزيابي عملكرد 

 لوله انتقال نفت و مواد نفتيهاي منابع آب در ارتباط با احداث خطوط  حريم -3- 2

هـا، تعيـين و    هـا و تـاالب   ها و نيز درياچه ها و مسيل عالوه بر تعيين بستر و حريم كمي و كيفي معمول براي رودخانه
ثر وتواند اقـدامي مـ   مياز خطوط لوله نفت و مواد نفتي،  برداري حريم مراكز آبي سطحي در دو مقطع ساخت و بهرهاعالن 

هـا   مالحظات عمده براي تعيين ايـن حـريم  . ت ريسك حوادث ناشي از آلودگي نفتي در مراكز آبي باشددر راستاي مديري
  :عبارتند از

 :با مالحظه عبور خطوط لوله نفتي نظر موارد مرتبط با مشخصات و خصوصيات منبع آبي مورد -1
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  ...خصوصيات ژئومورفولوژيك رودخانه شامل شكل دره، شيب دره، نوع خاك محل و –
وصيات هيدروليكي و هيدرولوژيكي رودخانه اعم از فصلي يا دائمي بودن، سرعت و ميـزان تالطـم جريـان    خص –

  ... آب و
موارد مصرف منبع آبي موردنظر اعم از شرب، صنعت و يا كشاورزي و در مورد هريـك نيـز سـطح حساسـيت،      –

  ... كننده و تعداد مصرف
در كنار مركز آبي موردنظر اعم از سدها، بندهاي انحرافـي،  شده در مسير رودخانه و يا  ات احداثتاسيسميزان  –

  ... ها و هاي پمپاژ آب، آبگير ايستگاه
 :موارد مرتبط با خط لوله شامل موارد -2

  قطر لوله، فشار سيال داخلي، مالحظات و احتماالت خوردگي لوله، ماده انتقالي –
  راي منبع آبي موردنظرهاي داراي پتانسيل آاليندگي ب نحوه و ميزان دسترسي به محل –

 18/12/82هـ مورخ  29101ت /58977نامه شماره  موضوع تصويب(هاي سطحي  دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب
در . مالك و معيار تعيين حريم مراكز آبي كشور است )1384خرداد (دفتر مديريت كيفي منابع آب ) محترم وزيران تياه

  :ور به شرح زير تعيين شده استهاي مراكز آبي كش اين دستورالعمل حريم

 هاي سطحي چگونگي تعيين حريم كيفي آب -2-3-1

م شـده و  ير تقسـ يبه سه گروه ز يمنابع آب سطح ،... ها و طبيعي، بركه نهرهاي، ها رودخانهجهت تعيين حريم كيفي 
 :گردد يمم ين حرييهر گروه طبق روش ذكر شده تع يبرا

 منابع آب شرب –

 شده حفاظتهاي  ها و رودخانه تاالب –

 ساير منابع –

  منابع آب شرب يفيك ميحر -2-3-1-1
 اسـت ) تـراز افقـي  (متـر   150 هاي سطحي، حريم كيفي منبع آب شـرب مقطوعـا   عنايت به مصوبه حريم كيفي آببا
برابـر عـرض بسـتر     20محـل برداشـت آب    دسـت  پـايين چنين محدوده بازه طولي حريم آب شرب از باالدست و نيـز   هم

. گـردد  مـي دست محل برداشت آب منظـور   برابر عرض بستر در نقطه برداشت آب در پايين 2تا  1رودخانه در باالدست و 
متوالي قرار گرفته باشند، كل  صورت بهكيلومتر  5از  تر كماي با فاصله  هاي برداشت آب شرب در رودخانه چه ايستگاه چنان

  .گردد ميده نيز بازه آب شرب محسوب اين محدو
استقرار هرگونه كاربري بـه  ، يكمال انتفاع و عدم تضرر منبع آب منظور  بهآب شرب  يفيم كيحر يدر محدوده حفاظت

 .است ممنوع ،و غير غرقابي با اعمال كامل كنترل سم و كود با مصرف آب كمي كشاورزي ها فعاليت جز
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  شده حفاظتهاي  ها و رودخانه تاالب -2-3-1-2
و  سـت يز طيمحدوده تاالب با استعالم از اداره كل حفاظـت محـ  . متري از تاالب است150ها، شعاع  حريم كيفي تاالب

در محـدوده  (شـده   حفاظـت هـاي   چنين حـريم كيفـي رودخانـه    هم. گردد مربوطه تعيين مي استان اي شركت آب منطقه
، 1مصـوبه شـماره   (شكارباني و نظارت بـر صـيد    يعال يشورامصوبه  براساساين حريم . است متر150مقطوعا ) حفاظتي

متـر   200رودخانه چالوس و سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر فاصله  شده  حفاظتدر خصوص بخش ) 12/7/46مورخ 
  .حريم تعيين گرديده است عنوان  بهاز هر طرف رودخانه 

و  اسـت ممنـوع   شده حفاظتي ها رودخانهو  ها تاالبيفي به جز موارد زير در محدوده حريم ك ها كاربرياستقرار كليه 
  :عبارتند از ذكرشدهم يمجاز در حر هاي كاربريتنها 

 هاي مربوط به حفظ تنوع زيستي كاربري –

بدون ايجاد هرگونه سازه در  شده حفاظتهاي تنوع زيستي تاالب يا رودخانه  گردشگري در جهت معرفي ارزش –
 منطقه

  كاربري پژوهشي و آموزشي –

  ساير منابع آب سطحي -2-3-1-3
 شـده  حفاظـت هـاي   رودخانـه  ها و جزو تاالب ايو حريم كيفي آن دسته از منابع آب سطحي كه كاربري شرب نداشته 

  .است )2-2(جدول  براساسهاي مجاز در هر ناحيه  كاربري. شود شوند به سه ناحيه زير تقسيم مي محسوب نمي
  .بستر رودخانه است هيال يمنتهمتر از  20ا ، مقطوع(A)حريم كيفي در ناحيه اول  :حريم اول –
بنـدي،   منظـور از رده . گـردد  مـي بندي رودخانه تعيين  رده براساس (B) دومحريم كيفي در ناحيه  :حريم دوم –

  :استي فرعي آن به روش زير ها شاخهگذاري شاخه اصلي رودخانه و  شماره
مشخص نمـوده و   2با عدد  زدير يمهاي فرعي را كه به آن  مشخص نموده و شاخه 1شاخه اصلي رودخانه را با شماره 
الزم به ذكر است كـه ايـن روش   (شود  تر مي شود عدد منسوب به آن نيز بزرگ تر مي به همين روال هر چه انشعابات بيش

نشان داده شود حـريم كيفـي آن در ناحيـه    ) n(خانه با حرف حال اگر رده رود). استها  بندي رودخانه عكس روش درجه
  :گردد تعيين مي زيردوم با استفاده از فرمول 

)2 -1(  (150 A)B
n 1

−
=

+
 

  :گردد يمبا استفاده از فرمول زير تعيين  (C)حريم كيفي در ناحيه سوم  :حريم سوم –
)2 -2(  C 150 (A B)= − + 

 هـاي  كـاربري آن، نسبت بـه تطـابق و اسـتقرار     يفيم كيو برآورد حر يت منبع آب سطحيحساسن درجه ييپس از تع
مشـخص   ياصل هاي كاربريه، ابتدا يمتناسب با هر ناح هاي كاربرين ييجهت تع .گردد ميسازگار در مناطق مربوطه اقدام 
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 )1-2(مطـابق جـدول    يبع آب سـطح ت منـا يـ فيبـر ك  يزان اثرگذاريبا توجه به م ها كاربريده و سپس هر كدام از يگرد
  .گردد مي يبند درجه

  مختلف هاي كاربريت يدرجه اهم يابيارز - 1- 2 جدول
 شدت اثر نوع كاربري رديف

 كشاورزي 1
 آبي

 خيلي زياد سنتي
 متوسط مدرن

 كمديم

 مسكوني و تجاري 2
 زيادشهري
 متوسطروستايي

 صنعت 3

 كمگروه صنعتي الف
 متوسطبگروه صنعتي

 زيادگروه صنعتي ج
 - گروه صنعتي د و ه

 - وگروه صنعتي

 زير بنايي اتتاسيس 4
 زياد*1گروه
 متوسط2گروه
 كم3گروه

 تفريحي و تفرجي 5
 كمگسترده
 متوسطمتمركز

  
سـت صـورت   يز طيحفاظت محـ ع توسط سازمان يصنا يبند الزم به ذكر است كه طبقه يصنعت يها گروهدر ارتباط با 

بايـد  خطرآفريني با توجه به درجه  يطيمح ستيز يضوابط و استانداردها براساس) )و ،ه ،د((ع گروه يرفته است و صنايپذ
 .متري استقرار يابند150از حريم  خارج

تعيين  )2-2(ها به شرح جدول  ها و حساسيت نواحي حريم كيفي، نحوه استقرار كاربري عنايت به شدت اثر كاربري با
  .گردد مي

  ميسازگار در حر هاي كاربري -2- 2 جدول
 ي سازگارها كاربري حريم

 )A(اول 
بدون ايجاد (و تفريحي گسترده  )بندري اتتاسيسها و  پل،مخابرات،برق،انتقال آب(3زيربنايي گروهاتتاسيس،كشاورزي غير غرقابي

 )متمركز اتتاسيس

 )B(دوم 
و  يپرور يآبز ،تفريحي و تفرجي متمركز ،2زيربنايي گروه اتتاسيس،گروه صنعتي الف و ب،مسكوني روستايي،يسنت ريغكشاورزي 

 يپرور دام
 1گروه زيربنايي اتتاسيسگروه صنعتي ج،،مسكوني و تجاري شهري ،كشاورزي سنتي )C(سوم
  

  :است االجرا الزمقابل توجه و  زيرموارد  يمنابع آب سطح يفيم كيدر خصوص حر
 1در محـدوده حـريم    هـا  يكاربركليه قوانين و مقررات موجود مربوط به تعيين حريم كيفي در زمينه استقرار  –

 .جاري بوده و در اولويت قرار دارد

محيطـي، قـوانين و    با رعايت كليه جوانـب و اصـول زيسـت    بايدبندري  اتتاسيسبرداري از كليه  ساخت و بهره –
 .مقررات مربوطه و رعايت مقررات اين دستورالعمل صورت پذيرد
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هاي اراضي كشاورزي به منابع آب سطحي باتوجه به موازين   ها از واحدهاي صنعتي و زهكش تخليه كليه پساب –
چنين رعايت مقررات اين دسـتورالعمل   سازمان حفاظت محيط زيست و هم يطيمح ستيزو مقررات و ضوابط 

 .شود انجام مي

گيـري در خصـوص    گانه ارائه نشـده باشـد، تصـميم    هاي سه ها در فهرست حريم هر نوع از كاربري كه يدرصورت –
اي  آب منطقـه  هـاي  شـركت ها در حريم كيفي منابع آب سطحي با نظر وزارت نيرو و  چگونگي استقرار كاربري

 .گيرد انجام مي

قـوانين و مقـررات    براسـاس  در محدوده حريم كيفـي  شده اديهاي  و ضوابط صدور مجوز براي كاربري معيارها –
 .موضوعه آب و رعايت مقررات اين دستورالعمل خواهد بود

هاي سطحي عالوه بر مفاد اين دسـتورالعمل منـوط بـه     هاي مجاز در محدوده حريم كيفي آب استقرار كاربري –
هـا و نحـوه تخليـه پسـاب و      مرتبط با استقرار كاربري يطيمح ستيزتانداردهاي رعايت كامل كليه ضوابط و اس

 .استدفع مواد زايد جامد نيز 

ضـوابط   براسـاس هـاي سـطحي اسـت     كه نقطه شـروع محاسـبه حـريم كيفـي آب     »بستر هيال يمنته«تعريف  –
  .1استبراي محاسبه حريم كمي منابع آب سطحي  شده نييتع

تعيين كفايت آن در راستاي مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي مراكز آبي بـه شـكل زيـر    ارزيابي مصوبه فوق براي 
  :صورت خواهد گرفت

تعيـين   ،اند لذا براساس بند صريح همين مصـوبه  در اين مصوبه خطوط انتقال و توزيع نفت و مواد نفتي ديده نشده –
 .2اي، خواهد بود هاي آب منطقه كتسطح خطر عبور خط لوله از حريم مراكز آبي، برعهده وزارت نيرو و شر

باشـيم، در تعيـين ضـوابط عبـور از      زيربنـايي در نظـر داشـته    اتتاسيسـ خطوط لوله را جزيي از  كه يدرصورت –
ناشي از آن نيـز زيـاد    ياههاي منابع به دليل پتانسيل باالي ايجاد خسارات و خطرات ناشي از نشت، اثر حريم

زيربنايي بـا خطـرات زيـاد نيـز در نظـر       اتتاسيس) 2-2جدول (نامه  يبشود در اين تصو بوده و لذا توصيه مي
 .گرفته شوند

                                                      
... آهـن، مدرسـه، دانشـگاه، زنـدان و     هاي حمل ونقل و ارتباطات، خطوط انتقال آب و برق، فرودگاه، راه نظير سيستم ساتيسابه كليه ت: زيربنايي ساتيسات -1

  .شوند تسهيالت و خدمات در جوامع مختلف به كار گرفته مي نيماگردد كه جهت ت اطالق مي
گذارنـد در ايـن    تري بر كيفيت منابع آب مجاور خـود مـي   منفي بيش ريثاواسطه نوع عملكرد ت زيربنايي كه به ساتيساگروهي از ت: 1زيربنايي گروه  ساتيسات

  ...) ها،  ها، بزرگراه آوري و تصفيه فاضالب، فرودگاه جمع هاي شبكه: نظير(گردد  اطالق مي 1زيربنايي گروه  ساتيسادستورالعمل ت
گذارنـد در ايـن    تري بر كيفيت منـابع آب مجـاور خـود مـي     منفي كم ريثاواسطه نوع عملكرد ت زيربنايي كه به ساتيساگروهي از ت: 2زيربنايي گروه  ساتيسات

 ...)ها  قال برق، آب، مخابرات، پلنظير خطوط انت(گردد  اطالق مي 2زيربنايي گروه  ساتيسادستورالعمل ت
الزم اسـت همـاهنگي الزم را بـا    ) رودخانه، درياچه و تـاالب (اي در تعيين حريم براي عبور خطوط لوله نفتي از مجاورت منابع آبي  هاي آب منطقه شركت -2

 .معمول نمايندبرداري از تاسيسات آبي و دفتر رودخانه و سواحل شركت مديريت منابع آب ايران  دفتر بهره
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عدم تقاطع و عبور خط از مركز آبي بـوده و تنهـا    بنا بر كه يدرصورت(در مورد خطوط لوله نفت و يا مواد نفتي  –
 :تعيين حريم مراكز آبي مجاور خط با اعمال مالحظات زير تعيين گردد دباي) در حريم آن قرار خواهد گرفت

 .جهت جريان يافتن مواد نشتي نسبت به منبع آب است كننده نييتعجهت شيب زمين كه  •

در ايـن  . ميزان فوران ماده نشتي پس از حوادث شكست خـط اسـت   كننده نييتعفشار مايع داخل لوله كه  •
 .شروع شيب به سمت آب رعايت گردد فاصله ايمن فوران و بايدمورد 

خط لوله قرار گرفته در حريم منبـع آب   كه يدرصورت: ريسك شكستگي خط لوله باتوجه به مكان عبور آن •
و يا در معرض محيطي خورنـده قـرار    ها آنآهن يا خطوط لوله قديمي، موازي با  در تقاطع با جاده، ريل راه

در تعيين فاصله تا مركز آبي توجه به  جهيدرنت. واهد يافتدارد، ريسك خوردگي و شكستگي آن افزايش خ
  .خواهد بود يضرور لهامساين 

  



 

  3 فصل3

مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي 
  ها ها و درياچه در رودخانه
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  ها ها و درياچه آلودگي نفتي در رودخانهمديريت ريسك حوادث  -فصل سوم 

  كليات -1- 3

تـوان تـا    ها مـي  ثر بوده و با تعيين و تخمين مقدار هريك از آنوعوامل متعددي در شكست خطوط لوله انتقال نفت م
هـاي   ليست در قالب چك 1طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم. حد زيادي ريسك حوادث ناشي از شكست را كاهش داد

تواند سبب حفظ سالمت و ايمني خط لوله در محدوده حريم  هاي منابع آب، مي ي ريسك شكست در حريمكنترل و ارزياب
هـاي بـين    ساير الزامات كنترل مخاطرات از قبيل اختيارات قانوني و همكاري. حفظ منبع آب از آلودگي گردد جهيو درنت

كـي از  ي. باشند تا كارايي آن را تضـمين كننـد   هاي متعدد، نيز بايستي ضميمه چنين سيستمي سازماني در قالب پروتكل
بينـي زمـان احتمـالي     منظور پـيش   براي اين سيستم پشتيبان تصميم، تعيين نرخ شكست به ،هدف يها لفهوترين م مهم

  .شكست است
. شـود  معمول، از تقسيم ميـزان خـوردگي در يـك بـازه زمـاني بـر طـول آن بـازه محاسـبه مـي           طور  نرخ شكست به

هاي زماني آينـده نيـز مقـدور     بيني تعداد حوادث شكست در بازه گيري شود تخمين و پيش اين كميت اندازه كه يدرصورت
داليل مختلفي كه سبب خـوردگي خـط لولـه    . ترين عوامل شكست وابسته به خط لوله، خوردگي است از مهم. خواهد بود

صـورت نـامنظم صـورت     نـدهاي خـوردگي بـه   برخـي از فرآي . بنـدي شـوند   توانند طبقه شوند براساس نرخ شكست مي مي
هـاي   برخـي از انـواع مكانيسـم    )1-3(جدول . شوند اين فرآيندها براساس پروتكل تخمين احتمالي پيگيري مي. گيرند مي

  .كند ها را بيان مي شكست و خصوصيات آن

  هاي شكست خطوط لوله سميانواع مكان - 1- 3جدول 
 شكست نرخ راتييتغ سميمكان تيماه يخراب سميمكان

 يشيافزا زمانبهوابسته يخوردگ
 يشيافزا زمانبهوابسته ترك

 ثابت ياتفاق سومعاملازيناش خسارت
Lamination/blistering ثابت ياتفاق 

 ثابت ياتفاق نيزمحركات
 يشيافزا زمانبهوابسته مصالح)افت( بيخرت

 ثابت ياتفاق مصالحيدگيد بيآس
  

بررسي تاريخچه زماني وضعيت خوردگي لوله توسط ارزياب ممكن است اطالعات مهمي پيرامون سيسـتم در اختيـار   
اين گراف تيـپ  . است bathtubگر فرآيند تغيير نرخ شكست  دهد كه نمايان گرافي را نشان مي )1-3(شكل . وي قرار دهد

را  bathtubتئوري نمودار  2-3شكل ( .دهد نرخ شكست را براي مواد و خطوط لوله مختلف در طول عمر خط را نشان مي
  .)دهد نشان مي

                                                      
1- DSS (Decision Support System) 
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  )bathtub منحني(منحني معمول براي تغييرات نرخ شكست  -1-3شكل 

 
  تئوري شكست خطوط لوله - 2-3شكل 

در چنين موارد خـوردگي  . دهد را تشكيل مي )1- 3(برخي از تجهيزات، نرخ شكست اوليه بااليي دارند كه بخش اول شكل 
نظر گردد، نمودار وارد فاز  از خوردگي در اين مرحله صرف كه يدرصورت .ناشي از مرحله اول سبب شكست خط لوله خواهد شد

اين فاز محدوده خوردگي با نرخ ثابت ناميده شده و عوامل شكست در اين مرحله عوامـل و حـوادث خـارجي    . دوم خواهد شد
رت صعودي بوده صو  محدوده دوم از نمودار به. پس از گذر از اين مرحله نرخ شكست رو به افزايش خواهد گذاشت. خواهند بود

 خوردگي و خستگي
عامل سوم، حركات زمين افت 

  مصالح

  شكست

 زمان

  فاز نرخ شكست كاهشي
)Decreasing Failure Rate Phase(  

 فاز نرخ ثابت شكست
)Canstant Failure Rate Phase(  

 شكست افزايشيفاز نرخ 
)Increasing Failure Rate Phase( 

 زمان

ست
شك

ث 
واد

د ح
عدا

ت
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خوردگي يـا  (فرآيند حاكم بر شكست تابع زمان باشد  كه يهنگام. برداري خط لوله را نشان خواهد داد و انتهاي عمر مفيد بهره
 برداشت و بررسي اطالعات مربوط به شكست خطوط لوله بـه . آن عمدتا در مرحله پاياني مشاهده خواهد شد اثرهاي) خستگي

. خواهد بود حدسآن نرخ شكست قابل  يتوليد خواهد كرد كه از رو ينيچن نينموداري ا ،رت تئوريصو  صورت سري زماني، به 
  :شوند بندي مي مستقيم و غيرمستقيم دسته درمجموع خسارات اين حوادث در دو گروه عمده

  :خسارات مستقيم عبارتند از –
 اتتاسيسخسارت به  •

 خسارت به سالمت انساني •

 محيطي خسارات زيست •

 مواد نشتي هدر رفتن •

 هاي تعميرات هزينه •

 سازي و بازسازي هاي پاك هزينه •

 :خسارت غيرمستقيم عبارتند از –

 شكايات •

 نقض قراردادها •

 نارضايتي مشتريان •

 هاي سياسي العمل عكس •

 از دست دادن بازار فروش •

 هاي دولتي جريمه •

ـ  مـي  ريسـك  ايـن  كـاهش روبـه   يـا  روبـه رشـد   روند ترسيم و ريسك هاي تحليل انجام ،لوله خطوط مورد در  در دتوان
 زمان تعيين براي لوله خط طول در و مرتب طور به فرآيند اين انجام. باشد ثروم احتمالي شكستگي امكان زمان بيني پيش

 هـاي  حـريم  در قرارگرفتـه  نقـاط  قبيـل  از حساس نقاط تعيين اما است، دشوار و بر هزينه فرآيندي بعدي شكست مكان و
 .دهد كاهش را ها هزينه و خسارات زيادي  حد تا دتوان مي آب منابع

گذاري براي جلوگيري از بـروز   بردار خطوط كمك كند كه ميزان سرمايه د به بهرهتوان ميي خسارات احتمالي  محاسبه
داخل شدن مواد  شود مييكي از داليل يا مجراهايي كه باعث ايجاد اين خسارات  .چنين خساراتي را در نظر داشته باشند

، از يبيني و جلوگيري از چنـين حـوادث   براي پيش. استها  ها و تاالب ، درياچهها رودخانههاي آبي از قبيل  نشتي به محيط
منظـور    گيـري بـه   ارزيابي ريسك يك فرآينـد انـدازه  . شود فرآيندهاي ارزيابي ريسك شكست در خطوط لوله استفاده مي

با توجـه بـه   . ها ضروري است سازي ريسك آن مديريت وقايع و حوادثي است كه كميداشتن برداشتي صحيح از چگونگي 
وقوع مواد مكرر حوادث آلودگي نفتي ناشي از شكست خطوط لوله، در مورد بسياري از خسارات آن در حال حاضر امكان 

  .سازي احتمال شكست، وجود دارد كمي
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  :باشند پذيري به شرح زير قابل توصيف مي ها، پارامترهاي آسيب ها و درياچه آلودگي نفتي در رودخانهدر مورد حوادث 
استفاده قـرار   از نوع منبع آبي و كاربري آن است، منابعي كه براي آب شرب مورد متاثر اين فاكتور :حساسيت –

مهم فـاكتور   اجزاي. يت برخوردارندترين حساس شوند، از بيش هاي حساس منتهي مي گيرند و يا به زيستگاه مي
هـا و   نوع منبع، نوع مصـارف وابسـته، فاصـله محـل مصـرف تـا محـل نشـت، ارگانيسـم         : حساسيت عبارتند از

  .هاي وابسته به منبع زيستگاه
پس از بروز نشت  يريپذتاثير درواقع. از نوع و حجم ماده نفتي نشت يافته است متاثر اين فاكتور :يريپذتاثير –

  .است يسبرر قابل
منبـع،   ييخود پاالمثال ظرفيت  عنوان  به. اين فاكتور تابع نوع منبع و خصوصيات آن است :ظرفيت سازگاري –

با بحران  موردنظرظرفيت سازگاري منبع  كننده نييتع.. .، سرعت و عمق جريان، نوع بستر وبدهجنس سواحل، 
  .رو هستند پيش

ريسك حوادث آلودگي نفتي در منابع آبي، طي سه مرحله اصلي قبل، حين و بعـد از اجـرا    مديريت ،بازه زمانينظر  از
ربطـان   هـا از سـوي ذي   ول خـط لولـه و كنتـرل آن   ورعايت الزامات مربوط به هر مرحله از سـوي ارگـان مسـ   . خواهد بود

  .حوادث را به حداقل خواهد رساند گونه ني، ريسك ا)خصوص بخش آب به(

  )طراحي(دث آلودگي نفتي پيش از اجرا مديريت ريسك حوا -3-2-1
توان به كمك آن احتمال وقوع حادثه را بسيار كم نمـوده و يـا بـه صـفر برسـاند،       تالشي كه مي نيثرترونخستين و م

خطرزا، خط لوله حاوي مـواد نفتـي    ، عاملدستورالعملاين بحث  در حوادث آلودگي نفتي مورد. حذف عامل خطرزا است
  .آب قرارگرفته است است كه در حريم منبع

هاي صورت گرفته توسط مشاور طرح، قرارگيري خط لوله در حريم مراكز آبي  به هر دليلي پس از بررسي كه يدرصورت
منظـور افـزايش ضـرايب اطمينـان و در نظـر داشـتن        مراحل زير بـه  انجامارزيابي گرديد،  ريناپذ موجود در مسير اجتناب

سـازمان محـيط    يـا و وزارت نيرو (از سازمان مطبوع  هيداييمديريت ريسك حوادث منجر به آلودگي، دريافت دو مرحله ت
پيش از طراحي خـط لولـه    هيداييمنظور دريافت ت  به. در مرحله پيش از طراحي و پس از اجرا ضروري خواهد بود) زيست

  :در محل تقابل با حريم موردنظر، ارائه مدارك زير ضروري است
 مدارك مربوط به توجيه الزام عبور –

 نحوه عبور و روش منتخب براي عبوربندي و عملياتي  برنامه زمان –

 برداري ت براي مراحل اجرا و بهرهتوسط سازمان محيط زيس دشدهاييتمحيطي  زيست اثرهايگزارش ارزيابي  –

...) سوزي و زلزله، سيل، فرسايش بستر، نشت در اثر شكستگي لوله، آتش(برنامه مديريت بحران شرايط اضطرار  –
 پذير قرارگرفته در حريم اي آسيبه براي بازه
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در مورد منابع آب  خصوص  به(طرح جايگزين براي عبور از حريم به همراه ارزيابي و مقايسه اقتصادي دو طرح  –
 ،)االبا حساسيت ب

اي، نصـب عاليـم،    شامل حفاظت كاتـديك، پـايش دوره  (در حريم  قرارگرفتهطرح حفاظت از لوله در محدوده  –
 )رساني حوادث و سيستم اطالع ها ياب نشت

 هاي دسترسي طرح جاده –

با توجـه   موردنظرحوادث، شامل برنامه مديريت بحران حادثه در محل  كاهش اثرهايبرنامه كنترل و جزئيات  –
 ...و يساز پاكآوري و  يت منبع، امكانات و تجهيزات جمعبه اهم

بـرداري ذكرشـده در بـاال ارائـه ضـوابط و مالحظـات فنـي و         مربوط به مراحل طراحـي، اجـرا و بهـره    يها در گزارش
در شرايط معمـول هـر    بايد برداري بهرهمرحله  يها گزارشمرحله اجرا ماهانه و  يها گزارش. محيطي ضروري است زيست
  .ماهانه، تهيه گردندطور   بهو در مواردي كه احتمال شكست خط لوله باالست،  بار  كياه سه م

  :استانداردها و مقررات ن،يقوان در لوله خطوطي طراح وي ابيريمس از قبل ميحر تيرعا الزامات :نكته -
 شــماره مصــوبه از 3 مــاده و IPS-E-PI-140 اســتاندارد زا) 9- 5( بنــد تيــرعا لولــه خطــوطي ابيريمســ هنگــام
ي هـا  فعاليـت ي طيمح ستيزي آلودگ رفع نامه نييآ« عنوان با 21/6/1388 مورخ رانيوز تياه  ه 40822ت /123952

  .است ي الزام »ينفت
 محـدوده  نيا در ديبا آنبراساس  و داشته ارتباط لوله خطوط ميحر نييتع به بند نيا: IPS-E-PI-140 استاندارد) 5-9( بند
  .1است آمده بند نيا در ميحر نيا نييتع به مربوط محاسبات نيچن هم. رديبگ انجام مجوز افتيدر اي ياراض تملك

                                                      
 بنـد  نيـ اي شـنهاد يپ مـتن . شود اضافه استاندارد نيا متن به ميحر دو نياي پوشان هم عدم بري مبني بند ديبا ،يآب مراكز ميحر نييتع ضوابط به اشاره با -1
 :بود خواهد ريزصورت  به

و ) محتـرم وزيـران   تيـا ه 18/12/82هــ مـورخ    29101ت /58977نامه شـماره   موضوع تصويب(هاي سطحي  دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب به باتوجه
منظـور كـاهش ريسـك آلـودگي در       ها به انجام شود كه حداقل تداخل حريم يا گونه چنين ضوابط تعيين حريم خطوط لوله، تعيين مسير خط لوله بايد به هم

 .آبي، رعايت گرددمراكز 
 نـوع  هـر  دفـن  و يـابي  مكان و نفتي هاي وردهآفر يا نفت انتقال خطوط و نفتي هاي انبار احداث: ينفتي ها فعاليتي طيمح ستيزي آلودگ رفع نامه نييآ 3 ماده

  .است ممنوع شرب آب كننده نيمات هاي  رودخانه و ها سدبالفصل  آبخيز هاي هضحو در نفتي هاي فعاليت از ناشي پسماند
در ) وزارت نيرو و وزارت نفـت (پس از صدور مجوز براي تملك اراضي واقع در حريم منبع آبي، در راستاي عبور خطوط لوله قبول شروط زير از سوي طرفين 

  :رسد نامه يا بندي از استاندارد ضروري به نظر مي قالب توافق
 از ناظران نماينده وزارت نيرو مبني بر رعايت استانداردهاي اجراييصحت اجراي خط لوله در حريم منبع آبي  هيداييدريافت ت -
 ازسوي بخش آب شده نييربطان تع اي منظم از خط لوله در حريم منبع آب و اعالم نتايج به ذي انجام بازديدهاي دوره -
 هاي مربوط به تعيين احتمال شكست خط لوله ليست  تكميل چك -
 قبول طرفين هاي فني مورد ييد كميتهاط لوله در صورت افزايش احتمال خطر يا افزايش ريسك آلودگي نفتي در صورت تتعمير، تعويض يا تغيير مسير خ -
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 ضوابط فني طراحي -3-2-1-1

هـاي   هاي مراكز آبي از ديدگاه وزارت نيرو، به دليل حساسيت باال نسبت به حوادث منجر به نشت و يـا آلـودگي   حريم
ضـوابط  . اي خواهند بود لحاظ طراحي نيازمند مالحظات ويژهشوند كه به  نفتي خطوط لوله، در زمره مناطقي محسوب مي

گنجانـده  ) IPS(هاي منابع آب در مجموعه استانداردهاي داخلي صنعت نفت  فني مخصوص طراحي خطوط لوله در حريم
اشـاره   تنها به ضوابط ويژه طراحي خطوط لوله در عبور از مراكز آبي و به شرح زير IPS-E-PI-140در استاندارد . اند نشده

  :شده است

 13-1-5-7 بند -

 برابـر  در ز،يـ خ ليسـ  نقـاط  و آبي بـاال  ارتفاع با مراكز ها، باتالق ها، رودخانه ريز ازي عبور لوله خطوطي داريپا حفظ
 ازي يكـ  كمـك  بـه ي ور غوطـه  وي عمـود  وي افقـ  محـرك ي روهـا ين ليـ قب از كيناميدروديه و كياستاتدرويي هروهاين

 :ريزي ها روش

 ضخامت لولهافزايش  •

 استفاده از وزن بتن پوشش لوله •

 مهارهاي متصل به زمين يا وزنه استفاده از ميل •

 مدفون كردن خط لوله •

هـاي   چنين در خاك هم. پايدار باشند ذكرشدهو خالي در برابر نيروهاي ) آزمايشي(خطوط لوله در دو حالت پر از آب 
 .آسيب رسيدن به لوله ضروري استبراي جلوگيري از  تر بيشضعيف و شرايط خاص، مالحظات 

 2-5-7 بند -

 حـوادث  نيا ازي ناش خسارت و اثرات كاهش يا و نشت به منجر حوادث و يخوردگي برا لوله خطوط نانياطم بيضر
 :شد خواهند گرفته كار به ها آن ازي بيترك يا و روش سه معمول طور  بهي طراح مرحله در) سكير تيريمد(

ــه خطــوط ضــخامت شيافــزا •  IPS-E-PI-140اســتاندارد  2ضــرايب طراحــي منــدرج در جــدول شــماره  : لول
كه ضـخامت   توضيح اين. ميزان افزايش ضخامت خطوط لوله در مقايسه با ساير شرايط خواهد بود كننده نييتع

تـر ضـريب    مقـادير كـم  (و ضرايب افزايش ضخامت  ANSI/ASME B 31.4خطوط لوله با استناد به استاندارد 
در اين جدول ضريب بـراي خطـوط   . از جدول مذكور اعمال خواهد شد) ي نتيجه خواهند دادتر ضخامت بيش
اين . شده است  در نظر گرفته 6/0ها برابر  هاي تقاطع با رودخانه و براي محل 72/0برابر  يطوركل  لوله انتقال به

در نظر  72/0شد نيز برابر  آهن احداث خواهند ه ها و يا خطوط را ضريب براي مناطقي كه خط لوله موازي جاده
لذا . شده است؛ اما براي مناطقي كه خط لوله در حريم مراكز آبي قرار دارد مالحظاتي اعمال نشده است  گرفته

  .رسد براي اين مناطق ضروري به نظر مي 72/0تر از  اعمال ضريب كم
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  حساس مناطق در نصب فواصل كاهش و انيجر خودكار كننده قطع و فشارشكني رهايش نصب •
 در رودخانـه  بـا  تقاطع يا و مجاورت كه يموارد در ژهيو به كيكاتد حفاظت يها ستگاهيا فاصله كاهش و نصب •

 :گردد مقارن ريز موارد ازي يك با رود ميحر بازه

o آهن ها و خطوط راه تقاطع يا موازي بودن با جاده 

o  كه احتمال بروز حادثه براي خط  ويژه در حين احداث خط به(تقاطع يا موازي بودن با خطوط لوله قديمي
 )يابد قديمي افزايش مي

 2-9 بند -

 بند نيا در. است شده  اشاره بند نيا در مختلف مقاطع در لوله خطوطي ابي ريمس و برداري نقشهي برا ازين مورد طيشرا
  :اند شده ذكر ريز شرح به لوله خط ريمس نييتعي برا ازين مورد اطالعات

هـا و   هـا، سـيالب   ها، گـذر از رودخانـه   لرزه ها، زمين ها، گسل لغزش زمين(محيطي  زيستاطالعات ژئوتكنيكي و  •
 ...)ن رودها، اطالعات هواشناسي وجريا

 ورندگي، سختي حفاري، نشست تحكيمياطالعات مربوط به نوع خاك در مورد ميزان خ •

 رزميني و سطحي در شرايط حداكثرييسطح آب ز •

 5-9 بند -

 ريـ ز شـرح  بـه  لوله خطوط ميحر ابعاد در ثروم عوامل) 1-5-9( بند در. دارد اختصاص لوله خطوط ميحر به بخش نيا
  :اند شده اعالم

 مدفون باشد ريغلوله مدفون يا  •

 قطر لوله •

 روش اجراي لوله •

 يماهور باشد يا كوهستاني يا تپه شود صاف زميني كه خط لوله روي آن اجرا مي •

 مسير لوله حاضر كشيده خواهند شد اي كه در آينده در امتداد خطوط لوله •

 اشتنوع و فشار مايعي كه در درون لوله جريان خواهد د •

به وزارت نفت، مراكز آبي و موارد مشابه نشـده   وابسته ريغ اتتاسيسمحيطي،  هاي زيست اي به حريم در اين بند اشاره
  .بر عدم تجاوز به حريم خطوط لوله است ديكاتو تنها 

 6-10 بند -

. شـود  كاسـته  سـك ير نيـ ا از ها نشانگر نصب كمك به ديبا باالست لوله خط به دنيرس  بيآس سكير كه يمناطق در
  :است يالزام گر نشان نصب ريزي ها تيموقع در بند نيا براساس
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 هر كيلومتر از مسير، •

 تغييرات ناگهاني مسير خط لوله، •

 مراكز آبي،ها و  آهن و رودخانه ها، ريل راه دو طرف محل تقاطع با جاده •

 محل تغيير ضخامت يا جنس لوله، •

 در محل انشعاب، •

 در محل اتصاالت و شيرآالت مدفون، •

 1-11 بند -

 مـوارد  بنـد  نيا مختلفي ها بخش در. اند شده ذكر بند نيا دري طراحي برا ازين موردي فن ضوابط و رودخانه با تقاطع
  :اند شده ذكر ريز

بـه نحـوي باشـد كـه طـول عبـوري از        بايـد كنـد   انتخاب مسير در مواردي كه لوله اجبارا از رودخانه عبور مي •
 .برداري برخوردار باشد در طول دوره بهره يريپذ نانيرودخانه از حداكثر اطم

از حـداكثر ارتفـاع سـيالب در     بايـد شوند، ارتفاع لوله  هايي كه در محل تقاطع با رودخانه باال آورده مي در لوله •
هـاي   ، رودهاي بـا سـيالب  يرانيهاي قابل كشت چنين مالحظات ديگري براي رود هم. محل، سه متر باالتر باشد

 .اند بسيار بزرگ و غيره در اين بند لحاظ شده

 .تعيين گردد IPS-E-TP-820 و IPS-E-TP-270بر مبناي  بايدمقطع لوله در محل تقاطع  •

 .اند وري و شرايط الزم براي آن نيز در اين بند لحاظ شده ر نيروي غوطهمقاومت در براب •

 .در دو طرف محل تقاطع بايد مطابق اين بند نصب گردند انيهاي قطع خودكار جر شيرها و دريچه •

  طراحيمحيطي در فاز  زيستمالحظات  -3-2-1-2
تقيم به حساسيت منـاطق اطـراف و   مس طور  بهشود  كه در مورد عبور خط لوله از درون رودخانه اعمال مي يمالحظات

هر رودخانـه و يـا مراكـز آبـي      برحسبآن رودخانه نسبت به آلودگي ناشي از نشت نفت به درون رودخانه بستگي دارد و 
 هـاي بررسـي اثر  2هـا شـامل    كلي مالحظات مربوط به عبور خطوط لوله از حـريم رودخانـه  طور  به. مختلف متفاوت است

بـه  انجام طـرح   هاياثرمحيطي شامل اين دو گروه از  زيست هايگزارش ارزيابي اثر ،بنابراين؛ مستقيم و غيرمستقيم است
و يك نسـخه   شده  هيته دلوله در حريم قرار خواهد گرفت باي خط كه اي مورد بازهدر  ها آنمدارك مربوط به  شرح ذيل و
در مورد مناطق با حساسيت اكولوژيك كه تحت نظارت سازمان محيط . ه گرددئبه نماينده وزارت نيرو ارا ييداتاز آن براي 
  .، ارسال خواهد شدييداتباشند، يك نسخه نيز براي سازمان مطبوع جهت دريافت  زيست مي
 و جزييات اجرايي عبور از رودخانهها  نقشه –

 اظت از محيط زيست در محدوده طرحبرنامه حف –
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 برنامه كنترل فرسايش –

 :شرايط اضطرار شاملهاي  برنامه –

 وقوع سيل •

 )هاي مختلف نشت سناريو(نشت نفت  •

 هاي حفاري نشت گل •

 يسوز آتش •

 مواد خطرناكنشت  •

 )پايش و بازرسي ويژه محدوده فوق(برنامه نظارتي بعد از اجرا  –

  مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي در مرحله اجرا -3-2-2
مراكز آبي در دو حالت قرارگيري در حريم و يا عبور از مركز آبي مالحظـات فنـي و    براي اجراي خطوط لوله در حريم

جنبـه   ،كانادا Pipeline Associated Watercourse Crossings ييدستورالعمل اجراي متعددي وجود دارد كه در ها روش
 2هـا در پيوسـت شـماره     ترين روش مهمبرخي از . اند توجه قرار گرفتهها به نحو مناسبي مورد  محيطي اين تكنيك زيست
  .اند آمده

  .بندي ارائه نمود توان در چند دسته هاي منابع آب را مي در مرحله اجرا، مالحظات خاص عمليات اجرايي در حريم
 اجـرا،  بـه  مربـوط  مالحظـات  IPS استاندارد از ريزي ها بخش در :مورداستفاده مصالح و جوش تست و ديبازد –

 :است شده آوردهي آب مراكز با لوله خطوط تقاطع نقاط در فشار تست انجام و جوشي رسزبا

• Transportation pipelines (onshore) (c-pi-140) 
• Welding of Transportation Pipeline (c-pi-270) 
• Transportation Pipelines (Onshore) Pressure Testing (c-pi-370) 

 اتتاسيسـ  ريسـا  و آهن راه لير جاده، رودخانه، با لوله خطوط 1تقاطع نقاط كيتفك عدم موارد، از يبرخ در ابهام نقطه
 شـدت  و تيـ اهم جـاده،  يـك  ريز در و رودخانه يك كنار در نشت خطر گرفتن نظر در يكسان با رسد يم نظر به كه است

 از. اسـت  شده ستهينگري آب مراكز به لوله، خورنده عامل يك عنوان  به تنها و شده  گرفته دهينادي آب منابع در نشت عواقب
 است نشده دهيد مختلف آب منابع انيمي تفاوت IPSي بندها از كي چيه در گريدي سو

 محـل  در هـا  آن دادن پوشـش  و لوله خطوطي رونيب جدارهي زكاريتم نحوه :لوله خطوطي كار پوشش وي زكاريتم –
 و شيپـا  و) رودخانـه  ريـ ز( محل در خطوط نياي جاگذار نحوه به مربوط مالحظات آب، منابعي ها ميحر با تقاطع

  :است آمده IPS استاندارد از ريز بخش دو در) يدائم يا وي ا دورهصورت  به( تقاطع محل در خطوط حفاظت
• Transportation pipelines (onshore) (c-pi-140) 

                                                      
1- Crossing 
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• Protective coatings for buried and submerged steel structures (e-tp-270) 
 منابع تيامن تاميني برا) روين وزارت( آب بخش ندهينما نظارت با فوقي استانداردها در ذكرشده موارد حيصحي اجرا

 با مقاطع در ژهيو  به آب منابع ميحر در مستمر وي ا دوره شيپا نيچن هم. رسد يم نظر بهي كافي نفتي آلودگ برابر در آب
 ضامن زين خطوطي نيبازب و شيپاي ها برنامه دري برداشتي ها داده ثبت و مربوطي ها نقشه و اسنادي گانيبا باال، تيحساس

  .بود خواهد مدت يطوالن دري آب منبع تيامن
 IPS-C-PI-370از) 5-7( بنـد  درجا كه  از آن: خطوط تست مراحل پساب يا وي ساختمان اتيعمل پساب هيتخل –

ي سـطح  آب منـابع  از براسـتفاده  حيترج لوله خطوطي اجرا از بعد تست و اجرا اتيعمل در كه شده اشاره (1)
 ارائـه  راسـتا  نيدرهمـ . بـود  خواهـد ي ضـرور  زيـ ن نـدها يفرآ نيـ ا ازي ناش پساب هيتخل در الزم توجه لذا است

 اسـتاندارد  نيا در لحاظ جهت نفتوزارت  به منبع،ي كاربر به توجه با آب منابع به پساب هيتخلي ها استاندارد
 .گردد آور الزام مربوط كار مانيپي برا پساب هيتصف حداقل زانيم تا استي ضرور

  هاي منابع آب مالحظات فني عبور خطوط لوله از حريم -3-2-2-1
  :باشند هاي منابع آب هستند به شرح زير مي كه در ارتباط با اجراي خطوط لوله در حريم IPSبندهايي از استاندارد 

  IPS-C-PI-140/2استاندارد  -
 حـال  در لولـه  خـط  ميحـر  در آالت نيماش و هينقل ليوسا تردد مورد در الزم دستورات بند نيا در -)b-5( بند •

 ارتباط در آب منابعي ها ميحر تر بيش تيحساس بر ديكامنظور ت ي بهبند كردن اضافه. است شده آورده احداث
  .استي ضرور اجرا، مرحلهي ترددها با

 بـه  دبايـ  بنـد  ايـن  مطـابق  آب منابع كنار در نشت محل به آسان و سريع دسترسي منظور  به -)d-1-1-6( بند •
 از نشـتي  مـواد  مشـكل  بـروز  صورت در كه نقاطي( آب منابع بر مشرف نقاط يا و آب منابع با لوله تالقي محل
  )لوله خط كار پيمان وظايف از( شود احداث دسترسي جاده) شد خواهد آبي منابع واردها  آن

 رودخانـه  حـريم ( رودخانـه  از عبور نقاط در را اراضي تملك است موظف طرح مجري بند اين مطابق -)7( بند •
 دبايشده  انجام اقدامات چنين هم. نمايد تامين خود هزينه به را نقاط اين امنيت و داده انجام) است نشده دهيد
 ناظر مهندسييد ات مورد كامل طور  به بايد ز،ين 1يياجرا جزييات و ها نقشه. گيرند صورت ناظر مهندسييد ات با

 .باشند دسترس در همواره و گرفته قرار

  
  
 

                                                      
1- Asbuilt 
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 IPS-C-PI-140/3استاندارد  -

حتما بر  دباي آب منابع از عبور در خاك پوشش عمق حداقل كه است شده اشاره بند اين در -)Note 2-7( بند •
 .باشد اجرايي هاي نقشهاساس 

  IPS-C-PI-140/7استاندارد  -
 در چنـين  هـم . شـود  گرفتـه  نظر در نبايد خمي گونه هيچ شوند داده بتني پوشش است قرار كه ييها لوله براي •

 اضـافه  فشار هرگونه از تا كند پيروي رودخانه مقطع عرضي طبيعي هاي انحنا از بايستي لوله ها رودخانه از عبور
 .شود جلوگيري لوله به

  IPS-C-PI-140/8استاندارد  -
 ژهيـ و  بـه  است؛ باز ها آن انتهاي و نداشته قرار برداري بهره مرحله در حاضر حال در كه هايي لوله -)4-3-2( بند •

 پوشـانده  يثرومـ  نحـو  بـه  مخصوص هاي كالهك لهيوس  به ديبا...  و ها جاده آبي، منابع با برخورد هاي محل در
  .شوند

 داده هـل  يـا  و 1نشده كشيده مقطع يك از عبور براي ضروري موارد در جز دار پوشش هاي لوله -)10-2-3( بند •
 در لولـه  خـط  بـه  آسيب هرگونه از تا گردد اجرا مناسب صورتي به لوله پوشش بايد اجباري موارد در و 2دنشون
  .شودي ريجلوگ شدن داده هل يا شدن دهيكش اثر در برداري بهره يا و اجرا زمان

 شـدن  ناپـذير  نفـوذ  از آبـي،  منبـع  يا رودخانه با تقاطع يك طرف دو در لوله خط شده دار پوشش قسمت بستن از قبل
 مـتن  در و بنـد  نيـ ا در آن فنـي  موارد كه شود حاصل اطمينان الكتريكي آزمايشات طريق از پوشش، و لوله ميان فاصله

 .است شده داده توضيح استاندارد

  IPS-C-PI-140/10استاندارد  -
  .كند مي بيان 3منابع آبيها يا  آبراهه از عبور نقاط در را لوله كردن مدفون از قبل اساسي هاي كنترل بخش اين

 مهندس از ييدات دريافت از قبل كار پيمان توسط كار اين انجام اما گيرند قرار خاك زير عايسر دباي لوله خطوط •
 خـارج  حتـي  و لوله روي خاك برداشتن درخواست دتوان مي ناظر مهندس انجام صورت در و است ممنوع ناظر

 .كند صادر را آن كردن

                                                      
1- Pull 
2- Push 
3- Waterways 
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 الزم اقـدامات  بايـد  دارد وجـود  لوله خوردگي احتمال كه مواردي و رودخانه از لوله عبور محل در -)1-5( بند •
 يـا  ماسـه  هـاي  كيسـه  بـا  را لولـه  روي خـاك  بايد مجري منظور همين به. پذيرد انجام لوله محل تقويت براي
 .كند متراكم يخوب  به را لوله روي اليه زمين طبيعي سطح تا و نموده تقويت سيمان و ماسه هاي كيسه

  IPS-C-PI-140/11استاندارد  -
  .است آبي منابع ازجمله مختلف موانع از لوله خطوط به مربوط ساخت مالحظات و ها دستورالعمل شامل بخش اين

 بـراي  هواشناسـي  و ژئولـوژيكي  هيدروگرافي، مطالعات انجام لزوم بر اي اشاره خالصه طور  به بند اين -)2( بند •
 ايـن  مـورد  در نـاظر  مهنـدس  ييـد ات دريافـت  از قبل كه شده اشاره بند نيا در ضمنا. دارد عبور مقاطع تمامي

 .بود نخواهد جايز اقدامي هرگونه انجام اجرايي هاي نقشه پيرامون چنين هم و مطالعات

 بزرگي ها رودخانه و ها درياچه از عبور -

 تـداوم  كننده كنترل عامل صحت كليه مشخصاتتاييد  ها، درياچه و بزرگي ها رودخانه از عبور در -)1-5( بند •
  .است برداري بهره و اجرا

ي هـا  روش تقـاطع،  محـل  يـا  رودخانـه  ازي عبور اليس سرعت و گذر محل عمق و عرض به بسته -)2-5( بند •
 مقطـع  در لوله اباندنوخي سنتي ها روش يا و مقطع ريز از لوله دنيكش سكو، از استفاده ليقب از عبور مختلف
  .شد خواهد استفاده

  .شوند دار پوشش و زيتمي نيرزميز لوله خطوط مشابه يستيبا آب ريز لوله خطوط -)5-5( بند •
 فـرو  به منجر كهي اضافي ها تنش برابر در لولهي ريقرارگ عدمي برا الزم توجهات ديبا اجرا، هنگام -)6-5( بند •

  .رنديگ صورت شد، خواهندي ا رهيدا حالت از خروج اثر در لوله كمانش يا ختنير
 محـل  در لولـه ي ريـ قرارگ از قبلي ستيبا رودخانه ازي عبور مقطع در لوله خطي ها جوشي تمام -)7-5( بند •

  .رنديگ قراري كيدرواستاتيه شيآزما شيپي وگرافيراد تست مورد ،نظر مورد
 برابـر  دري ريـ قرارگ يـا  و البيس برابر در مقاومتي براي ستيبا ها رودخانه ازي عبور مقاطعي تمام -)8-5( بند •

  .شوند محافظتي خوردگ وي زدگ زنگ

 ها ليمس از عبور -

 مـورد  در معمـول  موارد مشابه كم، بده باي ها آبراهه اي يفصلي ها رودخانه و ها ليمس از عبوري برا -)1-6( بند •
 2/1 از دينباي طيشرا چيه در لولهي باال خاك پوشش مقدار كه اين جز به شد خواهند اجرا لوله خطوطي اجرا
  .باشد تر كم متر

 بـزرگ ي هـا  رودخانـه  مـورد  در نـرخ  نيا( گردد يم نييتع ناظر مهندس توسط جوشي بازرس نرخ -)3-6( بند •
  )است بوده درصد 100
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 .بود نخواهد ازين مورد مقاطع نيا مورد در) فشار تست( شيآزما شيپ -)4-6( بند •

ي ها زهكش( هشتم و) ها قنات( هفتم ،)ها ليمس( ششم ،)ها رودخانه( پنجم يها بخش در اجرايي فني مشخصات كليه
  .است آمده) ياراض

  IPS-C-PI-270 (1)استاندارد  -
ـ  مراكـز  و ها رودخانه با لوله خطوط تقاطع محل در جوشي نيبازب -)Category 1-part C - 3-5-8( بند • ي آب

 .رديپذ انجام كامل صورت به ها جوش درصد 100ي براي ستيبا

  IPS-C-PI-370 (1)استاندارد  -
 محـل  در هـا  لولـه ي اجـرا  از بعـد  فشاري ها تست انجام به مربوط ژهيو مالحظات -)6-1-6( و) 5-1-6(ي بندها •

  .شوند مي شامل را) ها رودخانه( آب منابع با تقاطع
 لولـه  خطـوط ي نيبـازب  و تسـت  ويي اجرا اتيعمل در استفادهي برا كه است شده اشاره بند نيا در -)5-7( بند •

  .استي نيرزميز آب منابع به نسبت ها رودخانه وي سطح آب منابع از استفاده بر حيترج
ي سـت يبا لوله خطوط احداثيي اجرا اتيعملي برا ،يآب منبع هر از برداشت هرگونه از قبل ماه كي -)8-7( بند •

  .شود افتيدر مجوزي خصوص وي دولت از اعم صالح يذ مراجع از
 در) ها رودخانه(ي سطحي ها آب از استفاده صورت در كه آمده است بند نيا در) 5-7( بند به باتوجه -)13( بند •

 ،)inhibitor(ي خـوردگ  از كننده يريشگيپ مواد شاملي باتيترك وجود احتمال به توجه با ،ها لوله تست اتيعمل
hydrazine، ammonia يا/و magnetie، منـابع  ريسـا  يـا  رودخانه به ها پساب نيا هيتخل ،يديتولي ها پساب در 

 .رديگ صورت موردنظري آب منبعي استانداردها مطابق آب،

  IPS-C-TP-820استاندارد  -
  .شود نصب ديبا عبور محل طرف دو در آب منابع از عبور محل در كيكاتد حفاظت -)3-5-2-6( بند •
 آب و خـاك  از نمونـه  گـرفتن  ،رودخانـه  محـل  در كيكاتـد  حفاظـت  زاتيـ تجه نصبي برا -)1-2-6-10( بند •

 .استي ضرور رودخانه

  IPS-E-TP-270استاندارد  -
  .كند يم بحث خطوطي ها پوشش نحوه خصوصدر استاندارد نيا

ي هـا  تيـ موقع نيـ ا از كـه ي آب مراكز از عبور كه ها لوله پوشش مورد دريي ايجغراف مالحظـات  -)14-1-8( بند •

 .استيي ايجغراف خاص
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  IPS-E-TP-820استاندارد  -
  .دارد ارتباط و خطوط كيكاتد حفاظت به استاندارد نيا

 يـك  آهـن  راه ليـ ر و جـاده  از لولـه  خـط  عبـور  محل دري ستيبا كه است شده اشاره بند نيا در -)7-10( بند •
 منـابع  از عبـور  نقاط بهي ا اشاره اما شود احداث موردنظر مقطع در لوله خط كيكاتد حفاظتي برا 1شگاهيآزما
  .است نشدهي آب

  .است يها از سوي مجري خط لوله الزام محيطي بوده كه رعايت آن موارد فوق برخي از مالحظات فني و زيست

  منابع آبيهاي  از حريمعبور خطوط لوله محيطي  زيستمالحظات  -3-2-2-2
بخشـي از ايـن    .را داشـته باشـند  ت حـوادث  اخسـار افزايش آمادگي الزم براي جلوگيري از بايستي مجريان خط لوله 

  .شود ميكلي شامل موارد زير است اما تنها به اين موارد محدود ن صورت بهاقدامات 

  يطيمح ستيزي عموم مالحظات -
 برسد حداقل به رودخانه داخل در پروژهي اجرا زمان مدت •

 گردد حداقل طيمح به بيآس تا شودي ريگ بهرهيي اجراي ها روش نيتر مناسب از •

 يا شدهي خودداري ساختماني ها فعاليت از آن ميحر و رودخانه جانداران دمثليتول مشخصي زماني ها بازه در •
  .گردند محدود ها فعاليت نيا

  يال و گل به آب شدن آلوده ازي ريجلوگ و آب داشتن نگه زهيپاك •
  رودخانه ميحر و بستر راتييتغ رساندن حداقل به •
  رودخانه ميحر و بستر شيفرسا رساندن حداقل به •
  يحفار رسوبات وي ال و گل انيجر كنترل •
  دست نييپا در رود انيجر مداوم شيپا •
  رودخانه بستر در كار زمان در ها يماه وآمد رفت انيجر در تداخل عدم •
 بـه  احـداث  اتيـ عمل اتمـام  از پـس  رودخانـه ي كيدروژئولوژيه وي كيدرولوژيه ،يكيدروليه طيشرا بازگرداندن •

  آن هياول طيشرا
  رودخانه طيمح به آالت نيماش سوخت اي يحفار رسوبات وي ال و گل هرگونه نشدن وارد از نانياطم •
 ودهمحدي اصلي اجزا بهي جد و يدائمي ها بيآس نشدن وارد از نانياطم •

  :كه عبارتند از چنين در زمان اجرا بايد مالحظات متعددي عالوه بر موارد فوق در نظر گرفته شود هم

                                                      
1- Test station 
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  لوله خط عبور محليي جانما -
 صـورت  در. شود گرفته نظر در ديبا منطقه آن خاصي طيمح ستيز مالحظاتيي جانما اتيعمل انجام زمان در •

 .شود استفاده ديبا تجربهي دارا مشاوره خدمات از ديبا ازين

 محل انتخاب از. باشد عبور محل در اطراف مناطق و هابيش طيشرا گرفتن نظر در با ديبا عبور محليي جانما •
 از لولـه ي عبـور  مقطـع  امكـان  صـورت  در .شـود  زيـ پره ديـ با داريپا ريغ مناطق يا و كيباري ها محل در عبور

  .شوديي جانما رودخانه بر عمود رودخانه
. شـود  حاصـل  نـان ياطم ديبا لولهيي جانما زمان دري مهندسي ها فعاليتي برا ازين موردي فضا زانيم وجود از •

  .شود زيپره مجاور مناطق در تيفعال از تا شوند مشخص كامال ديبا تيفعالي فضاي مرزها
ي دپـو  وي اتيعمل كارگاه محل نيب فاصله متر 10 حداقل دهد مي اجازه منطقهي توپوگراف طيشرا كه يدرصورت •

 .شود گرفته در نظر رودخانهي ها كناره و آالت نيماش و زاتيتجه

 .شود گرفته نظر دري حداقلصورت  به زاتيتجهي دپو وي اتيعمل كارگاه محليي برپاي برا ازيي موردنفضا زانيم •

 هـا  نشـانه  و عاليـم  بـا  و نيـي تع واضـح  صورت به حساسي ها بخش يا مناطقي ستيبا لوله، خط عبور محل در •
 د،يينما مشخص

 .شود هيته مصور گزارشي ستيبا شوند محافظت ديبا كه منطقه در بارزي ها ويژگي تمام از •

 لوله خط از عبور احداث و ساخت محل كردن زيتم -

 رودخانه ساحل يا اطرافي ها بيش شيفرسا شيافزا سبب دتوان مي رودخانه از لوله خط عبور محل كردن زيتم •
 پـاك  مخرب هاياثر از كاستن منظور به ريز مالحظات. شود آب حركت ريمس در مانع جاديا وي گذار رسوب يا

 در عبور زمان در ديبا) رودخانه دري گذار رسوب و شيفرسا شيافزا( لوله خط عبور محل اطراف مناطق كردن
  .شود گرفته نظر

o شود انجام ديبا اتيعمل شروع از قبل ،شودي ساز پاك ديبا كهي مناطق تمامي گذار پرچم و كردن مشخص. 

o رساند حداقل به ديبا شيفرسا ازي ريجلوگي برا را اطراف مناطقي ساز پاك زانيم. 

o ريسـا  از اسـتفاده . شـود  استفاده اطراف يها بيدرش حركتي براي ريزنج چرخ آالت نيماش از امكان حد تا 
 .رساند حداقل به را آالت نيماش

 اتيـ عمل از قبـل ي كوتـاه ي زمـان  فاصله در و شود انداخته ريخات به امكان حد تا رود اطراف مناطقي ساز پاك •
 .شود انجام

  
  
 



 39  07/10/94    ها درياچه و ها رودخانه در ينفت يآلودگ حوادث سكير تيريمد -  سوم فصل

 

 منطقه خاكيي جا هجاب -

 آب انيـ جر كـردن  محـدود  يـا  مسـدود  ش،يفرسـا  زانيـ م شيافـزا  سبب دتوان مي منطقه زيخ حاصل خاك ييجا هجاب
ـ  زمان در ريز مالحظات. شود لوله خط احداث از بعدي اهيگ پوشش اياح عدم يا رودخانه  زيـ خ حاصـل  خـاك يي جـا  هجاب
  .شود گرفته نظر در ديبا منطقه

 .شودي ريجلوگ آن زدن يخ از و شده داري نگه خشكي محل در شده جابجا خاك امكان صورت در •

 و شـود  انداخته ريخات به رودخانهي ساحل مناطق و اطرافي ها بيش ها، دشت البيس يبردار خاك امكان حد تا •
 .شود انجام اتيعمل شروع از قبل از قبل درست

 .شود برگردانده منطقه همان به تا شودي گذار شماره مختلف مناطق از شده برداشت خاك •

 .نگردد يزدگ خي دچار خاك كه باشد يطيدر شرا خاك كندن •

 قـرار  باالتر آب سطح از و نشده مخلوط مصالح ريسا با كه يا گونه به شود دپوي مناسب محل در شده كنده خاك •
 در زاتيتجه و افراد تردد معرض در يا و باشد نداشته قرار رودخانه اطراف يها رواناب حركت ريمس در تا رديبگ

 .شودي ريجلوگ آن شدن شسته و شيفرسا از و نباشد كارگاه محل

 هـا  فعاليـت  زمستان فصل در يا و ماند خواهدي باق خود حال بهي اديز زمان مدت شده كنده خاك كه يدرصورت •
 .شود محافظت پوشش كي لهيوس  به كامال ،شود مي انجام

 .نشود وارد خاك بهي بيآس تا گردد موكولي گريد مناسب زمان به و متوقف كندن اتيعملي بارندگ مواقع •

 .گرددي ريجلوگ بهار فصل در برف ذوب از حاصل آب توسط منطقه خاك شدن شسته از •

بـراي ايـن   . شـود  تـامين رودخانه  دست نييپاجريان نصب لوله در عبور از رودخانه  اجراي عمليات هنگامبايد  •
نبايـد   شـود  مـي پمـپ   دسـت  نييپاآبي كه به سمت بايد توجه داشت كه . از پمپ استفاده كرد توان يممنظور 

  .رودخانه شود دست نييپاسبب فرسايش 

  )برداري بهره(مديريت ريسك حوادث آلودگي نفتي پس از اجرا  -3-2-3
خـط   بـرداري  بهـره  حوادث منجر به آلودگي نفتي در منابع آب در محل برخورد حريم منبع با خطوط لوله، در مرحله

برداري غلط واقع خواهند شد؛ امـا   اي ناصحيح و يا بهرهاين حوادث ناشي از طراحي نادرست، اجر. پيوندند لوله به وقوع مي
  .ثرندوهاي فيزيكي و قانوني در كاهش حوادث در اين دوره م درهرحال پايش مستمر و مداوم و اعمال برخي از محدوديت

  پايش مستمر -3-2-3-1
هاي ديگـر،   تقاطعها و يا  اي نسبت به ساير حريم پايش مستمر خطوط لوله نفت در حريم منابع آب به مالحظات ويژه

هـا و   لفـه وم. ثر و به هنگـام اسـت  وپايش م جهيدهنده كاهش ريسك نشت نفت درنت تجارب موفق جهاني نشان. نياز دارد
هـاي   ، اما ايراد وارده عدم تفاوت ميان لولهاند شده  هيو توص گرفته قرار يهاي پايش در استانداردهاي ايران موردبررس روش
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قـرار گيرنـده در    و يا اصوال عدم اشاره به خطـوط لولـه   و غيرهآهن  هاي گذرنده از جاده، ريل راه و لوله يگذرنده مراكز آب
نشـت نفـت از    كه يوزارت نفت مبني بر حفاظت از خطوط لوله است، درحال طرفه كيعلت، ديدگاه . حريم منابع آب است

هـا و اسـتانداردهاي    دسـتورالعمل . داشـته باشـد   تواند عواقب و نتايج متفاوتي به دنبال لوله، بسته به محل وقوع نشت مي
 .اند آمده 1هاي پايش خطوط لوله انتقال نفت در پيوست  مرتبط با سيستم

  اي پايش دوره -3-2-3-2
اي نيز وضعيتي مشابه پايش مستمر داشته و تعيين دوره بازگشت پايش، نحـوه ثبـت و بايگـاني اطالعـات      پايش دوره

  .در نظر گرفته شوند بايدو نوع پايش نكاتي است كه  پايشهاي حساس براي  برداشتي، تعيين محل
هـاي   پـايش . دار هستند اي را عهده  هاي مستمر و دوره بردار از خطوط لوله، وظيفه انجام پايش هاي بهره عموما سازمان

يسـه بـا   تـري نيـز در مقا   بـري بـيش   باشند كـه هزينـه و زمـان    تري مي هاي بيش تر و شامل بررسي اي معموال مفصل دوره
هاي مختلف خطوط انتقال بسته به ماهيت و كـاركردي كـه دارنـد،     هاي مستمر دارند و از طرفي ممكن است بخش پايش
 .اي مجزايي را نياز داشته باشند  هاي پايش دوره  برنامه

  برنامه مديريت خوردگي -3-2-3-3
لي براي برنامه مـديريت خـوردگي و   برنامه مديريت خوردگي شايد در قالب استاندارد قرار نگيرد اما تدوين دستورالعم

ايـن  . هاي مديريت خوردگي بر اساس ميزان اهميت در مقاطع مختلف در طول مسير لوله، امـري ضـروري اسـت    سيستم
 :تواند باشد برنامه شامل مراحل زير مي

 )يآب مراكز ميحر ازجمله( حساس مقاطع در يا و لوله رخطيمس طول دري ريپذ بيآسي ابيارز –

 شيپاي ها روشي ريكارگ  به –

 ها دادهي گانيبا و ثبت –

 يخوردگ با مقابلهي ها روش يريكارگ  به –

هاي مبتني بر نتايج  برداري، انجام برخي از تحليل روش مديريت ريسك شكست خطوط لوله در مرحله بهره نيثرتروم
  .پايش و محاسبه احتمال شكست است

ديگـر تصـويري از ريسـك را بـه      متغيرهايي است كه در تركيب با يـك معمول شامل برآورد  طور  فرآيند تحليل ريسك به
بدين . شده معتبر خواهد بود  نظر، تعدد و دقت برآورد انجام بسته به اهميت ارزيابي ريسك در محدوده مورد. گذارند نمايش مي

. حساسيت منطقه خواهد بـود  نظر و ، زمان، دقت مورد ريسك شكست خط لوله در يك منطقه تابعي از هزينه  معني كه برآورد
 :تواند باشد هاي منابع آب از اهميت بااليي برخوردار بوده و تابع عوامل زير مي برآورد ريسك شكست خط لوله در حريم

 نظر موردنوع مصارف مرتبط با منبع آبي  –

 ...)سن، جنس، ماده انتقالي و(مشخصات خط لوله  –
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 )رژيم هيدروليكي و هيدرولوژيكي( نظر موردمشخصات منبع آبي  –

 )آهن يا مسيرهاي مشابه  هدر منطقه، عبور جاده، را وآمد رفتنوع سكونت و (عوامل محيطي  –

 )ميزان خورندگي(شرايط آب و خاك  –

شرايط خط لوله و منبع آبي  كه  ينحو  باتوجه به موارد ذكرشده، فرآيند تحليل ريسك بايستي جامع و كامل باشد، به
شناخت پارامترهاي فوق عالوه بر نمايش شرايط موجود در طراحي برنامه مـديريت  . خوبي تبيين نمايد  را به يررسب مورد

 .ثر خواهد بودوبحران حوادث شكست احتمالي نيز م

  هاي تحليل ريسك گام -3- 3

  .شود هاي زير براي انجام فرآيند تحليل ريسك پيشنهاد مي گام
ها يـا قـوانين    اي از الگوريتم لوله شامل مجموعه  زيابي ريسك خطوطهاي ار مدل :سازي ريسك مدل -گام اول –

لولـه تعيـين خواهنـد      ها، ميزان ريسك را در طول خطوط هستند كه از اطالعات موجود و ارتباطات ميان داده
شـامل مـدل ماتريسـي، مـدل      هـا  آنتـرين   ترين شكل تـا پيچيـده   هاي ارزيابي ريسك از ساده انواع مدل. كرد

 .باشند ميگذاري  تي و مدل شاخصاحتماال

 تعـدادي  انتخـاب  براساس كه است گذاري شاخص مدل لوله، خطوط در ريسك ارزيابي براي مدل ترين معمول
 بندي بخش براساس نظر مورد هاي شاخص كه يهنگام يوزن ده نيا. كند مي كار ها آن به يازدهيامت و شاخص
 شـده،  روش ايـن  كـاربرد  افزايش سبب كه عواملي ترين مهم از. بود خواهد متغير لوله خط براي گرفته صورت

  :كرد اشاره ريز موارد به توان مي
 گويي پاسخ سرعت •

 بـه  توجـه  بدون و مرتب صورت به اطالعات برداشت و بوده مداوم پايش انجام كه يدرصورت( بودن هزينه كم •
 )گيرد انجام ارزيابي انجام

 بودن جامع •

 ميتصم پشتيبان سيستم يك عنوان  به كردن عمل تيقابل •

  شكست سكير سازي كمييي توانا •
تواند شامل كليه موارد مربـوط بـه يـك خـط لولـه از       اطالعات مي :ها داده يساز آمادهو  آوري جمع -گام دوم –

هاي مربوط به زمان ساخت از نحوه طراحي تا اجراي  هاي مربوط به بازديدها، اطالعات و داده قبيل تمامي داده
داري خط، حوادث  برداري و نگه ها، وضعيت محيط اطراف خطوط لوله، تاريخچه نحوه بهره ات نقشهخط و تغيير

هـاي   بـه توليـد سـري    ها نيز فعاليتي است كه منجـر   سازي داده آماده. گذشته در طول خط و ساير موارد باشد
  .شود زماني از اطالعات فرآوري شده، براي استفاده در مدل ارزيابي ريسك مي
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نـدرت ثابـت اسـت،      ريسك حادثـه در طـول خطـوط لولـه بـه      كه ييجا ازآن :بندي خط لوله بخش -سومگام  –
توانـد   بنـدي مـي   ايـن تقسـيم  . ثر خواهد بودوهاي مختلف در ارزيابي ريسك م بندي خطوط لوله به بازه تقسيم

  :براساس موارد زير باشد
  )ديناميك(ثابت است  ها آنخطوط لوله به مناطقي كه پارامترهاي ريسك در  بندي تقسيم •
  هاي قابل مديريت خط به بازه بندي تقسيم •
  :داشت نظر در دتوان مي را ريزي ها اريمع آب منابعي ها ميحر با ارتباط در لوله خط يبند بخشي برا •
  آب؛ منبع ميحر در شده واقع لوله خط طول •
 جـنس  رييتغ آب، ريز نبودن يا بودن مدفون ليقب از موردنظر آب منبع با ارتباط در لوله خط طيشرا رييتغ •

 خط ازيي ها بخش( رودخانهي كيدرولوژيه ميرژ با ارتباط در لوله خط تيوضع آن،ي خورندگ زانيم و خاك
  ؛)... و باشند داشته قراري شتريب خطر معرض دري البيس طيشرا در است ممكن لوله

  شد؛ خواهد لوله خط اشراف عدم يا اشراف كننده نييتع كهي آب منبع ميحر در كيتوپوگراف طيشرا رييتغ •
  .گردند لوله خط ديتهد باعث است ممكن كه ميحر در قرارگرفته مدفون وي سطحي ها سازه •
  ... و جداره ضخامت رييتغ رآالت،يش خم، وجود لحاظ به لوله خط طيشرا •

 ي خـط مـورد  هـا  بخـش در اين گام مدل منتخب براي هر يـك از قطعـات يـا    : ها ريسكارزيابي  -گام چهارم –
  .دهد ميگرفته و يك امتياز ريسك را به آن بخش اختصاص  قرار  استفاده 

ي مختلـف خـط   ها بخشبا در دست داشتن نتايج حاصل از ارزيابي ريسك براي  :مديريت ريسك -گام پنجم –
نساني براي مقابله با ريسـك   بهترين چيدمان تجهيزات و نيروي ا تصميم، لوله، به كمك يك سيستم پشتيبان

  :هاي زير است فرآيند مديريت ريسك غالباً شامل گام .خطر انتخاب خواهد شد در معرضنقاط 
  ها تحليل داده •
  تجمعي و تعيين روندها صورت به ها ريسكي  محاسبه •
  تدوين يك استراتژي مديريت ريسك جامع •
  اتاثر كاهشي ها عيين پروژهت •
  اگر؟...  ي ليست چگونه تهيه •

 انتخاب مدل مناسب ارزيابي ريسك شكست خطوط لوله -3-3-1

هاي منابع آب، مدلي ساده و پركاربرد است كه با  ارزيابي ريسك خطوط لوله در حريم شده برايو توصيه   مدل انتخاب
منظـور    بـه . احتمالي شكست خط لوله بر سالمت عمومي و محيط زيست توسعه داده شـده اسـت   هايدر نظر داشتن اثر

هاي ارزيابي و امتيازدهي در ايـن مـدل،    نظر، تعريف و تفسير مجدد برخي از معيارها و مالك تطبيق مدل با شرايط مورد
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ثر بر شكست خطوط لوله را وارامترهاي ماين مدل، مدنظر قرار گرفتن تمام پ. هاي آبي صورت گرفته است مطابق با حريم
  .اند در تبيين ريسك شكست يك خط لوله، معيارهاي منتخب در دودسته اصلي قرار گرفته. كند تضمين مي

 خط شكست سبب ندتوان ميي نيب شيپ قابل طور  به كه استي عوامل هيكل معرفي ها شاخص شامل :اول گروه –
 حاضـر  مـدل  در هـا  شـاخص  نيـ ا. شـوند  مـي  بـرداري  بهـره  و اجـرا  ،يطراحي پارامترها شامل عمدتا كه شوند
  .شد خواهند منجر شكست احتمال محاسبه به و شدهي ساز يكم

 خواهـد  برخـوردار يي بـاال  تيـ اهم از آب منابع مورد در كه هستند شكست جينتا ازي ليتحل شينما :دوم گروه –
 مـورد ي فـ يك صـورت   بـه  حاضـر  مـدل  در و نبوده شدن يكم قابلي فعل طيشرا در ها شاخص از گروه نيا .بود

  .اند گرفته قراري بررس
  .خواهد بود) 1-3(مجموع فرمول برآورد ريسك به شكل رابطه  در

 

  آن دهنده تشكيلرد ريسك شكست خطوط لوله و اجزاي وساختار برآ - 4-3شكل 

 اجزاي مدل برآورد احتمال شكست -3-3-2

ناشـي از آن بـر    هـاي چارچوب كلي ارزيابي ريسك خطوط لوله در برابـر حـوادث مختلـف و اثر    عنوان به )4-3(شكل 
 عنـوان  بـه اين نمودار جـداي از نمـايش كليـات و مراحـل انجـام كـار       . است ها آنسالمتي جوامع انساني و محيط زيست 

هـا   هـر يـك از شـاخص    دهنـده  ليتشكاجزاي . رود به كار مي ازيموردنهاي  ليستي براي كنترل محاسبه كليه شاخص چك
  .در نمودار فوق به شرح زير خواهد بود) تر روشنرنگ (

 سوم عامل شاخص -1
 % 20  ازيامت  20  تا  0  از  پوشش عمق حداقل  -الف
 % 20  ازيامت  20  تا  0  از  تيفعال سطح  - ب
 % 10  ازيامت  10  تا  0  از  يسطح رو اتتاسيس  -ج
 % 15  ازيامت  15  تا  0  از  خط تيموقع  - د
 % 15  ازيامت  15  تا  0  از  يعموم آموزش  -  ه
 % 5  ازيامت  5  تا  0  از  لوله خط ميحر طيشرا  - و
 % 15  ازيامت  15  تا  0  از  يزن گشت  - ز

     -------- --- ---------------------  
 %100  ازيامت  100  تا  0  از    
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 يطراح شاخص - 2
 % 35  ازيامت  35  تا  0  از  يطراح نانياطم بيضر  -الف
 %  15  ازيامت  15  تا  0  از  يخستگ  - ب
 % 10  ازيامت  10  تا  0  از  قوچ ضربه ليپتانس  -ج
 % 25  ازيامت  25  تا  0  از  يطراحي كپارچگي  - د
 % 15  ازيامت  15  تا  0  از  نيزم حركات  -  ه

     ---------------------------  
 %100  ازيامت  100  تا  0  از    

  يخوردگ شاخص - 3
 ي جو عوامل اثر دري خوردگ  -الف

  ازيامت  5  تا  0  از  جو معرض دري ريقرارگ - 1-الف  
  ازيامت  2  تا  0  از  يجو طيشرا - 2-الف  
  ازيامت  3  تا  0  از  يجو پوشش - 3-الف  
     -------------------- --------  
  %10  ازيامت  10  تا  0  از    

 ي داخلي خوردگ  - ب
   ازيامت  10  تا  0  از  محصولي خورندگ زانيم -1- ب  
  ازيامت  10  تا  0  از  يداخل حفاظت زانيم -2- ب  
     ---------------------------  
 %20  ازيامت  20  تا  0  از    

  زيرسطحيي خوردگ  -ج
  ازيامت  20  تا  0  از  سطح ريز طيمح - 1-ج  
  ازيامت  15  تا  0  از  خاكي خورندگ -1- 1-ج      
  ازيامت  5  تا  0  از  يكيمكاني خوردگ -2- 1-ج      
  ازيامت  25  تا  0  از  كيكاتد حفاظت - 2-ج  
  ازيامت  15  تا  0  از  ياثرگذار سطح -1- 2-ج      
  ازيامت  10  تا  0  از  تداخل ليپتانس -2- 2-ج      
  ازيامت  25  تا  0  از  )Coating( پوشش - 3-ج  
  ازيامت  10  تا  0  از  پوشش تناسب -1- 3-ج      
  ازيامت  15  تا  0  از  طيشرا -2- 3-ج      
     ---------------------------  
 %70  ازيامت  70  تا  0  از    

  نامناسب برداري بهره شاخص - 4
  ي طراح -الف

   ازيامت  4  تا  0  از  خطرات نييتع - 1-الف  
  ازيامت  12  تا  0  از  MAOP ليپتانس - 2-الف  
  ازيامت  10  تا  0  از  يمنياي ها ستميس - 3-الف  
  ازيامت  2  تا  0  از  مصالح انتخاب - 4-الف  
  ازيامت  2  تا  0  از  ها كنترل - 5-الف  
     ---------------------------  
 %30  ازيامت  30  تا  0  از    

   اجرا - ب
   ازيامت  10  تا  0  از  يبازرس -1- ب  
  ازيامت  2  تا  0  از  مصالح -2- ب  
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 ازيامت 2 تا 0 از )joining(ي جوشكار -3- ب  
  ازيامت  2  تا  0  از  يبسترساز -4- ب  
  ازيامت  2  تا  0  از  )handling( كارگيري به -5- ب  
   ازيامت  2  تا  0  از  پوشش - 6- ب  
     ---------------------------  
  %20  ازيامت  20  تا  0  از    

   برداري بهره  -ج
  ازيامت  7  تا  0  از  ندهايفرآ - 1-ج  
  ازيامت  3  تا  0  از  SCADA - 2-ج  
  ازيامت  2  تا  0  از  )drug testing( - 3-ج  
  ازيامت  2  تا  0  از  يمنيا تامين برنامه - 4-ج  
  ازيامت  5  تا  0  از  يدانيم مطالعات وي بردار نقشه - 5- ج  
  ازيامت  10  تا  0  از  آموزش - 6-ج  
  ازيامت  6  تا  0  از  يكيمكان مشكالت ازي ريشگيپ - 7- ج  
     ---------------------------  
  %35  ازيامت  35  تا  0  از    

   داري نگه  - د
   ازيامت  2  تا  0  از  يگانيبا -1- د  
  ازيامت  3  تا  0  از  يبند زمان -2- د  
  ازيامت  10  تا  0  از  ندهايفرآ -3- د  
     ---------------------------  
  %15  ازيامت  15  تا  0  از    

 ----------------------------------------------------------------------------------  
 ازيامت 400 تا 0 از مجموع شاخص كل    

  ارزيابي ريسك شكست خطوط لوله -3-3-3
دو مرحلـه اساسـي، محاسـبه احتمـال شكسـت و       شـامل  26در صفحه ) 1-3(ارزيابي ريسك شكست براساس رابطه 

از زمـان احـداث    هـا  مـدت  كـه  توجه به اينبا . است) پذيري منبع پذيرنده آالينده آسيب(تعيين ميزان خسارات محتمل 
گذرد و شـرايط رعايـت حـريم و تملـك      هاي منابع آب برخورد دارند، مي اي از خطوط لوله كشور كه با حريم بخش عمده

  .ها الزامي است است، برآورد ريسك شكست در مورد آن ها رعايت نشده آن اراضي در مورد
كه يكي از  با توجه به اين. هاي برآورد ريسك در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است ليست اين روش در قالب چك

صـورت عـدم   برداري، در  اجزاي تعيين ريسك شكست خط لوله شاخص طراحي است، در مورد خطوط لوله در حال بهره
در ) كارشناسان طراح يـا مجـري خـط    احيترج(هاي طراحي و اجرايي خط، دريافت نظرات كارشناسي  نقشهدسترسي به 

  .خواهد بودامتيازدهي الزامي 

  برآورد احتمال شكست خط لوله -3-3-3-1
سوم، شاخص خوردگي، شاخص طراحي و  خص عاملابه كمك چهار شاحتمال شكست خط لوله  )5-3(مطابق شكل 

  .محاسبه است قابل نامناسب برداري بهرهشاخص 
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  آن دهنده تشكيلساختار برآورد ريسك شكست خطوط لوله و اجزاي  - 5-3شكل 

 هاي ارائه ليست براي پر كردن چك. اند شده  هاي فوق ارائه برآورد امتياز هر يك از شاخصمنظور  زير به يها ستيل چك
  .است ضروري 2شده، مطالعه پيوست  

  ل سومشاخص عام -1

ص
شاخ

 
مل

عا
 

وم
س

 

 تعيين شده ازيامت ازيامت حداكثر يشنهادياز پيامت محدوده پارامتر

  20 ازيامت 20 تا 0 از پوشش عمق حداقل -الف
  20 ازيامت 20 تا 0 از تيفعال سطح - ب

  10 ازيامت 10 تا 0 از يسطح رو اتتاسيس -ج
  15 ازيامت 15 تا 0 از لوله خط محل - د
  15 ازيامت 15 تا 0 از يعموم آموزش-ه

  5 ازيامت 5 تا 0 از لوله خط ميحر طيشرا - و
  15 ازيامت 15 تا 0 از يزن گشت - ز

  100 ازاتيامت مجموع
 

  
  شماتيك شرايط عمق پوشش خط لوله - 6-3شكل 

  !هشدار
 حفاري ممنوع

 سطح زمين
 ترين عمق پوشش كم

 خط لوله دال بتني
 نوع عاليم هشدار
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  شماتيك شرايط عمق پوشش خط لوله - 7-3شكل 

  حداقل عمق پوشش -الف -1
 يشنهاديپ امتياز حاتيتوضپارامتر

لف
ا

- 
ورد

برآ
 ازيامت 

متر
پارا

 
قل

حدا
 

مق
ع

 
ش

وش
پ

 )
زن

و
يپ 

هاد
شن

ي 
20 

صد
در

( 

 از عبوري خطوطي ازدهيامت روش
  كشتيراني قابل هاي رودخانه

 اضافه فوق مقادير به امتياز اين(
 )شد خواهد

 صفر متر 5/1تا0بينآبسطحزيرلولهقرارگيريعمق
عمق حداكثر( متر 5/1ازشيبآبسطحزيرلولهقرارگيريعمق

 )لنگرها
3 

 7 لنگرها عمق حداكثرازشيبآبسطحزيرلولهقرارگيريعمق
  شدهنييتعامتياز

  كانال كف زير لوله قرارگيري عمق
 اضافه فوق مقادير به امتياز اين(

 )شد خواهد

 صفر مترسانتي60تا0
 3 مترسانتي90تا60
 5 مترسانتي150تا90

 7 اليروبي عمقحداكثرتامترسانتي150
 10 اليروبيعمقحداكثرازشيب

  شدهنييتعامتياز
  بتني پوشش

 فوق امتيازات به مجموع امتياز اين(
 )شد خواهد اضافه

 صفر پوششبدون
 5 پوششمترسانتي5/2حداقل

  شدهنييتعامتياز
  كلشدهنييتعامتياز

در  آن مقدار ترين كم بايد پوشش، عمقي برا رابطه نيادركهاستذكربهالزم.آيدزير بدست ميرابطهازشاخص ريز نيا امتياز محاسبه
 .باشد داشته اطمينان آن بودن روزبهوبودندقيقازبايدهايارزيابدرچنينهم.دادقراررا يبررس مورد ي محدوده

 پوشش عمق) m(×12/13=20تاحداكثرامتياز
 .استضروريلولهپوششبرايمتريكعمقحداقلهانامهآيين از بسياري توصيه مطابق

 ريسا با معادل خاك پوشش مقادير
 ها پوشش

 خاكي پوشش متر سانتي 20 متريسانتي5بتنيپوشش
 خاكي پوشش متر سانتي 30 متريسانتي10بتنيپوشش

 خاكي پوشش متر سانتي 60 بتنيغالف
 خاكي پوشش متر سانتي 60 بتنيدال

 حفاري عمليات كردن متوقف براي)مترسانتي90تا75عرضبه(هشدارنوارليقبازهشداردهنده عاليم از استفاده
شبكهونوار داشتن نظر در ي نحوه

 سوم عامل امتياز در محافظ
 متر سانتي 9 اضافي پوشش )محافظ(نوار هشدار

 متر سانتي 45 اضافي پوشش )محافظ(هشدارشبكه
 سوم عامل دسترسي براي مانعي آب عمق كه اند شده گرفته نظردراينفرضباامتيازاتاين.شودتربيش20ازنبايدفوق امتيازات مجموع: تذكر
 .است

 آبسطح 

 ساحل رودخانه
 مشاهده قبلي

 كف رودخانه

 خط لوله
 نما شده خط لوله رخ

متر5/1
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  سطح فعاليت -ب -1
 حاتيتوض شده تعيين وزنپارامتر

 - ب
ورد

برآ
 ازيامت 

متر
پارا

 
طح

س
 

( تيفعال
زن

و
يپ 

هاد
شن

ي 
20 

صد
در

( 

  باال فعاليت سطح با نقاط
 )امتياز صفر( 

 تيپرجمع مناطق
 وساز ساخت در حالمناطق

 )تر بيش و هفته در تماس 2( لوله خط يافتن برمبتنيمردميهايتماسزيادتعداد
 باشد ساز خطر كه اي جاده يا ريلباتقاطعيامجاورت

 زياد تعداد به مدفون اتتاسيسساير
 وحش اتيح طريق از مداومهايتخريب

 معمول لنگراندازيمحل
 اليروبي معمولمحل

 متوسط فعاليت سطح باي نقاط
 )امتياز 8( 

 متوسط جمعيتي تمركزبامناطق
 نيستند دكنندهيتهد كه غيرمعموليساختمانيهايفعاليت

 )ماه در عدد 5از تر كم( لوله خط با برخورديهاگزارشازكميتعداد
 منطقه در مدفون اتتاسيسكمتعداد

 كمتعداد با جانوران فعاليتازناشيهايآسيب

  پايين فعاليت سطح با نقاط
 )امتياز 15( 

 روستايي مناطق و كم جمعيتيتمركزبامناطق

 باشند سال در بار 10 از تر كم لوله با برخورد پيرامون گزارشات

  نگيرند انجام منطقه در رساني آسيبمعمولهايفعاليت
 )لوله زياد عمق يا سنتي ابزار با كشاورزي هاي فعاليت(

 باشند يمامتياز20يدارافعاليتبدونمناطق
  شدهتعيين ازيامت

 شودميمحسوبكليديعواملازيكيجمعيت فوق، بندي دسته در: تذكر
 است همراه استخر ساخت و سبز فضاي ايجاد حائل، ديوار ساخت فاضالب، و آب چاه حفر باغباني، حصاركشي،: قبيل از هايي فعاليت با جمعيت(

 )برخوردارند لوله خط با برخورد پتانسيل از كه

  رو سطحي اتتاسيس -ج -1
 يشنهاديپ امتياز حاتيتوضپارامتر

 -ج
ورد

برآ
 ازيامت 

متر
پارا

 
يس

تاس
 رو ات

طح
س

  ي
)

زن
و

يپ 
هاد

شن
ي 

10 
صد

در
(  

 10 يرو سطحاتتاسيسنبود
 صفر يرو سطحاتتاسيسوجود

 در
رت

صو
 

جود
و

 
يس

تاس
 نيا ات

قاد
م

 به ري
 صفر

افه
اض

 
 مي

وند
ش

 

 5 باشد متر 600ازشيبهااتومبيلعبورمحلتااتتاسيسفاصله
 2 باشد شده حفاظتمتر2يفاصلهبايحصاركمكبهمحدوده
  اتتاسيس وهااتومبيلعبورمحلبينمحافظنردهوجود

 )آهني لوله جنس از حايترج و متر سانتي 10 ضخامت به( 
3 

 عبور محلو اتتاسيس بين مشابهعملكردباهاييسازهيامترسانتي40قطربا(درختانازاي ديواره
 )ها اتومبيل

4 

 3 اتتاسيس و ها اتومبيل عبورمحلبين)مترسانتي10حداقلعرضوعمقبه(خندق
 1 هشداردهندهعاليموجود

  شدهتعيينامتياز
 عمليات يا نقليه وسايل برخورد شامل مدفون هاي بخش بامقايسهدرلولهخطوطيرو سطحاتتاسيس)سومعاملاز ناشي( هاي آسيب: تذكر

 .است كارانه خراب
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  رو سطحي اتتاسيسبرآورد امتياز پارامتر مثالي از  - 8-3شكل 

  محل خط لوله -د -1
 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

 - د
ورد

برآ
 ازيامت 

متر
پارا

 
حل

م
 

 خط
وله

ل
 )

زن
و

يپ 
هاد

شن
ي 

15 
صد

در
( 

 لوله خط محل پارامتر امتياز
 امتياز 15مسيردقيقبودنمشخص
 امتياز صفر مسيردقيقنبودنمشخص

 شدهنييتعامتياز

 ستميس از انتظار مورد مشخصات
 حفاري عمليات آغاز از شيپ استعالم

 شده يزير برنامه حفاري هاي فعاليت به مربوط اطالعات ذخيرهودريافتبرايظرفيتي
 لوله خطوط هشدار عاليم دقيق جانمايي براي حفاريانجاممحلبهنيرواعزام

 الزم هاي آموزش به همراهكامل گذاري عالمت و جانماييفرآيندهايانجام
 لوله مشخصات و عمق محل، شامل لوله خطوط دقيقهاينقشهداشتن
 كار آغاز از قبل) كاران پيمان(حفاران با نياز مورد جلساتوارتباطاتبرقراري

 حفاري هنگام ميداني بازديد
 ها نقشه بودنروز به از اطمينان برايسيستمي
 حفاري اتمام از پس اتتاسيس ازبازديد

در  لوله محل تعيين براي هايي روش
 يا اجرايي هاي نقشه وجود عدم صورت

 استعالم به گويي پاسخ سيستم

 RFيجستجوي ها روش
 يسيالكترومغناطي ها روش

 يسيمغناطي ها روش
Vacuum extraction 

 نيزمدرون به رادار امواج نفوذ
 يموردبررس محدودهي كيالكتر تيهدا

GPS از استفاده

باي ستيبا سامانه نيا. است ضروري حفاريعمليات آغاز از شيپاستعالمبرايسيستمياندازيراهلولهخطوطدقيقمحلتعيين منظور به: تذكر
 .باشد استعالمات بهيي پاسخگو آماده وقت تمام صورت به ،ينفتيهافرآوردهونفتانتقالاتتاسيسازشدهروزبهيهانقشه داشتن دست در

 درخت

150 ft

 موانع بتني

بزرگراه
 

 شيرآالت

 امتياز حفاظت
 درختان

 موانع بتني
 حصار

 فاصله از بزرگراه
 عاليم

2
4
2
0
1
9
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  آموزش عمومي- ه -1
 شده تعيين ازيامت يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

-ه
ورد
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 ازيامت 

متر
پارا

 
ش
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شن
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15 
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زده
تيا

ام
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متر
پارا

 
ش

موز
آ

 
موم

ع
 ي

  2 يعموميرساناطالع
  2 يدولتمقاماتباساالنهمالقات

  2 حفاروكارمانيپيمحليهاشركتباساالنهمالقات
  2 يگروهيهاآموزشيبرامنظمبرنامه
  4 منطقهساكنانباخانه به خانهتماس

 طهيحباارتباطدرحفارانوكارانمانيپيبرابروشورهاوجزوات ارسال
 كيهري كار

2  

  1 كارانمانيپاتينشردرساالنهغاتيتبل

  15 مجموع

 .شد خواهد دادهحيتوض سوم عامل از لولهخطوطيرياثرپذزانيممخاطبانبهبروشورهانيادر:تذكر

  شرايط حريم خط لوله -و -1
 يشنهاديپ وزن حاتيتوض پارامتر

 - و
 طيشرا

 ميحر
 خط

وله
ل

 )
زن

و
يپ 

هاد
شن

 5ي 
صد

در
( 

 ليقب ازموارد هيكل عاليم. هستندصيتشخقابلوضوحبههاگرنشانوعاليموبودهصيتشخ قابل كامال ريمس -يعال
 صيتشخ قابل زين عالمت يك حذف باي حت خط ريمس و داده نشان را... و قطر رييتغ ضخامت، رييتغ جهت، رييتغ

 .است
 ازيامت 5

 باشند،موجود همه عاليم كهيدرصورت.نداردوجودآنيرويچندانياهيگپوششوبوده زيتم ميحر - خوب
 .داد خواهند قرار ارياخت در خط تيوضع مورد دري خوب اطالعات

 ازيامت 3

 مورد ريمس قيدق نييتعي براي تربيشعاليمآهنراهوجاده،رودخانهمحلدرونبودهزيتم كامال ريمس - متوسط
 .است ازين

 ازيامت 3

 نييپاازكه اين يا و نبوده مشاهدهقابلباالازومحوشدهياهيگپوششباريمسنقاطازيبرخ در - متوسط ريز
 .ستندين ايگو يا و اند شدهن نصب يخوب به يا عاليم. ستين صيتشخ قابل يخوب به

 ازيامت 1

 ازيامت 1 .ستينصيتشخقابللولهخطريمس-فيضع
  شدهنييتعازيامت

 .است لوله خط ميحر بودنديبازد قابل و بودن دسترسدربودن،ييشناساقابلزانيميابيارزيبراياسنجهپارامتر نيا: تذكر

  زني گشت -ز -1
 يشنهاديپ وزن حاتيتوض پارامتر

 - ز
وره

د
 

شت
گ

 )
زن

و
يپ 

هاد
شن

ي 
15 

صد
در

( 

زده
تيا

ام
ي 

متر
پارا

 
 دور

شت
گ

 يزن 

 ازيامت 15 روزانهديبازد
 ازيامت 12 هفتهدربارچهار
 ازيامت 10 هفتهدربارسه
 ازيامت 8 هفتهدربار2

 ازيامت 6 باركيياهفته
 ازيامت 4 ماهدرنوبت1-4
 ازيامت 2 ماهدربار1ازتركم

 ازيامت صفر ديبازدبدون
  شدهنييتعازيامت

 .باشد نشده ارائه لوله تيوضع ازي گزارش ،يطوالني زمانمدتيبراكهيافتخواهديتربيشتياهميزمانيزن گشت: تذكر
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  :گردند گزارش و گرفته قرار يبررس مورد ديباي زن گشت يك در كهي موارد
 عوامـل  نيتـر  مهم از موارد همه( ها بيشي داريناپا و رودخانه سواحل شيفرسا ها، نشست ن،يزم لغزش: نيزم حركات

  )كرد خواهند واردي جد بيآس آن به لوله خط محل در وقوع صورت در كه هستند نيزم حركت
 لوله خط ميحري كينزد يا ميحر در وساز ساخت هرگونه: وساز ساختي ها فعاليت

 موجود باغات در رييتغ يا منظره رييتغ سازه، هرگونه احداث: ميحر به تجاوز

 گرها نشان و هشداردهنده عاليم رفتن نياز ب يا شدن كم

 باشند كرده تجاوز لوله خط ميحر به كه تصادفات وي لير ،يا جاده حوادث هرگونه

 يكار درخت نوع هر يا ديجد باغات جاديا

  سوم عامل توسط ،يزهكشي رهايمس و ها بيشي رو بر شده جاديا راتييتغ
  :بود خواهد ريز شرح به مختلف طيشرا دري زن گشتي زمان مقاطع

  ميحر به تجاوز هرگونه ازي ريجلوگ و ميحر بهي دسترس كنترلي برا برداري بهره معمول طيشرا در
  .است انجام حال در موردنظر محدوده در سوم عاملي سو ازي تيفعال كهي طيشرا در

  شاخص خوردگي -2
 شده تعيين ازيامت ازيامت محدودهشاخص ريز

ص
شاخ

 
ردگ

خو
 ي

 يجو عواملاثردريخوردگ-الف
  5 ازيامت 5تا0ازجومعرضدريريقرارگ- 1-الف

  2 ازيامت 2تا0ازيجوطيشرا-2-الف
  3 ازيامت 3تا0ازيجوپوشش-3-الف

  10 ازيامت 10تا0ازمجموع
 يداخليخوردگ-ب

  10 ازيامت 10تا0ازمحصوليخورندگزانيم -1- ب
  10 ازيامت 10تا0ازيداخلحفاظتزانيم-2- ب

  20 ازيامت 20تا0ازمجموع
 يرسطحيزيخوردگ-ج

  20 ازيامت 20تا0ازسطحريزطيمح-1-ج
  15 ازيامت 15تا0ازخاكيخورندگ-1-1-ج
  5 ازيامت 5تا0ازيكيمكانيخوردگ-2- 1-ج

  25 ازيامت 25تا0ازكيكاتدحفاظت-2-ج
  15 ازيامت 15تا0ازياثرگذارسطح-1-2-ج
  10 ازيامت 10تا0ازتداخلليپتانس-2-2-ج
  25 ازيامت 10تا0از)Coating(پوشش-3-ج
  10 ازيامت 10تا0ازپوششتناسب-1-3-ج

  15 ازيامت 15تا0ازطيشرا-2-3-ج
  70 ازيامت 70تا0ازمجموع

  100ازاتيامتمجموع
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  خوردگي در اثر عوامل جوي -الف -2
 شده تعيين ازيامت يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

لف
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ورد
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 ازيامت 
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ردگ
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  5 ياتمسفريخوردگ%50گرفتنمعرض قراردر- 1-الف
  2 ياتمسفريخوردگ%20يطيمحطيشرا-2-الف

  3 ياتمسفريخوردگ%30پوشش لوله-3-الف

 ياتمسفري خوردگ% 30 پوشش لوله
  1.5  پوشش% 50 پوشش تناسب
  1.5 پوشش%50طيشرا

  پوشش% 50 طيشرا

  طيشرا از% 50 يچشمي بازرس
  طيشرا از% 30مخرب  ريغي ها تست

  طيشرا از% 20مخربيهاتست
  10 مجموع

 )امتياز 5وزن پيشنهادي (در معرض اتمسفر  يريقرارگ -1-الف -2

 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

لف
ا

-1 - 
ارگ

قر
 در يري

ض
معر

 
سفر

اتم
  

)
زن

و
يپ 

هاد
شن

 )ازيامت 5ي 

 لوله كي يبراي ابيارزي پارامترها
 يفوالد

 ازيامت 0 هوا/آبمشتركفصل
 ازيامت 1 هاپوسته

 ازيامت 2 يبندقيعا
 ازيامت 2 هابست/هاگاهتكيه

 ازيامت 3 نيزم/هوامشتركفصل
 ازيامت 4 موارد ريسامعرضدريريقرارگ

 ازيامت 5 كدامچيه

  شده نييتع ازيامت
 نيتر سختي برا وقرارگرفته  هوامعرض در كه لوله خطازيبخشيبراراياتمسفريخوردگازيناشخطرنيتربيش ديبا ابيارز: تذكر

 .كند برآورديي هوا و آب طيشرا

  )از خوردگي اتمسفري% 20وزن پيشنهادي (نوع اتمسفر  -2-الف -2
 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

لف
ا

-2 - 
وع

ن
 

سفر
اتم

 
)

زن
و
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 از% 20
ردگ

خو
ي 

سفر
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 )ي

 چند متقابل اثري ازبنديامت
 اتمسفر از مشخصه
 لوله خطوط يبرخوردگ

 ازيامت 0 ييايميشو)باالنمك(ييايدر
 ازيامت 5/0 باالرطوبتوييايميش

 ازيامت 8/0 )باال نمك(ييايدر،يمرداب،يساحل
 ازيامت 2/1 بااليدماورطوبت

 ازيامت 6/1 نييپارطوبتوييايميش
 ازيامت 2 كميدماونييپارطوبت

 ازيامت 2 يعامل چيه بدون

  شدهنييتعازيامت

 كهي اتمسفري ها مشخصه
 رنديگ قرار شيپا مورد ديبا

 يا ديكلرا چون همي معدن باتيترك اي2CO يا نمك چون هميآلييايميشباتيتركيبرخ:ييايميشباتيترك
2SO بخشند عيتسر را فلز ونيداسياكس قادرند. 
 )گردد يمي خوردگ عيتسر به منجرباالتريدما(دماورطوبت
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  )خوردگي اتمسفري% 30وزن دهي (پوشش اتمسفري  -3-الف -2

 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر
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ا
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ش
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)
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30 %

ردگ
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ي 
سفر

اتم
 )ي

 ها لفهوم نيا از هركدامي فيكي بررس

 ازيامت 3 خوب
 ازيامت 2 متوسط

 ازيامت 1 فيضع
 ازيامت 0 وجودعدم

 برنامه تيفيك ،يبازرس برنامه تيفيك ،يده پوشش كاربرد تيفيك ،يده پوشش تيفيك :از عبارتند لوله پوشش خطوطيي كاراي فاكتورها: تذكر
 نقص اصالح

  )ارزيابي پوشش% 50وزن پيشنهادي (  تناسب پوشش -1-3-الف -2
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 حاتيتوض و يبند طبقه

بقه
ط
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براي 
يامتي 
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سب
تنا

 
ش
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پ

 

 و گرفته صورتي كاربردي ها جنبهي تمام بهي اديز توجه است، شده استفاده باال جزييات باي فن مشخصات از - خوب
 .است گرفته قرار استفاده مورد متناسب تيفيك كنترل ستميس

 .است منظم نظارت و تيفيك و كنترلي ها ستميس بدون اما فوق، موارد مشابه - متوسط

 .است گرفته صورت دقتيب و) ازهاين به توجه بدون(فيضعكنترلوپوششكاربرد-فيضع
 .است نشده كنترلي طيمح طيشرا شد،گرفته دهيناد مراحل شد،انجامنامناسبوحيناصحطوربهپوششكاربرد-وجودفاقد
  شدهنييتعازيامت

  )دهي پوششبرآورد % 50دهي  وزن(  وضعيت پوشش -2-3-الف -2
 حاتيتوض و بندي طبقه پارامتر

لف
ا

-3 -2- 
ضع

و
 تي

ش
وش

پ
 

 )
زن

و
ده 

ي 
50 %

ورد
برآ

 
ش

وش
پ

 )يده 

بقه
ط

 
بند

براي 
ي 

يامت
زده

ا
ي 

متر
پارا

 
ضع

و
 تي

ش
وش

پ
  

 و دهيد آموزش افراد توسطي بازرس نيا. ياتمسفري خوردگ نييتعيبراژهيوبهلوله،خطقيدقوكاملمنظميبازرس-خوب
 .شد خواهد انجام مشخصي ها ستيل چك پركردن قيطر از
 .رنديگ يم انجامدهيد آموزش افراد توسطيولنامنظمهايبازرس-متوسط

 .گيرد مي صورت دارمشكل نقاطي تصادف تيرؤبرهيتكباوكميبازرس-فيضع
 گيرد نمي انجامي بازرس گونهچيه-وجودفاقد

  شدهنييتعازيامت
 در شده برداشت اطالعات درستي گانيباوي مستندساز. رديبگقراريابيارزمورديستيبايبازرسبرنامهبودنقيدقوكامل: يبازرس: تذكر

 .شوند مي محسوبي بازرس ال دهياي ها برنامه ازي بخش مختلف،ي ها نوبت

  ها اصالح نقص -3-3-الف-2

 حاتيتوض و بندي طبقه پارامتر

الح
اص

 
ص

نق
 ها 

بقه
ط

 
بند

براي 
ي 

يامت
زده

ا
ي 

متر
پارا

 
الح

اص
 

ص
نق

 ها 

 آن موقع به ريتعمي براي زير طرح و شدهيگانيبا و ثبت شده بالفاصلهلوله،خطپوششدرشدهگزارشنقصهرگونه-خوب
 .گرفت خواهد انجام

 .شود مي ريتعم مناسب وقتدر و شده  گزارش نامنظمطوربهلولهپوشش خطيهانقص-متوسط
 .گيرد نمي صورت آن ريتعمي براي منظم اقدام و شود نمي گزارششهيهموهموارهلولهپوشش خطيهانقص-فيضع

 لوله پوشش خطدر موجودي ها نقص بهتوجهعدمياكمتوجه-وجودعدم
  شدهنييتعازيامت
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  خوردگي داخلي-ب -2

 )داخليپتانسيل خوردگي % 50دهي  وزن(خورندگي محصول  -1-ب -2

 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

 -1- ب
دگ

ورن
خ

ي 
ول

حص
م

 
)

زن
و

ده 
ي 

50 %
انس

پت
 لي

ردگ
خو

ي 
اخل

د
 )ي

 ها دروكربنيه
 )خام نفت(

 3 انيجريهامشخصه
 7 يخورندگنرخرييتغ

 كند، يم ديتول را ممكن حالت نيبدتر كه ريمتغ دو ازي بيتركيستيبالوله،خطوطشكستسكيرتيريمديهابرنامه نيتدو در: تذكر
 گرفت خواهد قرار نظر مد ،يواقع بيترك لوله خطوطي فعل تيوضع شيپا مورد در. كردي ابيارز

 يخورندگ نرخ رييتغ+ انيجري ها مشخصه= محصولي خورندگ

  روش اول محاسبه خوردگي داخلي

 شده تعيين ازيامت يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

 - ب
ردگ

خو
ي 

اخل
د

(ي 
زن

و
يپ 

هاد
شن

ي 
)ازيامت% 20

دگ
ورن

خ
ي 

ول
حص

م
 

50 %
ردگ

خو
ي 

اخل
د

 ي

  7 محصولي خورندگ% 70ي خوردگ نرخ رييتغي ها ليپتانس - 1-1- ب
  2 ازيامت 7 از %30 زاتيتجه

M&O 2 ازيامت 7 از% 30 و  
  3 ازيامت 7 از %40 انيجر سرعت

  3 محصولي خورندگ% 30 انيجر خطوطي ها مشخصه -2- 1ب 
  1 ازيامت 3 از% 40 جامدات ازي ناشي خوردگ

  2 ازيامت 3 از %60 آب با مرتبطي خوردگ
  10 مجموع

  10 يداخلي خوردگ% 50 ها يريشگيپ

  روش دوم محاسبه خوردگي داخلي
 يشنهاديپ وزن حاتيتوض پارامتر

يامت
زده

ا
ي 

اده
س

 
 شده

برا
 نييتعي 

دگ
ورن

خ
ي 

ول
حص

م
 

ي خوردگي برا شده حيتشر جزييات مقدار كهي موارد در
ي خوردگ ليپتانسي ازدهيامتي برا ستين ممكني داخل

 .است شنهادشدهيپ سادهي طرح

 ازيامت 0 يقوي خورندگ
 امتياز 3 متوسط خوردگي

 امتياز 7 خاص و ويژه شرايط تحتي خورندگ

 امتياز 10 )خورنده ريغ(ي خورندگ تيخاصبدون
  شدهنييتعوزن
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  پتانسيل تغيير نرخ خوردگي -1 -1-ب -2

 ازيامت  حاتيتوض وي ازدهيامت  پارامتر
  يشنهاديپ

 ازيامت
  شده تعيين

انس
پت

 رييتغ لي
رخ

ن
 

ردگ
خو

  ي

ي ازدهيامتي براي بند طبقه
 نرخ رييتغ ليپتانس پارامتر

  يخوردگ

 ونيلتراسيفي برا كهي امكاناتوزاتيتجهيابيارزويبررس:زاتيتجه
   2  .رنديگ يم قرار استفاده مورد انيجري ها آلودگي و ها يناخالص

ي آلودگوجود به برداري بهره پرسنلييگوپاسخنحوهيابيارز:M&Oتجارب
    2  .لوله خط داخل انيجر در

 و سرعتحداكثري بررس: لوله خطدريانرژسطحنيباالتروسرعتنيباالتر
 بر طيشرا نيا اثر و لوله خط از يبررس مورد مقطع در ممكن انيجري انرژ

  3  .لوله وارهيد شيفرسا

  

 و سرعتحداقلي بررس: لوله خطدريانرژسطححداقلوسرعتحداقل
ي خوردگ بر آن اثري ابيارز و يبررس مورد مقطع در انيجري برا ممكني انرژ

  .يانتقال ماده و لوله خط تماس زمان شيافزا اثر در ها وارهيد
  

 توان رييتغ به پارامتر نيا
 دري انتقال مادهي خورندگ

  دارد ارتباط رمعموليغ طيشرا

      لوله خط به محصولليتحونديفرآرييتغ
      ها آني خراب احتمالياوتاسيساتانتقالتوانرييتغ

      لوله خط به محصول ليتحو تاسيساتازدارينگهوبرداريبهرهاتيعمل
 رييتغ ليپتانس« پارامتريي نهاي ابيارز بري نگاه با شده، هيته گزارشاتياشدهانجاممشاهداتبراساستواندميفوقيفاكتورها بهي ازدهيامت: تذكر

  رديگ صورت خط برداران بهره و نيمتخصصي نظرخواه با و »يخوردگ نرخ

 )از خوردگي داخلي% 50 يشنهاديوزن پ(ها  گيري پيش -2-ب -2

 شده تعيين امتياز ي شنهاديامتياز پ حاتيتوض پارامتر

 -2- ب
ش

پي
 

ري
گي

  ها 
)

ن پ
وز

ي
هاد

شن
 ي

 از% 50
گي

ورد
خ

 
لي

داخ
( 

يامت
زده

ا
ي 

متر
پارا

يپ 
 يريگ ش

  0 است نگرفته صورت ياقدام چيه
  2 لوله داخل شيپا

  4 يخوردگ روند كند كننده يا بازدارنده مواد تزريق
  5 )ستين خورندهي انتقال ماده( رانهيشگيپ اقدامات به ازين عدم

  3 يپوشش داخل
  3 متناسب برداري بهره قالب در الزم اقدامات

  3 يران گيپ
  10 ازاتيامت مجموع

 شد خواهند بسته جمع 10 سقف تا ازاتيامت ريز موارد از مورد چندي ريكارگ به صورت در: تذكر

  يرسطحيزخوردگي  -ج -2
  :بود خواهد ريز عمده بخش سه در يرسطحيز خوردگي خطر

  لوله، اطراف محيطي رسطحيز طيشرا -1
  كاتدي حفاظت -2
  شود مي  زده تخمين و شده بررسي دهي، پوشش -3
 



 ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت     07/10/94 56

 

 شده تعيين امتياز يشنهاديپ امتياز حاتيتوضپارامتر

 -ج
گي

ورد
خ

يز 
طح

رس
( ي

زن
و

يپ 
هاد

شن
ي 

70(% 

- 1-ج
 طيمح

يز
طح

رس
 ي

  15 خاك خورندگي -1- 1-ج
  5 مكانيكي خوردگي -2- 1-ج

  20 مجموع

 - 2-ج
ظت

حفا
 

دي
كات

 

  CP( 15( كيكاتد حفاظت ستميسيي كارا-1- 2-ج

 -2- 2-ج
يل

انس
پت

 
خل

تدا

  AC 2 با مرتبط - 1-2- 2-ج
  1 يگذار پوسته - 2-2- 2-ج

 DC با مرتبط - 3-2- 2-ج

  1 تلوريك هاي جريان
  DC 3 ريل

  3 يخطوط خارج
  25 مجموع

 - 3-ج
ش

وش
پ

  10 تناسب-1- 3-ج
  15 تيوضع -2- 3-ج

  25 مجموع
  70 كل مجموع

 استي كيگالوان سلولليتشكلوله،خطيبراخطرنيترعمده:تذكر

  محيط زيرسطحي -1-ج -2

  )درصد 15وزن پيشنهادي (خورندگي خاك  -1-1-ج -2
 داشـتن  هـدف  گزارش نيا در .رديگ صورت نهيزم نيا در مختلف تجارب ياي كارشناس هاي قضاوت هيبر پا ها دهي وزن
  .استي كاف فوق اعداد از استفاده لذا است، كوچكي مقطع در لوله خط تيوضع ازي ا ساده برآورد

 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر
 -1- 1-ج

گي
رند

خو
 

اك
خ

  
)

زن
و

يپ 
هاد

شن
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15 
صد

در
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يامت
زده

ا
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متر
پارا

 
مت

قاو
م

 
كتر

ال
 يكي

 0 خاكي باالي خورندگ و ohm/cm 1 از تر كمي كيالكتر مقاومت
 5 متوسطي خورندگ تيخاص با اي ohm/cm 1.5 تا 1 نيبي كيالكتر مقاومت
 10 فعالي خوردگ آثار مالحظه بدون) نييپاي خورندگ ليپتانس( باال مقاومت
 0 )اطيبااحت( باالي خورندگ زانيم وي كيالكتر مقاومت از اطالع بدون

  شده نييتع ازيامت

 خاك خورندگي امتياز)= خاكي كيالكتر مقاومت( ]+pH)+[خاك رطوبت)+statsgo)+(MIC)فوالد  خوردگي(

 است خاك و لوله ميمستقتماسبرفرضموارداغلبدر:تذكر

  )5 يشنهاديپ ازيامت(اثرات خوردي مكانيكي -2-1-ج -2
  حاتيتوض  پارامتر

  مكانيكي خوردي اثرات-2- 1-ج
  )5 يشنهاديپ ازيامت(

 ،)SSCC( سولفيد تنش ازي ناش يخوردگ ترك ،)HSCC( يدروژنيتنش هازيناشيخوردگتركشامل
 فرسايش و خوردگي خستگي هيدروژني، شدگي ترد يا) HIC( هيدروژني اتصال ازي ناش يخوردگ ترك

  .است
   شدهنييتعازيامت
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  حفاظت كاتدي -2-ج-2

  )CP(كارايي سيستم حفاظت كاتديك  -1-2-ج -2

 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

 -1- 2-ج
كارا

ي 
ي

يس
تم

س
 

ظت
حفا

 
اتد

ك
ي

 ك

 پارامتر بهي ازدهيامت

 15 خوب
 10 متوسط

 5 فيضع

 0 اطالع بدون

 اطالعات برداشتي ها بازهي ابيارز

 حالت بهترين ماه 6 از تر كم

 متوسط سال يك تا ماه 6

 ضعيف سال يك از بيش

  شدهنييتعازيامت
ي دهايبازدي برا شده هيتهي ها برنامهاجرا نحوه به توجه با و لولهخطبرداربهرهكارشناساننظربر اساسپارامترنيابهيازدهيامت :تذكر

 .شد خواهد انجام ،يا دوره

  )از پتانسيل تداخل %20وزن پيشنهادي ( ACتداخل مرتبط با  -1-2-2-ج -2
  يشنهاديپ ازيامت  حاتيتوض  پارامتر

  AC با مرتبط تداخل - 1-2- 2-ج
  )تداخل پتانسيل از %20ي شنهاديپ وزن(

وجود لوله خط ازي متر1000يمحدودهدرACيفشارقومنبعچيه
  3  ندارد

ي ها روش اما دارد، وجودلولهخطاطرافدرACيفشارقومنبع
  2 تا 1  اند گرفته قرار مورداستفاده لوله  خط از محافظت

اقدام گونه چيه و داردوجودلولهخطاطرافدرACيفشارقومنبع
  0  است نشده اعمالي ا رانهيگ شيپ

   شدهنييتعازيامت

 )از پتانسيل تداخل %70وزن پيشنهادي ( DCتداخل مرتبط با  -3-2-2-ج -2
  حاتيتوض  پارامتر

  DC با مرتبط تداخل - 3-2- 2-ج
 )تداخل پتانسيل از% 70ي شنهاديپ وزن(

 در و داده كيگالوان سلول يك ليتشكخاك ريز دري فلز سازهدوك،يكاتدحفاظتستميسنبودصورتدر
 زين فاكتور نيا ازيامت. باشد سازه دو هر دري خوردگي گو پاسخي ستيبا كيكاتد حفاظت ستميس وجود، صورت

 .شد خواهد داده هيهمسا سازه وجود عدم و وجود حالت دو در

 )درصد از خطر خوردگي 25پيشنهادي وزن (پوشش  -3-ج -2

 شده تعيين ازيامت يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

  پوشش - 3-ج
 خطر از درصد 25ي شنهاديپ وزن(

 )يخوردگ

  5/1 پوششتناسب-1-3-ج
  5/1 طيشرا-2-3-ج

 ازاتيامت. گيرد مي صورت مختلفي هاوزن باي ول آني اصل مشخصهچهاربر اساسفاكتورنيابهيازدهيامت
 .شوند مي اعمال 3-الف بند مشابه
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  شاخص طراحي -3
 شده تعيين ازيامت ازيامت پارامتر شاخص

 يطراح شاخص

  35 ازيامت 35 تا 0 از يطراح نانياطم بيضر -الف
  15 ازيامت 15 تا 0 از يخستگ- ب

  10 ازيامت 10 تا 0 از قوچ ضربه ليپتانس -ج
  25 ازيامت 25 تا 0 از يطراحي يكپارچگ- د

  15 ازيامت 15 تا 0 از نيزم حركات- هـ

  

 يطراح شاخص بر موثري پارامترها

 نانياطم بيضر

 فشار حداكثر
 نرمال فشار

 مواد استحكام
 لوله ديواره ضخامت
 يخارجي بارگذار

 لوله قطر
 مختلفي ها بخش و شيرها ها،بست استحكام

 خستگي

 فشار سيكل مقدار
 فشار سيكل بازگشتدوره

 موادي سفت
 لوله ديواره ضخامت بهقطر نسبت

 موج پتانسيل

 سيال حجم مدول
 لوله تهيسياالستمدل
 جريان شدن سدنرخ

 جريان سرعت

 ها سنجي صحت

 يسنج صحت انجامخيتار
 فشار تست سطح

 كار حين در بازرسيتكنيك
 كار حين در بازرسيدقت

 زمين هاي ييجا هجاب

 اي لرزه تكان
 گسل ييجا هجاب

 فرونشست
 لغزه نيزم
 رودخانه ساحل فرسايش
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 )درصد 35 يشنهاديوزن پ(ضريب اطمينان  -الف -3

 پيشنهادي ازيامت حاتيتوض پارامتر

لف
ا

- 
 بيضر

نان
طمي

ا
 )

ن پ
وز

ي
هاد

شن
 ي

35 
صد

در
( 

 شاخص ازيامت=35*(t-1) اول روش

 t مقدار بر اساس دوم روش

 ازيامت tمقدار
 )هشدار( -10 1ازتركم
1-1.1 3.5 

1.11 -1.2 7 
1.21 -1.4 14 
1.41 -1.6 21 
1.61-1.8 28 

 35 1.81 از تر بيش
 =t لوله وارهيدي فعلضخامت/باشدديبا كهيضخامت

  شدهنييتعازيامت
 آمد خواهد به دست نانياطم بيضر بدون و لوله خطي كاربرويطراحياستانداردهابهتوجهباكسرنيامخرجمقدار: تذكر

 )درصد 15وزن پيشنهادي (خستگي  -ب-3

 لوله خطوط در آن راتييتغ بازگشت دوره و فشار ازي مختلف باتيترك بر اساسي خستگ ازيامت پارامتر

 - ب
ستگ

خ
(ي 

زن
و

يپ 
هاد

شن
ي 

15 
صد

در
(  

 يموردبررس زمان دروقوعتعداد فشار
 106 از شيب 105-106 104- 105 103- 104 103 از تر كم MOP از درصد

100 7 5 3 1 0 
90 9 6 4 2 1 
75 10 7 5 3 2 
50 11 8 6 4 3 
25 12 9 7 5 4 
10 13 10 8 6 5 
5 14 11 9 7 6 

  شده نييتع ازيامت
بر  سپس و شده استخراج لوله خطي براممكن فشار حداكثر مقداريموردبررسمقطعدرلولهخطيفنمشخصاتومدارك بر اساس ابتدا: تذكر

 گرفت خواهد قرار يبررس مورد آن در فشار نوسانات خط، از برداري بهره نوع يا وي طيمح طيشرا اساس

 )درصد 10وزن پيشنهادي (پتانسيل موج  -ج -3

 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

 -ج
انس

پت
 لي
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 ريسا و خام نفت مورد در( انيجر وصل و قطعي ها ريش باالدست مقاطع در- باال وقوع احتمال
 )ريناپذ تراكم االتيس

 ازيامت 0

 ازيامت 5 ها كننده كنترل به مجهز مقاطع در فشار شيافزا وقوع طيشراي برا -نييپا وقوع احتمال

 ازيامت 10 پمپ و ريش بدون مقاطعياوريپذتراكماالتيس-ريناپذامكان

  شده نييتع ازيامت
 .گيرد مي قرار مالك MOP فشار از تر بيش% 10 از شيبمقداربافشارسات،يمقاانجامجهتياريمعداشتنيبرا: تذكر
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ي ناش فشار اضافه كننده كنترل زاتيتجه نصب ليقب ازي موارد از ديبا ابيارز پارامتر، نيا بهي ازدهيامت وي ابيارزي برا
 تيريمد توان وي ناگهان فشار شيافزا كنترل و وقوع ليپتانس از بردار بهره علم زات،يتجه نيا حيصح عملكرد قوچ، ضربه از

  .كند حاصل نانياطم ط،يشرا

 )درصد 25وزن پيشنهادي (صحت سنجي  -د -3

 حاتيتوض پارامتر

 - د
حت
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يپ 
هاد

شن
ي 

25 
صد

در
(

 لوله خط نقص عدم نييتع مراحل
 يانتخاب بازه يك در

  لوله خط عملكرد دري ناهنجار و ديتهدهرگونهرفعوجستجو
 )لوله خطوطي بازرس و شيپا شامل(

 عنوان تحت گزارش، نيا در كه استي مراحل شامل( ندهيآدرمحتملداتيتهدازيريجلوگوزيپره
 )اند گرفته قرار يموردبررس مختلفي ها شاخص

  شده نييتع ازيامت
 .باشند يم ILI و فشارتستي نفتي ها فرآوردهونفتانتقالخطوطيادورهيسنجصحتيهاروشنيتر جيرا: تذكر

  )درصد 15وزن پيشنهادي (حركات زمين  - ه-3

  
  :از عبارتندي آبي ها ميحر از لوله گذرنده خطوط مورد در الزم طيشرا

  باشد كرده قطعي آب منبع ميحر در را ييها گسل لوله خط –
 سـال  چنـد ي طـ  در بيش است ممكن( باشد شده داده عبور داريناپا دار بيش سطحي رو يا داخل از لوله خط –

  )باشد شده داريناپا رياخ
  باشند، نشست حال در لوله ريز بستر يا نيزم –

  :از عبارتند شد خواهند نيزم حركت به منجر كه محتمل حوادث
 حركـت  ،فشـان  آتـش  ،يسـونام  رسـوبات، حركـت   سنگ، لغزش ،)ييگرا روان(ماسه  جوشش خاك، شيفرسا لغزش، نيزم
 آب انتقـال  كانـال  بيتخر ،)ها درياچه و رودها كناره بيش در لوله خطي ريقرارگ موارد در( لوله ريز مواد شدن شسته ها، گسل
  .گردد لوله خط ديتهد سبب كهي جهت در رود ريمس رييتغ لوله، خطي كينزد در رودخانه سواحل شيفرسا لوله، مجاور

 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض وي بند طبقه پارامتر

 - هـ
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 خسارات و تلفات اتفاقات ليقب نيا بروز اثر در يا و شده ثبت ها آن در نيزم حركات سابقه كهي مناطق: باال
 شد خواهد وارد نظر موردي آب منبع بهي نيسنگ

 ازيامت 0

 تحترا آن حتما لوله خطي ريقرارگعمقوتيموقعليدلبهامااستنيزمحركتاحتمال: متوسط
 .داد خواهد قرار تاثير

 ازيامت 5

 حوادثگونه چيه است، كم نيزمحركتاحتمالشده،دهيدندرتبهنيزمحركتازيحاك شواهد: كم
 است نشده ثبت موردنظر محدوده در نيزم حركت ازي ناشي ا سازه

 ازيامت 10

 ازيامت 15 .ندارد وجود محدوده نيادرنيزمحركتيبرايليدالوشواهدگونهچيه:صفراحتمال
 در لولهخط محدوده، به آشناونظرصاحبكارشناسانواطالعاتگونهچيهنبودنصورت در: ناشناخته

 .گرفت خواهد قرار رده نيا
 ازيامت 0

  شده نييتع ازيامت
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  نامناسب برداري بهرهشاخص  -4
 شده تعيين ازيامت ازيامت محدوده پارامتر

ص
شاخ

 
هره

ب
 

ري
ردا

ب
 

سب
منا

نا
 

 يطراح-الف
  ازيامت 4 تا 0 از خطراتنييتع-1-الف
  ازيامت 12 تا 0 از MAOPليپتانس-2-الف
  ازيامت 10 تا 0 از يمنيايهاستميس-3-الف

  ازيامت 2 تا 0 از مصالحانتخاب-4-الف
  ازيامت 2 تا 0 از هاكنترل-5-الف

  ازيامت 30 تا 0 از مجموع
 اجرا-ب

  ازيامت 10 تا 0 از يبازرس-1-ب
  ازيامت 2 تا 0 از مصالح-2-ب

  ازيامت 2 تا 0 از )joining(يجوشكار-3-ب
  ازيامت 2 تا 0 از يبسترساز-4-ب

  ازيامت 2 تا 0 از )handling(يريكارگبه-5-ب
  ازيامت 2 تا 0 از پوشش-6-ب

  ازيامت 20 تا 0 از مجموع
 برداريبهره-ج

  ازيامت 7 تا 0 از ندهايفرآ-1-ج
  ازيامت 3 تا 0 از SCADA-2-ج

  ازيامت 2 تا 0 از خطبرداريبهرهكاركنانازياريهوشتست - 3-ج
  ازيامت 2 تا 0 از يمنياتامينبرنامه-4-ج

  ازيامت 5 تا 0 از يدانيممطالعاتويبردارنقشه-5-ج
  ازيامت 10 تا 0 از آموزش-6-ج

  ازيامت 6 تا 0 از يكيمكانمشكالتازيريگشيپ-7-ج
  ازيامت 35 تا 0 از مجموع

 دارينگه-د
  ازيامت 2 تا 0 از يگانيبا-1-د
  ازيامت 3 تا 0 از يبندزمان-2-د
  ازيامت 10 تا 0 از ندهايفرآ-3-د

  ازيامت 15 تا 0 از مجموع

 )درصد 30 يشنهاديپوزن (طراحي  -الف -4

 شده تعيين ازيامت يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

لف
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30 
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 دهي امتياز است الزم بخش اين در كه مواردي
 شوند

  4 خطرات شناسايي
  Mop  12 پتانسيل
  10 يمنيا سيستم
  2 مصالح انتخاب

  2 ها كنترل
  30 مجموع

 نيز مطلع افراد از پرسش و شواهد بررسيبه مستندات و مداركمطالعهعالوه برارزيابكهشودميتوصيههاارزيابيدقت افزايش براي: تذكر
 بپردازد



 ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت     07/10/94 62

 

  شناسايي خطرات -1الف  -4
  حاتيتوض  پارامتر

  خطرات شناسايي -1 الف
  )امتياز 0- 4(

 قيطر از اسناد به يعدم دسترسصورت در يا و خط لولهساختوطراحيبهمربوطاسنادمطالعهوبررسيباهاارزيابي
 به 0 -4 بين امتياز و خواهد گرفت صورت موردنظر،خط لوله  اجراي و طراحي در دخيل كارشناسان و متخصصان با مصاحبه

  .خواهد شد دادهاختصاصآن
  شده نييتعازيامت
  

  Mop پتانسيل -2-الف -4
 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوضوبنديطبقه پارامتر

لف
ا

-2 - 
يل

انس
پت

 M
op

)
12-0 

ياز
امت
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 Mopفشار به است، بررسي موردكهلولهازبخشيدربرداريبهرهمعمولشرايطدركه يهنگام: معمول حالت
 )فشاركنترل سيستم يك. (شودميانجامسادهوسايلبايانگرفتهصورتازحدبيشفشار از جلوگيري و رسيده

 امتياز صفر

 مانند(بيفتد اتفاق فشارشكن تجهيزاتخرابيياوذكرشدهبارهايتركيبدر اثرازحدشيب فشار كه يهنگام: بعيد
 )فشار كنترل سيستم دوحداقل) (دستپاييندرشيرناگهانيبسته شدناثردرپمپاژ فشار رفتن باال

 امتياز 5

 با مختلف عوامل تركيب در اثرتنهاوبودهتئوريكصورتبهازحدشيبفشاروقوعاحتمال كه يهنگام: بعيد خيلي
 .افتادخواهداتفاقكماحتمال

 امتياز 10

 امتياز 12 .نباشد Mop سطح تا فشارايجادبهقادرفشارايجادمولدطيهر شراتحتكهيهنگام: غيرممكن
  شده نييتع ازيامت

  
  :از عبارتند خطوط لوله در فشار كنترل تجهيزات

  فشارشكني رهايش –
  فشارشكن صفحات –
  پنوماتيكي يا الكتريكي مكانيكي، خودكار قطع كليدهاي –
  كامپيوتري ايمني يها برنامه –

 هاي ايمني سيستم -3-الف -4

 يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر
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 تجهيزاتگونه هيچ حال نيدرع وداشتهوجودMopبهرسيدناحتمالكهحالتي(ايمنيسيستم وجود عدم
 )ندارد وجود فشاري تخفيف و كنترل

 امتياز 0

 امتياز 3 استموجودمحلدرايمنيسيستميكتنها
  استموجودايمنيسيستمتربيشيا2تعداد

 )باشد مجزا سيستم هر انرژي منبع بايد حالت اين در( 
 امتياز 6

 امتياز 1 دورراهازبازديد
 امتياز 3 دورراهازكنترلوبازديد

 امتياز 2 )متفرقهافرادتوسط(برداربهرهفعالمشاهده
 امتياز 3 برداربهرهدخالتبدون

 امتياز 10 نيستندنيازموردايمنيهايسيستم
  شدهنييتعازيامت

 انرژي منبع نبود هنگام در سيستمكه كند، بررسي انرژيمنبعنبوددرراايمنيهايسيستمعملكردنحوهبايستيارزياب چنين هم: تذكر
 .خواهد داد نشان خود از العملي عكس چه) پنوماتيكي مكانيكي، الكتريكي،(
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  انتخاب مصالح -4-الف -4
  حاتيتوض پارامتر

  مصالح انتخاب -4-الف
  )امتياز 0- 2(

 آن بر اساس و قرارگرفته بررسي موردخط لوله  اجراي و طراحيفنيمشخصاتبايستيفاكتوراينامتيازتعيينمنظوربه
  .خير يا اند شده اجرا و انتخاب يدرست به... و ها خم ها، پيچ مهارها، لوله، براي موردنياز مصالح كه شود تعيين

    شده نييتع ازيامت

  ها كنترل -5-الف -4
  حاتيتوض  پارامتر

  ها كنترل - 5-الف
  .گيرد مي تعلق است، شده كنترل خبره افراد و استانداردها توسط خوبي به كه طراحي فرآيند به فاكتور اين كامل امتياز  )امتياز 0- 2(

    شده نييتع ازيامت

 )درصد 20وزن پيشنهادي (ساخت و اجرا  -ب -4

شده نييتع ازيامتيشنهاديپ ازيامت حاتيتوضپارامتر
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 بازرس، خط لوله اجرايوساختزماندركهگيردميتعلقحالتيبهامتيازترين بيش( بازديدها انجام
 .)داشته باشد نظارت اجرايي هاي فعاليت كل بر متخصص و مجرب

  امتياز 10

  امتياز 2 .)است ضروري هاآنامتيازتعيينبرايمحاسباتيهايدفترچهباموجودهاي لوله كنترل( مصالح
 برابر در باالتري پذيريآسيبازخط لولهنقاطسايربهنسبتاتصالنقاط) (دادن جوش( اتصاالت
 انساني، يرويمهارت ن محلي، شرايط لياز قب ييها تيعدم قطع معرض در چراكه برخوردارند شكست

 )قرار دارند... و بازديد
  امتياز 2

  امتياز 2 .)باشدشدهمتراكمويكنواختبايستيزيرسازي) (زيرسازي(بسترسازي
 يا خوردگي پسماند،حرارتي،هايتنشايجادازجلوگيريبرايمصالحازداري نگه( خط بهي دگيرس

 .)داشت خواهد به همراه را حداكثر امتياز شدگي خراب
  امتياز 2

  امتياز 2 كردندارپوشش
  امتياز 20 ازاتيامتمجموع

  برداري بهره -ج -4
شده نييتع ازيامتيشنهاديپ ازيامت حاتيتوضپارامتر
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وداري نگه: از عبارتند نفتيفرآيندهايونفتخطوط لولهازبرداريبهرهدركاري روندهاي -روندها - 1-ج
 خط، انتقال توقف يا و اندازي راه ايمني، تجهيزات كردن كاليبره و بازديد اصلي، خط شيرآالت كنترل
 سنج جريان كردن كاليبره خط، حريم از مراقبت مواد، انتقال در تغييرات كمپرسورها، وها  پمپ كاركرد

 امتياز 7
 

  امتياز 3 يارتباطستميسوSCADA - ٢- ج
  امتياز 2 پرسنلمخدرموادتست-3-ج

  امتياز 2 ايمنييهابرنامه-4-ج
و لوله ميان ولتاژ اختالفازعبارتندازيموردناطالعات:شدهثبتاطالعات/هانقشه/ ها برداري نقشه - 5-ج

 در( راني پيگ كمك به يافته شكل رييتغ نقاط يافتن آب، داخل از عبوري نقاط لوله، پوشش وضعيت خاك،
 هواييي زن گشت يابي، نشست دمايي، اطالعات لوله، سربار خاك عمق ،)زياد طول با هاي محدوده

 امتياز 5
 

  امتياز 10 آموزش-6-ج
  امتياز 6 خطاهامكانيكييهابازدارنده-7-ج

  امتياز 35  ازاتيامتمجموع
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  .نياز به توضيح ندارند 5-ج-4تا  1-ج-4پارامترهاي 

 لوله ي آموزش كاهش ريسك شكست براي خطوط  اجزاي برنامه -6-ج-4

  شده نييتع ازيامت  يشنهاديپ ازيامت  حاتيتوض  پارامتر

 كاهش آموزش ي برنامه اجزاي - 6-ج
  لوله  خطوط براي شكست ريسك

   امتياز 2 ازيموردنهايدادهحداقلكردنبايگاني
   امتياز 2 آزمايشاتعموميهايآموزشانجام

   امتياز 5/0 انتقاليمادهخصوصيات
  امتياز 5/0 خط لولهمصالحبرواردهتنش

  امتياز 5/0 خط لولهخوردگي
  امتياز 5/0 برداريبهرهوكنترل

  امتياز 5/0 دارينگه
  امتياز 5/0 اضطراريهايحفاري
  امتياز 2 كارهاانجامروال

  امتياز 1 مجددآموزشبنديزمانبرنامه
  امتياز 10 ازاتيامتمجموع

 اي مكانيكي خطاهاه بازدارنده -7-ج-4

 شده نييتع ازيامت يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

 - 7-ج
نده

دار
باز

 يها 
كي

كاني
م

 
اها

خط

  امتياز 4 دوتايي كننده كنترل با طرفه سه شيرهاي
  امتياز 2 محدودكنندهتجهيزات

  امتياز 2 كليدهاكردنقفلبنديزمانهايبرنامه
  امتياز 2 جريانكنترلكامپيوتريكليدهاي

  امتياز 1 حساس و حياتي قطعات و تجهيزات نمايي بزرگ
  امتياز 6 ازاتيامتمجموع

 شود مي گرفته نظر در 6 با معادل مقدار نيتر بيش: تذكر

 )درصد 15وزن پيشنهادي (نگهداري  -د -4

 شده نييتع ازيامت يشنهاديپ ازيامت حاتيتوض پارامتر

  داري نگه - د
 )درصد 15 پيشنهادي وزن(

  ازيامت 2 هادادهكردنبايگاني
  ازيامت 3 بنديزمانبرنامه

  ازيامت 10 روندها
  امتياز 15 ازاتيامت مجموع

 برآورد احتمال شكست يا نشت در مقطع موردنظر از خط لوله  -3-3-3-2

دهنده شاخص مجموع، اين شاخص برآوردي كلي از احتمال شكست يا نشـت را در   شاخص تشكيل 4پس از محاسبه 
تر در ايجـاد شكسـت را    توان فرآيند محتمل البته با بررسي هر يك از چهار جز شاخص مي. اختيار ارزياب قرار خواهد داد

شـده در   شـاخص محاسـبه   4كوچك بودن هر يـك از   در استفاده از شاخص مجموع بايستي دقت داشت كه. تعيين نمود
عنوان مثال ممكن است شاخص مجموع، در مواردي به دليل رعايت   به. شاخص مجموع قرار نگيردسايه زياد بودن مقدار 
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عامل تخريب آن ممكن اسـت فرآينـد خـوردگي     كه يبااليي داشته باشد درحال ، مقداراقدامات مناسب شاخص عامل سوم
شـاخص احتمـال   «براي همين منظور با تبديل شاخص مجموع به . بوده و در مقدار شاخص مجموع، در نظر گرفته نشود

  .رفع گرديده است يكند، اين اشكال تا حد صورت درصد بيان مي  خط لوله كه مقادير را به »بقا
  :ورت زير تعريف خواهد شدص  احتمال شكست به امتياز مربوط به

  شكست احتمال ازيامت= 1-)سوم عامل شاخص ×ي خوردگ شاخص ×ي طراح شاخص ×برداري  بهره شاخص(  )2- 3(

  بيني شكست پيش  -3-3-3-3
در اين فرآيند با توجـه بـه   . آن خواهد بود ينيب شيك فرآيند ارزيابي ريسك مناسب، قادر به تخمين احتمال شكست و پي
شده و احتمال خرابي   انجام.. .بازرسي، نرخ روندهايي از قبيل خوردگي، نشت، وضعيت تحليل پوشش و هاي آماربرداري و دوره

ارتباط ميان امتياز ريسك خط لولـه و احتمـال شكسـت آن را نشـان      )9- 3(شكل  .به همراه زمان آن تخمين زده خواهد شد
  .ناشي شده است رسان بيتفاوت ميان دو منحني از تفاوت بازه حساسيت خطوط لوله به يك يا چند پارامتر آس. دهد مي

  
  ارتباط ميان امتياز ريسك و احتمال شكست - 9-3شكل 

ي  توان احتمـال شكسـت را در بـازه    ، مي)2-3(در فرآيند فوق و استفاده از رابطه  شده نييبا توجه به امتياز ريسك تع
اي  شـركت آب منطقـه  (ازسوي نماينده وزارت نيـرو   شده نيياحتمال شكست تعبراساس . منتخب از خط لوله تعيين كرد

داري، ميزان حساسيت منبع آب در معرض  هاي تعمير و نگه و با در نظر گرفتن برخي از پارامترها از قبيل هزينه) ربط ذي
ا تعويض بخش مـوردنظر از  برداران خط و نمايندگان وزارت نيرو، در مورد تقويت، تعمير ي خطر و تصميمات مشترك بهره

  .گيري خواهد شد خط، تصميم

حداكثر احتمال شكست

 احتمال شكست

امتياز ريسك امتياز ريسك امن
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  )پذيري آسيب(خسارت  -3-3-3-4
 :از اند عبارتپذيري محيط از يك حادثه آلودگي نفتي  ميزان آسيب كننده نييتعپارامترهاي 

 يافته نشت ماده اشتعال تيقابل –

 ماده نشت يافته حجم –

 ينفت مواد رندهيپذ گاه ستيز تيحساس –

  )يآلودگ وسعت( اند يافته الانتقي نفت مواد كهي مسافت –
اين سـه رده در هنگـام   . بندي گرديده است ميزان خسارات وارده در اثر وقوع حوادث آلودگي نفتي در سه رده تقسيم

  .سازي برنامه متناسب با آن خواهند بود معياري براي تعيين سطح بحران و فعال يساز پاكانجام عمليات 

  كم خسارات با حوادث -1 حوادث دسته -
  :در چنين حوادثي يك يا چند شرط از شرايط زير برقرار خواهد بود

 است برخورداري كم تياهم و تيحساس از يافته نشت مواد رندهيپذ گاه ستيز •

 )يشن اي يا ماسه و شن سواحل با خروشاني ها رودخانه( باالست حادثه با ستگاهيزي سازگار تيقابل •

 است كمي نشت مواد حجم •

 حادثـه  سـطح  نيـي تعي بـرا  شرط نيا البته( بود خواهد آسان آن آوري جمع و بوده باالي نفت ماده تهيسكوزيو •
 )ندارد تيكفا

 .هستندي كاف حادثه به پاسخي براي ا منطقه وي محل امكانات خالصه طور  به •

  متوسط خسارات با حوادث -2 حوادث دسته -
  :بوددر چنين حوادثي يك يا چند شرط از شرايط زير برقرار خواهد 

 حجـم  بـاال بـودن   صورت در و است برخورداري متوسط تا كم تيحساس از يافته نشت مواد رندهيپذ گاه ستيز •
 .گردد ساز مشكل دتوان مي حادثه به پاسخ زمان شدني طوالن يا يافته نشت مواد

 و دقت سرعت، ازمندين يساز پاك و پاسخ اقدامات انجام و نداشته حادثه باي چنداني سازگار تيقابل گاه ستيز •
 ،شود مي استفادهي كشاورز مصارفي برا ها آن آب از كهيي ها رودخانه ،ها درياچه مانند. (است خاص مالحظات
 )اهيگ از دهيپوش يا وي ا ماسه سواحل

 ستين اديز تاثير تحت منطقه وسعت اما مالحظه قابلي نشت مواد حجم •

 سـطح  دري هـا  يهماهنگ ازمندين و نبودهي كاف حادثه به پاسخي براي ا منطقه وي محل امكانات خالصه طور  به •
 .شود كمك درخواست است ممكن زين مجاوري ها استان از گاه و بوده استان
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  اديز خسارات با حوادث -3 حوادث دسته -
  :در چنين حوادثي يك يا چند شرط از شرايط زير برقرار خواهد بود

 همـراه  بـه  راي خسارت طيشرا هر تحت و بوده برخورداريي باال تيحساس از يافته نشت مواد رندهيپذ گاه ستيز •
 .داشت خواهد

 را گاه ستيز طيشرا زين يساز پاك و پاسخ اقدامات انجام و نداشته حادثه باي چنداني سازگار تيقابل گاه ستيز •
 )شرب آب منابع يا وي غني ها گاه ستيز وي گل سواحل ،ها مرداب ،ها تاالب مانند. (زد خواهند برهم

 .است اديز تاثير تحت منطقه وسعت و بوده مالحظه قابلي نشت مواد حجم •

 .باشدي مل سطوح در كمك به ازين است ممكن حادثه به پاسخي برا خالصه طور  به •

  بندي ريسك وقوع حادثه و اقدامات متناسب با هر سطح سطح - 4- 3

حوادث آلودگي نفتـي تركيبـي از احتمـال وقـوع     شده از ريسك حادثه در ابتداي فصل ريسك   با توجه به تعريف ارائه
كه ميزان خسارت ناشي از حـوادث   با توجه به اين. شكست و ميزان خسارات ناشي از نشت نفت در منابع آب خواهند بود

هـاي   نظران بخش سازي آن نيازمند توافقات صاحب ، لذا كميرديگ ياي از حوادث را در برم آلودگي نفتي محدوده گسترده
صورت كيفي اسـتفاده    يط زيست، منابع طبيعي و نفت خواهد بود، لذا در برآورد ريسك حوادث از اين شاخص بهآب، مح

  .شده و نمودار زير در مورد آن پيشنهاد شده است

  
  ريسك حوادث آلودگي نفتي - 10-3شكل 

ميزان خسارت

%40%60)درصد(احتمال وقوع

زياد

متوسط

 كم
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طور كيفي و بـا    هاي منابع آب، به ريسك حوادث آلودگي نفتي در محل تقاطع خطوط لوله با حريم )10-3(در شكل 
خصوصـيات هـر دسـته و اقـدامات      زيـر بندي شده اسـت كـه در جـدول     توجه به پارامترهاي ريسك به سه دسته تقسيم

  .اند پيشنهادي آمده
 يشنهاديپ اقدامات حاتيتوض سكير سطح

  -ا سطح
 كم سكير با نقاط

 بوده كم حادثه وقوع احتمال نقاط نيا در
 حادثه وقوع اثر در يا و) درصد 40 ريز(
 خواهد كنترل قابل و كم خسارات زانيم

 .بود

 است نييپا وقوع احتمال كهي موارد در لوله خط شيپا بازگشتدورهكاهش-
ـ  گيپ است اديز يا متوسط وقوع احتمال كهي مواقع در -  حفاظـت  كنتـرل  1يران

ـ  راتيـ تعم لـزوم  صـورت  در و كوتـاه ي زماني ها بازه در كيكاتد  شـنهاد يپ يجزئ
 شود مي

 موانع احداث باالستي احتمال خسارات زانيم و منبع تيحساس كهي مواقع در -
 شود مي شنهاديپ مدفون خطوط پوشش تيتقو يا وي آب منبع و لوله خط انيم

  - 2سطح
  متوسط سكير با نقاط

 )قبول قابل سكير(

40نيبشكستوقوعاحتمالنقاط نيا در
 وقوع صورت در يا و بوده درصد 60 تا

 بود خواهند توجه قابل خسارات

 خـط  عيسـر  راتيتعم انجام باشد درصد 60 از تر كم وقوع احتمالكهيدرصورت-
 شود مي شنهاديپ لوله

 شود مي شنهاديپ لوله خط ضيتعو شكست وقوع احتمال بودن باال صورت در -
  - 3سطح

  باال سكير با نقاط
 )قبول رقابليغ سكير(

وبودهباالحادثهوقوعاحتمالنقاط نيا در
 بهي نيسنگ خسارات وقوع صورت در يا

 داشت دهخوا همراه

 محدوده در( ميحر محدوده در لوله خط ضيتعو كدوم نهيگزي موارد نيچن در -
 .بود خواهد) ازيموردن

  بندي اطالعات داري و طبقه ها و ثبت، نگه تشكيل پايگاه داده -5- 3

جويي در زمان و هزينـه و كـاهش احتمـال خطـا      گردآوري شوند باعث صرفه بايدتعيين ليست دقيق از اطالعاتي كه 
عنوان اولين گام، نقش مهمي بر  ي مديريت ريسك خطوط لوله به در برنامه كه نيگردآوري اطالعات عالوه بر ا. خواهد شد

  :تواند شامل اهداف زير نيز باشد دارد مي عهده 
  حساس نقاط تعيين –
 خطوط مداوم بازرسي از اطمينان –

 لوله خطوط بيمه نرخ تغيير يا و تعيين –

 قبول  قابل ريسك  حدود تعيين –

 داري نگه هاي هزينه صرف محل بندي اولويت –

 منابع تخصيص مدل يك تهيهي برا استفاده –

 لوله خطوط پولي ارزش تعيين –

 گذاري لوله يها فعاليت گيري پي –

                                                      
از جمله آب (توسط محصول انتقالي از خط لوله يا سيال ديگر  اي است كه پس از قرار دادن در داخل خط لوله و با اعمال فشار به نحو مناسب پيگ وسيله -1

بـه   .آيـد  در طول خط لوله بـه حركـت در مـي   ) Inspection(و بازرسي ) Dimensioning(گيري ابعادي  ، اندازه)Cleaning(به منظور تميزكاري ...) يا هوا و 
 .شود راني گفته مي ها، پيگ عمل استفاده از پيگ در داخل لوله
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سـبب پيـدايش مـوارد كاربردهـاي متعـددي فراتـر از       هاي اطالعاتي در مورد برخي از خطوط لولـه   تهيه چنين بانك
  .گردد مديريت ريسك خطوط لوله مي

  





 

  4 فصل4

تدوين برنامه مديريت بحران حوادث 
ها و  آلودگي نفتي در رودخانه

  ها درياچه
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  ها ها و درياچه تدوين برنامه مديريت بحران حوادث آلودگي نفتي در رودخانه -فصل چهارم

 كليات - 4-1

شـدت  تعيـين  ديده و  شناسايي نقاط آسيب ، برايچرخه مديريت بحراننخستين گام از ، اطالع از وقوع حادثهپس از 
اقدامات واكنشي جهت كاهش عواقب  ، خسارات و گستردگي حادثه،اثرهاارزيابي پس از . انجام خواهد شدها  ديدگي آسيب

هـاي   يرسـاخت ز ، بازسازيازيموردنخدمات  تامين توانمندسازي و بازسازي است كه باهدففاز  گام بعد،. پذيرد صورت مي
اجـراي ايـن نـوع     طـول مـدت  و  ييكـارا . در محدوده حادثه آغاز خواهد شـد  محيطي بهبود شرايط زيستديده و   آسيب
ها، ميزان آمادگي، دسترسي به منابع مـالي و انسـاني، نحـوه ارتباطـات ميـان        وسعت خرابي چون به عواملي همها  فعاليت
  .بستگي داردشرايط  دهي به روند مديريت ود براي سرعتموج نيانوق و مرتبط والنومسو  ها سازمان

 ميتصـم هاي مختلف  احتمال عدم هماهنگي ميان دستگاه باال رفتنموجود در رويكرد مديريت بحران،  مسايليكي از 
 ،اتخاذ تصميمات مسيردر مهمي كه همواره مشكالت  دهد ميرب مديريت مبتني بر بحران نشان اتج. استو اجرايي  ريگ

چـون،   هاي ديگر عوامل هم سازي خويش با دخالت در فرآيند تصميم غالباسازان  تصميم. زان وجود داردري روي برنامه  پيش
ي داخلـي و  هـا  سـازمان ي غيردولتـي و سـاير   ها سازمانهاي مختلف امدادي و امنيتي،  و مركزي، گروه اي منطقهمقامات 

  .گردند خارجي مواجه مي
و تصويب  1هاي احتمالي در روند مديريت بحران، تهيه و تدوين يك سامانه فرماندهي حادثه تداخل يبراي حداقل ساز

 .نفعان، ضروري است آن در جلسه مشتركي ميان كليه ذي

  بر مبناي هدفبحران مديريت  -4-1-1
حادثه به تمام ريزي و مديريت اطالعات  اهداف بايد از طريق فرآيند برنامه. عمليات مقابله بايد بر مبناي هدف مديريت شود

  :گذاري در چنين شرايطي، مدنظر قرار گيرند عبارتند از هاي اصلي كه بايد در هدف اولويت. افراد فعال در عمليات منتقل شوند
 ها انسان جان حفظ –

 حادثه تثبيت و كنترل –

 ها دارايي و اموال حفظ –

تـرين مشخصـات يـك طـرح عمليـاتي       مهـم  .تهيه طرح عمليات مقابله در اولويت بعد قرار دارد ،اهدافپس از تعيين 
  :عبارتند از
 باشند شده مشخص ديبا مقابله عمليات اهداف –

 باشند شده نوشته الزم اقدامات –

 دهد پوشش را) عملياتي زمان محدوده( مشخصي زمان دوره يك –

 )باشدي كتب حتما بايد خطرناك مواد حوادث مورد در( باشدي كتب ياي شفاه –

                                                      
1- Incident Command System (ICS) 
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 :شود مي هيتهي اساس الوس چهار كمك به مقابله عمليات طرح

 است؟ شده مشخصي كارها انجام مسوولي كس چه -6

 ؟زمان شروع و انجام كار چه زماني است -7

 كنيم؟ برقرار ارتباط هم با چگونه -8

 چيست؟ ...كه يدرصورت اقدامات رويه -9

بـين  (تـرين زمـان ممكـن بـا حـداكثر همـاهنگي        در كوتاه بايدگيرند،  اقداماتي كه در زمينه مديريت بحران انجام مي
ت يـ شروط موفق ترين از مهم يعمليات يكدر همين راستا فرماندهي  .پذيرندانجام ) كننده در عمليات هاي شركت سازمان

  .حساب خواهد آمد در عمليات مقابله به

  سامانه فرماندهي حادثه در مديريت بحران حوادث آلودگي نفتي - 4-1-2
هـاي   ها و ارگـان  مختلف سامانه فرماندهي حادثه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از سازمان هاي پست كه ييجا آن از
هاي سازماني  سازي تداخل منظور حداقل  ربط تصدي خواهند شد، انجام مرزبندي دقيق ميان سطوح مختلف بحران به ذي

رهاي مختلـف مـوارد مختلفـي    در كشـو . رسـد  و روندهاي اداري براي سرعت بخشي به روند اقدامات ضروري به نظر مـي 
عنوان مثال در   به. حادثه، بسته به نقاط ضعف و قوت موجود در آن كشور، قرارگرفته است يبند مبناي مرزبندي يا سطح
  .بحران ميزان خسارات و يا تلفات ناشي از يك حادثه است يبند كشور ژاپن مبناي سطح

  تعيين سطوح بحران -4-1-2-1
بين سازماني در شرايط بحراني از معضالت اساسي محسوب شده و بـا ارتقـاي سـطح    در كشور ايران همكاري و هماهنگي 

در زمـان   ازيـ سـرعت موردن  لذا با توجه به. تري است ربط اين هماهنگي نيازمند بوروكراسي و صرف زمان بيش هاي ذي سازمان
براين سطوح بحران با توجه به اختيارات بين سازماني در اولويت قرار خواهد گرفت؛ بنا يها برگشت و  بحران، حداقل سازي رفت

چراكه جهش از هريك از سطوح بـه سـطح   . اند شده نييتع) محلي، استاني و ملي(هاي سياسي  و امكاناتي سازماني در محدوده
  :با اين مقدمه سطوح بحران در حوادث آلودگي نفتي عبارتند از. بر خواهد بود هاي زمان باالتر نيازمند هماهنگي

 و هـا  رودخانـه  در واقـع  حـوادث  در(ي ا منطقـه  آبي هـا  شـركت  پرسنل و امكانات سطح نيا در :يمحل سطح –
هاي تابعـه وزارت   با اين وجود شركت. داشت خواهد تيكفا حادثه به يده پاسخي برا) كوچكي سدها اچهيدر

محلي الزم اسـت از  جايي آن در سطح  داري خطوط انتقال نفت يا جابه برداري و نگه نفت به عنوان متولي بهره
 منظـور  به نيچن هم. اي قرار داشته باشند هاي آب منطقه هاي الزم در كنار شركت گويي و ارائه كمك نظر پاسخ

 ،ينشـان  آتـش  آبفـار،  آبفـا،  ليـ قب ازيي هـا  ارگان از است ممكن مرحله نيا دري آلودگ اثرهاي نيتسك و كنترل
 از سطح نيا در ندتوان مي كهي موارد. گردد زاتيتجه و كمك درخواست ،يفرمانداري هماهنگ با... وي شهردار
 :از عبارتند شوندي بند دسته بحران
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 )بود خواهدي اساس پارامتري نشت مواد بودن كم( باشد كمي نشت مواد حجم •

 باشد نشده گرفته نظر دري خاص مصارفي برا يا داشتهي كم بده رندهيپذ آب منبع •

 نباشد برخورداري خاصي طيمح ستيز تيحساس از نظر مورد آب منبع •

 نباشد خاص زاتيتجه وي ا حرفهي انساني روين ازمندين يساز پاك اتيعمل •

هاي كوچك و حتي سدهاي تنظيمي كوچك و محلي  ها و رودخانه ها، آبراهه نشت مقادير كمي از مواد نفتي در مسيل
 .رفتدر اين رده قرار خواهند گ) آب كشاورزي براي سطح محدود تامينباهدف (

 فعـال ي اسـتاندار  بحـران  تيريمـد  ستاد حادثه هاياثر كاهش و كنترل منظور  به سطح نيا در :ياستان سطح –
 امكـان  كه ييها استان ساير از سطح نيا در. شد خواهد صادر الزم دستورات ربط يذي ها ارگان هيكل به و شده
 .شد خواهد داده الزمي ها هشدار يا و شده كمك درخواست دارد وجود حادثه از ها آني رياثرپذ

  :از عبارتند شوندي بند دسته بحران از سطح نيا در توانند مي كهي موارد
 باشد، شده پراكندهي آب منبع ازي عيوس محدوده در يا و بودهتوجه  قابل مواد حجم •

 )باال كشت ريز سطح باي كشاورز يا شربي كاربر( باشد برخورداريي باال تياهم ازي آب منبع •

 باشد برخورداريي باال تيحساس ازي آب منبع با مرتبط ستيز طيمح •

 ازمنـد ين و بـوده ي محلـ ي هـا  ارگـان ي فرمانـدار  تـوان  حـد  از فراتر مربوطه زاتيتجه و يساز پاك اتيعمل •
 .است زاتيتجه تامين و ها يهماهنگ انجامي برا باالتري ها رده از دستورات

متوسط و زياد، منـابع آب   بدههاي با  از قبيل نشت در رودخانهالزم به ذكر است كه اغلب حوادث واقع شده در كشور 
  .گيرند در اين رده قرار ميهاي وسيع آبياري با حجم زياد  آب شرب و يا شبكه كننده تامينشرب، مخازن 

 .شود هاي معين پيشنهاد مي استاندر جلسات تعيين ساختار فرماندهي حادثه در اين سطح تعيين 

 بـه  آن اثـرات  نيتسـك  و حادثـه  كنتـرل  كـه  اسـت ي ا اندازه تا اثرات وسعت و شدت سطح نيا در :يمل سطح –
ـ  مي سطح نيا. است كشور وزارت بحران تيريمد ستاد يا ربط يذ مقام نيباالتري سو از حادثهي فرمانده  دتوان
 چنـد  كـه ي حـوادث  يـا  و شهرها  كالن شرب آب منابع يا ،شده  حفاظت مناطق در گسترده نشت حوادث شامل
 انجـام  يـا  خـاص  زاتيـ تجه بـه  ازيـ ن كـه   ييجـا  ازآن سطح نيا در. باشد داد، خواهند قرار تاثير تحت را استان

 اسـتان  كي يـ اسـتاندار  اراتياخت طهيح از است ممكن ها يهماهنگ انجام است، گسترده سطوح دري هماهنگ
 :از عبارتند شوندي بند دسته بحران از سطح نيا در ندتوان مي كهي موارد. باشد خارج

 صـورت  در كـه  استان چند از رودخانه يك عبور( داد خواهند قرار تاثير تحت را استان نيچند كهي حوادث •
 )ديرس خواهد ريمسي ها استان بهي آلودگ يافته، نشت مواد حجم بودن باال

 ها آن بهي منتهي ها رودخانه اي سواحل و ها تاالب ليقب ازي طيمح ستيز حساس نقاط دري آلودگ •

 بـه ي جـد  مشـكالت  وقـوع  صـورت  در كهشهرها  كالن ليقب ازي تيجمع مراكز آب تامين منابع دري آلودگ •
  .داشت خواهد همراه
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  ساختار سامانه مديريت حوادث آلودگي نفتي -4-1-2-2
 يريكارگ در مورد هريك از سطوح بحران متناسب با آن سطح تنظيم خواهد شد؛ اما تعيين ساختار دقيق و به ICSساختار 

بر مبناي . جلسات مصوب است ربطان و ثبت صورت ، نيازمند تشكيل جلسات با حضور ذيشده نييهاي از پيش تع افراد در پست
  .ها ابالغ خواهد شد حقيقي و حقوقي به آن براي هر يك از اشخاص شده نييهاي تع جلسات پست اين صورت
اي از  بيش از ساير سطوح بوده اسـت، در ايـن دسـتورالعمل نمونـه     2تا به امروز فراواني حوادث در سطح  جا كه از آن

در ايـن سـاختار تنهـا    . زيـر باشـد   صورت  بهد توان ميفرض  پيش عنوان بهساختار پيشنهادي براي سامانه مديريت حادثه، 
ربطان در جلسـات   در سطوح استاني و با مشاركت ذي دو تدقيق آن باي شده نييتعهاي اصلي  ارگان پيشنهادي براي پست

  .ستاد مديريت بحران استانداري، صورت گيرد
 فرمانده حادثه

 استاندار

 ريزي برنامهبخش  مسوول

  اي شركت آب منطقه
اي از سـتاد مـديريت بحـران     هاي نفت، آب و محيط زيسـت بـوده و نماينـده    از بخش باتجربهاز كارشناسان خبره و  ريزي بايستي تيمي متشكل بخش برنامه 

اي استان  اين بخش با نماينده شركت آب منطقه تيولومس شده آلودهاما با توجه به اولويت حفاظت از منبع آب ؛ حوادث استانداري نيز در اين گروه قرار گيرد
 .خواهد بود

 فرمانده عمليات

نشـاني،   ، نيـروي انتظـامي، آتـش   احمـر  هـالل اي، آبفا، آبفار، جهاد كشاورزي، سازمان محيط زيست، اورژانس، هاي آب منطقه بخش عملياتي متشكل از ارگان
يعني  مسوولاين بخش به باالترين مقام  تيولومسربطان  است كه با توجه به تعدد ذي و شهرسازي راهشهرداري، استانداري، فرمانداري، وزارت نفت و وزارت 

پذير بوده و فرماندهي عمليات در درجه اول به  انعطاف كامالبايد توجه داشت كه با توجه به تفاوت شرايط در هر استان اين گزينه . استانداري داده خواهد شد
 .ابسته خواهد بودخصوصيات فردي فرمانده و

 بخش اداري و مالي مسوول

 هاي مصوب منابع ماليبا توجه به درد دست داشتن ابزارهاي حاكميتي از قبيل بودجه -ستاد حوادث استانداري

 بخش پشتيباني مسوول

 وزارت نفت

 حادثه مستندسازي

 نياز خود تناسببههر ارگان

  ها ها و درياچه رودخانهدر مقابله با آلودگي نفتي  روشانتخاب  -4-1-3
و در حـوادث بـزرگ   (نيازمنـد آمـادگي و پاسـخ سـازماني      ها درياچهو  ها رودخانهدر  جادشدهيامقابله با آلودگي نفتي 

محـل نشـت    دسـت  نييبا توجه به ميزان نفت نشت شده و نيز حساسيت منطقه و نواحي پا .به حادثه است) چندسازماني
عمليـاتي كـه    يها در اين شرايط گروه. زياد است رآوري نفت و جلوگيري از گسترش آن بسيا اهميت مقابله سريع و جمع
خـود بـراي مقابلـه بـا حادثـه       روششوند بايد بر اساس تجربيات و نيز شرايط منطقه در مـورد   در محل حادثه حاضر مي

  .زير بايد طي شود مراحل )1-4(مطابق جدول ا آلودگي نفتي مقابله ب روشبراي انتخاب . واكنش نشان دهند
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شـود آغـاز    روز حادثـه بـه سـازمان متـولي اعـالم مـي      ه كه خبر ب اين گام از زماني :اطالعات حادثه آوري جمع –
آوري اطالعات كه توسط افراد حاضـر در محـل    جمع ستيل  در اين شرايط با استفاده از اطالعات چك. شود مي

 .آوري خواهد شد ، اطالعات كامل حادثه جمع)گروه ارزيابي( شود تكميل مي

حركت لكه نفتي چگونه است؟ چه مناطق شود كه مسير  ميدر اين گام تعيين  :لكه نفتي حركت ريمستعيين  –
 .و موارد مشابه آنحساسي در مسير حركت آن وجود دارد 

پـذير   هاي امكـان  هاي حادثه و منطقه، روش توجه به شرايط و ويژگي با :مقابله پذير امكاني ها تاكتيكتعيين  –
در جدولي كه در ادامه ايـن بخـش آمـده اسـت معيارهـايي كـه بايـد        . نفتي را تعيين نماييد يمقابله با آلودگ

 هـاي انجـام عمليـات    با توجه به اين موارد و نيز تجهيزات در اختيار روش. موردنظر قرار بگيرد، ارائه شده است
 .مقابله بايد تعيين شود

. براي افراد و محيط زيست دارد نيز بايد بررسي شوندي مقابله ها هاي اين روش ريسك  :تحليل ريسك و فايده –
در . تري دارند تري به همراه دارند و برخي ديگر نيز آسيب بيش ها براي محيط زيست آسيب كم برخي از روش

 .تر را انتخاب نمود كم هاي جايگزين با ريسك اين شرايط بايد روش

و ايمني را براي افراد دارد از  يطيمح ستيترين فايده ز روشي را كه بيش در اين گام بايد :نهايي روشانتخاب  –
 .هاي موجود انتخاب نمود ميان روش

محل قرارگيري افراد و تجهيزات را تعيين نمود اين كار بايد در قالب يـك  بايد  روشبراي اجراي  :روشاجراي  –
هـاي در   تجهيزات موجود را بايد در زمان مناسب به بهتـرين مكـان  . ختار تمرين شده فرماندهي انجام شودسا

 .دسترس منتقل نموده و عمليات مقابله بايد با لحاظ ايمني افراد انجام شود

ا نظـارت  هـ  هاي هر حادثه بايد بر مراحـل انجـام فعاليـت    با توجه به ويژگي :ها در صورت نياز نظارت و اصالح روش –
 .ها اصالح شوند آيد روش وجود مي وجود داشته باشد و در صورت نياز با توجه به مشكالتي كه در حين عمليات به

هاي فوق بايد با شناخت دقيق تجهيزات، در اختيـار داشـتن تجهيـزات مناسـب، افـراد عمليـاتي        عملياتي نمودن گام
  .خواهند بود )1-4(مودن مراحل باال بايد طي شود به ترتيب جدول هايي كه براي عملياتي ن گام. انجام شود دهيد آموزش

  مقابله با آلودگي نفتي روشهاي انتخاب  گام - 1- 4جدول 
فعاليتگام
.محل وقوع حادثه را تعيين نماييداول
 .را تكميل نماييدليستچكبررسي ووضعيت حادثه و منطقه و مالحظات آن رادوم
.را تعيين نماييد ها آنكارگيريهاي در دسترس را مرور و محدوديت بهتمام ابزارها و تكنولوژي سوم
.را تعيين نمايدازيموردنو نيروهاي ها گروهتعداد  چهارم
.ي مرتبط با آگاه سازيدهاسازمانمناطق در معرض آلودگي را تعيين وشدهانجامارزيابي بر اساس پنجم
  .هاي قبلي عمليات مقابله را آغاز نماييدانجام شده و يا مانورها و آموزشيزيربرنامه شيپ بر اساس ششم
 .شرايط و مالحظات حادثه را در زمان انجام عمليات مقابله ثبت و ضبط نماييد هفتم
 .خود را مورد ارزيابي يا تغيير قرار دهيدروشتغيير شرايط و با لحاظ ايمني افراد تدر صور هشتم
.ها وارد نماييدرا در فرماتخاذشدههايي تصميم خالصهنهم
.ها را از منطقه خارج نماييدها و آلودگيپس از عمليات تمام زباله دهم
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 .هاي بعدي از اين فصل مراحل مختلف مديريت بحران حوادث آلودگي نفتي در مراكز آبي به ترتيب زير آمده است در بخش

 سطح بحرانارزيابي حادثه و تعيين  -1

محيطي هـر   زيست ياههاي مختلف پاسخ و اثر بخش روش نيازا شيپ( يساز پاكانتخاب روش مناسب براي  -2
 )است شده يبررسهاي آبي مختلف در يك بخش جداگانه  روش در زيستگاه

  ها آنكارگيري  و نحوه به يساز پاكابزارهاي  -3

  ارزيابي حادثه - 4-2

  تعيين سطح حادثه - 4-2-1
تيم ارزيابي حادثه  به همراه تيم تعميرات خط لوله به محل حادثه اعزام شـده و ارزيـابي و قضـاوت    پس از اعالم وقوع حادثه، 

اين ارزيابي با توجه به حجم مواد نشتي، نوع ماده بـه  . خود را در مورد سطح حادثه به اطالع گروه فرماندهي حادثه خواهند رساند
. گاه يـا محـيط پذيرنـده آلـودگي انجـام خواهـد شـد        حساسيت زيست تيلحاظ سميت يا قابليت اشتعال، وسعت آلودگي و درنها

  .اي، استاني يا ملي قرار خواهد داد تركيبي از اين پارامترها به همراه قضاوت گروه ارزيابي، حادثه را در يكي از سه سطح منطقه

  بندي نوع ماده نفتي تقسيم -4-2-1-1
نوع ماده نشت يافتـه و خـواص آن در توسـعه روش     در حوادث آلودگي نفتي ناشي از نشت مواد نفتي از خطوط لوله،

هـاي آن كـه در ارتبـاط بـا      خواصـي از نفـت خـام و فـرآورده    . از اهميت خاصي برخوردار خواهد بـود  يساز مقابله و پاك
  :هاي منابع آب اهميت دارند عبارتند از آلودگي

، ريسـك وقـوع   شـوند  مـي  تبخيـر  سـرعت   بـه اري كه پس از نشـت از خـط لولـه    مواد نفتي فر :دماي اشتعال –
در چنين مواردي بهترين گزينه، فراهم ساختن امكـان تبخيـر بـراي فـرآورده     . دهند ميسوزي را افزايش  آتش

روش بوده و حداقل خسارات جانبي  نيتر صرفه بهترين و  اين مواد از طريق تبخير ايمن يساز پاك چراكهاست، 
  .را به همراه خواهد داشت

چنـين   هـم . خواهند شد نينش در آب ته) وزن مخصوص آب( 1با وزن مخصوص بيش از  مواد نفتي :وزن مخصوص –
  .خواهند داشت ينينش تر نيز در صورت اختالط جريان احتمال ته و بيش 95/0مواد نفتي با وزن مخصوص 

نخست نرخ پخش شدن ماده نفتي در . كند مهم در نشت نفت را كنترل مي لهامسويسكوزيته دو  :ويسكوزيته –
مـواد نفتـي بـا     يسـاز  پـاك . هـاي مختلـف در سـواحل    سطح آب و دوم عمق احتمالي نفوذ ماده نفتي به اليه

  .بود خواهد تر عيسرتر و  ويسكوزيته باال آسان
هـاي نفتـي مخلـوطي از آب در نفـت را      هدر شرايط خـاص لكـ   ):مخلوط مايع در مايع(قابليت تشكيل امولسيون  –

درصد شامل آب بوده و ويسكوزيـته باالتري نسبت به مـواد نفتـي خـالص     80تواند تا  دهند كه گاه مي تشكيل مي
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معين براي نشان دادن ميزان تمايل يك ماده نفتي به تشـكيل امولسـيون وجـود     يعدد. نشت يافته خواهد داشت
سـرعت ايـن مخلـوط را     گازوئيـل بـه   كـه  يايلي براي تشكيل اين مخلوط ندارد درحالعنوان مثال بنزين تم به. ندارد

تشكيل اين مخلوط مشخصـات  . بسياري از تركيبات نفتي تمايل به تشكيل چنين مخلوطي دارند. دهد تشكيل مي
چنين  هم. هد شدو پمپاژ كردن آن دشوار خوا افتهي  شيويسكوزيته ماده افزا كه ينحو دهد به ماده نفتي را تغيير مي

  .برابر مقدار اوليه خواهد شد 5تا  4تشكيل امولسيون سبب افزايش حجم مواد نشت يافته بين 
و يا مكش آن، فاكتور  يپاش آبفيزيكي ماده نفتي چسبيده به سطوح به كمك  يساز پاكسادگي  :چسبندگي –

حـد زيـادي بـه ميـزان      سـواحل تـا   يسـاز  پـاك تعيـين روش   درواقع. است يساز پاكمهمي در تعيين روش 
  .هاي مختلف بستگي دارد چسبندگي ماده نفتي به اليه

  :صورت زير خواهد بود  بندي مواد نفتي به بر اساس خواص ذكرشده دسته

  ها آنخواص  بر اساسبندي مواد نفتي  تقسيم -2- 4جدول 

 و نفت خام سبك گازوييليمواد  محصوالت بنزيني خواص
نفت خام رده متوسط و 

 ميانه محصوالت
 نفت خام سنگين

 اريت كمفراريت متوسطفراريت متوسطفرار و قابل اشتعالبسيار فر فراريت
 C 65 0بيش از C 50 0بيش از C65 0تاC40 0بينC40 0نزديك  دماي اشتعال

 سرعت تبخير باال تبخير

ند بدون باقيتوانميشدهشيپاالمواد
 گذاشتن اثري تبخير شوند

نفت خام سبك بعد از تبخير مقاديري 
 خواهد داشتماندهباقيمواد

 24در  ها آناز حجم  سوم كيتا 
 شد ساعت اول تبخير خواهد

در اثر تبخير مقدار كمي از آن 
 از بين خواهد رفت

 ويسكوزيته
 پايين

سرعت پخش باال و تشكيل (
 )هاي نازك لكه

كم تا متوسط
هاي نازك پخش  سريع و در اليه(

 )خواهند شد
 متوسط تا زياد

  باال تا حالت نيمه جامد
در اثر گرم شدن ويسكوزيته (

 )ممكن است كاهش يابد
 00/1تا  95/095/0تا  85/085/0تا8/08/0از تر كم وزن مخصوص

متوسط تا زياد برايسميتزيست محيط يباال برا سميت سميت
 زيستمحيط

يت متفاوت به ازاي محصوالتسم
 مختلف

كم در مقايسه با ساير  سميت
 مواد نفتي

قابليت تشكيل 
 امولسيون

 عدم تشكيل امولسيون
 

هاي  توانايي تشكيل امولسيون هاي پايدار توانايي تشكيل امولسيون
 پايدار

هاي  توانايي تشكيل امولسيون
 پايدار

 چسبندگي
 بدون چسبندگي

مختلف نفوذ  يها هيدر ال(
 )خواهد كرد

  ها اليه تمايل به نفوذ درون
)مواد تازه نشت يافته چسبندگي ندارند(

قابليت نفوذ و چسبندگي متفاوت 
 به ازاي محصوالت مختلف

  چسبندگي باال
 )ها عمق نفوذ كم در اليه(

  
را دشـوارتر خواهـد    هـا  آن يسـاز  پاكبايد توجه داشت كه فرآيند هوازدگي به مرور خواص مواد نفتي را تغيير داده و 

در آغاز عمليات، متناسب بـا   شده  انتخاب، روش يساز پاكبه مرور و با گذشت زمان از عمليات  بايدبه همين دليل . نمود
  .تغييرات ماده نفتي، تغيير يابد

  هاي پذيرنده آلودگي و تعيين حساسيت هر يك بندي زيستگاه دسته -4-2-1-2
هـاي   گـاه  هـا و زيسـت   هاست، لذا محيط ها و رودخانه داخلي از نوع درياچه هاي شامل آب يجا كه محدوده موردبررس از آن
گـاه   محيط يا زيست 12بر همين اساس . خواهند بود گذارتاثيرها نيز در تعيين حساسيت منبع آب پذيرنده آلودگي  اطراف آن
شـده و روش   تـي مشـخص  شده و ميزان حساسيت هريـك در برابـر هـر يـك از انـواع مـواد نف       بندي حاضر، مشخص در دسته
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هـاي بـزرگ،    هـاي آزاد، رودخانـه   آب: گـاه عبارتنـد از   زيسـت  12اين . است  آلودگي مشخص شده يساز پيشنهادي براي پاك
، )ات مصـنوعي تاسيسـ مخازن و ( هاي مصنوعي هاي كوچك و نهرها، سواحل سنگي، سازه ها و مخازن كوچك، رودخانه درياچه

  ها اي، سواحل شني، سواحل پوشيده از گياه، سواحل گلي، تاالب ماسه اي، سواحل شن و سواحل ماسه

  ليست مشخصات حادثه تهيه چك -4-2-2
به گروه فرمانـدهي حادثـه در    ليست  چكاين  پر كردن. دهد ميمشخصات حادثه را نمايش  ليست چك )3-4(جدول 

  .تعيين سطح بحران كمك خواهد نمود

 شده آلوده هاي حادثه و منبع آبي  ليست ويژگي چك -3- 4جدول 
 خير بلي فاز مقابله رديف

      )روز 3تا  1(فوري  1
     )استدرحركتآلودگي(گسترش آلودگي  2
     )استشدهمتوقفآلودگي (زدودن نفت  3
   )آوري و انتقال آب و خاك آلوده جمع(دفع  4

5  

    )ماده نفتي(نوع نفت 
   سبك/ خيلي سبك 

   متوسط
   سنگين

   خيلي سنگين
   ورغيرشنا ينفتماده 

6  

  نشت كرده ينفتماده حجم 
  ليتر 10تر از  كم

   ليتر 100تا  10بين 
  ليتر 1000تا  100بين 
  ليتر 10000تا  1000بين 
  ليتر100000تا  10000بين 
  ليتر 100000تر از  بيش

7  

   وهوا آبوضعيت 
  )27°>؛ آب33>°هوا( گرم يليخ

  )26°-18°>؛ آب32°-24>°هوا(گرم 
  )18°-13°>؛ آب23°-5>°هوا(خنك 
  )13° <؛ آب5<°هوا(سرد 

   باد شديد
   باد متوسط

   باد كم
  )ميزان حساسيتازنظر(نوع منبع پذيرنده آلودگي 8
  )در صورت جاري بودن(جريان  بده 9
  )در صورت جاري بودن(سرعت جريان  10
  )در مورد مخازن(حجم منبع پذيرنده  11
  )در مورد مخازن(كاربري منبع پذيرنده  12
  به مخزن افتهي راهبار آلودگي  13
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 شده آلوده هاي حادثه و منبع آبي  ليست ويژگي چك -3- 4جدول 
 خير بلي فاز مقابله  رديف

     وجود داردينفتمادهجايي و ذخيرههتجهيزات و توانايي محدودي براي جاب 1
   در حال اشتعال است و يا احتمال آتش گرفتن آن وجود دارد ينفتماده  2
   و بازيابي آن وجود نداردينفتمادهامكان استفاده از تجهيزات محدودسازي 3
   هاي زيرين نفوذ كرده است به اليه ينفتماده  4
   شودآوري ميبا اسكيمرها جمعيسختبهاز نوع سبك است و ينفتماده  5
   به شكل محلول رقيقي ممكن است درآيد ينفتماده  6
   به شكل محلول رقيقي است ينفتماده  7
   ممكن است رسوب نمايد و يا در حال رسوب كردن است ينفتماده  8
   در روي زمين بوده است ينفتماده نشت  9
   شودميثرومگذاريسرعت جريان آب مانع انجام عمليات بوم 10
   .هاي اطراف استنياز به محافظت از مناطق ساحلي و سطح آب و زمين 11
   جاري دارديهاآبنياز به مراقبت در مقابل اثر 12
   دسترسي به محل آلودگي دشوار است 13
   حجم زياد آلودگي توليد شده است 14
   استآهنراهبر روي خطوطكرده رسوب ينفتماده  15
   آلودگي قرار دارنددرخطرآب  مخازن 16
   در ميان گياهان گيركرده است ينفتماده  17
   در برف و يخ نشت كرده است ينفتماده  18
    نشت كرده است...ها و، كانالفاضالبدر فضاهاي بسته مانند مجراي ينفتماده  19

 مالحظات  20

   يساز هاي مقابله و پاك معرفي روش - 4-3

  كليات -4-3-1
متناسـب بـا    يسـاز  پس از ارزيابي حادثه توسط تيم و تعيين سطح بحران توسط كميته مديريت بحـران، روش پـاك  

درمجموع سه گـروه  . ربط ارسال خواهد شد هاي ذي شده و درخواست تجهيزات و نيروي انساني به سازمان شرايط انتخاب
فيزيكي، شيميايي و طبيعـي   يساز پاك. مواد نفتي در مراكز آبي وجود دارد يساز هاي مختلف براي مقابله و پاك از روش

ها، مزايا و معايـب خـاص خـود را     هريك از اين روش. گيرند ورد استفاده قرار مياي هستند كه بسته به شرايط م سه شيوه
 . دارا بوده و به مهارت و تجربه نيازمندند

  ي مقابله با آلودگي نفتي ها روش -4-3-2
تـوان بـه مـوارد زيـر      مي ها آن ازجملهوجود دارد كه  سطحيهاي  هاي زيادي براي مقابله با آلودگي نفتي در آب روش

  : اشاره نمود
 )ايمقابله فعاليتگونه هيچندادن نظارت و صبر كردن و انجام (بازيابي تدريجي نفت توسط محيط  –

 درجا سوزاندن نفت نشت شده به محيط –
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 ..). ها، و ها، روان كننده كننده ها، پراكنده سفت كننده(  استفاده از مواد شيميايي مختلف –

 )توسط ابزارهاي دستي و مكانيكي(ي آلودگي نفتي پاك كردن فيزيك –

 )هاي صحرايي هاي تجاري و روش توسط بوم(محدود كردن فيزيكي گسترش نفت  –

 )هاي دستي و شيميايي با روش(ساحل / پاك كردن نوار ساحلي –

 )شده خاك و آب آلوده(ها  جا كردن و تصفيه آلودگي هجاب –

  ترميم و بهسازي مناطق آلوده –
 مـورد سـطحي   يهـا   آبي نفتي در زمان نشـت نفـت بـه    ها آلودگيمحافظت، بازيابي و زدودن  منظور  هبها  اين روش

هاي پيرامون آن  نفت از منابع آبي و اكوسيستم داشتن نگهترين هدف از فرآيند محافظت، دور  مهم. گيرند ميقرار  استفاده
  .و يا كاستن از ميزان ورود نفت به اين منابع است

  . شود ميآوري  بازيابي، نفت شناور بر روي سطح آب جمع در فرآيند 
شيميايي نفت از مناطق ساحلي آلوده و بهبـود شـرايط بيولـوژيكي منطقـه      فيزيكي و  سازي پاكند زدودن شامل فرآي

اهداف اصلي و فوري عمليات مقابله با  عنوان  بهدر بسياري از حوادث نشت، مراحل محافظت و بازيابي مناطق آلوده . است
  .آلودگي نفتي هستند

  . گيرند ميمشترك مورد استفاده قرار  صورت  بهي محافظت، بازيابي و زدودن نفت ها تكنيكزمان مقابله تركيبي از  در
ه اسـتفاده  آن، نوع منبع آبي كـ  كارگيري بهاي از هر روش، داليل و اهداف  خالصههاي مختلف،  منظور معرفي روش  به

هـر يـك از ايـن     كارگيري به يطيمح ستيز هايكارگيري و اثر بهنيازهاي  از اين روش در آن مناسب است، شرايط و پيش
  .بررسي شده است ها شيوه

 بنـدي  تقسـيم بـه سـه دسـته كلـي      ها و منابع آبي هاي مقابله با نشت نفت به رودخانه انواع روش در يك تقسيم كلي
  :كلي عبارتند از اين سه دسته .شوند مي

 حادثه مقابله باي فيزيكي ها شيوه –

 حادثه مقابله باي شيميايي ها شيوه –

 حادثه مقابله باي بيولوژيكي ها شيوه –

در هـا   روشيـن  اليسـت  . ها و انواع منابع آبـي وجـود دارد   به رودخانهشيوه مقابله با حوادث نشت نفت  29 درمجموع
  .آمده است 4در پيوست شماره ها  تشريح اين روش .1شود ميمشاهده  )4-4(جدول 
  
 

                                                      
1-Options for Minimizing Environmental Impacts of Freshwater Spill Response, API, 1994 
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  و منابع آبي درون سرزميني ها رودخانهي مقابله با آلودگي نفتي در ها روشانواع  - 4- 4جدول 
 عنوان روش گروه

 هاي فيزيكي واكنش به حادثه شيوه
Physical Response Methods 

 )Natural Recovery( بازيابي طبيعي توسط محيط زيست-1
 )Booming(يي صحرا ويتجاريهابوميريكارگهب-2
 )Skimming( ريگكفيهاپمپازاستفاده-3
 )Barrier/Berm(غشاهاوهاجداكننده-4
 )Physical Herding(نفتفيزيكيكردنجمع-5
 )Manual Oil Removal( يانساني روينكمكبادستييسازپاك-6
 )Mechanical Oil Removal( زاتيتجه كمكبامكانيكييسازپاك-7
 )Sorbents(هاكنندهجذبازاستفاده-8
 )Vacuum( مكش كمكبانفتسطحيآوريجمع-9

 )Debris Removal( نفت به آغشتهيهانخالهآوريجمع-10
 )Sediment Reworking( آلودهي هارسوباصالحوآوريجمع-11
 )Vegetation Removal(گياهان آغشته به نفت آوريجمع-12
 )In-Situ Burning(نفتيدرجاسوزاندن-13
 )Flooding( يمصنوع سيل جادياوفراوانآبباشستشو-14
 )Low-Pressure,Cold-Water Flushing Cleaning) (سردآب(كمفشاربايپاشآب-15
 )High-Pressure, Cold-Water Flushing) (سردآب(باالفشاربايپاشآب-16
 )Low-Pressure, Hot-Water Flushing) (گرمآب(كمفشاربايپاشآب-17
 )High-Pressure, Hot-Water Flushing) (گرمآب(باالفشاربايپاشآب-18
 )Steam Cleaning(آببخارباكردنتميز-19
 )Sand Blasting(پاشيماسهباكردنزيتم-20

 هاي شيميايي واكنش به حادثه شيوه
Chemical Response Methods 

 )Dispersants( هاجداكنندهموادازاستفاده-21
 )Emulsion Treating Agents(مخلوطيهاجداكننده-22
 )Visco-Elastic Agents( ستهيسكواالستيوندهيافزامواداستفاده-23
 )Herding Agents( سازيكپارچهموادازاستفاده-24
 )Solidifiers(هاكنندهجامدازاستفاده-25
 )Chemical Shoreline Pretreatment(ها  در كناره رودخانهجذابريغاستفاده از مواد-26
 )Shoreline Cleaning Agents( سواحلتميزكنندهموادازاستفاده-27

 حادثههاي بيولوژيكي واكنش به  شيوه
Biological Response Methods 

 )Nutrient Enrichment( ها يزمغذيركمكبهيسازيغن-28
 )Natural Microbial Seeding( ها كروبيمپخشكمكبهيسازپاك-29

 انتخاب روش مناسب -4-4

  ي پاسخ در غياب ماده نفتيها روشاثر  - 4-4-1
ترين تصميماتي است كه در گروه فرماندهي حادثه و بـا   از اساسي يساز انتخاب روش مناسب براي انجام عمليات پاك

آن نقشـي اساسـي خواهنـد     كننـده  نييدر اين تصميم سطح بحران يا پارامترهاي تع. نظرات كارشناسان انجام خواهد شد
 است كـه مورد استفاده  ابزارها و موادكارگيري  گيري، اثرات منفي ناشي از به ثر در اين تصميموداشت؛ اما يكي از عوامل م

  .ها ماندگار خواهند بود ت محيطي بوده و گاه تا مد غالب اين اثرات زيست. در مراحل بعد آشكار خواهند شد
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دسـته،   12محيطـي در   حسب شرايط فيزيكي و زيست) ها و درياچه ها رودخانه(هاي منابع آب  حريمبراي اين منظور 
 شـده  نيـي در هريك، معيارها و ضـوابطي تع  يساز هاي مختلف پاك حتمالي روشبندي شده و براي ارزيابي اثرات ا تقسيم
دسـته از   12در اين دستورالعمل ابتدا به بررسي اين اثرات به كمـك معيارهـا پرداختـه و سـپس بـراي هريـك از       . است

  .هايي صورت گرفته است هاي مختلف به تفكيك بررسي ها، اثرات روش گاه زيست

  هاي منابع آب داخلي در حريم يساز ي پاكها ارزيابي اثرات روش -4-4-2
كه در درجه اول اختالالت  شوند ميارزيابي اثر وابسته هر تكنيك در غياب ماده نفتي استفاده  منظور  بهمعيارهاي زير 

اثـرات   .شود را شامل ميي شيميايي و بيولوژيكي ها روشاز ناشي ي مكانيكي و اثرات مسموميت ها ناشي از روشفيزيكي 
، يسـاز  پـاك ي مختلـف  هـا  روشبه تفكيك  5-4كه جدول  متغير استو  فرد مواد و تجهيزات مختلف منحصربهمال استع

  :بندي به شرح زير است اي اين طبقهمبن. است شده يبند طبقههاي مختلف  ها و محيط ه اثرات را در زيستگا
كوتـاه و در   زمـان  مدتوميت براي احتمال اثر مسم. ها و گياهان حداقل است تخريب فيزيكي بر روي اليه :كم –

 .احتمال احيا و ترميم زيستگاه در طي شش ماه وجود دارد. محدوده مكاني كوچكي وجود دارد

هاي رسوبي ممكن است  گاه ها و گياهان با افزايش پتانسيل فرسايش در زيست تخريب فيزيكي بر روي اليه :متوسط –
 .گاه ممكن است شش تا دوازده ماه طول بكشد است كه احيا و تشكيل زيست يا گونه به تياثر مسموم. رخ دهد

سازي ممكن اسـت پتانسـيل ايجـاد     پاك هاي تكنيك. ها و گياهان مورد انتظار است تخريب فيزيكي اليه :زياد –
يم تـرم  و مالحظه بوده و احيـا  قابل احتماالمنفي و مسمويت اكوسيستم  اتتاثير. فرسايش بااليي داشته باشند

 .گاه ممكن است بيش از دوازده ماه طول بكشد زيست

اجرا هستند با ايـن عالمـت    رقابليثر يا غووضوح غير م  هايي كه براي يك زيستگاه به آن دسته از تكنيك): -( –
 .شود نشان داده مي

 .گردد يبراي مواردي كه اطالعات ناقص براي ارزيابي و تحليل در غياب ماده نفتي وجود دارد، استفاده م: ه –

  ي پاسخ در غياب ماده نفتيها روشاثر مرتبط  -5-4 جدول
 زيستگاه ساحلي محيط آبي

 روش پاسخ
هاي  آب

 آزاد

ها و درياچه
مخازن 
 كوچك

هاي  رودخانه
 بزرگ

هاي  رودخانه
ها نهر/كوچك

سواحل 
سنگي

هاي  سازه
مصنوعي

سواحل 
اي ماسه

سواحل 
پوشيده 
از گياه

سواحل 
شن و 
اي ماسه

سواحل 
 شني

سواحل 
 گلي

ها تاالب

 هاي پاسخ فيزيكيروش
 -  -  -  -  -  - ---- -  - بازيافت طبيعي

 -  -  -  -  -  - --كك ك كگذاريبوم
 -  -  -  -  -  - --كك ك كگيريسرباره
/هاسد
 -  -  -  -  -  -  -  -  ز -  -  -  زهايرخاك

آوريجمع
 -  -  -  -  -  -  -  -  ك ك ك ك فيزيكي
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  هاي پاسخ در غياب ماده نفتي اثر مرتبط روش - 5- 4جدول ادامه 
 زيستگاه ساحليمحيط آبي

 روش پاسخ
هاي  آب

 آزاد

ها ودرياچه
مخازن 
 كوچك

هاي  رودخانه
 بزرگ

هاي  رودخانه
ها نهر/كوچك

سواحل 
سنگي

هاي  سازه
مصنوعي

سواحل 
اي ماسه

سواحل
پوشيده 
از گياه

سواحل 
شن و 
اي ماسه

سواحل 
 شني

سواحل 
 گلي

ها تاالب

هاي پاسخ فيزيكيروش
يسازپاك/حذف

دستي ماده 
 نفتي

 ز ز م م ز ك ك ك م ك ز ك

 ز ز م م ز مم-ززز كحذف مكانيكي
 م م ك كك كككككك ك هاجاذب
 م ز ك كم كككككك ك مكش

خارج كردن 
 م م ك ك ك ك ك ك ك ك ك -  هانخاله

 ز ز م م ز م--ز-ز - اصالح رسوبات
حذف گياهان 
آغشته به مواد 

 نفتي
 ز -  -  -  ز -  -  -  ز م ز ك

سوزاندن در 
 م ز م م م م ك ك م ك م ك محل

شسته شدن با 
 ك ك ك م ك ك ك ك -  -  -  -  آب

پاشي با فشارآب
 ك ز م ك ك م ك ك -  -  -  - )آب سرد(كم

با فشاريپاشآب
 ز ز ز ز ز ز ك ك -  -  -  - )آب سرد(زياد

پاشي با فشارآب
 ز ز م م ز ز ك م -  -  -  - )آب گرم(كم

پاشي با فشارآب
 ز ز ز ز ز ز ك م -  -  -  - )آب گرم(زياد

با  يسازپاك
  ز ز م م ز ز ك م -  -  -  -  بخار
 -  -  -  - -  - مز---  -  پاشيماسه

 ي پاسخ شيمياييهاروش
 -  -  -  -  -  - --زكز كها كنندهپخش

عوامل
 -  -  -  -  -  -  -  -  م ك ك كسازامولسيون

عوامل
 -  -  -  -  -  -  -  -  ك ك م كويسكواالستيك

عوامل
 -  -  -  -  -  -  -  -  ز ك م ك كنندهجمع

 م م ك مم مككككك كها جامدكننده
استفاده از مواد
شيميايي براي 

سازي پاك پيش
 سواحل

 ه ه ه ه ه ه ه ه -  -  -  - 

تركيبات 
شيميايي 

سازي  پاك
 سواحل

 ه م م م ه م ك م -  -  -  - 
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  ي پاسخ در غياب ماده نفتيها روشاثر مرتبط  - 5- 4جدول ادامه 
 زيستگاه ساحليمحيط آبي

 روش پاسخ
هاي  آب

 آزاد

ها و درياچه
مخازن 
 كوچك

هاي  رودخانه
 بزرگ

هاي  رودخانه
ها نهر/كوچك

سواحل 
سنگي

هاي  سازه
مصنوعي

سواحل 
اي ماسه

سواحل 
پوشيده 
از گياه

سواحل 
شن و 
اي ماسه

سواحل 
 شني

سواحل 
 گلي

ها تاالب

ژيكيهاي پاسخ بيولوروش
سازيغني

به (غذايي 
كمك 
 )هاريزمغذي

 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك م ك

پخش ميكروب
 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه طبيعي

 ستين اجرا قابلبراي اين نوع از ماده نفتي : - اطالعات ناقص؛                     :زياد؛                      ه:متوسط؛                ز: كم؛             م:ك

  هاي منابع آب هاي پاسخ به ماده نفتي در حريم بندي روش طبقه -4-4-3
بـا آن در  محيطي مـرتبط  ات اثربر مبناي  يساز براي انتخاب روش پاك يك راهنما عنوان  تواند به ميبندي  اين طبقه

له اسـنجش هـر روش بـا خـود آن و در شـرايط مختلـف مسـ        .معـين، مورداسـتفاده قـرار گيـرد    گاه  ك محيط يا زيستي
بخشي مرتبط تنها داخل  اثر .است يساز پاك براي ازين كار مورد استاندارد و يگانه نبودن راه جهيدرنتاست كه  يتوجه قابل
 جهـت   نيـ ا ازباشند و  ي داشتهتر بيشند كاربرد توان مييي با حداقل اثر ها روش كه يطور  به شود ميبندي گنجانده  طبقه

  .شود ميگاه حذف  ي از ماده نفتي از زيستتر بيشي داشته و يا اضافات تر بيش يطيمح ستيزاثر 
  :اند شده فيتعربندي به شرح زير  هاي طبقه رده

 .باشد گاه داشته ممكن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زيست –

 .باشد گاه داشته ممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست –

 .گاه داشته باشد بر روي زيست )محتمل نامطلوب(ممكن است اثر نامطلوب محسوسي –

 .گاه داشته باشد وب را بر روي زيستترين اثر نامطل ممكن است بيش –

  .در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است اطالعات –

مثـال؛   عنـوان   به( گاه اثري ندارند براي يك نوع ماده نفتي يا زيست وضوح  بههايي كه  آن دسته از تكنيك) -( –
به ( ستندياجرا و كاربردي ن و يا براي يك نوع از ماده نفتي قابل) كننده بر روي مواد نفتي سنگين جمععوامل 

روش در اين زمـان   ياثر يا اثربخش(اند با اين عالمت مشخص شده) هاي گلي گاه پاشي زيست عنوان مثال؛ ماسه
  .)تواند مورد ارزيابي قرار گيرد نمي

  شده  استفادهفرضيات  -4-4-3-1
اند با فرضياتي بـه   ار گرفتههايي كه در اين دستورالعمل مورد بررسي قر يك از روش اثرات منفي و شدت اثربخشي هر

  :اند شرح زير، بيان شده
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كامـل و توسـط نيـروي انسـاني مجـرب و       صـورت   بـه فرض بر اين است كـه هـر روش    :ها اجراي كامل روش –
سازي تجهيـزات درسـت    يابي براي نصب و فعال بندي و مكان به اين معني كه برنامه زمان. كارآزموده اجرا شود

 .باشند انتخاب شده

  بـه از هـر روش   مورداستفادههاي صورت گرفته در  ارزيابي :روش استكاربرد منفرد هر  براساسبي اثرات ارزيا –
كنـد كـه از    بديهي است كه شرايط حادثه در اكثر اوقات ايجاب مي. هاست و بدون تركيب با ساير روش ييتنها
 صـورت   بـه در چنين شرايطي ارزيابي هر روش . زمان و تركيبي استفاده نمود هم صورت  بههاي مختلفي  روش

 .منفرد، دشوار خواهد بود

در . است يساز پاكاثربخشي نسبي هر روش، از مالحظات اساسي در انتخاب روش  :ها اثربخشي مرتبط روش –
 .است قرارگرفته يموردبررسمحيطي و در سه دسته  اين دستورالعمل اين اثرگذاري تنها از ديدگاه زيست

ها در  اين روش. بوده و يا بالاستفاده هستند تاثير يب كامالگاه خاص  هايي كه در يك زيست دسته اول روش •
  اند گاه مربوط آورده نشده هاي قابل كاربرد براي زيست ليست روش

هـاي   ر جـداول روش براي يـك مـاده نفتـي تعلـق داشـته و د      تاثير يبهاي بالاستفاده و  دسته دوم به روش •
  .شوند نمايش داده مي) -(گاه با خط تيره  هر زيست يساز پاك

از  يتـوجه  قابـل ، مقـادير  يسـاز  پاكهستند، كه پس از اتمام عمليات  يا استفاده قابلهاي  دسته سوم روش •
  .مواد نفتي را برجاي خواهند گذاشت

يي از قبيل ايمني، شـرايط  ها محدوديت: ك روش خاص پاسخيموجود براي استفاده از  يها رعايت محدوديت –
در هـر سـناريو    ؛ كـه دهنـد  محدوده وسيعي از سناريوهاي محتمل را تشـكيل مـي  ... جوي، حجم مواد نشتي و

 .ها انتخاب خواهند شد انتخاب گروهي از ابزارها و روش

  در هر يك يساز هاي پاك هاي منابع آب و اثرات استفاده از روش بندي حريم دسته -4-4-3-2

  آزادهاي   آب -4-4-3-2-1

 گاه توصيف زيست -الف

ي بـزرگ  هـا  درياچهچون  هاي فراوان هم در بدنه آب )فارسمثل درياي عمان و خليج( هاي آزاد هاي اطراف آب محيط
 يطـوركل   بهاي  هاي درياچه هرچند جريان. هاي فراوان شرايط موج و جريان اقيانوسي را دارا هستند بدنه آب. دنوجود دار

  ).متر بر ثانيه 5/0از  تر كم( ضعيف است
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  ميزان حساسيت -ب
ـ    هاي آزاد نسبت به اثر نشتي مواد نفتي حداقل و متوسط حساسيت را دارند زيـرا نـرخ   آب جـايي   ههـاي انتقـال و جاب

سرعت قـادر بـه كـاهش بـوده و اغلـب        هايي غلظت مواد نفتي در ستون آب به در چنين محيط. ها باالست فيزيكي در آن
  .گرفته توسط نشتي خارج گردند تاثيرندازه كافي سيال هستند تا از ناحيه ها به ا ارگانيسم

 يساز قيا جنب ساحلي به دليل نرخ رقيهاي ساحلي و  هاي بزرگ، آب شده در درياچه  نواحي محصورشده و محافظت
شده، بايستي براي يـك دوره   متاثردر صورت نشت مواد نفتي استفاده از نواحي و مناطق. تري دارند كندتر حساسيت بيش

  .محدود گردد و توريستي هاي تفريحي گيري و فعاليت زماني، براي كشتيراني و دريانوردي، حمل و نقل، آب

  ي پاسخها روش -ج

  نامطلوب بر زيستگاه حداقل اثر -1-ج
  گذاري بوم –

 بهترين كارايي در شرايط كم موج و جريانات آرام •

ـ  ميايمني  ازنظر، ها بومبه كمك  مواد بنزيني نشت يافته داري نگه •  هـا  بـوم سـاز گـردد، امـا از     د مشـكل توان
 .براي منحرف كردن و دور كردن اين مواد از منابع حساس نيز استفاده نمود توان مي

  مكش/ سرباره گيري –
 ،شود ميجريان محدود  سرعت گرفتنكارايي اين روش با  •

 .ستين اجرا قابلبراي نشت بنزين به دليل مالحظات ايمني  •

  سوزاندن در محل –
 .مناسب نواحي دور از ساحل است تر بيشاين روش  •

 .در مورد مواد نفتي سنگين و نامحلول اشتعال و ادامه سوختن دشوار خواهد بود •

 .ها و هواپيما بايد مورد توجه قرار گيرند ها، كشتي ايمني براي كارگر مسايل •

 .ستينايمني قابل اعمال  مسايلهاي بنزيني به علت  براي نشتي •

  بازيافت طبيعي –
ماندگار بـوده و   چراكهرود  اثرگذاري بر مواد نفتي متوسط و سنگين انتظار مي ترين كماز اجراي اين روش  •

 .خواهند بود مشاهده قابلها بر روي خطوط ساحلي  مدت

  اثر نامطلوب براي زيستگاه مقداري -2-ج
  فيزيكي آوري جمع –

 .ا مواد نفتي به سمت تجهيزات بازيافت تحت شرايط آرام منتقل شوندممكن است نياز باشد ت •
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 .شود مياختالط مواد در ستون آب، به مواد بنزيني شناور در سطح، آب اسپري  منظور  به •

  كننده جذبمواد  –
 .نيست ، به طور مستقل قابل استفادههاي خيلي كم به جز براي نشتي ،ك تكنيكي •

 .كند ي جلوگيري ميهاي مواد بنزين از تبخير نشتي •

  حذف گياهان آغشته به مواد نفتي –
 .خواهد بود يثروم حل راهمواد نفتي در گياهان سطح آب به دام افتاده باشند،  كه يدرصورت •

  ساز عوامل امولسيون –
 .ستين اجرا  قابل كنند ميايجاد ن چون مواد بنزيني كه امولسيون براي مواد نفتي هم •

  ها كنندهجامد / عوامل ويسكواالستيك –
 .ستينايمني در طي استعمال و ممانعت تبخير مناسب  مسايلبراي نشت مواد بنزيني به دليل  •

 .بايد در نظر گرفته شود شده يآور جمعامكان بازيافت مواد نفتي  •

مخلـوط   فرصت، زيرا به علت غلظت باال ستينو كارآمد  ثروماغلب براي مواد نفتي سنگين خيلي اين مواد  •
 .كنندپيدا نميمواد نفتي را شدن در داخل 

  ها كننده پخش –
 .شوند ميمانع تبخير مواد بنزيني نشتي  •

 .در مقابل اثر مواد نفتي پخش نشده مورد نياز است شده پخشاستفاده از آن براي مقايسه اثر مواد نفتي  •

 .بر روي مواد نفتي سنگين يا هوازده اثري ندارد •

  كننده عوامل جمع –
 .است ثروماغلب تحت شرايط آرام  •

 .زيرا ماده نفتي بايد سيال باشد ستين اجرا قابلبراي مواد نفتي سنگين  •

 .گردد هاي بنزيني مي مانع تبخير نشتي •

  دستي ماده نفتي و حذف مكانيكي مواد نفتي يساز پاك/حذف –
 .شده باشندهاي بزرگ منعقد  توده صورت  بهتنها زماني كارآمد هستند كه مواد نفتي سنگين  •

 .پذير است امكان ندرت  بهانتقال كامل ماده نفتي سنگين  •

  و پخش ميكروب طبيعي) ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني –
 .ستين اجرا قابل ها آنو نفت خام سبك به دليل تبخير سريع  گازوييليبراي مواد بنزيني و مواد  •

ايـن    و كـاربرد  ي انواع ديگر مواد نفتـي و اثرات جانبي استفاده از اين روش برا ياثربخشاطالعات در زمينه  •
  .است محدود اريبسهاي آزاد و شيرين،  هاي آزاد، در آب روش در آب



 ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت     07/10/94 90

 

  ي بزرگها رودخانه -4-4-3-2-2

  

  گاه توصيف زيست -الف

متـر   5/0بيشتر از جريانات معموال (هاي جريان باال  هاي پر پيچ و خم و نرخ هاي متغير، كانال هاي بزرگ شوري رودخانه
هـا   اطـراف ايـن رودخانـه   محـيط  . هاي بـزرگ را ندارنـد   ها لزوما قابليت كشتيراني براي كشتي اين رودخانه. دارند) بر ثانيه

هـاي بـزرگ    هـاي اصـلي رودخانـه    هـا از مشخصـه   هاي مصنوعي باشد و سيالب ها و ديگر سازه تواند شامل سدها، بركه مي
  .هستند

  ميزان حساسيت -ب
يي جابجـا هـاي   از نـرخ  ها آني بزرگ ميزان حساسيت متوسطي نسبت به اثرات نشت مواد نفتي دارند زيرا ها رودخانه
منابع بيولوژيكي مرتبط شامل تجمع مرغـان  . چنين فوايد بيولوژيكي و انساني وسيعي دارند هم. يي برخوردارندطبيعي باال

تحـت شـرايط   . شـوند  ميهستند كه با نشت مواد نفتي با خطر مواجه  زي جانداران كفو  ها ماهيها،  آبزي مهاجر و پرستو
هاي با  هاي پر اهميتي براي گونه گاه كه زيست شوند ميا شامل هاي رودخانه نواحي با حساسيت خيلي باال ر سيل، سيالب

در اين محـيط  . پذير است ا حمل و نفل نيز امكانيبراي مقاصد تفريحي  ها رودخانهاستفاده از اين . ارزش بسياري هستند

 هاي بزرگ رودخانه
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هاي  هنگامي كه لكه. سازي به طور كامل در معرض خطر نشت مواد نفتي قرار دارند گيرهاي آب شرب، صنعت و خنك آب
هـاي سـريع،    جريـان . كننـد  مـي ها را در سـتون آب محـو    هاي مختلط اين لكه ، جريانشوند مينفت بر روي آب مشاهده 

ممكـن اسـت اقـدامات پاسـخ بـه نشـت مـواد نفتـي را در         هـا،   بندان و سـيالب  خيهاي مياني رودخانه،  ها، بند آب گرداب
  .ي بزرگ، دچار مشكل نمايندها رودخانه
ند به سهولت در زير سطح معلـق  توان ميجايي كه مواد نفتي امولسيون شده چگالي نزديك به چگالي آب دارند،  از آن

سپس  .جذب سطحي شوند ،ذرات رسوبيچنين مواد نفتي قادرند در داخل  هم. و شناور گشته و در ستون آب باقي بمانند
 .ها را دارا هستند گاه نوع از زيستآلوده نمودن اين  كه پتانسيل به طوريشوند، ي ساكن ته نشين ها مردابدر 

 ي پاسخها روش -ج

  گاه اثر نامطلوب زيست حداقل -1-ج
  گذاري بوم –

 .شود ميجريان استفاده هاي مواد نفتي بر روي آب به طرف نواحي كم  اصوال براي منحرف كردن لكه •

 هـا  بـوم سـاز گـردد، امـا از     د مشـكل توان مي، از نظر ايمني ها بوممواد بنزيني نشت يافته به كمك  داري نگه •
 .نمود از منابع حساس استفادهبراي منحرف كردن و دور كردن اين مواد  توان مي

 مكش/ سرباره گيري –

 .باشد اجرا نميهاي بنزيني به دليل مالحظات ايمني قابل  براي نشتي •

  اثر نامطلوب براي زيستگاه مقداري -2-ج
  بازيافت طبيعي –

هاي مواد بر روي سـطح آب را   تبخير و پراكنش طبيعي براي مواد بنزيني و مشابه ديزل به طور سريع لكه •
 .برد از بين مي

ت مـواد نفتـي   بايد در زمينه بازيافت مواد نفتي و حفاظت از منابع حساس براي انواع و مقادير مختلف نشـ  •
 .ي صورت پذيردتر بيشهاي  تحقيقات و بررسي

  فيزيكي آوري جمع –
هاي كوچك و غيره بـه سـمت تجهيـزات     ها، گرداب ممكن است نياز باشد تا ماده نفتي دام افتاده در نخاله •

 .بازيافت پمپ شوند

زايش خواهد اسپري كردن آب به داخل مواد بنزيني نشتي، مخلوط شدن محصول در داخل ستون آب را اف •
 .داد

  ها جذب كننده –
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 .ايمني و ممانعت از تبخير، قابل اجرا نيست مسايلهاي مواد بنزيني به دليل  براي نشتي •

 .كاربردي نباشد احتماالمواد نفتي سريع پخش و منتشر خواهند شد،  كه ايني بزرگ به علت ها رودخانهدر  •

 .شود مياستعمال بيش از حد منجر به توليد فاضالب  •

  ندن در محلسوزا –
 .به دليل پخش سريع مواد نفتي ممكن است كاربردي نداشته باشد ها رودخانهدر  •

سـخت و دشـوار    )متـر  ميلـي  3تا  1(و حفظ حداقل ضخامت براي سوزاندن  داري نگههاي سريع  در جريان •
 .است

  ساز عوامل امولسيون –
 .، كاربردي نداردشوند ميبراي محصوالت بنزيني كه امولسيون ن •

  گياهان آغشته به مواد نفتيحذف  –
ها محبوس شده،  ممكن است در جايي كه ماده نفتي در گياهان شناور در امتداد ساحل و در داخل گرداب •

 .در نظر گرفته شود

حذف گياهان آغشته به مواد نفتي، عموما براي جلوگيري از مسوميت ثانويه حيوانات در اثر تماس بـا ايـن    •
مواد نفتـي  . (هاي نفتي براي مدت طوالني، ضروري است چنين، مشاهده لكه همو  ها آنگياهان يا تغذيه از 

 )به دام افتاده در اين گياهان به مرور زمان و كاهش و افزايش شدت جريان، در رودخانه رها خواهند شد

  هاي آغشته به مواد نفتي نخالهحذف  –
و انباشته نمايد كه ايـن موضـوع سـبب     آوري جمعد مواد نفتي را براي مدت طوالني توان مينخاله رودخانه  •

 .هاي آبي خواهد شد هاي نفتي براي مدت طوالني در محيط مشاهده لكه

  ها جامد كننده/ عوامل ويسكواالستيك –
 .باشد ايمني در طي استعمال و ممانعت تبخير مناسب نمي مسايلهاي مواد بنزيني به دليل  براي نشتي •

 .ه سخت و مشكل باشدممكن است بازيافت مواد نفتي تصفيه شد •

 .كاربردي نباشد زيرا ماده نفتي به سرعت پخش و پراكنده خواهد شد ها رودخانهامكان دارد براي  •

جايي كـه خيلـي غلـيظ     باشد، بدين علت كه از آن و كارآمد نمي ثروماغلب براي مواد نفتي سنگين خيلي  •
  .ندده ميهستند به محصول اجازه مخلوط شدن در داخل مواد نفتي را ن

  پاكسازي/ يي دستي ماده نفتيجابجا –
ند به طور دسـتي از  توان مي، اند شدههاي جامد يا نيمه جامد متمركز  مواد نفتي سنگيني كه در داخل جرم •

 .قايق يا ساحل برداشته شوند

 .استفاده نمود توان ميهاي نفتي شده كوچك  هاي دستي به منظور برداشتن انباشتگي نخاله از ابزار  •

 .هاي وارده به محيط كمك خواهد كرد ها به كاهش آسيب مليات از قايقكنترل ع •
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  انتقال مكانيكي مواد نفتي –
يـا سرتاسـر    هـا  بـوم هاي نفتي انباشته شده در  نخاله/ ممكن است نياز باشد كه مقادير زيادي از مواد نفتي •

 .شوند بازيافتآوري و  جمعساحل 

هـاي متكـي بـر سـاحل،      شود، چرا كـه عمليـات   ي و هدايتفرمانده ،ها عمليات از قايقكه  شود ميتوصيه  •
 .ند با اثرات موضعي بر سواحل همراه باشندتوان مي

  گاه زيست بر روي )نامطلوب محسوس( اثر محتمل نامطلوب -3-ج
  ها پخش كننده –

 .كند هاي مواد بنزيني جلوگيري مي از تبخير نشتي •

 .باشد نمي ثرومبراي مواد نفتي سنگين يا هوازده  •

ت ي، احتمال ايجاد مسـوم ها رودخانهسازي محدود شده مواد نفتي پخش نشده در  هاي زياد، رقيق در نشتي •
 .دهد ميرا افزايش 

 .ين دست آب بايد مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرنديهاي پا گير اثرات بر روي آب •

  گاه بر روي زيست تر بيشنامطلوب  اثر -4-ج
  كننده عوامل جمع –

هاي سريع و زياد دشوار بوده و مواد نشـتي را بـه مكـاني دورتـر هـدايت       اين روش براي جريان كارگيري به •
 .نمايد مي

 .بايد سيال باشند، كاربردي ندارد كه اينبراي مواد نفتي سنگين به دليل  •

  و پخش ميكروب طبيعي) ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني –
، قابـل اجـرا   شـوند  مـي به سـرعت تبخيـر    ها آن كه ايندليل  هاي مواد بنزيني و مشابه ديزل به براي نشتي •

 .نيست

  اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج
 )به غير از مواد بنزيني و مشابه ديزل( براي تحليل اثر و اثر بخشي براي انواع ديگر مواد نفتي  ياطالعات ناقص –

 .د استموجو ها رودخانهدر  ها آنبه ويژه براي كاربرد 
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 و مخازن كوچك ها درياچه -4-4-3-2-3

  

  گاه توصيف زيست -الف
هـا   ها و جريان ها موج به طور كلي، در آن. هاي متغير هستند ها و عمق ها و مخازن بسترهاي ساكن آب با اندازه درياچه

بـه طـور   تر ممكن است در زمستان  مخازن كوچك. تواند اندكي متالطم گردد خيلي ضعيف هستند، هرچند سطح آب مي
  .كامل يخ ببندند

  ميزان حساسيت -ب
ايـن ميـزان   . هاي كوچك و مخازن نسبت به اثرات نشتي مواد نفتي از حساسيت متوسط و بااليي برخوردارنـد  درياچه

شدگي محدود و اختالط مواد نفتي در داخل ستون آب و اسـتفاده   هاي انتقال فيزيكي پايين، رقيق حساسيت به دليل نرخ
سازي پرندگان و پستانداران بوده و  هاي با ارزشي براي مهاجرت و آشيانه گاه ها زيست آن. باشد انساني باال ميبيولوژيكي و 

 ها و مخازن كوچكدرياچه
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. روند شمار مي هاي تفريحي به هاي كوچك محل فعاليت درياچه. هاي ارزشمندي را در خود داشته باشند ممكن است ماهي
  .ساسيت برخوردارندترين ميزان ح ها نيز از بيش هاي مرتبط به آن تاالب

  ي پاسخها روش -ج

  گاه اثر نامطلوب بر روي زيست حداقل -1-ج
  گذاري بوم –

 .استفاده شود تا از پخش شدن مواد نفتي جلوگيري شود ها بوماز محفظه  •

 هـا  بـوم سـاز گـردد، امـا از     د مشـكل توان مي، از نظر ايمني ها بوممواد بنزيني نشت يافته به كمك  داري نگه •
 .براي منحرف كردن و دور كردن اين مواد از منابع حساس نيز استفاده نمود توان مي

  مكش/ گيري سرباره –
 .ايمني قابل اجرا نيست مسايلهاي بنزيني به دليل  براي نشتي •

 .هاي فيزيكي حداقل شوند هاي خاص و مانيتوركردن نياز دارند تا خرابي هاي زميني به محل عمليات •

  مواد جذب كننده –
 .شود مييش از حد منجر به توليد فاضالب استعمال ب •

 .كند هاي مواد بنزيني جلوگيري مي از تبخير نشتي •

  گاه اثر نامطلوب براي زيست مقداري -2-ج
  بازيافت طبيعي –

متوسـط و مـواد   رده ترين اثر براي مواد نفتي سبك را دارد، اما اثر قابل توجهي بـراي مـواد نفـت خـام      كم •
 .گذارند هاي ساحلي اثر مي گاه بر روي زيست ها نآتر دارد زيرا  سوختي سنگين

  سوزاندن در محل –
نمايـد و گياهـان و    زماني كه برف و يخ مقداري محافظت را ايجاد مي. ي در زمستان داردتر كماثر محيطي  •

 .ي در خواب زمستاني هستندتر بيشجانوران 

ايمني آن به كمـك شـرايط    كه اينگر ساز باشد، م د مشكلتوان ميبنزين نشت شده از نگاه ايمني  داري نگه •
 .گردد تامين) از قبيل محبوس شدن بنزين به وسيله يخ(محيطي 

  كننده عوامل جمع –
 .و كارآمد است ثروماغلب تحت شرايط آرام  •

گيرند، بايستي با فرآيند بازيافـت   هاي حساس مورد استفاده قرار مي ها و محيط گاه در صورتي كه در زيست •
 .همراه باشد
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 .باشد زيرا مواد نفتي بايستي سيال باشند نمي ثرومبراي مواد نفتي سنگين  •

  هاي آغشته به مواد نفتي حذف نخاله –
از اين جهت ممكن است الزم باشد اثـرات  . ها مرتبط گردند ها ممكن است به مناطق زندگي و آشيانه نخاله •

 .گاه حيوانات مقيم در نظر گرفته شوند بر روي زيست

 .هاي كوچك استفاده شود تا توزيعات فرعي به حداقل برسند از قايق براي اين كار •

  حذف گياهان آغشته به مواد نفتي –
ممكن است تنها راه براي مـواد نفتـي محبـوس شـده در گياهـان شـناور، بازيافـت مـاده نفتـي در غيـاب            •

 .هاي آب باشد جريان

 .مناسب باشد امكان دارد براي جلوگيري و پيشگيري از نفتي شدن مجدد حيات وحش •

  فيزيكي آوري جمع –
 .شدن مواد نفتي به داخل ستون آب يا رسوب بود بايد مراقب رانده •

  ها جامد كننده/ عوامل ويسكواالستيك –
شدن مجدد خطوط ساحلي  عوامل ويسكواالستيك توسط اصالح كلي بازيافت مواد نفتي از سطح آب، نفتي •

 .دهند ميرا كاهش 

دليل مالحظات ايمني در طي دوره كاربرد و جلوگيري از تبخير قابل اجـرا   هاي مواد بنزيني به براي نشتي •
 .باشند نمي

براي مواد نفتي سنگين كه خيلي ويسكوز هستند و اجازه مخلوط شدن محصول در داخـل مـاده نفتـي را     •
 .باشد ، مناسب نميدهند مين

  گاه بر روي زيست )نامطلوب محسوس( اثرات نامطلوب احتمالي -3-ج
  سازي دستي مواد نفتي اكپ/ حذف –

هـاي آبـي، سـبب اسـتفاده از      سازي دستي مواد نفتي مـايع از محـيط   ي پاكها روشعدم كارايي ذاتي در  •
كه اين عامـل سـبب آلـودگي    شود  ميهاي متوالي به منبع آبي  تعدادي نيروي انساني زياد يا ورود و خروج

 .گردد هاي مختلف و سواحل مي اليه

 .باشد به دليل مالحظات ايمني قابل اجرا نمي هاي بنزيني براي نشتي •

  حذف مكانيكي مواد نفتي –
 .ممكن است در جايي كه رسوبات تحتاني به سختي به ماده نفتي آلوده شده است، مورد نياز باشد •
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 .نياز باشد 1هاي بازيافت نفوذي ممكن است به تكنيك •

  گاه اثرات نامطلوب بر روي زيست ترين بيش -4-ج
  ها پخش كننده –

 .نمايد هاي مواد بنزيني جلوگيري مي از تبخير نشتي •

كننده ماده  هاي پخش سازي از مخلوط رقيق پايينهاي  هاي كم آب و نرخ اين امكان وجود دارد كه در عمق •
 .هاي باالي جانوران آبزي حاصل گردد نفتي مسموميت

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

  زسا عوامل امولسيون –
 .باشند، قابل اجرا نيست چون بنزين كه به صورت امولسيون نمي براي مواد نفتي هم •

 .باشد هاي مسموميت براي ارزيابي اثر محيطي استفاده محيط آب شيرين كم عمق كافي نمي داده •

  سازي غذايي و پخش ميكروب طبيعي غني –
 .، قابل اجرا نيستشوند ميبه سرعت تبخير  ها آن كه اينهاي مواد بنزيني به دليل  براي نشتي •

 .اطالعات ناقص براي تحليل اثر و اثر بخشي براي انواع ديگر مواد نفتي وجود دارد •

اي  هاي آبي كوچك يا مسـدود، مالحظـات ويـژه    كننده آب در محيط براي جلوگيري از اضافه بار مواد غني •
 .وجود دارد

                                                      
1- Intrusive Recovery Techniques 
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 ها ي كوچك و نهرها رودخانه -4-4-3-2-4

  

  گاه توصيف زيست -الف
هـاي باريـك شـناخته     و كانـال ) متـر  2تـا   1بـه طـور كلـي    (هاي كم آب  هاي كوچك و نهرها از طريق عمق رودخانه

بنـدي، محـدوده    ايـن گـروه  . كننـد  ر مـي جريان آب با فاصله از پايين دست و در تمامي فصول خيلي زياد تغييـ . شوند مي
هاي كوچـك محصـور    تا نهر بسترهاي سنگي و شنيهاي كم و  آبشارسريع با  هاي جريان هاي آبي را از نهر وسيعي از بستر

هـا و يـا    ها ممكن اسـت توسـط نخالـه    هاي كانال سطح مقطع. شود آلود و گياهان را شامل مي هاي گل شده توسط حاشيه
. هـا قادرنـد جريـان آب را در داخـل چنـد كانـال پخـش كننـد         هاي مياني كانال و جزيره بند ردند و راهها مسدود گ كنده
  .تر نمايد گاه را پيچيده هاي پاسخ در اين زيست گيري است يخ، اندازه ممكن در فصل سرما چنين هم

  
  

 نهرهاهاي كوچك ورودخانه
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  ميزان حساسيت -ب
هـاي   نشتي. سيت متوسط و بااليي برخوردار هستندها نسبت به اثر نشتي مواد نفتي از حسا هاي كوچك و نهر رودخانه

باشند كه اين  هاي بزرگ داشته ها نسبت به رودخانه هاي كوچك و نهر تر از يك اثر بر رودخانه مواد نفتي ممكن است بيش
تر  بزرگتر و حوزه  تر، انرژي كلي كم شدگي پايين هاي رقيق تر، نرخ چون شرايط جريان كم له ناشي از تنوع شرايط، همامس

  .هاي طبيعي است گاه زيست
نماينـد و مـواد نفتـي غيـر ويسـكوز بـه آسـاني در         هاي مواد نفتي بر روي آب هر دو ساحل را آلـوده مـي   معموال لكه

هاي آبزيان و دريازيان در معرض مواد نفتي  شوند و اساسا ارگانيسم هاي كم عمق در داخل تمام ستون آب حل مي جريان
انـواع  . ها در صورت نشت مواد نفتي مواد بنزيني تا نفت خـام ماليـم امكـان پـذير اسـت      شدن ماهي كشته. گيرند قرار مي

هـاي مـواد نفتـي     نشـتي . نماينـد  گاه ساحل نهر استفاده مي مختلف پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزيستان از زيست
در مـورد چنـين   . گردند هاي كوچك مي تي رودخانهگيرهاي آب آشاميدني، آبياري يا استفاده صنع شدن آب منجر به بسته

هاي آب شرب مناطق پرجمعيت يـا ورود   گير ثرتري براي جلوگيري از ورود آلودگي به آبوتر و م منابع برنامه پاسخ سريع
  .هاي خاص، مورد نياز خواهد بود گاه آلودگي به زيست

  ي پاسخها روش -ج

  گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زيست -1-ج
  گذاري بوم –

اسـتفاده   آوري جمـع هاي مـواد نفتـي بـه سـمت نقـاط       در مناطقي با جريان كم، براي منحرف نمودن لكه •
 .شود مي

 هـا  بـوم سـاز گـردد، امـا از     د مشـكل توان مي، از نظر ايمني ها بوممواد بنزيني نشت يافته به كمك  داري نگه •
 .ساس نيز استفاده نمودبراي منحرف كردن و دور كردن اين مواد از منابع ح توان مي

 .رود هاي كم عمق و سواحل با شيب تند انتظار مي اثربخشي پاييني براي جريانات تند، آب •

  مكش/ گيري سرباره –
 دست در مواردي كه پراكندگي آلودگي كم باشـد،  پايينو ساير منابع  يبه منظور حفاظت از سالمت عموم •

امـا بـراي ايـن كـار بـه      ؛ نشاني انجام شود كمك فوم آتش د باتوان ميهاي بزرگ مواد بنزيني  بازيافت نشتي
 .هاي سمي، حفاظت تنفسي براي نيروي انساني ضروري است ر دليل وجود بخا

  ها جاذب –
ا در يـ و در در مناطق كم جريـان   ها بومهاي نازك سطحي در محدوده پشت  براي جذب مواد نفتي در اليه •

 .شوند ميامتداد ساحل استفاده 
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د گياهـان اطـراف نهـر را از بـين     توان ميهاي بستر در طي عمليات بازيافت  گاه ساحل نهر و زيستمالي  لگد •
 .برده و سبب نفوذ مواد نفتي به داخل رسوبات سواحل گردد

 .گردد استعمال بيش از اندازه منجر به توليد فاضالب و ضايعات اضافي مي •

  ها ريز خاك)/ سدها( بندها راه –
 .بندها پتانسيل ايجاد تخريب فيزيكي و آلودگي رسوبات وجود دارد در صورت احداث آني اين •

دست براي جلوگيري از لطمات بعـدي،   اگر تمامي و قسمت اعظم جريان منحرف شود، بايد نياز آبي پايين •
 .مورد ارزيابي و پايش مداوم قرار گيرد

بـه خـاطر داشـت كـه از      چنـين بايـد   هم. در مورد نشت بنزين رعايت مالحظات ايمني ضروري خواهد بود •
هاي جانبي، براي جداسـازي   د همانند كانالتوان مي شوند ميهايي كه مستقيما در برابر لكه احداث  ريز خاك

 .لكه از سطح استفاده نمود

  گاه مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست -2-ج
  فيزيكي آوري جمع –

هـاي   بـه دام افتـاده درپشـت تنـه     ممكن است كه اين روش تنها روش ممكن براي خارج كردن مواد نفتي •
هـاي در نظـر    بـه محـل   ها آنها و ساير موانع موجود در مسير براي هدايت  درخت، گياهان سطحي، سنگ

 .دست باشد گرفته شده در پايين

 .د مواد نفتي را در داخل ستون آب مخلوط كندتوان ميهاي مواد بنزيني  اسپري كردن نشتي •

  بازيافت طبيعي –
هاي روي سطح آب را منتقـل   هاي مواد بنزيني و مشابه ديزل به طور سريع لكه براي نشتيتبخير و انتشار  •

 .خواهد كرد

هاي نشت مواد نفتي، بازيافت مواد نفتي آزاد يـا جمـع شـده بـا هـدف حفاظـت از منـابع         براي تمام حالت •
 .حساس بايد صورت پذيرد

  هاي آغشته به مواد نفتي حذف نخاله –
 .طبيعي را افزايش خواهد داد رهاسازي  را آزاد كرده و نرخ مواد نفتي انباشته شده •

  ها جامد كننده/ عوامل ويسكواالستيك –
 .ند بازيافت مواد نفتي انباشته شده را در شرايط بحراني، تسريع كنندتوان ميهاي ويسكواالستيك،  فاكتور •

 .دست شوند با پايين ها آننموده و مانع انتقال  آوري جمعند مواد بنزيني را توان ميفاكتورهاي جامدساز  •

ته ايـن مـواد، محصـول اجـازه     يبراي مواد نفتي سنگين كارآمد نيستند چراكه به دليـل بـاالبودن ويسـكوز    •
 .شود ميمخلوط شدن در داخل مواد نفتي داده ن
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  حذف گياهان آغشته به مواد نفتي –
 .ها نياز باشد ن شناور و كنارهيي مواد نفتي انباشته در گياهاجا هجابممكن است به  •

در مناطق حساس زيستي، گياهان آلوده شده به مواد نفتي بايستي براي جلوگيري رهاسازي نفت به مـرور   •
 .زمان، يا آلوده شدن ثانويه حيات وحش، از محدوده خارج گردند

 .و پايش گردندرساني به سواحل، به صورت مرتب بازديد  بايستي پرسنل عمليات براي جلوگيري از آسيب •

  سوزاندن در محل –
 .حفاظت از گياهان مجاور نهر سخت و مشكل است •

سوزاندن مواد بنزيني ممكن است با مشكالت ايمني همراه باشند، اما در صورت وجود شرايط امن محيطي  •
 .اين مواد را درجا سوزاند توان مي

 .ي برخوردار استتر كمدما از خطر در زمستان به دليل نبود پوشش گياهي، موجودات زنده و پايين بودن  •

ها بر روي آب  حداقل ضخامت لكه داري نگها در جايي كه حفظ و يبا جريان سريع  يممكن است در نهرهاي •
 .سخت و مشكل باشد، كاربردي نباشد) متر ميلي 3تا  1(

  گاه زيست بر روي )نامطلوب محسوس(اثر نامطلوب محتمل  -3-ج
  اكسازيپ/ تي مواد نفتيسيي دجا هجاب –

 .تر است ، كارآمدتر و عمليشوند ميبراي مواد نفتي سنگين نسبت به مواد نفتي سيال كه سريع پخش  •

 .يي پرسنل عمليات وجود داردجا هجاباحتمال آلودگي سواحل نهر از طريق  •

  يكي مواد نفتيحذف مكان –
شده باشد، مد نظر قرار  اين روش تنها زماني كه مقادير زيادي از مواد نفتي جامد شده در كانال نهر انباشته •

 .شوند جا هجابدر ضمن در چنين شرايطي مواد نفتي بايد با سرعت . گيرد مي

  گاه ترين اثر نامطلوب بر روي زيست بيش -4-ج
  ها پخش كننده –

هـاي   احتمـال مسـموميت حـاد ارگانيسـم     مواد نفتي داخل ستون آب،از حد اين مواد به  اضافه كردن بيش •
 .طبيعي آبزي را افزايش خواهد داد

  كننده عوامل جمع –
 .مسموميت در مراحل اوليه زندگي موجودات ساكن در آب از اهميت خاصي برخوردار است •

 .هاي سريع و سطح آب متالطم كاربردي نباشد ممكن است به دليل ايجاد جريان •

 .براي مواد نفتي سنگين مناسب نيست رو اينته مواد نفتي بايد تا حدودي كم باشد، از ويسكوزي •
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 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

  ساز عوامل امولسيون –
محيطـي اسـتفاده از ايـن     هاي كافي در ارتباط با احتمال ايجاد مسموميت، براي ارزيابي اثرات زيسـت  داده •

 .هاي كم عمق آب شيرين، موجود نيست محيطمواد در 

 .باشد وجود ندارد، مناسب و قابل اجرا نمي ها آنچون بنزين كه امكان امولسيون براي  براي مواد نفتي هم •

  و پخش ميكروب طبيعي) ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني •
 .، قابل اجرا نيستشوند ميهاي مواد بنزيني كه به سرعت تبخير  براي نشتي •

هـا، موجـود    ي كوچـك و نهـر  ها رودخانهاطالعات كافي در مورد اثر و اثر بخشي، به ويژه براي كاربردها در  •
 .نيست
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 سواحل سنگي -4-4-3-2-5

  

  توصيف زيستگاه -الف
ها،  توانند نامنظم و با ترك سطوح سنگي مي. گردد احلي توسط يك اليه سنگي نفوذناپذير مشخص ميساين نوع خط 

دار  هاي عمودي تا سواحل سنگي شيب ها و صخره سنگ شيب خط ساحلي از تخته. هاي متعددي باشند ها و سوراخ شكاف
هاي سنگي نيز وجود داشته باشـد كـه    تواند يك اليه نازك شن و رسوبات شني بر روي سكو هم چنين مي. كند تغيير مي

 .هاي طوفاني وجود دارد احتمال شسته شدن آن در اثر موج

  ميزان حساسيت -ب
ي بـه ميـزان   هاي مختلفـي برخوردارنـد كـه بسـتگ      هاي مواد نفتي از محدوده حساسيت سواحل سنگي بستر به نشتي

هاي وابسته و گياهان كمي  در چنين بستري، ارگانيسم. قرارگيري در معرض فرآيندهاي پاكسازي طبيعي مواد نفتي دارد
  .گذاري پرندگان باشد ها و آشيانه گاهي براي ماهي وجود دارد اما ممكن است بسترهاي سنگي پناه

 سواحل سنگي
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نگه داشـته   دور از ساحل ،بازگشت امواج از ساحلك مواد نفتي در سواحل بدون حفاظ ممكن است تا حدودي به كم
تواننـد محـل    هاي موجود در اين سواحل مي در سواحل داراي حفاظ، مواد نفتي به سطوح سنگي چسبيده و شكاف. شوند

در اين . كند ماده نفتي در رسوبات سطح اين بسترها به راحتي نفوذ مي. هاي مواد نفتي باشند خوبي براي تشكيل حوضچه
آورنـد، در صـورتي كـه     اي سياه و ضخيم با ماندگاري باال به وجود مـي  لت مواد نفتي سنگين در تركيب با رسوبات اليهحا

سازي  كنند كه عموما به كمك امواج شسته شده يا در اثر تبخير پاك اي از رسوبات آلوده توليد مي تر اليه مواد نفتي سبك
  .شوند مي

  ي پاسخها روش -ج

  گاه نامطلوب زيستحداقل اثر  -1-ج
  بازيافت طبيعي –

ي هـا  روشسازي طبيعي، نياز بـه   هاي سرپوشيده ممكن است به دليل نرخ پايين پاك در مورد سنگ بستر •
 .ديگر نيز باشد

 .سازي نيز نياز باشد هاي ديگر پاك هاي بزرگ به علت مقدار زياد ماده نفتي موجود ممكن است به روش در نشتي •

 .نقاط آن باقي بمانند تر بيشدر اين روش ممكن است مواد نفتي سنگين روي تمامي ساحل با  •

  ها حذف و خارج كردن نخاله –
هـا بـه نـوع     چنين از بين بـردن نخالـه   هم. كند ها را تعيين مي ا عدم انتقال نخالهيدرجه نفتي شدن انتقال  •

 .بستگي دارد ها از منبع مورد نظر يا وجود منابع حساس استفاده انسان

  ها جذب كننده –
 .گردد استعمال بيش از حد به توليد ضايعات و فاضالب اضافي منتهي مي •

مـاده   رو ايـن جايي كه نرخ انتقال فيزيكي مواد نفتي سنگين در چنين محيطي كند خواهـد بـود، از    از آن •
 .ها باقي خواهد ماند براي بازيافت توسط جاذب يتر كمنفتي 

  گاه طلوب بر روي زيستمقداري اثر نام -2-ج
  )آب سرد( پاشي با فشار كم آب –

 .ين اثر را بر روي مواد نفتي سيال تازه داردتر بيش •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالسازي مواد نفتي سنگين،  استفاده از اين روش براي پاك •
 .خواهد گذاشت

 .تر منتقل كند هايي با حساسيت بيش گاه را به زيستاستفاده از آن براي مواد بنزيني ممكن است ماده نفتي  •

  )آب سرد( باالپاشي با فشار  آب –
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 .كه تازه و مايع است، قابل استفاده است مادامي ،رده متوسط مواد نفتي خامعمدتا براي  •

 .دباش ثرومد توان ميهاي رسوب بر روي سنگ بستر  ها و گودال ها و حفره نمودن ماده نفتي از غار جا هجابدر  •

  سازي پاك/ يي دستي ماده نفتيجا هجاب –
، باقي ها آنبه دليل مشكل باال بودن خاصيت سيالي مواد نفتي ديزلي و متوسط و دشواري برداشت دستي  •

 .ماندن مقاديري از آلودگي دور از انتظار نخواهد بود

 ها مناسب و كاربردي است براي مواد نفتي سنگين در قطعات خشكي و از درون شكاف •

  مكش –
 .ايمني قابل اجرا نيست مسايلمواد بنزيني به دليل مالحظات و  براي نشتي •

  سوزاندن در محل –
 .هاي ماده نفتي سنگين را از بين ببرد ي انباشتهثرومد به طور توان مي •

هايي در مورد آلودگي هوا، اثر دمايي بر روي زندگي گياهان و جانوران آن ناحيه، خاصـيت فيزيكـي    نگراني •
 .دارد پسماند وجود

  سازي ساحل عوامل پاك –
سازي مواد نفتي چسبناك بدون استفاده از آب گرم با فشار زياد، ايـن روش   تنها تكنيك براي پاك احتماال •

 .باشد

 .شود ميشده تغييراتي ايجاد  آوري جمع يدر مسموميت و قابليت بازيافت مواد نفت •

  مواد جامد كننده –
هاي سـنگين مـاده نفتـي جمـع      كند و اغلب براي انباشته مي از بازگشت ماده نفتي به داخل آب جلوگيري •

 .دار مناسب هستند شده بر روي سنگ بستر هاي شيب

جايي كه خيلي ويسكوز هستند و به محصول اجازه مخلوط شدن در داخـل   براي مواد نفتي سنگين، از آن •
 .باشد و كارآمد نمي ثروم دهند ميماده نفتي را ن

  )رمگآب (پاشي با فشار كم  آب –
 .قرار خواهد گرفت تاثيرهر ارگانيسم در ناحيه كاربرد، توسط آب به طور نامطلوبي تحت  •

 .كند تر مي ين اثر را بر روي نفت خام سنگين دارد به نحوي كه حرارت ماده نفتي را سيالتر بيش •

  گاه روي زيست بر )نامطلوب محسوس( اثرات نامطلوب محتمل -3-ج
  )ها ريزمغذيبه كمك (سازي غذايي  غني –

 .قابل اجرا نيست ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •



 ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت     07/10/94 106

 

توجه ويژه براي جلوگيري از غني شدن بيش از حد يا مسموميت احتمالي ناشي از وجود آمونيـاك، مـورد    •
 .نياز است

ه و در مـورد  تر بودثروم دهند ميتري روي آب تشكيل  هاي نازك كه اليه تر سبكاين روش براي مواد نفتي  •
تر هستند يا حتي در مـورد مـواد نفتـي كـه مـدتي در       هاي ضخيم مواد نفتي سنگين كه توليد كننده اليه

 .ي داردتر كماثربخشي ) هوازده(اند  معرض هوا قرار گرفته

  )آب گرم(پاشي با فشار باال  آب –
روش تنهـا در منـاطق    اسـتفاده از ايـن   ارگانيسم موجود در محل وجـود دارد؛  هرگونهشدن  احتمال كشته •

 .باشد كه انتقال ماده نفتي براي داليل زيبايي محيطي نياز است، مناسب ميمحدودي 

  گاه ترين اثر نامطلوب بر روي زيست بيش -4-ج
  با بخار و ماسه پاشي يساز پاك –

 .هاي خيلي مضر و مخرب است كه هر ارگانيسم موجودي را خواهد كشت تكنيك وجز •

 .گيرد محيطي در موارد خيلي محدود مورد استفاده قرار مي تنها به داليل زيبايي •

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

  پخش ميكروب طبيعي –
 .آن اطالعات ناكافي و ناقص وجود داد ياثربخشدر زمينه اثر و ميزان  •

  )يساز پاكپيش (كننده در سواحل  پاك  استفاده از مواد پيش –
 .موجود است ها آنيا اثر  ياثربخشمورد محصوالت در دسترس، ميزان  اطالعات ناقصي در •
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 ي مصنوعيها سازه - 4-4-3-2-6

  

 گاه توصيف زيست -الف

 هـا  هـا و حفـاظ   هاي پل و تيغـه  هاي ساحلي، پايه ي عمودي محافظ ساحلي از قبيل ديوارهها سازه ،ي مصنوعيها سازه
ن، چـوب و ورق موجـدار   ي عمودي از بتها سازه. شوند ميها را شامل  ها و اسكله          شكن ها، موج رپ و حفاظ كرانه مانند ريپ

ـ  مـي در جلـوي ديـواره سـاحلي     هرچنـد گيرنـد،   در زير سطح آب قرار مي معموال ها آن. شوند ميساخته  د سـاحل يـا   توان
هـا،   هـا، بنـدرگاه   در لنگرگـاه  ژهيـ و بـه  افتـه ي توسعهدر امتداد خطوط ساحلي  ها سازهاين . نيز وجود داشته باشد زهير سنگ
 .مناطق مسكوني رواج دارندهاي ساحلي و  گاه تفريح

  ميزان حساسيت -ب
هـا بـه    در اين محـدوده  يساز پاك. اي دارند طبيعي محدوده حساسيت گسترده يساز پاكبسته به فرآيند  ها سازهاين 

ها هستند، زيبـايي   محيطي در مناطقي كه محل تجمع موجودات ساحلي از قبيل پالنكتون داليل متفاوتي از قبيل زيست
  .و موارد مشابه، صورت خواهد گرفت افتهي توسعههري، كاهش تماس انسان با مواد نفتي در نقاط ساحلي در مناطق ش

 ها مصنوعيسازه
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سـطوح ناصـاف و زبـر را     قـادر اسـت  نفوذند، اما ماده نفتي  رقابليغي عمودي در مقابل ماده نفتي ها سازه يطوركل به
، ماده نفتي  ها در چنين شرايطي در هنگام طوفان. داز مواد نفتي را در خط ساحلي تشكيل ده هيال كيپوشانده و  شدت به

هـا بـه    ريـزه  سـنگ  يساز پاكو مشكالت  مسايل. خواهد شد پرتابهاي خاكي و زميني  گاه به سمت باال و محدوده زيست
  .كند ريزه و انباشت فراوان نخاله اهميت خاصي پيدا مي دليل فضاهاي متخلخل بزرگ مابين سنگ

  ي پاسخها روش -ج

  گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زيست -1-ج
  يي نخالهجا هجابدستي ماده نفتي و  يساز پاك/حذف –

 .است ثروم مانده باقيها و مقادير كم از مواد نفتي  نمودن نخاله جا هجاببراي  •

  )آب سرد( پاشي با فشار باال آب –
رپ  سازي مواد نفتي چسبناك از سطوح صلب و شستشوي ماده نفتي جمع شده در حفرات ريپ براي پاك •

 .شده كارآمد است اين روش حتي براي مواد بنزيني در نواحي آلوده. شود مياستفاده 

هاي تحتاني مجاور ساحل رانـده   گاه در اين روش ممكن است رسوبات آغشته به مواد نفتي به داخل زيست •
 .دشون

مقادير زيادي از اين مـواد را بـه همـراه خواهـد      ماندن يباقپاشي رود مواد نفتي سنگين احتمال  انجام آب •
 .داشت

 تـر  هاي حساس گاه زيست استفاده از اين روش براي نشت مواد بنزيني ممكن است سبب انتقال اين مواد به •
 .شود

  ها كننده جذب –
سـازي   از سـاير فرآينـدهاي پـاك    مانده يباقي تفنهاي نازك از مواد  ها و براي جذب اليه رپ در امتداد ريپ •

 .شود مياستفاده 

ها پايين است لذا مـاده نفتـي    فيزيكي مواد نفتي سنگين به كمك اين جاذب يساز پاكنرخ  كه ييجا آن از •
 .براي بازيافت به دست خواهد آمد تر كم

 .گردد ها منجر به توليد ضايعات و فاضالب مازاد مي از جاذب اندازه از  شيباستعمال  •

  مكش –
بازيافـت و  در حفرات در مراحل ابتدايي، سبب افـزايش نـرخ    جمع شدهاستفاده از روش مكش ماده نفتي  •

 .كاهش توليد ضايعات نفتي خواهد شد

مقادير زيادي از  ماندن يباق نينابرابكند،  آوري جمعا رهاي ضخيم ماده نفتي  اين روش تنها قادر است اليه •
 .مواد نفتي محتمل خواهد بود
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  بازيافت طبيعي –
 .ين اثر را داردتر بيش تر سبكبراي مواد نفتي  •

هاي پايـدار تركيبـات    مانده باقي آوري جمعتر، ممكن است استفاده از اين روش،  در مورد مواد نفتي سنگين •
 .نفتي را ايجاب كند

  گاه وب بر روي زيستتا حدي اثر نامطل -2-ج
  شستن به كمك آب –

 .است كه ماده نفتي سيال است ثرومهنگامي ها تنها  رپ براي ديواره ساحلي قابل اجرا نيست؛ بر روي ريپ •

هاي بنزيني در جايي كه سالمت  يافته و يا حتي براي نشتي  رپ در مناطق توسعه ممكن است بر روي ريپ •
 .فاده نمودها در خطر است، از اين روش است انسان

با مقادير زياد پسـماند همـراه خواهـد     احتماالكردن مواد نفتي سنگين،  جا هجاباستفاده از اين روش براي  •
 .بود

 .تر منتقل كند هاي حساس گاه هاي بنزين، ماده نفتي را به سمت زيست ممكن است براي نشتي •

  )آب سرد(پاشي با فشار كم،  آب –
 .است ثرومتنها زماني كه ماده نفتي سيال است  •

 .كمك كند) حتي اگر بنزين باشد(شده   د به انتقال ماده نفتي انباشتهتوان مي شده  تيهدااسپري آب  •

با مقادير زياد پسـماند همـراه خواهـد     احتماالكردن مواد نفتي سنگين،  جا هجاباستفاده از اين روش براي  •
 .بود

 .تر منتقل كند هاي حساس گاه تهاي بنزين، ماده نفتي را به سمت زيس ممكن است براي نشتي •

  )آب گرم(پاشي با فشار زياد  پاشي با فشار كم، آب آب –
 .اجتماع بيولوژيكي يا سراشيبي آني در منطقه عمليات وجود ندارد گونه چيهكه  شود ميفرض  •

 .سيال تغيير دهد صورت بهاغلب به آب با دماهاي باال نياز است تا مواد نفتي را  •

 .ها نياز است رپ جامد مانند ريپ يها هيالسازي مواد نفتي هوازده از  به فشار باال براي پاك معموال •

  خط ساحلي يساز پاكعوامل  –
قـرار   مدنظرهر نوع از مواد نفتي داراي مسموميت و قابليت بازيافت خاص خود است كه در اين روش بايد  •

 .گيرد

  ساز عوامل جامد –
بـه كـار   ) حتـي بنـزين  (مدت رهاسازي تدريجي مـواد نفتـي    اثرات طوالنياين مواد براي بازيافت و كنترل  •

 .روند مي
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خيلي ويسكوز هستند و به محصول اجازه مخلوط شـدن در داخـل    كه ييجا آن ازبراي مواد نفتي سنگين،  •
 .ستين گذارتاثير، دهند ميماده نفتي را ن

  سوزاندن در محل –
امكـان دسترسـي و    معمـوال ، شـوند  مـي هاي ايزوله تشـكيل   لكه صورت به تر بيشيم نفتي كه خهاي ض اليه •

 .ي دارندتر كمسوزاندن 

كه در مورد آلودگي هوا و ماهيت فيزيكي پسماندهاي سـوختن مـواد نفتـي وجـود دارد، بايسـتي       يمسايل •
 .شود قرارگرفته مدنظر

 .عمومي نكات اساسي خواهند بود سالمت بهمالحظات مربوط  افتهي توسعهدر مناطق  •

  گاه زيست بر روي )نامطلوب محسوس(اثر نامطلوب محتمل  -3-ج
  )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني –

 .نيست اجرا قابل ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •

 ازيموردنيا مسموميت احتمالي ناشي از وجود آمونياك،  حد از  شيبتوجه ويژه براي جلوگيري ازغني شدن  •
 .است

تر بـوده و در  ثرومـ  دهنـد  ميتري روي آب تشكيل  هاي نازك كه در اليه تر سبكاين روش براي مواد نفتي  •
تر هستند يا حتي در مورد مواد نفتي كه مـدتي در   هاي ضخيم اليه دكنندهيتولمورد مواد نفتي سنگين كه 

 .ي داردتر كماثربخشي ) هوازده( اند قرارگرفتهمعرض هوا 

  يزن شنو با بخار  يساز پاك –
 .گيرد ميقرار  استفاده موردتنها به داليل زيبايي محيطي در موارد خيلي محدود  •

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -4-ج

  پخش ميكروب طبيعي –
ي مصـنوعي اطالعـات ناكـافي و    هـا  سازههايي بر روي  براي كاربرد ژهيو  به، ياثربخشدر زمينه اثر و ميزان  •

 .دادناقص وجود 

  سواحل يساز پاكاستفاده از مواد شيميايي براي پيش  –
 .وجود دارد ها آنيا اثر  ياثربخشاطالعات ناقصي در مورد محصوالت در دسترس، ميزان  •
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 اي سواحل ماسه -4-4-3-2-7

  

 گاه توصيف زيست -الف

از گـل و   تـر  بـزرگ و  متر ميلي 2از  تر كوچك يطوركل  بهكه  اليه متشكل از رسوبات است شامل يك اي  سواحل ماسه
ب ماسه هاي نامرت هاي يك اندازه يا مخلوط ممكن است خط ساحلي، شامل ماسه .الي يا مواد به اندازه گل و رس هستند

اي  ماسـه  يهـا  زدانهيرسواحل زماني وسيع و صاف هستند كه رسوبات از . گلي، ماسه شني يا يك تركيبي از اين دو باشد
سواحل داراي پهناي كم  معموالاند،  آمده به وجوداي  هاي ماسه است و در جاهايي كه رسوبات از درشت دانه شده  ليتشك

 .باشند و شيب تند مي

  ميزان حساسيت -ب
. هاي مواد نفتي برخوردارنـد  اي از ميزان حساسيت متوسط و متمايل به حساسيت بااليي نسبت به نشتي ماسهسواحل 

هـا و   يي كـه گـرايش  هـا  مكـان  ياسـتثنا   بـه و بزرگي ندارنـد   مالحظه  قابلاين سواحل اجتماعات بيولوژيكي  يطوركل  به

 ايسواحل ماسه
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بنابراين اين احتمـال وجـود دارد   ؛ ت خيلي كم گلي هستندو شامل رسوبا استگاه مطرح  تمايالتي براي محافظت زيست
اي در منـاطق   سواحل ماسه. داشته باشندبيولوژيكي طبيعي  ييكاراكه اثرات اكولوژيكي، اندازه و مقدار محدودي به دليل 

اخـل ماسـه   حداكثر نفوذ د. شوند مينواحي حساس در نظر گرفته  وجز ها آنرشد يافته، به خاطر استعمال باالي تفريحي 
. خواهـد رسـيد   تـر  بـيش متـر يـا    سـانتي  25بـه   دانـه  درشتمتر خواهد بود و نفوذ داخل ماسه  سانتي 15از  تر كم زدانهير

 ها آنفراواني از  طور  بههاي نفتي شده را مدفون نموده و در سواحل تفريحي كه  اليه سرعت  بهست ا ماسه قادر يساز پاك
ماده نفتي تـا حـدي كـه امكـان دارد، الزم      يساز پاكانتقال و  منظور  بهپرهزينه  يها يساز پاك معموال، شود مياستفاده 

، اين رسوبات با مواد تميز جايگزين گردد شود ميكه مقادير فراوان رسوبات منتقل  يزمان درممكن است الزم باشد . است
  ).تر به داخل ماسه وارد نمايد و عميق تر بيشد ماده نفتي را توان ميرفت و آمد بر روي ماسه  نيچن هم(

  ي پاسخها روش -ج

  گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زيست -1-ج
  يي نخالهجا هجاب –

هـا بـه نـوع     چنين از بين بـردن نخالـه   هم. كند ها را تعيين مي درجه نفتي شدن انتقال يا عدم انتقال نخاله •
 .س بستگي داردها از منبع مورد نظر يا وجود منابع حسا استفاده انسان

  بازيافت طبيعي –
 .ي داردتر كماثر  دوردستو در نواحي  تر سبكهاي كوچك، انواع مواد نفتي  براي نشتي •

  شستشو دادن با آب –
 .خواهد بود ثرومتنها هنگامي كه ماده نفتي سيال بوده و سطح شني باشد،  •

يـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي      مقادير ز احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد گذاشت

 .تر منتقل كند هاي حساس گاه هاي بنزين، ماده نفتي را به سمت زيست براي نشتي •

  ها كننده جذب –
  .نيست اجرا قابل ها آنهاي بنزيني به علت تبخير سريع  براي نشتي •
 .گردد به توليد ضايعات و فاضالب اضافي منتهي مي ازحد شيباستعمال  •

ماده نفتـي   رو نيازانرخ انتقال فيزيكي مواد نفتي سنگين در چنين محيطي كند خواهد بود،  كه ييجا ازآن •
 .ها باقي خواهد ماند ي براي بازيافت توسط جاذبتر كم

  گاه مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست -2-ج
  دستي ماده نفتي يساز كپا/حذف –
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 .رسد يعات به حداقل ميفرسايش و انهدام و دورريزي ضا مسايلانتقال رسوب و  •

 زير شن تميز مدفون شده باشد كه يهنگاماست نه  ثرومزماني كه ماده نفتي روي سطح است،  اساسا •

گاه، رعايت  ، استفاده از روش دستي كه منجر به برهم زدن زيستشود ميبنزين سريع تبخير  كه ييجا ازآن •
 .نخواهد بود يساز پاكتوازن با مزاياي  در شود ميو توليد ضايعات و فاضالب  مالحظات ايمني پرسنل

  حذف مكانيكي مواد نفتي –
 .شود مييي حجم بااليي از ماسه تميز به همراه ماسه آلوده جا هجابسبب  •

 .گيرد ميدر سواحل پرتردد و هنگامي كه طول زيادي از ساحل آلوده شده است، مورد استفاده قرار  •

گاه، رعايـت   استفاده از روش دستي كه منجر به برهم زدن زيست، شود ميبنزين سريع تبخير  كه ييجا ازآن •
 .نخواهد بود يساز پاكدر توازن با مزاياي  شود ميو توليد ضايعات و فاضالب  مالحظات ايمني پرسنل

  )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب –
 .چسبد است كه ماده نفتي سيال است و به سستي به رسوبات مي ثرومتنها زماني  •

 .دست بهينه گردد حداقل كردن شسته شدن ماسه به پايين منظور  بهر بايستي فشا •

  مكش –
 .د از نفوذ عمقي مواد نفتي جلوگيري كندتوان مياستفاده سريع از اين روش  •

را حـداقل   ها كننده جذبپاشي از اين روش استفاده شود مقدار ضايعات مربوط به  هنگامي كه به همراه آب •
 .خواهد كرد

 .مكش كند يآرام به، اما كامالاي  هاي ماسه تي غير چسبناك را از روي اليهد ماده نفتوان مي •

  سوباتراصالح  –
بـراي   يسـاز  پـاك يك مرحلـه نهـايي    عنوان به. ، مناسب استاند شدهبراي رسوباتي كه به مقدار كم آلوده  •

 .رود هاي تفريحي بشمار مي آراستن ساحل

گـاه، رعايـت    شود، استفاده از روش دستي كه منجر به برهم زدن زيسـت  بنزين سريع تبخير مي كه ييجا آن از •
 .نخواهد بود يساز شود در توازن با مزاياي پاك مالحظات ايمني پرسنل و توليد ضايعات و فاضالب مي

  )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني –
 .بل اجرا نيستقا ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •

 .است ازيموردن، ازحد شيبتوجه ويژه براي جلوگيري از غني شدن  •

تر بـوده و در مـورد مـواد    ثرومـ  دهنـد  ميتري تشكيل  هاي نازك كه اليه تر سبكاين روش براي مواد نفتي  •
 تر هستند يا حتي در مورد مواد نفتي كه مدتي در معرض هوا هاي ضخيم اليه دكنندهيتولنفتي سنگين كه 

 .ي داردتر كماثربخشي ) هوازده( اند قرارگرفته

  سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك –
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 .يي رسوبات باشدجا هجابمواد نفتي سنگين بدون  يساز پاكممكن است اين روش تنها راه  •

  ساز عوامل جامد –
 .قابل اجرا نيست ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •

  .شده جلوگيري كند تر ماده نفتي جمع از نفوذ عميقممكن است استفاده اوليه  •
خيلي ويسكوز هستند و به محصول اجازه مخلوط شـدن در داخـل    كه ييجا آن ازبراي مواد نفتي سنگين،  •

 .ستين گذارتاثير، دهند ميماده نفتي را ن

  سوزاندن در محل –
 .نمايد يساز پاكهاي ماده نفتي را از روي سطح  ي انباشتهثروم طور  بهد توان مي •

هايي در مورد آلودگي هوا، اثر دمايي بر روي زندگي گياهان و جانوران آن ناحيه، خاصـيت فيزيكـي    نگراني •
 .پسماند وجود دارد

 .، نياز خواهد بودحفرشده يها هايي براي انباشته كردن ماده نفتي در حوضچه گودال به حفر احتماال •

ح كافي براي امكـان سـوختن مـاده نفتـي در دسـترس      و سط در شن نفوذ خواهند كرد تر سبكمواد نفتي  •
 .نخواهد بود

  گاه زيست بر روي )نامطلوب محسوس(اثر نامطلوب محتمل  -3-ج
  )آب گرم(پاشي با فشار كم  آب –

 .ها به كار گرفته شود اين روش ممكن است براي شل كردن و جدا كردن ماده نفتي چسبناك از ماسه •

 .گيرد ميقرار  تاثيرنامساعدي توسط آب گرم تحت  طور  بهارگانيسم موجود  هرگونه •

  گاه بر روي زيست ترين اثر نامطلوب بيش -4-ج
  )آب گرم(پاشي با فشار زياد  آب –

 كند و رسوبات نفتي شن را روان كرده، ساحل را دچار فرسايش مي اندازه  بههاي آب فشار باال رسوبات  جت •
 .تشو خواهد دادهاي نزديك ساحل شس گاه شده را از داخل زيست 

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

  پاكسازي سواحل  استفاده از مواد شيميايي براي پيش –
 .مورد نياز است ها آنو اثر  ياثربخشي در مورد محصوالت در دسترس، ميزان تر بيشاطالعات  •

  پخش ميكروب طبيعي –
هـاي آب شـيرين    گـاه  بر روي زيست خش ميكروب طبيعيي پاثربخشدر مورد اثر و  جامع و كافياطالعات  •

 .داردنوجود 
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 اي سواحل شن و ماسه -4-4-3-2-8

  

 گاه توصيف زيست -الف

. شـوند  سـنگ، مشـخص مـي    تر از مخلوطي از ماسه و رسوبات به اندازه قلـوه  اي كه بيش اي توسط اليه سواحل شن و ماسه
ـ  بـه ( يا مرتب و منظم پوشيده توسط رسوبات ريزدانه يها سنگ ها از يك اليه قلوه گاه ممكن است اين زيست تـا  ) دازه ماسـه ان

تواننـد   در نواحي كه با برف و يخ پوشيده شده، عناصـر شـني مـي   . سنگ را تحت پوشش قرار دهند مخلوط ماسه، ريگ و قلوه
. نرخ جايگزيني مجـدد طبيعـي بـراي شـن در مقايسـه بـا ماسـه خيلـي كنـد اسـت          . هاي خيلي بزرگ نيز باشند تخته سنگ

  .آيند حساب مي ها و نهرها به هاي بزرگ و نقطه جداكننده رودخانه سواحل درياچهعنوان  هاي مخلوط شن و ماسه به گاه زيست

  ميزان حساسيت -ب
بيولـوژيكي در ايـن    اجتماعـات . هاي ماده نفتي دارند هاي مخلوط شن و ماسه حساسيت متوسطي به نشتي گاه زيست

تنان در  اوقات زندگي نرم تر بيش. و موجودات آلي كم، خيلي پراكنده هستند كردن خشكمناطق به دليل تحرك رسوب، 

 اي سواحل شن و ماسه
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و  يگـذار  تخمـك بـراي   هـا  مـاهي مجاور ساحل توسـط   گاه زيست. است ينيرزميزهاي عميق  گاه ها در پناه گاه اين زيست
  .در آنجا وجود داشته باشددار  ممكن است تعداد محدودي پرنده و پستان چنين هم. گيرد ميها مورد استفاده قرار  حفاظت

ها ممكن نيست ماده نفتي به داخل رسوبات نفـوذ كنـد زيـرا فضـاهاي      گاه با رسيدن مواد نفتي ويسكوز به اين زيست
نسـبت بـه اليـه     مـدت  يطوالننفوذ عميق ماده نفتي و ماندگاري  رو نيا از. اند پرشدهمتخلخل مابين رسوبات توسط ماسه 

  .است تر كمشني 

  هاي ساحل شن و ماسه مخلوط محيط: ي پاسخها روش -ج

  گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زيست -1-ج
 ها حذف و خارج كردن نخاله –

هـا بـه نـوع     چنين از بين بـردن نخالـه   هم. كند ها را تعيين مي درجه نفتي شدن انتقال يا عدم انتقال نخاله •
  يا وجود منابع حساس بستگي دارد موردنظرها از منبع  استفاده انسان

  پاشي آب –
 .ين اثر را داردتر بيشچسبد،  كه ماده نفتي سيال است و آزادانه به رسوبات مي يزمان درتنها  •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد گذاشت

  بازيافت طبيعي –
 .ي داردتر كماثر  دوردستو نواحي  تر سبكهاي كوچك، انواع مواد نفتي  براي نشتي •

  )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب –
 .چسبد است كه ماده نفتي سيال است و به سستي به رسوبات مي ثرومتنها زماني  •

 .د سبب فرسايش شودتوان ميهاي اضافي  فشار •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد گذاشت

 .تر منتقل كند هاي حساس گاه د ماده نفتي را به سمت زيستتوان ميهاي بنزين،  براي نشتي •

  ها كننده جذب •
 .گردد به توليد ضايعات و فاضالب اضافي منتهي مي حد از  شيباستعمال  •

 .ي آب، حتي براي نشت مواد بنزيني مفيد استهاي نازك مواد نفتي رو براي بازيافت اليه •

مـاده   رو  نيـ ا ازنرخ انتقال فيزيكي مواد نفتي سنگين در چنين محيطي كند خواهـد بـود،    كه ييجا آن از •
 .ها باقي خواهد ماند ي براي بازيافت توسط جاذبتر كمنفتي 
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  گاه مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست -2-ج
  مكش –

جلـوگيري   هـا  آن تـر  بـيش مواد نفتي در مراحل اوليه نشـت، از نفـوذ    آوري جمعاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد كرد

  دستي ماده نفتي يساز پاك /حذف –
 دستي كه سبب بر هم خوردگي محـيط،  يساز پاكمواد بنزيني تمايل به تبخير سريع دارند،  جا كه از آن •

 .، مزيتي نخواهد داشتشود ميان و توليد ضايعات و فاضالب مالحظات شديد مربوط به ايمني كارگر

 .كند فرسايش و توليد ضايعات را كم مي مسايلانتقال رسوب و  •

عمقي نفوذ كرده يـا   طور  به كه  اينبر روي سطح است، نه  اساساكه ماده نفتي  شود ميزماني ترجيح داده  •
 .مدفون شده باشد

  اصالح رسوب –
در نقاطي كـه انتقـال    ژهيو  بهگين سطحي يا نمايان كردن مواد نفتي نفوذ كرده، براي تجزيه ماده نفتي سن •

 .شود ميرسوب منجر به فرسايش خواهد شد، استفاده 

اصالح و پخش رسوبات در داخـل پروفيـل عمـومي     منظور  بهدر جايي كه سطح كافي براي تقابل با امواج،  •
 .گردد خاك وجود دارد، استفاده مي

جا كه مواد بنزيني تمايل به تبخير سريع دارند، عمليات اصالح رسوبات كه سبب بـر هـم خـوردگي     از آن •
، مزيتـي نخواهـد   شـود  مـي محيط، مالحظات شديد مربوط به ايمني كارگران و توليد ضـايعات و فاضـالب   

 .داشت

  حذف مكانيكي مواد نفتي –
 .شود ميسبب انتقال مقادير زيادي رسوب به همراه ماده نفتي  •

 .ديگر مشكل و دشوار است صورت  بهكه انتقال  شود ميتر اجرا  براي انواع ماده نفتي سنگين •

جا كه مواد بنزيني تمايل به تبخير سريع دارند، عمليات انتقال مكانيكي رسوبات كـه سـبب بـر هـم      از آن •
، مزيتـي  شـود  مـي خوردگي محيط، مالحظات شديد مربوط به ايمني كارگران و توليد ضايعات و فاضـالب  

 .نخواهد داشت

  سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك –
 .يي رسوبات باشدجا هجاباين امكان وجود دارد كه تنها تكنيك براي انتقال مواد نفتي ويسكوز بدون  •

  )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني –
 .نيست اجرا قابل ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •
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تر بـوده و در  ثرومـ  دهنـد  ميتري روي آب تشكيل  هاي نازك كه در اليه تر سبكاين روش براي مواد نفتي  •
تر هستند يا حتي در مورد مواد نفتي كه مـدتي در   هاي ضخيم اليه دكنندهيتولمورد مواد نفتي سنگين كه 

 .ي داردتر كماثربخشي ) هوازده(اند  معرض هوا قرار گرفته

 .نفتي خالص دارد موادتكنيك ثانويه بعد از برداشت  عنوان  بهرا ين كاربرد تر بيش •

 .، مورد نياز استحد از  شيبتوجه ويژه براي جلوگيري از غني شدن  •

  سوزاندن در محل –
 .نمايد يساز پاكهاي ماده نفتي روي سطوح را  ي انباشتهثروم طور  بهد توان مي •

و موضوعات همراه اين روش شامل آلودگي هوا، خاصـيت فيزيكـي پسـماند و اثـر دمـايي بـر روي        مسايل •
 .شوند ميزندگي گياهان و جانوران 

 .گودال باشدمواد نفتي نياز به حفر  آوري جمعممكن است براي  •

 .بر روي سطح رسوب باقي نخواهند ماند تر سبكمواد نفتي  •

  مواد جامد كننده –
  .شده جلوگيري كند تر ماده نفتي جمع وليه از نفوذ عميقممكن است استفاده ا •
 .قابل استفاده نيست ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •

هـاي نـازك    از اين مواد براي بازيافت اليـه  توان ميها استفاده شده باشد،  و بالشتك ها بومدر صورتي كه از  •
 .مواد نفتي استفاده كرد

جايي كه خيلي ويسكوز هستند و به محصول اجازه مخلوط شدن در داخـل   گين، از آنبراي مواد نفتي سن •
 .ستين گذارتاثير، دهند ميماده نفتي را ن

 .است استفاده قابلهاي مناسب و انتخاب صحيح محصول  در موقعيت تر سبكبراي مواد نفتي  •

  گاه بر روي زيست )نامطلوب محسوس(اثر نامطلوب محتمل  -3-ج
  )آب سرد(فشار باال  پاشي با آب –

هـاي مجـاور سـاحل منتقـل      گـاه  هاي آب با فشار باال رسوبات آغشته به مواد نفتي را به داخل زيسـت  جت •
 .خواهند كرد

 .د منجر به فرسايش شودتوان مي ازحد شيباگر مقدار ماسه زياد باشد، فشار اضافي و  •

  )آب گرم(پاشي با فشار كم  آب –
 .قرار خواهد گرفت تاثيرگرم تحت  ارگانيسم موجود توسط آب هرگونه •

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزيني ممكن است منجر به انتقال ماده نفتـي بـه زيسـت    استفاده از آن بر روي نشتي •
 .تر گردد حساس
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  گاه اثر نامطلوب بر روي زيست ترين بيش -4-ج
 )آب گرم(پاشي با فشار باال  آب –

قـرار   تاثيرارگانيسم موجود را تحت  هرگونهشن و ماسه نفتي شده را به نواحي مجاور ساحل انتقال داده و  •
 .خواهد داد

  به كمك بخار يساز پاك –
 .برد ارگانيسم موجود را از بين مي هرگونه كه يطور  بهاست  يآور انيزتكنيك بسيار مخرب و  •

 .دهد ميرا افزايش  شده پخشتر ماده نفتي  پتانسيل نفوذ عميق •

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 سازي سواحل پاك استفاده از مواد شيميايي براي پيش –

 .مورد نياز است ها آنو اثر  ياثربخشي در مورد محصوالت در دسترس، ميزان تر بيشاطالعات  •

  پخش ميكروب طبيعي –
 .هاي آب شيرين وجود دارد گاه روي زيستبر  ياثربخشاطالعات ناقصي در مورد اثر و  •
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 سواحل شني -4-4-3-2-9

  

  گاه توصيف زيست -الف
هـاي   به اين معني كـه دانـه  . شوند ميشن باشد، شني ناميده  ها آنبندي غالب مصالح در   هايي كه غالب دانه گاه زيست

درصد  10از  تر كممقدار ماسه در اين سواحل . قطر را خواهد داشت متر ميلي 256تا  متر ميلي 2موجود در اين سواحل از 
بندي خاص از نفوذپذيري بـاال و ظرفيـت بـاربري     اين سواحل به دليل دانه. درصد نيز خواهد بود 20تا  تر بيشو در عمق 

بـا  (ي بـزرگ  هـا  درياچـه اين سـواحل در كنـار   . كنند ميل نقليه را تحمل نيبدين معني كه ترافيك وسا برخوردارندكمي 
  .گيرند جريان شديد، شكل ميي با ها رودخانهو ) هاي بزرگ موج

  
  
  
  

 سواحل شني
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 ميزان حساسيت -ب

اجتماعات بيولوژيكي در اين سـواحل بـه دليـل    . سواحل شني از حساسيت متوسطي نسبت به نشت نفت برخوردارند
ايـن سـواحل در مقايسـه بـا     . ها كـم خواهـد بـود    جايي رسوبات تمركز كمي داشته و تجمع مواد ارگانيك نيز در آن هجاب

  .تر خواهد بود ها بيش تري برخوردارند چراكه نفوذ مواد نفتي در آن اي از حساسيت بيش ماسهسواحل شن و 

  ي پاسخها روش -ج

  گاه بر روي زيست حداقل اثر نامطلوب -1-ج
  يي نخالهجا هجاب –

چنـين از بـين بـردن     هم. كند ها را تعيين مي يا عدم انتقال نخاله انتقال ضرورت و ميزان درجه نفتي شدن •
 .يا وجود منابع حساس بستگي دارد موردنظرها از منبع  ها به نوع استفاده انسان نخاله

  )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب –
 .چسبد است كه ماده نفتي سيال است و به سستي به رسوبات مي ثرومتنها زماني  •

 .رددگ ها استفاده مي در تلفيق با روش مكش و استفاده از جاذب معموال •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد گذاشت

  با آب شسته شدن –
 .چسبد است كه ماده نفتي سيال است و به سستي به رسوبات مي ثرومتنها زماني  •

 .شود ميپاشي استفاده  ي مختلف آبها روشبا  معموال •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاين روش براي  استفاده از •
 .خواهد گذاشت

  بازيافت طبيعي –
ين اثـر را  تر كمو مناطق دچار فرسايش،  دوردست، نواحي تر سبكهاي كوچك، انواع مواد نفتي  براي نشتي •

 .دارد

  ها كننده جذب –
 .گردد و فاضالب اضافي منتهي ميبه توليد ضايعات  ازحد شيباستعمال  •

 .مناسب است) حتي براي بنزين(هاي نازك مواد نفتي  براي بازيافت اليه •

مـاده   رو نيـ ا ازجايي كه نرخ انتقال فيزيكي مواد نفتي سنگين در چنين محيطي كند خواهـد بـود،    از آن •
 .ها باقي خواهد ماند ي براي بازيافت توسط جاذبتر كمنفتي 
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  گاه اثر نامطلوب بر روي زيست مقداري -2-ج
  مكش –

جلـوگيري   هـا  آن تـر  بـيش مواد نفتي در مراحل اوليه نشـت، از نفـوذ    آوري جمعاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد كرد

  )آب سرد(پاشي با فشار باال  آب –
هـاي مجـاور سـاحل منتقـل      گـاه  هاي آب با فشار باال رسوبات آغشته به مواد نفتي را به داخل زيسـت  جت •

 .خواهند كرد

 .ته باال به فشار آب زيادي براي شسته شدن نيازمندنديمواد نفتي با ويسكوز •

  )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني –
 .قابل اجرا نيست ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •

آمونيـاك، مـورد   يا مسموميت احتمالي ناشي از وجود  حد از  شيبتوجه ويژه براي جلوگيري از غني شدن  •
 .نياز است

تر بوده و در مـورد  ثروم دهند ميتري روي آب تشكيل  هاي نازك كه اليه تر سبكاين روش براي مواد نفتي  •
تر هستند يا حتـي در مـورد مـواد نفتـي كـه مـدتي در        هاي ضخيم اليه دكنندهيتولمواد نفتي سنگين كه 
 .اردي دتر كماثربخشي ) هوازده(اند  معرض هوا قرار گرفته

  دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف –
گـاه،   ، استفاده از روش دستي كه منجر بـه بـرهم زدن زيسـت   شود ميجايي كه بنزين سريع تبخير  از آن •

نخواهـد   يسـاز  پاكدر توازن با مزاياي  شود ميو توليد ضايعات و فاضالب  رعايت مالحظات ايمني پرسنل
 .بود

 .كند فرسايش و انهدام و دورريزي ضايعات را كم مي مسايلانتقال رسوب و  •

 .دهد ميروش را كاهش  ياثربخشنفوذ عميق ماده نفتي در شن متخلخل، ميزان  •

  اصالح رسوبات –
 .شود مياست، استفاده  رممكنيغفرسايشي انتقال شن  مسايلدر جايي كه به دليل  •

كافي در معـرض امـواج    اندازه  بهتي محدوده به حالت اوليه خود بايس ها آنبراي اصالح رسوبات و بازگشت  •
 .قرار داشته باشد

گـاه، رعايـت    ، اصالح رسوبات كه منجـر بـه بـرهم زدن زيسـت    شود ميجايي كه بنزين سريع تبخير  از آن •
 .نخواهد بود يساز پاكدر توازن با مزاياي  شود ميو توليد ضايعات و فاضالب  مالحظات ايمني پرسنل

 سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك –

 .يي رسوبات باشدجا هجابمواد نفتي سنگين بدون  يساز پاكممكن است اين روش تنها راه  •
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  سوزاندن در محل –
 .نمايد يساز پاكهاي ماده نفتي را از روي سطح  ي انباشتهثروم طور  بهد توان مي •

 گودال باشدمواد نفتي نياز به حفر  آوري جمعممكن است براي  •

 .بر روي سطح رسوب باقي نخواهند ماند تر سبكمواد نفتي  •

و موضوعات همراه اين روش شامل آلودگي هوا، خاصـيت فيزيكـي پسـماند و اثـر دمـايي بـر روي        مسايل •
 .شوند ميزندگي گياهان و جانوران 

   مواد جامد كننده –
 .جلوگيري كند جمع شدهتر ماده نفتي  ممكن است استفاده اوليه از نفوذ عميق •

جايي كه خيلي ويسكوز هستند و به محصول اجازه مخلوط شدن در داخـل   سنگين، از آنبراي مواد نفتي  •
 .ستين گذارتاثير، دهند ميماده نفتي را ن

هـاي نـازك    از اين مواد براي بازيافت اليـه  توان ميها استفاده شده باشد،  و بالشتك ها بومدر صورتي كه از  •
 .مواد نفتي استفاده كرد

  گاه روي زيست بر )نامطلوب محسوس(اثر نامطلوب محتمل  -3-ج
  )آب گرم(با فشار كم  يپاش آب –

 .استفاده شود ،اين روش ممكن است براي شستن مواد نفتي نفوذ يافته با ويسكوزيته باال •

 .قرار خواهد گرفت تاثيرارگانيسم موجود توسط آب گرم تحت  هرگونه •

  حذف مكانيكي مواد نفتي –
 .احتمال انتقال مقادير زيادي شن با ماده نفتي وجود دارددر اين روش  •

تـر در داخـل    و عميق تر بيشد ماده نفتي را توان ميآالت و پرسنل بر روي ساحل شني  عبور و مرور ماشين •
 .رسوبات نفوذ دهد

  گاه نامطلوب بر روي زيست ترين اثر بيش -4-ج
 )آب گرم(با فشار باال  يپاش آب –

هـاي مجـاور سـاحل منتقـل      گـاه  اال رسوبات آغشته به مواد نفتي را به داخل زيسـت هاي آب با فشار ب جت •
 .خواهند كرد

 .قرار خواهد داد تاثيرارگانيسم موجود را تحت  هرگونه •

  به كمك بخار يساز پاك –
 .برد ارگانيسم موجود را از بين مي هرگونهكه  يطور  بهاست  يآور انيزتكنيك بسيار مخرب و  •
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 .مق نفوذ مواد نفتي خواهد شدپتانسيل افزايش ع •

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

  شيميايي خط ساحلي يساز آمادهپيش  –
 .مورد نياز است ها آنو اثر  ياثربخشي در مورد محصوالت در دسترس، ميزان تر بيشاطالعات  •

  پخش ميكروب طبيعي –
  .نداردهاي آب شيرين وجود  گاه بر روي زيست يدر مورد اثر و اثربخش جامع و كافياطالعات  •
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 سواحل پوشيده از گياه -4-4-3-2-10

  

  گاه توصيف زيست -الف
 هـا  رودخانـه ترين سواحل بـراي   كه معمول شوند ميسواحل پوشيده از گياه شامل سواحل غير باتالقي پوشيده از گياه 

ايـن  . شـود  مـي د كم يا زياد بوده و پوشش گياهي چمن، بوته يا درخت را شـامل  توان ميشيب سواحل . شوند ميمحسوب 
) دور از دسـترس ( افتهين توسعهدر مناطق . شود ميبندي خاك آن از رس تا شن را شامل  سواحل اشباع از آب نبوده و دانه

  .هاي پوسيده باشند ها و شاخ ند پوسيده از برگتوان مياين سواحل 

  ميزان حساسيت -ب
كه ايـن سـواحل از اهميـت     وجود اين با .متوسط تا زيادي نسبت به نشت نفت برخوردارند تيگاه از حساس اين زيست

بااليي به لحاظ دارا بودن حيوانات خاص برخوردار نيستند اما درهرحال حيوانات مختلف ممكن اسـت از پوشـش گيـاهي    
تـري   اند احتماال دچار آسيب بيش گياهاني كه در دوره سيالبي به مواد نفتي آغشته شده. ها براي تغذيه استفاده نمايند آن

 سواحل پوشيده از گياه
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 شـه يسبب نفوذ مـواد نفتـي و رسـيدن آن بـه ر    ) اگر سريع اتفاق افتاده باشد ژهيو به(شد، چراكه نشست سيالب خواهند 
چنـين نفتـي كـه پـس از      هـم . ترين آسيب را خواهند ديـد  در اين ميان گياهان فصلي و ساالنه بيش. خواهد شد اهانيگ

  .اعي آب در سواحل باقي خواهد ماندكند تا سيالب بعد با همين تراز ارتف فروكش كردن سواحل نشست مي

  ي پاسخها روش -ج

  گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زيست -1-ج
  بازيافت طبيعي –

 .دارد تر سبكهايي در ابعاد كوچك و متوسط و مواد نفتي  حداقل اثر را براي نشتي •

 .گذارد ميا مواد نفتي با ويسكوزيته باال يهاي بزرگ يا متوسط و  ي بر روي نشتيتر بيشاثر  •

  شستشو با آب –
 .دار از لحاظ عملياتي دشوار بوده و كارايي پاييني خواهد داشت اين روش براي سواحل شيب •

البته فرض بر اين است . باشد ، مياند شدهو در مواردي كه ماده نفتي انباشته  اين روش مناسب سواحل آرام •
 .هدايت شود ها د به سمت تجهيزات بازيافت يا جاذبتوان ميكه ماده نفتي 

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد گذاشت

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزيني ممكن است منجر به انتقال ماده نفتـي بـه زيسـت    استفاده از آن بر روي نشتي •
 .تر گردد حساس

  )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب –
 .رود مواد نفتي مخلوط با ماسه به داخل آب و انجام عمل بازيافت پس از آن به كار مي يي شستشوبرا •

 .رساند پاشي را به حداقل مي ناشي از آب رسوباتپوشش گياهي پتانسيل فرسايش  •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .هد گذاشتخوا

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزيني ممكن است منجر به انتقال ماده نفتـي بـه زيسـت    استفاده از آن بر روي نشتي •
 .تر گردد حساس

  گاه اثر نامطلوب بر روي زيست مقداري -2-ج
  ها كننده جذب –

 .استهاي بنزيني مفيد و سودمند  هاي نازك مواد نفتي و حتي براي نشتي اليه افتيبازبراي  •
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مـاده   رو ايـن جايي كه نرخ انتقال فيزيكي مواد نفتي سنگين در چنين محيطي كند خواهـد بـود، از    آناز  •
 .ها باقي خواهد ماند ي براي بازيافت توسط جاذبتر كمنفتي 

 .گردد به توليد ضايعات و فاضالب اضافي منتهي مي ازحد شيباستعمال  •

  دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف –
 ينفتـ مقداري مخلوط كردن ماده نفتي در داخل اليه و از بين بردن گياهان توسط عبور و مرور در مناطق  •

  .است ريناپذ اجتناب شده
 محـيط،  يخـوردگ  بـرهم دستي كه سـبب   يساز پاكجا كه مواد بنزيني تمايل به تبخير سريع دارند،  از آن •

 .، مزيتي نخواهد داشتشود ميو فاضالب  مالحظات شديد مربوط به ايمني كارگران و توليد ضايعات

  ها نخاله يساز پاك/حذف –
هـا بـه نـوع     چنين از بين بـردن نخالـه   هم. كند ها را تعيين مي درجه نفتي شدن انتقال يا عدم انتقال نخاله •

 ها از منبع مورد نظر يا وجود منابع حساس بستگي دارد استفاده انسان

بـه  و مشكالت  مسايل، حداقل شود ميها هدايت و كنترل  رون قايقدر جايي كه اليه نازك است يا كار از د •
 .آيد مي وجود

  مكش –
 .رساني باالست عبور و مرور وسايل نقليه را ندارد، پتانسيل آسيب تيظرفدر جايي كه اليه،  •

ا را در جايي كه دسترسي خوب بوده و اليـه ظرفيـت عبـور و مـرور وسـايل نقليـه را دارد،       هين اثرتر بيش •
 .داشتخواهد 

 .شود ميتنها هنگامي مفيد است كه ماده نفتي جمع  •

  حذف گياهان آغشته به مواد نفتي –
 .ممكن است مورد نياز باشدگيرد،  قرار ميمورد استفاده حيوانات حساس كه در نواحي  •

  )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني –
 .است، كاربرد دارد در جايي كه ماد غذايي يك فاكتور محدود كننده براي كاهش ماده نفتي •

 .ي خواهد داشتتر بيشمواد نفتي خالص اثر  يساز پاكپس  •

 .قابل اجرا و عملي نيست ها آنبراي مواد نفتي بنزيني به دليل تبخير سريع  •

  سوزاندن در محل –
 .ماده نفتي از سواحل داشته باشد يساز پاكد حداقل تخريب فيزيكي براي توان مي •

 .ي داردتر كمت به سواحل پوشيده از درخت و درختچه اثر براي مناطق پوشيده از علف نسب •
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  گاه روي زيست بر )نامطلوب محسوس( اثر نامطلوب محتمل -3-ج
  )آب سرد(پاشي با فشار باال  آب –

 .كند اسپري كردن آب با فشار باال گياهان را از بين برده و رسوبات را دچار فرسايش مي •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد گذاشت

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزيني ممكن است منجر به انتقال ماده نفتـي بـه زيسـت    استفاده از آن بر روي نشتي •
 .تر گردد حساس

  حذف مكانيكي مواد نفتي –
 .ستفاده از تجهيزات وجود دارددر اثر ا اندازه از  شيبهاي فيزيكي  احتمال ايجاد خرابي •

  گاه بر روي زيست ترين اثر نامطلوب بيش -4-ج
  )آب گرم(پاشي با فشار كم  آب –

گـاه و از بـين    منجر به فرسايش زيسـت  اساساد موجب مرگ و از بين رفتن گياهان شود و توان ميآب گرم  •
 .رفتن آن خواهد شد

 )آب گرم(پاشي با فشار باال  آب –

  .براي رسوبات و گياهان ايجاد خواهد كرد ييآب گرم، خطر باالتلفيق فشار باال و  •
  اصالح رسوب –

 .گاه خواهد شد سبب تخريب گسترده زيست •

  ساز عوامل جامد –
 .ستينقابل اجرا و عملي  ها آندر مورد مواد بنزيني به دليل تبخير سريع  •

ط شده و چسبيده به گياهـان،  و استعمال ذرات آزاد ريز، از انتقال ماده نفتي مخلو كارگيري بهممكن است  •
 .ها جلوگيري كند                                        و نخاله ها زباله

هـاي نـازك    از اين مواد براي بازيافت اليـه  توان ميها استفاده شده باشد،  و بالشتك ها بومدر صورتي كه از  •
 .مواد نفتي استفاده كرد

خيلي ويسكوز هستند و به محصول اجازه مخلوط شدن در داخـل  جايي كه  براي مواد نفتي سنگين، از آن •
 .نخواهد بود گذارتاثيردهند،  نفتي را نميماده 

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

  سازي سواحل پاك استفاده از مواد شيميايي براي پيش –
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 .در گياهان آب شيرين موجود است ها آنو اثر  ياثربخشاطالعات ناقصي در مورد ميزان  •

 سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك

هـاي   گـاه  و اثر استفاده بر روي زيست ياثربخشي در زمينه محصوالت در دسترس، ميزان تر بيشاطالعات  •
 .ساحلي داراي پوشش گياهي مورد نياز است

  پخش ميكروب طبيعي –
در خطوط ساحلي پوشيده شده از گيـاه آب شـيرين وجـود     يدر مورد اثر و اثربخش جامع و كافياطالعات  •

 .داردن
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 سواحل گلي -4-4-3-2-11

  

  گاه توصيف زيست -الف
گاه ايـن رسـوبات مقـاديري    . اند شدهاي تشكيل  هاي پوشيده از رسوبات سيلتي و ماسه از اليه معموالها  گاه اين زيست

؛ خواهد داشـت  اشباع بوده و ظرفيت باربري پاييني صورت به معموالاين رسوبات . شن و ماسه نيز به همراه خواهند داشت
 معموالاين سواحل . داشته و در برابر امواج مقاومت كمي از خود نشان خواهند داد يبنابراين سواحل گلي شيب بسيار كم

  .تعلق دارند ها تاالببه 

 ميزان حساسيت -ب

ايـن  . آن، برخوردارنـد  يسـاز  هـاي مـرتبط بـا پـاك     بااليي نسبت به نشت نفت و فعاليت از حساسيت ها گاه اين زيست
بـه دليـل   . هـا هسـتند   پوستان و حتـي مـاهي   سواحل سرشار از مواد ارگانيك و مواد غذايي مورد استفاده پرندگان، سخت

هاي حفرشده توسط حيوانات داخل  ها و گودال ها نفوذ نكرده و تنها در سوراخ ها نفت در آن گاه نفوذناپذير بودن اين زيست

 سواحل گلي
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ها بـه معنـي وارد آمـدن     ت طبيعي مواد نفتي در اين سواحل پايين بوده و ظرفيت باربري پايين آننرخ بازياف. خواهد شد
هاي طوالني خواهد بود، چراكه سبب فرسـايش شـديد و    نفت و براي مدت يساز هاي پاك خسارات سنگين در اثر فعاليت

  .هاي زيرين خاك خواهد شد اختالط مواد نفتي با اليه

  ي پاسخها روش -ج

  گاه بر روي زيست حداقل اثر نامطلوب -1-ج
  بازيافت طبيعي –

هاي كوچك و مواد نفتي سبك دارد چراكه از پخـش شـدن مـواد نفتـي ناشـي از       حداقل اثر را براي نشتي •
 .كند جلوگيري مي يساز پاكي ها فعاليت

نفتي در محيط  هاي بزرگ يا مواد نفتي سنگين استفاده از اين روش ماندگاري و دوام زياد مواد براي نشتي •
 .را به همراه دارد

  يپاش آب –
 .است ثرومتنها براي مواد نفتي مايع تازه  •

بازيافـت را   ياثربخشـ د قابليت كنترل كردن جريان آب و مواد نفتـي و در نتيجـه   توان ميتوپوگرافي محلي  •
 .قرار دهد تاثيرتحت 

هـاي   گـاه  انتقال ماده نفتـي بـه زيسـت   هاي مواد بنزيني ممكن است منجر به  استفاده از آن بر روي نشتي •
 .تر گردد حساس

  ها كننده جذب –
 .است ثروم، شود ميتجهيز و بازيافت ،  تا زماني كه ماده نفتي توسط جاذب •

 .گردد منجر به توليد ضايعات و فاضالب اضافي مي اندازه از  شيباستعمال  •

حـداقل نمـودن پخـش مـواد نفتـي در      ها و انجام عمل بازيافت سبب  انتخاب محل دقيق قرار دادن جاذب •
 .هاي مختلف خواهد شد اليه

  گاه اثر نامطلوب بر روي زيست مقداري -2-ج
  هاي آغشته به مواد نفتي حذف نخاله –

هـا بـه نـوع     چنين از بين بـردن نخالـه   هم. كند ها را تعيين مي درجه نفتي شدن انتقال يا عدم انتقال نخاله •
 .ر يا وجود منابع حساس بستگي داردها از منبع مورد نظ استفاده انسان

 .احتمال تجزيه و فروپاشي اليه نرم در ابعاد وسيع وجود دارد •

  مكش –
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 .ايمني اجرايي نيست مسايلهاي بنزيني به دليل مالحظات و  براي نشتي •

 .گيرد ميشده بر روي سطح مورد استفاده قرار   انتقال ماده نفتي جمع منظور  به •

تر در  ماده نفتي خودداري شود زيرا در اين صورت ماده نفتي عميق جمع شدنخندق براي  هرگونهاز حفر  •
 .داخل رسوب نفوذ خواهد كرد

هـاي   هـا بـر روي سـطح و كنتـرل كـردن مسـير       گزينـي تختـه   د توسط جايتوان ميهاي نرم  فروپاشي اليه •
 .كنترل شود يدسترس

  گاه بر روي زيست )نامطلوب محسوس( اثر نامطلوب محتمل -3-ج
  اندن در محلسوز –

 كننـده  خنـك يـك   عنـوان   بهويژه در جايي كه آب   خيزي بيولوژيكي به ممكن است حرارت بر روي حاصل •
 .وجود ندارد اثر بگذارد

  )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب –
 .كنده خواهد شد يآسان  بهاگر اليه محكم نباشد، گل  •

 .نيست ثروم، شوند مين جا هجاب پايينبراي مواد نفتي با چگالي باال كه با فشار  •

 .د توانايي كنترل مسير جريان آب و مواد نفتي شسته شده را محدود نمايدتوان ميتوپوگرافي محيط  •

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزيني ممكن است منجر به انتقال ماده نفتـي بـه زيسـت    استفاده از آن بر روي نشتي •
 .تر گردد حساس

  دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف –
در جاهايي كه ماده نفتي با مقادير متوسط يا زياد وجود داشته و در نقاطي كه منابع حساس بايد حفاظـت   •

 .گيرد ميشوند، اين روش مورد استفاده قرار 

هاي مختلف در اثر لگدمال شدن محيط زير پاي پرسـنل   در اين روش احتمال پخش آلودگي در درون اليه •
 .عمليات پاسخ وجود دارد

 )آب گرم(ا فشار كم پاشي ب آب –

 .احتمال برجاي ماندن اثرات فيزيكي و حرارتي بر محيط وجود دارد •

  گاه اثرات نامطلوب بر روي زيست ترين بيش -4-ج
  عوامل جامدكننده –

 .ماده نفتي داخل اليه در طي عمليات بازيافت وجود دارد تر بيشاحتمال باالي تجزيه و مخلوط شدن  •

جايي كه خيلي ويسكوز هستند و بـه محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در       آنبر روي مواد نفتي سنگين، از  •
 .ندارد يتاثير، دهند ميداخل ماده نفتي را ن
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  حذف مكانيكي مواد نفتي –
 .اليه نرم ظرفيت عبور و مرور وسايل نقليه را نخواهد داشت •

 .گاه در سطح وسيع خواهد شد منجر به تخريب فيزيكي زيست احتماالاين روش  •

  )آب سرد و گرم(فشار باال  پاشي با آب –
 .شدن رسوبات در سطح وسيع خواهد شد فشار باالي آب موجب فرسايش و كنده •

  .دهد ميو حمل ماده نفتي به مناطق مجاور را افزايش  شده ينفتپتانسيلي دفن رسوبات  •
  اصالح رسوبات –

 .خواهد كرد گاه را از نظر فيزيكي تخريب وسيعي زيست طور  به •

 .دهد ميگاري ماده نفتي را افزايش نفوذ، دفن و ماند •

 سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك –

پاشـي   ؛ لـذا در زمـان آب  شوند ميپاشي با فشار باال طراحي  زمان با آب محصوالت متداول براي استفاده هم •
 .كنترل گردد دائمابايستي فشار آب 

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

  )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  عي و غنيپخش ميكروب طبي –
 .اجرايي نيست ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •

 .هاي گلي موجود است گاه بر روي زيست ياطالعات ناقصي در مورد اثر و ميزان اثربخش •

  پاكسازي سواحل استفاده از مواد شيميايي براي پيش –
در مـورد مسـموميت مسـتقيم محصـوالت، نتـايج اخـتالالت از كـاربرد و بازيـابي،          جامع و كافياطالعات  •

 .داردنو سود خالص وجود  ياثربخش
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 ها تاالب -4-4-3-2-12

  

  گاه توصيف زيست -الف
هاي اطراف خود متفاوت بوده و پوشش گيـاهي متناسـب بـا     كه با زمين يفرد  به منحصرآب، خاك  براساس ها تاالب

هاي پست  زمينها،  ها از قبيل باتالق گاه از زيست يهاي شامل طيف وسيع تاالب .شوند ميبندي  هاي مرطوب، طبقه محيط
 ها بـه  هاي بيولوژيكي از تاالب ها، پوشش گياهي، هيدرولوژي و استفاده تاالب دهنده ليهاي تشك اليه. شوند ها مي و مرداب

ها معموال روي سطح يا زير  گاه پوشش گياهي در اين زيست. كند ها را دشوار مي آن يبند متنوع هستند كه طبقه يا اندازه 
هـا   ها و آبروها يـا زهكـش   وت اصلي ميان تاالباساكن بودن سطح آب به همراه پوشش گياهي، تفسطح آب قرار داشته و 

فصول خشك با افت سطح آب، تاالب به زمـين   ا شروعهاي گلي در اين است كه ب ها با زمين همچنين تفاوت تاالب. است
  .گردد گلي تبديل مي

  

 هاتاالب
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  ميزان حساسيت -ب
سرشـار   معموال ها ستگاهيكه اين ز ييجا از آن. برابر نشت نفت برخوردار هستند بسيار بااليي در ها از حساسيت تاالب

نشـت نفـت عـالوه بـر     . ها برجاي خواهد گذاشـت  گاه هاي زنده هستند نشت نفت اثرات شديدي بر اين زيست از ارگانيسم
  .قرار خواهد داد تاثيرشدت تحت  ها را نيز به هاي خاك تاالب هاي طبيعي، اليه ارگانيسم

  ي پاسخها روش -ج

  گاه بر روي زيست حداقل اثر نامطلوب -1-ج
  بازيافت طبيعي –

هـاي   دارد؛ اغلب از خرابـي  تر سبكهاي كوچك تا متوسط و يا مواد نفتي  ين اثر مخرب را براي نشتيتر كم •
 .كند ، جلوگيري مييساز پاكي ها فعاليتناشي از 

براي جلوگيري از نفتي شدن حيواناتي كه در دوره تميز شدن تاالب از آن استفاده خواهنـد كـرد، ممكـن     •
 .مورد نياز باشد يساز پاكاي از اقدامات  است انجام پاره

  ها كننده جذب –
هاي آب و  و بازيافت براي حداقل كردن اختالالت وارد به اليه يساز پاكرعايت احتياط حين انجام عمليات  •

 .ك و گياهان تاالب، ضروري و الزم استخا

 .گردد منجر به توليد ضايعات مي حد از  شيباستعمال  •

  شسته شدن با آب –
 .اساسي در مسير عمليات باشد يها و گياهان مشكل ممكن است كه فرسايش اليه •

 .گيردموضعي و سنگين، مورد استفاده قرار   هاي نفتي انتخابي براي برداشت لكه طور  بهد توان مي •

 .د سخت باشدتوان ميهدايت آب و جريان نفت به سمت تجهيزات بازيافت  •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد گذاشت

منتقـل   تـر  بـيش هايي با حساسـيت   گاه استفاده از آن براي مواد بنزيني ممكن است ماده نفتي را به زيست •
 .كند

  آب سرد پاشيدنفشار كم،   –
 .هاي خاك و گياهان موجود را از بين ببرد د اليهتوان ميباالي آب   فشار •

مقادير زيـاد مـاده نفتـي را برجـاي بـاقي       احتماالمواد نفتي سنگين،  يساز پاكاستفاده از اين روش براي  •
 .خواهد گذاشت
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منتقـل   تـر  بـيش هايي با حساسـيت   گاه ماده نفتي را به زيست استفاده از آن براي مواد بنزيني ممكن است •
 .كند

  گاه بر روي زيست مقداري اثر نامطلوب -2-ج
  سوزاندن در محل –

 .باشد ها فيزيكي مواد نفتي با حداقل تخريب يساز پاكي حذف و ها روشممكن است يكي از  •

 .ها حفاظت كند د از ريشهتوان ميوجود يك اليه آب بر روي سطح مرداب  •

 .ين مالحظات استتر مهماز  ييك )فصل رشد و نمو گياهان( يبازه زمان •

 .خ مناسب باشديممكن است براي نشت مواد بنزيني به دام افتاده در داخل  •

  مكش –
 .باشد ثرومماده نفتي انباشته شده، از سطح مرداب  يساز پاكد در توان مي •

هايي بر روي سـطح و كنتـرل عبـور و مـرور،      د توسط قرار دادن تختهتوان ميلگدمال شدن گياهان و سطح  •
 .محدود شود

  هاي آغشته به مواد نفتي حذف نخاله •
 .را كاهش خواهد داد وحش اتيحهاي متحرك آغشته به مواد نفتي، آلودگي  برداشت و خارج كردن نخاله •

  گاه بر روي زيست )نامطلوب محسوس( اثر نامطلوب محتمل -3-ج
  حذف گياهان آغشته به مواد نفتي –

 .شود ميجلوگيري از نفتي شدن حيوانات حساس در تاالب انجام  منظور  به •

يك اليه ضـخيم چسـبناك روي    صورت  بهچون مواد نفتي متوسط و سنگين كه  اغلب براي مواد نفتي هم •
 .پوشانند، مناسب است گياهان را مي

اين امكان وجود دارد كه بازيافت گياهان به دليل هر دو فاكتور اثر ماده نفتـي و تخريـب فيزيكـي توسـط      •
 .بيفتد ريخاتبه  يساز پاكپرسنل عمليات 

هـاي قـرار    ممكن است له شدن و لگدمال كردن گياهان توسط كنترل كردن مسير راه با استفاده از تختـه  •
 .عملياتي كاهش يابد يها ايقگرفته روي سطح يا هدايت و راهنمايي ق

  دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف –
در جاهايي كه ماده نفتي با مقادير متوسط يا زياد وجود داشته و در نقـاطي كـه منـابع حسـاس اسـتفاده       •

 .گيرد ميكننده از تاالب با احتمال آلودگي مواجهند، اين روش مورد استفاده قرار 

 .تر رسوبات در مسير تردد پرسنل، وجود دارد هاي پايين يهدر اين روش احتمال ورود آلودگي به ال •
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  گاه زيست ترين اثر نامطلوب بر روي بيش -4-ج
  )آب سرد(پاشي با فشار باال  آب –

 .ها و حيوانات را از بين خواهد برد اسپري با فشار باال رسوبات، ريشه •

  )آب گرم(پاشي با فشار باال  پاشي با فشار كم، آب آب –
 .بين رفتن گياهان خواهد شد آب گرم سبب از •

  حذف مكانيكي مواد نفتي –
 .هاي نرم منجر به تخريب فيزيكي و گسترده خواهد شد استفاده از وسايل نقليه روي اليه •

 .هاي زيادي تغيير دهد هاي تاالب، هيدرولوژي و پوشش گياهي را براي سال كامل اليه طور  بهد توان مي •

هاي ديگـر رد شـده دليـل محكمـي بـراي       ، در مواقعي كه تكنيكاند شدهنفتي  شدت  بهيي كه ها تاالبدر  •
 .شود مياستفاده از اين روش وجود داشته باشد، استفاده 

  اصالح رسوبات –
 .ريز وجود ندارد هاي آلي و دانه تر مواد نفتي در خاك و عميق تر بيشهيچ سودي در مخلوط كردن  •

  ساز عوامل جامد –
 .اجرايي نيست ها آنخير سريع هاي بنزيني به دليل تب براي نشتي •

 .رود به كار مي مانده باقيهوازدگي ماده نفتي / انتقال افزايش چسبندگي به گياهان و كاهش نرخ منظور  به •

جايي كه خيلي ويسكوز هستند و بـه محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در       بر روي مواد نفتي سنگين، از آن •
  .ندارد يتاثير، دهند ميداخل ماده نفتي را ن

  خط ساحلي يساز پاكامل عو –
هـاي   گـاه  و اثر استفاده بر روي زيست ياثربخشي در زمينه محصوالت در دسترس، ميزان تر بيشاطالعات  •

 .ساحلي داراي پوشش گياهي مورد نياز است

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

  )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  پخش ميكروب طبيعي و غني –
 .قابل اجرا نيست ها آنهاي بنزيني به دليل تبخير سريع  براي نشتي •

 .يا مسموميت احتمالي ناشي از وجود آمونياك، مورد نياز است ازحد شيتوجه ويژه براي جلوگيري از غني شدن ب •

 .وجود دارد ها تاالبدر  ياثربخشاطالعات ناقصي در مورد اثر و  •

  سازي شيميايي خط ساحلي پيش آماده –
و سـود   ياثربخشـ اطالعات ناقصي در مورد مسموميت محصول، نتايج اختالل از كـاربرد و بازيـابي، ميـزان     •

  .خالص وجود دارد
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  ها گاه هاي پاسخ و زيست خالصه روش -4-4-4
هاي پاسخ فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي براي چهار نوع ماده نفتـي   مروري كلي از روش )13-4(تا  )6-4(در جداول 
  .هاي ساحلي ارائه شده است گاه هاي آبي و زيست شده به تمامي محيط متفاوت اعمال

  هاي آبي هاي مواد نفتي در محيط خالصه اثر محيطي مرتبط از پاسخ براي نشتي: محصوالت بنزيني - 6- 4جدول 
محيط آبي

هاي رودخانه
 )4( نهرها/كوچك

ها و مخازن درياچه
 )3(كوچك

هاي بزرگرودخانه
)2( 

 روش پاسخ )1( هاي آزاد آب

فيزيكيي پاسخهاروش
 بازيافت طبيعي الفالفالفالف
 انحراف يا خروج مواد نفتي - گذاري بوم----
 مهار و محصور كردن مواد نفتي - گذاري بوم الفالفالفالف
 گيري سرباره---الف
 ها ريز خاك/ ها سد---ب
 فيزيكي آوري جمع ببجب
 دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف----
 حذف مكانيكي مواد نفتي----
 ها جاذب----
 مكش----
 هاي آغشته به مواد نفتي خارج كردن نخاله----
 اصالح رسوبات----
 حذف گياهان آغشته به مواد نفتي----
 سوزاندن در محل--بج
 شسته شدن با آب----
 )آب سرد(پاشي با فشار كم آب----
 )آب سرد(با فشار زياد  يپاشآب----
 )آب گرم(پاشي با فشار كم  آب----
 )آب گرم(پاشي با فشار زياد آب----
 با بخار يساز پاك----
 پاشي ماسه----

ي پاسخ شيمياييهاروش
 ها كننده پخشدددد
 ساز امولسيونعوامل ----
 عوامل ويسكواالستيك---ب
 كننده عوامل جمعددبد
 ها جامدكنندهدددب

استفاده از مواد شيميايي براي  -  -  -  - 
 سازي سواحل پاك پيش

 سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك----
ژيكيي پاسخ بيولوهاروش

 )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني----
 پخش ميكروب طبيعي----

 .ع مواد نفتي استفاده شده استاگاه خاص و انومقايسه اثر محيطي مرتبط هر روش پاسخ براي محيط يا زيست منظور بهبندي زيرطبقه
باشدگاه داشتهممكن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زيست-الف
باشدداشتهگاهممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست-ب
گاه داشته باشدممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر روي زيست-ج
گاه داشته باشدترين اثر نامطلوب را بر روي زيست ممكن است بيش-د
استناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذارياطالعات-ه
تواند مورد ارزيابي قرار گيردروش در اين زمان نمي ياثربخشاثر يا--
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  هاي ساحلي هاي مواد نفتي در محيط تيخالصه اثر محيطي مرتبط از پاسخ براي نش: محصوالت بنزيني -7- 4جدول 
محيط ساحلي

ها تاالب
)12( 

سواحل 
  گلي

)11( 

سواحل 
  شني

)10( 

سواحل شن
  اي و ماسه

)9( 

سواحل
پوشيده از 

 )8(گياه

سواحل
  اي ماسه

)7( 

هاي سازه
  مصنوعي

)6( 

سواحل 
  سنگي

)5( 
 روش پاسخ

 ي پاسخ فيزيكيهاروش
 بازيافت طبيعي الف الفالفالفالف الف الفالف
 انحراف يا خروج مواد نفتي - گذاري بوم - ---- - --
مهار و محصور كردن مواد نفتي - گذاريبوم - ---- - --
 گيري سرباره - ---- - --
 ها ريز خاك/ ها سد - ---- - --
 فيزيكي آوري جمع - ---- - --
 دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف - -ددد د دد
 حذف مكانيكي - -ددد د دد
 ها جاذب ب ب--- - بج
 مكش - ---- - --
 ها خارج كردن نخاله - ---- - --
 اصالح رسوبات - -ددد د دد
 حذف گياهان آغشته به مواد نفتي - --د- - -د
 سوزاندن در محل - ---- - جب
 شسته شدن با آب ب بببالف الف بب
 )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب ب بببب الف جب
 )آب سرد(با فشار زياد  يپاش آب ب بددج ج دد
 )آب گرم(پاشي با فشار كم  آب - -ددد د دد
 )آب گرم(پاشي با فشار زياد  آب - دددد د دد
 با بخار يساز پاك - ---- - --
 پاشي ماسه - ---- - --

 خ شيمياييي پاسهاروش
 ها كننده پخش - ---- - --
 ساز عوامل امولسيون - ---- - --
 عوامل ويسكواالستيك - ---- - --
 كننده عوامل جمع - ---- - --
 ها جامدكننده - ب--- - دد
استفاده از مواد شيميايي براي  - ---- - هه

 پاكسازي سواحل پيش
 سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك - ---- - --

 ژيكيخ بيولوي پاسهاروش
 )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني - ---- - --
 پخش ميكروب طبيعي - ---- - --
 .ع مواد نفتي استفاده شده استاگاه خاص و انومقايسه اثر محيطي مرتبط هر روش پاسخ براي محيط يا زيست منظور  بهبندي زير طبقه
داشته باشدگاهممكن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زيست-الف
داشته باشدگاهممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست-ب
گاه داشته باشدممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر روي زيست-ج
گاه داشته باشدين اثر نامطلوب را بر روي زيستتر بيشممكن است -د
استناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذارياطالعات -ه
د مورد ارزيابي قرار گيردتوانميروش در اين زمان ن ياثربخشاثر يا--
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  هاي آبي حيطمهاي مواد نفتي در  خالصه اثر محيطي مرتبط از پاسخ براي نشتي: گازوييلي و نفت خام سبكمواد  -8- 4جدول 
 محيط آبي

هاي رودخانه
 )4( نهرها/كوچك

ها و مخازن درياچه
 )3(كوچك

 هاي بزرگرودخانه
)2( 

  هاي آزادآب
)1( 

 روش پاسخ

 ي پاسخ فيزيكيهاروش
 بازيافت طبيعيالفالفبب
 گذاري بومالفالفالفالف
 گيري سربارهالفالفالفالف
 ها ريز خاك/ ها سد---الف
 آوري فيزيكي جمعبببب
 دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف--جج
 حذف مكانيكي----
 ها جاذب----
 مكش----
 ها خارج كردن نخاله----
 اصالح رسوبات----
 گياهان آغشته به مواد نفتيحذف----
 سوزاندن در محل--بج
 شسته شدن با آب----
 )آب سرد(پاشي با فشار كم آب----
 )آب سرد(با فشار زياد  يپاشآب----
 )آب گرم(پاشي با فشار كم آب----
 )آب گرم(پاشي با فشار زياد آب----
 با بخار يساز پاك----
 پاشي ماسه----

 هاي پاسخ شيمياييروش
 ها كننده پخشدددد
 ساز عوامل امولسيون----
 عوامل ويسكواالستيك---ب
 كننده عوامل جمعددبد
 ها جامدكنندهدددب
سازي  پاك استفاده از مواد شيميايي براي پيش----

 سواحل
 سواحلسازي  تركيبات شيميايي پاك----

 ژيكيهاي پاسخ بيولوروش
 )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني----
 پخش ميكروب طبيعي----

 .ع مواد نفتي استفاده شده استاگاه خاص و انومقايسه اثر محيطي مرتبط هر روش پاسخ براي محيط يا زيست منظور  بهبندي زيرطبقه
باشدگاه داشتهرا بر روي زيستممكن است حداقل اثر نامطلوب -الف
باشدگاه داشتهممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست-ب
گاه داشته باشدممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر روي زيست-ج
گاه داشته باشدترين اثر نامطلوب را بر روي زيست ممكن است بيش-د
استناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذارياطالعات-ه
تواند مورد ارزيابي قرار گيردروش در اين زمان نمي ياثربخشاثر يا--
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  هاي ساحلي هاي مواد نفتي در محيط تيخالصه اثر محيطي مرتبط از پاسخ براي نش: مواد گازوييلي و نفت خام سبك -9- 4جدول 
 محيط ساحلي

ها تاالب
)12( 

سواحل 
  گلي

)11( 

سواحل 
  شني

)10( 

وسواحل شن
  اي ماسه

)9( 

سواحل پوشيده
   از گياه

)8( 

سواحل
  اي ماسه

)7( 

هاي  سازه
  مصنوعي

)6( 

سواحل
  سنگي

)5( 
 روش پاسخ

 سخ فيزيكيي پاهاروش
 بازيافت طبيعي الف الفالفالفالف الف الفالف
انحراف يا خروج مواد نفتي - گذاري بوم -  - --- -  - -
 گيري سرباره -  - --- -  - -
 ها ريز خاك/ ها سد -  - --- -  - -
 آوري فيزيكي جمع -  - --- -  - -
 دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف ب الفببب ب دد
 حذف مكانيكي -  - بجج د دد
 ها جاذب الف الفالفالفالف الف الفالف
 مكش ب بببب ب جب
 ها خارج كردن نخاله الف الفالفبالف الف بب
 اصالح رسوبات -  - بدب ب دد
 حذف گياهان آغشته به مواد نفتي -  - -ب- -  - د
 سوزاندن در محل ب ب-ب- -  جب
 شسته شدن با آب الف الفالفالفالف الف الفالف
 )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب الف الفبالفالف الف جالف
 )آب سرد(با فشار زياد  يپاش آب ب الفدجج ب دد
 )آب گرم(پاشي با فشار كم  آب ج بجدج ج دد
 )آب گرم(پاشي با فشار زياد  آب د بددد د دد
 با بخار يساز پاك د ج--- -  - -
 پاشي ماسه د ج--- -  - -

 هاي پاسخ شيمياييروش
 ها كننده پخش -  - --- -  - -
 ساز عوامل امولسيون -  - --- -  - -
 عوامل ويسكواالستيك -  - --- -  - -
 كننده عوامل جمع -  - --- -  - -
 ها جامدكننده ب ببد- -  دد
از مواد شيميايي براي استفاده  ه هه-ه ه هه

 سازي سواحل پاك پيش
سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك -  ب-ه- -  ده

 ژيكيهاي پاسخ بيولوروش
به كمك (سازي غذايي  غني ج جببب ب هه

 )ها ريزمغذي
 پخش ميكروب طبيعي ه - ههه ه هه
 .ع مواد نفتي استفاده شده استاگاه خاص و انومقايسه اثر محيطي مرتبط هر روش پاسخ براي محيط يا زيست منظور  بهبندي زير طبقه
باشدگاه داشتهممكن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زيست-الف
باشدگاه داشتهممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست-ب
گاه داشته باشدروي زيستممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر-ج
گاه داشته باشدترين اثر نامطلوب را بر روي زيست ممكن است بيش-د
استناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذارياطالعات -ه
تواند مورد ارزيابي قرار گيردروش در اين زمان نمي ياثربخشاثر يا--
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  هاي آبي حيطمهاي مواد نفتي در  خالصه اثر محيطي مرتبط از پاسخ براي نشتي: نفت خام رده متوسط و محصوالت ميانه - 10- 4جدول 
 محيط آبي

  نهرها/هاي كوچك رودخانه
)4( 

  ها و مخازن كوچك درياچه
)3( 

  هاي  رودخانه
 )2( بزرگ

  هاي آزاد آب
)1( 

 روش پاسخ

 ي پاسخ فيزيكيها روش

 بازيافت طبيعي ب ب ج ج
 گذاري بوم الف الف الف الف
 گيري سرباره الف الف الف الف
 ها ريز خاك/ ها سد - - - الف
 فيزيكي آوري جمع ب ب ب ب
 دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف - ب ج ج
 حذف مكانيكي - ب ج ج
 ها جاذب ب ب الف الف
 مكش الف الف الف الف
 ها خارج كردن نخاله - ب ب ب
 اصالح رسوبات - - - -
 آغشته به مواد نفتيحذف گياهان  ب ب ب ب
 سوزاندن در محل الف ب ب ب
 شسته شدن با آب - - - -
 )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب - - - -
 )آب سرد(با فشار زياد  يپاش آب - - - -
 )آب گرم(پاشي با فشار كم آب - - - -
 )آب گرم(پاشي با فشار زياد  آب - - - -
 با بخار يساز پاك - - - -
 پاشي ماسه - - - -

 هاي پاسخ شيميايي روش

 ها كننده پخش ب ج د د
 كننده عوامل امولسيون ب ب ه ه
 عوامل ويسكواالستيك ب ب ب ب
 كننده عوامل جمع ب د ب د
 ها جامدكننده ب ب ب ب
 سازي سواحل پاك استفاده از مواد شيميايي براي پيش - - - -
 سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك - - - -

 ژيكي هاي پاسخ بيولو روش

 )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني ه ه ه ه
 پخش ميكروب طبيعي ه ه ه ه

 .ع مواد نفتي استفاده شده استاگاه خاص و انومقايسه اثر محيطي مرتبط هر روش پاسخ براي محيط يا زيست منظور  بهبندي زيرطبقه
 باشدگاه داشتهروي زيستممكن است حداقل اثر نامطلوب را بر-الف
 باشدگاه داشتهممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست-ب
 گاه داشته باشدممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر روي زيست-ج
 گاه داشته باشدترين اثر نامطلوب را بر روي زيست ممكن است بيش-د
استناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذارياطالعات-ه
 تواند مورد ارزيابي قرار گيردروش در اين زمان نمي ياثربخشاثر يا--
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  هاي ساحلي هاي مواد نفتي در محيط تيخالصه اثر محيطي مرتبط از پاسخ براي نش: رده متوسط و محصوالت ميانه خامنفت  -11- 4جدول 
 محيط ساحلي

ها تاالب
)12( 

سواحل 
  گلي

)11( 

سواحل 
  شني

)10( 

سواحل شن و
  اي ماسه

)9( 

سواحل پوشيده
  از گياه

)8( 

سواحل
  اي ماسه

)7( 

هاي  سازه
  مصنوعي

)6( 

سواحل 
  سنگي

)5( 
 روش پاسخ

 ي پاسخ فيزيكيهاروش
 بازيافت طبيعي الف بببب ب الفالف
انحراف يا خروج مواد  - گذاري بوم- - --- -  - -

 نفتي
 گيري سرباره- - --- -  - -
 ها ريز خاك/ ها سد- - --- -  - -
 آوري فيزيكي جمع- - --- -  - -
دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف ب بالفبالف ب جج
 حذف مكانيكي- - بجب ج دد
 ها جاذب الف الفالفالفالف الف الفالف
 مكش ب بببب ب بب
 ها خارج كردن نخاله الف الفالفبالف الف بب
 اصالح رسوبات- - بدب ب دد
حذف گياهان آغشته به مواد نفتي- - -ب- -  - ج
 در محلسوزاندن  ب بببب ب جب
 شسته شدن با آب ب بالفالفالف الف الفالف
 )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب الف الفبالفالف الف جالف
 )آب سرد(با فشار زياد  يپاش آب ب الفدجج ب دد
 )آب گرم(پاشي با فشار كم  آب ب بجدج ج جج
 )آب گرم(پاشي با فشار زياد  آبد بددد د دد
 با بخار يساز پاكد ج--د د - -
 پاشي ماسهد ج--- -  - -

 هاي پاسخ شيمياييروش
 ها كننده پخش- - --- -  - -
 سازي عوامل عمليات امولسيون- - --- -  - -
 عوامل ويسكواالستيك- - --- -  - -
 كننده عوامل جمع- - --- -  - -
 ها جامدكننده ب ببدب ب جد
استفاده از مواد شيميايي براي ه هههه ه هه

 سازي سواحل پاك پيش
سازي  تركيبات شيميايي پاك ب ببهب ب ده

 سواحل
 ژيكيهاي پاسخ بيولوروش

به كمك (سازي غذايي  غني ج جببب ب هه
 )ها ريزمغذي

 پخش ميكروب طبيعيه هههه ه هه
 .ع مواد نفتي استفاده شده استاگاه خاص و انومحيطي مرتبط هر روش پاسخ براي محيط يا زيستمنظور مقايسه اثر   بندي زير بهطبقه
باشدگاه داشتهممكن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زيست-الف
باشدگاه داشتهممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست-ب
داشته باشدگاهممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر روي زيست-ج
گاه داشته باشدترين اثر نامطلوب را بر روي زيست ممكن است بيش-د
استناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذارياطالعات -ه
تواند مورد ارزيابي قرار گيردروش در اين زمان نمي ياثر يا اثربخش--
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  هاي آبي حيطمهاي مواد نفتي در  خالصه اثر محيطي مرتبط از پاسخ براي نشتي: نفت خام سنگين - 12- 4جدول 
 محيط آبي

هاي  رودخانه
 )4( نهرها/كوچك

ها و مخازن درياچه
 )3(كوچك

 هاي بزرگرودخانه
)2( 

  هاي آزادآب
)1( 

 روش پاسخ

 زيكيي پاسخ فيهاروش
 بازيافت طبيعي ب ج ج ج
 گذاري بوم الف الف الف الف
 گيري سرباره الف الف الف الف
 ها ريز خاك/ ها سد - - - الف
 آوري فيزيكي جمع ب ب ب ب
 دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف ب ب ج ب
 حذف مكانيكي ب ب ج ج
 ها جاذب ب ب الف الف
 مكش الف الف الف الف
 ها خارج كردن نخاله - ب ب ب
 اصالح رسوبات - - - -
 آغشته به مواد نفتيحذف گياهان  ب ب ب ب
 سوزاندن در محل الف ب ب ب
 شسته شدن با آب - - - -
 )آب سرد(پاشي با فشار كم آب - - - -
 )آب سرد(آب پاشي با فشار زياد  - - - -
 )آب گرم(پاشي با فشار كم آب - - - -
 )آب گرم(پاشي با فشار زياد آب - - - -
 با بخار يساز پاك - - - -
 پاشي ماسه - - - -

 هاي پاسخ شيمياييروش
 ها كننده پخش ب ج د د
 ساز عوامل عمليات امولسيون - - - -
 عوامل ويسكواالستيك - - - -
 كننده عوامل جمع - - - -
 ها جامدكننده - - - -
سازي  پاك استفاده از مواد شيميايي براي پيش - - - -

 سواحل
 سواحلسازي  تركيبات شيميايي پاك - - - -

 ژيكيهاي پاسخ بيولوروش
 )ها به كمك ريزمغذي(سازي غذايي  غني ه ه ه ه
 پخش ميكروب طبيعي ه ه ه ه

 .ع مواد نفتي استفاده شده استاگاه خاص و انومنظور مقايسه اثر محيطي مرتبط هر روش پاسخ براي محيط يا زيست  بندي زير بهطبقه
 باشدگاه داشتهرا بر روي زيستممكن است حداقل اثر نامطلوب -الف
 باشدگاه داشتهممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست-ب
 گاه داشته باشدممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر روي زيست-ج
 گاه داشته باشدترين اثر نامطلوب را بر روي زيست ممكن است بيش-د
 استناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذارياطالعات-ه
 تواند مورد ارزيابي قرار گيرد روش در اين زمان نمي ياثر يا اثربخش--
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  هاي ساحلي هاي مواد نفتي در محيط تيمرتبط از پاسخ براي نش محيطيخالصه اثر : نفت خام سنگين - 13- 4جدول 
 محيط ساحلي

ها تاالب
)12( 

سواحل 
  گلي

)11( 

سواحل 
  شني

)10( 

سواحل شن و
  اي ماسه

)9( 

سواحل
پوشيده از گياه

)8( 

سواحل
  اي ماسه

)7( 

هاي  سازه
  مصنوعي

)6( 

سواحل
  سنگي

)5( 
 روش پاسخ

 ي پاسخ فيزيكيهاروش
 بازيافت طبيعي ب بببب ب بب
انحراف يا خروج مواد نفتي - گذاري بوم -  - --- -  - -
 گيري سرباره -  - --- -  - -
 ها ريز خاك/ ها سد -  - --- -  - -
 آوري فيزيكي جمع -  - --- -  - -
 دستي ماده نفتي يساز پاك/حذف الف الفالفبالف الف جج
 حذف مكانيكي -  - الفجب ج دد
 ها جاذب ب بببب ب بالف
 مكش ب الفببب ب بب
 ها خارج كردن نخاله الف الفالفبالف الف بب
 اصالح رسوبات -  - بدب ب دد
 حذف گياهان آغشته به مواد نفتي -  - -ب- -  - ج
 سوزاندن در محل ب بببب ب جب
 شسته شدن با آب ج جببج ج الفب
 )آب سرد(پاشي با فشار كم  آب ج جببب ب جب
 )آب سرد(با فشار زياد  يپاش آب ب بددج ب دد
 )آب گرم(پاشي با فشار كم  آب ب ببدب ب جد
 )آب گرم(پاشي با فشار زياد  آب ج بددد د دد
 با بخار يساز پاك د ج--د د - -
 پاشي ماسه د ج--- -  - -

 هاي پاسخ شيمياييروش
 ها كننده پخش -  - --- -  - -
 ساز عوامل عمليات امولسيون -  - --- -  - -
 عوامل ويسكواالستيك -  - --- -  - -
 كننده عوامل جمع -  - --- -  - -
 ها جامدكننده -  - --- -  - -

 ه ه ه ه ه ه ه ه
براي استفاده از مواد شيميايي 

 سازي سواحل پاك پيش
سازي سواحل تركيبات شيميايي پاك ب ببهب ب ده

 ژيكيهاي پاسخ بيولوروش
به كمك (سازي غذايي  غني د دجبج ج هه

 )ها ريزمغذي
 پخش ميكروب طبيعي ه هههه ه هه
 .ع مواد نفتي استفاده شده استاگاه خاص و انومقايسه اثر محيطي مرتبط هر روش پاسخ براي محيط يا زيست منظور  بهبندي زير طبقه
باشدگاه داشتهممكن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زيست-الف
باشدگاه داشتهممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيست-ب
گاه داشته باشدروي زيستممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر-ج
گاه داشته باشدترين اثر نامطلوب را بر روي زيست ممكن است بيش-د
استناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذارياطالعات -ه
تواند مورد ارزيابي قرار گيردروش در اين زمان نمي ياثربخشاثر يا--

  





 

 1پيوست 1

 از لوله خطوط عبور يها روش يمعرف
  يآب يها طيمح
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  يآب يها طيمح از لوله خطوط عبور يها روش يمعرف -1پيوست 

  انتخاب روش عبور خط لوله از درون رودخانه - 1- 1.پ

بـه انتخـاب روش    تـوان  يمـ  هـا  آناز جمله كه  موفقيت عبور يك خط لوله از رودخانه به عوامل متعددي بستگي دارد
سـاخت و  كاهش اثرات منفي بر محيط زيست در هنگـام   منظور  بهمناسب عبور از آن رودخانه با توجه به عوامل مختلف 

سـاير   براسـاس مالحظات به شكل عمومي مطرح شده است و مالحظات تخصصي و جزييات اجرايي  اين. اشاره نمودساز 
  .اعمال خواهد شد شده  هيتهي ها دستورالعمل

و  داري نگـه  هاي مختلفي از انتخاب مسير قبل از احداث تا نظارت بر طراحي عبور يك خط لوله از رودخانه شامل گام
 شـده   هيـ تهتـا طـرح    در مراحل مختلفي از روند طراحي الزم است. شود بعد از احداث آن را شامل مي لوله از برداري بهره

بر اين اساس الزم است تا روشي براي عبور خط لولـه  . ول برسدوتائيد مقامات مسمورد ارزيابي و بازبيني قرار گرفته و به 
و  دسـت  نييآن بر محيط زيست رودخانه و منـاطق پـا   اتتاثيراز رودخانه انتخاب شود كه متناسب با شرايط آن منطقه و 

 .گيردهاي شركت سازنده خط لوله قرار  بردان از آب، تهيه و مبناي فعاليت بهره

  :ي يك عبور ناموفق از رودخانه شامل موارد زير استها كلي بر اساس تجربيات موجود ويژگي طور  به
 ريزي نامناسب برنامه –

 هاي شرايط اضطراري برنامهعدم تهيه  –

 انتخاب تكنيك نامناسب عبور –

 كار هاي پيمان شركت تجربه كمكارگران و پرسنل  –

 ...و  كار د در نظر گرفتن توانايي پيمانبيش از ح –

هـاي آن   ريزي مناسب و انتخاب روش عبور مناسب از رودخانه با در نظر گرفتن شـرايط و ويژگـي   اين اساس برنامه بر
مـدت و بلندمـدت    رودخانه سبب افزايش احتمال موفقيت عبور خط لوله از رودخانه و كاستن از آثار مخرب آن در كوتـاه 

  .خواهد شد
كه سبب شده تـا هـر پـروژه عبـور خـط لولـه از رودخانـه         فردي دارد  به هاي منحصر هر منبع آبي يا رودخانه ويژگي

بر عبور خط لوله كه در زمان طراحي بايد  ثرومترين عوامل  مهم )1-2 .پ(در جدول شماره . فرد باشد  به اي منحصر پروژه
  .شود در نظر گرفته شود مشاهده مي

هـاي جـدي    بـرداري سـبب بـروز آسـيب     و يـا بهـره   تواند در زمان احـداث  ناديده گرفتن هر يك از اين مالحظات مي
در انتخاب . ور كه اشاره شد يكي از اين مالحظات انتخاب شيوه عبور مناسب از رودخانه استط همان. محيطي شود زيست

هـاي   اين عوامل با توجه به ويژگي. است كه بايد مورد مالحظه قرار بگيرد گذارتاثيرروش عبور از رودخانه عوامل متعددي 
در  هـا  آن تـاثير بررسـي شـده و    دقت بهر رودخانه و نيز هر خط لوله متفاوت هستند كه در زمان طراحي خط لوله بايد ه

  :ترين اين عوامل شامل موارد زير است مهم. در نظر گرفته شود بلندمدتو  مدت كوتاه
 قطر خط لوله –
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 ق و خصوصيات جريان در مقطع عبوريعرض، عم –

 حساسيت منطقه –

 ئوتكنيكيهاي ژ ويژگي –

 تركيب بستر رودخانه –

 هاي هيدرولوژيكي موجود داده –

 هاي شيوه عبور از رودخانه هزينه –

 نياز و در دسترس ان فضاي كار موردميز –

 هاي قانوني محدوديت –

 تكنولوژي موجود –

 از رودخانه دست نييبرداران پا بهره –

 وضعيت كاربري و تملك اراضي منطقه –

 هاي فني و مهندسي محدوديت –

 هاي مرتبط با آن ويژگي فصل سال و –

  متعدد عبور خط لوله از رودخانه يا مراكز آبي مالحظات -1- 1.جدول پ
 جزييات بررسي مالحظه

 هيدروليكي/ ژئوتكنيكي 

 بسترسنگعمق
 بسترسنگپايداري

 پايداري حريم رودخانه
 حريم رودخانهعرض
 و سرعت آب رودخانهبده

 مقطع كانال/شيب/عرض/عمق
 پايداري و تركيب اجزاي حريم رودخانه

 )مانند پهنا و عمق(دشتالبيسهايويژگي
 يريگرسوبمناطق در معرض فرسايش و
 )بار بستر و بار معلق(پتانسيل حمل و نقل رسوب

 تغييرات جريان آب
 عمق آب زيرزميني/تغييرات كيفيت آب

 هاي انتقال در دست ساختكانال
 رودخانهيزدگخيشرايط

 خاك
 تركيب عمومي اجزا خاك

 خاكاجزاتركيب شيميايي
 توانايي احيا
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  متعدد عبور خط لوله از رودخانه يا مراكز آبي مالحظات -1-1.جدول پادامه 
 جزييات بررسي مالحظه

 پوشش گياهي

 هاي در معرض خطر و يا كميابگونه
 هاي موجودگونه
 خطر و يا كميابهاي در معرضگونه

 هاي آبي موجودگاههاي زيستويژگي
 هاي زماني حساس و محدوديت زماني اجرادوره
 گذاريهاي تخممكان
 هاهاي مهاجرت ماهيمكان

 حساسيت مجراي آب
 ها هاي موجود براي عبور ماهيمحدوديت

 از منبع آب برداري نوع بهره
 مراكز برداشت آب رسمي

 برداشت آب شخصي يامراكز
 آبياري

 اثرات جانبي

 هاعبور ماهيتيمحدود
 تعداد عبور از مجراهاي آب

 نحوه استفاده از حريم رودخانه
 نياز به ايجاد دسترسي محلي به محل سايت
 ويژگي عمليات احداث و نيازهاي ساخت ساز

  1الحظات فني اجرايي در عبور از رودخانهم - 2- 1.پ

  :كلي سه روش براي عبور خط لوله از درون رودخانه يا منابع آبي وجود دارد كه عبارتند از طور  به
  عبور لوله با حفر كانال –
  عبور لوله بدون حفر كانال –
  صورت هوايي  عبور لوله به –

  .شود ميبررسي  ها روشدر ادامه مالحظات فني عبور خط لوله از درون رودخانه در هر يك از اين 

 استفاده از كانال عبور لوله با -1-2-1.پ

ر يـ نظ(گيـرد   ها انجام مـي  عبور لوله با حفر كانال در كف آن ه،هاي اجرايي مربوط نقشهروهايي كه طبق  در آب –
بايست روش اجرايي كار و تغيير مسير آب را، زمان  كار مي پيمان) ي آبرو و غيرهها كانالها و  ، مسيلها رودخانه

 .2وسايل مورد لزوم را جهت تصويب به مهندس يا نماينده او ارائه دهدآالت و  چنين ماشين اجراي آن و هم

                                                      
 .است شده گرفته نفت وزارتيي اجراي هادستورالعمل از بخش نيا مطالب -1
  .شود مراجعه IPS-C-PI-140/11 استاندارد از پنجم بند به تر بيش اطالعات جهت -2
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هاي اجرايي مربوط باشد ولي در  هايي بايد طبق نقشه گذاري در چنين مسير ي مورد نياز براي لولهها كانالابعاد  –
 .از دو متر روي لوله نخواهد بود تر كمهر حال حداقل عمق آن 

 SAGBENDS,OVER(دار  هاي شيب در بين خم ساخته شيپهاي  بردن خم سرد و يا خم به كارها  در تقاطع –

BENDS) دو طرف تقاطع مجاز نخواهد بود. 

هاي  و در جاهايي كه طبق نقشه) گرم و يا سرد بستگي به مورد(دوبله بوده  طور  بهدر تقاطع پوشش روي لوله  –
 1هـاي مخصـوص   ي بتـوني بايـد از نـوار   هـا  وزنهل از نصب برده شود قب به كاري بتوني ها وزنهبايست  مربوط مي

 .استفاده نمود

  عبور لوله از زير آب -2-2-1.پ
هـا آبـي،    هـا، بركـه   نظيـر مـرداب  (قابـل انحـراف باشـد     غيـر  ها آنهرگاه لوله در مسير خود به مراكزي كه آب  –

را تهيه و نحوه و زمـان  آالت مورد نياز  كار موظف است ماشين برخورد نمايد، پيمان) هاي بزرگ و غيره رودخانه
 .به مهندس يا نماينده او ارائه نمايد ييداتاجراي عمليات را جهت 

 .ها حفر نمايد در نقشه شده  دادهكار بايد كانال زيرآب را با ابعاد نشان  پيمان –

كار موظف است ابعاد كانال را در زيـر آب   يابد، پيمان استقرارلوله بايستي در زير آب و در كانال  كه  درصورتي –
 .در نقشه اجرايي قرار بگيرد شده مشخصچنان اجرا كند كه لوله در عمق 

دو طرف تقاطع، مجاز نخواهد بود ولي  2دار بيشهاي  ساخته در بين خم هاي پيش كار بردن خم سرد يا خم  به –
زيرآب استفاده  3هاي سرد س يا نماينده او از خمبا اجازه مهند توان ميضرورت عملياتي ايجاب نمايد، چه  چنان

 .گذاري لوله، از روش كشيدن استفاده نگردد براي جاي كه  ايننمود مشروط به 

گاه براي لوله  و تكيه حائلين تر بيشكانال بايد به طريقي احداث گردد كه در زمان خواباندن و يا كشيدن لوله  –
هـاي الزم را بـراي تعيـين     گيـري  كار بايد انـدازه  انال قرار گرفت پيمانلوله در ك كه  اينبه مجرد . آيد به وجود

متر باشد بايـد   5موقعيت و طول قسمت معلق آن در زيرآب انجام دهد، هر قسمت معلق كه طول آن بيش از 
 .به ترتيبي كه مورد قبول مهندس يا نماينده او باشد ترميم گردد

زمينـي اعمـال    ي زيـر هـا  لولـه مشخصـات فنـي كـه بـراي      بر اساسآب بايد هاي زير  ي مورد استفاده در تقاطعها لوله
ها غالف  كه در نقشه هنگامي. ها مشخص شده باشد كه خالف آن در نقشه مگر آن. كاري گردد ، تميز شده و عايقگردد مي

  (COAL TAR ENAMEL)عالوه در جايي كه استفاده از  پيچي شده و به بتوني مسلح درج شده باشد، لوله بايد دوباره نوار
غـالف بتـوني بايـد از مصـالح     . زده شـود   (COAL TAR ENAMEL)يمتر ميلي 5/2تصريح شده بايستي به لوله يك اليه 

                                                      
1- Rock Shield 
2- Sag Bends 
3- Cold Bends 
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چه لوله با هوا پر شده  و ضخامت آن به ميزاني باشد كه چنان) مراجعه شود IPS-M-CE-165به استاندارد (بوده  شده داييت
 .2ماند هكيلوگرم بر متر خنثي نموده و لوله در ته بستر باقي ب 60برابر  1باشد نيروي ارشميدس

ديگر جوش داده شده و پس از بازرسي جوش  ي عايق شده پوشش بتني گرديدند، به يكها لولهكه  آن از پس –
كـه پوشـش بتنـي      طـوري   ، بـه شـود  مـي ريـزي   و بـتن  گيري شده بندي و محل جوش اطراف آن قالب و عايق

هايي كه براي لولـه عـايق شـده     بتن مصرفي براي مفاصل داراي شن و ماسه با اندازه. دنواختي حاصل گرد يك
استفاده  ييداتاز سيمان زودگير و مواد اضافه شونده مورد  توان يمخواهد بود ولي در هر حال  شود مياستفاده 

 .نمود

 .ن را تعمير كردباشد بايد به طريق زير آ دهيد  صدمهضخامت بتن عايق % 25بيش از  كه  درصورتي –

متر مربع باشد بدون تعمير مورد قبول خواهد بـود مشـروط بـر آن     سانتي 900از  تر كماگر مساحت خرابي  •
  .كه پوشش بتني سالم باشد

متـر مربـع باشـد بايـد بـتن       سـانتي  900از  تر بيشمتر مربع ولي  سانتي 2500از  تر كمگر مساحت خرابي  •
آن هاي بتن سالم مجاور آن را تا جايي كه بتن سالم نمايان شود شكسته و سـپس   معيوب را برداشته و لبه

  .ماسه و سيمان تعمير كرد 1:3با مخلوط  را
مت از روي طـول قسـ   كـامال متر مربع باشد بايد پوشش بتنـي   سانتي 2500از  تر بيشاگر مساحت خرابي  •

  .كه در اين مشخصات فني تصريح شده ساخته خواهد شد يقيبه طرمعيوب برداشته شده و پوشش جديد 
در پيرامـون   هـا  آنبوده و طول  متر ميلي 3بيش از  ها آنهايي كه عرض بنا به تشخيص مهندس ناظر ترك •

جـه ادامـه دارد و يـا    در 180هاي ديگر با هر عرض و بـيش از   درجه ادامه دارد و يا ترك 180لوله بيش از 
متـر و   سـانتي  2متر طول را بايد با تعريض ترك به حداقل  سانتي 30هاي ديگر با هر عرض و بيش از  ترك

  .ماسه سيمان و با استفاده از وسايل چوبي تعمير نمود 1:3پر كردن آن با مخلوط 
گام كار نكات زيـر را  است هن كار موظف چه براي استقرار لوله در زيرآب، كشيدن آن ضروري باشد پيمان چنان –

  :رعايت نمايد
وصـل شـود بـه     شـود  مـي كه به خط لولـه جـوش    PULLING HEADسيم بكسل كشنده لوله بايد به يك  •

هـاي روي   مجاز نگرديد و كليـه جـوش   حد از  شيبطريقي كه در موقع كشيدن تنش خمشي وارد به لوله 
  .گرافي آزمايش گردند وسيله راديو  لوله بايد به

  .رو وجود نداشته باشد كشيدن لوله به طريقي است كه امكان كشيده شدن لوله به كف آب روش •

                                                      
1- Negative Buoyancy 

  .شود مراجعه  IPS-C-TP-274 استاندارد از 10 بند به تر بيش اطالعات جهت -2
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كـار   پيمـان  به عهده تمامااجراي صحيح روش كار  تيولومسلوله در زير آب و در محل خود،  استقراردر زمان  –
 .است

در اختيار مهندس  ييداتبراي  قبالً آن را جزيياتدارد بايد كليه  آن راگرفتن  به كارقصد  كار مانيپروشي كه   –
حـداكثر   هـا،  هاي مورد استفاده، محاسبات مربوط به بار شامل دستگاهاين جزييات بايد  .يا نماينده او قرار دهد

در زمان كشيدن و . فشار خمشي، زمان انجام عمليات و هر اقدام ديگري كه ناظر در خواست نمايد خواهد بود
تجـاوز   1حداكثر تنش تسليمي% 50در محل خود تنش حاصل در لوله نبايد از گذراندن و يا پايين آوردن لوله 

 .نمايد

. گـردد  رو به وضعيت اوليـه خـود بـر    گذاري كانال بايد پر شود به ترتيبي كه سطح آب پس از تكميل شدن لوله –
ها  نقشه بر اساسها  رو رو بايد به انحناي اوليه خود ترميم و كوبيده شده و عمليات حفاظتي لبه آب هاي آب لبه

 .مهندس يا نماينده او انجام شوند تأييدو با 

در فواصل و  شده داييتبا طرح  2ي مخصوص مردابها وزنهكار موظف است  ها پيمان در صورت تصريح در نقشه –
 .و به رضايت مهندس يا نماينده او نصب نمايد شده  نييتعها  انواعي كه در نقشه

 ييـد اتخشـك گـذارده شـود، در صـورت      ها رودخانهبا پوشش سيماني در كف  ها لوله بايد چه طبق نقشه چنان –
 .د بتن را در محل بريزدتوان ميكار  مهندس يا نماينده او پيمان

هاي آب كه امكان شسته شدن روي لوله وجـود دارد،   كار موظف است در محل تقاطع خط لوله با جريان پيمان –
 يلبه باال اوالين نموده و يا ديوار بتني طوري احداث نمايد كه چ دست لوله در جهت جريان آب را سنگ پايين

فاصله آن از لوله طوري باشد كه امكان تعميرات احتمالي  ايثانآن از روي لوله كار گذاشته شده باالتري بوده و 
 ).ي اجراييها نقشهطبق (باشد بعدي بدون تخريب ديوار بتني ميسر 

 3ساير مالحظات فني عبور از رودخانه -3-2-1.پ

  ي كوچكها رودخانهعبور از  -الف
امكـان از   تـا حـد  تخريب يا ايجاد آسيب به حيات جانداران و گياهان در حريم رودخانه  از جلوگيري منظور  به –

 .مسيرهاي دسترسي موجود براي رسيدن به محل عبور از رودخانه استفاده شود

آسـيب بـه بسـتر رودخانـه      هرگونـه بـروز   عمق عبور لوله از زير بستر رودخانه به صورتي انتخاب شـود كـه از   –
 .جلوگيري شود

                                                      
1- Yield Stress 
2- Swamp Weight 

 زمـان  دري آتـ ي هـا  دستورالعمل درشود پيشنهاد مي كه ستين موجود نفت وزرات دستورالعمل در و است طرحي اتقيتحق ميت شنهاديپ بخش نيا مطالب -3
 . شود لحاظ اجرا
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كـافي از حـريم رودخانـه     اندازه  بهانتخاب شود كه  يا گونه بهنقاط ورودي و خروجي لوله در دو طرف رودخانه  –
 .دور باشد تا آسيب وارده به حريم اطراف رودخانه به حداقل برسد

عمل شود  يا گونه بهخروجي از گياهان و درختان،  سازي محل سايت ورودي يا در صورت نياز براي قطع و پاك –
 .ترين ميزان پوشش گياهي از بين رود كه كم

اي است كه احتمال فرسايش آن در اثر تردد تجهيزات زياد است، بايد  گونه اگر شيب مناطق اطراف رودخانه به –
 .سداستفاده نمود كه آثار فرسايش به حداقل بر يا گونه  بهاز مسيرهاي موقت عبور 

  .شود ميحفر كانال مشاهده  لهيوس  بهي كوچك ها رودخانهدر تصاوير زير نحوه عبور از 

  
  ي كوچك از طريق حفر كانالها رودخانهات اجرايي عبور از جزيي -1-1.شكل پ



 ها و درياچه

  

ها و نفتي رودخانه

  مپ

نف هاي دث آلودگي

ل و استفاده از پم

و بحران حواد ري

تفاده از حفر كانال

پيشگير مديريت

 از رودخانه با است

م    9 دستورالعمل

جرايي عبور لوله

07/10/94

ات اججزيي - 1-2 .پشكل 
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  .شود مي
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ي معمول خواه

يطيمح ستيز
 بستر رودخانه
مانال مشاهده 
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ستفاده حفر كانال

يها روشمشابه
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رودخانهبور از

عيها روش يمعرف
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عبو -ب
مالحظا
رعايت گرد

– 

– 

در تصو



 ها و درياچه
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جز - 4-1.شكل پ
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ـا گـل و الي

HD (مشـاهده

 

 تعيين شود تـ

DD(ي افقـي     

  
 اجراي خط لوله 

برداري و خاك

از روش حفـاري

ريزي برنامهبراي 

H 

ي براي تخليه و

ه بـا اسـتفاده ا

بزرگ و درياچه بر

HDDور به روش 

 07/10/94  ي

مناسبي  فضاي

وله از رودخانه

ي بها رودخانهدر

برش مقطع عبو -

يآب يها طيمح از ه
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• 

در تصاو
  .شود مي
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حر در لوله خطوط شكست ريسك ارزيابي هاي ليست چك كردن پر راهنماي -2پيوست 
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اين شاخ
لوله و محيط
ممكن است

حداقل  - الف
سطح ف  -ب
اتاسيس  -ج
جانمايي  -د
ه برنامه  - ه
شرايط  -و
دوره گش  -ز

----------
   

در اين
فاكتورهاي

               



 ها و درياچه

هـا و يـا    ن  

ـاي سـاير   
چنـان   هـم   

ي جبـران  

ها و نفتي رودخانه

 

هـا، ارگـان مان 

هـ ي از حفـاري 
ـن توجهـات ه

هاي ودن هزينه

نف هاي دث آلودگي

 

سـازم يبـردار  ك 

ش تهديد ناشي
رغم تمام ايـ ي

 .الع هستند

تر بو پايين(ارد 

و بحران حواد ري

خص عامل سوم

حفاري و خـاك

به كاهش روند، ي
عوامل سوم علي

اطال خطارها بي
كاران وجود ند

 )ان

  :ي دارد

 خط لوله

  :ز

پيشگير مديريت

بر شاخ ثرومرهاي

ه از حوادث، ح

مي به كاريني
هاي ناشي از ع 

سب مجوز يا ا
ك ي براي پيمان

خسارت رسال

 

و عامل بستگي
 مل سوم

م در نزديكي خ
خص عبارتند ا

م    9 دستورالعمل
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 تجهيزات كشاورزي •

 اي القائات لرزه •

 هاي حصاركشي تيرك •

 )تلفن(هاي مخابراتي  دكل •

 )وزن نيسنگحيوانات حفار يا ( وحش اتيح •

 هاي مدفون زير آب ها در مورد لوله ها و قايق لنگر كشتي •

 آالت اليروبي ماشين •

  :دهند عبارتند از قرار مي تاثيررا تحت  اتتاسيسفاكتورهايي كه در معرض خطر بودن  –
 عمق پوشش •

 )خاكي، سنگي، بتني و روسازي(ماهيت پوشش  •

 )ها و خندق زهاير خاكحصارها، (توسط انسان  شده ساختهموانع  •

 )ها ها و صخره ها، خندق درختان، رودخانه(موانع طبيعي  •

 1هشدار خطوط لوله عاليموجود  •

 ROW(2(وضعيت رعايت حريم خطوط لوله  •

 ها زني ها و گشت بازديددوره و مدت  •

  شده گزارشزمان پاسخ به خطرات  •
  :شود وضعيت پارامترهاي زير تخمين زده مي براساسچنين سطح فعاليت  هم –

 چگالي جمعيتي •

 اتتاسيسو ساز در نزديكي   هاي ساخت فعاليت •

 اي در نزديكي خط مجاورت و حجم ترافيك ريلي و جاده •

 هاي مهار در خارج از آب محل •

 مدفون در محل غير از خط لوله مورد نظر اتتاسيستعداد ساير  •

هاي ناشي از عامل سوم تنها بـه سـوراخ شـدگي، شكسـتگي يـا پـاره شـدگي         بايد به اين نكته توجه داشت كه آسيب
شود چراكه درصورتي كه هنگام انجام عمليات حفاري، خراشي در لوله يا پوشـش آن   خطوط در زمان حفاري محدود نمي

معمـوال   كـه  نيـ نمود، مضاف بر ا خوردگي يا خستگي تسريع خواهداد گردد، اين خراش روند تخريب لوله را از طريق ايج

                                                      
1- Pipeline Marker 
2- Right of Way 
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دليل آموزش نيروي كارآمد براي بازديد خطوط در حين عمليـات حفـاري    نيبه هم. شوند ها ناديده گرفته مي اين خراش
  .ين موارد ضروري استبراي جلوگيري از ناديده گرفته شدن ا اتتاسيسدر نزديكي 

  رساني عامل سوم ارزيابي پتانسيل آسيب -2-1- 2.پ

 )درصد 20وزن پيشنهادي ( حداقل عمق پوشش -

هاي عامل سـوم روي آن   عنوان پوشش خط لوله و براي محافظت لوله از فعاليت  عمقي از خاك يا مواد مشابهي كه به
  .نظر اين پارامتر است گيرد، مورد قرار مي

  .شود استفاده مي) 1-2.پ(دن يك امتياز به عمق پوشش از رابطه منظور نسبت دا  به 
 عمق پوشش) m(×  12/13 =20تا امتياز حداكثر   )1-2.پ(

چنين ارزياب بايـد   هم. مورد بررسي را قرار داد ي ترين مقدار آن در محدوده در رابطه فوق براي عمق پوشش، بايد كم
  .ه باشدروز بودن آن اطمينان داشت از دقيق بودن و به

شود كه خطوط لولـه در برابـر عبـور     متر سبب مي سانتي 30تر از  بررسي تجارب نشان داده است كه عمق پوشش كم
حـداقل عمـق    هـا  نامه و مطابق توصيه بسياري از آيينپذير باشد  آالت سبك و حتي ابزارآالت كشاورزي نيز آسيب ماشين

  .تر براي پوشش لوله ضروري است كم
نظـر داشـته و مقـادير     لوله، يا دال بتني را نيز درهايي از قبيل بتن، پوشش  ين پارامتر بايستي پوششي ا در محاسبه

 :مثال  عنوان  به. ها را جايگزين كرد پوشش خاك معادل آن

  متر پوشش خاكي سانتي 20 =متري                      سانتي 5پوشش بتني 
  متر پوشش خاكي سانتي 30 =متري                    سانتي 10پوشش بتني

  متر  پوشش خاكي سانتي 60 =      غالف بتني                                   
  متر پوشش خاكي سانتي 60 = دال بتني                                           
لوله اضافه خواهد  هاي فوق مقادير معادل آن به مقدار پوشش خاكي روي در صورت وجود پوشش خاكي روي پوشش

آن  يهشداردهنده از قبيل نوار هشدار استفاده كـرد كـه بـر رو    عاليمبراي متوقف كردن عمليات حفاري، بايستي از . شد
 )2-2.پشكل . (چاپ شده استهشداري  عاليم
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 نصب نوار هشدار در مسير خط لوله -2- 2.شكل پ

كـه تجهيـزات حفـاري بـراي      متر بوده و به دليل اين سانتي 90تا  75مدفون معموال به عرض  ي نوارهاي هشداردهنده
اسـتفاده از  . از آسيب رسيدن به لوله از اين طريق جلـوگيري خواهنـد كـرد    شوند تا حدي ها دچار مشكل مي آن نفوذ در 

منابع آبي وجود  يها مينيز در همين راستا اثربخش خواهند بود؛ اما در محدوده حر) ها پرچم(هشداردهنده سطحي  عاليم
  .شود كدا توصيه ميوهر دو عالمت هشدار م

  .صورت زير خواهد بود  از عامل سوم بهي در نظر داشتن نوار و شبكه محافظ در امتي نحوه
  متر  سانتي 9پوشش اضافي )          =       محافظ( نوار هشدار

  متر سانتي 45پوشش اضافي )      =       محافظ(شبكه هشدار 
ي شـاخص در نظـر گرفتـه     شرايط مشابهي براي محاسـبه ) ها عبور از رودخانه(ي مدفون زير آب  در مورد خطوط لوله

  .صورت زير است هاي قابل كشتيراني روش محاسبه به در مورد خطوط عبوري از رودخانه. شد خواهد
 صفر امتياز ..................................................متر5/1تا0عمق قرارگيري لوله زير سطح آب بين

 امتياز 3 .................. )حداكثر عمق لنگرها(متر5/1عمق قرارگيري لوله زير سطح آب بيش از

 امتياز 7 ....................................حداكثر عمق لنگرهاازشيبعمق قرارگيري لوله زير سطح آب

  ) اين امتياز به مقادير فوق اضافه خواهد شد(عمق قرارگيري لوله زير كف كانال 
 صفر امتياز .............................................................متر سانتي 60تا  0

 امتياز 3 ............................................................متر سانتي 90تا60

 امتياز 5 ..........................................................متر سانتي 150تا90

 امتياز 7 ...........................اليروبيمتر تا حداكثر عمق سانتي150

 !هشدار
حفاري ممنوع

ترين عمق پوشش كم سطح زمين

نوع عاليم هشداردهنده
دال بتنيخط لوله
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 امتياز 10 ............................................حداكثر عمق اليروبيازشيب

  )امتيازات فوق اضافه خواهد شد به مجموعاين امتياز (پوشش بتني 
 صفر امتياز .......................................................................بدون پوشش

 امتياز  5 ..............................................متر پوشش سانتي 5/2حداقل

كـه عمـق آب    انـد  شدهاين امتيازات با فرض اين در نظر گرفته . شود تر بيشامتياز  20مجموع امتيازات فوق نبايد از 
به ارزيابي بهتـر  ) 3-2.پ شكل(ها  تهيه نقشه ها رودخانهدر مورد مقاطع عبوري از . مانعي براي دسترسي عامل سوم است

  .شاخص توسط ارزياب كمك خواهد نمود

  
  هاي عبور خط لوله از بستر رود اي از نقشه نمونه -3- 2.شكل پ

  )درصد 20وزن پيشنهادي (سطح فعاليت  -
ي لوله، احتمـال برخـورد بـا آن را     تر در محدوده موضوع است كه فعاليت حفاري بيشگر اين  اين پارامتر در واقع بيان

ها  آهن، اتوبان، مسير عبور اتومبيل اين شاخص به كمك جمعيت فعال در محدوده خط، وجود ريل راه .افزايش خواهد داد
ا كـه خسـارات ناشـي از ايـن     چـر . شـود  محاسبه مي) ها كاميون(هاي سنگين  هاي پرسرعت و اتومبيل خصوص اتومبيل به

وزن و حفار نيـز در   چنين فعاليت حيوانات سنگين هم. وسايل نقليه در صورت برخورد به خط لوله بسيار شديد خواهد بود
نيـز قـادر بـه     وزن و پرندگان در صورت بدون پوشش بودن خطوط لوله حيوانات سبك. مقدار اين شاخص مهم خواهد بود

طور معمول يك پارامتر ريسك محسوب شده و معموال در   به »ها سطح فعاليت«. خواهند بودرساني به خطوط لوله  آسيب
كار پيشنهادي بـراي فـرار از ايـن عامـل تغييـر       تنها راه. طول زمان براي يك نقطه خاص از خطوط لوله ثابت نخواهد بود

بـراي بـرآورد امتيـاز ايـن     . آيـد  نمـي حساب  كارهاي معمول كاهش ريسك به مسير خط لوله است كه اين روش نيز از راه
  ):بيان مثال براي فهم بهتر است(شود  پارامتر از روش زير استفاده مي

 :باشند نقاط با سطح فعاليت باال به شرح زير داراي صفر امتياز مي

 تيپرجمعمناطق  •

 و ساز ساخت  در حالمناطق  •

 ساحل رودخانه
ساحل آب مشاهده قبلي

كف رودخانه
 نما شده خط لوله رخ

متر5/1خط لوله
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 )تر ر هفته و بيشتماس د 2(هاي مردمي مبتني بر يافتن خط لوله  تعداد زياد تماس •

 ساز باشد اي كه خطر مجاورت يا تقاطع با ريل يا جاده •

 مدفون به تعداد زياد اتتاسيسساير  •

 وحش اتيحهاي مداوم از طريق  تخريب •

 محل لنگراندازي معمول •

 محل معمول اليروبي •

 :باشند امتياز مي 8نقاطي با سطح متوسط فعاليت، به شرح زير داراي 

 متوسط مناطق با تمركز جمعيتي •

 نيستند دكنندهيتهدكه  يرمعموليغهاي ساختماني  فعاليت •

 )عدد در ماه 5تر از  كم(تعداد كمي از گزارشات برخورد با خط لوله  •

 مدفون در منطقه اتتاسيستعداد كم  •

 هاي ناشي از فعاليت جانوران با تعداد كم آسيب •

 :دباشن امتياز مي 15نقاط با سطح پايين فعاليت به شرح زير داراي 

 مناطق با تمركز جمعيتي كم و مناطق روستايي •

 .بار در سال باشند 10تر از  گزارشات پيرامون برخورد با لوله كم •

 )هاي كشاورزي با ابزار سنتي يا عمق زياد لوله فعاليت(رساني در منطقه انجام نگيرند  هاي معمول آسيب فعاليت •

 .باشند امتياز مي 20مناطق بدون فعاليت داراي  •

 :يي از قبيـل هـا  فعاليتجمعيت با  عمدتاچرا كه  شود ميجمعيت يكي از عوامل كليدي محسوب  ،بندي فوق تهدر دس
، ايجاد فضاي سبز و ساخت اسـتخر همـراه اسـت كـه از     حائلچاه آب و فاضالب، ساخت ديوار  باغباني، حفر، كشيحصار

كه منجر به تخريب پوشـش بتنـي يـا خـراش      رفتهگاه نيز برخوردهاي صورت گ. پتانسيل برخورد با خط لوله برخوردارند
  .خواهند شد ها لولههاي آتي سبب شكستگي  گردند در سال مي ها لولهبرداشتن 

  )درصد 10وزن پيشنهادي ( يرو سطح اتتاسيس -
خطـوط   يرو سطح اتتاسيس. كند رو سطحي از عامل سوم را محاسبه مي اتتاسيسپذيري  اين پارامتر استعداد آسيب

هـا   برخي از ايـن آسـيب  . هستند) ناشي از عامل سوم(هاي متفاوتي  هاي مدفون در معرض آسيب لوله در مقايسه با بخش
  .كارانه خراببرخورد وسايل نقليه يا عمليات عبارتند از 

امتياز به ترتيـب زيـر    اما در مقاطع موجود؛ شود كامل در نظر گرفته مي ها آنوجود ندارند امتياز  اتتاسيسدر مقاطعي كه اين 
 :شود محاسبه مي
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 امتياز 10 .........................................................................يرو سطح اتتاسيسنبود

 صفر امتياز ......................................................................يرو سطح اتتاسيسوجود

به  اتتاسيسدر صورت وجود (براساس وضعيت پارامترهاي زير، امتيازات محاسبه شده به مقادير باال اضافه خواهد شد 
  ):شوند صفر اضافه مي

 امتياز 5 ................................................................................................متر باشد600ازشيبها  تا اتومبيل اتتاسيسفاصله

 امتياز 2 .................................................................................متر حفاظت شده باشد2يمحدوده به كمك حفاري با فاصله

 هـا و  بـين اتومبيـل  ) از جـنس لولـه آهنـي   حـايترجمتـر وسـانتي10بـه ضـخامت(وجود نـرده محـافظ   
 ..............................................................................................................................................................اتتاسيس

  
 امتياز 3

ــواره ــان دي ــا قطــر(اي از درخت ــاســانتي40ب ــر ي ــاســازهمت ــين  ه ــا عملكــرد مشــابه ب و  اتتاسيســيي ب
 ...............................................................................................................)...........................................ها بيلاتوم

  
 امتياز 4

 امتياز 3 ..........................................................اتتاسيسها وبين اتومبيل)مترسانتي10به عمق و عرض حداقل(خندق

 امتياز 1 ..................................................................................................................................هشداردهنده عاليموجود

  
  سطحي رو اتتاسيساي از امتيازدهي به پارامتر  نمونه - 4- 2.شكل پ

درخت

 شيرآالت
موانع بتني

150 ft

بزرگراه
 

حفاظت
درختان

موانع بتني
حصار

فاصله از بزرگراه
عاليم

امتياز
2
4
2
0
1
9



 171  07/10/94    يآب منابع يها ميحر در لوله خطوط شكست ريسك ارزيابي هاي ليست چك كردن پر راهنماي - 2 وستيپ

 

  ) درصد 15وزن پيشنهادي (محل خط لوله  -
. از آغاز عمليات حفاري ضروري است شياستعالم پاندازي سيستمي براي  منظور تعيين محل دقيق خطوط لوله راه  به
هـاي ايـن سـامانه     شماره تلفـن . اندازي شده است صورت مجزا در هريك از اياالت راه  چنين سيستمي به متحده االتيدر ا

ليه اساس براي شروع ك نيبر هم. اند هاي گسترده اعالم شده رساني صورت مجزا و از طريق اطالع براي هر يك از اياالت به
هاي ساخت و ساز از قبيل هرگونه عمليات ساختماني واحدهاي مسـكوني كوچـك تـا عمليـات عمرانـي وسـيع و        فعاليت

منظور اطالع از عدم برخورد بـا خطـوط لولـه در      گسترده، پيش از حفاري بايستي از طريق اين سيستم استعالم الزم، به
  .مختصات مورد نظر، صورت پذيرد

منظور جلوگيري از وقوع حوادث شكسـت ناشـي از     هاي منابع آب، به اط حساس از قبيل حريماي در نق چنين سامانه
ات انتقـال نفـت و   تاسيسـ روز شـده از   هـاي بـه   اين سامانه بايستي بـا در دسـت داشـتن نقشـه    . عامل سوم ضروري است

زير از چنين سيستمي مورد انتظار مشخصات . گويي به استعالمات باشد وقت آماده پاسخ صورت تمام  هاي نفتي، به فرآورده
  : خواهند بود

 شده يزير برنامههاي حفاري  ظرفيتي براي دريافت و ذخيره اطالعات مربوط به فعاليت •

 هشدار خطوط لوله عاليماعزام نيرو به محل انجام حفاري براي جانمايي دقيق  •

 هاي الزم آموزش به همراهگذاري كامل  انجام فرآيندهاي جانمايي و عالمت •

 هاي دقيق خطوط لوله شامل محل، عمق و مشخصات لوله داشتن نقشه •

 قبل از آغاز كار) كاران پيمان(نياز با حفاران  برقراري ارتباطات و جلسات مورد •

 بازديد ميداني هنگام حفاري •

 ها روز بودن نقشه سيستمي براي اطمينان از به •

 پس از اتمام حفاري اتتاسيسبازديد از  •

  :شود مورد امتياز اين پارامتر از شاخص عامل سوم از دستور زير استفاده مي در
 امتياز 15 ...........................................................................مشخص بودن دقيق مسير

 صفر امتياز ........................................................................ مشخص نبودن دقيق مسير

. گويي به استعالم وجود دارد هاي اجرايي يا سيستم پاسخ عدم وجود نقشه در صورتيي براي تعيين محل لوله ها روش
  :كه عبارتند از كنند ميها و تجهيزاتي استفاده  از دستگاه ها روشاين 

  RFهاي جستجوي  روش •
  هاي الكترومغناطيسي  روش •
  هاي مغناطيسي روش •
• Vacuum extraction  
  نفوذ امواج رادار به درون زمين •
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  هدايت الكتريكي محدوده مورد بررسي •
 GPSاستفاده از  •

 )درصد15وزن پيشنهادي (برنامه آموزش عمومي  -

دقـت داشـت كـه اغلـب      ديـ با. مهمي در كاهش شاخص عامل سوم داشـته باشـند  توانند نقش  هاي آموزش عمومي مي برنامه
بنابراين اجراي يك برنامه آموزشي صـحيح از  . اند و در اثر كمبود اطالعات رخ داده يرعمديصورت غ  عامل سوم به احوادث با منش

هـايي كـه در    هـا و سـازمان   و يـا ارگـان  برداري، جمعيت سـاكن   نفعان براي پرسنل بهره خطوط لوله يا ساير ذي يبردار سوي بهره
ثر وتواند تا حد زيادي در مقدار شاخص عامل سـوم مـ   هاي منابع آب و خط لوله داراي فعاليت هستند، مي محدوده مشترك حريم

  :از ثر پارامترهايي كه بايد مورد ارزيابي قرار بگيرند، به همراه وزن هر يك عبارتستودر مورد يك برنامه آموزشي م. واقع شود
خطـوط لولـه از عامـل سـوم توضـيح داده       يريدر اين بروشورها به مخاطبان ميزان اثرپـذ : جزوات و بروشورها •

  .خواهد شد
 امتياز 2 ............................................................................................مالقات ساالنه با مقامات دولتي

 امتياز 2 .............................................................كار و حفارهاي محلي پيمان شركت مالقات ساالنه با

 امتياز 2 .................................................................................هاي گروهي برنامه منظم براي آموزش

 امتياز 4 ........................................................................................نطقهخانه با ساكنان م به تماس خانه

 امتياز 2 .........كاران و حفاران در ارتباط با حيطه كاري هريكارسال جزوات و بروشورها براي پيمان

 امتياز 1 ..................................................................................كارانتبليغات ساالنه در نشريات پيمان

  )درصد  5وزن پيشنهادي (شرايط حريم خط لوله  -
بودن، در دسترس بودن و قابل بازديد بودن حريم خط لوله كه  ييشناسا اي براي ارزيابي ميزان قابل اين پارامتر سنجه

  .دهي است سطح قابل نمره 5در 
 عاليـم . وضوح قابل تشخيص هسـتند  ها به گر و نشان عاليممسير كامال قابل تشخيص بوده و  :امتياز 5 –عالي  •

ير خط حتي بـا حـذف يـك    را نشان داده و مس.. .كليه موارد از قبيل تغيير جهت، تغيير ضخامت، تغيير قطر و
  .عالمت نيز قابل تشخيص است

همـه   عاليـم در صـورتي كـه   . حريم تميز بوده و پوشش گياهي چنداني روي آن وجود ندارد :امتياز 3 -خوب •
  .موجود باشند، اطالعات خوبي در مورد وضعيت خط در اختيار قرار خواهند داد

تـري بـراي تعيـين     بـيش  عاليمآهن  ، جاده و راه دخانهمسير كامال تميز نبوده و در محل رو :امتياز 2-متوسط •
  .است ازيدقيق مسير موردن

شده و از بـاال قابـل مشـاهده نبـوده و يـا       در برخي از نقاط مسير با پوشش گياهي محو :امتياز 1-زير متوسط •
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  .داند و يا گويا نيستن نصب نشده يخوب  يا به عاليم. قابل تشخيص نيست يخوب  كه از پايين به اين
  .مسير خط لوله قابل تشخيص نيست: صفر امتياز -ضعيف •

  )درصد 15وزن پيشنهادي (دوره گشت  -
هاي عامل سـوم   كار مناسبي براي كاهش احتمال بروز شكست در اثر فعاليت زني و بررسي وضعيت خط لوله، راه گشت

زنـي   گشت. ها را مورد بررسي قرار دهد به اين فاكتور بايستي دوره بازگشت و كيفيت گشت يازدهيارزياب براي امت. است
  .تري خواهد يافت كه براي مدت زماني طوالني، گزارشي از وضعيت لوله ارائه نشده باشد زماني اهميت بيش

  :زني بايد مورد بررسي قرار گرفته و گزارش گردند عبارتند از مواردي كه در يك گشت
تـرين   همه موارد از مهم(ها  ها، فرسايش سواحل رودخانه و ناپايداري شيب لغزش زمين، نشست: ات زمينحرك •

 )عوامل حركت زمين هستند كه در صورت وقوع در محل خط لوله به آن آسيب جدي وارد خواهند كرد

 هرگونه ساخت و ساز در حريم يا نزديكي حريم خط لوله: هاي ساخت و ساز فعاليت •

 سازه، تغيير منظره يا تغيير در باغات موجود هرگونهاحداث : ه حريمتجاوز ب •

 گرها و نشان هشداردهنده عاليمرفتن  نياز بكم شدن يا  •

 .اي، ريلي و تصادفات كه به حريم خط لوله تجاوز كرده باشند حوادث جاده هرگونه •

 كاري ايجاد باغات جديد يا هر نوع درخت •

 و مسيرهاي زهكشي، توسط عامل سوم  ها تغييرات ايجاد شده بر روي شيب •

  :زني در دو مقطع زماني بايد انجام گيرد گشت
 برداري براي كنترل دسترسي به حريم و جلوگيري از هرگونه تجاوز به حريم در شرايط معمول بهره •

 .در حال انجام است نظر مورددر شرايطي كه فعاليتي از سوي عامل سوم در محدوده  •

امتياز اين پارامتر با فرض كنترل تمامي مـوارد ضـروري بـه ترتيـب زيـر      ) عامل سوم در حريمفعاليت (در حالت دوم 
  .تعيين خواهد شد

 .....................................................................................................................................بازديد روزانه امتياز 15

 ....................................... ......................................................................................چهار بار در هفته امتياز 12

 ........... .....................................................................................................................سه بار در هفته امتياز 10

 ................. .................................................................................................................بار در هفته2 امتياز 8

 ................... ..............................................................................................................بار كيايهفته امتياز 6

 ................... ..........................................................................................................نوبت در ماه4-1 امتياز 4

 .................. ......................................................................................................بار در ماه 1ازتركم امتياز 2

 ................. ...................................................................................................................بدون بازديد صفر امتياز
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  شاخص خوردگي - 2- 2.پ

  
 

  %10  خوردگي اتمسفري= خطر خوردگي
  %20  خوردگي داخلي+                  
  %70  شده خوردگي فلز مدفون+                  

  100%  
  خطر خوردگي 

  %10امتياز         0-10  خوردگي اتمسفري  -الف
  %5امتياز           0-5  در معرض اتمسفر يريقرارگ -1-الف
  %2امتياز           0-2  نوع اتمسفر -2-الف
  %3امتياز           0-3  پوشش اتمسفري -3-الف

  
  %20امتياز          0-20  خوردگي داخلي -ب
  %10امتياز         0-10  خورندگي ماده انتقالي -1-ب
  %10امتياز         0-10  جلوگيري از خوردگي -2-ب

  
  %70امتياز         0-70  خوردگي زيرسطحي -ج
  %20امتياز         0-20  محيط زيرسطحي -1 -ج

  %15امتياز         0-15  خورندگي خاك
  %5امتياز          0-5  خوردگي مكانيكي

  
  %25امتياز         0-25  حفاظت كاتدي -2-ج

  %15امتياز         0-15  )كارايي(اثربخشي 
  %10امتياز         0-10  پتانسيل اختالل

  
  %25امتياز         0-25  پوشش -3-ج

  %10امتياز         0-10  تناسب
  %15امتياز         0-15  وضعيت

 %100امتياز       100-0    
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در ايـن فصـل سـعي بـر     . فوالدي وجـود دارد  ي پتانسيل خرابي خط لوله در اثر خوردگي، اغلب در مورد خطوط لوله
اسـت كـه بحـث در مـورد جزييـات       ذكـر  انيشـا . نمايش چگونگي ارتباط تحليل خوردگي با كاهش ريسـك بـوده اسـت   

  . هاي پديده خوردگي، فراتر از هدف اين گزارش است مكانيزم
آن شده و خطر خرابي و شكسـت  اي  هرگونه كاهش در ضخامت ديواره لوله، منجر به كاهش صالحيت و قابليت سازه

هـاي ديگـر    مواد غيرفلزي قابل كاربرد در خطوط لوله نفتـي در بعضـي اوقـات مسـتعد شـكل     . خط را افزايش خواهد داد
چون بتـون و پنبـه نسـوز را در     ها و اسيدهاي موجود در خاك قادرند مواد سيماني هم سولفات. خوردگي محيطي هستند

. دچار تخريب خواهند شد) نور خورشيد(ها نيز در معرض نور فرابنفش  بعضي از پالستيك. هاي سيماني تخريب كنند لوله
ممكـن اسـت   ) PVC(لوله كلريد پلي وينيل . پذير باشند ها آسيب توانند در مقابل حمله هيدروكربن مي لنيات يهاي پل لوله

تمركز اصلي اين گزارش بر روي . ين خواهند بردها واقع شده كه عمال ديواره لوله گاز گرفته و آن را از ب مورد تهاجم موش
در يـك   يفـوالد  ريطور موازي ترسيماتي از برآورد خطوط غ  خطوط فوالدي بوده و در انتها ارزياب بايستي قادر باشد، به

  .رفتار مشابه داشته باشد
ـ   حالتبراي بررسي عنوان و برآورد توانايي خورندگي در  ه شـرح زيـر پيـروي    هاي خرابي از مراحل منطقـي خاصـي ب

  :اين مراحل شامل موارد زير است. توان در فرآيند كنترل خوردگي نيز از آن استفاده نمود شود، كه مي مي
 )اتمسفري، داخلي، زيرسطحي(محتمل /تعيين نمودن و مشخص كردن انواع خوردگي ممكن –

 پذيري ماده لوله مشخص كردن ميزان آسيب –

 از ميان تمامي فرآيندهاي پيچيده خوردگيگيري خوردگي  هاي پيش ارزيابي سنجه –

مواد مورد استفاده در خطوط لوله مستعد خوردگي نبـوده و در واقـع آزاد از هـر نـوع توانـايي تنـزل محيطـي         برخي
پذيري اين مواد استفاده نموده و بر همين  چون استحكام و انعطاف معموال طراحان از بعضي خواص مكانيكي هم. باشند مي

  .شود شاخص خوردگي در مورد چنين خطوطي حذف مي اساس برآورد
چنـين چنـدين نـوع خطـاي انسـاني       هـم . دو فاكتور نوع ماده و محيط در تعريف خطر خوردگي بايد بررسـي گردنـد  

انتخاب نامناسب مواد براي محيط يك اشتباه و قرار دادن مواد ناسازگار در كنار . توانند خطر خوردگي را افزايش دهند مي
و ) هـا، واشـرها   چـون پـيچ   هـم (اين مسـئله شـامل مـواد اتصـاالت     . پتانسيل خوردگي باشد جادكنندهيتواند ا مييكديگر 
  . هاست  جوش

  سه نوع خوردگي -1-2- 2.پ
در واقع اين شاخص اثرات سـه  . نمايد و زيرسطحي را ارزيابي مي يشاخص خوردگي سه نوع خوردگي اتمسفري، داخل

  . كند توانند قرار بگيرند مشخص مي مينوع محيط كلي را كه در مجاورت خط لوله 
منظور بـرآورد پتانسـيل     به. وكار دارد گيرند سر هايي كه در معرض جو قرار مي خط لوله يخوردگي اتمسفري با اجزا

  :براي خوردگي در اينجا بايد ارزياب موارد زير را در نظر گيرد
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 پذيري امكان آسيب –

 نوع اتمسفر –

 بازرسي/ دهي پوشش/كاري  برنامه رنگ –

اين . شود دهي مي خطر خوردگي كلي وزن% 10براي مدل برآورد خطر كلي تشريح شده در اينجا، خوردگي اتمسفري 
له به ااين مس. دهنده اين است كه خوردگي اتمسفري مكانيزم خرابي نسبتا نادري براي اغلب خطوط لوله است وزن نشان

  .ي استدليل مدفون بودن اكثر خطوط لوله انتقال مواد نفت
مـوارد  . آمدن خوردگي در داخل خط لوله از جانب مـواد انتقـالي سـرو كـار دارد     به وجود خوردگي داخلي با پتانسيل
  :بررسي شامل موارد زير است

 محصول يخورندگ –

 گيري هاي پيش فعاليت –

داخلـي   تر بودن خـوردگي  تر به دليل محسوس وزن بيش. شود خطر خوردگي كلي وزن داده مي% 20خوردگي داخلي 
. هاي پيچيده است بندي ها نيز اغلب جزء طبقه خوردگي زيرسطحي لوله. نسبت به خوردگي اتمسفري در اغلب موارد است

از ميان موارد در نظر گرفته شده اين برآورد يك تركيب . اند هاي به وجود آورنده اين نوع خوردگي پيچيده چراكه مكانيزم
  :شوند گيرانه زير در نظر گرفته مي اي جلوگيري از خوردگي موارد پيشدرواقع بر. نسبت داده شده وجود دارد

 حفاظت كاتدي –

 دهي خط لوله پوشش –

 خورندگي خاك –

 ديگر شده مدفونحضور فلز  –

 هاي آزاد پتانسيل براي وجود جريان –

 هاي ناشي از خوردگي تنش براثرخوردگي  پتانسيل ترك –

 براي آزمايش موردنظرهاي  فاصله ميان نمونه –

 ها و تداخل باندها وكنندهس يك  يبازرس –

 ها دوره بازگشت برداشت آمار از نمونه –

 لوله هاي پوشش دوره و نوع بازرسي –

 هاي جداره لوله دوره و نوع بازرسي –

 فاصله زماني كوتاه براي انجام بازديدها –

 استفاده از ابزارهاي بازرسي داخلي –
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اغلـب بازرسـي مسـتقيم ديـواره لولـه پرهزينـه و        .شود دهي مي از خطر خوردگي كلي وزن% 70 يرسطحيخوردگي ز
برآوردهاي خوردگي معموال پتانسـيل خـوردگي را از طريـق بررسـي پارامترهـاي نماينـده وجـود         رو نيمخرب است و ازا

  .كنند خوردگي استنباط مي

  امتيازدهي پتانسيل خوردگي -2-2- 2.پ
در . كنـد  طـر خـوردگي كلـي، مشـخص مـي     صورت سهم پارامتر در خ دهي پارامترها، اهميت نسبي هر مورد را به وزن

ها و شرايط اختصاص داده شـده و پـس از جمـع     سيستم امتيازدهي ارائه شده در اين گزارش، معموال امتيازها به وضعيت
هاي فوالدي سه مفهوم اصـلي   عنوان مثال، تحت خوردگي زيرسطحي خط لوله به. بستن، خطر خوردگي معين خواهد شد

دهـي   ، پوشـش )خطر و خوش خيم خيلي بي(شود بهترين تلفيق محيط  كاتدي بررسي مي دهي و حفاظت محيط، پوشش
  .دهد ، باالترين امتيازها را پيشنهاد مي)هم متيلن خيلي مناسب(، و حفاظت كاتدي )خيلي مناسب(

 )خطر خوردگي% 10پيشنهادي   وزن(خوردگي اتمسفري  -1- 2-2-2.پ

طـور معمـول ايـن      لوله در اثر واكنش با اتمسفر است كه بـه خوردگي اتمسفري ناشي از تغيير شيميايي ماده  ديواره 
ميليـارد   2خسارت ساالنه، ناشي از خوردگي اتمسفري بـيش از   متحده االتيدر ا. گردد واكنش سبب اكسيداسيون فلز مي

از . رددگ بايد توجه داشت كه در صورت مدفون شدن خط لوله، ديواره آن كامال از اين نوع خوردگي مصون نمي. دالر است
هايي از لوله از حالت مدفون خارج شده و در معرض اتمسفر  طرفي ممكن است در اثر مرور زمان و عوامل فرسايشي بخش

  .قرار گيرد
  :ك طرح ارزيابي ممكن، براي خوردگي اتمسفري عبارتست ازي

  )امتياز10=خطر خوردگي% 10(خوردگي اتمسفري 
  تيازام 5= اتمسفري% 50  قرار گرفتن در معرض -1
  امتياز 2= اتمسفري% 20  شرايط محيطي -2
  امتياز 3= اتمسفري% 30  لوله پوشش -3

  امتياز 5/1= پوشش% 50  تناسب پوشش -3-1
  امتياز 5/1= پوشش% 50  شرايط -3-2

  از شرايط% 50  بازرسي چشمي -3-2-1
  از شرايط% 30  1هاي غيرمخرب تست -3-2-2
  از شرايط% 20  2هاي مخرب تست -3-2-3

                                                      
1- NDT 
2- DT 
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  )از خوردگي اتمسفري% 50وزن پيشنهادي (در معرض اتمسفر  يريقرارگ -
ترين خطر ناشي از خوردگي اتمسفري را براي بخشي از خط لوله كه در معرض هـوا قـرار گرفتـه، و     ارزياب بايد بيش

  . ترين شرايط آب و هوايي برآورد كند براي سخت
ترين خطر مربـوط بـه    ياب بايد تصميم بگيرد كه بيشگيري بايد بر اساس چند سناريو صورت گيرد كه ارز اين تصميم

و بـه  ) هـاي قبلـي يـا مسـايل كشـف شـده       خرابـي (هاي ثبت شـده   گيري بايد بر پايه داده اين تصميم. كدام سناريو است
  :اي از پارامترهاي ارزيابي براي يك لوله فوالدي عبارتند از نمونه. كارگيري دانش و تجربه باشد

  امتياز  0 ................................................................... هوا/فصل مشترك آب
  امتياز  1 ........................................................................................1هاپوسته
  امتياز  2 .....................................................................................بنديعايق
  امتياز  2 ......................................................................... ها بست/هاگاهتكيه

  امتياز  3 ................................................................ زمين/ فصل مشترك هوا
  امتياز  4 ....................................................قرارگيري در معرض ساير موارد

  امتياز  5 ...................................................................................كدامهيچ
  .كند داللت ميرا داشته و ارزيابي آن نيز بر كل مقاطع  زين امتياتر كمدر اين طرح، بدترين مورد، 

  هوا/ فصل مشترك آب 
گيـرد، شـناخته    مـي طور متنـاوب در معـرض آب و هـوا قـرار       بهكه لوله بخشي از عنوان   به ،فصل مشترك آب و هوا

ها و يا بارندگي،  سدها، سيالبها در اثر رهاسازي آب از  ها و رودخانه تغييرات سطح آب در درياچهعنوان مثال   به .شود مي
هـا در   تفـاوت . گيـرد  آب صورت مـي غلظت اكسيژن در اثر تغيير  معموالمكانيزم كار  .چنين سطوحي را ايجاد خواهد كرد

باشـد خـواص الكتروليتـي     شـور  لـب شور يـا   اگر آب، . نمايد غلظت اكسيژن نواحي كاتدي و آندي بر روي فلز را ايجاد مي
  .هايي هستند هاي ساحلي معموال داراي چنين خوردگي سازه .د يافتخواهخوردگي افزايش 

  )ها بدنه(ها  پوسته 
حتـي بـا وجـود     .دارندبراي خوردگي شرايط مناسبي  ،هاي مدفون ها و بدنه پوستهدهد كه  نشان ميتجربيات صنعتي 

. د مكانيزم خـوردگي بـارزي باشـد   توان مي اتمسفريخوردگي  ،در زيرزمين هستندكننده آن محصور پوسته بدنه و  كه نيا
كنترل  با برقراري اين جريان، تقريبا. برقرار خواهد شدبدنه لوله ن پوسته و يالكتريكي بها، اتصال  هنگام استفاده از پوسته

                                                      
1- Casing 
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اسـت كـه لولـه اصـلي تبـديل بـه آنـد شـده و           بدترين حالت ممكن زماني. خواهد بودواكنش الكتروشيميايي غيرممكن 
  .ح آن اتفاق بيفتدخوردگي در سط

  بندي عايق 
سطحي، سبب به دام انداختن رطوبت در اطراف لوله شده باعث وقوع خوردگي نامحسـوس در  لوله بندي خطوط  عايق

گسـترش  و خـوردگي  شـده  اي با آب تازه جايگزين شود منبع اكسـيژن تـازه    طور دوره اگر رطوبت و نم به. آن خواهد شد
  .خواهد يافت

  ها بست /ها  گاه تكيه 
هستند كـه اغلـب نـم و رطوبـت را در     ، نقاط حساسي هاي لوله ها و بست گاه دهند كه تكيه نشان ميتجربيات صنعتي 

لولـه ايجـاد   ا رنـگ  ي  براي كاهش و از دست دادن پوشش يو در برخي اوقات مكانيزمانداخته ديواره لوله به تله مجاورت 
اغلب نامشخص  ها اين نوع خرابي .پذير است امكان نقاطردگي مكانيكي در خو ناشي از  چنين خرابي و آسيب هم. كنند مي

  .هستند

  هوا/ فصل مشترك زمين 
كـه   هنگامي .باشد تر مهمد توان ميزمين از نقطه نظر خوردگي /هوا، فصل مشترك هوا/در مقايسه با فصل مشترك آب

زبري سطح لوله در چنـين نقـاطي   . گردد محسوب ميدر شاخص خوردگي اين امتياز  شود، ميلوله به زمين وارد يا خارج 
. ، ايجـاد خواهـد كـرد   )آب/ وجود آوردن يـك فصـل مشـترك هـوا     به(لوله مجاورت براي به دام انداختن نم در  يپتانسيل
بـه  رسـاني   گردد كه چنين مواردي سبب آسيب زدگي و غيره مي خيهاي خاك منجر به تغيير دادن محتويات نم،  ييجابجا
  .خواهند شدله لو  پوشش

  قرارگيري در معرض ساير موارد  
شـوند، ممكـن اسـت     هاي ممكن براي خوردگي خطوط لوله فوالدي را شامل مي عالوه بر موارد فوق كه بدترين حالت

يك لوله پالسـتيكي  . وجود نداردموارد باال هيچ كدام از گردد، كه در غير فوالدي هاي  وجود وضعيتي سبب تنزل در لوله
نخواهد گرفت، ولي در معرض نور خورشـيد  قرار  تاثيرشيميايي تحت با مواد حتي تماس و يا آب يا هوا با تماس از طريق 

هـاي پالسـتيكي در نظـر گرفتـه      لولـه نور خورشيد در برآورد خطر به دسترسي بنابراين . ممكن است ترد و شكننده شود
  .خواهد شد

  هيچ كدام 
خواهد وجود ن اتمسفريبراي خوردگي  يپتانسيل نشودواقع  اتمسفرط لوله درمعرض ده خوناگر هيچ قسمت خورده ش

  .داشت
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  )خوردگي اتمسفرياز % 20 پيشنهادي وزن( اتمسفرنوع  -
فرآينـدهاي اكسيداسـيون را   چراكـه   ،دند خوردگي فوالد را باال برده يا تسريع بخشتوان مي اتمسفرهاي معين  مشخصه

  :ها عبارتند آنو اصول كلي اوليه در مورد  اتمسفريهاي  برخي از اين مشخصه. خواهند دادافزايش 
 SO2ا تركيبات معـدني همچـون كلرايـد يـا     ي CO2چون نمك يا  برخي تركيبات شيميايي آلي هم: تركيبات شيميايي

 .قادرند اكسيداسيون فلز را تسريع بخشند

 رطوبت •

 .گردد دماي باالتر منجر به ترويج خوردگي مي: دما •

، امتيازبنـدي زيـر، قابـل     از اتمسفر بر خوردگي خطوط لولـه اثر متقابل چند مشخصه ا ياثر يك مشخصه براي نمايش 
  :پيشنهاد است

امتياز صفر ...................................................................................و شيميايي) نمك باال(دريايي -الف
امتياز 5/0 ...............................................................................................رطوبت باال شيميايي و-ب
امتياز 8/0 ..................................................................)...........نمك باال(ساحلي، مردابي، دريايي-ج
امتياز 2/1 ....................................................................................................دماي باالرطوبت و -د
امتياز 6/1 ...........................................................................................شيميايي و رطوبت پايين-ه
 امتياز 2 ............................................................................................وبت پايين و دماي كمرط-و

 امتياز 2 .......................................................................................................بدون هيچ عاملي-ز

  )خوردگي اتمسفري% 30وزن دهي (پوشش اتمسفري  -
. تحليـل راهكارهـاي جلـوگيري بـراي حـداقل رسـاندن خطـر اسـت         اتمسـفري، تانسيل خـوردگي  از پ بخشسومين 

هـا و   هـا، آسـفالت   ، واكـس پيچـي  شـامل رنـگ، نـوار    )خط لوله(براي جلوگيري از خوردگي اتمسفري فلزات  دهي پوشش
 يقضـاوت گونـه   ارزيـاب هـيچ  كه  باتوجه به اين. هاست آن نيتر متداول يكار رنگاست كه اي  هاي طراحي شده ويژه  پوشش

. خطوط لوله براي اين منظور امتيازدهي خواهد شد  وششپبرنامه بازرسي ، لذا د داشته باشدتوان ميندهي  پيرامون پوشش
  .صورت زير خواهد بود اي از امتيازات پيشنهادي براي اين برنامه به نمونه

  لوله پوشش خطوطارزيابي  
  :فاكتور زير بستگي دارد 4به  خطوط لوله  كارايي پوشش

 دهي كيفيت پوشش –

 دهي كيفيت كاربرد پوشش –

 كيفيت برنامه بازرسي –
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 كيفيت برنامه اصالح نقص –

طـور   به. نمايند دهي را تعيين مي دهي و دو فاكتور دوم شرط صحيح و مناسب پوشش كه دو فاكتور اول قابليت پوشش
. نقطه نظر خوب، متوسط، ضعيف و يا عدم وجود، صـورت خواهـد گرفـت    4ها از  لفهوكلي، بررسي كيفي هركدام از اين م

مقياس ارزيابي بـر  . تر باشد لفه از بقيه مهموبراساس تشخيص ارزياب يك م كه نيمقادير امتيازي بايد معادل باشند، مگر ا
  .شود ير پيشنهاد ميصورت ز  نقطه نظر ذكر شده در باال، به 4اساس 
  امتياز 3 .............................................................................خوب

  امتياز 2 ...........................................................................متوسط
  امتياز 1 ...........................................................................ضعيف

  امتياز صفر ..................................................................... عدم وجود

  )ارزيابي پوشش% 50 يوزن پيشنهاد(  تناسب پوشش 
  .گيرد در مورد تجارب مشابه صورت ميتناسب پوشش معموال بر اساس قضاوت 

o پوشش با كيفيت باال و براي محيط فعلي خودش طراحي شده است -خوب.  
o طور خاص و ويژه طراحي نشده است پوشش مناسب است، اما احتماال براي محيط فعلي خودش به -متوسط.  
o در شرايط محيطي نيست يده سيپوشش در مكان موجود است، اما براي مدت طوالني قادر به سرو -ضعيف.  
o هيچ پوششي وجود ندارد -عدم وجود.  
پـذيري، مقاومـت در    مقاومت الكتريكي، چسبندگي، سهولت كاربرد، انعطـاف  ها شامل پوششبرخي خواص مهم : نكته

اكتري يـا  هاي خاك، مقاوم در برابر آب، مقاوم در برابر ب ، مقاوم در برابر تنش)بعد از فرآوري(مقابل ضربه، مقاومت جريان 
  . شود ديگر حمالت موجودات زنده مي

ارزيابي و قضاوت در مورد كيفيت و كاربرد يك پوشش در يـك محـيط خـاص كـه در قالـب بررسـي        :كاربرد پارامتر
و ..) .كنترل دما، رطوبت گرد و غبار و(مواردي از قبيل تميز كردن پيش از اجراي پوشش، ضخامت پوشش، محيط كاربرد 

  .ي و گيرش پوشش، صورت خواهد گرفتآور فرآيند عمل
  :بندي براي امتيازدهي اين پارامتر با تعاريف زير، صورت خواهد پذيرفت طبقه
o هاي كاربردي صـورت   از مشخصات فني با جزييات باال استفاده شده است، توجه زيادي به تمامي جنبه -خوب

  .است گرفته و سيستم كنترل كيفيت متناسب مورد استفاده قرار گرفته
o هاي كنترل و كيفيت و نظارت منظم است مشابه موارد فوق، اما بدون سيستم -متوسط .  
o دقت صورت گرفته است و بي) بدون توجه به نيازها(كاربرد پوشش و كنترل ضعيف  -ضعيف.  
o طور ناصحيح و نامناسب انجام شد، مراحل ناديده گرفته شد، شـرايط محيطـي     كاربرد پوشش به -عدم وجود

  . كنترل نشده است
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  )دهي برآورد پوشش% 50دهي  وزن(  وضعيت پوشش 
o مستندسـازي و بايگـاني درسـت    . برنامه بازرسي بايستي مورد ارزيابي قرار بگيـرد  كامل و دقيق بودن :بازرسي

  .شوند ال بازرسي محسوب مي هاي ايده تلف، بخشي از برنامههاي مخ اطالعات برداشت شده در نوبت
  :بندي براي امتيازدهي اين پارامتر با تعاريف زير، صورت خواهد پذيرفت طبقه
o اين بازرسي توسط افراد . براي تعيين خوردگي اتمسفري ژهيو بازرسي منظم كامل و دقيق خط لوله، به -خوب

  . هاي مشخص انجام خواهد شد ليست و از طريق پر كردن چك دهيد آموزش
o گيرند انجام مي دهيد ها نامنظم ولي توسط افراد آموزش بازرسي -متوسط.  
o گيرد دار صورت مي تصادفي نقاط مشكل تيبازرسي كم و با تكيه بر رؤ -ضعيف.  
o گيرد بازرسي انجام نمي گونه چيه -عدم وجود.  
هـاي   ، بارگـذاري )تيـز  ياز اشـيا (هاي ريز، اثـر ضـربات    ، سوراخيخوردگ ها شامل ترك  هاي متداول پوشش نقص: نكته
هـاي   ، جداشدگي، نرم شدگي يا سيال شدن و خرابـي )هاي پوشش داده شده عنوان مثال روي هم چيدن لوله  به(تراكمي 
  .شود مي) براي مثال، تشعشع اشعه فرابنفش(عمومي 

زيرا تميز كـردن و پوشـش دادن ايـن    . داشته باشند هاي پيچيده هاي تيز و شكل اي به گوشه ها بايد توجه ويژه بازرس
چنين نقاطي اغلب . شيرها يها و برخي اجزا ها، رزوه ها، پيچ هايي از چنين نقاطي عبارتند از مهره نمونه. نقاط مشكل است

  .شوند اي هستند كه دچار خوردگي مي نواحي اوليه

  ها اصالح نقص 
  .ها ارزيابي و بررسي خواهد شد قيق بودن برنامه اصالح نقصبراي امتيازدهي به اين پارامتر، كامل و د

o ريـزي بـراي    هرگونه نقص گزارش شده در پوشش خط لوله، بالفاصله شده ثبت و بايگاني شده و طـرح  -خوب
  .موقع آن انجام خواهد گرفت  تعمير به

o شود ميشده و در وقت مناسب تعمير  طور نامنظم گزارش   هاي پوشش خط لوله به نقص -متوسط.  
o شود و اقدام منظمي براي تعمير آن صـورت   خط لوله همواره و هميشه گزارش نمي  هاي پوشش نقص -ضعيف

  .گيرد نمي
o هاي موجود در پوشش خط لوله توجه كم يا عدم توجه به نقص -عدم وجود.  

  )امتياز% 20وزن پيشنهادي (داخلي  يخوردگ -2- 2-2-2.پ

  امتياز 20، %20  خوردگي داخلي
  امتياز 10= خوردگي داخلي% 50 محصولخورندگي -1    

  امتياز 7= خورندگي محصول% 70 هاي تغيير نرخ خوردگي پتانسيل -1-1         
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  امتياز 2امتياز يا حدود  7از%  30 تجهيزات -1-1-1                 
                 1-1-2- O&M 30  %امتياز 2امتياز يا حدود  7از  
  امتياز 3امتياز يا حدود  7از%  40 سرعت جريان -1-1-3                 

  امتياز 3خورندگي محصول، % 30 )وجود مراكز جريان گردابي(هاي خطوط جريان مشخصه -1-2        
  امتياز 1امتياز يا حدود  3از% 40 خوردگي ناشي از جامدات -1-2-1                 
  امتياز 2امتياز يا  3از%  60 خوردگي مرتبط با آب -1-2-2                 

  امتياز 10خوردگي داخلي، % 50  ها گيري پيش-2    
خـوردگي داخلـي، كـاهش ديـواره     . در اين بخش برآوردي از توانايي و قابليت ايجاد خوردگي داخلي انجام خواهد شد

خوردگي . اثر بروز يك واكنش ميان ديواره داخلي لوله و ماده انتقالي توسط لوله، استوجود آمده در  هاي به لوله يا آسيب
هـاي داخلـي    طـور متـداول در خـوردگي     زا و خوردگي شكافي، انواع خاصي از خوردگي آهن گالوانيزه هستند كه به حفره

چنين شايان ذكر است كـه   هم. تاس حساب آمده خوردگي داخلي بهدر اين بخش فرسايش نيز فرمي از . شوند مشاهده مي
 بـراي بلكـه   ،منظـور محافظـت لولـه اسـتفاده نشـده       دهي داخلي تنها بـه  چون پوشش گيري هم هاي پيش خيلي از روش

  .رديپذ يشوند نيز انجام م وجود آمدن خوردگي مي هايي كه منجر به به محافظت محصول از ناخالصي
 بـا اسـتفاده از  شـود تـا    مـي هاي محصول ارزيابي  مشخصه تخميني از ابداخلي، برآورد ميزان تهديد ناشي از خوردگي 

  .طريق تغيير برخي از مشخصات محصول، اعمال گردند از و گيرانه پيش هاي روش

  )پتانسيل خوردگي داخلي% 50دهي  وزن(خورندگي محصول  -1
تـرين   بيش. نسبي محتويات خط لوله كه در تماس با ديواره لوله هستند حملهبه  شود ميمربوط بررسي اين برآورد و 

اضـافه شـدن   ، خطـر ديگـر  . طور ذاتي با مواد لوله ناسازگار اسـت   تهديد براي سيستم در جايي وجود دارد كه محصول به
طور جداگانـه امتيـازدهي     توانند به اين دو سناريو مي. صورت روزانه است هاي خورنده در داخل ماده انتقالي و به ناخالصي

  . منظور برآورد خورندگي محصول با هم تلفيق گردند  شده و سپس به
  تغيير نرخ خورندگي+ هاي جريان مشخصه= خورندگي محصول

نسـبت  ) معمـوال (هايي از قبيل نفت خام، به دليل خاصيت خورندگي نسبتا پايين و نبود افزودني  در مورد هيدروكربن
  .حاكم خواهد بود  70به  30توزيع وزني حدود ) نرخ خورندگي تغيير(به عامل دوم 

هاي مديريت ريسك شكست خطوط لوله، در ارزيابي پارامتر مورد بحث، بايستي تركيبي از دو متغيـر   در تدوين برنامه
ـ   كه بدترين حالت ممكن را توليد مي تركيـب   ،هكند، مورد ارزيابي قرار گيرد، اما در مورد پايش وضعيت فعلي خطـوط لول

  .واقعي مد نظر قرار خواهد گرفت
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  پتانسيل تغيير نرخ خوردگي 
ايـن تغييـر ممكـن اسـت در اثـر      . اين پارامتر به تغيير توان خورندگي ماده انتقالي در شرايط غير معمول ارتباط دارد

  :عواملي از قبيل
o تغيير فرآيند تحويل محصول به خط لوله 

o  ها آناحتمال خرابي و يا  اتتاسيستغيير توان انتقال 

o تحويل محصول به خط لوله اتتاسيساز  داري نگهبرداري و  عمليات بهره 

فرسايش . رده چنين شرايطي قرار گيرد تواند در نيز مي) عنوان مثال تبديل به سكون به(تغيير شرايط جريان . صورت پذيرد
در مجموع ارزيـابي ايـن   . لوله، در گذر زمان خواهد شد نيز در اثر مالش جريان به ديواره ايجاد شده و سبب كنده شدن ديواره

  .پارامتر در رابطه با ايجاد خوردگي داخلي از طريق بررسي و امتيازدهي چهار مورد زير صورت خواهد گرفت
o هاي جريـان مـورد    ها و آلودگي و ارزيابي تجهيزات و امكاناتي كه براي فيلتراسيون ناخالصي بررسي :تجهيزات

 .گيرند مي استفاده قرار

o  تجاربO&M: به وجود آلودگي در جريان داخل خط لوله برداري بهرهگويي پرسنل  ارزيابي نحوه پاسخ . 

o بررسي حداكثر سرعت و انرژي جريان ممكـن در مقطـع    :باالترين سرعت و باالترين سطح انرژي در خط لوله
 .مورد بررسي از خط لوله و اثر اين شرايط بر فرسايش ديواره لوله

o بررسي حداقل سرعت و انرژي ممكن براي جريان در مقطع  :داقل سرعت و حداقل سطح انرژي در خط لولهح
 .ها در اثر افزايش زمان تماس خط لوله و ماده انتقالي مورد بررسي و ارزيابي اثر آن بر خوردگي ديواره

تهيه شـده و بـا نگـاهي بـر ارزيـابي       تواند براساس مشاهدات انجام شده يا گزارشات امتيازدهي به فاكتورهاي فوق مي
جايي كه اين دسـتورالعمل بـراي كـاربران     ازسوي ديگر از آن. صورت گيرد» پتانسيل تغيير نرخ خوردگي«نهايي پارامتر 

، تهيـه شـده اسـت، ايـن     )يـا قـرار خواهـد گرفـت    (بخش آب، و ارزيابي مقطعي از لوله كه در حريم منبع آب قرار گرفته 
  .خط، تعيين شوند برداران بهرهبا نظرخواهي متخصصين و  دتوان ميامتيازات 

  امتيازدهي ساده شده براي تعيين خورندگي محصول 
در بسياري از موارد، مقدار جزييات تشريح شده براي خوردگي داخلي ممكن نيست، لذا  بـراي امتيـازدهي پتانسـيل    

  :خوردگي طرحي ساده به شرح زير پيشنهاد شده است
o امتياز 0  خورندگي قوي  
o امتياز 3  خوردگي متوسط  
o امتياز  7  و خاصتحت شرايط ويژه گي خورند  
o  امتياز 10  )غير خورنده(بدون خاصيت خورندگي  
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در چنين مـواردي،  . باشد پذير امكانخوردگي ناشي ديدگي سريع  كه آسيب شود ميزماني پيشنهاد  »قوي گيخورند«
و  H2Sمحتـواي  نمك، آب، محصوالت بـا   هاي آب تقال حاللان. سازگار نيستهيچ وجه  معموال ماده انتقالي با مواد لوله به

   .باشند هايي از چنين موارد مي هاي فلزي، نمونه به كمك لولهمحصوالت اسيدي 
نداشـتن   .باشد، انتساب داده خواهد شـد  پذير امكانكند  ينرخبا لوله   آسيب به خطهنگامي كه  »متوسط گيخورند«

مـاده  كه هر  شود ميطور كلي فرض   به .رده خواهد شدن در اي يري، سبب قرارگخورندگي محصول آگاهي كافي در مورد
  .دداشته باشوجود  لهامسگواهي و مدركي برخالف اين  كه نيدارد، مگر ا خوردگيقابليت ات تاسيسرساني به  قابل آسيب

كـه  (تحـت شـرايطي   خطر است امـا   طور معمول بي  بدين معني است كه محصول به »تحت شرايط خاصگي خورند«
   .توانايي خورندگي خواهد داشت) امكان آن وجود دارد

  .براي خوردگي وجود نداردبدين معني است كه هيچ امكان منطقي  »بدون خاصيت خورندگي«

  )خوردگي داخلياز % 50پيشنهادي   وزن(ها  گيري پيش -
اي از اقدامات براي كاهش ايـن   تقالي براي يك خط لوله، مجموعهدر صورت مشخص شدن خاصيت خورندگي ماده ان

تفاوت امتيـاز هريـك از اقـدامات    . اي از كيفيت انجام اين اقدامات خواهد بود اثر قابل انجام هستند كه اين فاكتور نماينده
) اهش ريسـك خـوردگي  كـ (با خوردگي داخلـي   ازيدهنده ميزان كمبودهاي سيستم براي مقابله موردن زير تا امتياز نشان

  .جمع بسته خواهند شد 10كارگيري چند مورد از موارد زير امتيازات تا سقف  در صورت به. است
  امتياز 0  اقدامي صورت نگرفته است  هيچ

  امتياز 2  پايش داخل لوله
  امتياز 4  روند خوردگي بازدارنده يا كندكنندهمواد تزريق 

  امتياز 5  )انتقالي خورنده نيستماده (گيرانه  عدم نياز به اقدامات پيش
  امتياز 3  داخلي  پوشش

  امتياز 3  برداري متناسب اقدامات الزم در قالب بهره
  امتياز 3  راني پيگ

  %)70وزن پيشنهادي ( يرسطحيز خوردگي -3- 2-2-2.پ

  )امتياز 70خطر كلي خوردگي، % 70(خوردگي زيرسطحي 
 امتياز 20  شرايط زيرسطحي محيط اطراف خط لوله -1

  امتياز 15  خورندگي خاك -1-1
  امتياز 5  خوردگي مكانيكي -1-2

 امتياز 25  دهي پوشش -2
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  امتياز 10  تناسب -2-1
  امتياز 15  شرايط -2-2

 امتياز 25  حفاظت كاتدي -3

  امتياز 15  اثرگذاري -3-1
  امتياز 10  پتانسيل تداخل -3-2

  امتياز AC  2مرتبط با  -3-2-1
 امتياز 1  1پوسته گذاري -3-2-2

  امتياز  DC  7مرتبط با  -3-3-3
  امتياز 1  2هاي تلوريك جريان -3-3-3-1
  امتياز DC  3ريل  -3-3-3-2
  امتياز 3  خارجي خطوط -3-3-3-3

درصـورتي كـه   . ، انجام خواهـد شـد  زير خاك يا آبمدفون در ي فلزي ها لولهبراي شكست اين بخش برآورد خطر در 
لوله پالستيكي يـا    عنوان مثال براي يك خط  به( مقاوم است يرسطحيزدر برابر خوردگي  شود ميكه ارزيابي  يا خط لوله

  . براي تعيين شاخص خوردگي از اين پارامتر استفاده نخواهد شد، شود ميسطح زمين واقع لوله كه در   خطبخشي از 
است كه خط لوله بـه عنـوان    ترين خطر براي خط لوله، تشكيل سلول گالوانيكي در زمينه خوردگي زيرسطحي، عمده

  . آند يا كاتد آن باشد
كـه در   شـود دهد كه فلز يا فلزات در يك فرم الكتروليت نواحي آندي و كاتـدي واقـع    مي خوردگي گالوانيك وقتي رخ

خاك يك الكتروليـت   معموالاز آنجايي كه . است داده شده طور كامل نشان يك نمايه از سلول گالوانيك به )5-2.پ(شكل 
 خط لولـه تنها يا مابين يك  خط لولهد مابين سطوح يك توان ميخوردگي گالوانيك  سلوليك  ،دهد ميرا تشكيل اسب من

  .آيدوجود بهديگري  شده مدفونو تكه فلز 

                                                      
1- Shielding 
2- Telluric 
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  سلول خوردگي گالوانيك -5- 2.پشكل 

شـرايط زيرسـطحي    عمـده بخش در سه  يرسطحيزشده در اين گزارش، خطر خوردگي  در رويكرد امتيازدهي تشريح
  . شود مي تخمين زدهو شده بررسي  ،دهي حفاظت كاتدي و پوششلوله، محيط اطراف 

  )خطر خوردگياز % 20 يشنهاديوزن پ(لوله اطراف محيط  يرسطحيشرايط ز -
بـرآورد   اتو انشـعاب  هـا  منظور مشاهده بهتر موقعيت اين پارامتر در سلسله مراتب كلي برآورد خطرخوردگي، شاخه  به
  . شامل موارد زير خواهد شداين پارامتر رتبط با خطر م

  امتياز 100  شاخص خوردگي
  امتياز 10  خوردگي اتمسفري -1
  امتياز 20  خوردگي داخلي -2
  امتياز 70  خوردگي زيرسطحي -3

  امتياز 20  شرايط زيرسطحي محيط اطراف لوله -3-1
  امتياز 15  خورندگي خاك -3-1-1
  امتياز 5  مكانيكيخورندگي  -3-1-2

  امتياز 25  دهي پوشش -3-2
  امتياز 25  حفاظت كاتدي -3-3

 هاجايي الكترونجابه

)ارتباط الكتريكي(جريان الكتريسيته

 الكتروليت

 كاتد
 آند

 هاي مثبت يون

 هاي منفييون
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ه شـده كـ  توصـيه  . محيط اطراف لوله اسـت پيرامون ارزيابي ، انجام خوردگي زيرسطحي پتانسيل تخمينجنبه اصلي 
  .شود  زده  تخمين ،اصلي و مهم محيط  عنوان جنبه  گي خاك به خورند

  )درصد15وزن پيشنهادي ( خورندگي خاك 
فرض بر تماس مستقيم لولـه  موارد ر اغلب شود، در نتيجه د خطوط لوله همواره ناقص فرض مي  پوششكه  جايي از آن

 و تشـكيل سـلول  يـك الكتروليـت   دهنده توانايي خاك براي عملكرد به عنـوان   نشانخورندگي خاك اغلب . و خاك است
هـا و حضـور    صورتي كه تماس غيرمستقيم وجود داشته باشد فعاليـت بـاكتري   عالوه در  به. در اطراف لوله است كگالواني

البته الزم بـه ذكـر    .دنگرد افزايش احتمال وجود الكتروليتي در خاك اطراف لوله مي منجر بهگي ديگر مواد افزاينده خورد
بنابراين با توجه به سهم مهم خـواص  . گيرد است كه اثرات مخرب خاك و محيط بر پوشش لوله در اين شاخص جاي نمي

تخلخل، تمركز يوني، درجه حرارت نيـز   الكتريكي خاك اطراف خط لوله در روند خوردگي، عواملي از قبيل رطوبت خاك،
  . ثر استودر تعيين وضعيت محيط به لحاظ خوردگي م

گروهـي از  . قـرار دهـد   تـاثير تواند روند و نرخ خوردگي را تحـت   موجود در خاك نيز مي 1هاي فعاليت ميكروارگانيسم
توانند سبب تخريـب ديـواره    ك ميهاي كاهنده سولفات در صورت وجود در خا هوازي تحت عنوان باكتري هاي بي باكتري

بـه همـين   . آينـد  ها به حسـاب مـي   هاي حاوي سولفات و نمك محلول محيط مناسبي براي اين باكتري خاك. لوله گردند
  . ها را داشت توان انتظار وجود اين باكتري مي) ها ها و درياچه از قبيل سواحل و كف رودخانه(هاي مرطوب  دليل در خاك

pH : تمركز يون در خاك كه به كمكpH شود، اثرات شديدي بر خوردگي خطوط لوله مـدفون دارد  نمايش داده مي .
هاي فلزي  در مورد لوله. قادر به تقويت روند خوردگي خواهند بود )8تا  4حتي مقادير ( 9تر  يا بيش 3تر از  كم pHمقادير 

  .حيط قليايي داردتري در مقايسه با م تر شرايط خورندگي بيش محيط اسيدي

  گي خاك امتيازدهي خورند 
عنوان شاخصـي بـراي قضـاوت      تواند تنها براساس مقاومت الكتريكي خاك به ك ارزيابي ساده از خورندگي خاك ميي

  )1-2.مثال جدول پ. (استفاده كند

از خورندگي خـاك نتيجـه   امتيدر اين صورت . در باال باشند شده يتوانند شامل پارامترهاي بررس هاي دقيق مي ارزيابي
  : خواهد بودزير  رابطهمختلف در قالب  امتيازات پارامترها كردن جمع
  امتياز خورندگي خاك= ]مقاومت الكتريكي خاك[ + [pH]+]رطوبت خاكstatsgo [+[MIC]+]خوردگي فوالد[)2-2.پ(

                                                      
1- MIC 
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جـايي كـه در ايـن     امـا از آن . گيردمختلف در اين زمينه صورت رب اجتيا  يهاي كارشناس قضاوت هيبر پاها  دهي وزن
كـافي   1-2.اي از وضعيت خط لوله در مقطعي كوچك است، لـذا اسـتفاده از جـدول پ    گزارش هدف داشتن برآورد ساده

  .خواهد بود

  نمونه از ارزيابي خاصيت خورندگي خاك بر مبناي مقاومت الكتريكي آن -1-2.جدول پ
 ياز خورندگي خاكامت خورندگي خاك مقاومت الكتريكي نمونه خاك

 0 باال ohm/cm 000/1تر ازكم
 50 متوسط يا با خاصيت خورندگي كم ohm/cm 500/1تا  000/1بين

 100 كم بدون مالحظه آثار خوردگي فعال)پتانسيل خورندگي پايين(مقاومت باال 
 0 )با احتياط(باال  بدون اطالع

  ) خوردگيشاخص  رخطاز % 5 پيشنهادي  وزن( ي مكانيكيندگاثرات خور 
ـ مخرب بودن محيط را از هر دو جنبه مكانيكي و خوراين پارامتر پتانسيل  تـرك  گيـرد، كـه شـامل     دگي در بـر مـي  ن

اتصال ناشي از ، ترك خوردگي )SSCC(تنش سولفيد ناشي از ، ترك خوردگي )HSCC(هيدروژني  تنشناشي از خوردگي 
  . شود ميخوردگي و فرسايش را شامل يا تردشدگي هيدروژني، خستگي ) HIC(هيدروژني 

  )ياز خطر خوردگ% 25پيشنهادي  وزن(حفاظت كاتدي  -
  :زير استشامل موارد  كاز پارامتر حفاظت كاتدي يخطر ناشبرآورد  صشاخ

  امتياز 100  شاخص خوردگي
  امتياز 10  اتمسفري -1
  امتياز 20  داخلي -2
  امتياز 70  زيرسطحي -3

  امتياز 20  اطراف خط لولهشرايط زيرسطحي محيط  -3-1
  امتياز 25  دهي پوشش -3-2
  امتياز 25  حفاظت كاتدي -3-3

  امتياز 15  كارآيي پوشش -3-3-1
  امتياز 10  پتانسيل تداخل -3-3-2

  . خواهد بودزير هاي حفاظت كاتديك به دنبال بررسي دو معيار اساسي  ارزيابي سيستم
 .انسيل خوردگي فراهم شده باشدبراي خنثي كردن هرگونه پتنيروي الكتريكي كافي 

 .آوري شده باشد شواهد كافي در زمان مناسب براي تضمين كاركرد صحيح سيستم جمع
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 1كارايي سيستم حفاظت كاتديك 

براي ارزيابي كارايي سيستم حفاظت كاتديك، ارزياب بايستي مدارك و مستندات مربوط به طراحـي ايـن سيسـتم را    
  .ير پاسخي دريافت كنداالت زومشاهده كرده و براي س

o اند؟ آيا پارامترهاي طراحي شبكه صحيح انتخاب شده 

o است؟ عمر مفيد سيستم چند سال در نظر گرفته شده 

o كند؟ آيا سيستم در شرايط فعلي مطابق طراحي صورت گرفته كار مي  

  معيارهاي كارايي 
گيري اخـتالف پتانسـيل بـين ديـواره      در خطوط لوله انتقال مواد نفتي، اندازه CPثرترين روش براي ارزيابي كارايي وم

گيري اختالف پتانسيل ميان لولـه و سـطح    هاي ديگري از قبيل اندازه البته روش. لوله و محيط الكتروليت اطراف آن است
ت نيـز معيـاري جهـت تعيـين     در هر يك از ايـن آزمايشـا  . زمين نيز وجود دارند، كه ممكن است دشوار و پرهزينه باشند

 2به عنوان مثال در روش معمول اختالف پتانسيل ميان لولـه و خـاك  . كاركرد بهينه سيستم حفاظت كاتديك وجود دارد
اين .  ، عملكرد مناسبي نداردCPدر غير اين صورت سيستم . باشد) ميلي ولت 850يا (ولت  -85/0اطراف آن بايد حداقل 

  . گيري شود اي نزديك لوله، اندازه لوله و خاك اطراف آن و در فاصلهاختالف پتانسيل بايد ميان 
اي از خط لوله كه در حـريم قـرار گرفتـه اسـت، بايسـتي       اي اين اختالف پتانسيل در بازه منظور ثبت منظم و دوره  به

بـر  . ته باشـند مترهاي سـطحي، داشـ   هاي موردنظر در محل خود نصب شده و امكان اتصال توسط سيم را به ولت الكترود
بايستي نصب اين الكترودها را بر ) ارزياب(همين اساس در هنگام اجراي خط لوله در مقاطع حساس، نماينده وزارت نيرو 

اسـتاندارد  . آن كنترل نموده و يا در صورت عـدم وجـود درخواسـت نصـب آن را بدهـد      كيروي بدنه لوله و در خاك نزد
) بسته به اهميت مـاده انتقـالي و شـرايط محيطـي    (حدود يك تا دو كيلومتر  كافواصل نصب اين الكترودها در كشور آمري

  .توان كاهش داد هاي منابع آبي بسته به نظر كارشناسان و توافق با كارفرما، مي است، كه اين بازه را در حريم
قـاط مصـرف و مقطعـي از    ها نيز بسته به اهميت ماده انتقـالي، ن  و ثبت داده ها الف پتانسيلتزماني كنترل اين اخبازه 

  :از هاي برداشت اطالعات عبارتست طور معمول ارزيابي بازه  اما به. لوله كه مورد نظر است تعيين خواهد شد
  بهترين حالت  ماه 6تر از  كم
  متوسط  ماه تا يك سال 6

  ضعيف  بيش از يك سال
  

                                                      
1- Cathodic protection (CP) 
2- Pipe-to-Soil 
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  CPامتيازدهي كارآيي  
در . است 1هاي نزديك هاي حفاظت كاتديك روش پيمايش در بازه هاي ارزيابي عملكرد سيستم روش  ترين يكي از رايج

اين روش در فواصل مكاني كوتاه در امتداد خط لوله، برداشت اطالعات مربوط به اختالف ميان لوله و خاك انجام شـده و  
 . گيرند مورد ارزيابي قرار مي

كـه چـه نـوع اطالعـاتي در چـه       اين. ها، صورت گيرد تواند بر مبناي قضاوت در مورد ارزيابي نيز مي CPبرآورد كارآيي 
با توجه به تخصصي بودن و نياز به تجهيزات و امكانات خاص براي انجام آزمايشـات  . اند زماني و مكاني ثبت شده يها بازه

بردار خط لوله و با توجه  بر اساس نظر كارشناسان بهرهكارايي سنجي سيستم حفاظت كاتديك، امتيازدهي به اين پارامتر 
  .اي، انجام خواهد شد هاي تهيه شده براي بازديدهاي دوره به نحوه اجرا برنامه

  امتياز 15  خوب
  امتياز 10  متوسط
  امتياز 5  ضعيف

  امتياز 0  بدون اطالع
o كنند ييد مياكاركرد سيستم را تبندي انجام شده و نتايج آخرين برآوردها  ها بر اساس زمان بازديد :خوب. 

o هاي كاركرد مناسـبي   كه نتايج آخرين ارزيابي گيرد يا اين ماه صورت مي 6ها در فواصل بيش از  بازديد :متوسط
 .است از سيستم نشان نداده

o هـاي كـاركرد مناسـبي از     گيـرد و نتـايج آخـرين ارزيـابي     ماه صورت مي 6ها در فواصل بيش از  بازديد :ضعيف
  .است نشان ندادهسيستم 

  )از خطر خوردگي% 10 يشنهاديوزن پ(پتانسيل تداخل 

  امتياز 100  شاخص خوردگي
  امتياز 10  اتمسفري -1
  امتياز 20  داخلي -2
  امتياز 70  زيرسطحي -3

  امتياز 20  شرايط زيرسطحي محيط اطراف خط لوله -3-1
  امتياز 25  دهي پوشش -3-2
  امتياز 25  حفاظت كاتدي -3-3

  امتياز 15  كارآيي سيستم حفاظت كاتديك -3-3-1
  امتياز 10  پتانسيل تداخل -3-3-2

                                                      
1 - Close Interval Surveys (CIS)  
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  :طوري كه  به
  AC  20%مرتبط با  پتانسيل تداخل  -الف
   %10  1اي رشته  -ب
  % DC  70مرتبط با   -ج

  %10  هاي تلوريك جريان -1-ج  
  % DC  30ريل  -2-ج  
  %30  خطوط خارجي -3-ج  
قطـع   منظـور   بهگيري از خوردگي  ي پيشها روشدانيم خوردگي يك فرآيند الكتروشيميايي است و  طور كه مي همان

ي هـا  روشهـر چنـد   . گيـرد  مـي ي الكتريكي مشابه حفاظت كاتدي صورت ها روشكه اغلب با  شوند ميفرآيندها، طراحي 
اي رايج براي اين اثرات تداخل اسـت سـه نـوع    ه ترم. جلوگيري خود مستعد مغلوب شدن از ديگر اثرات الكتريكي هستند

  .اي رشتهو  DC، مرتبط با ACاثرات مرتبط با : شوند ميتداخل ارزيابي 

  )پتانسيل تداخلاز  % 20 پيشنهاديوزن ( ACتداخل مرتبط با  
در چنـين حـالتي   . گيرنـد  مـي  قرارساني طر يكخدر معرض  ACخطوط انتقال برق ) مجاور(خطوط لوله نزديك كليه 

براي خـود  اما لوله خطرناك نيست   در تماس با خطافراد اين شارژ شدن براي . جود داردوخط لوله الكتريكي امكان شارژ 
حتـي اگـر خـط لولـه توسـط       ACشارژ خـط لولـه انتقـال نفـت و مـواد نفتـي توسـط جريـان         . لوله خطرناك است  خط

 )6-2.پ(كـه در شـكل    .شـود لولـه  د منجـر بـه خـوردگي    توان ود، ميصورت كاتدي محافظت ش  صنعتي به استانداردهاي
 مشـاهده  قابـل  ACهاي الكتريكي و مغناطيسي توسط انتقال قدرت  سناريوي اتصال اتفاق افتاده در خط لوله توسط رشته

  :اين حالت در ارتباط با منابع آب زماني از اهميت برخوردار است كه.  است
 لوله در حريم منبع آبي شود وقوع اين حالت سبب شكستگي خط

 .باشند هاي محافظتي براي كاهش اين اثرات در محدوده مورد نظر انجام نشده روش

  :شوند عبارتند از استفاده مي ACهايي كه به منظور به حداقل رساندن اثرات تداخل  روش
o هاي الكتريكي محافظ 

o  هاي زميني يا الكترودهاي كنترل 2)زيرانداز(حصير 

o هاي موجود به سازه محدود كردن  
o 3خط لوله از طريق آندهاي توزيع شده) تكميلي(زمين مكمل  نمودن به متصل 

                                                      
1- Shielding 
2- Mat 
3- Distributed 
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o ها بدنه بندي 

o ها و رساناها استفاده مناسب و صحيح از رابط 

o بندي اتصاالت عايق 

o شدن يقطبهاي  سلول 

o 1هاي نوري دستگيره  

  
 AC فشارقويتقال نالقاي جريان در خطوط لوله مجاور خطوط ا - 6- 2.شكل پ

منظـور   هـا، و بـه   بـر خطـوط لولـه مجـاور آن     يخطوط انتقال فشـارقو  تاثيردر برآورد ميزان  رهايباتوجه به تعدد متغ
  . بندي زير پيشنهاد شده است سازي فرآيند امتيازدهي به اين فاكتور، طبقه ساده

o  يفشارقوهيچ منبع AC امتياز 3 ......................................... متري از خط لوله وجود ندارد 1000ي  در محدوده 

o  يفشارقومنبعAC لولـه مـورد اسـتفاده قـرار      هاي محافظـت از خـط    در اطراف خط لوله وجود دارد، اما روش
 امتياز 2تا 1 ........ اند گرفته

o  يفشارقومنبع AC       اسـت  اي اعمـال نشـده   در اطراف خط لولـه وجـود دارد، و هـيچ گونـه اقـدام پيشـگيرانه 

 صفر امتياز ..............................

  
 

                                                      
1- Lightning Arresters 

  جريان ترك كنند خط لوله
به دليل آسيب جداره يا پوشش لوله

 هاي الكتريكي يا مغناطيسي ميدان
 القا كننده جريان در خط لوله

 خط لوله مدفون

 خطوط فشار قوي
 ACجريان 
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  )پتانسيل تداخلاز  % 70 پيشنهاديوزن ( DCتداخل مرتبط با  
اين نوع از تداخل در صورت وجود لوله يا سازه فلزي مدفون ديگري در كنار خطوط لوله انتقـال نفـت، اتفـاق خواهـد     

در  ،دهنـد  مـي را  گالوانيكدر زير خاك تشكيل يك سلول در صورت نبود سيستم حفاظت كاتديك، دو سازه فلزي . افتاد
امتياز ايـن فـاكتور نيـز در دو    . گوي خوردگي در هر دو سازه باشد حفاظت كاتديك بايستي پاسخ سيستم صورت غير اين

  .حالت وجود و عدم وجود سازه همسايه داده خواهد شد

  )درصد از خطر خوردگي 25وزن پيشنهادي (پوشش  -
 امتياز 100  ................................................................................................................. شاخص خوردگي

  تيازام 10  .......................................................................................................... خوردگي اتمسفري-1
  امتياز 20  ............................................................................................................... خوردگي داخلي-2
  امتياز 70 ....................................................................................................... خوردگي زيرسطحي-3
  امتياز 20  ..............................................................شرايط زيرسطحي محيط اطراف لوله-3-1
  امتياز 25  ....................................................................................................... دهي پوشش-3-2
  امتياز 25  .................................................................................................. حفاظت كاتدي-3-3

اين پوشش معموال از مـوادي  . پوشش خط لوله يكي از دو قسمت مهم حفاظت از خطوط لوله در برابر خوردگي است
اما امتيـازدهي بـه ايـن فـاكتور براسـاس چهـار       . باشند ها، آسفالت و مواد مشابه مي ها، الستيك ها، پالستيك از قبيل رنگ

 .شوند اعمال مي پوشش اتمسفريامتيازات مشابه بند . گيرد هاي مختلف صورت مي مشخصه اصلي آن ولي با وزن

 بندي جمع

تـوان   منظور داشتن يك ديد كلي از صحت امتياز كسب شده مي طور كلي پس از برآورد امتياز شاخص خوردگي به  به
  .استفاده نمود )2-2.پ(از جدول 

  برآورد محدوده امتيازات شاخص خوردگي بر اساس وضعيت خط لوله - 2-2.جدول پ

 وضعيت خط لوله
  امتياز شاخص خوردگي

 )درصد نسبت به امتياز كل(

 0 استخوردگي شديد در محدوده مد نظر تشخيص داده شده
 10 استاي خوردگي و آسيب در خطوط لوله ديده شده تا اندازه

 30 احتمال وجود خوردگي تشخيص داده شده است
 60 دهندنتايج تا حدي احتمال وقوع خوردگي را نشان مي

 100 هيچ شواهدي از وجود خوردگي ديده نشده است
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  طراحيشاخص  -3- 2.پ

  
  ريسك طراحي

  %35  امتياز 0-35  ضريب اطمينان -الف
  %15  امتياز 0-15  خستگي -ب
  %10  امتياز 0-10  پتانسيل موج -ج
  %25  امتياز 0-25  سنجي صحت -د
 %15  امتياز 0-15  جايي زمين هجاب - ه

 %100  امتياز 100-0  

. شـود  مكانيزم خرابي برآورد و تشخيص داده مي 4احتمال خرابي خطوط لوله در اين مدل از طريق ارزيابي و سنجش 
ها با تمركز بر احتمال فعال بـودن مكـانيزم خرابـي،     ارزيابي) برداري نادرست عامل سوم، خوردگي و بهره(مكانيزم   در سه

 ارزيابي فقط در زمينه وجود پتانسيل يك مكانيزم خرابـي فعـال  ) شاخص طراحي( چهارمگيرد، اما در مكانيزم  صورت مي
مهم در تهيـه   عنصريك . گردد صورت نگرفته و توانايي خط لوله براي مقاومت در برابر يك مكانيزم خرابي نيز ارزيابي مي

از ريسك، ارتباط بين چگونگي طراحي يك خط لوله و چگـونگي عملكـرد آن در حـال حاضـر و تعيـين ميـزان        تصويري
  . هاي اطمينان عملكرد است تخطي از حاشيه

كـه ايـن فرضـيات    . شوند هاي عملي و فرضيات مرتبط انجام مي وليه براساس محاسبات، با دليل و تئوريهاي ا طراحي
 بـا طراحي نيز  پيچيدگي. هاي مورد انتظار در طي عمر مفيد خط لوله سروكار دارند هاي متغير مواد و تنش نيز با مقاومت
هـاي   گـاه لولـه، واكـنش    تكيـه : خي از موارد از قبيلمدت در بر طوالني هاي هايي در تخمين چگونگي واكنش عدم قطعيت

در مجموع، ارزياب همواره . هاي وارد بر سازه، ارتباط دارد از تنش يناش يهاي خرابي و بارگذار وابسته به زمان در مكانيزم
هـا الزامـي    ها بايد شناخته شوند اما تعيـين كميـت آن    اين عدم قطعيت. در تخمين حاشيه اطمينان، نامطمئن خواهد بود

  .نيست
هاي شكست در طول عمر مفيد خط لوله خواهـد شـد، لـذا در     جايي كه طراحي مناسب، سبب كاهش پتانسيل از آن

فاكتورهـاي مختلـف   . اين فصل راهنمايي براي ارزيابي خطوط لوله از ديدگاه پارامترهاي بحراني طراحي ارائه شـده اسـت  
  .اند شده نشان داده )7-2.پ(ثر بر اين شاخص در شكل وم
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  امتيازدهي ارامترهاي ريسك وپ -2- 3- 2.پ
رو نياز به تخصص ارزياب در  تر بوده و از اين هاي سنجش و ارزيابي مهم لفهوطور تكنيكي از ساير م  شاخص طراحي به

اما براي محاسبه ايـن شـاخص در محـدوده حـريم     . وجود داردبرخي از مقادير  محاسبهزمينه بررسي روند طراحي لوله و 
ها، مقدار  ليست پر كردن چكتواند با پرسش از طراح خط و  يك منبع آبي، الزامي در اين مورد وجود نداشته و ارزياب مي

اين مدل پارامترهاي ريسـك  . در اين فصل مدلي براي سنجش ريسك طراحي تشريح شده است. شاخص را محاسبه كند
  . نمايد مرتبط با طراحي را ثبت و ارزيابي مي

  )درصد35 يشنهاديوزن پ(ضريب اطمينان  -1-2-3-2.پ
شاخص اين  .شود گرفته مي در نظر ها آنو سطح تنش  خطوط لولهاز  اي نمونه، استحكام كلي از ارزيابي در اين بخش

كـه   )ضـعف سـازنده  ( لولـه ديـواره  در ضـعف  بينـي   و پيششناسايي . استها و استحكام اجزا  بارگذاري، تنشاز  يبرآورد
چـه خـط    در واقع به كمك مقايسـه آن . گيرد مي رشكست لوله گردد، نيز در اين بخش مورد بررسي قرا به تواند منجر مي

. شـود  مـي اطمينان محاسـبه  حاشيه اطمينان يا ضريب ، )برداري بهره(دهد  و آنچه انجام مي) طراحي(لوله بايد انجام دهد 
  : شود ها مي از بارگذاري يفرآيند ارزيابي شامل برآورد

 فشار داخلي –

 بارگذاري خارجي –

 بارگذاري ويژه –

  :سي قرار خواهد گرفتنيز مورد برر) ها مقاومت در مقابل بارگذاري(استحكام سيستم 
 ضخامت ديواره لوله –

 استحكام ماده لوله –

 اي لوله استحكام سازه –

 عيوب ممكن در لوله –

 ديگر هاي لفهوم –

 :شود ها پرداخته مي در زير به شرح هريك از بارگذاري

  فشار داخلي -
يا فشار نرمال، بسته ) نحداكثر فشار ممك(تواند از فشار طراحي  هنگام محاسبه تنش ناشي از فشار داخلي، ارزياب مي

بـوده و در نظـر گـرفتن      كارانـه  البته در نظر گرفتن فشار حداكثر محافظه. به نوع برآورد خطر انجام گرفته، استفاده نمايد
دسـت   از طرف ديگر بايد در نظر داشت كه بالفاصله در پايين. فشار نرمال براي تمامي سطوح خط لوله مناسب خواهد بود

دست ممكن است هرگز فشـار از   هاي پايين شود اما در بخش فشارهاي باالتري مشاهده مي معموالورها، ها يا كمپرس پمپ
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بنابراين درصورتي كه بالفاصله در باالدست و يا داخـل حـريم منبـع آبـي مـورد نظـر، پمـپ يـا         . حد طراحي تجاوز نكند
اعمال فشار در طي يك سيكل كاري . خواهد بودكمپرسوري قرار گرفته باشد، كنترل فشار حداكثر در داخل حريم الزامي 

  .طراحي خستگي در نظر گرفته شود  رو فركانس سيكل كاري بايد در مكانيزم بخشي از برآورد ريسك است، از اين

  بارگذاري خارجي -
 ت،سـ نش(زمـين  اين بارگذاري شامل وزن خاك در سرتاسر خط مدفون شده، بار ناشي از ترافيك، حركـات احتمـالي   

هـاي   هاي مدفون در زير آب، نيروهاي ناشي از تنش وري براي لوله ، فشارهاي خارجي و نيروي غوطه..).جايي گسل و هجاب
ها به كمك تركيـب مناسـبي از ضـخامت     اين بارگذاري. شود حرارتي،نيروي جانبي در اثر جريان آب و وزن خود لوله، مي

. ثر اسـت وپذيري خط لوله نيز در تعيين ظرفيت باربري خط م انعطاف پارامتر ميزان. شود ديواره لوله و قطر آن، تحمل مي
  .طلبد مي راضخامت ديواره ي نسبت به تر پذيري بيش بدين معني كه جنس جداره در يك خط لوله انعطاف

  بارگذاري ويژه -
ناشـي از وزن   چنـين بـار   هـم . شـود  بار تلقي مي عنوان اضافه وزن خاك روي لوله و يا هر جسم متحرك باالي خط، به

معموال براي باربري بارهاي اضـافه، از غـالف   . شود هاي مدفون در زير آب در رده اين بارها محسوب مي ستون آب در لوله
شود اما به دليل قرارگيري دو  عبور داده مي تر بزرگاي با قطر  در اين حالت خط لوله از درون لوله. شود استفاده مي 1لوله

  .، كنترل و پايش خوردگي از طريق حفاظت كاتديك، در اين روش از اهميت برخوردار استديگر فلز در نزديكي يك
هوايي با فاصله از سطح زمـين اجـرا    صورت  بهيي از خط لوله كه ها بخش :هاي خط لوله فاصله بين مهاركننده •

ايـن بـار در   .ي قـرار خواهنـد گرفـت   تـر  بـيش ي روسطحي و يا مدفون، تحـت بـار   ها بخش، نسبت به شوند مي
بـر  بايسـتي   دارنـده  نگـه هـاي   فاصله ميان پايـه . خواهد بود تر بيش، اند شدهيي كه به وسيله پايه مهار نها بخش
ها طراحي شده و توسط نماينده وزارت نيرو در موارد عبور از منـابع آب يـا نقـاط مشـرف بـه       استاندارد اساس

 .گردد ييداتمنابع آب كنترل و 

معمول در طراحي خط لوله و تعيـين ضـريب    طور بهبارگذاري ناشي از عامل سوم  :سيب ناشي از عامل سومآ •
، اما برخي از تجارب مواردي را براي افزايش اطمينان در مقاطع مهم و گيرد مياطمينان طراحي، مد نظر قرار ن

تي كه ضخامت ديواره لولـه بـيش   به عنوان مثال تجربه نشان داده است كه در صور. دهند ميحساس پيشنهاد 
رساني به لوله  قادر به آسيب) 1995تا زمان (هاي مكانيكي موجود  درصد از بيل 5باشد، تنها  متر ميلي 9/11از 

 .نخواهد شد دايجا متر ميلي 80از  تر بزرگخواهند بود و در اثر برخورد، سوراخي 

                                                      
1  - Casing 
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اتفـاق  ) عمق زيـاد آب (ها  در اثر باال رفتن فشار در خطوط لوله واقع در اعماق درياچه معموالكمانش  :كمانش •
 . جلوگيري نمود توان از آن افتاده و از طريق كنترل فشار مي

ناشـي از تغييـرات   (زلزله و عواقب آن، حركات زمـين   لياز قبتوانايي مقاومت خط لوله در برابر عواملي  :ساير •
  .گيرند ر رده اين نيروها قرار مي، د)رطوبت و دماي خاك

  امتيازدهي شاخص ضريب اطمينان 
اولين پيشنهاد براي امتيازدهي شاخص ضريب اطمينان محاسبه دقيق و صحيح ضخامت ديواره لوله و مقايسه شرايط 

چه كه بايد  از حاصل تقسيم ضخامت فعلي ديواره لوله بر آن tبراي اين منظور نسبت . موجود با مقدار محاسبه شده است
مقدار مخرج اين كسر با توجه بـه اسـتانداردهاي طراحـي و كـاربري خـط لولـه و بـدون ضـريب         . شود مشخص ميباشد، 

  .امتياز معادل محاسبه خواهد شد  3-2.سپس به كمك رابطه زير و يا جدول پ. آيد مياطمينان به دست 
t)امتياز شاخص  )3-2.پ( 1) 35− × =  

  امتيازات مربوط به ضريب اطمينان طراحي ديواره خط لوله -3-2.جدول پ
t امتياز 

 )هشدار(  -10 0/1تر ازكم
0/1 -1/1 5/3 
11/1 -20/1 7 
21/1 -40/1 14  
41/1 -60/1 21 
61/1-80/1 28 
 35 81/1تر از  بيش

  )درصد 15وزن پيشنهادي (خستگي  -2-2-3-2.پ
خسـتگي در اثـر بارگـذاري و    . ترين انواع شكست شناخته شده اسـت  شايعشكست ناشي از خستگي به عنوان يكي از 

در خطوط لولـه نيـز   . باربرداري متناوب صورت گرفته و مقدار آن با مقدار و مدت زمان بارگذاري و باربرداري مرتبط است
حـرارت، نـوع   ترين عوامل براي فراهم ساختن شرايط شكست، شرايط سطح لوله، هندسه مقطع، جنس لولـه، درجـه    مهم
بيني زمان شكست در اثر خستگي تقريبـا غيـر ممكـن     جايي كه پيش از آن. هاي وارده و فرآيند جوشكاري، هستند تنش

  .شود كمك گرفته مي )4-2.پ(است، براي ارزيابي مقدار اين پارامتر از شاخص طراحي، از جدول 
  
  
  
  



 ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت     07/10/94 200

 

  تركيبات مختلفي از فشار و دوره بازگشت تغييرات آن در خطوط لوله بر اساسامتياز خستگي  - 4-2.پجدول 
  106بيش از   105-106 104-105 103-104 103تر از كم  *MOPدرصد از 

100  7  5  3  1  0  
90 9  6  4  2  1  
75  10  7  5  3  2  
50  11  8  6  4  3  
25  12  9  7  5  4  
10  13  10  8  6  5  
5  14  11  9  7  6 

* Maximum Operating Pressure ) برداري حداكثر فشار ممكن بهره(    
براي استفاده از اين جدول در برآورد امتياز خستگي، ابتدا براساس مدارك و مشخصات فني خط لولـه در مقطـع   
مورد بررسي مقدار حداكثر فشار ممكن براي خط لوله استخراج شده و سـپس براسـاس شـرايط محيطـي و يـا نـوع       

توان از دفعات باز و بسـته   عنوان مثال مي به. برداري از خط، نوسانات فشار در آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت بهره
محل مورد بررسي كـه سـبب تغييـرات فشـار در محـل خواهـد شـد و يـا          دست نييشدن يك شير در باالدست يا پا

سـپس مقـدار فشـار در    . از روي خط لولـه، نـام بـرد   بارگذاري و باربرداري ناشي از ترافيك جاده يا خط آهن عبوري 
عنـوان   به. شودمحاسبه  MOPهاي بارگذاري و باربرداري محاسبه شده و نسبت آن در مقايسه با  هريك از اين سيكل

مرتبـه  (برداري در باالدست آن بسـته شـده    مرتبه شير بهره 2طور متوسط در هر هفته   مثال در يك خط لوله كه به
سـال   5گـردد، پـس از    ايجـاد مـي   MOPدرصد  25و در نتيجه آن فشاري معادل ) 2×52×5=520ل سا 5در مدت 

  .خواهد بود 12امتياز خوردگي برابر با 

  )درصد 10وزن پيشنهادي (پتانسيل موج  -3-2-3-2.پ
ايـن پـارامتر در   . پتانسيل افزايش ناگهاني فشار و وقوع ضربه قوچ در اين پارامتر مورد ارزيابي قرار خواهد گرفـت 

آالت و يـا پمـپ     دست آن مواردي از قبيل شير گيرد كه در پايين ورد مقاطعي از خطوط لوله مورد محاسبه قرار ميم
ات در تاسيسـ گونه تغيير فشار، قطع و يا وصـل ناگهـاني جريـان بـه كمـك ايـن        عامل اصلي اين(وجود داشته باشد 

 ). دست، است پايين

، ارزياب بايد از مواردي از قبيل نصب تجهيـزات كنتـرل كننـده اضـافه فشـار      براي ارزيابي و امتيازدهي به اين پارامتر
بردار از پتانسيل وقوع و كنترل افزايش فشـار ناگهـاني و تـوان     ناشي از ضربه قوچ، عملكرد صحيح اين تجهيزات، علم بهره

  .مديريت شرايط، اطمينان حاصل كند
. گيـرد  مـالك قـرار مـي    MOPتر از فشار  بيش% 10ار بيش از براي داشتن معياري جهت انجام مقايسات، فشار با مقد

لـذا امتيـاز در سـه رده و    . البته بسته به شرايط خط لوله، عمر، و شرايط منبع آب مورد تهديد اين مقدار قابل تغيير است
  .براساس احتمال وقوع افزايش فشار، قابل اعمال است
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  صفر امتياز ..................................................................................... احتمال وقوع باال
  امتياز 5 ...................................................................................... احتمال وقوع پايين

  امتياز 10 ................................................................................................. ريناپذامكان
، )ناپـذير  در مورد نفت خام و ساير سـياالت تـراكم  (هاي قطع و وصل جريان  احتمال وقوع باال در مقاطع باالدست شير

ناپذير بـه سـياالت تـراكم     ها و امكان ار در مقاطع مجهز به كنترل كنندهاحتمال وقوع پايين براي شرايط وقوع افزايش فش
  .پذير و يا مقاطع بدون شير و پمپ است

  )درصد 25وزن پيشنهادي (صحت سنجي  -4-2-3-2.پ
  :عدم نقص خط لوله در يك بازه انتخابي، در دو مرحله صورت خواهد گرفت

 خط لولهجستجو و رفع هرگونه تهديد و ناهنجاري در عملكرد  –

 پرهيز و جلوگيري از تهديدات محتمل در آينده  –

مرحله اول، عمدتا شامل پايش و بازرسي خطوط لوله و مرحله دوم نيز شامل مراحلي است كه در اين گزارش، تحـت  
  .اند هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته عنوان شاخص

مدت خطوط لوله بوده و شامل مواردي از قبيـل تـرك،    مدت يا طوالني اخالل در كاركرد كوتاه هرگونهخرابي به معني 
توان تصـور   مي. توانند سبب نشت و يا شكست خط شوند دار شدن و ساير مواردي كه مي انحنا، كنده شدن قطعات، دندانه

برداري از خط، با نرخ مشخصي در  مان و بهرهكرد كه برخي از اين اختالالت در محدوده مورد نظر وجود داشته و با گذر ز
بسته به حساسيت طـول  (اي  سنجي كاركرد خط لوله بايستي بازديدهاي دوره صحت منظور  بهبنابراين . حال رشد هستند

اي خطوط انتقال  سنجي دوره هاي صحت روش نيتر جيرا. و منظم انجام شده و نتايج بايگاني گردند) دوره بايد تعيين گردد
  .باشند مي 1ILIهاي نفتي تست فشار و  و فرآورده نفت

  )درصد 15وزن پيشنهادي (حركات زمين  -5-2-3-2.پ
. هـاي اضـافه قـرار بگيرنـد     هاي ژئوتكنيكي پوسته آن تحت تنش توانند در اثر حركات زمين يا فعاليت خطوط لوله مي

الزم به ذكر اسـت كـه   . افتند اتفاق مي ناگهانيصورت   مرور زمان و طي چندين سال و برخي نيز به برخي از اين اتفاقات به
  .كند هاي آبي كه شرايط زير را داشته باشند صدق مي اين پارامتر در مورد خطوط لوله گذرنده از حريم

 منبع آبي قطع كرده باشد، هايي را در حريم گسل ،خط لوله –

ممكن است شيب در طـي چنـد سـال    (د دار ناپايدار عبور داده شده باش خط لوله از داخل يا روي سطح شيب –
 ،)اخير ناپايدار شده باشد

                                                      
1 - In-line inspection ( سنجي غيرمخرب هاي آزمايش و صحت يكي از روش(   
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 بستر زير لوله در حال نشست باشندزمين يا  –

  :برخي از حوادث محتمل كه منجر به حركت زمين خواهند شد عبارتند از
 لغزش نيزم –

 فرسايش خاك –

 )گرايي روان( 1جوشش ماسه –

 لغزش سنگ –

 حركت رسوبات –

 سونامي –

 فشان آتش –

 ها حركت گسل –

 )ها در موارد قرارگيري خط لوله در شيب كناره رودها و درياچه(شدن مواد زير لوله  شسته –

 تخريب كانال انتقال آب مجاور لوله –

 فرسايش سواحل رودخانه در نزديكي خط لوله –

 تهديد خط لوله گرددتغيير مسير رود در جهتي كه سبب  –

  
  لغزش جايي خط لوله در اثر زمين هشماتيكي از نحوه جاب -8- 2.شكل پ

هي اين پارامتر، ارزياب بايستي قادر باشد تا به كمك شواهد و مشورت با كارشناسان مرتبط، احتمال بروز براي امتيازد
  :بندي خواهد شد اين احتمال در سه رده زير طبقه. حوادث ناشي از حركات زمين را تعيين كند

                                                      
1 - Liquefaction  

جايي موقعيت خط لوله بعد از لغزش جابه
خمشي اضافه در لوله سبب ايجاد تنش 

 خواهد شد

 پروفيل شيب بعد از لغزش

 پروفيل شيب قبل از لغزش

موقعيت اوليه لوله

خط شكست شيب
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اتفاقـات تلفـات و خسـارات    ثبت شده و يا در اثر بروز اين قبيل  ها آنمناطقي كه سابقه حركات زمين در  :باال –
  .وارد خواهد شد موردنظرسنگيني به منبع آبي 

 تـاثير آن را تحـت   حتمـاً حركت زمين محتمل است اما به دليل موقعيت و عمق قرارگيري خط لوله  :متوسط –
  .است شده ثبتاز طرفي ساختار خاك قابليت حركت را داشته و سوابقي نيز . قرار خواهد داد

حـوادث   گونـه  چيهـ شواهد حاكي از حركت زمين به ندرت ديده شده، احتمال حركت زمـين كـم اسـت،     :كم –
عمده خطوط لوله در صورت قرار نگـرفتن  . است ثبت نشده موردنظراي ناشي از حركت زمين در محدوده  سازه

  .در دو گروه باال و يا عدم اطالع ارزياب از موارد فوق در اين رده قرار خواهند گرفت
  .شواهد و داليلي براي حركت زمين در اين محدوده وجود ندارد گونه چيه :احتمال صفر –
نظر و آشنا به محدوده، خط لولـه در ايـن    گونه اطالعات و كارشناسان صاحب در صورت نبودن هيچ :ناشناخته –

  .رده قرار خواهد گرفت
  .بندي به شكل زير خواهد بود امتياز مربوط به اين دسته

  صفر امتياز ......................................................................... باال احتمال وقوع
  امتياز 5 ....................................................................... احتمال وقوع متوسط

  امتياز  10 ............................................................................ احتمال وقوع كم
  امتياز 15 .......................................................................... احتمال وقوع صفر

  صفر امتياز ........................................................................................ ناشناخته

  برداري نامناسب بهره شاخص -4- 2.پ

  
  %30  امتياز 0-30  طراحي -الف
    امتياز 0-4  شناسايي خطرات -1-الف
   امتياز Mop  12-0پتانسيل -2-الف
    امتياز 0-10  هاي ايمني سيستم -3-الف
    امتياز 0-2  انتخاب مصالح مناسب -4-الف
    امتياز 0-2  ها كنترل -5-الف
  %20  امتياز 0-20  اجراو  ساخت -ب
    امتياز 0-10  )انجام بازديدها(بازرسي  -1-ب
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    امتياز 0-2  مصالح -2-ب
    امتياز  0-2  ))جوش دادن(اتصاالت (1هم پيوستگي  به -3-ب
    امتياز  0-2  ))زيرسازي(بسترسازي (2زير خاك -4-ب
    امتياز  0-2  )رسيدگي به خط( 3كارگيري به -5-ب
    امتياز  0-2  پوشش دادن -6-ب
  %35  امتياز 0-35  برداري بهره -ج
    امتياز 0-7  فرآيندها  -1-ج
    امتياز 0-3  و سيستم ارتباطات SCADA -2-ج
    امتياز 0-2  آزمايش مواد مخدر پرسنل -3-ج
    امتياز 0-2  هاي ايمني برنامه -4-ج
    امتياز  0-5  شده هاي ثبت ها و داده ها، نقشه برداري نقشه -5-ج
    امتياز  0-10  آموزش -6-ج
    امتياز  0-6  جلوگيري مكانيكي از خطاها -7-ج
  %15  امتياز 0-15  داري نگه -د
    امتياز  0-2   بايگاني -1-د
    امتياز  0-3   بندي زمان  برنامه -2-د
    امتياز 0-10  فرآيندها-3-د
 %100  امتياز 100-0  

 پتانسيل خطاهاي انساني -1-4- 2.پ

ي مختلـف، درنتيجـه خطاهـاي انسـاني در     هـا  سـازه درصد از حوادث شكست  80گزارشات ثبت شده حدود  براساس
كه در كشـور آمريكـا    دهد مينتايج يك آمارگيري نشان . گرفته استبرداري صورت  داري و بهره اجرا، نگه ،مراحل طراحي

  .افتاده استخطاهاي نيروي انساني، اتفاق نفت و مواد شيميايي خطرناك در اثر  خطوط لولهدرصد از حوادث شكست  62
هستند، شـاخص خطـاي    كردن يكمدر بروز خطاهاي انساني بسيار متعدد و غيرقابل  ثرومجايي كه عوامل  اما از آن

امـا شـاخص عملكـرد    . خواهد بـود سازي آن بسيار دشوار  نبوده و يا كمي شدن يكمانساني نيز در بسياري از موارد قابل 
در ) ميرمسـتق يغمسـتقيم يـا   ( خطوط لولـه خطاهايي كه توسط پرسنل مرتبط با  كردن يكمناصحيح تالشي است براي 

  . داري، پديدار گردد برداري و نگه مراحل طراحي، ساخت، بهره
طراحـي تـا    ين خطاهـا در طـول فرآينـد   تـر  كوچـك  ،روند محاسبه اين شاخص اين است كه ر بحاكم ين فرض تر مهم

عبـارت ديگـر،    بـه . خواهد شدو سبب تخريب خط در مراحل بعدي  حساس كردهداري، سيستم را نسبت به شكست  نگه
  . بماند يباقها بدون ابراز  يك خطاي كوچك در مرحله اجرا، ممكن است سال

ري موجـود نيسـت،   بـردا  بهـره  و موجود و يا قديمي كه اطالعات پيرامون مراحل طراحي ساخت خطوط لوله در مورد
هـا و   ايـن اطالعـات از طريـق انجـام تحليـل     . تهيه كند لوله   خطي براي تعيين تاريخچه تر بيشارزياب بايستي اطالعات 

                                                      
1- Joining 
2- Back Fill  
3- Handling  
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 به دستكار خط  تعيين ضخامت پوشش و بررسي اسناد پيمانبراي برداري  هاي متالوژيكي مواد سازنده لوله، نقشه بررسي
  .خواهند آمد

  )درصد 30دي پيشنها وزن(طراحي  -1-1-4-2.پ
وجـود   در صـورت چراكه حتـي  . خواهد بودموجود  خطوط لولهي ارزيابي شاخص براي  اين قسمت دشوارترين مرحله

توصـيه   هـا  ارزيـابي براي افزايش دقت . كند ميي مختلف آن تغيير ها بخشدر مرحله اجرا  معموالهاي طراحي خط،  نقشه
مواردي كـه  . مطالعه مدارك و مستندات به بررسي شواهد و پرسش از افراد مطلع نيز بپردازد عالوه بركه ارزياب  شود مي

  :از دهي شوند عبارتند بايد امتياز ها ارزيابيدر اين بخش از 
  امتياز 4 .................................................................................. شناسايي خطرات

  امتياز Mop .................................................................................... 12پتانسيل 
  امتياز 10  ...................................................................................... سيستم ايمني

  امتياز 2  ...................................................................................... انتخاب مصالح

  امتياز 2  ................................................................................................ ها كنترل

  امتياز 30 ..................................................................................................مجموع

  )امتياز 0-4(شناسايي خطرات  -
و  خطـوط لولـه  در اين مرحله، ارزياب بايد مشخص كنـد كـه تـالش كـافي بـراي شناسـايي خطـرات معمـول بـراي          

هرگونـه اقـدام كـاهش     از شيپـ كه شناسايي خطـرات   چرا. يا خير شده استبرداري از آن در منطقه موردنظر انجام  بهره
  . شود ميلوله را شامل  هاي شكست و خرابي خطوط تمامي مدل ،خطرات در اينجا. ريسك ضروري است

دسترسـي بـه اسـناد از     صـورت عـدم   ه و يا درلول  ها با بررسي و مطالعه اسناد مربوط به طراحي و ساخت خط ارزيابي
نظر، صورت خواهد گرفت و امتيـاز   لوله  مورد  طريق مصاحبه با متخصصان و كارشناسان دخيل در طراحي و اجراي خط

  . به آن اختصاص داده خواهد شد 0-4بين 

  )امتياز Mop1 )12-0پتانسيل  -
ط لوله ضمن اعمال ضرايب اطمينـان قـادر بـه تحمـل آن     فشار تئوريك است كه خ) Mop(برداري  حداكثر فشار بهره

. شـوند  ميگرفته  در نظراجرايي  مسايلدر انتخاب مصالح و  تيعدم قطعاين ضرايب اطمينان براي حذف اثر . خواهد بود
Mop رييـ تغطور كلي هر نيروي خـارجي كـه تـالش بـراي       به. پذيرد فشار داخلي از نيروهاي خارجي نيز اثر مي عالوه بر 
احتمـال   براسـاس  هـا  ارزيـابي براي انجام . خواهد بود ثروم Mop يبر روو  وارد كردهبه لوله تنش  داشته باشد،لوله  شكل

                                                      
1- Maximum Operating Pressure 
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د توان ميو نيروهاي خارجي  يفشار داخلفشار داخلي و يا تركيبي از  از يناشهاي وارد بر ديواره لوله كه  وقوع فشار يا تنش
. ين امتيـاز را خواهـد داشـت   تر بيشكه در بهترين حالت  شود ميگرفته  در نظرفاكتور براي اين  12تا  0باشد امتياز بين 

  .گرفت در نظر توان ميبراي امتيازدهي به اين فاكتورها حالت كلي 
برداري در بخشي از لوله كه مورد بررسي است،  هنگامي كه در شرايط معمول بهره ):صفر امتياز(حالت معمول  •

يـك  . (شـود  حد صورت نگرفته يا با وسايل ساده انجـام مـي   از وگيري از فشار بيشرسيده و جل Mopبه فشار 
  )سيستم كنترل فشار

تركيب بارهاي ذكر شده و يا خرابي تجهيزات فشارشـكن   در اثرحد  از شيبهنگامي كه فشار  ):امتياز 5(بعيد  •
حـداقل دو سيسـتم   ) (دسـت  پايين ناگهاني شير در بسته شدنمانند باال رفتن فشار پمپاژ در اثر (اتفاق بيفتد 
  )كنترل فشار

 در اثـر صـورت تئوريـك بـوده و تنهـا       حد بـه  از شيبهنگامي كه احتمال وقوع فشار  ):امتياز 10(خيلي بعيد  •
  .تركيب عوامل مختلف با احتمال كم اتفاق خواهد افتاد

 .نباشد Mopمولد ايجاد فشار قادر به ايجاد فشار تا سطح طيهر شراهنگامي كه تحت  ):امتياز 12(غيرممكن  •

 انجام اقداماتي ازر حريم منابع آب حساس قرار دارد، كه د لوله   خطاي از  براي افزايش مقدار اين شاخص در محدوده
فشارشـكن   بردار آن و استفاده از تجهيـزات  حد در اين بخش از خط به بهره از شيبقبيل تفهيم ريسك باالي وقوع فشار 

نظر ضرورت افزايش ضـريب اطمينـان در    بع آبي موردبا افزايش حساسيت من. باشد ده ميبراي كنترل فشار در اين محدو
  :عبارتند از خطوط لولهبرخي از تجهيزات كنترل فشار در . نظر افزايش خواهد يافت موردلوله   خط

 1شيرهاي فشارشكن  •

 2صفحات فشارشكن •

 يكي، الكتريكي يا پنوماتيكيكليدهاي قطع خودكار مكان •

  3هاي ايمني كامپيوتري برنامه •

  )امتياز 0-10(هاي ايمني  سيستم -
لولـه     را در خط Mopهاي مكانيكي، الكتريكي، پنوماتيكي يا كامپيوتري هستند كه اجازه وقوع  ها، سيستم اين سيستم

 كه هر سيستم بـه  اين. نظر ارتباط دارد هاي ايمني براي بازه مورد مقدار اين فاكتور با تعداد و چيدمان سيستم. دهند نمي
مقـدار امتيـاز    كننده نييطور مجاز تا چه حد به كنترل فشار كمك كرده و سيستم جايگزين چگونه عمل خواهد كرد، تع 

 4نظر به كاربردن دو، سـه يـا حتـي     ايد توجه داشت كه بسته به نوع ماده انتقال و محدوده موردب. اين فاكتور خواهد بود

                                                      
1- Relief Valves 
2- Rupture Disks 
3- Programmable Logic Controller, Supervisory Control and Data Acquisition System  
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هاي ايمني بين اين فاكتور و فـاكتور قبـل    اشتراك سيستم ليممكن است به دل. سيستم كنترل فشار دور از انتظار نيست
بـه  . هاي ايمني را در نظر داشته باشد سيستم اشتراكاتي حس شود، كه ارزياب بايستي عدم تكرار امتياز) Mopپتانسيل (

نحـوه  . باشـد  لوله  در نظر گرفته شده و مقطعـي نمـي    هاي ايمني براي كل خط اين منظور بايد در نظر داشت كه سيستم
  .دهي در قالب مثالي توضيح داده شده است امتياز

  :مثال
  امتياز صفر ......................................................................عدم وجود سيستم ايمني-الف

  )گونه تجهيزات كنترل و تخفيف فشاري وجود ندارد حال هيچ وجود داشته و در عين Mopحالتي كه احتمال رسيدن به (
 امتياز 3  ........................................تنها يك سيستم ايمني در محل موجود است-ب
 امتياز 6  ..........................................تر سيستم ايمني موجود است بيش يا 2تعداد -ج

  )در اين حالت بايد منبع انرژي هر سيستم مجزا باشد(
 امتياز 1 ....................................................................................... بازديد از راه دور-د
 امتياز 3 ........................................................................بازديد و كنترل از راه دور-ه
 امتياز 2  ...........................................)توسط افراد متفرقه(بردار مشاهده فعال بهره-و
 امتياز 3 ............................................................................ بردار بدون دخالت بهره-ز
  امتياز 10 ......................................................هاي ايمني مورد نياز نيستند سيستم-ح

نرژي بررسي كند، كه سيسـتم در هنگـام   هاي ايمني را در نبود منبع ا چنين ارزياب بايستي نحوه عملكرد سيستم هم
  .داد العملي از خود نشان خواهد چه عكس) ماتيكينوپالكتريكي، مكانيكي، (نبود منبع انرژي 

  )امتياز 0-2(انتخاب مصالح  -
لولـه  مـورد بررسـي قرارگرفتـه و       منظور تعيين امتياز اين فاكتور بايستي مشخصات فني طراحـي و اجـراي خـط     به

  .اند يا خير به درستي انتخاب و اجرا شده... ها و ها، خم نياز براي لوله، مهارها، پيچ تعيين شود كه مصالح موردبراساس آن 

  )امتياز 0-2(ها  كنترل -
خوبي توسط اسـتانداردها و افـراد خبـره كنتـرل شـده اسـت، تعلـق          امتياز كامل اين فاكتور به فرآيند طراحي كه به

 .گيرد مي

  ) درصد 20پيشنهادي  وزن(ساخت و اجرا  -2-1-4-2.پ
هاي ساخت و انجام عمليات ساختماني در مناطق بـا شـرايط مختلـف، ارزيـاب در ايـن       باتوجه به متفاوت بودن روش
منظور موارد  نيبراي ا. لوله، اطمينان حاصل كند  هاي ضروري براي تضمين ايمني خط مرحله بايستي از سپري شدن گام
  .دهي گردند زير بايستي بررسي شده و امتياز



 ها ها و درياچه نفتي رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگي پيشگيريدستورالعمل مديريت     07/10/94 208

 

  امتياز 10 ..........................................................................) انجام بازديدها(بازرسي
  امتياز 2 .....................................................................................................مصالح

  امتياز 2 .................................................))جوش دادن(اتصاالت ( هم پيوستگيبه
  امتياز 2 .............................................................))زيرسازي(بسترسازي (زيرخاك

  امتياز 2 ..................................................................)رسيدگي به خط(كارگيريبه
  امتياز 2 ............................................................................................. پوشش دادن

  امتياز 20 ..................................................................................................مجموع
در چنـين شـرايطي بايـد    . دهي قـرار داد  توان همين موارد را مورد بررسي و امتياز مورد خطوط لوله موجود نيز مي در

چنين اثرات هرگونـه   هم. ردن اتصاالت و شيرآالت جديد را در نظر گرفتتعميرات تغيير مسير يا عمق تعويض يا اضافه ك
لوله  خواهند شد را در   هاي عمراني در حريم خطوط لوله، كه باعث احتمال ناپايداري جايگاه خط و ساز يا فعاليت  ساخت

  .نظر گرفت

  )امتياز 0-10( )انجام بازديدها(بازرسي -
لوله، بـازرس مجـرب و متخصـص بـر كـل        گيرد كه در زمان ساخت و اجراي خط ترين امتياز به حالتي تعلق مي بيش
كار، مشاور يـا كارفرمـاي خـط در ايـن      توان از پيمان براي خطوط لوله موجود مي. باشد هاي اجرايي نظارت داشته فعاليت

  .مورد استعالم نمود

  )امتياز 0-2(مصالح  -
كنتـرل  . مشخصات فني تعيين شده امتياز كامل را خواهد داشت هاي محاسباتي و به كار بردن مصالح مطابق دفترچه

  .ها ضروري است هاي محاسباتي براي تعيين امتياز آن هاي موجود با دفترچه لوله

  )امتياز 0-2( ))جوش دادن(اتصاالت ( هم پيوستگي   به -
 خوردارند چراكه در معرض عـدم پذيري باالتري در برابر شكست بر لوله از آسيب  نقاط اتصال نسبت به ساير نقاط خط

هـا در   براساس كيفيت هريـك از پـارامتر  . قرار دارند ... انساني، بازديد و يرويشرايط محلي، مهارت ن ليهايي از قب قطعيت
  .دهي خواهد شد نظر، امتياز مورد اتصاالت واقع در محدوده مورد

  )امتياز 0-2( ))زيرسازي(بسترسازي ( زير خاك -
ايـن زيرسـازي بايسـتي    . مدت آن اثرگذار خواهد بود اي طوالني بسترسازي براي خطوط لوله بر رفتار سازهنوع و نحوه 

  .باشد يكنواخت و متراكم شده 
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  ) امتياز 0-2( )رسيدگي به خط(كارگيري  به -
از مصـالح بـراي   داري  نحوي كـه نگـه   به . ي رسيدگي و محافظت از مصالح و تجهيزات ارتباط دارد نحوه اين پارامتر به 

  .شدگي امتياز حداكثر را به همراه  خواهد داشت هاي حرارتي، پسماند، خوردگي يا خراب جلوگيري از ايجاد تنش

  )امتياز 0-2( پوشش دادن -
اسـت بايسـتي نـوع پوشـش       گرفتـه  لولـه در آن قـرار    اي كه خط دهي به اين فاكتور براساس نياز محدوده براي امتياز

تـري   باشـند از امتيـاز بـيش    هايي كه قبل از اجراي لوله اعمال شـده  پوشش. وه اجراي آن بازرسي شودانتخاب شده و نح
ارزياب بايستي در بررسي و امتيازدهي به پارامترهاي ساخت و اجرا دقت بااليي داشته باشد كـه در  . برخوردار خواهند بود

در برآورد امتيـاز  ) در صورت امكان(ز حريم يك منبع آبي لوله  عبوري ا  و بازديد ميداني از خط يبردار هر شرايطي خاك
  .ثر خواهد بودوتر بسيار م صحيح

  %)35وزن پيشنهادي (برداري  بهره -3-1-4-2.پ
 ،بـراي شـروع  . قرار دارددر جايگاه سوم  لوله   خطبرداري از  طراحي و اجرا، بهره بعد ازانساني،  ياز ديدگاه منابع خطا

 تامينبرنامه ستي چنين باي هم. كند تعيينرا لوله   خطبرداري از  يروي متخصص در بهرهارزياب بايستي ميزان استفاده از ن
و نظارت بر اي است كه در آن قابليت مشاهده  برداري، مرحله مرحله بهره. رديقرار گايمني خط نيز مورد بررسي و ارزيابي 

  .كامل آشكار شود ها بايستي فعاليت فرآيند
  :برداري قابل محاسبه هستند ياز در فاز بهرهموارد زير براي برآورد امت

  امتياز 7 ........................................................................................... 1فرآيندها
SCADA امتياز 3 ..........................................................و سيستم ارتباطي  

  امتياز 2 ................................................................... مخدر پرسنلتست مواد 
  امتياز 2 ............................................................................... هاي ايمنيبرنامه
  امتياز 5 .................................اطالعات ثبت شده/ ها نقشه/ ها بردارينقشه

  امتياز 10 .............................................................................................آموزش
  امتياز  6 .........................................................هاي مكانيكي خطاهاهبازدارند

  )امتياز 0-7( فرآيندها -
اين اطمينـان بايـد   . مطمئن شود لوله  خطبرداري از  دهاي موجود يا مصوب براي بهرهفرآينارزياب بايستي از كفايت  

صـورت    اين شواهد ممكن بـه . ندها حاصل شودفرآياستفاده شدن، بازديد شدن و اصالح شدن  بر يمبنشواهدي  براساس

                                                      
1- Processes 
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بـرداري از   هاي كـاري در بهـره  فرآينـد در مجمـوع  . ود باشـد برداري خطوط موجـ  هاي استفاده شده براي بهره چك ليست
  :نفت و فرآيندهاي نفتي عبارتند از خطوط لوله

 داري و كنترل شيرآالت خط اصلي نگه •

 بازديد و كاليبره كردن تجهيزات ايمني •

 اندازي و يا توقف انتقال خط راه •

 و كمپرسورهاها  پمپكاركرد  •

 تغييرات در انتقال مواد •

 م خطمراقبت از حري •

 سنج كاليبره كردن جريان •

يـت  اتنهـا بـراي كف   اي منطقـه   شده و شـركت آب   انجام لوله   خطبرداري از  اقدامات فوق بايستي توسط سيستم بهره
  .دخالت خواهد داشتامتياز اين پارامتر در تعيين  ،برداري بهره

ها بايسـتي مـوارد زيـر گنجانـده      در اين پروتكل. هايي نياز خواهد بود كه براي انجام بهتر فرآيندها پروتكل توضيح اين
  : باشند شده

 ول توسعه فرآيندها كيست؟ومس •

 ول انجام فرآيندها كيست؟ومس •

 نحوه انجام فرآيندها چگونه است؟  •

 چه كسي بايد برسد؟  دييافرآيند به ت •

 بار بايد بازبيني شوند؟ ها چند وقت يك بازرسي •

  . ري قدرتمند سهم مهمي در كاهش خطاهاي انساني خواهد داشتبردا بايد توجه داشت كه يك برنامه بهره

- SCADA و سيستم ارتباطي  
 هساعت پايش و كنترل نمود 24صورت   لوله  را به  برداري از خط واقع چشم دومي است كه بهره در SCADAسيستم 

  .كند ميه مركز مخابره را ب... اطالعات مربوط به دما، خوردگي، شكستگي، نشست، شرايط جريان داخل لوله و و

  )امتياز 0-2) (مواد مخدر(برداري  انجام آزمايشات هوشياري پرسنل بهره -

  )امتياز 0-2( ي ايمنيها برنامه -
بـردار در   و ارزياب بـراي امتيـازدهي بـه سـوابق بهـره     ) خصوصي يا دولتي(بردار خط، ارتباط داشته  اين فاكتور به بهره

  . تكيه خواهد كرد اتتاسيسزمينه ايمني كاركنان و 
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  )امتياز 0-5( هاي ثبت شده داده/ ها نقشه/ ها برداري نقشه -
ايـن   .بايد از وضعيت موجود برداشته شده و بايگاني شـوند  اي دورهصورت   لوله به  خطوط مربوط بهبرخي از اطالعات 

  : از اطالعات عبارتند
 اختالف ولتاژ ميان لوله و خاك •

 وضعيت پوشش لوله •

 عبوري از داخل آبنقاط  •

 )هاي با طول زياد در محدوده(راني  يافته به كمك پيگ شكل رييتغيافتن نقاط  •

 عمق خاك سربار لوله •

 اطالعات دمايي •

 يابي تنش •

 هواييزني گشت  •

هايي از موارد ذكر  اي براي تهيه نقشه منظور كاهش ريسك آلودگي بايستي بازديدهاي دوره  هاي منابع آب به در حريم
صورتي كه اين بازديدها انجام شده و منجر بـه   در. انجام پذيرند) يابي لوله، خاك سربار لوله، نشتوردگي پوشش خ(شده 

  .هاي كاربردي شوند امتياز اين فاكتور كامل خواهد بود توليد نقشه

  )امتياز 0-10( آموزش -
در ايـن ارزيـابي نيـز    . از خطاهاي انسـاني اسـت   يثرترين ابزار مبارزه و جلوگيري از حوادث ناشوآموزش نخستين و م

هاي منابع آب و يا جلوگيري از خسارات آن، داده  هايي كه در راستاي جلوگيري از وقوع حوادث شكست در حريم آموزش
  .نظر خواهد بود شود، مورد مي

ـ  ي آموزشي موفق با هدف كاهش ريسك و خطرات حـوادث ناشـي از شكسـت     اجزاي يك برنامه ، در جـدول  هخطـوط لول
كـه   شـده اسـت  تفكيك امتيازات مربوط به بخش آموزش براي هريك از اجزا نيز در اين جـدول تعيـين   . آمده است )5- 2.پ(

  . خواهد بودمعياري براي ارزيابي آن 
  لوله ي آموزش كاهش ريسك شكست براي خطوط  اجزاي برنامه -5-2.جدول پ

 تيازام 2 هاي مورد نيازبايگاني كردن حداقل داده
 امتياز 2 هاي عمومي آزمايشاتانجام آموزش

 امتياز 5/0 خصوصيات ماده انتقالي
 امتياز 5/0 لولهخطتنش وارده بر مصالح

 امتياز 5/0 لولهخطخوردگي
 امتياز 5/0 برداريكنترل و بهره

 امتياز 5/0 دارينگه
 امتياز 5/0 هاي اضطراريحفاري

 امتياز 2 روال انجام كارها
 امتياز 1 بندي آموزش مجددبرنامه زمان
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  )امتياز 0-6( جلوگيري مكانيكي از خطاها -
  اين فاكتور ارزيابي قطعات مكانيكي كه براي قطع جريان يا كاهش فشار آن و با هدف كاهش احتمـال شكسـت خـط   

  :ها عبارتنداز امتياز آنبرخي از اين تجهيزات به همراه . گيرد شوند را دربر مي لوله، استفاده مي
 امتياز 2 ..............................................شيرهاي سه طرفه با كنترل كننده دوتايي

 امتياز 1 ............................................................................... تجهيزات محدود كننده
 امتياز  1 ...................................................كردن كليدهابندي قفل  هاي زمانبرنامه

 امتياز 1 .............................................................كليدهاي كامپيوتري كنترل جريان
 امتياز 1 ....................................نمايي تجهيزات و قطعات حياتي و حساسبزرگ

  امتياز 6 ....................................................................................................مجموع

  )درصد 15وزن پيشنهادي (داري  نگه -4-1-4-2.پ
حـوادث  برداري اتفـاق افتـاده و منجـر بـه      تواند در سطوح مختلف از بهره داري غلط از انواع خطاهايي است كه مي نگه

داري از خطـوط و بـروز اشـتباهات در     داري از خط، فرآيندها و روندهاي غلط در نگـه  نبود مديريت در نگه. شكست گردد
طور مستقيم يا غيرمسـتقيم سـبب شكسـت      داري، خطاهايي هستند كه در اين فاز، پتانسيل وقوع داشته و به فرآيند نگه

بردار خـط را مـورد ارزيـابي     به اين فاكتور بايد ميزان تخصص و تجربه بهره دهي ارزياب براي امتياز. لوله خواهند شد  خط
  . قرار دهد

رغم وزن كم اين فاكتور نتايج عدم توجه به آن در فاكتورهاي ديگـر ارزيـابي ريسـك آشـكار      بايد توجه داشت كه علي
  . خواهد بود

نترل شيرآالت، سيستم حفاظت كاتديك، كنترل بندي براي ك هاي زمان داري معمول بايد شامل برنامه يك فرآيند نگه
كـاري اجـزاي    ن ابزار دقيق و تجهيزات ايمني، بازديد خوردگي، رنگ لوله، جـايگزين شـدن قطعـات روغـن    كرد كاليبره و

چه توسط ارزيـاب بايـد مـورد     اما آن. بود خواهد...  كمپرسور، كنترل و آزمايش مخازن و/ پمپ/ داري موتور متحرك، نگه
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  خطر معرض در آب منابع و لوله خطوط شيپا -3پيوست 

  نقش پايش در جلوگيري از بروز يا تشديد اثرات حوادث آلودگي نفتي -1- 3.پ

از حوادث نشت نفت از خطوط لوله در دو حوزه و طي سه مرحله ضـروري  پايش به منظور جلوگيري از آلودگي ناشي 
  :هاي پايش عبارتند از حوزه. است

هاي سطحي كه خطوط لوله در حـريم كمـي و كيفـي     آب(هاي سطحي در معرض خطر نشت  اي آب پايش دوره  -الف
 ).اند قرار گرفته ها آن

 )منابع آب سطحيهاي  در حريم(اي خطوط لوله  پايش مستمر و دوره  -ب

  :مراحل انجام پايش عبارتند از
 اي و منظم در شرايط معمول و پيش از حادثه  پايش دوره –

 پايش مستمر در دوره وقوع حادثه و اجراي برنامه پاسخ –

 اي با دوره بازگشت كوتاه در دوره تسكين اثرات پايش دوره –

ايـن  . معيارهايي به منظور ارزيابي وضعيت ضروري اسـت ها و  هاي قبل از حادثه و تسكين اثرات تعيين سنجه در دوره
بنابراين تهيه . ها بايستي تعيين كننده موقعيت سيستم نسبت به شرايط عادي و تخمين احتمال بروز حادثه، باشند سنجه

هاي مديريت ريسـك و بحـران حـوادث نشـت نفـت در       يك سيستم پشتيبان تصميم مبتني بر پايش مستمر براي برنامه
  . 1آب سطحي ضروري است منابع

نيازهاي مربوط به انتخاب روش پايش، دوره بازگشت انجـام پـايش و    در ضمن الزم به ذكر است كه مالحظات و پيش
  .اند ثبت نتايج در گزارشات قبلي ارائه شده

ش پاي. پايش خطوط لوله در زمان احداث و پس از اتمام آن متضمن كاهش احتمال حوادث شكستگي و يا نشت است
هاي مختلفي قرار گرفته و با توجه به پارامترهاي متعددي از قبيل موقعيت خط لولـه، شـرايط    بندي خطوط لوله در طبقه

ي ناشـي از  هـا  آلـودگي ، هدف و ميزان حساسيت محيط اطراف خـط نسـبت بـه    )به لحاظ خورندگي(محيط اطراف خط 
ي پايش مختلـف  ها روش كه ايناست كه با توجه به  دهآم IPSدر استاندارد . ي متعددي خواهد داشتها روشخرابي خط 

، لذا در اكثـر اوقـات حـداقل اسـتفاده از دو روش بـراي      دهند ميهاي متفاوتي از اطالعات را در اختيار كاربر قرار  محدوده
  .كسب اطالعات الزم، ضروري خواهد بود

  :هاي مختلف پايش خطوط عبارتند از بندي طبقه
 :شاملي زمان بازه براساسي بند طبقه –

                                                      
بخش  در اين گزارش تالش براي پيشنهاد چنين سيستمي است كه وزارت نيرو به عنوان متولي بخش آب كشور در بخشي از آن به عنوان ناظر بوده و در -1

ت ارائه نتايج برداري و احداث خطوط، وزارت نيرو درخواس بهره نيولودر بخش اول در صورت توافق با وزارت نفت و مس. ول اجراي برنامه خواهد شدوديگر مس
در بخش دوم بر مبناي اسـتانداردهاي  . اي متشكل از تعدادي شاخص و پارامتر، از وزارت نفت خواهد داشت پايش خطوط لوله را در قالب از پيش تعيين شده

  .تايج ثبت و بايگاني خواهند شدبندي انجام شده، اجرا شده و ن بر اساس زمان شيهاي تعيين شده، برنامه پا موجود براي تضمين كيفيت آب براي كاربري
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 مداوم شيپا •

 يا دوره شيپا •

 :انجام روش بر اساسي بند طبقه –

 )يدانيمي ها شيپا( محل در •

 يشگاهيآزما •

 انجام زمان براساس شيپا –

 .دارند توجه خط ريمس اطراف طيمح بري ساختماني ها فعاليت اثرات به تر بيش كه اجرا زماني ها شيپا •

ي كـ يزيفي هـا  بيـ تخري دانيـ مي هـا  ديـ بازد و ،يخـوردگ  شيپا به تر بيش كه اجرا اتمام از پسي ها شيپا •
 .دارند توجه لوله خطوط

  پايش و نظارت بر اجراي خطوط لوله -2- 3.پ

 شـروع  از قبل شود اجرا يميلوله قد خط باي مواز ريمس ازي قسمت يا تمام دري ستيبا لوله خط كهي صورت در –
 ازي ريجلـوگ ي بـرا يـي  اجرا اتيـ عمل بر نظارت و ريزي برنامه وي ميقد لوله خط ميحر نييتع احداث، اتيعمل

 انجـام  آب منـابع  ميحـر  دري سـاختمان  اتيـ عمل كـه ي صورت در. است ازيموردني ميقد خط به صدمه هرگونه
 .استي ضروري ميقد لوله ميحر حفظي برا آالت نيماش و پرسنلي برا هشداردهنده عاليم نصب ،شود مي

 ماننـد ي سـطح  آب منـابع  از اسـتفاده  محـل  در شـات يآزما انجـام  و احـداث  اتيـ عملي برا كه  اين به با توجه –
 بـه  تعـرض  كهي ا اچهيدر يا رودخانه حفظ نهيزم در ريز اقدامات تا استي ضرور است، شده هيتوص ها رودخانه

 :رنديگ صورت گرفته صورت آن ميحر

 اثـر  در آني آلـودگ  هنگـام  بـه  هشـدار ي بـرا  كارگـاه  دسـت  نييپـا  در آب تيـ فيك و كدورت مداوم شيپا •
 يساختماني ها فعاليت

 يديتول پسابي ها ندهيآال كنترل و روين وزارت ازي سطح منابع به پساب هيتخلي ها استاندارد افتيدر •

 روين وزارتي ها استاندارد نظر تامين عدم صورت دري ديتول پساب هيتصف •

 يـا  و مربـوط ي ا منطقـه  آب شـركت  از هيـ داييت افـت يدر و پسـاب ي فـ يك كنتـرل  روزانـه ي هـا  فرم ليتكم •
 ياتيعمل منطقه ستيز طيمح سازمان كارشناسان

 منـدرج ي فنـ  ضوابط مطابق) دار پوششي ها لوله مورد در( بودن قيعا وي ريناپذ نفوذ جوش،ي ها يبازرس انجام –
 نـدگان ينما بـه يـي  اجراي هـا  نقشـه  و شـده  ييـد ات گزارشـات ي كپـ  ارائه و رانيا نفت صنعتي ها استاندارد در

 مربوطي ا منطقه آب شركت
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  ضوابط فني پايش در حين اجراي خطوط لوله -1-2-3.پ

 سـنجش ي هـا  سـتگاه يا لولـه،  خطـوط  از نفت نشت ازي ناشي آلودگ به نسبتي آب مراكز تيحساس به توجه با –
 3-5-2-6بند به استناد(ي متر 300 تا 250 فواصل دري ستيباي آب مراكز ميحر در كيكاتد حفاظت وي خوردگ

 .شوند نصب) IPS-C-TP-820 استاندارد از

ـ  مراكز با خطوط تقاطع در كيكاتد حفاظت وي خوردگ سنجشي ها ستگاهيا –  محـل  طـرف  دو دري سـت يباي آب
 .گردند نصب تقاطع

هاي مرطوب و خورنده در  در مناطق واقع در حريم مراكز آبي به ويژه در خاك Corrosion Couponاستفاده از  –
 . ضروري است IPS-I-TP-802فواصل پيشنهاد شده توسط استاندارد 

 .شود مي هيتوص تقاطع محل طرف دو در ،يآب مراكز با خطوط تقاطع محل در Corrosion Coupon از استفاده –

 پركـردن  لولـه، ي جاگـذار  رود، بسـتر  در ترانشه حفر ،يآب مركز ريزي حفار رودخانه، انحراف ل،يقب ازي اتيعمل –
 نـاظر ( نـدگان ينما و نـاظر  مهنـدس  حضـور  دري ستيبا لوله دادن قرار از پس رود بستر كردن تراز هم و ترانشه

 .رديپذ صورت آنانيي نها ييدات با و  ستيز طيمح سازمان وي ا منطقه آب شركت) يفن

  برداري بهرههاي منابع آب در مرحله  پايش خطوط لوله در حريم -3- 3.پ

در كشورهاي نيوزيلنـد  . هاي مختلف پايش براساس هدف، به تعيين روش مناسب كمك خواهد نمود بندي روش طبقه
  .اند و استراليا، دو نوع مهم پايش براساس اهداف اوليه دستور كار پايش مشخص شده

اطالعاتي را در ارتباط مستقيم با عمليات پاسخ به آلـودگي نفتـي ماننـد اطالعـات مـورد نيـاز بـراي         :نوع اول –
 .دهد ميسازي در اختيار قرار  هاي پاك يا اجرايي كردن استراتژي ريزي برنامه

مدت وارد بر محـيط زيسـت و يـا     كوتاه خسارات يابيارزبه اهداف غير عملياتي مربوط بوده و شامل  :نوع دوم –
  .شود مي، مطالعات محض علمي و تمامي مطالعات پس از واقعه )مانند بازيابي( تر بلندمدتهاي  ارزيابي

شوند از  مقياس حادثه و طراحي روش انجام مطالعات مطرح مي كه ياهداف پايش و در پي آن تعيين نوع پايش هنگام
  )1-3.جدول پ(اهميت برخوردار خواهد شد 
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  ها ايش و خصوصيات و ضوابط مربوط به آنانواع پ - 1-3.جدول پ
 توصيف نوع خصوصيات يا ضوابط هاي پايش انواع روش

 1نوع 

پايش با هدف اوليه فراهم 
كردن اطالعات براي 

ريزي و اجرايي كردن  برنامه
عمليات پاسخ به حادثه نشت 

 پذيرد فعلي صورت مي

 مورد نيازند عايسرنتايج عموما
 )ترند گيري كم هاي نمونه ها و محل تعداد نمونه(مورد نيازندتريكارهاي آماري كم

 هاي كنترل و يا براي نشان دادن شرايط پايهتر براي شناسايي سايتنياز كم
 »ارزش«هايي كه شاخص سالمت بيولوژيكي منطقه هستند و از هاي اصلي يا گونهگاهتمركز بر روي زيست

 .خاصي برخوردارند يا زمان ترميم بلندمدتي دارند
 شيپا ليقب ازي اقدامات. شود مي انجامي نظارتي ها سازمانتوسطكهاستپاسخاتيعملازقبلشيپاشامل

 2كيولوژيب يها كننده ميترم اي 1ها پراكننده ليقب ازيي ايميش عوامل از استفاده
 شود محيطي يا تعيين ميزان حساسيت منابع به برنامه واكنش ميزيستبيني اثراتشامل پايش به منظور پيش

 2نوع 

اي غير از  پايش با هدف اوليه
فراهم كردن اطالعات براي 

ريزي يا اجرايي  استفاده در برنامه
كردن عمليات پاسخ به حادثه 

 پذيرد نشت فعلي صورت مي

پايش فراتر از محدوده زماني و مكاني عمليات  تر بوده و فرآيندمدتممكن است نيازمند مطالعات طوالني
 توسعه پيدا كند يساز پاك

 .گيري به تعداد زياد نياز خواهد داشت هاي نمونه گيري و مكانبه مطالعات كامل آماري از قبيل نمونه
 نيازمند كنترل با كيفيت باالي مناطق است

 .ها توسعه يابد هزينه تامينبراي  كننده آلودهپايش ممكن است خارج از محدوده زماني كه از توانايي 
  

 .باشـد مـي كه به نحـوه پاسـخ نيـز مـرتبط      بگيردتواند در چندين مرحله قبل، هنگام و بعد از حادثه صورت  پايش مي
بندي به تعيين اهداف، محدوده عمليـات و طراحـي    بنابراين داشتن توصيفي از مراحل مختلف پايش براساس برنامه زمان

  )2-3.جدول پ. (سيستم و برنامه پايش مناسب كمك خواهد نمود

  توصيف مراحل مختلف از انواع پايش آلودگي نفتي منابع آب -2-3.جدول پ
 شيپا نحوه فيتوص پاسخ مرحله

 اول مرحله
 نشت از قبل

ي خوب بهي كنترل نقاط. باشد بزرگي ها اسيمق در و مدت يطوالناقداماتشاملتواندميوبودهياساسشيپامرحلهنيا
 مناطق دري شيپا نيچن ،يكل طور به. شود اصالح زمان مرور به تواند مي شيپا و مطالعه روشي طراح  و شده تاسيس

 .شد خواهد انجام داري نگه و محافظت تياولو در يا بوده نشت به حساس كهي منابع در يا و پرخطر

  دوم مرحله
 اثرات بروز از قبل – نشت از بعد

 به نيبنابرا. شود اجرا وي طراحي كوتاه فاصله دري ستيبا معموالوشدهانجاميواكنشصورتبهمرحلهنيادرشيپا
 نقاط استقرار مرحله نيا در. كنند هيته حادثه محل ازيي ها عكس اثرات بروز از قبلي ستيبا اقدامات نينخست عنوان

 .است دشوار اريبس اعتماد قابلي كنترل
  سوم مرحله

 از قبل – اثرات بروز از بعد
 يساز پاك

 انجام از قبل اثرات و خسارات مقدار تا گيرد مي صورت مرحله نيا در نفت نشت تاثير تحت آب منابع و سواحل شيپا
 .گردد نييتعي ساز پاك اقدامات

  چهارم مرحله
 يساز پاك

 بر نظارت و شيپا مثال عنوان  به.گيرد مي صورتي سازپاكاقداماتانجامهنگامدرشيپااتيعملازمرحلهنيا
 .شوند مي گنجانده مرحله نيا در كيولوژيب منابع يا آب تيفيك بهبود ايي ساز پاك نديفرآ بودن ثروم يا تيموفق

  پنجم مرحله
 انيپا از قبل –ي ساز پاك از بعد

 پاسخ اتيعمل

 رفتيپذ خواهد صورت مرحله نيا درپاسخ اتيعمل انيپا قبلويسازپاكيهافعاليتتوقفازپس آبمنابعبرشيپا
 اتيعمليي نهاي ابيارزي برا اقدامات نيا درواقع. آمد خواهد در اجرا به مدت كوتاه شيپاي ها برنامه صورت  به معموال كه

 . رنديپذ يم صورت پاسخ اتيعمل انيپا موافقت صدور وي ساز پاك
  ششم مرحله

 پاسخ اتيعمل اتمام از پس
 مدت، كوتاه مطالعات صورت  به تواندمي و بوده معمول حادثهيكازپسيشيپااقداماتهيكلشاملشيپاازمرحلهنيا

 .باشد مدت يطوالن يا و مدت انيم

                                                      
1- Dispersants 
2- Bioremediation Agents 
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 مرحله ششم مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم اول مرحله مرحله
 پس از پاسخ )پس از نشت(عمليات پاسخ نشتقبل از  پاسخ
 پس از بروز اثرات قبل از بروز اثرات اثر
 سازي پس از پاك سازي پاك سازيقبل از پاك قبل از نشت سازيپاك

 

 
  

هـا از   ايـن هزينـه   تـامين كند كه اين نوع از پايش تنها در مواقع خاصي از قبيـل   هاي پايش نوع دوم ايجاب مي هزينه
  .ها صورت پذيرد كننده و يا لزوم پيگرد قانوني براي ارزيابي سوي بيمه بخش آلوده

  هنگام پاسخ به حادثه نشت 2و  1هايي از پايش نوع  مثال -3-3.جدول پ
 2 نوع شيپا 1 نوع شيپا تيفعال

 نشت بر نظارت
 يا برنامهبر اساسنفتمحلنييتعافتني يبرانظارت

 پاسخي ها فعاليت
ي ها يريگيپ جهت نشت منبع افتني يبرا نظارت

 يقانون

 مواد يا نفت منبعيي شناسا
 ييايميش

 ازي ريجلوگجهتنشتمنبعصيتشخيبراهايبررسانجام
  تا( يافته نشت مواديي شناسا براساس ،يآلودگ يا و نشت

 انجام يا و ،)ديآ دست بهي نشت مواد رفتار از يبهتر ينيب شيپ
 .پاسخي برا ريزي برنامه

 جهت نشت منبعيي شناساي برا ها يبررس انجام
 يقانوني ها يريگيپ

 نفت خواص نييتع
 تيكفايابيارزجهتييايميشيا/ويكيزيفيهايبررسانجام
 طيمح بر آن اثرات و نفت رفتاري نيب شيپ يا پاسخ اتيعمل

ي ابيارز جهتيي ايميش يا/وي كيزيفي هايبررس انجام
 يطيمح ستيز وي اقتصادي رسان بيآس ليپتانس

 حساس منابع يا نقاطيي شناسا

ي هاتياولونيتدويبراينيزميهاشيمايپياونظارت
 خساراتي ابيارز يا و خساراتي بررس جهت مطالعات اقدامات

 دري رسانبيآسيهاليپتانسكردنواردجهتمطالعاتانجام خسارات وصول يا وي قانوني ها يريگيپ جهت
 پاسخي ها  تياولو

 آب منابع تيفيكي ابيارز
 مخرب اثرات ليپتانس يا ديمف اثرات بازده جهت شيپا

 برنامه در شده گرفته به كاريي ايميش وي كيزيفي ها روش
 پاسخ

 يا وي واقع خسارات نييتع جهت شيپاانجام
 اطالعات كهي صورت دري احتمال خسارات ليپتانس
 اخذ ،يقانوني گردهايپ در تنها شدهي آور گرد
 قرار استفاده موردي علم صرف مطالعات يا و خسارات

 .رنديگ

 ستون در موجود زنده يها سميارگان
 آب

 التيش بخش بر اثرات

 افكارتوجهجلبوالت،يشبهترتيريمدمنظوربهشيپا
 و نفت نشتي احتمال خسارات با ارتباط در ها رسانه وي عموم

 ها آن كنندگان مصرف و ها ماهي سالمت در برنامه پاسخ
 .گيرد مي صورت

 نشت اثرات كردني كم نييتع جهت شيپا انجام
ي گردهايپ منظور به و پاسخي ها برنامه يا نفت
 صورتي علم مطالعات يا خساراتي ابيارز ،يقانون

 .گيرد مي
 فرموله سواحل، يساز پاك روشي ساز نهيبه منظور به شيپا يساحل خطوط به مربوطي هايابيارز

 صورت يساز پاك اتيعمل تيكفا نييتع يا و ها تياولو كردن
 .گيرد مي

 با و نفت مانده باقي اثر و رفتار نييتعي براي مطالعات
 صورت بلندمدت مطالعات انجام وي علم اهداف

 .رديپذ يم
 مانده باقي اثرات( رسوباتتيفيك

 )رسوبات در نفت

ي آب جثه بزرگ موجودات بر اثرات
 سواحل در زنده موجودات يا و

 بر پاسخاتيعمليانشتحادثهيمنفاثراتيبرايهايابيارز
 ريزي برنامه امكان صورت در و مرتبط زنده موجوداتي زندگ
 .گرفت خواهد صورت وحش اتيحي برا پاسخ اقداماتي برا

 نفت نشت اثرات كردني كم نييتع جهتشيپا انجام
ي ابيارز ،يقانوني گردهايپ منظور به و پاسخي ها برنامه يا

 .گيرد مي صورتي علم اهداف يا خسارات
 زنده موجودات ريسا براثرات

 و آب در ساكن) واناتيح/اهانيگ(
 يخشك

 مواد از استفاده از اعم پاسخ اتيعملي منف اثراتي ابيارز
 يساز پاك جهتي كيمكان اتيعمل يا و نفت ندهيشو ،ييايميش

 نفت نشت اثرات كردني كم نييتع جهتشيپا انجام
ي ابيارز ،يقانوني گردهايپ منظور به و پاسخي ها برنامه يا

 .گيرد مي صورتي علم اهداف يا خسارات

اثرات بروز نشت
 شروع
 يپاكساز

 انايپ
 يپاكساز

 انيپا
 پاسخ
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  )لنديوزين و اياسترال نفت لوله خطوط شيپا دستورالعمل بر اساس( شيپا برنامه هيتهي راهنما - 4-3.جدول پ
 شيپااهداف نييتع -1

  

o

 شوند؟دادهپاسخديباكهياصل)االتوسيا(سوال -1-1
 است؟موجودهيقضبهنسبتدانشدرييهاخالايآ -1-2
 ؟اندگرفتهقراريابيارزموردياطالعاتيهامحدوديتايآ -1-3
 هستند؟ازهاينتماميگوپاسخشدهيگردآوراطالعاتايآ -1-4
 شد؟خواهندتيريمدويگردآورچگونهاطالعات -1-5
 :شدهنييتعخاصاهدافايآ -1-6

o

 كنند؟ميانيبراشيپاهدفوضوحودقتبا-الف
  هستند؟شيپاستميسازانتظارمورديينهاجينتاكنندهنييتع-ب
 هستند؟شيپااختتامزماندهندهنشان-ج

 مطالعهيهامحدوده نييتع -2
 برنامهاسيمق نييتع -3
 )مكانوزمان(يريرپذييتغسطحنيتخم -4
 ازينمورددقتزانيمنييتعيبرايريگ ميتصم -5
 يريگاندازهجهتمناسبيپارامترهاانتخاب -6
o6-1- است؟روندهاوراتييتغدادننشانييتوانامنتخبپارامترايآ  
o2-6- هستند؟صرفهبهمقرونواعتمادقابلهايريگاندازهايآ 
o6-3- هستند؟مناسبمطالعهيزماناسيمقيبراپارامترهاايآ 
o6-4- هستند؟دسترسدرمناسبييصحرايهاكيتكنايآ 
 اطالعاتكسبروش نييتع -7
o7-1- شد؟خواهدانجامتيامنبااطالعاتيگردآورايآ 
o7-2- هستند؟ي ابيدستقابليدانيميهايريگاندازهباازينمورداطالعاتايآ  
o7-3- است؟ شده گرفتهنظردريمكانويزمانراتييتغوتنوعيطراحدرايآ  
o7-4- داد؟ خواهند قرار ارياختدرمناسبيزمانبازهدرراازينمورداطالعاتمطالعاتايآ  
o7-5- بود؟خواهدنمونهآوريجمعبهيازينايآ 
o7-6- نمود؟خواهندهيتهمناسبيهانمونهريگنمونهيهادستگاهايآ  
o7-7- كرد؟ خواهندخوردهدستياآلودهرانمونهريگنمونهيهادستگاهايآ  
o7-8- كرد؟خواهندمتاثرياآلودهراريگنمونهدستگاههانمونهايآ  
o7-9- است؟ازينموردنمونهدارينگهظروفازيزيساچه 
o7-10-هستند؟ محافظتودارينگهازمندينشاتيآزماانجامازقبليهانمونهايآ  
o7-11-است؟ كامليدانيماطالعاتوهانمونهارسالوآوريجمعمراحلايآ  
o7-12-است؟كاهشقابليبردارنمونهيخطاليپتانسايآ 
o7-13-است؟يابيارزقابليبردارنمونهيخطاليپتانسايآ 
o7-14-دارد؟ وجودشدهنييتعزماندرهادادهيابيارزوزيآنالامكانايآ  
 هاآنهيتهيبندزمانبرنامهوهانمونهتعداد نييتع -8
o8-1- دارد؟وجودتكراربهازينايآ 
o8-2- است؟ازينمورديبردارنمونهباريكوقتهرچند 
 مطالعاتيبراقبولقابلزمانمدت نييتع -9

 )هاآنييجانماومصالحتامين(يبانيپشت -10
 اطالعاتتيريمديازهايننييتع -11
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  بندي استانداردهاي داخلي پيرامون پايش خوردگي خطوط لوله نفت شناسايي و جمع - 4- 3.پ

مباحـث مربـوط    بـه  )چهار جلد( در چهار استانداردنيز ) IPS(هاي صنعت نفت ايران  راستا مجموعه استاندارد ايندر 
  .پرداخته است

– Cathodic protection (e-tp-820) 
– Cathodic protection (c-tp-820) 
– Monitoring cathodic protection systems (i-tp-820) 
– Corrosion survey and inhibitor evaluation (i-tp-802) 

نكته مشترك در تمامي استانداردهاي فوق و ساير استانداردهاي صنعت نفت كشور در ارتباط با مراكز آبي، نگرانـي از  
محيطـي در   هاي مـدفون اسـت، و عـدم وجـود گرايشـات زيسـت       ايجاد يك محيط خورنده توسط آب و خاك اطراف لوله

هاي ذكر شده در باال، جداگانه مورد بررسـي قـرار    از استاندارد هريكاين بخش مه در ادا. راستاي آلودگي مراكز آبي است
  ).اند تنها بندهاي مرتبط با عبور از مراكز آبي مورد بررسي قرار گرفته(خواهند گرفت 

  IPS-E-TP-8201استاندارد  -1- 4-3.پ
ر برابـر خـوردگي را شـامل    هاي فـوالدي د  هاي حفاظت الكتروشيميايي از سازه اين استاندارد نيازهاي طراحي سيستم

ت آنديك به دليل خـاص بـودن   ه حفاظحفاظت الكتروشيميايي شامل دو نوع حفاظت كاتديك و آنديك است ك. شود مي
و ايـن اسـتاندارد بـه حفاظـت كاتـديك       لـذا . شـود  مـي فلز آند مورد استفاده و باال بودن هزينه در خطوط لوله اسـتفاده ن 

هاي حفاظت الكتروشيميايي خطوط لولـه انتقـال نفـت و     طراحي سيستم يازهاين ومحدود شده مالحظات مربوط به آن 
  .كند هاي نفتي را بيان مي فرآورده

 و NACE RP-01-69-83 2 ي انتقال نفت و مواد نفتـي مطـابق بـا   ها لولهضوابط و معيارهاي پايش و حفاظت خوردگي 
DIN30676(1985)3  يي كـه بـه صـورت مـدفون هسـتند، در      هـا  لولهدر اين استاندارد ذكر شده است كه . اند شدهتدوين

دار  ي پوشـش ها لولهاست يا  تر بيشبا محيط اطراف خود از حد معيني  ها آنمحيطي خورنده قرار دارند، اختالف پتانسيل 
  .دگي نياز دارندرشده به حفاظت و پايش مداوم خو

كـه مـوارد مـرتبط بـا      نموده هاي مختلف ارائه بند  هاي حفاظت كاتدي را در قالب اين استاندارد كاربرد (10)در بخش 
  :اين پژوهش عبارتند از و هدفعنوان 

دار شـده   بيني شده بايستي پوشش هاي تقاطع خط با موارد پيش هاي كوتاه غير مدفون در محل لوله (10-2-3) –
  .هاي مناسب گالوانيك حفاظت شوند و با آند

                                                      
1- ENGINEERING STANDARD FOR CATHODIC PROTECTION (ORIGINAL EDITION DEC. 1997) 
2- National Association of Corrosion Engineers 
3- Deutsches Institut Fur Normung E.V. (German National Standard) 
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هـاي   هـاي بـزرگ و يـا سـنگ     صورت امكان لوله بايستي با خاكي پوشانده شود كه حاوي سنگدر  (10-2-16) –
تر شامل پوشاندن  هاي دائمي و فصلي محافظت بيش هاي تقاطع با رودخانه در محل. كربناته مانند كك نباشند

  .لوله در محل عبور با پوشش بتن الزامي است
هاي  مدتي از لوله توانند حفاظت كوتاه هاي گالوانيك مي كه آند شده استاز اين بخش اشاره  Fدر بند  (10-4) –

  . ها، فراهم سازند اي از قبيل سواحل رودخانه هاي خورنده مدفون در محيط
گيري اختالف پتانسيل در طول مسير خطوط را انتقال بـا فواصـل يـك كيلـومتر      هاي اندازه ايستگاه (10-6-1) –

هـاي تقـاطع بـه     ها و يا محل متر و در مواردي از قبيل محل شير 500ا ت 300هاي توزيع با فواصل  براي شبكه
  . به يك نصب خواهند شد  صورت يك

هايي كه در محل تقاطع با جاده  براي لوله: 1دار هاي تقاطع پوشش ايستگاه سنجش خوردگي براي محل (10-7) –
اي وضعيت لوله و  هاي دوره گيري براي كنترل اند، يك ايستگاه اندازه دار اجرا شده پوشش صورت  بهآهن  و يا راه

اي  رغم اهميت محل تقاطع لوله با مراكز آبي در اين بند اشاره علي كه  اينتوضيح . (پوشش بايستي نصب گردد
  ). به آن نشده است

به كمـك بـتن پوشـيده    ... محل اتاقك شيرآالت وهايي كه بايد در محل تقاطع با رودخانه، در  لوله (10-12-2) –
 .3دار شده باشند پوشش قبالًبايستي همانند باقي نقاط خط لوله و مطابق استاندارد  2شوند

  IPS-C-TP-820 4استاندارد  -2- 4-3.پ
هـاي حفاظـت    آزمايشـات مربـوط بـه سيسـتم     انجـام و  برداري بهرهحداقل الزامات براي نصب، ساخت، اين استاندارد 

 .شـود  مـي ي زيرآب را شامل ها سازهي انتقال و توزيع نفت و مواد نفتي و ها لولهي فوالدي مدفون از قبيل ها زهساكاتديك 
  . مورد استفاده قرار گيرد IPS-I-TP-820و  IPS-E-TP-820بايد در ارتباطي متقابل و همراه با استانداردهاي  استاندارداين 

  .هاي پايش خوردگي براي خطوط لوله مدفون ارائه شده است به سيستم در بخش ششم از اين استاندارد مالحظات مربوط
تجهيزات سنجش ميزان خوردگي خطوط لوله حداكثر در فواصل يك كيلومتري در طـول خطـوط    (6-2-5-3) –

متري در مناطق شهري و صنعتي و در تمامي نقاط عبور لوله از مـوانعي از قبيـل    300تا  250انتقال، فواصل 
دو طرف رودخانه و در نقاط برخـورد بـا كليـه     5دار شده ها، نقاط عبور پوشش قديمي، اتصاالت و فلنجي ها لوله

  .زميني موجود در مسير خط لوله، بايستي نصب شوند زير اتتاسيس

                                                      
1- Cased Crossing test station 
2- Casing 
3- Coating 
4- CONSTRUCTION STANDARD FOR CATHODIC PROTECTION (ORIGINAL EDITION DEC. 1997) 
5- Cased Crossing 
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كند كـه مـوارد مـرتبط بـا      هاي حفاظت كاتديك ارائه مي اندازي سيستم هايي پيرامون راه اين استاندارد توصيه 11بند 
  :حاضر عبارتند از ورالعملدست

هاي حفاظت كاتديك نصب شده در كل مسير يا شـبكه   كار موظف به كنترل تمامي سيستم پيمان (11-2-11) –
هـاي تقـاطع    در مورد محل. االجرا خواهند بود است كه در موارد مختلف مالحظات ويژه هريك الزم نصب شده

اشاره شده است كه بايستي كليه مراحـل   شوند ميمحسوب دار كه نقاط عبور از مراكز آبي از اين دسته  پوشش
 ييـد اتهاي انجام شده بايستي بـه   چنين نتايج كنترل هم. انجام شود IPS-I-TP-820 براساساندازي  نصب و راه

   .مهندس ناظر برسند
  .هاي حفاظت كاتديك آمده است نيز مالحظات مربوط به بازرسي نصب سيستم Fدر پيوست 

– (F.3) دار شـده بايـد    هـاي پوشـش   تقـاطع : دار شده و اتصـاالت مـواج   هاي پوشش سنجش، تقاطع هاي ايستگاه
قبل از  لوله داخلدر اطراف  ها آنبالفاصله پس از اتمام اجرا مورد آزمايش قرار گيرند تا عايق الكتريسيته بودن 

 .گودال اثبات شود پر كردن

  IPS-I-TP-8021استاندارد  - 3- 4-3.پ
  :دو بخش در ارتباط با پايش خوردگي داخلي خطوط لوله است كه عبارتند از شاملاين استاندارد بازرسي 

 نفت گاز، لوله خطوطي داخلي خوردگ) on-line( خط روي ويي صحرا شيپاي برايي راهنما ارائه – اول بخش –
  ي شگاهيپاال محصوالت و

ي بازديـد  هـا  روشمجزا تشكيل شده است كه شامل  كامالخطوط لوله از دو بخش  يخوردگ شيپاطوركلي مفهوم   به
بينـي   ارزيـابي و پـيش  و در مجمـوع هـدف هـر دو سيسـتم،     باشند  گي آزمايشگاهي مي دي ارزيابي خورها روشميداني و 
خواهد آمد براي دو هـدف مـورد    به دستخطوط  يخوردگ شيپابنابراين اطالعاتي كه از  .در خطوط لوله استخوردگي 

  .خواهد گرفتاستفاده قرار 
 يخوردگ نيتسك و دهي كننريجلوگ اقدامات ياثربخش زانيم شيپا •

 خطوطي خوردگ تيريمدي براي اتيعمل يا وي تيريمد اطالعات كردن فراهم •

  يخوردگ بازدارنده مواد عملكردي ابيارز بر هيتك باي شگاهيآزما شيپاي برايي راهنما ارائه - دوم بخش –
  .استانداردهاي زير استفاده شده كه جزييات مربوطه در متن استاندارد آمده استدر تدوين اين استاندارد از 

– ASTM (American Society For Testing And Materials) 
– API (American Petroleum Institute) 
– IPS (Iranian Petroleum Standards) (IPS-E-EL-110 "Electrical Area Classifications and Method 

of Safeguarding") 

                                                      
1- INSPECTION STANDARD FOR CORROSION SURVEY AND INHIBITOR EVALUATION (ORIGINAL EDITION DEC. 
1997) 
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– NACE (National Association Of Corrosion Engineers) 
  . اند اند به طور خالصه در ادامه آمده مطالبي كه در بخش نخست از اين استاندارد آمده

  IPS-I-TP-8201استاندارد  -4- 4-3.پ
. شود ه زيرآب را شامل ميا قرارگرفتيهاي مدفون و  هاي كنترل خوردگي سازه هاي برآورد عملكرد سيستم اين استاندارد نياز

چنـين   هـم . ات پـايش را كنتـرل نمـود   تاسيسـ بـرداري و تعميـر    ثر بودن طراحي، بهرهوتوان م به كمك انجام اين برآوردها مي
  .اند هاي ميزاني مورد نياز هستند نيز در اين استاندارد معرفي شده هايي كه در بازديد ها، تجهيزات و سنجه تكنيك

قابل استفاده  ها آنبوده و در كنار  IPS-CTP-820و   IPS-E-TP-820هاي  ب با استانداردي متناساين استاندارد بازرس
  .در تدوين اين استاندارد از استانداردهاي زير استفاده شده كه جزييات مربوط در متن استاندارد آمده است .است

– BSI (BRITISH STANDARD INSTITUTE) 
– AS (AUSTRALIAN STANDARD) 
– DIN (DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG E V) 
– DNV (DET NORSKE VERITAS-OFFSHORE STANDARDS) 
– NACE (NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS) 
– ASTM (AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS) 
– IPS (IRANIAN PETROLEUM STANDARD) 

اند كـه برخـي از ايـن ضـوابط      حفاظت كاتديك مورد بررسي قرار گرفته از اين استاندارد ضوابط و معيارهاي 6در بند 
  :عبارتند از) مرتبط با پژوهش حاضر(

هاي مدفون مالك اصلي براي پايش خوردگي و بازرسـي سيسـتم پـايش     در مورد لوله :هاي مدفون لوله (6-2) –
بندي و نحوه انتخاب نوع حفاظت متناسب با  كه درجه. ميزان اختالف پتانسيل زمين و خط لوله است براساس

  .ها نوع خاك نيز از اهميت برخوردار است بندي در اين طبقه. آمده استمحل در متن استاندارد 
  .اند ي مستغرق در اين بند آمدهها لولهمربوط به  مالحظات (6-4) –

در . هـاي موجـود اسـت    اي بـا توجـه بـه موقعيـت و حساسـيت      هـاي دوره  د پيرامون بازرسـي از اين استاندار 7بخش 
 ترين موارد مربوط به محدوده اين دسـتورالعمل در ادامـه بـه    به موارد زير اشاره شده است كه مهم 7هاي بخش  بخش زير

  .اند طور خالصه آمده 
اين آماربرداري بايستي در : اف در نقاط حساسداري اختالف پتانسيل ميان خط لوله و محيط اطرآماربر )7-1( –

پارامترهاي سيسـتم   براساسهاي زماني  بازه. هاي زماني مشخصي از سيستم حفاظت كاتديك صورت گيرد بازه
شامل نوع سيستم حفاظت كاتديك، ماهيت محيط اطراف خط لوله، وجود يا عدم وجـود جريـان الكتريسـيته    

هـاي آنـد گالوانيـك نيـز      دوره بازرسي و آماربرداري سيستم. گردد عيين ميسازه، ت برداري بهرهآزاد و وضعيت 

                                                      
1- INSPECTION STANDARD FOR MONITORING CATHODIC PROTECTION SYSTEMS (ORIGINAL EDITION DEC. 
1997) 
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 كـه  ايـن ي مشابه موجود در محل تعيين شده و عالوه بـر  ها سازهسازه مربوطه يا  برداري بهرهتاريخچه  براساس
عـالوه بـر    ضـمنا . از يك مـاه باشـد   تر بيشبايد داراي دوره بازبيني منظمي باشد، تحت هر شرايط نبايد  الزاما

هاي تقاطع خطوط لولـه بـا خطـوط لولـه قـديمي يـا        در محل خصوص بهاي، در بعضي موارد   هاي دوره بازرسي
در ايـن زيـر   . اي نيز انجام گيرد دوره اتفاقي و ميان صورت  بهنقاطي كه در معرض خوردگي قرار دارند، بازرسي 

تقاطع با مراكز آبي در اين دسـته قـرار   (تقاطع  هاي دار شده در محل ي پوششها لولهبازرسي براي  بخش دوره
   .ماه بيان شده است 2 )گيرد مي

نيازهـا و  : هـاي فلـزي مـدفون    آماربرداري اختالف پتانسيل ميان خط لوله و محـيط اطـراف بـراي لولـه     )7-2( –
رد هاي تقاطع خطوط لوله با عوارض مختلف در اين بخـش مـو   دار و محل هاي پوشش مالحظات مربوط به لوله

  .اند بررسي قرار گرفته
  هاي مسلح آماربرداري از سيستم حفاظت كاتديك بتن) 7-3( –
  1دور از ساحل اتتاسيسآماربرداري از  )7-4( –
  2ها بازرسي يكسوكننده )7-5( –
  بازرسي بستر خطوط لوله )7-6( –
  بازرسي آندها )7-7( –
 آماربرداري جريان الكتريسيته )7-8( –

 هاي بازرسي هدفمند و در مواردي كه احتمال شكستگي خطوط و يـا هـر   مالحظات و روشدر بخش هشتم از اين استاندارد 
در صورت مشاهده هرگونه شرايط غيرعادي يا مشكالتي كه احتمال بروز شكست را بـه همـراه   . نشتي وجود دارد، آمده است  گونه

. انجام موارد ذكر شده در اين بند توصيه شـده اسـت   دوره، براي تعيين دقيق مشكل احتمالي اي يا ميان هاي دوره دارند، در بازديد
  :برخي از شرايط غيرعادي عبارتند از

ي ديشد وي ناگهان شيافزا كننده سو كي يخروجي بازرس انجام هنگام در كهي صورت در :افزايش مقاومت مدار –
 بنـد  در كـار  نيـ ا انجام نحوه كه. يافت خواهد ضرورت مشكل محل و علت يافتن دهد، نشان مدار مقاومت در
 .است شده اشاره كامل طور به) 8-2(

 محـل  در سـرگردان  تهيسـ يالكتر انيـ جر كي يـ برقرار احتمال كهي موارد در :جريان الكتريسيته سرگردان –
-8( بنـد  در انيجر نيا منبع افتني يها روش. استي ضرور انيجر نيا محل و علت نييتع دارد وجودي بازرس

 .است آمده استاندارد) 3

 آزمايشات پيوستگي جريان الكتريسيته –

                                                      
1- Offshore 
2- Rectifiers 
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 هاي گالوانيك مشكالت احتمالي ناشي از نصب ناصحيح آند –

هاي مدفون و يا زير آب هنگامي كافي و مناسب خواهد بود كه تركيبي از دو سيسـتم   جا كه حفاظت كامل لوله از آن
از اين استاندارد، آزمايشات  9ر بخش دار كردن لوله و سيستم حفاظت كاتديك آن كامل باشند، د كنترل خوردگي پوشش

  :اند كه عبارتند از ارائه شده 1هاي مورد نياز براي تعيين كفايت پوشش لوله و بازرسي
 براسـاس  كـه  اسـت  لوله پوششيي كارا نييتع مهمي ها روش ازي كي :2لوله پوشش مقاومت نييتع شاتيآزما –

 در لوله خط از مشخص مقطع يك در ولتاژ و انيجر شدتي ريگ اندازه با پوشش، مقاومت ميمستقي ريگ اندازه
 .شود مي نييتع محل،

. اسـت  نيـي تع قابـل  زيـ ني سـنج  رايـ م روش كمـك  بـه  پوشـش  عملكـرد يي كـارا  زانيم: 3ييرايم شاتيآزما –
 .شد خواهد نييتع لومتريك طولي ازا بهيي رايم ثابت آن از كه شود ميي شكل ليتشك به منجر ها يريگ اندازه

 جسـتجو  يا و داده صيتشخ را مدفوني ها لوله پوششي ها يخراب دتوان مي روش نيا كمك به: 4رسونيپ روش –
ي خـوب  بـه  لوله افراط كه است همراه حيصح پاسخ باي موارد در تنها روش نيا كه است حيتوض به الزم. نمود

. باشـد  زين رطوبتي حاوي حد تاي ستيبا شيآزما مورد منطقه در خاك نيچن هم. باشد شده دهيكوب و پرشده
 .است آمده استاندارد B وستيپ در ستميس نيا از استفاده وي كاربر نحوه رامونيپ تر بيش اتجزيي

ي اديز حد تا و كرده عمل لوله طول در انيجريي رايم براساس ستميس نيا :C-Scan روش به پوششي بازرس –
 طـول  در كـه  رود يم راانتظ پوشش ريز در واقع لوله از تهيسيالكتر انيجر عبور با روش نيا در. است كياتومات
 رييـ تغي دارا لوله جداره پوشش كهي صورت در. شود كاسته انيجر شدت از لوله جداره مقاومت اثر بر لوله خط

 در انيجر شدت كاهش معمول طور  به. يافت خواهد شيافزا افت نيا سرعت باشدي خوردگ ترك يا و ضخامت
ـ  مـي  بيشـ  نيا بودن تر بيش صورت در كه كند يمي رويپ كيتميلگار روند يك از لوله خط طول  وجـود  دتوان

 در ستميس نيا از استفاده وي كاربر نحوه رامونيپ تر بيش اتجزيي. دانست محتمل را لوله پوشش دري مشكالت
 .است آمده استاندارد B وستيپ

 ازي يكـ  عنـوان  بـه  ديـ بازد نيـ ا رنـد يگ يم قرار نيزم از رونيب كه لوله خط ازي نقاط مورد در :5يدانيم ديبازد –
 .است مطرح كيكاتد حفاظت ستميسي بازرس همراه بهي اصلي ها يبازرس

 لوله خطوط مورد در استاندارد براساس و معمول طور  به شيآزما نيا :لوله خط طول در ليپتانس اختالف ثبت –
 مشـكل  بـروز  احتمـال  لوله خط ازي خاص محدوده در كهي موارد در. گيرد مي انجامي لومتريك يك فواصل در

 .شود انجام زيني متر 5/1 فواصل در است ممكن شيآزما نيا دارد وجود

                                                      
1- INSPECTION AND SURVEY FOR EFFICIENCIES OF COATINGS 
2- Coating Resistance Measurement 
3- Attenuation Test Method 
4- Pearson Method 
5- Visual Inspection (visual check) 
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  . شود هاي برداشت شده، را شامل مي بند دهم از اين استاندارد ضوابط و استانداردهاي مورد نياز براي ثبت و تحليل داده

 لوله در برابر خوردگي  خطوط شيپا - 5- 3.پ

هـر  . گيرند وجود دارند كه بسته به نياز مورد استفاده قرار مي يخوردگ شيهاي مختلف پا روشامروزه تعداد زيادي از 
از قبيل ميزان كل خوردگي، نرخ خوردگي، وضـعيت خـوردگي، تعيـين و تحليـل مـواد       خاصي، اطالعات  يك از اين انواع

هـاي فيزيكـي لولـه را بـه دسـت       توليد شده در فرآيند خوردگي و يافتن اثرات تخريب و افت ناشي از خوردگي در پارامتر
 .دهد شان ميها را ن هاي مختلف و مالحظات مربوط به آن اي از روش خالصه )5-3.پ(جدول . خواهند داد

  )IPS-I-TP-802استاندارد (هاي پايش خوردگي  ها و تكنيك روش -5-3.جدول پ
 كاربرد ارهايمعوهاسنجه روش

  يخط قطبش
)قطبش برابر در مقاومت( 

گيري اندازهييايميالكتروش قطبشمقاومتروشازوالكترودسهيادوكمكبهيخوردگسرعت
 شودمي

 معمول

 يكيالكتر مقاومت
 نيا كمك به و شود مي محاسبهشدهخوردهفلزمقداريكيالكترمقاومتراتييتغبهتوجه با

 .استنييتعقابليخوردگنرخروش
 معمول

 ليپتانس شيپا
 در لولهخطوطي برا حايترج( مرجعالكتروديكبهنسبتاژيآليافلزيكليپتانسراتييتغ

 )انتقالخطوطنهاستمناسبتيسا
 محدود

Corrosion coupon 
 در شدهنسبي شيآزما قطعه وزنراتييتغيابيارزقيطرازمعلومدورهيكدريخوردگزانيم

 نظرموردمحل
 معمول

 محدود يخوردگ از كنندهي ريجلوگتجمعياشدهخوردهفلزيهايونتجمعيبررس يليتحل
 معمول انيجرPHگيرياندازه يليتحل
 محدود انيجردرژنياكستجمع يليتحل
 معمول سطحي رو بر ها آن جستجووهااشعهنفوذكمكبهدرزهاوهاتركافتني يوگرافيراد
 معمول پاسخافتيدر و كيلتراسونآ امواجارسالقيطرازحفرهوتركوجودوفلزضخامتنييتع كيلتراسونآ

 اغتشاش زانيم شيآزما
 انيجر

 معمول سطحي بررسي براي سيمغناط مخصوص لهيم از استفاده

  قرمز مادون يربرداريتصو
 )يحرارتي عكسبردار(

 عنوانبه سطحيي دماي الگو هيتهوسطحتماماي يداخلسطحازينقاطيدماگيرياندازه
 لولهيداخلسطحتيوضعازيشاخص

 ندرت به

 يصوت بازتاب
 ال،يس يداخل ها حباب دنيترك ازيناشلرزشياوونيتاسيكاوليدلبهخطبيتخر،ينشت-الف

 ندرت به  شد خواهند شناختهصدابازتاببرهاآناثرقيطرازهاترك-ب

 ندرت به رمشابهيغي فلزالكتروددونيبمناسبكيگالوانانيجر صفر مقاومت با آمپرسنج

كنند مي جستجو راي خوردگ نديفرآ ازي ناشي ديتول دروژنيه گاز دروژن،يه سنجش يها لهيم يسنج دروژنيه ي ميپتروش صنعتدر
 است معمولي روش

  سنجش سوراخ
 )sentinel hole( 

  .دهد مي نشان را باشد دهيرس اتمام بهي خوردگ مجاز حد كهي زمان

  يخوردگ شيمديريت پا - 1-5-3.پ
اي كامـل و جـامع از امكانـات     به منظور پايش خوردگي خطوط لولـه موجـود و يـا در حـال سـاخت نيازمنـد برنامـه       

توانـد ضـامن كـاهش     صـورت يكپارچـه مـي     همچنين مديريت اين سيستم بـه . افزاري مورد نياز است تا نرمافزاري  سخت
  :اجزاي اين مديريت يكپارچه پايش خوردگي خطوط لوله عبارتند از. حوادث ناشي از خوردگي در شبكه خطوط لوله باشد
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 مناسبي استراتژ –

 مناسب زاتيتجه –

  انتظار موردي منيا –

 منتخب شيپا روش –

  :خصوصيات زير را داشته باشدبايستي  يخوردگ شيپااستراتژي يك برنامه جامع و كامل 
 شيپـا  زاتيـ تجه نـوع  و محـل يي شناسـا  موجود لوله خطوطي برا: شده نصب زاتيتجه نوع و محليي شناسا –

 .بود خواهد ثروم ها ريزي برنامه انجام و ستميس قوت نقاط وي ها يكاست نييتع دري خوردگ

 بـه  باتوجـه  شيپـا  دوره IPS-E-TP-820 اسـتاندارد  در شـده  ذكـر ي بنـدها  به باتوجه: شيپاي ها دوره نييتع –
 وي بازرسـ ي بند زمان جدول توان مي قيطر نيا از و شده نييتع آني بند طبقه و نظر مورد اتتاسيس ساختگاه

 .نمود نيتدو راي ا دوره شيپا انجام

 بخـش  ضيتعـو ي بـرا  نـه يبه زمـان  اي يـ خـوردگ  وقـوع ي نيب شيپ در عمدتا ها يابيارز نيا: شيپا روندي ابيارز –
 :يبرا فيوظا صيتخص. بود خواهد ثروم راستا، نيا در اقدام هرگونه يا لوله خط دهيد بيآس

  شده  نييتع شيپ از برنامه مطابق شيپا اتيعمل انجام از نانياطم •
  شده ثبت اطالعات بهي دسترس وي ساز رهيذخ  نحوه نيتضم •
  شده نييتعي ها دوره در جزييات پر گزارش ارائه •

  .اند مورد بررسي قرار گرفته IPS-I-TP-802باقي پارامترهاي مديريت يكپارچه خطوط لوله در استاندارد 
هاي اين دو بخـش   در بخش دوم مالحظات خاصي در مورد برخورد خطوط لوله با مراكز آبي و يا تداخل حريم –

 .است در نظر گرفته نشده

  انتخاب روش پايش -2-5-3.پ
، بايستي با توجه به هدف و محل نصب يا دهد مياطالعات محدود و خاصي در اختيار قرار  ي،هر روش كه اينباتوجه به 

گاه نيز براي كسب اطالعات مـورد نيـاز اجبـار بـر اسـتفاده از چنـد نـوع        . ، روش مناسب انتخاب گردداستفاده از سيستم
جديد و يا تغييرات مشخصـات   وقعيتي وضعيت سيستم در يك مكه هدف شناساي اينبسته به . خواهد بود سيستم پايش

امـا در  . ي مختلف و اطالعات متفاوتي براي تعيين روش مورد نياز هستندها باشد، روششناخته شده  سيستم در موقعيت
  .در موارد زير خالصه نمود توان ميمجموع اطالعات مورد نياز در شرايط مختلف براي انتخاب سيستم پايش را 

 .شوندي ريگ اندازهي ستيبا تر يطوالن بازه دري برخ و زمان ازي كوچك بازه در اطالعات ازي برخ: يريگ اندازه انزم –

 عيـ توز يـا  و مانـده  بـاقي  ضـخامت  ،ينـرخ خـوردگ   اي يكل خوردگ ليقب از: آمد خواهند دست  به كهي اطالعات –
 يداخل سطح دري خوردگ

 راتييتغ به پاسخ سرعت –
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 است طيمحي خورندگ زانيم شينماي برا شكل نيبهتر كه: لوله اطراف طيمح رفتار با ارتباط –

 نظر مورد طيمح در انجام تيقابل –

 لوله داخل اليس به توجه با محتملي خوردگ نوع –

 جينتا حيتوض و ريتفسي دشوار زانيم –

 شيپاي تكنولوژ سطح –

 ارائه شده است؛) 6-3.پ(هاي پايش خوردگي خطوط لوله در جدول  اي از مشخصات روش چكيده –

 )IPS-I-TP-802استاندارد (هاي پايش خوردگي خطوط لوله  روش مشخصات - 6-3.جدول پ

 يخروج اطالعات نوع يريگ اندازه زمان روش
پاسخزمان
 رييتغبه

 يخوردگ نوع انجام قابل طيمح

متوسط يكليخوردگ يا لحظه يكيالكتر مقاومت هاطيمحتمام  يعموم
عيسر يخوردگنرخ يا لحظه يقطب مقاومت تيالكترول  يعموم

ليپتانس گيري اندازه  يا لحظه
 صيتشخويخوردگتيوضع
 يخوردگنرخميرمستقيغ

 موضعي اي يعموم تيالكترول عيسر

كيگالوان گيري اندازه
 بدون آمپرسنج(

 )مقاومت
 موضعي اي يعموم تيالكترول عيسر يخوردگ تيوضع يا لحظه

 عيسري ليخ يليتحلي ها روش
 كل ويخوردگتيوضع
 تحت ستميس دري خوردگ

 يريگاندازه
عيسر معموال  يعموم ها طيمح تمام

 يا لحظه يصوتي ها روش
 صيتشخوتركگسترش

 ينشت
 ونيتاسيكاو عنو هر عيسر

 ون،يتاسيكاوترك،
يشدگ سوراخ ويابينشت

يحرارت گيري اندازه آهسته يدگيدبيآسعيتوز عيسر نسبتا يخوردگنوعهر  موضعي

 ينور زاتيتجه
ي دسترس بودن ايمح صورت در

 صورت نيا ريغ در ع،يسر
 آهسته

 موضعي ها طيمح تمام آهسته يدگيد بيآس عيتوز

 به وي ا مشاهده
)gages( درجه كمك

هنگام كار شروع ازمندي،ن آهسته
 است خط شدنخاموش

 نرخ ويدگيدبيآسعيتوز
 يخوردگ

 موضعي اي يعموم ها طيمح تمام آهسته

Corrosion coupon
 در ديباي طوالنزمان مدت

 باشد طيمحمعرض
 نحوه ويخوردگنرخمتوسط

 شدنخورده
 موضعي اي يعموم ها طيمح تمام آهسته

ي ها روش
 كيلتراسونآ

 عيسري ليخ
 وجود ياماندهباقيضخامت

 هاحفرهوهاترك
آهسته نسبتا  موضعي اي يعموم ها طيمح تمام

آهسته نسبتا يخوردگ كل يا لحظه يا عيسر دروژنيه نفوذ هاتيالكترولياداغيگازها
 اكسندهريغ

 يعموم

  محافظ يها سوراخ
Sentinel holes 

 آهسته مانده باقي ضخامت آهسته
درحايترجها،طيمح تمام
بخارياگازحامليها لوله  يعموم

 ها طيمح تمام آهسته يخوردگ عيتوز آهسته نسبتاً يوگرافيراد
 و حفره وجوداحتمال
 ها يخوردگترك
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  پايش منابع آب در معرض خطر نشت آلودگي -6- 3.پ

هاي احتمالي و پنهان در خطوط لوله واقـع در حـريم    در پايش منابع آب با ريسك باال، پايش به منظور اطالع از نشت
تغييـرات پارامترهـاي كيفـي آن    اي و منظم صورت گرفته و روند  صورت دوره  اين پايش بايستي به. صورت خواهد گرفت
در مرحله پس از نشت و وقوع آلودگي نيز، پايش منبع آبي در فاز اول براي تعيين شـدت آلـودگي،   . ثبت و بايگاني گردد

  . گيرد هاي تسكيني صورت مي و در فاز سوم براي هدايت فعاليت يساز در فاز دوم براي تعيين اثربخشي اقدامات پاك

 نجش در آبتركيبات نفتي مورد س -1-6-3.پ

شناسـايي   ،٢هاي پلي آروماتيك هيدروكربن و ١هاي نفتي گيري تحت عنوان كلي هيدروكربن تركيبات نفتي مورد اندازه
ييد سالمتي و اها در ت گيري آن ، اندازه3ترين مواردي كه بر اساس آخرين استانداردهاي جهاني مهم .شوند گيري مي و اندازه

اين تركيبات عموما شـامل مـواد سـمي و خطرنـاكي از     . اند ارائه گرديده )7-3.پ( پاكي آب ضروري است، به شرح جدول
  .باشند ها مي قبيل بنزن، تولوئن، نفتالن، آنتراسن و مشتقات آن

 گيري هاي نفتي مورد اندازه ترين تركيبات پلي آروماتيك هيدروكربن مهم -7-3.جدول پ

 نيالت نام يفارس نام فيرد نيالت نام يفارس نام فيرد

 Fluorantene فلورانتن Naphthalene  9 نفتالن 1
 Pyrene رنيپ m-Naphthalene  10 نفتالن-ليمت 2
 B(a)Anthracene آنتراسن e- Naphthalene  11 نفتالن ليات 3
 Chrysene زنيكر Acenaphthylene  12 لنياسنفت 4
 B(k)Fluoranthene فلورانتن Acenaphthene  13 )k(B اسنفتن 5
 B(b)Fluoranthene فلورانتن Florene  14 )b(B فلورن 6
 B(a) Pyrene رنيپ Phenantherene  15 )a(B فنانترن 7
     Anthracene آنتراسن 8

  اي از منابع در معرض خطر نشت برداري دوره نمونه -2-6-3.پ
. دار و متناسب بـا شـرايط اسـت    برداري و انجام آزمايشات هدف نكته مهم در تمامي مراحل پايش نشت آلودگي، نمونه

هـاي پـايش كيفـي     يـا دسـتورالعمل   4ASTMهاي متعددي از قبيل  برداري از منابع آب بايستي بر مبناي استاندارد نمونه
هـا   ترين مواد معرف حضور نفت در آب به همراه مقـادير حـداقل آن   برخي از مهم. ها صورت بگيرند ها و يا درياچه رودخانه

  .اند هاي شرب، صنعت و كشاورزي نيز در اين دستورالعمل مورد بررسي قرار گرفته هاي آب براساس استاندارد

                                                      
1- TPHs 
2- Aromatic Hydrocarbons(PAHs) 
3- Standard Methods, 21th Edition 
4- American Society for Testing and Materials 
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 )به منظور كنترل آلودگي نفتي(استانداردهاي پايش كيفي منابع آب جاري و مخازن -3-6-3.پ

ريزي كشور تحت  سازمان مديريت و برنامه 551شماره  ضابطهتواند براساس  ها مي چهپايش كيفي مخازن سدها و دريا
بـرداري   هـاي نمونـه   در اين نشـريه روش . انجام بگيرد »دستورالعمل اجرايي پايش كيفيت آب مخازن پشت سدها«عنوان 

هـاي   چنين مالحظات و دستورالعمل هم. برداري و آزمايشات الزم آمده است براي پايش شيميايي آب به همراه دوره نمونه
تحـت   ريـزي كشـور   سازمان مـديريت و برنامـه   522ي  ضابطه شمارههاي جاري نيز در  ها و آب مشابه، مربوط به رودخانه

كليه موارد الزم  به ها در اين دستورالعمل. قابل استفاده است »)جاري(هاي سطحي  دستورالعمل پايش كيفيت آب«عنوان
  :اشاره شده است موارد زير از قبيل

 برداري نحوه نمونه –

 برداري با توجه به حساسيت منبع دوره بازگشت نمونه –

 ها براي ثبت روند داري داده نحوه بايگاني و نگه –

 مقادير شاخص بسته به مصارف وابسته به منبع  –

 گيري آب ي نمونهها روش -4-6-3.پ

  :باشد وبيولوژيكي و راديولوژيكي به ترتيب زير ميگيري آب براي تجزيه شيميايي، فيزيكي ميكر هاي نمونه ترين روش معمول
 )ناپيوسته(اي  گيري لحظه نمونه - »الف«روش  –

 گيري مركب نمونه - »ب«روش  –

  )پيوسته(گيري مداوم  نمونه - »ج«روش  –
گيري از منابع آب بـه منظـور انجـام پـايش كيفـي و تعيـين تركيبـات         اي از استاندارد نمونه موارد اشاره شده خالصه

اين . است گيري تعيين شده ي نمونهها روشدر اين استاندارد اصول مشخص براي يكنواخت كردن . شيميايي در آن است
گيـري كـه در    واژه نمونـه .موارد خاص نيز كاربرد خواهد داشت در احتماالبوده و  اجراكار در مقياس عمومي قابل  ردستو

 :ه كار رفته مطابق تعريف زير خواهد بوداين استاندارد ب

  ».باشد نظر مورد ماده كل گر انينما كه ماده ازي قسمت آوردن دست به از است عبارتي ريگ نمونه«
  :نمونه است آوري جمعاين استاندارد شامل سه دستور كار براي 

باشد كه فقط معـرف خصوصـيات آب در    اي، از يك محل به خصوص مي آوري نمونه لحظه براي جمع »الف«ش رو –
 . باشد هاي راديولوژي مناسب مي هاي باكتريولوژي و برخي آزمون اين روش براي آزمون. گيري است زمان نمونه

هـاي نمونـه در فواصـل     باشد كه قسـمت  مي خصوص  بهآوري نمونه مركب از يك محل  براي جمع »ب«روش  –
ي مختلف يك منبع ها مكانآوري مقادير آب از  تواند از جمع نمونه مركب مي. شود زماني مختلف گردآوري مي

 .هاي مختلف تشكيل گردد هاي مختلف در زمان اي از آب گردآوري شده از محل و يا مجموعه
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گـردد كـه بـراي     گيـري انجـام مـي    يا چند ايستگاه نمونـه  از يك و) پيوسته(گيري مداوم  نمونه »ج«در روش  –
  .باشد هاي تجزيه مداوم آب مناسب مي دستگاه

  نكات مهم - 5-6-3.پ
گر خصوصيات واقعي منبـع اصـلي باشـد و     گيري به دست آوردن قسمت كوچكي از آب است كه نمايان هدف از نمونه

تنـاوب   ،گيـري  زمان نمونه، گيري نقاط نمونه تند ازين عوامل اساسي كه براي رسيدن به اين مقصود الزم است عبارتر مهم
  .گيري قواعد عمومي زير بايد به كار رود در هر روش نمونه .و حفظ تركيب نمونه تا زمان اجراي آزمايش ،گيري نمونه

 .است گرفته انجام برداشت عمل محل آن از كه باشندي ا نقطه در موجود تيوضع دهنده نشان ديبا ها نمونه –

 روش در نظـر  مـورد  تعـداد  به آزموني ريدپذيتجد امكان كه  ينحو به باشند مناسب حجمي دارا ديبا ها نمونه –
 .گردد فراهم مربوط آزمون

 رييتغ عدم تاميني برا الزمي ها مراقبت كه گردد نقل و حمل وي بند بسته آوري، جمع روش طبق ديبا ها نمونه –
 .باشد شده اعمال آن مورد در شگاهيآزما در هيتجز مرحله تا نمونه ژهيو اتيخصوص و باتيترك در

  يا لحظهي ريگ نمونه - »الف« روش -

  كاربرد دامنه 
o مخـازن،  ها، انوسياق ها، درياچه كوچك،ي نهرها و ها چشمه ها رودخانه ها، چاه« مانندي منابع آب ازي ريگ نمونه 

 تحـت ي ها يصاف و ها برج بخار،ي مولدها د،يتول و هيته مخازن و ظروف آب،ي مجار وي رسان آب شبكه خطوط
 .يكيولوژيراد يا وي كيولوژيباكتر ،يكيزيف ،شيمياييي ها آزموني برا »جو فشار ريز يا و اديز فشار

o استي بردار نمونه زمان و محل در موجود تيوضع و طيشرا گر انينما تنهاي ا لحظه نمونه كي.  

  يريگ نمونه مدت و تناوب 

مانند (كشي شده از يك منبع بزرگ آب  به منظور برآورد صحيح و منطقي از تركيب آب خام جاري در يك شبكه لوله
اي و يا تغييراتـي   براي پيشگيري از تغييرات درون لوله. باشد اي كه به قدركافي از ساحل درياچه دور مي در نقطه) درياچه

طـالع از  اآب ممكن است ايجـاد شـود و بـاالخره بـه منظـور كسـب        هاي فرعي كه به دليل نفوذ فاضالب به داخل شبكه
 .باشد گيري انفرادي با زمان تناوب طوالني مانند هر دو هفته و يا ماهيانه كافي مي تغييرات فصلي در كيفيت آب، نمونه

زمـان تنـاوب   از نزديك خط ساحلي چنين منبع آبي و يا رودخانه برداشـته شـود، بايـد داراي     ها نمونهكه   در صورتي
آن بسيار مهم است  مصرفتري از تغييرات حاصل در تركيب آب را كه در  هر روزه باشد تا بتوان اطالع دقيق مثالتر  كوتاه

  .به دست آورد
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  حرارت درجه ميتنظ 
o سـرد  چيمـارپ  كمـك  بـه ي سـت يبا شوند مي برداشته طيمحي دما از باالتر حرارت درجه در ها نمونه كه يهنگام 

  .ديرسان طيمح حرارت درجه به را آن حرارت درجه كننده
o نيچنـ  اسـت، ي طـ يمح حرارت درجه از ريغي گريد حرارت درجه ميتنظ به ازين آزموني ها روش ازي بعض در 

  .داد انجام آن بودن مشخص صورت در ديبا راي ميتنظ

  :معلق ذرات 
o ي داراي اصل منبع در موجود آب كه  يصورت در و شود مي برداشته معلق ذرات كردن جدا بدون معموال ها نمونه

ي نسـب  طـور   بـه  كـه  برداشتي طور ديبا را نمونه باشد وستهيپ هم به معلق مواد يا و ديكلوئ صورت  بهي مواد
  .باشد زين مواد نيا گر انينما

  نمونه حجم 
  .دارد تيارجح از نمونه تريل چهار برداشتني ول ،رسد يم نظر بهي كاف نمونه تريل دو برابر حداقلي حجم

  يريگ نمونه محل 

  روباز منابع -الف
o شود برداشته آبي سطحي ها كف از دينبا نمونه. 

o قيـ دق محـل  حيتشـر  آب،ي ها توده ريسا و مخازن ،ها درياچه نهرها، تيوضع در عيوس راتييتغ وجود ليدل به 
 يكنواخـت  تقريبا صورت به كه شود مخلوطي ا گونه به رودخانه آب كه يهنگام و نداشته امكاني ريگ نمونهي برا
ـ . بـود  خواهـد  مناسب شود برداشته آبي عرض مقطع از نقطه هر از كهي ا نمونه د،يدرآ  و نهرهـا  مـورد  دري ول

 معمـوال  و اسـت  اجياحتي تر بيش نمونه تعداد به ندارد وجود آب شدن مخلوط احتمال كه بزرگي ها رودخانه
  .شوند مي برداشتهي محل هر در رودخانه مقطع سطح يك مختلف عمق و عرض در ها نمونه نيا

o و رودخانـه  انشعاب از تر پايين راي ريگ نمونه محل ،يمحل طيشرا قيتطب و ازين مورد اطالعات گرفتن نظر در با 
 عمـل  نيـ ا چـه  چنـان . باشـد  گرفته صورت كامل اختالط كه ديكن انتخابي ا فاصله باي آلودگ هيتخل محل يا

 انشـعاب  محـل  از نيچنـ  هم وي آلودگ سرچشمه يا و رود انشعابي باال ازي ريگ نمونه است بهتر نباشد، مقدور
 محـل  از تر پايين لومتريك 5/4 تا 5/1 حدود دري ا فاصلهي كل طور  به .رديپذ صورتي آلودگ سرچشمه يا و رود

  ).باشد نداشته قرار فاصله نيا دري مهم اتتاسيس كهي صورت در( استي كافي آلودگ يا و انشعاب
o شده واردي هوا تا كرد آوري جمع آبشار يا و سد ردستيز از دورتر لومتريك دو حداقل فاصله در ديبا را ها نمونه 

 مشـابه،  منـابع  ريسا يا و اچهيدر مخازن، ازي ريگ نمونه هنگام در .باشد داشته را خروجي براي كاف زمان آب در
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 كوچكي ها انيجري ورود مناطق مانند باشد ينمي اصل منبع معرف كه ييها هيناح ازي ريگ نمونه از است الزم
 كـه ي صـورت  در مگـر  كـرد ي خـوددار  است ديشد راتييتغي دارا كهي ساحل مناطق يا و آب راكد مناطق آب،
  .باشدي ريگ نمونه برنامه از يجزئ نقاط، نيچني محل طيشرا و تيوضع اثر نييتع

o نقطـه  از قبـل  آب باتيترك دري احتمال راتييتغ تا شود برداشته نمونهي تعداد آب منبع هر از است تر مطلوب 
 .گردد نييتعي ريگ نمونه نهايي

  دهيسرپوشي ها انيجر -ب
o ي هـا  دسـتگاه  و فشـار  تحـت ي هـا  يصـاف  مخـازن،  ،يمجـار  ،يكش لولهي ها شبكه دري ريگ نمونه نقاط انتخاب

 و ها ركنندهيتبخ ،يسطحي كندانسورها ،يمعدن مواد ازي عار آب هيتهي ها دستگاه آب، شيميايي كننده سبك
 آن، شـكل  و واحدها از يك هر گرفتن قرار تيموقع ،يكش لولهي چگونگ تيرعا بهي بستگ كندانسوري ها لوله يا

 ديـ با و داشته واحد از آب انيجر عبور سرعت و دهد مي رخ آب خروج و ورود نيماب كهي راتييتغ و تيخصوص
  .باشد رفتهيپذ انجامي خوب به محل در كردن مخلوط عمل كه ديآ يم دست بهي هنگام معرف نمونه كرد دقت

o بـه  تـوان  مـي  داد، خواهد قرار دسترس در را آب عايسر كه اتصاالت ازي يك يا و ريش ازي كش لوله شبكه يك در 
 لولـه  ديـ با نباشـد ي كـاف  آب انيـ جر شدت كهي صورت در. نمود استفاده مناسبي بردار نمونه محل يك عنوان
 لولـه  قطـر  درصـد  25 حدود در( شود افزوده انيجر شدت تا برد فرو آب لوله داخل دري مسافت راي ريگ نمونه

  )متر ميلي 100 تا حداكثر

  نمونه حامل ظروف 
o آثـار  و نماييـد  زيـ تم كيسولفوكروم داغ محلول با سپس و شسته زكنندهيتم مواد با ابتدا راي ريگ نمونهي بطر 

 اثـر  كـردن  برطـرف ي بـرا  سپس وي كش آب شده ريتقط دو بار مقطر آب توسط را ظرف در زكنندهيتم محلول
 خاتمـه  در. ديـ ده شستشو كيترين دياس قيرق محلول با كرومات مانده باقي در موجودي احتمال نيسنگ فلزات
  .شود خشك ديبگذار و كردهي كش آب شده ريتقط دو بار مقطر آب با را ها يبطر

o غلظت جاديا تا ميسد وسولفاتيتي مقدار باشد، كلر مانده باقيي حاو شده برداشته نمونه در آب كه  يصورت در 
ي بعـد ي مصـرف  مـواد  با وسولفاتيت كهي حالت دري ول .ديكن اضافه نمونه هر به تريل در گرم يليم 100ي بيتقر

  . كرد حذف را مرحله نيا توان مي كند مزاحمت و اختالل جاديا احتماال
o و ديبپوشـان  شدن آلوده ازي ريجلوگي برا )يومينيآلوم(ي فلز ورق با راي بطر گردن و سر و بسته راي بطر در 

 گراد يسانت درجه 121 حداقلي دما با وكالوات يا و گراد يسانت درجه 170 حداقلي دما با خشك داغي هوا در
  .ديكن زهياسترل قهيدق 15 مدت به
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o يـك  سـپس  و كـرد  شلي كم آني احتمال دنيترك ازي ريجلوگي برا راي بطر پوش در ديبا مدت نياي ط در 
 .ديده قراري بطر دهانه جداره و يا شهيش در نيب مينيآلوم ورق از نوار

  
  

  نمونه انتقال وي گذار برچسب 
 بـر  يـا  و اسـت  شده مات و زده سمباده نوشتن جهت قبال كه شهيش ازي قسمتي رو بر را ريز مشروحه اطالعات  -الف

  :ديسيبنو ظروف به متصلي كاغذ يا وي ا پارچه برچسب يا و دار چسب برچسب كي يرو
o نمونه شماره 

o يريگ نمونه زمان و خيتار 

o نمونه منبع 

o شده برداشته نمونه كه نقطه همان از آن كمك بهي گريد فرد كه يطور  به كامل، جزييات با(ي ريگ نمونه نقطه 
 ).بردارد راي دوم نمونه بتواند است

o يريگ نمونه لهيوس در اليس انيجر سرعت و حرارت درجه 

o نمونه حرارت درجه 

o شده افزوده محافظ مواد مقدار و نوع 

o صحراييي ها آزمون(ي ريگ نمونه محل در شده انجامي ها آزمون جينتا( 

o ريگ نمونهي امضا  
 م،يس با را آن ونقل حمل نيح در نمونه تراوش ازي ريجلوگي برا و كرده محكم خود محل در را نمونه ظروف در  -ب

  . ديببند سمانير يا و نوار
o درصد يك معادلي حجم نمونه از نظر مورد حجم با آن كردن پر از پس كه باشدي ا اندازه به ديبا نمونه ظروف 

  باشدي خال عيما انبساط جهت آن تيظرف از
 جداگانـه ي هـا  محفظـه ي دارا جعبـه  نيا كه شود انجام) يچوب حايترج( جعبه در ديبا نمونه ظروف نقل و حمل  -ج

 مـواد  يـا  و نمـد  شـده،  مچالـه  كاغذ با نمونه ظرف اطراف در آني فضا هيبق و بوده نمونه ظروف از يك هري برا
 يـا  وي كيپالست فوم يا و اره خاك ،يفنري ها رهيگ لهيوس به خود محل در نمونه ظرف يا و شده پري گريد مشابه
  .شود مستقر آن مشابهي مواد

 متصـل  آن بـه  برچسب يا و كارت توسط يا و نوشته جعبه ظرف دو در واضح طور  به را رندهيگ و فرستندهي نشان  - ه
  :مانندي اخطار وي حيتشري ها برچسب لزوم صورت در و ديكن
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 زدن يـخ  از« عبـارت  ردس يهوا در و ،»باال به رو قسمت نيا« ،»شود حمل با دقت« ،»شهيش« ،»عيما« ،»يشكستن«
  .ديبچسبان آني رو بر ديآ يم در منجمد صورت  به عمدا كهيي ها نمونه ياستثنا به زين را ،»شودي ريجلوگ

  تجزيه، تحليل و تفسير نتايج و مقايسه با مقادير استاندارد -6-6-3.پ
شـاخص آلـودگي در نظـر     عنـوان   بـه را  1هـا  PAH المللـي تركيبـات متفـاوتي از    منابع و مراجع مختلف داخلي و بين

اند كه از  شناسايي و معرفي گرديده تاكنون PAHبا توجه به منابع و مراجع معتبر مذكور بيش از يكصد تركيب  .گيرند مي
شـده   بـرده  نـام هاي آلودگي نفتي در منابع و مراجـع اسـتاندارد    ين شاخصتر مهمعنوان   بخشي از تركيبات به ها آنميان 
 .است

 1053شـماره   داتحاديه اروپا، سازمان بهداشت جهـاني و اسـتاندار  استاندارد حفاظت محيط زيست آمريكا، استاندارد 
اسـتانداردهاي معتبـر جهـت مقايسـه نتـايج آزمايشـات        عنـوان   بهند توان ميموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 

اغلب استانداردهاي مـذكور و از جملـه    كه اينتوضيح . ي برداشتي از منبع آب مورد نظر، مورد استفاده واقع شوندها نمونه
در ليتـر   گـرم  ميلـي  0002/0را برابـر   PAHsموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حداكثر مقدار  1053استاندارد 

  .اند اعالم نموده
  
  

                                                      
1 -Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ( آروماتيك هاي پلي هيدروكربن ) 



 

 4پيوست 4

 يپاكساز يابزارها و ها روش يمعرف
  آب منابع يها ميحر از ينفت مواد
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  آب منابع يها ميحر از ينفت مواد يپاكساز يابزارها و ها روش يمعرف - 4پيوست 

  و پاكسازي مواد نفتي آوري جمعي ها روشتشريح  - 1-4.پ

  ي فيزيكيها روش -1-1- 4.پ

 1ييابي طبيعي توسط محيط طبيعباز -1-1-1-4.پ

  هدف -
ي آن منطقه، يا فقدان روش اثبات شـده مناسـب   ها ويژگيمحيط زيست با توجه به  تر بيشبراي جلوگيري از تخريب 

 .شود مين جايي نفت از محل آلوده شده انجام همنطقه آلوده، هيچگونه فعاليتي براي جاب سازي پاكبراي 

 تشريح روش -

تـا   گيـرد  مـي قـرار   اي دورهي ها ارزيابيفقط منطقه آلوده شده مورد . شود ميجايي نفت انجام ن ههيچ اقدامي براي جاب
 .نفت در آن بررسي شود اتتاثيرميزان 

 نوع منبع آبي -

 .اين روش در تمام منابع آبي قابل استفاده است

 ارد استفادهمو -

 يا مناطق با دسترسي محدود، در مناطق دورافتاده •

عنوان مثال در نشت بنـزين كـه     به(ها باشد  تر از ساير روش هنگامي كه نرخ پاكسازي و بازيافت طبيعي سريع •
 )سرعت تبخير بااليي دارد

 .هنگامي كه حجم نشت كم باشد •

 .تر باشد ماندن مواد نفتي بيش يهاي پاكسازي از باق منفي روش ثرهايدر مواردي كه ا •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

هاي در معرض  اين روش در مواردي كه تردد موجودات زنده در اطراف محيط آب زياد بوده و يا احتمال استفاده گونه
 .د بسيار مضر باشدتوان ميخطر از آب وجود دارد 

 محيطي اثرات زيست -

  .محيطي نفت است به اندازه اثرات زيست
                                                      

1- Natural Recovery 
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 1صحراييي تجاري و ها بوم يكارگير هب -2-1-1-4.پ

 هدف -

دادن، انحراف مسير يا سد كـردن مسـير حركـت     ، تغيير مسيرمحدود كردنكنترل حركت نفت آلوده بر سطح آب با 
 .هاي نفتي است لكه

 تشريح روش -

اي كه مانعي در مسـير حركـت نفـت     گونه به  ،)Boom(در اين روش با قرار دادن ابزارهاي شناور مخصوصي به نام بوم 
بـراي  . نماينـد  آوري آن در يك منطقـه خـاص مـي    آب باشد، اقدام به محدودسازي گسترش نفت و جمعشناور در سطح 

گيرند كه مانع حركت نفت بر روي آب شده و نفت تـا   اي قرار مي محدود كردن مسير حركت لكه نفتي اين ابزارها به گونه
اي قـرار   ن مناطق حساس، اين ابزارها به گونهبراي جلوگيري از آلوده كرد. شود آوري در آن منطقه محدود مي زمان جمع

تر بوده  چنين اين ابزار براي انتقال نفت به مناطقي كه جريان آب آرام هم. گيرند كه سبب تغيير مسير لكه نفتي گردند مي
 . شوند تري به آن منطقه وجود دارد، استفاده مي و يا امكان دسترسي راحت

 نوع منبع آبي -

شـود   تـر  بيش متر بر ثانيه 4/0هنگامي كه سرعت جريان آب از . دارد كارگيري بهبع آبي قابليت اين روش در تمام منا
 . شود استفادههاي سريع بايد  در آب گذاري بومي ها تكنيكدر اين صورت از . اين روش كارايي نخواهد داشت

 موارد استفاده -

هاي به مراقبـت و   بوم. براي بازيافت مواد نفتي از آب نيازمندند ها بومنفت به كمك  آوري جمعي ها روشتمامي  تقريباً
در حين عمليات بايد خارج  ها آنهاي جمع شده در پشت  مثال نخاله عنوان  به. ويژه در حين استفاده نيازمندند داري نگه

ـ  مـي مقـادير زيـاد   گيرند چرا كه جمع شـدن بنـزين در    بنزين مورد استفاده قرار نمي آوري جمعبراي  معموال .شوند د توان
نشـاني بـراي    اما در صورتي كه سالمت عمومي در خطر باشد اين روش بـه همـراه اسـتفاده از فـوم آتـش     . خطرناك باشد

 .بنزين نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت آوري جمع

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

بايد به نحوي بـه كـار    ها بومچنين  هم. با اثرات منفي زيادي همراه نيست ها بومنقاط نصب مهارهاي  داري نگهنصب و 
بايسـتي   هـا  بـوم چنين تردد به محل نصـب   هم. نامناسب مواد نفتي باعث تشديد بحران نشود آوري جمعگرفته شوند كه 

  .منطقه داشته باشد وحش اتيححداقل تداخل را با 
                                                      

1- Booming 
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 يطيمح ستيزاثرات  -

  .افراد بر سطح آب كنترل شود، اثرات اين روش بسيار كم است اگر روند فعاليت و تردد

 1گير گير، سرباره هاي كف استفاده از پمپ -3-1-1-4.پ

 هدف -

 )با توجه به اختالف جرم حجمي آن با آب(نفت شناور بر روي سطح آب  كردن جمع

 تشريح روش -

گيري وجـود   متفاوت از ابزارهاي كفنوع  5. گيرند براي اين منظور ابزارهاي مكانيكي مخصوصي در سطح آب قرار مي
يا بر روي  صورت مجزا در ساحل،  توانند به اين ابزارها مي .فيوژ، غرقاب و نوارييآبگردان، مكنده، سانتر: دارند كه عبارتند از

براي جمع كردن نفـت توسـط ايـن ابزارهـا، ابتـدا نفـت بـا        . كشتي در آب و يا به تنهايي در روي آب به فعاليت بپردازند
هـاي مخصـوص هـدايت     ها در يك منطقه جمع و محدود شده و سپس با كمك اين ابـزار بـه درون تانـك    استفاده از بوم

بنابراين براي . آوري خواهد شد آوري شده، مقدار زيادي آب آلوده به نفت نيز جمع در اين روش همراه نفت جمع. شود مي
 .در نظر گرفته شده باشدآوري شده بايد محل مناسبي  داري و تصفيه نفت جمع نگه

 نوع منبع آبي -

هاي درختان سـبب عبـور    موج، جريان تند آب، گياهان شناور و كنده. اين روش در تمام منابع آبي قابل استفاده است
 .دهند ميشده و كارايي اين روش را كاهش  ها بومنفت از 

 موارد استفاده -

 .مع كردن در يك نقطه باشدهنگامي كه مقادير قابل توجهي از مواد نفتي قابل ج

اما در صورتي كه سالمت عمـومي  . شود آوري بنزين به كمك اين روش، معموال به دليل مخاطرات آن انجام نمي جمع
 .آوري بنزين نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت نشاني براي جمع در خطر باشد اين روش به همراه استفاده از فوم آتش

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

 .منطقه نداشته باشد وحش اتيحرفت و آمد به محل عمليات بايستي تداخلي با 

 يطيمح ستيزاثرات  -

 .اگر روند فعاليت و تردد افراد بر سطح آب كنترل شود، اثرات اين روش بسيار كم است

                                                      
1- Skimming 
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  ها و اسكيمرها آوري نفت نشت شده شامل بوم استفاده از تجهيزات جمع - 1-4.پشكل 

 1غشاها و ها جداكننده از ستفادها -4-1-1-4.پ

  هدف -
 جلوگيري از ورود نفت به يك منطقه حساس و يا هدايت جريان نفت به يك محدوده مشخص

 تشريح روش -

هـاي   فـنس  ند خـاك، توان مي اين عامل جداكننده. شوند ميمانع عبور نفت از يك محل مشخص  معموالموانع فيزيكي 
دست ضـروري بـود و يـا جريـان آب زيـاد باشـد از سـدهاي         آب پايين تامينهنگامي كه . و يا يك كانال باشند ،دار سوراخ

 .شود مييا سدهاي روگذر شونده استفاده ) در جريان آرام(زيرگذرنده 

 نوع منبع آبي -

چنـين بـراي    مهـ . شـود  مـي هاي بسـته از ايـن روش اسـتفاده     ي خشك، نقاط كم عرض در محدودهها درهدر نهرها و 
نيـز ايـن روش بـه كـار      شـوند  مييي ريخته ها تاالبيا  ها درياچهنهرهايي كه به  ها دهانهجلوگيري از گسترش آلودگي در 

 .شود ميگرفته 

 موارد استفاده -

 كند هنگامي كه جريان مواد نشت يافته نقاط حساس را تهديد مي

ترين استراتژي براي دور نگه داشتن مواد نشـتي از نقـاط   رثومدر صورتي كه مانع ايجاد شده تخريب نشود، اين روش 
  .حساس خواهد بود

                                                      
1- Barrier/Berm 
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 هاي بيولوژيكي محدوديت -

دسـت   نيـاز آبـي پـايين    نچنـي  هـم . ها باشـد  تا حد امكان محل ايجاد مانع بايستي درو از نقاط حساس از قبيل باتالق
 .شودبايستي همواره مورد توجه باشد تا از خشك شدن مناطق حساس جلوگيري 

 يطيمح ستيزاثرات  -

جريان كم آب ممكـن اسـت سـبب    . ممكن است سبب به هم خوردن نظم در محل رودخانه يا مناطق اطراف آن شود
 رودخانه شود دست پاييناختالل در زندگي موجودات آبزي 

 1نفت فيزيكي محدود كردن -5-1-1-4.پ

  هدف -
چنين براي هدايت حركت نفـت شـناور بـه     هم  آب،هاي سطح  آزاد كردن مواد نفتي محبوس در ميان گياهان و نخاله

 كننده نفت و يا دور كردن آن از نقاط حساس واقع در مسير  آوري جمعسمت ابزارهاي 

 تشريح روش -

در چنـين شـرايطي مـواد    . شـوند  مـي هدايت  آوري جمعمواد نفتي محبوس به كمك جريان آب يا هوا به سمت نقاط 
 .بدهند ونيامولسنفتي ممكن است با آب تشكيل 

 نوع منبع آبي -

و نهرهايي كه دسترسي به مسيل يـا   ها رودخانهدر طول  كه جريان آب خيلي كم است، و مخازن كوچك ها درياچهدر 
 .شود مياز اين روش استفاده  سكوهاو  ها اسكلهمانند  ساز انساني ها سازهسواحل آن وجود دارد و يا در كنار 

 ارد استفادهمو -

 كم آبهاي  در جريان •

 ي به سمت تجهيزات بازيافتها بومهدايت مواد جمع شده در پشت  •

 ها و حتي سواحل بدنه آبي محبوس شده باشد هنگامي كه مواد نفتي سيار ميان گياهان نخاله •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

  بدون محدوديت

                                                      
1- Physical Herding 
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 يطيمح ستيزاثرات  -

هـاي زيـرين بدنـه     آلوده اليه يوال گلنيز با نفت آغشته شود و اين  يوال گلدر اين روش ممكن است مقدار زيادي از 
 .آبي را آلوده نمايد

 1يانساني روين كمك با دستي يساز پاك -6-1-1-4.پ

 هدف -

  تميز كردن نفت روي سطح آب با كمك ابزارهاي دستي و نيروي انساني 

 تشريح روش -

و نيـروي انسـاني ماننـد اسـتفاده از دسـت، بيـل،        در اين روش نفت شناور بر سطح آب، با استفاده از ابزارهاي دستي
در ايـن  . شـود  ميشده و در مخازن مخصوص قرار داده  آوري جمعكننده نفت و غيره  چنگك، سطل، پارچه، پدهاي جذب

 شود مينفت استفاده ن آوري جمعروش از ابزارهاي مكانيكي براي 

 نوع منبع آبي -

 گيرد ميدر تمام منابع آبي مورد استفاده قرار 

 موارد استفاده -

 حجم مواد نفتي نشت يافته كم تا متوسط باشد •

 .اند كه با دست قابل برداشت هستند هاي نيمه جامد يا جامدي داده مواد نفتي سنگين تشكيل توده •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

 .بايستي محدود گردد) يا محل رويش گياهان سطحي ها تاالب(رفت و آمد در نقاط حساس 

 يطيمح ستيزاثرات  -

 .اگر روند فعاليت و تردد افراد بر سطح آب و مناطق اطراف كنترل شود، اثرات اين روش بسيار كم است

                                                      
1- Manual Oil Removal 
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   و تجهيزات ابتداييبا كمك نيروي انساني  ها درياچهنفت از سطح و سواحل  آوري جمع - 2-4.پشكل 

 1زاتيتجه كمك با مكانيكي يساز پاك -7-1-1-4.پ

 هدف -

 هاي بدنه آبي با تجهيزات سنگين نفت روي سطح آب و رسوبات كف و كناره آوري جمع

 تشريح روش -

سنگين ماننـد بيـل    آالت نيماشنشين شده در آب يا مناطق ساحلي با استفاده از در اين روش نفت سطحي و نفت ته
جـا شـده توسـط ايـن ابزارهـا بـه       خـاك و آب آلـوده جاب  . شـود  مي آوري جمعجابجا و .. .، گريدر وبولدوزرمكانيكي، لودر، 

در سـاحل   توان مينفت سطحي روي آب، اين تجهيزات را  آوري جمعبراي . شود ميي ديگري براي تصفيه منتقل ها مكان
 .نمود آوري جمعمواد نفتي سنگين يا جامد شده را  ها آنهاي باري مخصوص قرار داده تا بتوان به كمك  يا روي قايق

 نوع منبع آبي -

و  هـا  درياچهخشكي، در تمام مناطقي كه بتوان با اين تجهيزات به رسوبات دسترسي داشت و بر روي آب، در بر روي 
 .انباشته شده است ها آنو در نقاطي كه نفت در  ها رودخانه

 موارد استفاده -

 .و منتقل شوند آوري جمعهنگامي كه حجم زيادي از رسوبات آلوده شده بايستي  •

اند عمليات برداشت صورت گيرد كـه   داشت كه تنها تا عمقي كه مواد نفتي نفوذ كردهدر سواحل بايستي دقت  •
 .هنگام استفاده از تجهيزات سنگين، دشوار خواهد بود

                                                      
1- Mechanical Oil Removal 
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دهد، بايستي از ايـن روش بـا احتيـاط     هنگامي كه برداشت حجم زياد رسوبات احتمال فرسايش را افزايش مي •
 .استفاده نمود

 .داراي ذخاير فرهنگي هستند، به اخذ مجوز نياز خواهد داشتدر مناطقي توسعه يافته يا 

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

هاي در معـرض خطـر، ممكـن اسـت      يا محدوده گونه ها تاالبهاي حساس از قبيل  ورود تجهيزات سنگين به محدوده
 .ممنوع باشد

 يطيمح ستيزاثرات  -

اگـر  . بايد در منطقه حضور داشته باشند ها آناد براي فعاليت اين تجهيزات بسيار سنگين هستند و تعداد زيادي از افر
 سـازي  پـاك هر چند اين روش به دليل . رساند ميخاك آلوده شده بدون جايگزيني از منطقه خارج شود به محيط صدمه 

ايـن روش  هايي كه در منطقه وجود دارد توسـط   تمام ميكرواورگانيزم بايتقرست، اما ها روشكامل منطقه يكي از بهترين 
آلوده ممكن اسـت بـه ديگـر نقـاط      جا نشده هجابي ها خاكجريان آلودگي از مناطق آلوده و يا . گيرند ميقرار  تاثيرتحت 

 .رودخانه يا منبع آبي نيز سرايت نمايد

 1ها كننده جذب از استفاده -8-1-1-4.پ

 هدف -

 .حركت لكه نفتي استپاك كردن نفت از سطح آب با قرار دادن مواد نفت دوست در سطح آب و يا در مسير 

 تشريح روش -

تا در يك فرآيند طبيعي نفت را جذب خـود   ،شوند ميدر اين روش مواد جذب كننده نفت بر روي سطح آب قرار داده 
نوارهـاي پهـن    صـورت   بـه (اين مواد در اشكال مختلـف  . يي نفت را از آن جدا نمايندها روشنموده و بعد از آن به وسيله 

رفته، ميزان انـرژي در  كار  بهاين مواد به نوع ماده جاذب  يريكارگ بهاثربخشي . شوند ميتوليد ..) . ان وي غلتها بومشونده، 
از  هـا  كننـده  جـذب تصفيه تمام اين . چنين چسبندگي نفت بستگي دارد نفت از اين ابزارها و هم جدا كردندسترس براي 
 اجباري است ها آن آوري جمعآلودگي بعد از 

 نوع منبع آبي -

 گيرد ميدر تمام منابع آبي مورد استفاده قرار 

                                                      
1- Sorbents 
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 موارد استفاده -

 .است مدنظردر حركت بوده و حذف و انتقال مواد نفتي از محدوده  كامال افتهينشت هنگامي كه مواد نفتي  •

 .ها داشته باشد لكه نفتي بايستي چسبندگي و ضخامت كافي را براي جذب شدن توسط جاذب •

 .شود ميهاي حساس استفاده  انويه نفت در محدودهث يساز براي پاكعنوان روشي  معموال به •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

  .به همراه داشته باشد وحش اتيحعمليات نبايد مزاحمتي براي مناطق حساس يا 

 يطيمح ستيزاثرات  -

اين ابزارها توانايي  كه يزمانچنين  هم. شود مياين ابزارها صدماتي به محيط وارد  آوري جمعو  كار گذاشتندر هنگام 
 . گذارد ، نفت در مناطق آلوده باقي مانده و اثرات منفي به جاي ميدهند ميجذب نفت خود را از دست 

  

  
  استفاده از مواد جاذب نفت براي كاهش آلودگي نفت  -3-4.پ شكل
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 1مكش قيطر از نفت سطحي آوري جمع -9-1-1-4.پ

 هدف -

  ها بان هيسا ريز در واقع آب از يا و آب سطح روي بر منطقه يك در شده انباشته نفت آوري جمع

 تشريح روش -

 از آن اندازه. نمايد مي آوري جمع آب سطح روي از را نفت مخصوص، سر يك كمك با مكنده دستگاه يك روش اين در
 ايـن . اسـت  ريـ متغ بمكـد  نيـز  را آلـوده  هـاي  سنگ تواند مي كه بزرگ دستگاه يك تا كم گنجايش با كوچك دستگاه يك

 مـورد  همزمانطور   به ابزار مكنده سرطرف  به سطحي نفت هدايت براي ها بوم و آبپاش هاي دستگاه با توانند مي ها دستگاه
 .بگيرند قرار استفاده

  نوع منبع آبي -
هـاي   تـوان ايـن تجهيـزات را بـر روي كشـتي بـه درون آب       مـي . تواند مورد استفاده قرار گيـرد  در تمام منابع آبي مي

ها مشكل است با  صورت دستي در نواحي كه دسترسي به آن  هاي بزرگ انتقال داد، يا با استفاده از كاميون و يا به چهدريا
 .كمك افراد حمل كرد

 موارد استفاده -

 .هاي مختلف و يا در ميان گياهان گير كرده و يا در نقاط دور از دسترس قرار گرفته باشد هنگامي كه مواد نفتي در اليه

 .گيرند به جاي اسكيمرها نيز مورد استفاده قرار مي معموالمواد نفتي واقع در سطح  آوري جمعدر 

 .به نقاط دسترسي در سواحل نياز خواهد بود معموال

 .نشاني نياز خواهد بود بنزين به مالحظات خاصي از قبيل استفاده از فوم آتش آوري جمعبراي 

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

 .در نقاط حساس بايستي اعمال گردند ژهيو  بهص رفت و آمد ي خاها محدوديت

 يطيمح ستيزاثرات  -

 .اگر روند فعاليت و تردد افراد بر سطح آب كنترل شود، اثرات اين روش بسيار كم است

                                                      
1- Vacuum 
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 1نفت به آغشتهي ها نخاله آوري جمع -10-1-1-4.پ

 هدف -

 ها رودخانهراف خاك و شاخ و برگ و گياهان شناور آلوده از سطح آب و نواحي اط آوري جمع

 تشريح روش -

 آوري جمعو گياهان آلوده به نفت از محدوده عملياتي و سطح آب  ها خاكدستي و يا مكانيكي  صورت  بهدر اين روش 
  .شوند كن شهيربراي اين منظور ممكن است برخي از درختان و گياهان آلوده نيز . يابند ميشده و انتقال 

 نوع منبع آبي -

  .گيرد ميدر تمام منابع آبي مورد استفاده قرار 

 موارد استفاده -

اند كه پتانسيل رهاسازي اين مواد در طول  هاي سطح آب به حدي آغشته به مواد نفتي شده در مواردي كه گياهان و نخاله
 .ه مربوطه را ايجاد كنندگا هاي حياتي در زيست زمان، مشكالت زيبايي محيط و يا ايجاد مخازني از آلودگي براي ارگانيسم

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

محيط اطـراف و رفـت و آمـد در نقـاط      يخوردگ دستدر اين روش هنگام برچيدن پوشش گياهي آلوده شده، ميزان 
 .حساس محدود و كنترل گردد

 يطيمح ستيزاثرات  -

  زياد نخاله ريمقادجايي  ههنگام استقرار تجهيزات براي جاب خصوص بهصدمات فيزيكي به مناطق 

 2آلوده رسوبات اصالح و آوري جمع -11-1-1-4.پ

 هدف -

بـه نحـوي كـه رسـوبات آلـوده       ها آنانجام اصالحات در رسوبات آلوده شده از طريق افزايش سطح و يا مخلوط كردن 
  .قرار گيرند طبيعي در سطح يساز پاكاعماق براي قرارگيري در معرض 

  
 

                                                      
1- Debris Removal 
2- Sediment Reworking 
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 تشريح روش -

جا كـرده يـا رسـوبات نزديـك بـه سـاحل را        هتجهيزات سنگين، شن و ماسه سواحل را جابدر اين روش با استفاده از 
 نمايند ميجا و سپس تصفيه  هجاب

 نوع منبع آبي -

 در هر منبع آبي كه امكان حضور تجهيزات سنگين در آن منطقه وجود داشته باشد

 موارد استفاده -

در سـواحلي كـه امكـان برداشـت      معمـوال (نفتي هستند بندي ماسه تا شن كه آلوده به مواد  در سواحل با دانه •
 )رسوبات به دليل پتانسيل فرسايش وجود نداشته باشد

 .اند مناسب است براي سواحلي كه مواد نفتي در ترازهاي باالتر از تراز نرمال آب نشت كرده •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

گـاه پرنـدگان    يا نزديك زيسـت ) آزاد يا پرورشي(ماهي هاي آب شرب يا كشاورزي، مناطق پرورش  گير در نزديكي آب
  .شود مياستفاده از اين روش پيشنهاد ن

 يطيمح ستيزاثرات  -

موجـوداتي كـه در اعمـاق خـاك زنـدگي       ، به دليل مخلوط كردن نفت نشت كرده در اعماق با شن و ماسه در سـطح 
در برقراري تعادل در زنـدگي   ريخاتر طول زمان سبب تكرار اين روند د. دچار اختالل در زندگي خود خواهد شد كنند مي
 .ند به ساير مناطق نيز نشت كنند و سبب گسترش آلودگي شوندتوان ميمواد آلوده جاري . خواهد شد ها آن

 1آوري گياهان آغشته به مواد نفتي جمع - 12-1-1-4.پ

 هدف -

مـزمن در منطقـه يـا آلـوده كـردن      پيشگيري از ايجاد آلودگي  منظور  بهكندن و خارج كردن گياهان آلوده از منطقه 
 .منطقه است وحش اتيح

 تشريح روش -

 .شوند مي كنده يا و بريده دستي صورت  به يا مخصوص ابزارهاي از استفاده با آلوده گياهان روش اين در

                                                      
1- Vegetation Removal 



 251  07/10/94    آب منابع يها ميحر از ينفت مواد يپاكساز يابزارها و ها روش يمعرف -  4 وستيپ

 

 نوع منبع آبي -

 .يي كه در آن پوشش گياهي انبوه يا شناور روييده استها مرداب

 موارد استفاده -

 .بيش از تخريب پوشش گياهي باشد وحش اتيريسك آلودگي ناشي از نفت چسبيده به گياهان براي حهنگامي كه  •

 .وجود نداشته باشند تر كمي جايگزين با اثرات مخرب ها روشهنگامي كه  •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

  .مداوم پايش گردد صورت  بهعمليات بايستي براي حداقل سازي اختالط رسوبات و تخريبات محتمل، 

 يطيمح ستيزاثرات  -

اي كه گياهان آن كنـده شـده اسـت،     در منطقه. شود كندن گياهان سبب از بين رفتن برخي از حيوانات در اين محيط مي
تـري بـه شـكل اوليـه خـود       اند با سرعت كم پوشش گياهي مناطقي كه لگدمال شده. تري خواهد كرد پوشش گياهي رشد كم

  .گردد بازمي

 1نفت سوزاندن درجاي -13-1-1-4.پ

 هدف -

 پاك كردن نفت يا مواد نفتي از سطح آب و يا منبع آبي از طريق سوزاندن آن

 تشريح روش -

 متـر  ميلـي  3 تا 2 به حداقل آن ضخامت كه زماني و شده آوري جمع منطقه يك در آب سطح روي بر شده پخش نفت
 رودخانه ساحل يا يخ مانند طبيعي مرزهاي توسط يا و آتش ضد يها بوم درون دتوان مي نفت اين. شود مي زده آتش رسيد

 تـي فن. شود مي سوزانده دارد قرار .).و گياهان مانند( اشتعال قابل بستر روي بر كه نفتي خشكي روي بر. باشد شده محدود
 رسوب زمين درون به نفت كه شرايطي در. شود مي سوزانده زا آتش مواد توسط دارد قرار اشتعال غيرقابل بستر روي بر كه

 آن را سـپس  و كرده آوري جمع محل يك در مناسب يها ضخامت در را نفت ييها كانال ايجاد با تا است الزم  است، نموده
 سـوختن  بـراي  يتـر  كـم  دوام يـا  گيرنـد  مي آتش سختي به شده، ليتشكي ها ونيامولس يا و سنگين يها نفت.  زد آتش
  .هستند اشتعال قابل نيز ها آن اما دارند،
 

                                                      
1- In-Situ Burning 
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 نوع منبع آبي -

 .سبب تخريب بيولوژيكي خاك و عدم باروري آن در آينده شود ها آنيي كه سوزاندن ها زمين جز  بهدر تمام منابع آبي 

 موارد استفاده -

 3تـا   2مواد شناور به ضخامت  كه اين محض  بهو  يساز پاكدر ابتداي عمليات  ژهيو  بههاي شناور  در مورد لكه •
 . برسد متر ميلي

ي فيزيكي براي زدودن نفت، نبوده و مـواد نشـتي از نـوع سـنگين     ها روشدر خشكي هنگامي كه دسترسي به  •
 .باشند

 .هاي زيرين را حداقل خواهد نمود اليه به بيآس، اليه آب مقدار ها مردابو  ها تاالبدر  •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

 .قرار گيرد مدنظربر محيط، بايستي مقادير زياد دود حاصل از اين سوختن و اثرات آن 

 يطيمح ستيزاثرات  -

تاكنون اثرات سمي ناشـي از سـوزاندن بـر روي    . اثر دما و كيفيت هوا در استفاده از اين روش بايد در نظر گرفته شود
 .محيط زيست به اثبات نرسيده است

  
  درجا سوزاندن نفت نشت كرده به محيط - 4-4.پ شكل
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 1و ايجاد سيل مصنوعيشستشو با آب فراوان  -14-1-1-4.پ

 هدف -

 نفت پخش شده بر روي مناطق اطراف منابع آب آوري جمعبه منظور 

 تشريح روش -

 بـه  نفـت  و شـود  مي پمپ شناور نفت سمت به محل باالدست از دارد وجود اطراف محيط در كه آبي پمپ يك توسط
 ابزارهـاي  توسـط  سـپس  و شـده  محـدود  هـا  بـوم  توسـط  شناور نفت اين. كند مي حركت دست پايين سمت به آب همراه

 .شود مي آوري جمع آب سطح از  )اسكيمرها( گيري كف مخصوص

 نوع منبع آبي -

  .در تمام منابع آبي قابل اجراست

 موارد استفاده -

 .سيالي با چسبندگي كم وجود دارند صورت  بهدر مناطقي كه به شدت آلوده شده و مواد نفتي هنوز  •

 .داخل رسوبات شني نفوذ كرده باشدهنگامي كه مواد نفتي به  •

پاشي با آب گرم يا سرد و بـا فشـار كـم يـا زيـاد مـورد        ي ديگري از قبيل آبها روشهاي با  دوره صورت  بهاين روش 
 .گيرد مياستفاده قرار 

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

  .شود ميحاوي منابع اكولوژيكي غني هستند توصيه ن ساحلهنگامي كه رسوبات نزديك 

 يطيمح ستيزاثرات  -

همچنين نفت ممكن است . هاي آلوده شده جاري آسيب ببيند منبع آبي ممكن است بر اثر تردد افراد در منطقه يا آب
  .در فضاهاي خالي نزديك به ساحل محبوس شود و سبب آلودگي منطقه شود

  
  
 

  

                                                      
1- Flooding 
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 1)آب سرد(پاشي با فشار كم  آب -15-1-1-4.پ

  هدف -
 .اند دهيچسبها  يا گياهان و يا سنگ ها سازهپاك كردن مواد نفتي كه به سطح 

 تشريح روش -

 آلـودگي  گسـترش  از جلـوگيري  بـراي  روش اين در. شود مي پاشيده آلوده سطح به) psi50  از تر كم( كم فشار با آب
 .كرد استفاده آن آوري جمع و نفت كردن محدود براي نيز ديگر تجهيزات از توان مي

 نوع منبع آبي -

در . و نفت هنوز مايع اسـت و بـه دليـل هـوازدگي خشـك نشـده اسـت        اند شدهگسترده آلوده  طور  بهدر مناطقي كه 
 .و منابع آبي كه نفت شناور در ميان گياهان سطح آب محبوس شده است ها مرداب

 موارد استفاده -

 .شناور است عمق كمهاي  هنگامي كه ماده نفتي مايع در سواحل وجود داشته و يا در سطح آب

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

سازي اثرات بهتر  براي حداقل. شود ميحاوي منابع اكولوژيكي غني هستند توصيه ن ساحلهنگامي كه رسوبات نزديك 
 .و تصفيه گردد آوري جمعچنين نفت رها شده بايستي  هم.است كه عمليات از روي قايق مديريت گردد

 يطيمح ستيزاثرات  -

چنين نفت ممكن است  هم. هاي آلوده شده جاري آسيب ببيند ن است بر اثر تردد افراد در منطقه يا آبمنبع آبي ممك
  .در فضاهاي خالي نزديك به ساحل محبوس شود و سبب آلودگي منطقه شود

 2)آب سرد(پاشي با فشار باال  آب -16-1-1-4.پ

  هدف -
  .چسبيده است ها سازهبراي پاك كردن نفتي كه به بسترهاي سفت و يا 

 

                                                      
1- Low-Pressure, Cold-Water Flushing Cleaning 
2- High-Pressure, Cold-Water Flushing 
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 تشريح روش -

آب با فشار . است  psi 1000تا  100در اين روش فشار آب بين . اين روش نيز همانند روش شستشو با فشار كم است
  .نمايند ميها نفت را از آب جدا  زياد به راحتي نفت را پاك كرده و اگر حجم آب كم باشد با استفاده از جذب كننده

 نوع منبع آبي -

 .شود ميو مناطق داراي شن و ماسه استفاده  ها سازهي بسترهاي سنگي، از اين روش در مناطق دارا

 موارد استفاده -

 .نباشد ثرومپاشي با فشار كم  هنگامي كه آب •

 .هنگامي كه هدف شستشوي مواد نفتي از نقاط غير قابل دسترس باشد •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

چنـين نفـت    ان يابند عمليات متوقف خواهد شد، همدر صورتي كه مواد حاصل از شستشو به سمت نقاط حساس جري
 .بازيافت شده تا از آلودگي محيط اطراف جلوگيري شود عايسرموجود در جريان حاصل بايستي 

 يطيمح ستيزاثرات  -

ي هـا  اليـه مناسب استفاده نشود، به دليل فشار باال، نفت جدا شـده ممكـن اسـت بـه      صورت  بهدر اين روش اگر آب 
 دسـت  پايينآب آلوده ممكن است به مناطق   ي محدودسازي به شكل مناسبي اعمال نشود،ها روشاگر . تر نفوذ كند پايين

 .ناپذير است آسيب ديدن برخي از مناطق و لگدمال شدن برخي از گياهان در اين روش اجتناب. نيز نشت كند

 1)آب گرم(پاشي با فشار كم  آب - 17-1-1-4.پ

 هدف -

  .است دهيچسب ها سازهبه بسترهاي سفت يا كه  يشناور ريغپاك كردن نفت 

 تشريح روش -

جـا كـردن    هبراي حل كردن و جاب) psi50 تر از  كم(با فشار كم  )درجه 70تا  38(در اين روش با استفاده از آب گرم 
جـا   هـاي مشـخص هـدايت شـده و در آن     نفت به وسيله جريان آب به سمت محـل . شود نفت از سطوح آلوده استفاده مي

                                                      
1- Low-Pressure, Hot-Water Flushing 
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چنين با كمك جريان آب مانع نفوذ نفت جدا  در اين روش با فشار آب و هم. شود آوري مي ابزارهاي مخصوص جمع توسط
 .شوند هاي پايين مي شده به اليه

 نوع منبع آبي -

 .شود ميي آلوده شده به نفت استفاده ها سازهاي و  سطوح سنگي آلوده شده، بسترهاي شني و ماسه

 موارد استفاده -

 .در سواحل نشست كرده باشند) اما تازه(كه مواد نفتي سنگين هنگامي  •

 .اين روش گرم كردن ماده نفتي تا دماي جاري شدن آن است استراتژي •

 .ي در مورد مواد نفتي سنگين داردتر كماثر  •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

. وژيكي است، قابل استفاده نيسـت يا رسوبات نزديك ساحل كه غني از اجتماعات بيول ها تاالبهاي  اين روش در كناره
سـاز خواهـد    در مناطقي كه احتمال تماس آب و نفت گرم شده با مناطق حساس وجود دارد استفاده از اين روش مشـكل 

خواهد شد اما مواد حاصـل از شستشـو    تر كمآمد در مناطق حساس و بر روي گياهان  و  چنين در اين روش رفت هم. شد
 .بايستي تحت كنترل باشند

 يطيمح ستيزاثرات  -

ي محدودسـازي بـه شـكل مناسـبي     هـا  روشاگر . شود مي ها آنها سبب مرگ  آب گرم در تماس مستقيم با ارگانيسم
آسيب ديدن برخي از مناطق و لگدمال شدن برخـي  . نشت كند دست پايينآب آلوده ممكن است به مناطق   اعمال نشود،

 .از گياهان در اين روش اجتناب ناپذير است

 1)آب گرم(پاشي با فشار باال  بآ -18-1-1-4.پ

 هدف -

  به سطح چسبناكبراي انتقال نفت خشك شده و نفت 

 تشريح روش -

 دهيچسـب اسـت نفـت     100psiاز  تر بيشكه داراي فشاري ) درجه 70تا  38بين (در اين روش با استفاده از آب گرم 
بايد نفت جدا شده از سـطح بالفاصـله     آب و محدودسازي استفاده شود، انتقالاز سيستم  استفاده اگر بدون. شود ميجدا 

                                                      
1- High-Pressure, Hot-Water Flushing 
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اگر با استفاده از سيستم انتقـال آب و محدودسـازي انجـام شـود،     . شود آوري جمعتوسط ابزارهاي مخصوص مكنده نفت 
 .شود مي آوري جمعگيري از سطح آب  نفت جدا شده توسط ابزارهاي كف

 نوع منبع آبي -

 .شود ميي آلوده شده به نفت استفاده ها سازهاي و  شده، بسترهاي شني و ماسهآلوده  سطوح سنگي

 موارد استفاده -

در مواردي كه مواد نفتي در اثر هوازدگي به نحوي به سطوح چسبيده باشند كه بـا فشـار كـم آب گـرم قابـل       •
 .شستشو نباشند

 براي جلوگيري از رهاسازي مواد نفتي نشت كرده به مرور زمان  •

 هاي مصنوعي در سواحل به منظور زيباسازي شستشوي سازهبراي  •

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

سـاز   در مناطقي كه احتمال تماس آب و نفت گرم شده با مناطق حسـاس وجـود دارد اسـتفاده از ايـن روش مشـكل     
 .چنين مواد حاصل از شستشو بايستي تحت كنترل باشند هم. خواهد شد

 يطيمح ستيزاثرات  -

ممكن اسـت   نفتآب آلوده و . هايي كه در محدوده مورد استفاده از آب گرم هستند از بين خواهند رفت ارگانيزمتمام 
 .ها نفوذ كند هاي بين سنگ به حفره

 1آب بخار با كردن تميز - 19-1-1-4.پ

 هدف -

 به سطوح سفت دهيچسبي ها نفتپاك كردن 

 تشريح روش -

در مقايسـه بـا سـاير    . شـود  مـي پـاك  ) درجـه  100تا  70دماي ( سطوح آلوده با استفاده از آب بسيار گرم يا بخار آب
  .دشو ميي استفاده تر كمي استفاده از آب تحت فشار در اين روش آب بسيار ها روش
 

                                                      
1- Steam Cleaning 
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 نوع منبع آبي -

  .شود ميهاي بزرگ آلوده انجام  و يا سنگ ها سازهاين روش بر روي 

 موارد استفاده -

چنـين   هم. گردد يساز پاكزيبايي محيط بايستي  تامينو براي  مانده باقيهنگامي مواد نفتي سنگين در خط ساحلي 
 .نبوده از اين روش استفاده خواهد شد ثرومدر مواردي كه استفاده از آب گرم 

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

 .استفاده گردد ها، از اين روش نبايد هاي نرم، پوشش گياهي يا اجتماعات بيولوژيكي و زير سازه در مناطق حساس با اليه

 يطيمح ستيزاثرات  -

تمـام نفـت جـدا     آوري جمـع . اي كه از بخار آب جوش استفاده شود، از بين خواهند رفت ها در محدوده تمام ارگانيسم
 .نيست پذير امكانشده 

  1يپاش ماسه -20-1-1-4.پ

 هدف -

 براي پاك كردن نفت خشك شده، يا سفت شده قديمي از سطوح 

 تشريح روش -

در برخي موارد اسـتفاده از ماسـه   . شود ميدر اين روش از ابزار مخصوص ماسه پاشي براي پاك كردن سطوح استفاده 
 .بازيابي شده ممكن است صورت بپذيرد

 نوع منبع آبي -

 ها رپ هاي ساحلي يا ريپ ي مصنوعي از قبيل ديوارهها سازه يساز پاكاستفاده براي 

 موارد استفاده -

  .نبوده است ثرومشستشو با بخار  هدر مواردي ك
 

                                                      
1- Sand Blasting 
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 هاي بيولوژيكي محدوديت -

، از ايـن روش نبايـد   هـا  سازههاي نرم، پوشش گياهي يا اجتماعات بيولوژيكي و زير يا مجاور  در مناطق حساس با اليه
 .استفاده گردد

 يطيمح ستيزاثرات  -

تمام نفت جدا شده نيـز   آوري جمع. ، از بين خواهند رفتشود ميانجام  سازي پاكاي كه  ها در محدوده تمام ارگانيسم
 .منطقه با  نفت جدا شده وجود دارد دست پاييناحتمال آلودگي . نيست پذير امكان

  ي شيمياييها روش -2-1- 4.پ

 1ها پخش كننده -1-2-1-4.پ

  هدف -
ـ   شوند مياين مواد براي حذف نفت شناور از سطح آب و توزيع آن در ستون آب به كار گرفته  ودگي بـر  تا از اثـرات آل

  .، بكاهدكنند ميهايي كه از سطح آب استفاده  نقاط ساحلي و اكوسيستم

 تشريح روش -

 2بـر روي آب پاشـيده   هـا  آننقـاط تمركـز    درصد از حجم مواد نفتي و بـر روي  5اين تركيبات خاص به ميزان حدود 
. د به كمك قايق، صـورت پـذيرد  وانت مي تر كوچكبه كمك هواپيما و در سطوح ) دريا(اين كار در سطوح بزرگ . شوند مي

اين تركيبات با كاهش نيروي كشش سطحي مواد . يا مخلوط با آب مورد استفاده قرار گيرند ييتنها  بهند توان مياين مواد 
براي مخلوط شدن مواد نفتـي پخـش شـده در آب،    . شوند مي تر كوچكي ها بخشهاي سطحي به  نفتي سبب تقسيم لكه

  .مقدار آشفته باشدجريان آب بايستي 

 نوع منبع آبي -

 ي بزرگ با حجم و عمق آب كافي، به منظور انجام شدن اختالطها رودخانههاي آزاد و  آب

 موارد استفاده -

  .اثر وجود مواد نفتي در سطح آب شديدتر از وجود آن در ستون آب باشد كه يهنگام
 

                                                      
1- Dispersants 
2- Sprayed 
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 هاي بيولوژيكي محدوديت -

تي پخش شـده بـر   فاثرات احتمالي مواد ن .د منابع موجود در عمق را از ميان ببرندتوان مي عمق كمهاي  استفاده در آب
  .ها، بايستي قبل از استفاده مورد ارزيابي قرار گيرد گير آب

 يطيمح ستيزاثرات  -

. شد ها، خواهد ماهيها و نوزاد  هاي حياطي در ستون آب از قبيل پالنكتون سبب افزايش اثرات مواد نفتي بر ارگانيسم
بوده و در صورت استفاده از ايـن مـواد برخـي از اثـرات نـامطلوب       ثروممقطعي  صورت  بهكننده تنها  از طرفي مواد پخش

  .چنان باقي خواهند ماند سطحي آلودگي نفتي هم

 1هاي مخلوط جداكننده -2-2-1-4.پ

 هدف -

 منظور  بهچنين  هم. گيرند قرار ميهاي تشكيل شده مورد استفاده  اين مواد براي تفكيك مواد نفتي و آب در امولسيون
  .از اين مواد استفاده نمود توان ميگيري امولسيون  جلوگيري از مخلوط شدن آب و مواد نفتي و شكل

 تشريح روش -

 تـوان  ميچنين  هم. شوند ميبه مواد نفتي مخلوط شده با آب اضافه ) درصد 2تا  1/0(هاي كم  اين تركيبات در غلظت
چنين با پاشش اين مواد بر  هم. داسازي آب از مواد نفتي برداشت شده توسط اسكيمرها، استفاده نموداز اين مواد براي ج

هايي نـا   در آب(از تشكيل مخلوط آب و مواد نفتي جلوگيري نمود  توان مي) توسط قايق يا هواپيما(هاي نفتي  سطوح لكه
 ).آرامي كه تشكيل مخلوط آثار  بدي به دنبال داشته باشد

 منبع آبي نوع -

 .هاي آبي كه امولسيون آب و مواد نفتي موجود بوده يا احتمال تشكيل آن باشد در تمامي محيط

 موارد استفاده -

هـاي   اين مواد محدود باشند و بـراي لكـه   داري نگهدر شرايطي كه مخازن  آوري جمعبراي جداسازي آب از مواد نفتي 
  .ها گردد نفتي سبب كاهش كارايي اسكيمرتشكيل مخلوط آب و مواد  كه يهنگامروي سطح آب 

  
 

                                                      
1- Emulsion-Treating Agents 
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 هاي بيولوژيكي محدوديت -

 محدوديت اطالعاتي

 يطيمح ستيزاثرات  -

حجـم مـواد    1/0تـا   01/0بـين   هـا  آنجايي كه اين مواد به تازگي مورد استفاده قرار گرفته و حجم مورد نياز از  از آن
 .محيطي اين مواد در دست نيست است، اطالعات خاصي از نحوه اثرگذاري زيست كننده پخش

 1مواد ويسكواالستيك -3-2-1-4.پ

 هدف -

ازدياد خاصيت ويسكواالستيسيته مواد نفتي شناور در سطح آب بـه آن اضـافه شـده و سـبب افـزايش نـرخ        منظور  به
 .گيري به كمك اسكيمرها خواهد شد كف

 تشريح روش -

هاي نفتي اسپري شده و ممكن است به مقداري اختالط نيـز نيـاز    مايع بر روي لكه صورت  بهي، اين تركيبات شيمياي
ايـن تغييـر   . اي تبديل خواهند شـد  اي ژله پس از اين عمل مواد نفتي بدون تغيير خواص شيميايي، به ماده. داشته باشند

  نيز كاهش خواهد دادضمن افزايش سرعت اسكيمر در برداشت مواد نفتي، مقدار آب همراه آن را 

 نوع منبع آبي -

بوم گذاري از الزامات استفاده از اين مواد به حساب . نياز به افزايش سرعت برداشت توسط اسكيمرها باشد كه يهنگام
 .شود ميچنين استفاده از مواد ويسكواالستيك براي مواد نفتي سنگين و غليظ توصيه ن هم. آيد مي

 موارد استفاده -

بوم گذاري از الزامات استفاده از اين مواد به حساب . از به افزايش سرعت برداشت توسط اسكيمرها باشدني كه يهنگام
 .شود ميچنين استفاده از مواد ويسكواالستيك براي مواد نفتي سنگين و غليظ توصيه ن هم. آيد مي

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

  :شود ميداشتن آثار نامناسب توصيه ناستفاده از اين مواد در موارد زير، به دليل همراه 
 سواحل پوشيده از گياه،

                                                      
1- Visco-Elastic Agents 
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 .با زباله زياد همراه است يلكه نفتنقاطي كه 

 .حياط وحش و پرندگان از محل آلوده شده وجود ندارد داشتن نگهنقاطي كه امكان دور 

 يطيمح ستيزاثرات  -

جايي كه استفاده از اين مواد به دليل افزايش ويسكوسيته و خاصـيت چسـبندگي، ممكـن اسـت سـبب خفگـي        از آن
كه هدف بازيافت نفت از مخلوط  شود مياز اين روش تنها در مواردي توصيه  استفادهگردد، بنابراين  حياتيهاي  ارگانيسم

  .جمع شده، باشد

 1عامل جمع كننده -4-2-1-4.پ

  هدف -
تـر، بـراي افـزايش سـرعت و كـارايي عمليـات        بـيش   تر و ضـخامت  كردن مواد نفتي در سطوح كم منظور جمع  اين مواد به

 .ها براي دور كردن مواد نفتي از نقاط حساس استفاده نمود تواند از آن چنين مي هم. گيرند سازي مورد استفاده قرار مي پاك

 تشريح روش -

آب  يسـاز  پـاك بـراي  ) هر مايل طـول گالن در  2تا  1(و با مقادير كم تركيبات شيميايي حل نشدني در آب هستند 
 .گيرند اطراف مواد نفتي تازه نشت كرده، مورد استفاده قرار مي

 نوع منبع آبي -

  هاي راكد در تمامي آب

 موارد استفاده -

ايـن مـواد را    داري نگـه نـايي  جايي كه توا گيرند، اما از آن مواد نفتي در كنار هم مورد استفاده قرار مي آوري جمعبراي 
مواد نفتي در دسترس هستند و امكان پاسـخ سـريع بـه     يساز پاكيي كه ابزار ها مكاندر سواحل و بنادر و  معموالندارند 

 .هاي سريع كاربردي ندارند اين مواد در جريان. شوند ميحادثه نشت وجود دارد استفاده 

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

  .گيري، مناسب نيستند يا مناطق ماهي عمق كمهاي  براي استفاده در آب
 

                                                      
1- Herding Agents 
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 يطيمح ستيزاثرات  -

 .محصوالت مختلف درجات سميت متفاوتي دارند. هاي سطح آب وجود دارد امكان مسموم شدن مستقيم ارگانيسم

 1مواد جامد ساز -5-2-1-4.پ

 هدف -

مواد نفتـي بـر سـواحل، مـورد      اين مواد براي تغيير وضعيت فيزيكي مواد نفتي از مايع به جامد با هدف كاهش اثرات
  .گيرند استفاده قرار مي

  تشريح روش -
درصد حجم مواد نفتي مورد استفاده قرار گرفته و مواد نفتي نشـت   45تا  10با نرخ ) پليمرها(اين تركيبات شيميايي 

براي پاشـيدن مـواد   هاي مختلفي كه  از وسايل و دستگاه. كنند ميكرده را براي چند دقيقه تا چند ساعت به جامد تبديل 
 .براي پاشيدن اين مواد استفاده نمود توان مي، )پاش هاي آب پمپ(روند  به كار مي

 نوع منبع آبي -

 در همه موارد

 موارد استفاده -

بـا توجـه بـه احتمـال عـدم      . از اين تركيبات استفاده نمـود  توان مييي مواد نفتي باشد، جا هجابهدف عدم  كه يهنگام
با مـواد    توان مياين تركيبات را ن. اختالط كافي، ممكن است مخلوطي از مواد نفتي جامد شده و مايع وجود داشته باشد

 .نفتي سنگين مورد استفاده قرار داد چرا كه قابليت تركيب با چنين موادي را دارا نيستند

 بيولوژيكي هاي محدوديت -

 .بايستي تركيب تشكيل شده تحت هر شرايطي قابل بازيابي به مواد نفتي اوليه باشد

 يطيمح ستيزاثرات  -

هاي آبي دارند، اما در هر حـال مـواد اسـتخراج     كمي براي محيطاثرات سمي و  همحصوالت تشكيل شده نامحلول بود
 .به همراه داشته باشندند اثرات نامساعدي توان مينشده از آب، در طوالني مدت، 

                                                      
1- Solidifiers 
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 1سازي سواحل پاك تركيبات شيميايي پيش -6-2-1-4.پ

 هدف -

 .گيرند هاي مختلف ساحل، مورد استفاده قرار مي اين مواد با هدف جلوگيري ازچسبندگي و نفوذ آلودگي در اليه

 تشريح روش -

سواحل، مـانع از   تر كردنگيرند تا از طريق  هاي نفتي مورد استفاده قرار مي در پيشاني لكه ها تر كنندهتركيبات مختلفي از 
بنـدي در   گردنـد، زمـان   قيـ تزرجايي كه اين مواد در پيشاني لكه نفتـي بايسـتي    از آن. چسبيدن مواد نفتي به سواحل گردند

 .بسيار مهم است ها آناستفاده از 

 نوع منبع آبي -

 ساحلي ساز انساني ها سازهها و  اي و اسكله ماسه سواحل سنگي، شني،

 موارد استفاده -

- 

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

 ناشناخته

 يطيمح ستيزاثرات  -

 ناشناخته

 2سواحل يساز پاكتركيبات شيميايي  -7-2-1-4.پ

 هدف -

  .گيرند هاي آلوده شده، مورد استفاده قرار مي مواد نفتي از اليه يساز پاكاين مواد با هدف افزايش كارايي 

 تشريح روش -

هاي آلوده شده براي شستشوي كامل،  تا مواد نفتي را از اليه رود يماين مواد براي پايين آوردن دما و فشار آب به كار 
 .خارج كند

                                                      
1- Chemical Shoreline Pretreatment 
2- Shoreline Cleaning Agents 
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 نوع منبع آبي -

 .فشار زياد آب، وجود داشته باشد هايي كه امكان شستشوي مواد نفتي با در تمامي محيط

 استفاده دموار -

 .كه كارايي عمليات شستشو با فشار زياد كاهش يافته باشد گيرد ميزماني مورد استفاده قرار  تر بيشاين روش 

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

لـذا در مـواردي    مواد نفتي نشت كرده تا پخش كردن آن در ستون آب، آوري جمع تر بيشجايي كه هدف اصلي  از آن
 .شود ميو سواحل حساس، استفاده از اين روش توصيه ن ها تاالبكه بار رسوبي بستر زياد بوده يا در مجاورت 

 يطيمح ستيزاثرات  -

تر  ها توسط رسوبات و انتقال و نشست آن در سواحل بيش تر مواد نفتي در ستون آب، احتمال جذب آن با پخش بيش
 .كننده است مشابه مواد پخش اين مواد خواص سمي اثرات واز طرفي . گردد مي

 ي بيولوژيكها روش -3-1- 4.پ

 1ها سازي با ريز مغزي غليظ -1-3-1-4.پ

 هدف -

اغلـب نيتـروژن و   (هـا   اين مواد با هدف افزايش سرعت تجزيه ميكروبي مواد نفتي و از طريق اضـافه كـردن ريزمغـزي   
 .گيرد ميانجام ) فسفر

 تشريح روش -

 : شوند مير به محيط اضافه ي زيها روشاين مواد به يكي از 

  فرموالسيون غير ارگانيگ قابل حل
 اسپري به صورت مواد نامحلول 

 .مواد جامد كه بايستي به آهستگي اضافه شوند

  .در محل تجمع مواد نفتي اسپري شوند مايمستقچسبند و بايستي  فرموالسيون نفت دوست كه به مواد نفتي مي

 نوع منبع آبي -

                                                      
1- Nutrient Enrichment 
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 .كه مالحظات ايمني اجازه استفاده از اين مواد را بدهند هايي در تمامي محيط

 موارد استفاده -

مـواد و بـراي مـواد نفتـي      يساز پاكو  آوري جمعبراي مواد نفتي نيمه سنگين تا سنگين، پس از انجام كليه اقدامات 
بهتـرين  . اسـتفاده نمـود   تـوان  مـي ، از اين مواد يابد ميكاهش  يساز پاكو  آوري جمعي ها روشكارايي  كه يهنگامسبك 

هاي ديزلي با ساختار مولكولي غير درشت بوده و در مواقعي كه ضخامت لكه نفتـي زيـاد    كارايي اين مواد در مورد سوخت
از سـرعت تجزيـه بيولوژيـك     هـا  آناز طرفي در مورد مواد نفتي كه سرعت تبخيـر  . باشد، كارايي مناسبي نخواهند داشت

  .شوند ميتوصيه ن) بنزين(است  تر بيش ها آن

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

، چـرا كـه در صـورت بـاقي     شود ميتوصيه ن) ها درياچهسدها و ( محدودشدههاي آبي  عمق يا بدنه هاي كم در مورد آب
) در صـورت مصـرف آمونيـاك    ژهيو  به(يا مسمويت  1گرايي  ماندن مقادير اضافه اين مواد، منبع آبي مورد نظر دچار تغذيه

 .از اين مواد ضروري است استفادهآب در مراحل مختلف  سميتلذا انجام آزمايشات براي تعيين ميزان . خواهد شد

 يطيمح ستيزاثرات  -

 .اطالعاتي در دسترس نيست

 2ها سازي طبيعي به كمك ميكروب كپا -2-3-1-4.پ

 هدف -

 .گيرد ميهاي زنده، انجام  مواد نفتي و از طريق اضافه كردن ميكروب اين مواد با هدف افزايش سرعت تجزيه ميكروبي

  تشريح روش -
 .شوند ميهاست كه به محدوده آلوده شده اضافه  هايي با قابليت از بين بردن هيدروكربن فرموالسيون شامل ميكروب

 نوع منبع آبي -

  .ا بدهندهايي كه مالحظات ايمني اجازه استفاده از اين مواد ر در تمامي محيط
  
 

                                                      
1- Eutrophication 
2- Natural Microbe Seeding 
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 موارد استفاده -

مـواد و بـراي مـواد نفتـي      يسـاز  پاكو  آوري جمعسنگين تا سنگين، پس از انجام كليه اقدامات  براي مواد نفتي نيمه
. اسـتفاده نمـود   تـوان  مـي هـا   ، از اين ميكـروب يابد ميكاهش  يساز پاكو  آوري جمعي ها روشكارايي  كه يهنگامسبك 

هاي ديزلي با ساختار مولكولي غير درشت بوده و در مـواقعي كـه ضـخامت لكـه      ر مورد سوختبهترين كارايي اين مواد د
از سـرعت تجزيـه    هـا  آناز طرفي در مورد مواد نفتي كه سرعت تبخيـر  . نفتي زياد باشد، كارايي مناسبي نخواهند داشت

 .شوند ميتوصيه ن) بنزين(است  تر بيش ها آنبيولوژيك 

 هاي بيولوژيكي محدوديت -

هـاي آبـي محـدود شـده      عمق يـا بدنـه   هاي كم شوند، در آب  به همراه كود به آب اضافه ها كروبيمدر صورتي كه اين 
، چرا كه در صورت باقي ماندن مقادير اضافه اين مواد، منبـع آبـي مـورد نظـر دچـار      شود ميتوصيه ن) ها درياچهسدها و (

 سـميت لذا انجام آزمايشات براي تعيـين ميـزان   . خواهد شد) ياكدر صورت مصرف آمون ژهيو به(گرايي يا مسمويت  تغذيه
 .ها ضروري است از اين ميكروب استفادهآب در مراحل مختلف 

 يطيمح ستيزاثرات  -

  .اطالعاتي در دسترس نيست

  ها آنكارگيري  و نحوه به يساز پاك معرفي ابزارهاي -2-4.پ

هـا، جلـوگيري از    هـا و درياچـه   با آلودگي نفتي در رودخانـه  ترين اقدامات در زمان مقابله كي از مهميكه  باتوجه به اين
هـا و   هاي محدودسازي نفت بر روي سطح آب رودخانـه  روش. ك منطقه خاص استيگسترش آن و محدود كردن آن در 

  :اين دو دسته عبارتند از. شود مراكز آبي به دو دسته كلي تفكيك مي
 هاي تجاري هاي محدودسازي با كمك بوم روش –

 اي محدودسازي صحراييه روش –

ها به شـكل تجـاري توليـد شـده و توسـط       هاي مختلف مناطق آلوده انواع مختلفي از بوم باتوجه به كاربردها و ويژگي
ها بـه هـر    در صورتي كه اين بوم. گيرند هاي عملياتي در زمان بروز حادثه مورد استفاده قرار مي ول و تيموهاي مس سازمان

به دليل دشواري دسترسي و پوشـش گيـاهي   (ها در آن منطقه خاص  يا امكان استفاده از آن دليلي در دسترس نباشند و
هـاي هـر منطقـه اسـتفاده      باتوجه به ويژگـي ) طبيعي و غيرطبيعي(وجود نداشته باشد، از امكانات در اختيار   ...)منطقه و

هـاي صـحرايي    هـا، روش  ن روششـوند كـه بـه ايـ     شود و موانعي در مقابـل گسـترش آلـودگي در منطقـه ايجـاد مـي       مي
  . شود محدودسازي نفت گفته مي
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ارائـه شـده    )1-4.پ(هاي محدودسازي صحرايي در جدول  هاي تجاري و روش مزايا و معايب مربوط به استفاده از بوم
  .است

  هاي محدودسازي صحرايي هاي تجاري و روش مزايا و معايب استفاده از اين بوم -1-4.پجدول 
 معايب مزايا روش

 بوم
ري

تجا
ي 

ها
 

  كارگيري در اكثر مناطق سهولت به
  كاركرد خوب و كارايي باال در محدودسازي

 قابليت استفاده مجدد در اكثر حوادث

 ها بوم انبار كردنداري و  نگه
 عدم كارايي در باد شديد، امواج و جريان تند آب

 ها يده به بومبهاي رفع آلودگي نفت چسهزينه
 شده آلودههاي  بوم نابود كردنمشكالت 

ي 
ساز

دود
مح

يي
حرا

ص
 

 در اغلب حوادث اين مواد و ابزارها در اختيار هستند
  در اغلب موارد تجهيزات تخصصي زيادي مورد نياز نيست

 توانند از اين مواد به سهولت استفاده نمايند مي محلافراد در 

  رفته غير ممكن است به كاربراي مواد شده جاديارفع آلودگي
  نابود كردن و از بين بردن مواد آلوده وجود دارد مشكالت

 موقت هستند صورت  بهها  اين روش

  نفت محدودسازي صحرايي هاي روش -1-2- 4.پ
هاي نفت آلوده و مناطق آلوده شـده   هاي متعدد ديگري نيز باتوجه به ويژگي هاي تجاري روش عالوه بر استفاده از بوم

كه با حداقل  ها باتوجه به اين اين روش. صحرايي محدودسازي نفت نام دارندهاي  يا در معرض آلودگي وجود دارد كه روش
شـوند بـه ايـن نـام مشـهور       انجام مي  امكانات در اختيار و يا استفاده از موانع و امكانات طبيعي كه در منطقه وجود دارد،

  :هاي صحرايي مقابله با گسترش و محدودسازي نفت عبارتند از ترين روش مهم. هستند
 )نشاني هاي آتش هاي پالستيكي و شلنگ پوشش(هاي ابتكاري  ستفاده از بوما –

  استفاده از شاخ و برگ درختان و ايجاد موانع –
  اسپري آب براي محدود كردن لكه نفت بر سطح آب –
 ها و گياهان و شاخ و برگ هاي جداسازي با استفاده از علف فنس –

 1عبور جريان از زير سد كوتاه سدهاي –

  2پالستيكيسدهاي  –
  . شود مي مشاهده زات،يتجه فقدان صورت در كه نفت محدودسازي صحرايي هاي روش از برخي زير تصاوير در

                                                      
1- Under Flow Dams 
2- Weir Dams 
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  )نشاني نايلون و شلنگ آتش(اي از ايجاد بوم با استفاده از حداقل تجهيزات در اختيار  نمونه -5-4.پشكل 

  
  ندهاي موقت و خاشاك منطقهب ايجاد مانع براي گسترش آلودگي با كمك آب - 6-4.پشكل 

  
  ايجاد سدهاي كوتاه و محدود كردن گسترش نفت به مناطق مختلف و عبور جريان از زير آن  -7-4.پشكل 
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  ياي از احداث سدهاي كوتاه به منظور عبور جريان و ممانعت از عبور آلودگ نمونه -8-4.پشكل 

  
  براي جلوگيري از گسترش آلودگيهاي فلزي و گياهان  حصاراستفاده از  - 9-4.پشكل 
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  هاي فلزي و گياهان براي جلوگيري از گسترش آلودگي حصاراستفاده از  - 10-4.پشكل 

  
  ك منطقه خاص با كمك فشار آب يمحدود كردن آلودگي نفتي در  -11-4.پشكل 

  
  ك منطقه خاص با كمك فشار آب يمحدود كردن آلودگي نفتي در  - 12-4.پشكل 
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  تر استفاده از شاخ و برگ درختان براي محدود كردن آلودگي و جلوگيري از گسترش بيش - 13-4.پشكل 

  تجاري هاي بوم توسط نفت محدودسازي -2-2- 4.پ
 مراكـز  و هـا  رودخانـه  سطح از آن آوري جمع و نفت محدودسازي ابزارهاي ترين و پركاربردترين هاي تجاري از مهم بوم

  : است زير دليل عمده 3 به ها بوم كارگيري به داليل ترين مهم. هستند آبي
 نهرهـا،  هـا،  رودخانـه  حاشـيه  سـاحلي،  منـاطق  بوم، محافظـت  كاربردهاي ترين مهم از يكي :محافظت از مناطق –

 .است شدن آلوده از آبي منابع ساير و ها تاالب

 سـمت  يـك  از نفتـي  لكـه  جريـان  كـردن  منحـرف  منظـور   به چنين ها هم بوم :منحرف كردن حركت لكه نفت –

 آلـودگي  جلـوگيري  يـا  و نفـت،  آوري جمع براي شده تعيين قبل از محلي سمت به يا ديگر و سمت به رودخانه

 . گيرند مي قرار استفاده مورد رودخانه به نزديك هاي سازه و ها جزيره

 يـك  در آب سطح در نفت داشتن نگه و كردن  جمع عمليات در زيادي تاثير گذاري بوم :آوري نفت سطحي جمع –

 . دارد) نفت آوري جمع متنوع هاي روش كمك با( آن آوري جمع سهولت براي خاص منطقه

شود تا مسير حركت آلودگي در سطح آب تغيير يافته يا جهت حركت آن به  ها سبب مي ثر از بومواستفاده مناسب و م
 در  )اجتمـاعي  و اقتصـادي  يـا  محيطـي  از نظر زيست(در اين شرايط مناطق حساس . سمتي ديگر از رودخانه حركت شود

 هـا  محـل  آن در و شـده  آوري جمـع  شـده  تعيين پيش از مناطق در آلودگي و مانده محفوظ آلودگي از رودخانه هاي كناره

  .شود آوري جمع تر راحت آب روي بر شده نشت نفت تا شوند مي سبب ها بوم. شود مي آوري جمع مخصوص ابزارهاي توسط
 جلـوگيري  منـاطق  سـاير  بـه  آن گسـترش  از و متمركز شـود  تر كوچك محدوده يك در نفت آوري جمع براي ها تالش

 و هـا  درياچه ها، رودخانه مانند حساس مناطق محافظت ثر، سببوم و مناسب شكل به ها آن از استفاده بنابراين. نمايند مي
 نفتي آلودگي با مقابله عمليات در ها بوم دليل همين به. گردد مي استانيب و تاريخي هاي سايت يا و آبي منابع ساير و نهرها

  .شود مي مشاهده تجاري هاي بوم كارگيري به هاي روش زير تصاوير در .دارند وسيعي كاربرد
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 )حيوانات زيست مناطق يا گياهي پوشش با مانند(براي محافظت از مناطق حساس  ها بوماستفاده از  - 14-4.پشكل 

  
  )آب ذخيره هاي تانك مانند(براي محافظت از مناطق حساس  ها بوماستفاده از  - 15-4.پشكل 

  
 تجاري هاي بومانحراف مسير لكه نفتي به سمت ديگر رودخانه با كمك  - 16-4.پشكل 
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 رودخانه از خاص منطقه يك ها در بوم كمك با نفتي هاي لكه آوري جمع و سازي محدود - 17-4.پشكل 

  تجاري يها بوم اصلي اجزاي و ساختمان -1-2-2-4.پ
   :اين سه جز عبارتند از. شود ميدر تصوير زير ساختمان يك بوم و سه جز مهم آن مشاهده 

 روي بـر  راحتـي  بـه  كه شود مي انتخاب جنسي از دارد قرار بوم نايلوني پوشش درون كه عضو اين :عضو شناور –

 .باشد شناور آب

 در. نمايـد  عبـور  آن زيـر  از نفتـي  لكـه  كه دهد نمي اجازه بوم بال و است بال عهده بر نفتي لكه مهار نقش :بال –
 .نمايند مي عبور بوم بال زير نفتي از يها لكه دارند تندي جريان كه هايي آب

 .رود مي به كار آن عمودي استقرار و بال وزن افزايش براي و دارد قرار بوم بال انتهاي در  :وزنه مهار –

 

هسته شناور

بال

وزنه مهار

پوشش نايلوني

 
  تجاري هاي هاي مختلف ساختمان بوم بخش - 18-4.پشكل 
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 ها كابل توسط سپس و شوند متصل يكديگر به ي مختلفي تهيه وها طولبراي استفاده در محيط طبيعت بايد در  ها بوم
 مناسـبي  كـاربرد  صـورت  نيا غير در. شوند محكم ها پل پايه مانند هايي سازه يا و ساحل در هايي گاه تكيه به هايي طناب يا

  :باشند مي زير شرح به بوم اجزاي ترين مهم. كرد خواهد عبور ها آن از نفت و داشت نخواهند
 شناور عضو –

 نايلوني پوشش –

 اتصال درزهاي –

 ها وزنه –

 كشش هاي كابل –

  
  ها رودخانه و درياها در استفاده تجاري براي هاي بوم مختلف انواع - 19-4.پشكل 

  :شوند مي يبند طبقه زير اشكال به كلي طور به تجاري هاي بوم
 هاي شناور بوم –

 هاي ارتجاعي بوم –

 هاي بادي بوم –

 قيهاي ضد حر بوم –

 ند ساحلب هاي آب بوم –

 هاي جاذب نفت بوم –

  .شود مي مشاهده زير تصاوير رد ها بوم اين از هايي نمونه
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  هاي مهار آلودگي نفتي اي از بوم نمونه -20-4.پشكل 

  
   ارتجاعي يها بوم از اي نمونه - 21- 3.پشكل 

  
  بادي يها بوم از اي نمونه - 22-4.پشكل 
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  ي مخصوص ساحلها بوماز  اي نمونه -23-4.پشكل 

  
  ي ضد حريقها بوماز  اي نمونه - 24-4.پشكل 

  
   نفت كننده جذب يها بوم از اي نمونه -25-4.پشكل 
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  ها در نهرهاي كوچك براي محدودسازي جريان نفت شناور كارگيري بوم به - 26-4.پشكل 

    
  هاي بزرگ براي محدودسازي جريان نفت شناور ها در نهرها و رودخانه كارگيري بوم به -27-4.پشكل 

   ها درياچهو  ها رودخانهدر  گذاري بومي ها روش -3-2- 4.پ
ات متعـددي در هنگـام   ظـ فرد اسـت، مالح  به رودخانه يك حادثه منحصركه هر حادثه نشت به درون  با توجه به اين

  :توان به موارد زير اشاره كرد عنوان نمونه مي به. ها بايد در نظر گرفته شود استفاده از بوم
 دهد؟ ها در اين حادثه عملي است و جواب مي آيا اين روش استفاده از بوم –

 وش انتخاب شده چقدر مؤثر است؟دهيم، ر هايي كه انجام مي در مقايسه با تالش –

 هاي مقابله ديگري وجود دارد؟ هاي منطقه چه روش با توجه به ويژگي –

 زيست چقدر است؟ اثرات منفي روش انتخاب شده بر محيط –

 آيا مناطق حساس اقتصادي و اجتماعي در مسير آلودگي وجود دارد؟ –

 شود؟ آوري جمع بايد آلودگي مقدار چه روش اين كارگيري به زمان در –
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ثر در انتخـاب روش  وترين عوامـل مـ   مهم. از اين رو در زمان انتخاب روش مقابله نيز بايد به موارد مهمي توجه داشت
  :از عبارتند مقابله براي گذاري بوم

  آبي منبع يا رودخانه نوع –
  سرعت حركت آب در آن –
  تار و ويژگي مناطق ساحلي رودخانهساخ –
  درياچه يا رودخانه آب عمق –
  موجود و در اختيارتجهيزات  –
  ميزان نفت نشت شده –
  وي انساني در اختيارنير –
  وضعيت جوي –
 ...، فصل سال –

 شـده  نشـت  نفـت  آوري جمع و ها بوم نصب و انتخاب در مثال عنوان به( حادثه با مقابله نحوه هر يك از عوامل فوق در
 و نصـب  نحـوه  در زيـادي  بسـيار  تـاثير  آن در آب حركـت  سـرعت  و آبـي  منبـع  نـوع  يعني دوم و اول عوامل. دارند تاثير

 كنـدتر  آب جريان ها آن در كه هايي رودخانه با بوم نصب است زياد آب سرعت كه هايي رودخانه در. دارد ها بوم كارگيري به

 هاي تكنيك با بايد ها بوم نصب  است، سريع ها آن در آب جريان سرعت كه هايي رودخانه در كه يا گونه به. دارد تفاوت است

 نفـت  آوري جمع راندمان و سرعت افزايش باعث اختيار در تجهيزات نيز و دهيد آموزش انساني نيروي. است همراه متفاوتي

 .شود مي شده نشت  

 جريـان  منطقـه  در زيـادي  بـاد  كه زماني مثال عنوان به. دارد آلودگي گسترش در زيادي تاثير نيز منطقه جوي وضعيت

 كيـ  در آن شـدن  متمركـز  سـبب  عكس بر اي شود منطقه در نفت پخش سرعت افزايش سبب باد وزش است ممكن دارد،
 .شود نقطه  

 هاي بخش وزد مي منطقه در باد كه يزمان شود مي مشاهده كه چنان هم. است شده داده نمايش وضعيت اين تصوير در

 نحـوه  تعيـين  در مهمـي  عامـل  منطقـه  در جوي وضعيت به توجه بنابراين. شد خواهند گيآلود دچار رودخانه از مختلفي

  .بود خواهد مقابله تكنيك انتخاب و گسترش
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 باد بر حركت نفت نشت شده در رودخانه تاثير -28-4.پ شكل

مديريت هر حادثه با حوادث  دارد هايي كه در هر حادثه وجود شود كه با توجه به پيچيدگي مشاهده مي ببه اين ترتي
 اصـول  بخش اين ادامه در. خواهد بود متفاوت ها آن در اختيار در تجهيزات كارگيري به شكل و نحوه و هبود متفاوت ديگر

  . شود مي ارائه مقابله تجهيزات از استفاده و كارگيري به كلي
بـا توجـه بـه    . شـود  از سطح آب مشاهده مـي  نفتآوري  ها براي جمع در شكل زير نمايي از نحوه استفاده و كاربرد بوم

شـود تـا مـانع گسـترش      ها در عرض رودخانه نصب مي هاي در دسترس در اطراف رودخانه بوم گاه ويژگي رودخانه و تكيه
هاي  در باال و در نظر داشتن ويژگي ذكرشدهشود با لحاظ موارد  كه مشاهده مي طور همان. آلودگي به مناطق اطراف شوند

ها مهار شده و حركت آن به ساير مناطق محـدود شـده و    شود تا آلودگي نفتي در كنار بوم ها سبب مي نصب بومرودخانه، 
پـيش از ايـن    كـه  چنـان  همبنابراين . آيد به وجودگير و انتقال نفت به مخازن  هاي كف آوري آن با كمك پمپ امكان جمع

  .در زمان مقابله بايد انجام شود اماتي است كهترين اقد اشاره شد جلوگيري از گسترش آلودگي نفتي از مهم

 بدون باد

منبع آلودگي

 مواد نفتي

باد

باد

ماده نفتي

منبع آلودگي

ماده نفتي

منبع آلودگي
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 جهت آب

نفت

نشانه شناور  
 گاه محل تكيه

صفحه اتصال 
 گاه بوم به تكيه

بوم

بازوهاي اتصال بوم

 جهت آب

آوري نفت و آب آلودهشيلنگ جمع

اسكيمر

به سمت مخزن نفت

 پمپ

چند راهي

به سمت مخزن آب

گاه مغروق در آب تكيه

جهت آب

  
  ها و اسكيمرها بومكمك  با نفتي آلودگي آوري جمع روش از كلي نمايي - 29-4.پشكل 
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  ها و اسكيمرها بومآلودگي نفتي با كمك  آوري جمعاز روش  كلي نمايي - 30-4.پشكل 

در اين روش . شود ها مشاهده مي آوري نفت در رودخانه ها براي محدودسازي و جمع در تصاوير زير نحوه استفاده از بوم
هاي نفتي به سمتي كـه   گيرد كه لكه قرار مي يا گونه ها به ها نصب شده و سپس جهت آن بوم ،ابتدا با توجه به سرعت آب

شده به مخـازن وجـود دارد هـدايت      ها و نيز انتقال نفت جمع در آن امكان دسترسي بهتري براي نصب اسكيمرها و پمپ
هـاي   آوري شـده و همـراه آب بـه درون تانـك     سـطح آب جمـع  هـا نفـت از    سپس با كمك اسـكيمرها و پمـپ  . شوند مي

  . شود سازي و سپس تانكرهاي حمل منتقل مي ذخيره

  

  

آوريلوله جمع
شير

 آب
ماده نفتي

 نفتيماده  مانع قابل تنظيم
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  نفت آوري جمعبراي تغيير مسير لكه نفت به منطقه خاص و  ها بوم كارگيري به تكنيك - 31-4.پشكل 

نفـت شـناور توسـط ايـن     . دهـد  نشان مي آوري نفت شناور ها در جمع تصويرهاي زير شمايي كلي از نحوه عملكرد بوم
سپس با كمك ابزارهاي مكـش  . شود ها روي سطح آب جمع مي هاي ضخيم پشت اين بوم شود و در اليه ها متوقف مي بوم

شود و در تانكرهاي مخصـوص حمـل نفـت     هاي جداسازي انتقال يافته و نفت از آب آلوده جدا مي اين نفت به درون تانك
آوري نفت با استفاده از اسكيمرها وجود داشته باشد بايد ضخامت لكه  كه امكان جمع براي آن. يابد يبراي تصفيه انتقال م
تـر از ايـن مقـدار باشـد،      كه ميـزان آلـودگي كـم    يزمان. متر باشد يميل 5ها محصور شده است حداقل  نفتي كه پشت بوم

  . دهند اسكيمرها كارايي خود را از دست مي
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بوم دوم براي جلوگيري از 
 نشت نفت از بوم اصلي

 بوم اصلي براي تغيير مسير نفت به سمت ديگر

 آوري نفت منطقه جمع

 اسكيمر

لكه نفت

جهت جريان آب

 
  شناور منطقه ساحل به ساحلي ها نفت آوري جمعبراي محدود كردن و  ها كارگيري بوم به از نمايي -32-4.پشكل 

در تصوير زير . ها توسط نفت است منظور جلوگيري از آلودگي آن  ها محافظت از مناطق مهم به از كاربردهاي بوم كيي
گيرها اسكله  آب. كنيد آلودگي نفتي به سمت ديگر از رودخانه مشاهده ميمنظور تغيير جهت   ها را به نحوه استفاده از بوم

. شـوند  هـا محافظـت مـي    ات مهمي كه در مسير آلودگي قرار دارند بـا كمـك بـوم   تاسيسها، مناطق مسكوني و ساير  قايق
در سمت ديگـر   آوري آن شود، تغيير مسير آلودگي به سمت ديگر رودخانه و جمع طور كه در اين شكل مشاهده مي همان

هـا بـه شـكلي كـه      تر باشد بـا نصـب بـوم    كه دسترسي به يك سمت رودخانه راحت يزمان. ها است يكي از كاربردهاي بوم
  .آوري خواهد شد شود، نفت به سمت ديگر رودخانه هدايت شده و در آن منطقه جمع مالحظه مي
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جريان آب

 بوم

 مهار

 نشانه مهار

آبگير

اسكه قايق
به سمت محل 

 آوري جمع

 بوم

  
  براي تغيير جهت مسير نفت و محدودسازي نفت بر سطح آب  ها بوم كارگيري بهاز  نمايي -33-4.پشكل 

  هاي سريع در رودخانه با آب گذاري بومي ها روش -4-2- 4.پ
كـه   يزمان. است متر بر ثانيه 3تا  5/0سرعت جريان آب در آن بين شود كه  هايي اطالق مي آب سريع به آب اصطالح

هـا كـارايي    ، بـوم )هاي نفـت  ويژگي با توجه به(يابد  افزايش مي يهمتر بر ثان 51/0تا متر بر ثانيه  4/0سرعت جريان آب از 
. هايي با جريان آرام متفـاوت اسـت   هاي سريع با رودخانه گذاري در آب به همين دليل روش بوم. دهند خود را از دست مي

بنـابراين در ايـن   . شـود  هـا مـي   ها و عبـور نفـت از بـوم    هايي با جريان سريع سرعت آب سبب عدم كارايي بوم در رودخانه
چنان كه در تصوير زير  هم. شود آوري استفاده مي گذاري و محدودسازي نفت و جمع ها از تكنيك خاصي براي بوم رودخانه

. هـا عبـور خواهـد نمـود     هاي مواج كارايي ندارنـد و نفـت از آن   ها يا درياچه ها در جريان تند رودخانه شود بوم مشاهده مي
ها در محل رودخانه نصب  ها وجود نداشته باشد و يا ممكن است بوم ب زياد امكان نصب بومممكن است به دليل سرعت آ
  .دهد تصاوير زير اين دو مشكل را نمايش مي. ها عبور دهد شوند اما آب نفت را از زير بوم
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  يا منابع آبي با جريان سريع ها رودخانهدر  ها بومكارايي  عدم -34-4.پشكل 

  

  
  و شاخ و برگ زبالههاي جاري با جريان تند يا همراه با  بوم گذاري در آب مشكالت - 35-4.پشكل 

اي با جريـان پـايين    سه عكس بااليي در رودخانه. تصوير زير نمايي شماتيك از اين وضعيت نمايش داده شده است در
آب رودخانه جريان آرامي  كه يزمان، در شود ميكه مشاهده  طور همان. اي با جريان تند عكس پايين در رودخانه 3است و 



 287  07/10/94    آب منابع يها ميحر از ينفت مواد يپاكساز يابزارها و ها روش يمعرف -  4 وستيپ

 

سرعت جريان آب در  كه يزماناما . در مقابل آلودگي زياد است ها آن و كارايي تر راحت ها بومداشته باشد، نصب و عملكرد 
كامـل از مـدار خـارج شـوند و      طـور   بهو ممكن است  دهند ميكارايي خود را از دست  ها بوماين  يابد ميرودخانه افزايش 

لحـاظ شـود، سـرعت آب    بايـد   ها بومين مواردي كه در هنگام نصب تر مهمبنابراين يكي از . ديگر عملكردي نداشته باشند
 .رودخانه است

  
  ها  شدن بوم اثر بيهاي سريع و  گذاري در آب بوم مشكالت -36-4.پشكل 

ها ممكن اسـت   هاي آرام بوم در رودخانه. ها متفاوت است هايي كه جريان آب سريع است تكنيك نصب بوم در رودخانه
تكينيك نصب در ايـن  . هاي سريع بايد زوايه تغيير يابد رودخانهدرجه نسبت به جريان نصب شود اما در  90حتي با زاويه 

بـراي  . يابد ها با جريان رودخانه كاهش مي شرايط به اين صورت است كه با افزايش سرعت جريان آب زاويه قرارگيري بوم
بـا توجـه بـه    . دهند ميدرجه درون آب قرار  45تا  10اي بين  را در زاويه ها آنهاي سريع  ها در جريان افزايش كارايي بوم

كـه   چنـان  در نمـودار زيـر هـم   . ها انتخـاب نمـود   در آب رودخانهرا ها  توان زاويه مناسب براي قرارگيري بوم نمودار زير مي
درجـه و   35بوم در آب به حـدود   يريباشد، زاويه قرارگ متر بر ثانيه 8/0كه سرعت آب حدود  شود درصورتي مشاهده مي

درجـه   15حدود  متر بر ثانيه 5/1درجه و در سرعت  25دريايي باشد، زاويه مناسب حدود  انيهمتر بر ث 1اگر سرعت آب 
  .است متر بر ثانيه 5/1ها وجود دارد  گذاري در آن هاي سنتي امكان بوم ترين سرعتي كه با روش در حال حاضر بيش. است

A 

A 

B 

B

C

C



 ها و درياچه

در سـطح   
  سـب و بـه      
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ها گاه بوم تكيه

 جريان آب

 گره2 >سرعت آب

گوي شناور 
 نشانگر

جاده دسترسي

 پمپ
 اسكيمر

 جريان نفت

 جريان نفت

ها بهتغيير شكل بوم
 دليل نيروي آب

نفت

گوي شناور نشانگر

  
  هاي سريع آلودگي نفتي در آب آوري جمعگذاري و  بوم نحوه -39-4.پشكل 

نفت در آب سريع جريان دارد اين امكان وجود دارد كه با درك نحوه حركت آن همراه با آب بتوان نفت را  كه هنگامي
در تصوير بااليي مشاهده . هاي سريع همانند شكل زير است حركت نفت در رودخانه. ي نمودآور تري جمع با راندمان بيش

هـاي رودخانـه    شود تا نفـت بـه سـمت كنـاره     يابد و فشار آب باعث مي هاي رودخانه جريان مي شود كه نفت در كناره مي
توان نفـت   ها در كناره رودخانه مي با نصب بومبنابراين . ها به اين نكته توجه داشت از اين رو بايد در نصب بوم. جريان يابد

نفـت را بـه سـمت قـوس بيرونـي       ،حركـت آب  ،رودخانه قوسچنين در محل  هم. آوري نمود تري جمع را با راندمان بيش
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هايي در ايـن منطقـه هماننـد شـكل دوم نفـت را       توانند با نصب بوم در اين شرايط نيروهاي عملياتي مي. نمايد هدايت مي
  .نمايند آوري جمع

 

 نفت

 Aنفت

B 

  
  اي با آب سريع حركت و گسترش نفت در رودخانه نحوه -40-4.پشكل 

  ها ها و درياچه در رودخانه ي تجاريها بومي نصب ها روش - 5-2- 4.پ
بـا توجـه بـه شـرايط منطقـه و      . ها وجود دارد ها و درياچه ها روي رودخانه طور كلي سه روش عمده براي نصب بوم  به

  :ها را به سه روش زير نصب نمود توان بوم ابزارهاي در اختيار مي
 ؛)هايي در ساحل رودخانه گاه با تكيه(از ساحل به ساحل  ها بومنصب  –

 ؛)هايي در درون آب گاه با تكيه(از ساحل به ساحل  ها بومنصب  –

 )ها اطراف مانند پلهاي  ههايي از ساحل به ساز با تكيه( ها سازهها و  از ساحل به پل ها بومنصب  –

 ،شـود  مـي اعمـال   هـا  بومبه دليل جريان آب و نيرويي كه به . بايد همواره لحاظ شود ها بومنكات ايمني در استفاده از 
در زمان فعاليت افـراد بايـد مراقـب پـاره     . ممكن است تحت نيروي زيادي قرار داشته باشند ها بومي ها گاه تكيهو  ها طناب 

 ولومسي عمليات ها بخشچنين در زمان عمليات بايد براي تمام  هم. باشند ها آنديدگي ناشي از و صدمه  ها طنابشدن 
 دارد بر اقدامات افراد نظارت كرده و تمـام مـوارد ايمنـي را در    تيولومسايمني توسط فرمانده عمليات تعيين شود و وي 

ها در اين زمينـه   تمام موارد مربوط به خطرات عمليات بايد در ابتداي عمليات به افراد منتقل شود و آن. نظر داشته باشد
، براي )ي انتقال نفتها لولهمانند عبور (در مناطقي كه احتمال آلودگي آب در باالدست رودخانه وجود دارد . توجيه باشند

 هـا  آناز  سـرعت  بـه تا در هنگام نياز  شود ميدائمي نصب  صورت  بهي ثابتي ها گاه تكيه گذاري بومافزايش سرعت عمليات 
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گـام   صـورت   بهها مشاهده  گاه با كمك انواع تكيه ها بومدر ادامه شيوه نصب . نيافتد ريخاتاستفاده شود و روند عمليات به 
  . شود ميبه گام مشاهده 

  گام اول

  
  دومگام 

  
  سومگام 

  
  گام چهارم

  
  گام پنجم 

  
  

 )ساحل به ساحل(گذاري در آب رودخانه با جريان سريع  بوم تكنيك - 41-4.پشكل 
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  گام ششم 

  
  گام هفتم

  
  )ساحل به ساحل(گذاري در آب رودخانه با جريان سريع  بوم تكنيك -41- 4.پشكل ادامه 

  اولگام 

  
  گام دوم

  
  گام سوم

  
  

  )در آب گاه تكيهساحل به ساحل با (گذاري در رودخانه با آب سريع  بوم تكنيك - 42-4.پشكل 
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  گام چهارم

  
  گام پنجم

  
  گام ششم

  
  گام هفتم

  
  )در آب گاه تكيهساحل به ساحل با (گذاري در رودخانه با آب سريع  بوم تكنيك - 42- 4.پشكل ادامه 

  گام اول

  
  

  )از رودخانه به پل(با جريان سريع آب يي ها رودخانهبوم گذاري در  تكنيك -43-4.پشكل 
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  گام دوم

  
  گام سوم

  
  گام چهارم

  
  گام پنجم

  
  گام ششم

  
  ) از رودخانه به پل(يي با جريان سريع آب ها رودخانهبوم گذاري در  تكنيك - 43- 4.پشكل ادامه 
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  ها در مناطق ساحلي براي نصب بوم طبيعيهاي  گاه از تكيه استفاده - 44-4.پشكل 

  
  )گاه موقت در ساحل تكيه(ها در بوم گذاري  گاه تكيه انواع -45-4.پشكل 

  
  )ساحل به پل(در بوم گذاري  ها گاه تكيه انواع - 46-4.پشكل 
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...) .هـاي فـرآوري نفـت و    ات و پااليشـگاه تاسيسـ مانند عبور خط لوله، وجود (امروزه در مناطقي كه به داليل مختلف 
 كه چنين در گذشته حوادث اين چنيني رخ داده است، و مناطق حساسي وجود دارد يا هماحتمال نشت نفت به رودخانه 

شوند تا در زمان  ها نصب مي در كناره رودخانه يهاي دائم گاه رودخانه وجود دارد كه نبايد آلوده شوند، تكيه دست نييدر پا
  .شود ها مشاهده مي هاي مختلفي از آن ر زير نمونهدر تصاوي. ها نصب شود ها بوم گاه سرعت با كمك اين تكيه ها به نصب بوم

 

  

  
  در حين مقابله  گذاري بومبه منظور افزايش سرعت  ها رودخانه كنار در دائميي ها گاه تكيه نصب -47-4.پشكل 
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 بـا هـا و   هايي همانند لنگـر كشـتي   گاه به همين منظور از تكيه. ها در درياچه انجام صورت گيرد ممكن است نصب بوم
هاي مستغرق  گاه ها با استفاده از تكيه تصاوير زير نحوه نصب بوم. ها در آب نصب شود شود تا بوم همان عملكرد استفاده مي

  . دهد ها را نمايش مي و نيز انواع آن

  
  گاه تكيه عنوان بهها  ها در درياچه متفاوت از لنگرها براي نصب بوم انواع -48-4.پشكل 

 

 نشانگر تكيه گاه در سطح آب 

نشانگر انتهاي بوم بر سطح آب

بوم

مهار (لنگر)

  
  هاي مستغرق گاه با استفاده از تكيه ها درياچهدر  ها بومنصب  نحوه - 49-4.پشكل 

در تصوير زير برخـي از  . آوري نفت رخ دهد شود تا اشكاالتي در سيستم مهار و جمع گاه سبب مي نامناسب تكيه نصب
هـا   گاه ها ممكن است به دليل جريان آب تغيير شكل داده و اگر به تكيه در اين شرايط بوم. شود اين مشكالت مشاهده مي

  لنگر سبك  لنگر بدون ميله دريانوردي

  لنگر برجسته لنگر فشاري

  لنگر دانفورت  لنگر قارچي
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چنـين ممكـن اسـت     هـم . آوري نشـود  آن باقي بماند و جمع محكم بسته نشده باشند، ممكن است مقداري از نفت درون
ها عـالوه انتخـاب    بنابراين براي نصب بوم. اجازه دهند كه نفت در آن محل باقي بماند ،ها به دليل نصب نامناسب خود بوم

هـا   كه به بوماي نصب شوند  گونه ها به گاه محل مناسب و نيز زاويه نصب مناسب بايد به اين نكته هم توجه داشت كه تكيه
  .ها تغيير شكل زيادي بر اثر جريان آب داشته باشند اجازه ندهند تا آن

جهت جريانجهت باد 

نفت
A

B

  
  ها  گاه به تكيه ها بومناشي از عدم نصب مناسب  مشكالت - 50-4.پشكل 

و به كناره درياچه منتقل و بـا كمـك    آوري جمعروي درياچه ت را از ها نف ها و بوم ن است با كمك قايقممك چنين هم
شـناور بـه    صـورت  بـه هـا   و با كمك قايق شود ميدر اين شرايط بوم در محل درياچه نصب ن. نمود آوري جمع آن راابزارها 

  . شود مي آوري جمعو نفت با كمك آن  شود ميمحل منتقل 

  
  شناور ي ها بومكمك  نفت با آوري جمع - 51-4.پشكل 
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در زمان حادثه بر اساس جدول زير بايد با توجـه بـه سـرعت    . ترين اقدامات است ها يكي از مهم گذاري در رودخانه بوم
  . ها اقدام شود آب نسبت به انتخاب زاويه مناسب براي بوم

  
  با توجه به سرعت جريان آب ها بومزاويه نصب  تعيين -52-4.پشكل 

  )اسكيمرها(ها  گيري و طرز استفاده از آن كفابزارهاي  -6-2- 4.پ
ترين ابزارهاي مقابله با آلودگي  شوند، اسكيمرها مهم ها كه منظور جلوگيري از گسترش آلودگي استفاده مي از بوم پس

طـور   اسـكيمرها بـه  . گيرند نفت از سطح آب مورد استفاده قرار مي آوري جمع منظور  بهاين ابزارها . ها هستند نفتي در آب
ها نفـت را بـر سـطح آب محـدود كـرده و       بوم. گيرند مورد استفاده قرار مي) ها مانند بوم(وسيعي با ابزارهاي محدودسازي 

كه غلطت نفت زياد شد با استفاده از انواع اسكيمرها نفت را از سـطح آب   ينمايند، زمان ها را در يك مكان متمركز مي آن
 . كنند آوري مي جمع

  

 قايق

 مسير جريان

 آوري محل جمع مسير حركت نفت

 اسكيمر و مخازن نگهداري
ساحليخط 

90 60 45
30

  سرعت جريانحداكثر زاويه نصب بوم
Knots    m per.sec 

0.35
1.0 0.5 

0.7 
0.8 

1.0 
0.9 

1.25
1.5 

1.4 
1.6 
1.8 
2.0 
2.5 
3.0 

90 
45 
30 
26 

20 
22 

16 
13 
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هاي مختلف  اين ابزارها در اندازه و توان. كنيد را مشاهده مي ها آندر تصوير زير انواع مختلفي از اسكميرها و روش كار 
ها  ها و تاالب ها و يا درياچه توانند به روي كشتي يا قايق يا به صورت دستي در نزديكي سواحل رودخانه اند و مي شده  تهيه

  . مورد استفاده قرار بگيرند

  
  )اي و برسي ، نواري، پرهغلتكي(اسكيمرها  مختلف انواع - 53-4.پشكل 

يـا   غلتـك هـا، نوارهـا،    مكانيكي با اسـتفاده از بـرس   صورت  بهنفت را  ها آن. ديگر است اساس كار اين ابزارها شبيه به يك
هاي نفت از سطح اين  با تعبيه تيغه. نمايند اي منتقل مي جا كرده و به درون محفظه همتحرك از سطح آب جاب يها نقاله تسمه
هـا،   فظـه آوري شـده درون ايـن مح   نفت جمـع . شود اي جمع مي درون محفظه ها آنها جدا شده و در پشت  ها، يا غلتك برس

ر ديگ شود و بعد از آن آب آلوده و نفتي از يك آوري مي هاي مخصوص جمع سپس با استفاده از ابزارهاي مكش به درون تانك
  .شود جدا شده و نفت بازيابي مي

  
  
  
  

تميز كننده
  فرچه

اسكيمر با فرچه نواري
اريفرچه نو

 متحرك
آوريچاهك جمع

 اسكيمر با فرچه استوانه
 فرچه گردان

 حركت مخزن حركت مخزن

 حركت مخزن حركت مخزن

تميزكننده فرچهآوري چاهك جمع

اسكيمر درامي كنندهغلتك جمع
 درام گردان

 لكه نفتي
 آوريچاهك جمع

اسكيمر با نوار جاذب
 آوريچاهك جمع

 آوري نوار جمع

 لكه نفتي

  نوار گردان
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   ها آنتوسط  و روش جدا كردن نفت غلتكينمونه از اسكيمر  يكي -54-4.پشكل 
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  ها آن كاربرد و اسكيمرها انواع - 55-4.پشكل 
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  ساير تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي  - 7-2- 4.پ

  هاي نفت جاذب ابزارهاي -1-7-2-4.پ
در اين بخش مروري بر . گيرند و اسكيمرها ابزارهاي متنوع ديگري نيز هستند كه مورد استفاده قرار مي ها بومكنار  در

آوري آلـودگي بـا    گسـترش آلـودگي، مرحلـه جمـع    بعد از مهار و جلوگيري از . ها خواهيم داشت اين ابزارها و طرز كار آن
هاي جاذب نفت، آلودگي كه توسـط   ها و بالشتك ها، بوم در اين مرحله با استفاده از ورقه. استفاده از مواد جاذب نفت است

اتي كـه در كنـار رودخانـه يـا     تاسيسبا توجه به عوارضي طبيعي و . شود آوري مي ها مهار شده است از سطح آب جمع بوم
هرچنـد  . هـا كـاربرد دارد   ها و ورقه نفت به شكل پدها و بوم يها ياچه سد امكان آلودگي دارد، اشكال مختلفي از جاذبدر

هايي دارند، اما در عمل اين مواد وظيفه جذب نفت تا چندين برابر وزن خود را  تفاوت گريد كيشكل ظاهري اين ابزارها با 
  . شوند آوري و معدوم مي اين ابزارها بعد از جذب نفت توسط افراد از سطح آب جمع. بر عهده دارند

     
  هاي جاذب نفت هاي جاذب، پدها و ورقه اي از بوم نمونه -56-4.پشكل 

  
  نفت جاذب يها ها و ورقه بوم كاربرد از اي نمونه - 57-4.پشكل 

  
  هاي جاذب نفت در كنار هم ي جاذب و ورقهها بومي مهار، ها بوم كاربرد - 58-4.پشكل 
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  هاي جاذب نفت در كنار هم ي جاذب و ورقهها بومي مهار، ها بوم كاربرد -59-4.پشكل 

  
  نفت در كنار هم جاذبي ها بومي مهار، ها بوم كاربرد -60-4.پشكل 
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  ها مخصوص عمليات قايق -2-7-2-4.پ
هاي مناسب براي انتقال نيروها و تجهيزات  قايق كارگيري  بهي بزرگ و يا درياچه سدها نيازمند ها رودخانهدر  فعاليت

و يـا اسـكيمرها و نيـز     هـا  بـوم اند كه امكـان انتقـال و اسـتفاده از     اي طراحي شده اين قايق به گونه. به روي درياچه است
ها و نحوه فعاليـت افـراد بـر     اي از اين قايق در تصاوير زير نمونه. وجود داشته باشد ها آننفت توسط  آوري جمعهاي  زنمخ

  .شود ها مشاهده مي روي آن

  
  هاي مخصوص براي افزايش سرعت عمليات مقابله آماده به كار در داخل قايق ابزارهاي - 61-4.پشكل 

  شيميايي مقابله با آلودگي نفتي مواد -3-7-2-4.پ
 انـد  شدهمناطق آلوده توليد  يساز پاك مقابله و منظور  بهكه پيش از ذكر شد انواع متفاوتي از مواد شيميايي  چنان هم

اين مواد شامل مواد ژل سـاز،  . گيرند ي هر حادثه مورد استفاده قرار ميها ويژگيكه توسط نيروهاي عملياتي و با توجه به 
  . گيرند منطقه  و ماده آالينده مورد استفاده قرار مي ها ويژگيهستند كه با توجه به .. .جدا كننده، مواد سفت كننده ومواد 

   ها آلودگي آوري جمع ابزارهاي -4-7-2-4.پ
هـاي   ها در محـل  و يا در زمان تعويض شيفت نيروهاي عملياتي الزم تا ابزارها و پوشاك آلوده آناز پايان عمليات  پس

بنـابراين الزم اسـت تـا ايـن ابزارهـا و      . شده و از گسترش آلودگي به ساير مناطق جلوگيري به عمـل آيـد   مخصوصي دپو
  .پوشاك آلوده بعد از انجام عمليات به شكل مناسبي بازيابي شوند
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  ها و تجهيزات آلوده  و دفع مناسب لباس آوري جمع - 62-4.پشكل 

  نفت و آب و آلوده آوري جمع مخازن -5-7-2-4.پ
ها و يا ساير تجهيزات صحرايي الزم است تا ايـن نفـت از    كردن نفت بر روي سطح آب با استفاده از بوممحدود  از پس

هاي بازيابي نياز به  ها به مكان ها و انتقال آن آوري اين نفت براي جمع. صورت مناسبي بازيابي شود  محيط خارج شود و به
ترين جاده بـه محـل حادثـه قـرار      ه، بر روي رودخانه و يا نزديكيا متحركي است تا در كنار رودخان مخازن ثابت، شناور و

هاي مختلفي از  در تصاوير زير نمونه. ها نفت را به درون آن انتقال داده و از منطقه خارج نمايند گرفته و با استفاده از پمپ
  . شود ها مشاهده مي آن
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  هاي مختلف آلوده در اندازه آوري نفت و آب انواع متفاوتي از مخازن جمع -63-4.پشكل 

  رهاي مخصوص حمل ابزارهانيكانت -6-7-2-4.پ
هايي  ترين زمان ممكن يكي از روش تر تجهيزات به محل حادثه در كوتاه كانتينرهاي سيار براي انتقال سريع از استفاده

ايـن كانتينرهـاي    اي از در تصاوير زير نمونـه . گيرد هاي عملياتي مورد استفاده قرار مي است كه در حال حاضر توسط تيم
  .شود ه مشاهده ميثحمل تجهيزات به محل حاد

  

  
  آماده به كار در داخل كانتينر براي استفاده سريع در محل حادثه ابزارهاي - 64-4.پشكل 
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  شخصي ايمني ابزارهاي -7-7-2-4.پ
قرار بگيرد تـا   ها آنرعايت ايمني  نيروهاي عملياتي الزم است تا حداقلي از تجهيزات تهيه شده و در اختيار  منظور  به

پوشاك مناسب، عينك محافظ، دستكش و در صورت نياز . مقابله با آلودگي نفتي از اين تجهيزات استفاده نماينددر زمان 
  . ترين ابزارهاي ايمني فردي در حوادث مقابله با آلودگي نفتي هستند ماسك از مهم

  
  دگي نفتيتجهيزات ايمني شخصي مقابله با آلو حداقل - 65- 4. پشكل 
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  يريگ ميتصم حوزه و ياتيعمل يها ميت يبرا مانور يزير برنامه و طرح -5 پيوست

  كليات - 1-5.پ

افتد، افرادي كه در شرايط بحراني، اضطراري و وقوع باليا  كه باليا و شرايط اضطراري واقعي همواره اتفاق نمي جا آناز 
و كارآمـد بـا ايـن شـرايط      ثرومـ ، از فرصت كافي جهت كسب تجربه در زمينه نحـوه مقابلـه   باشند مي تيولومسدار  عهده

بـراي ارزيـابي ميـزان اثربخشـي طـرح مقابلـه خـود         از شانس واقعـي  ندرت  بهريزان  برنامه عالوه  به. باشند ميبرخوردار ن
ابي و آزمايش ميزان آمادگي و كارآمدي واضح است كه انتظار براي وقوع شرايط بحران واقعي جهت ارزي. برخوردار هستند

 عنـوان   بـه  تـوان  مـي كـه گـاهي از آن   (اي اسـت، بنـابراين برگـزاري مـانور      هاي صورت گرفته، كار غيرعاقالنه ريزي برنامه
در حـين برگـزاري   . باشد ثروماي  تا ميزان قابل مالحظه خالد براي رفع اين توان مي) سازي شرايط واقعي نيز نام برد شبيه

هـا و ميـزان    آورد كه نسبت به ارزيابي مهـارت  سازي شرايط واقعي اين امكان را براي مديران بحران فراهم مي نور، شبيهما
  ].13،14[هاي از قبل صورت گرفته مبادرت ورزند  ريزي ها و برنامه اثربخشي طرح

مـانور مـديريت   . نفرات و تجهيزات اسـت  جايي هدر كاربرد نظامي، مانور به معناي انجام ماهرانه و هوشمندانه حركات و جاب
. ول اسـت وكارگيري نيروها و تجهيزات براي مقابله با بحران فرضـي توسـط افـراد مسـ     بحران يا شرايط اضطراري نيز تمرين به

ابله با ها را آزمود و اصوال از حوادث مختلف واقعي و نحوه مق توان قابليت بديهي است كه در حوادث واقعي بهتر از زمان مانور مي
رسـاني،   هاي مختلف مقابله با بحران ازجمله اطالع توان جنبه با انجام مانور مي. عنوان نوعي مانور استفاده نمود  توان به ها مي آن

 چنـين اطالعـات الزم بـراي هماهنـگ     پذيري نيروها را تمرين كرد و هـم  گيري، هماهنگي، برقراري ارتباطات و هدايت تصميم
  ].5[ول در مديريت شرايط اضطراري را فراهم نمود وهاي مس ر يك از سازمانهاي ه نمودن برنامه
مانور، بخشي يكپارچه از آموزش است كه پرسنل را در راستاي انجام كاركردهاي خود در شرايط واقعي وقـوع   درواقع

در حـين اجـرا و    دنظريـ جدتنيست، بلكـه نيازمنـد بـازنگري و     گام به گاممديريت مانور يك فرآيند . نمايد بحران آماده مي
هاي كسب شده خـود را در يـك تمـرين نمايشـي از      كنندگان در مانور، تجارب و آموزش شركت. استسازي فرآيند  پياده

هـاي   با آن، آمادگي ثروم، كه اميد است هيچ وقت اتفاق نيفتد اما الزم است كه براي مقابله گيرند ميرويداد واقعي به كار 
  ]. 14[خواهد بود  ثرومبراي طراحي يك برنامه اجراي مانور، تصور اجراي يك تئاتر در ذهن، بسيار . الزم ايجاد شده باشد

ها در بخـش آب و مقابلـه بـا حـوادث آلـودگي       كارگيري آن  در اين بخش از گزارش اجزاي اصلي مانورها با رويكرد به
ها نيز معرفي سيسـتم فرمانـدهي    در بخش پيوست. شود هاي آن به درون آب تشريح مي رآوردهناشي از ورود نفت خام و ف

  . حادثه و نيز يك سناريو فرضي از ورود آلودگي به رودخانه و درياچه سد ارائه شده است

  اهداف مورد انتظار از طراحي و اجراي مانور آلودگي نفتي در بخش آب  - 2-5.پ

ها و مانورهاي مناسب  ملياتي براي مقابله با شرايط واقعي بحران، بدون اجراي تمرينتجربه نشان داده است كه هرگونه ع
گونـه شـرايط    خود در ايـن  يها تيولوعنوان نمونه بسياري از افراد از مس  به. اي همراه است هاي قابل مالحظه قبلي با ريسك

ي در برابر شرايط مختلف بحرانـي از خـود نشـان    العمل مناسب هيچ نوع اطالعي نداشته و عالوه بر آن نخواهند توانست عكس
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هـايي بـراي    چنـين ريسـك  . عمل ننمايند يخوب  ها به ها و دستورالعمل چنين ممكن است در برابر تجهيزات، روش هم. دهند
باشند، در واقع اگر شرايطي فـراهم نگـردد كـه در آن امكـان      بيني مي ول در بخش منابع آب غيرقابل پيشوهاي مس سازمان

  ].17، 18[ها اطمينان حاصل نمود  توان نسبت به عملكرد آن زيابي توانمندي پرسنل و تجهيزات فراهم نباشد، نميار
چنين وجود شبكه گسترده و طوالني و با طول عمـر بـاال از خطـوط لولـه      بودن كشور ايران و هم زيخ نفتبا توجه به 

در چنـد سـال   . نابع آبي به نفت و مواد نفتي بسيار محتمـل اسـت  و پايين بودن استانداردها، آلودگي م ،انتقال مواد نفتي
ايجـاد   هـا  رودخانهبه  و ورود مواد نشتي خطوط لوله انتقال نفتشكست اخير نيز حوادث مشابهي از بروز آلودگي ناشي از 

اين حوادث در هايي از  نمونه. شده است كه اثرات منفي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي زيادي به همراه داشته است
در مـورد ايـن    ولومسي ها سازماننتيجه ارزيابي واكنش . شدندواقع بررسي تحت عنوان تجارب داخلي مورد فصول قبل 
بحران برخوردار نبوده و يـا  مواجه با براي آمادگي مناسبي  ها در زمان حادثه يا از ان داده است كه اين سازمانحوادث نش

  . ]2،5،13،14[ اند ربط از هماهنگي مناسبي برخوردار نبوده ذيهاي  ها و سازمان با ساير ارگان
هـاي عمـومي بـراي مقابلـه بـا شـرايط        مناسب و كارآمد براي اثبات نقش هماهنگي و همكاري ياهربرگزاري مانورها 

  بهبي ، در مواردي كه قبل از وقوع بحران مانورهاي مناسدهد ميتجربيات موجود نشان . است ين حوادثچنياضطراري در 
هاي واقعي را تا ميـزان   در مقياس كامل با مشاركت عموم مردم برگزار شده است، ميزان خسارات و تلفات بحران خصوص

  . اي كاهش داده است قابل مالحظه
 يهـا  تيولومسـ ي خدمات در قبال مشـتركين خـود از   ها بخشدر بخش آب، همانند ساير  ولومس يها سازمانعموم 

  : ها عبارتند از برخي از آن متعددي برخوردارند كه
 مردم آب بهداشت و آب امنيت تضمين –

 بحران يك رخداد شرايط در ها آن عمل نحوه زمينه در نيمشترك آموزش –

 برابــر در خــود ســازمان در موجــود يهــاخال پوشــاندن و بحرانــي شــرايط بــا مقابلــه بــراي آمــادگي كســب –
 سيستم هاي پذيري آسيب

 اضطراري و بحراني شرايط با مقابله جهت نهادها ساير با مناسب همكاري و هماهنگي براي آمادگي كسب –

ي تابعه وزارت نيرو در اجراي وظايف فوق كمـك شـاياني   ها شركتاي و ساير  ي آب منطقهها شركتبرگزاري مانور به 
بـراي   گيرنـد  مـي ها آمـوزش و مـانور را جـدي     ي آمادگي خود براي مقابله با بحرانها برنامهيي كه در ها سازمان. نمايد مي

  ].17،18[مقابله با شرايط بحراني و رويدادهاي اضطراري واقعي از آمادگي و كارآيي باالتري برخوردار خواهند بود 
ابتـدا   بايستي پيش از هر اقدام، هر برنامه ريزي چند ساله شروع شده، كه در  هر برنامه مانور در قالب يك دوره برنامه
هاي پرسنل مجرب و  پذيري و توصيه ارزيابي آسيبدر قالب  ي رسميها ارزيابينسبت به شناسايي مناطق هدف بر مبناي 

ي مقابله با شرايط اضطراري و اقدامات فوريتي مـورد نيـاز   ها شيوهها و  ها، سياست در مرحله بعد طرح. باسابقه اقدام گردد
  . و اسناد موجود در اين زمينه مورد بازبيني قرار خواهد گرفت ها دستورالعملچنين  ه شده و همتوسعه داد
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د نـ ي موجـود مـورد ارزيـابي قـرار خواه    هـا  برنامه كه ايني آموزشي مورد نياز تدوين گرديده يا ها برنامهبر اين اساس 
و اقدامات مقابله با شـرايط   ها فعاليتزيابي و تقويت ساله، انواع مختلفي از مانورها براي ار 3در طي دوره آموزشي . گرفت

هر يك از اين مانورها نيز مورد ارزشيابي قرار گرفته و نتايج حاصل . بحراني در مناطق هدف، طراحي و اجرا خواهد گرديد
  .گرفتي آتي مورد استفاده قرار خواهد ها فعاليتريزي اقدامات و  از آن در فرآيند برنامه

  ]. 17[آب نشان داده شده است  تاميني ها بخشچرخه فرآيند برنامه تدريجي مانور در  )1-5.پ(در شكل 

  
  ]17[ رخه برنامه مانور پيشروچ -1- 5.پشكل 

. باشـد  متعـدد آنـان   يها تيولومسكننده در آن و نوع  و تعداد افراد شركت هساده يا برگزار شدبه شكل د توان ميمانور 
تي بـدانيم، هـدف   فگي ننشت آلودحفظ محيط زيست و جلوگيري از خسارت ناشي از را اگر هدف عالي از برگزاري مانور 

ديگـري را نيـز    ياهـداف فرعـ  . دانست ولومسي ها سازمانتقويت آمادگي عملي پرسنل  توان مينهايي از اجراي مانور را 
  : از تندعبار ها آندر نظر گرفت كه برخي از  توان مي، اجراي مانور  نظر از مقياس و مدت زمان صرف

 حادثه بروز زمان در ولومس يها سازمان فرماندهي وحدت و عمليات تمرين –

 بحران در درگير عملياتي نيروهاي تخصصي تمرين –

 ها آن رفع در اقدام جهت موجود كمبودهاي و هاخال شناسايي –

 اضطراري شرايط و بحران بروز حين در افراد يها تيولومس و ها نقش دقيق تعيين –

 افراد كارايي و عملكرد ها، آگاهي سطح بهبود –

 كنندگان شركت در نفس به اعتماد و مهارت ايجاد –

 بحراني و اضطراري شرايط با مقابله هاي برنامه و ها طرح ارزيابي –

 بحران به پاسخ و ها ريزي برنامه نتايج ارزشيابي و بررسي –

 پرسنل هاي مهارت و ها توانمندي سطح يارتقا –

 ريسك مديريت هاي سياست و راهبردها يابي ارزش –

 قبلي شده ارائه هاي آموزش اعتبارسنجي –

 مانور  آموزش

  ريزي برنامه بهبود اقدامات
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 فرآيندها و ها روش تجهيزات، كارايي ميزان ارزيابي –

 بحران مديريت فرآيند سودمندي نمايش –

 اجراي مانور  هاي ، مالحظات و چارچوبتبيين ضرورت - 3-5.پ

از جمله مـواردي كـه  ضـرورت    . نمايد به داليل مختلف نسبت به طراحي و اجراي مانور اقدام ميمعموال يك سازمان 
هاي موجود، ايجاد انگيزه يـا ارزيـابي    ها و تخصص به تمرين مهارت توان ميكند  اجراي مانور در يك سازمان را ايجاب مي

افتد كه از مانورها براي توسعه  ندرت اتفاق مي  به. يك برنامه، سامانه يا روش طراحي شده قبلي در آن سازمان اشاره نمود
   .در اين راستا نيز بهره گرفتاز مانورها توان  هاي جديد بهره گرفته شود، اما مي مهارت

 : زير را در بر داشته باشدموارد د توان مي» چرا بايد مانور برگزار شود؟«پاسخ به اين پرسش كه 

 .شوند ارزيابي اند، نگرفته قرار استفاده مورد است وقت خيلي كه وجودم هاي تخصص و ها مهارت كه است نياز –

 .است واقعي فضاي و شرايط در آزمون نيازمند جديد ساختار –

 . كنند كار هم با چگونه كه بگيرند ياد دارند نياز آني اعضا كه است شده تشكيل جديد تيم يك –

 . گردد ارزيابي پرسنل احضار جديد هاي سيستم كه است نياز –

 .گردد ارزيابي تحويلي و جديد تجهيزات كه است نياز –

 . گيرند قرار ارزيابي مورد است نياز كه است شده حاصل آشنايي جديدي هاي آموزش و ها شيوه با –

 . است نياز گروهي و جمعي دسته كار در موفقيت ميزان افراد، مجدد ارزيابي براي فرصتي –

 . گيرند قرار ارزيابي مورد جديدي هاي شيوه كه است نياز –

نفع شركت كننده در گروه، و  هاي ذي توان به ايجاد هماهنگي با ساير بخش مي) يا تيم مديريت مانور(از وظايف مدير مانور 
اين اقدام بايستي به منظور كسب اطمينان از حمايت و پشـتيباني  . با هدف افزايش سطح كارآمدي در اجراي مانور، اشاره كرد

له منجر به تعيين شفاف اهداف و حوزه اجرايي مانور ااين مس. هاي مختلف شركت كننده در مانور صورت گيرد هها و گرو بخش
گيري در مورد نحوه ارزيابي فرآيند اجرايي مانور  در اين مرحله تصميم. ها در آينده جلوگيري خواهد كرد شده و از ايجاد چالش

هدف اصلي از تحليل ضرورت مانور، تعريف هدف مورد انتظار . آن، ضروري است و تعيين ابزار مورد استفاده براي سنجش نتايج
خواهـد شـد كـه بايسـتي دربرگيرنـده      ) نتـايج (هـا   تعيين شفاف هدف منجر به يـك رشـته از خروجـي   . از اجراي مانور است

زمـان بـا    مدير مانور بايد هـم چنين همزمان با تحليل نياز است كه  هم. ترين شيوه، اندازه و سطح پيچيدگي مانور باشد مناسب
  .1جهت اجرا، هدايت و پيگيري مانور تنظيم نمايد يها، برنامه زماني مناسب انجام تحليل

  : د به صورت زير بيان شودتوان مييي از تعريف هدف براي مديريت بحران بخش آلودگي نفتي ها نمونه

                                                      
گيري و قابل دسـترس جهـت    گويي پرهيز كرده و تنها يك هدف به صورت شفاف و قابل اندازه در مورد تعيين هدف بايستي دقت شود، كه از هرگونه كلي -1

 . البته بايستي تعريف هدف با توجه به وسعت مانور مورد نظر، انجام گيرد. اجراي مانور مدنظر قرار گيرد
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 رعت عمل تيم در مهار آلودگي نفتيارزيابي ميزان س –

 هاي مديريت بحران در شرايط محلي ايجاد شبكه –

 ده، براي مقابله با شرايط بحرانيارزيابي ميزان كفايت پاسخ ترتيبات ساختاري ايجاد ش –

 هاي نفتي در شرايط اضطراري لودگيارزيابي ميزان سرعت و دقت عمل گروه مهار آ –

 اعضاي آنسايل مهار نفت و عملكرد ارزيابي ميزان سرعت در اعزام قايق نجات، دسترسي به و –

 ستهرساني حادثه به وقوع پيو ارزيابي ميزان سرعت و كيفيت در نحوه اطالع –

ين تـر  مهـم . كنـد را ارزيابي  باشند مي گذارتاثيرپس از تعيين هدف، مدير مانور بايستي ساير عواملي را كه بر روي آن 
 : عوامل مشتركي كه نياز است در طراحي و اجراي يك مانور مد نظر قرار گيرند، عبارتند از

 ليقب ازي متعدد عوامل به سناريو. گيرد مي شكل آن براساس مانور كه است روايتي يا داستان سناريو :سناريو –
 .بود خواهد وابسته هستند زين مانوري پارامترها ريسا كه اسيمق محل، زمان،

 دسـترس  در يـا  اسـت  نيـاز  مـورد  مـانور  اجراي تا زمان مقدار چه شود؟ رعايت بايد زماني محدوده چه :زمان –
 شب يا روز از زماني هچ در باشد؟ مي دسترس در يا است نياز مورد زماني مدت چه مانور اجراي براي باشد؟ مي

 شود؟ اجرا بايستي مانور

 آالتـي  ماشـين  و تجهيـزات  نوع چه و افراد و نهاد از يتعداد چه است؟ چقدر مانور عملكردي محدوده :مقياس –
  باشند؟ داشته حضور و مشاركت آن در بايد

  شود؛ داده پاسخ زير سواالت به كه بايستي مانور اجراي محل تعيين مورد در :مانور اجراي محل –
 شود؟ اجرا بايستي مكاني چه در مانور •

 است؟ نياز آن اجراي براي فضا مقدار چه •

 است؟ شخصي يا نهاد چه مانور اجراي محل بردار بهره يا مالكيت •

 دارد؟ وجود مانور اجراي محل براي جايگزيني آيا •

 است؟ نياز مورد زمينه اين در اقداماتي و مجوزها چه •

 باشد؟ مي چگونه نظر مورد محل به دسترسي نحوه •

  نمود؛ عمل زير سواالت پاسخ مبناي بر توان مي مانور در كننده شركت پرسنل تعيين براي :پرسنل –
  نمايند؟ شركت مانور در بايد كساني چه  •
  است؟ چگونه) مانور در كننده شركت افراد( ها آن به دسترسي نحوه  •
  ؟باشند يم كساني چه كليدي پرسنل  •

  ؛نمود عمل زير االتوس مبناي بر توان مي كننده  مشاركت نهادهاي تعيين جهت :نهادها –
 نمايند؟ مشاركت مانور اجراي در حتما بايد كليدي يها سازمان و نهادها چه •

 ؟ است نياز خاصي نهاد پشتيباني و حمايت به آيا •
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 دارد؟ وجود سازماني يها محدوديت چه •

 ؛باشد گشا راه تواند مي زير االتوس به پاسخ مانور هاي هزينه تعيين براي :ها هزينه –

 ؟شود مي شامل را مواردي چه مانور هاي هزينه •

 نمايد؟ هزينه بايد منظوري چه براي نهادي يا كسي چه  •

 سـاير  و) رسـاني  آذوقـه ( غذايي مواد سوخت، نقل، و حمل تجهيزات، پرسنل، هاي هزينه بايستي چنين هم •
 . گيرند قرار نظر مد و محاسبه بايستي مصرفي موارد

  .دسترس در تجهيزات و ها محدوديت ها، نيازمندي :تجهيزات –
 همـه  مشـاركت  چگـونگي  گرفتـه  صـورت  هـاي  ريـزي  برنامه در :نهادها وظايف شرح و اجرايي يها تيمسوول –

  . گردد تضمين و گرفته قرار نظر مد بايد ها آن توانمندي و آمادگي ميزان و ضروري نهادهاي
 وقـوع  احتمـال  آيـا  اسـت؛  گرفتـه  قرار نظر مد هوايي و آب شرايط چه مانور اجراي براي :هوايي و آب شرايط –

  است؟ شده منظور هوايي و آب بد شرايط
  گيرند؛ قرار مدنظر زير موارد بايستي رابطه اين در :اداري و مديريتي مسايل –

  كاغذي يا الكترونيكي مستندسازي و ثبت •

  اداري و ستادي پرسنل پشتيباني  •

  ولومس نهادهاي و مانور اجراي محل به نزديك مناطق ساكنين به خبر اعالم  •

   احتمالي خسارات پرداخت مانند بيمه با مرتبط مسايل  •

  شوند؛ رعايت بايد زمينه اين در زير موارد :پشتيباني و لجستيكي نيازهاي –
 نياز مورد آذوقه تهيه و بيني پيش •

 ..).افراد، پرسنل، انتقال( نقل و حمل •

 موقت اسكان محل يا گاه پناه •

 ...و ها آن سازي ذخيره و سوخت مانند مصرفي مواد •

با مراجـع و   مرتبط هاي نامه توافق يا ها نامه تفاهم نياز، مورد قانوني مالحظات رعايت و تعيين :قانوني مالحظات –
  هاي ذيربط سازمان

  در طراحي و اجراي مانور ثرومهاي  فرم شاخص - 1- 5.پ جدول
 مورد نظر در مانور يها ويژگي شاخص رديف

  هدف 1
  سناريو 2
  زمان 3
  مقياس 4
  محل اجراي 5
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  در طراحي و اجراي مانور ثرومهاي  فرم شاخص - 1- 5.پ ادامه جدول
 مورد نظر در مانور يها ويژگي شاخص رديف

  پرسنل 6
  نهادها 7
  ها هزينه 8
  تجهيزات 9
  شرح وظايف 10
  آب و هوا 11
  مديريتي و اداري مسايل 12
  نيازهاي لجستيكي و پشتيباني 13
  مالحظات قانوني 14

  

  انتظار از اجراي مانور نتايج مورد  -4-5.پ

كننده در مانور  ها يا نهادهاي شركت اي كه مسايل مورد انتظار از افراد، گروه نتايج مورد انتظار از مانور، در قالب جمالت ويژه
توانـد داشـته باشـد، نتـايج مـورد انتظـار از آن        رغم اين كه مانور فقط يك هدف مـي  علي. شوند نمايند، بيان مي را منعكس مي

 جهيهر نت.  باشد گيري مي شود و مختصر، ملموس و قابل اندازه يك نتيجه مورد انتظار مناسب با فعل آغاز مي. تواند زياد باشد مي
يـك  . نتايج مورد انتظار، شيوه اجراي مانور را مشـخص خواهنـد نمـود   . صورت مستقيم به هدف مانور ارتباط داده شود  بايد به

 :]9،14، 2،5[صورت جمله زير باشد   تواند به نتايج مورد انتظار از مانور مي) تننوش(حل مناسب براي تنظيم  راه

  »ند از عهده شرح وظايف خود برآيندبتوان يخوب بهكننده در مانور   هاي مشاركت در زمان اجراي مانور، افراد يا گروه«

  تدوين يك برنامه زماني مناسب -1-4-5.پ
ريزي مراحل مختلف مـانور و   بندي مناسب جهت تكميل برنامه زمان مديران مانور بايستي نسبت به تدوين يك برنامه

ريـزي مانورهـاي بـزرگ و گسـترده از اهميـت خاصـي        در زمـان برنامـه   خصوص  به لهامساين . اقدام نمايند ها آناي راج
مانند رسم  ،ابزارهاي آنبندي و مديريتي و  ي زمانها شيوهاز  ،براي تسهيل در انجام كار، توصيه شده است. برخوردار است

براي اين كار ) Primaveraيا  Microsoft projectمانند (افزارهاي مناسب  و در صورت نياز از نرم 1)گانت(نمودار بار چارت 
 .استفاده شود

                                                      
1- Gant Chart 
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  طراحي مانور  - 5-5.پ

ايـن  مـدير مـانور بـا تحليـل     . گيـرد  ميشده در بخش تحليل نيازها صورت  آوري جمعاطالعات  براساسطراحي مانور 
يسـتي مـوارد   براي طراحي مانور با. يدنما اطالعات، تجارب قبلي، تصورات و ابتكارات خود نسبت به طراحي مانور اقدام مي

  :زير مدنظر قرار گيرند
 ) روش اجرايي مانور( تعيين نوع مانور –

 تدوين سناريوي اجراي مانور –

 انتخاب و تعيين پرسنل مجري مانور –

 تعيين نيازهاي كنترلي مانور –

 گيري در مورد نحوه هماهنگي بين نهادي تصميم –

 و قانوني) اجرايي(تعيين نيازهاي اداري  –

، مسـايل اين كار باعث فهـم مشـترك از    .گرددي برقرار ثرومان ارتباط نفع ذيدر مرحله طراحي مهم است كه با همه 
ين ممانعت از ايجاد شايعات و اطالعات نچ و هم ها آنسازي شرح وظايف و كاركردهاي  شفاف،در نهادها تر بيشايجاد تعهد 

  . ]5،14،15[گردد  ميغلط 

  اجرايي مانور حوزهمحدوده و تعيين  -1-5-5.پ
و مرزهـاي اجرايـي مـانور     ها محدوديتكه در آن  گردد ميتجزيه و تحليل نيازها منجر به تعيين حوزه عملياتي مانور 

باشد، طوري كه نتايج مورد انتظـار قابـل دسـترس    محدوده اجرايي بايستي به اندازه كافي گسترده . خواهند شدمشخص 
تعـدادي از  . هاي افراد شركت كننـده در مـانور تعيـين گـردد     باشند، اما از طرف ديگر نبايستي فراتر از حد توان و قابليت

  :عبارتند از دهند ميقرار  تاثيرخاص محدوده مانور را تحت  صورت  بهعواملي كه 
 انورم اجراي از) انتظار مورد( نتايج –

 كنندگان شركت تجربه و عملكرد استانداردهاي –

 كننده شركت نهادهاي هاي محدوديت و ها توانمندي –

 بينانه واقع مانور يك شرايط ايجاد براي موجود هاي محدوديت –

 هوايي و آب شرايط –

 تجهيزات و اتتاسيس هاي محدوديت –

 ثرومـ نتايج و محدوده اجرايي پـروژه در انتخـاب بهتـرين شـيوه      كه ي گوناگوني براي اجراي مانور وجود داردها شيوه
ه همان ك د مرحله بعدتوان ميمورد انتظار از اجراي مانور، تيم مديريت مانور ) هاي خروجي(نتايج تعيين  پس از. باشند مي

  .آغاز كندطراحي مانور است را 
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  تعيين شيوه مناسب اجراي مانور -2-5-5.پ
مدير مانور در تعيين نوع مـانور يـا مانورهـاي مـورد نيـاز       خصوص  بهو  نيولومسور به هدف و نتايج مورد انتظار از مان

در اغلب مـوارد تجربـه نشـان    . را تنها به يك شيوه محدود ننمايند مديران خودخواهد نمود، در اين راستا بايستي كمك 
د بسيار توان ميباشد،  ي اجراي مانور ميها شيوهداده است كه طراحي يك فرآيند تدريجي و رو به جلو كه دربرگيرنده انواع 

  :مختلفي از جمله موارد زير باشد عوامل تاثيرد تحت توان ميشيوه موردنظر . باشد ثروم
 مانور مديريت تيم تجربه و مهارت –

 آموزشي نيازهاي –

 كليدي نهادهاي و پرسنل تعهد ميزان –

 اجرا محل بودن دسترس در –

 كنندگان شركت بودن دسترس در –

 تعهدات يرسا –

 تداركات براي نياز مورد زمان مدت –

 مانور اجراي براي نياز مورد زمان مدت –

  دسترس در )تجهيزاتي، علمي و سازماني( منابع –

 بودجه –

اي بوده و تنهـا بـا    تمرين سادهممكن است مانور هر . ساده يا پيچيده طراحي و اجرا شوند صورت  بهند توان ميمانورها 
سازي شده و محـدوده وسـيعي از    در آن شرايط اضطراري بزرگي شبيه كه اينمشاركت يك تيم كوچك قابل اجرا باشد يا 

 هاي مختلفي ارائه شده بندي تقسيم ،در منابع مختلف براي انواع مانور. ي مختلف در آن مشاركت نمايندها سازمانافراد و 
ه سه گـروه اصـلي   گرفته توسط آژانس مديريت بحران استراليا انواع مانور ب صورت يبند ميتقسه جامعيت با توجه ب. است

  ].14،15[ ها توضيحاتي ارائه شده است شوند كه در ادامه پيرامون آن تقسيم مي

  اي مانور مباحثه -1-2-5-5.پ
اين نوع مـانور  . گردد ميدر اين شيوه با طرح يك سناريو نسبت به بحث و گفتگو در مورد آن توسط اعضاي تيم اقدام 

شـفاهي در   طـور   و تجارب فردي و گروهي و بـه جهت ارائه اطالعات  ،كننده در آن فرصت مناسبي را براي اعضاي شركت
ايـن نـوع   . آورد ابله با شرايط فرضي صورت گيـرد، بـه وجـود مـي    براي مق ها آنمورد نوع و سطح اقداماتي كه بايد توسط 

ي مناسب و قابل قبول براي مقابلـه بـا رويـدادها و اتفاقـات خـاص، ارزيـابي ميـزان        ها شيوهمانورها براي تدوين و توسعه 
در تعـدادي از   .شوند ميبرگزار  ياضطرارهاي جديد مديريت شرايط  ها، ايجاد و توسعه روابط، يا كشف ايده اثربخشي طرح

  .اند شدهمانورهاي دورميزي نيز عنوان  عنوان  بهاي  منابع، مانورهاي مباحثه
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اين نـوع از   .ها وجود دارد آن يبرگزاركمي داشته و با مشاركت تعداد محدودي از افراد، امكان اين نوع مانورها هزينه 
كارهاي نوين و خالقانه مدنظر  ارائه راه تر ها بيش در آن ي برخوردار بوده وتر كمنسبت به ساير مانورها از رسميت مانورها، 

. هاي اجرايي و تنهـا در يـك اتـاق برگـزار شـوند      خارج از فضاها و محيط يدر محلند توان مانورهاي دورميزي مي. باشد مي
  .متفاوت به شرح زير برگزار شوند شكل 4ند در توان مياي خود  مانورهاي مباحثه

 هـا  روشهـا و   يك ابزار آموزشي جهت آشنايي افراد با طرح عنوان به معموالنوع مانورها  از اين :1مانور توجيهي –
مانور توجيهي شامل ارزيابي يك طـرح از طريـق سناريوسـازي و بحـث پيرامـون مشخصـات       . شود مياستفاده 

اين نوع مانورها نسبت بـه سـاير   . سريع و ارزان انجام شوند كامالند توان ميمانورهاي توجيهي . استكليدي آن 
سازي مجدد يك اتفـاق واقعـي كـه     شبيه براساسي بوده و اغلب تر كمانواع مانورهاي دورميزي نيازمند تجربه 

هاي موجـود   ها و سامانه مانورهاي توجيهي براي آزمايش و بازبيني طرح. شوند ميرخ داده است، طراحي  راياخ
 باشند؛ ميفيد بوده و در موارد زير قابل استفاده بسيار م

 توجيه پرسنل جديد •

 آموزش يا ارزيابي پرسنل •

 هاي كليدي يك طرح لفهونگ نمودن مپرر •

 طرحارزيابي  •

له يا موضوع مطرح شده پيرامون وقوع حادثه، نمايندگان هـر  امس بهدر اين نوع مانور، با توجه  :2معارفه نهادي –
اين مانورهـا ممكـن   . را با شرح وظايف خود ارائه خواهند داد يبرنامه عملياتي متناسبول، ويك از نهادهاي مس

صورت كارآمـدي مـورد بـازنگري قـرار گرفتـه و        هاي موجود به ها شيوه گرايي باشند، اما در آن است فاقد واقع
 هـاي آموزشـي بـه    عاليتشوند، اين نوع مانورها مانند ف كارهاي جديد تشويق مي ها و راه نهادها به توسعه شيوه

گيرند،  هاي مناسب براي تهديدات و يا سناريوهاي جديد مورد استفاده قرار مي زماني كه براي كشف پاسخ ژهيو 
  :درمجموع اين مانورها در شرايط زير ممكن است كارآمدي مناسبي داشته باشند. باشند ثر ميوم
 راهبردي يا فني موضوعات دادن قرار مدنظر براي •

 معين تاريخ و ساعت يك در )تجهيزاتي، علمي و سازماني( منابع بودن دسترس در روي بر تمركز •

 مفيد و كاربردي اطالعات تقسيم •

 مختلف نهادهاي اجرايي هاي شيوه و  توانمندي از مشترك فهم توسعه و ها شبكه ايجاد •

 بحران مديريت ربطان ذي به نهادها معارفه •

                                                      
1- Orientation Exercise. 
2- Agency Presentation 
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مانور براي افراد كليدي سناريويي را ) يا مدير( گر ليتسهدر اين شيوه از مانور دورميزي،  ):نظري(مانور فرضي  –
هـاي مختلـف شـرايط     با طرح پرسـش  گر ليتسه. خواهد در مورد نحوه مقابله پاسخ مي ها آنمطرح نموده و از 

بـراي افـراد مشـخص    ي از آن تـر  بـيش تا عمق  آورد ميشده به وجود   اي را در سناريوي طرح نشده  بيني پيش
را تغذيه نموده و او نيز با طرح پيوسـته ايـن    گر ليتسهمختلف  االتوسيك تيم كوچك با طرح  معموال. گردد
بـا حضـور    معمـوال اين نوع مانورها . دهد ميكنندگان را در چالش قرار  شركت) كنيد؟ حاال چكار مي(كه  سوال

بايد تالش كند كـه   گر ليتسهدر چنين مانوري . شود مير ربطان برگزا يكي از مديران شرايط بحران و ساير ذي
مانورهاي نظري نيازمند تـدارك مناسـب بـوده و بـه نسـبت سـاير       . حاضرين را در اجراي مانور مشاركت دهد

از لحـاظ هزينـه نيـز بـه     . باشند ميي براي تدارك ديدن شرايط تر بيش زمان مدتمانورهاي دورميزي نيازمند 
كارآمـد و مجـرب ممكـن اسـت كـار       گـر  ليتسهيك  كردن دايپچه بايد توجه داشت كه نسبت ارزان بوده، گر

ي هـا  شـيوه بـراي ايجـاد درك و شـناخت مشـترك از      خصـوص   بهها  اين نوع تمرين. بري باشد سخت و هزينه
كنندگان براي  هاي عملكردي از طريق درخواست از شركت سازي تنش چنين شبيه ، هممسايلمختلف مقابله با 
 .گيـرد  ميدر شرايط واقعي مورد استفاده قرار  ها آنهاي مناسب به  پيچيده و ارائه پاسخ مسايلتجزيه و تحليل 

  :باشد مؤثرد در شرايط زير مفيد و توان مياين نوع مانور  درمجموع
 بسيار ها آن اطالعات ميزان كه اين يا و نداشته شده مطرح مسايل از قبلي گاهيآ نوع هيچ افراد كه يهنگام •

 . باشد مي اندك

 بحـران  با مقابله براي »حاال همين و جا همين« كه شود تمركز لهامس اين روي بر شود خواسته كه يهنگام •
  .آورد عمل به بايستي اقدامي چه فرضي

  اجرايي و كاربردي اطالعات و منابع مبادله براي •
  مخاطبين به ها روش و ها شيوه ارائه •
  زانسا تصميم توانمندي ارزيابي •
 پرسنل عملكرد ارزيابي براي زا تنش شرايط ايجاد •

. شود مي، طراحي و اجرا گيرند مياين نوع مانورها براي پرسنلي كه در يك صنف شغلي قرار  :1مانورهاي صنفي –
پيوسته و متوالي براي پوشش دادن يـك برنامـه جـامع، بـراي      صورت  به مسايلاي از  معمول، مجموعه طور  به

اي به همراه سـه يـا    داراي شرح واقعه مسايلهر يك از . شوند ميافراد عضو يك صنف يا اتحاديه خاص مطرح 
براي مثال در يك شرايط معين . باشد در راستاي مسير مطلوب مي موردنظربراي ايجاد تمركز افراد  الوسچهار 

اين نوع مانورها نيازمند تدارك . بر روي پيشگيري، آمادگي، پاسخ و بازيافت تمركز دارند مسايلاز اي  مجموعه
و براي مديران گروه و بحران مفيـد بـوده و ابـزار كارآمـدي بـراي       باشند ميبر ن مناسبي بوده، اما چندان هزينه

                                                      
1- Syndicate Exercise 
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هـا بـا    ايـن نـوع تمـرين   . پيچيده خواهند بود مسايلكارهاي مشترك براي  و راه ها شيوهتبادل تجارب و ايجاد 
در  درواقـع . زيادي بر روي آموزش وجود دارد ديكات ها آنهاي كوچكي به مرحله اجرا درآمده و در  حضور گروه
مجـزا مـورد ارزيـابي     صورت  بهها يا صنوف شغلي  و اقدامات مرتبط با هر يك از انواع گروه مسايلاين مانورها 

  .گيرند ميقرار 

  1ورهاي كاركرديمان -2-2-5-5.پ
در يك فضاي عملياتي اجرا شـده و   معموالبوده، اما ) دورميزي(اي  شبيه مانورهاي مباحثه ينوع  بهمانورها از اين نوع 

اين نـوع مانورهـا   . واقعي شرح وظايف خود را به مرحله عمل دربياورند صورت  بهكننده  افراد شركت ها آننياز است كه در 
، براي مثال مـديريت يـك تصـادف يـا شـرايط      شوند ميتمرين در مورد يك كاركرد خاص طراحي براي ارزيابي يا اجراي 

  .اي هاي جاده اضطراري توسط يك مركز مديريت فوريت
كه نسبت به كسب آمادگي براي مقابله با يك رويـداد در شـرايط واقعـي     شود مياز پرسنل خواسته در چنين مانوري 

ن نوع مانورها از پيچيدگي خاصي برخوردار بوده و اغلب يك تـيم در طـي چنـد هفتـه     تدارك و مديريت اي. اقدام نمايند
  . نمايند ميواقعي جهت تمرين در مانور اقدام  مسايلنسبت به تدوين سناريوها بر مبناي اتفاقات و 

هاي الزم  گيريزي شده و هماهن چنين ممكن است كه راهكارهاي مناسب براي مقابله با شرايط اضطراري نيز برنامه هم
اداري و اجرايـي  مقـدمات  نيازمند  ممكن استتدارك و اجراي اين نوع مانورها . به عمل آيد نشده ينيب شيپبراي اقدامات 

ند بارها توسط افراد مختلف به اجـرا درآمـده و   توان مي، مناسباما در صورت طراحي . بر نيز باشند زيادي بوده و لذا هزينه
و استانداردهاي مختلـف مـورد آزمـون قـرار      ها دستورالعملرسنل مرتبط، در حين برگزاري ضمن ارتقا سطح توانمندي پ

  :ت در شرايط زير مفيد واقع گردندممكن اس هااين نوع مانور. گيرند
 )كاركردي( عملياتي مركز يك در بحران با مقابله مختلف يها شيوه ارزيابي يا توسعه تمرين، –

 مركز داخل در) سازي( گيري تصميم هاي مهارت ارزيابي يا توسعه تمرين، –

 عملياتي مراكز ساير و ميداني هاي تيم با عملياتي مركز بين تعامل ارزيابي –

 نيست مركز از خارج منابع سازي فعال به نيازي كه زماني –

 ستين دسترس در مركز از خارج منابع سازي فعال براي كافي مالي منابع كه زماني –

                                                      
1- Functional Exercise 
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  1مانورهاي ميداني -3-2-5-5.پ

اجـراي  . شـوند  مـي از شرايط اضطرار بحران واقعي قرار داده  يا شده يساز هيشبدر مانورهاي ميداني پرسنل در شرايط 
  بـه يـا  ) سازي تصادف ماشين مانند شبيه(ساده و تنها با مشاركت يك تيم كوچك  صورت  بهاين نوع مانورها ممكن است 

   .گسترده و با درگير نمودن تعداد زيادي از پرسنل طراحي و اجرا شود صورت
طراحـي و اجـرا    هـا  آني و تحليل نتايج حاصـل از  دپس از اجراي مانورهاي دورميزي و كاركر معموالاين نوع مانورها 

شـوند، امـا اجـراي    ند با هزينه كم و تنها با صـرف چنـد سـاعت طراحـي و اجـرا      توان ميمانورهاي ميداني ساده . شوند مي
جهـت طراحـي و اجـرا     ،زيـاد  زمان مدتهاي سنگين و  مانورهاي بزرگ با مشاركت نهادهاي مختلف نيازمند صرف هزينه

مانورهـاي بـزرگ ميـداني    . نمودهاي پرسنل استفاده  براي ارزيابي تخصص و مهارت توان مياز اين نوع مانورها . باشند مي
طراحـي  . باشـند  ميچنين تعداد زيادي از پرسنل جهت اجرا  و هدايت مانور و هم نيازمند يك تيم مديريتي جهت طراحي

  .اين نوع مانورها بايستي توسط كارشناسان متخصص و مجرب صورت گرفته و ممكن است چندين ماه نيز طول بكشد
هـا شـانس و فرصـت    نظر از ابعاد زماني و مالي مانورهاي ميداني، در بعضي از موارد اجراي ايـن نـوع مانورهـا تن    صرف

جهت مقابله با شرايط بحراني و ميزان هماهنگي نهادهـاي مختلـف    ،هاي مورد نياز موجود براي ارزيابي بخشي از تخصص
تواننـد، مفيـد    موارد زير مي در طراحي و اجراي مانورهاي ميداني درمجموع. باشند ميدر شرايط مشابه رويدادهاي واقعي 

  :باشند
 عملياتي پرسنل هاي توانمندي و ها مهارت سطح يشافزا يا ارزيابي تمرين، –

 نهادي بين هاي همكاري و ها هماهنگي اثربخشي ميزان ارزيابي –

 ورمان طرح سازي فعال نحوه ارزيابي –

 مانور برنامه جايگاه تثبيت –

 باشد عملياتي پرسنل گيريكار  به به نياز خاص طرح يا پروژه يك نتايج ارائه براي كه مواقعي در –

  سناريوي مانور تدوين  -3-5-5.پ
تر شبيه داستان يا روايتي  سناريوي مانور بر مبناي هدف، نتايج مورد انتظار، شيوه و محدوده اجراي آن تدوين شده و بيش

عمـومي و كلـي    يدر مورد حادثه يا شرايط اضطراري واقعي، اطالعـات . استاز اطالعات و تصورات كلي و خاص در زمينه مانور 
در اختيار نهادهـا و پرسـنل    معموالاين اطالعات عمومي . ضروري است ها آنكنندگان در مانور از  وجود دارد كه آگاهي شركت

عمـومي بـراي آشـنايي     يتوانند موارد اين اطالعات كلي مي. شود دخيل در مراحل مختلف طراحي و اجراي مانور قرار داده مي
  . ]5،14[ر باشند افراد با محل اجراي مانو

                                                      
1- Field Exercise. 
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هـاي ويـژه در مـورد     عالوه بر اطالعات عمومي، پرسنل مجري مانور، براي اجراي آن نيازمند يك سري اطالعات و آگاهي
كارهـاي   چنين راه بينانه و هم وجود اين اطالعات براي طراحي سناريوهاي مناسب و واقع. باشند مشكالت و اتفاقات واقعي مي

زمـان بـا پيشـرفت مـانور، رعايـت تـوالي زمـاني         جهت ارائه مناسب و به هنگام اطالعات خاص هم. تها الزم اس مقابله با آن
خاص خـود، اطالعـات مـرتبط در     يها تيموراستي با شرح وظايف و ميچنين هر گروه از پرسنل با هم. مناسب ضروري است

  :اطالعات در موارد زير قابل استفاده است اين نوع. هاي معين براي كنترل جريان اتفاقات و رويدادها آشنا باشند زمان
 توسعه سناريو مانور؛ –

 كنندگان؛ در زمينه مانور به شركت تر بيشارائه اطالعات  –

 كنندگان در مانور؛ خاص جهت ارائه راه حل توسط شركت مسايلطرح  –

 كنندگان؛  ي عملياتي و اجرايي براي شركتها محدوديتتعيين  –

 .گانكنند اقدامات فوريتي توسط شركت –

  :در باشزي صورت  بهد در زمينه ساعت بروز آلودگي نفتي و شدت آن توان مينمونه اين اطالعات  عنوان  به
هـا   ساعت آينده آلودگي نفتي به دريچه 12شود در  بيني مي هشدار آلودگي نفتي اعالم شده و پيش 22:30در ساعت 

  .شده استآب آلوده وارد قسمتي از شبكه لوله  09:28در ساعت . برسد

  مانور ستاد اجراييتعيين و منصوب نمودن پرسنل  -4-5-5.پ
براي اجـرا   ها آنگيري كار  بههاي پرسنل مورد نظر نسبت به  تخصص و توانمندي بر اساسمدير يا تيم مديريتي مانور 

، امـا  اشـند ب مـي بعضي از اقدامات و كاركردها در همه مانورها مشـترك  . نمايند ميو پشتيباني مراحل مختلف مانور اقدام 
نمونه نيـازي نيسـت كـه     عنوان  به. ويژه و خاص مدنظر قرار گيرند صورت  بهدر بعضي از مانورها بايستي  ها آنتعدادي از 
بسـته بـه   . در مانورهاي ميداني در مانور دورميزي نيز مدنظر قـرار گيرنـد   ازيموردناي از كاركردها و اقدامات  بخش عمده

، يـا تـيم مـديريت مـانور يـك      بـوده دار وظـايف متعـددي    ك از پرسنل ممكن است عهدهماهيت و پيچيدگي مانور، هر ي
كننـده   يك راهنما، وظايف و عناوين پيشنهادي براي پرسنل شركت عنوان به. خاص را به چند نفر محول نمايند تيمورام

  ].14[باشند  )2-5.پ( جدول صورت  بهند توان ميدر مانور 

 ]14[ مانور ستاد اجراييعناوين و شرح وظايف پيشنهادي براي پرسنل  -2- 5.پجدول 

 وظايف شرح عنوان

 مانور كنترل و مديريت مانور فرمانده يا مدير
 مانور برگزاركنندگان عملكرد سنجشوارزيابي )ناظران( داوران
  ويژه هاي ايده واطالعات ارائه و مباحثارائهدريگرليتسه  گر ليتسه

 ايمني موارد رعايت بر نظارت ايمني افسر يا ولومس
 مجروحان و بازيگران مديريت بازيگران مدير

 تماشاگرانيا قربانيان مجروحان،نقشبازيگري بازيگران
 نقل و و حمل تداركاتي نيازهاي مديريتوكنندههماهنگ نقلوحمل و تداركات ولومس
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 ]14[ مانور ستاد اجراييعناوين و شرح وظايف پيشنهادي براي پرسنل  -2- 5.پجدول ادامه 

 وظايف شرح عنوان

 مانور اجراي يا تمرين منطقه مديريت )نمايش( تمرين متصدي
  مانور برگزاري محل امنيت مديريت )امنيتيافسر(امنيتي كننده هماهنگ

 غيرمترقبه و اتفاقيخسارات هرگونه ارزيابيومديريت خساراتكنترل) يا مسووالن( ولومس
 )مانور گوي سخن -ها رسانهبا مانور رابط( خبرنگارانوهارسانهباارتباط هارسانهبا ارتباط ولومس

  بازديدكنندگان از ميزباني بازديدكنندگان از حفاظت ولومس
  مانور اجرايي روند مستندسازي مستندسازي

  
كننده در مانور، پرسنل مورد نظر خود را براي حضور و مشاركت در اجراي مانور تعيـين   ي شركتها سازمانهر يك از 

و سـريع افـراد    تـر  راحـت چنين براي جلوگيري از سردرگمي افراد و شناسايي  هم. نمايند ميكرده و به مدير مانور معرفي 
نمونـه   عنـوان  بهمشخص از ساير افراد متمايز نمود،  را با استفاده از يك نشانه ها آندر اجراي مانور بهتر است كه  ولومس
  ].5،14[از يك نوع لباس با رنگ خاص يا بازوبند و موارد مشابه در اين رابطه استفاده نمود  توان مي

  كاركردهاي مورد انتظار از اعضاي ستاد اجرايي مانور -1-4-5-5.پ
  ؛ ستازير  صورت  بهكاركردهاي مورد انتظار از پرسنل كليدي درگير در مانور 

نهايي و كلي اجرا و هدايت مانور بر عهده مدير يا به عبـارت بهتـر كـارگردان     تيولومس :مدير يا فرمانده مانور –
دار  عهده موردنظرچنين هدايت فرآيند آن را جهت تحقق اهداف  اين افراد شروع و پايان مانور و هم. استمانور 
اتفـاق غيرمنتظـره و    هرگونـه پيوسـته بـا سـاير پرسـنل در ارتبـاط بـوده و        طـور   بـه مديران مانور . باشند مي

براي اجراي مانورهاي بـا مقيـاس بـزرگ، ممكـن اسـت كـه       . نمايند اي را مديريت و كنترل مي نشده بيني پيش
  . مديران براي خود دستياران يا معاونيني انتخاب كنند

ظور تشخيص نقاط قوت و ضـعف نحـوه اجـراي مـانور بـا      ارزيابي مانور به من :سنجش و ارزيابي عملكرد مانور –
گرفتـه  كار  بـه هاي  چنين سنجش توانايي و آمادگي نيروها و تجهيزات و تناسب روش توجه به اهداف آن، و هم

در هر مانور، موارد ارزيابي با توجه به سناريوي مانور تعيـين  . شود شده جهت مقابله با حوادث فرضي انجام مي
  : گيرند، عبارتند از در ارزيابي مانورها، مورد توجه قرار مي معموالكه  مواردي. شود مي

 اقدامات بندي زمان •

 نيروها حضور نحوه •

 استفاده مورد تجهيزات •

 يسازمان برون و درون تعامالت و هماهنگي •

 نيروها فرماندهي و مديريت نحوه •

 ارتباطات •

 شده  ميتنظ سناريوي به عمل ميزان •
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 ولومس يها سازمان از يك هر در تخصصي هاي دستورالعمل به پايبندي ميزان •

داوران . كنندگان در مانور بايستي توسط داوران و ناظران مورد سـنجش و ارزيـابي قـرار گيـرد     عملكرد شركت
 تيولومسـ كه توسط تيم مـديريت مـانور تعيـين و منصـوب شـده و       باشند مينمايندگاني از نهادهاي مختلف 

  . د اجراي مانور را بر عهده دارندنظارت و ارزيابي فرآين
نـوع مـانور و سـناريو طراحـي شـده       براساسدر مورد انتخاب افراد ارزياب يا به عبارت بهتر داوران مانور، بايستي 

مديريتي باشد، بايد ارزيابـان نيـز از    مسايلنمونه اگر هدف از اجراي مانور ارزيابي  عنوان  به. براي مانور اقدام نمود
هاي خـاص و ويـژه    ه مديريتي متناسب، مرتبط و كافي برخوردار باشند و يا اگر هدف ارزيابي تخصصديد و سابق

فنـي   مسـايل باشد، در اين صورت بايد نسبت به انتخاب افرادي اقدام نمود كه از تخصص و تجربه كافي در زمينه 
هاي مختلـف مـورد    تركيبي از تخصصدر مورد مانورهاي گسترده و بزرگ تيم ارزيابي مانور بايد . برخوردار باشند

  . نظر در سناريوي مانور تعيين و انتخاب شوند
ي خاصـي بايسـتي تهيـه    ها دستورالعملها، در اين مرحله با توجه به سناريو و اهداف مانور  براي توجيه ارزياب

از جملــه مــواردي كــه در ايــن . هــا آمــوزش داده شــود شــده و طــي برگــزاري جلســات تــوجيهي بــه ارزيــاب
  :ه نمودبه موارد زير اشار توان ميبايستي مدنظر قرار گيرند،  ها دستورالعمل

 يـك  هر وظايف شرح مطالعه و بحران مديريت ولومس يها سازمان در ها آن نيجانش و نيولومس با آشنايي •
 ستاد اعضاي از

 مانور سايت در سازمان هر تجهيزات و پرسنل ،نيولومس با آشنايي •

 منطقه هر در ها سازمان عملكرد نحوه سناريوي مطالعه •

 مانور شروع از قبل مانور برگزاري محل در حضور •

 مانور هاي فعاليت روند در دخالت عدم •

 مانور جريان در نظر اظهار عدم •

 جغرافيايي هاي بخش و ها سازمان فعاليت روند دقيق مشاهده •

 ها آن به مناسب پاسخ و ارزيابي فرم االتوس دقيق مطالعه •

 مانور قوت و ضعف نقاط طرفانه بي درج •

 ابيارزي تيم ولومس به مربوطه يها فرم ليتحو •

  :طور خالصه، شامل موارد زير است  بهها  چنين شرح وظايف ارزياب هم
 كنندگان شركت براي مانور قوانين و قواعد تدوين •

 مانور در كنندگان شركت براي بازخورد ايجاد •

 مانور اجرايي آهنگ كنترل •

  مانور پيشرفت پايش •
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 مانور گزارش ارائه و تدوين براي نياز مورد اطالعات تامين •

 آن در استفاده مورد هاي تكنيك و ها شيوه مانور، روند تهيه گزارش از و نظارت •

 مانور از حاصل نتايج گزارش و يابي ارزش •

  بـه عمليـات اجرايـي   بايد پيش از آغاز براي نظارت بر روند اجرايي مانور، داشتن تمركز كافي تيم ارزيابي براي 
  .از محل و محدوده اجرايي مانور بازديد به عمل آورند دقت
  : ي عمده ارزيابي مانور عبارتند ازها روش

 شود تكميل بايستي ديده آموزش ارزيابان توسط كه ارزيابي هاي فرم تهيه •

 ديگر افراد يا مانور در كننده شركت هاي گروه و افراد به نامه پرسش ارائه طريق از ارزيابي •

 ديگر افراد يا مانور در كننده شركت هاي گروه و افراد با مصاحبه طريق از ارزيابي •

 مانور از شده تهيه فيلم روي از ارزيابي •

  : استزير  صورت  تواند به ميهاي ارزيابي  نمونه آيتم عنوان  به
o و عملياتيي روهاين ثروم رسيدن تا عمليات اعالم زمان از شده  ثبت زمان :حادثه محل به رسيدن زمان 

 حادثه محل در عملياتي پرسنل شدن پياده

o عمليات شروع تا نيرو شدن پياده از شده  ثبت زمان :تجهيزات سازي آماده زمان 

o يآلودگ كامل رفع تا عمليات شروع از شده  ثبت زمان :عمليات انجام زمان  مدت 
o انتخاب و عمليات اهميت و وسعت نوع، حسب بر صحيح ياجرا وظايف، هماهنگي :تيم هماهنگي 

 اطفايي مواد و ابزار صحيح

o شب، در قوه چراغ مانند كمكي تجهيزات و فردي حفاظت تجهيزات عمليات، لباس :عملياتي انضباط 
 لزوم صورت در تنفسي دستگاه

o بر  عمليات انجام جهت خودروها آمادگي و تجهيزات بودن دسترس در و بودن سالم :تجهيزات آمادگي
 ليست چك اساس

o در و مناسب دسترسي حريق، محل تا خودروها استقرار محل مناسب فاصله :خودروها استقرار نحوه 
 خودرو استقرار جهت ايمني موارد گرفتن نظر

o در افراد عملكرد و حريق محل بر نظارت نحوه :تيم فرمانده عملكرد و عمليات در فرماندهي نحوه 
 تامين نحوه امر، تحت افراد جان حفظ جهت عملياتي نكات رعايت داشتن نظر در محوله، وظايف انجام
 ؛]3[ تجهيزات و امكانات از مناسب استفاده و گيريكار به و آب

ارائه  زيرهاي بندي در جدول  چنين نمونه فرم ارزيابي مراحل مختلف انجام مانورهاي عملياتي اطفاء حريق در محوطه هم
جهـت آشـنايي    صـرفا  )2- 5.پ(هاي جدول  چنين آيتم ذكر اين نكته ضروري است كه موارد ارائه شده فوق و هم. شده است

 خصـوص   بـه هـا   مخاطب گزارش با مفهوم و اهميت ارزيابي در برگزاري مانورها ارائه گرديده است، هر چند تعـدادي از آيـتم  
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ده تيم، انضباط عملياتي، آمادگي تجهيزات، مدت زمان انجام عمليات، همـاهنگي  نحوه فرماندهي در عمليات و عملكرد فرمان
متناسب با ساختار عملياتي، مدت زمـان مناسـب بـراي    بايد تيم در ارزيابي مانورهاي برگزار شده در بخش آلودگي نفتي نيز 

  . ]5،14،15[انجام اقدامات مختلف مورد استفاده قرار گيرند 

 ابي مراحل مختلف انجام مانورهاي عملياتي فرم ارزي -3- 5.پ جدول
 :اتيعمل شماره :اتيعمل خيتار :ياتيعمل مانوريابيارزفرم
 ياصالح شنهاديپ   و شده انجامي ابيارز اريمع موضوعفيرد

 )1AT( دنيرس زمان 1

 يخودروها ثرومتعداددنيرستااتيعملاعالمزمانازشدهثبتزمان
  ي     اتيعمل

  
 10:ازيامت                   زمان مطلوب عمليات:اريمع

10-98-7 6-54-3 2-0 
AT< AT< AT<AT< AT<

     

)PT2( زاتيتجه يساز آماده زمان 2
            اتيعملشروعتاروينشدنادهيپازشدهثبتزمان

  
 15:ازيامت                    زمان مطلوب عمليات: اريمع 

15-1312-109-76-4 3-0 
AT< AT< AT<AT< AT<

     

 )RT3( اتيعمل زمان 3
 متفاوت: اريمعخطركاملرفعتااتيعملشروعازشدهثبتزمان

  اتيعمل دامنه برحسب
 10:ازيامت                   زمان مطلوب عمليات: اريمع 

10-98-7 6-54-3 2-0 
AT< AT< AT<AT< AT<

     

 )TA4(ي ميتي هماهنگ 4
انتخاب - تياهمووسعت-نوعبرحسبحيصحاجرا-فيوظايهماهنگ

   ابزار حيصح
  15: ازيامت          ينسب: اريمع

15-1312-109-76-4 3-0 
مردودفيضعمتوسط خوبيعال

     

 )5RD(ي اتيعمل انضباط 5

 نوع به نسبتيتنفسدستگاهيفردحفاظتزاتيتجه-اتيعمللباس
  اتيعمل

 
 10:ازيامتي                   نسب: اريمع

10-98-7 6-54-3 2-0 
مردودفيضعمتوسط خوبيعال

     

 )6EP( زاتيتجهي آمادگ 6
   ابزارها و خودروهايآمادگ-بودندسترسدر-زاتيتجهبودنسالم

 
 15:ازيامت                  ينسب: اريمع

15-1312-109-76-4 3-0 
مردودفيضعمتوسط خوبيعال

     

 )7EP(تجهيزات  استقرار 7

 و افرادي منيا-مناسبيابيدست-يآلودگمحلتامناسبفاصله
   زاتيتجه

 
 10:ازيامت               ينسب:اريمع

10-98-7 6-54-3 2-0 
مردودفيضعمتوسط خوبيعال

     

 )FC8( اتيعملي فرمانده 8
 جان حفظ-افرادعملكردنحوهبرنظارت-يآلودگمحلبرنظارت

 امكانات مناسب  و زاتيتجه تامين - افراد
 15:ازيامت                   نسبي :رايمع 

15-1312-109-76-4 3-0 
مردودفيضعمتوسط خوبيعال

     
  :شده كسب ازاتيامت جمعازيامت100:ازاتيامتجمع

                                                      
1- Arrival Time 
2- Preparation Time 
3- Run Time 
4- Team Arrangement 
5- Run Discipline 
6- Equipment Preparation 
7- Equipment Stability  
8- Function command 
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را بـراي بـر عهـده     گـر  ليمدير مانور، يـك تسـه  ) اي مباحثه(در حين برگزاري مانورهاي دورميزي  :گر ليتسه –
را با طرح  كنترل جريان مباحثات گر ليتسه. نمايد گرفتن وظايفي مشابه كارگردان مانور يا سر داور تعيين مي

هـاي   از مهـارت  گـر  ليتسـه لذا نيـاز اسـت كـه شـخص     . گيرد كنندگان در دست مي چالشي از شركت االتوس
 . برخوردار باشد موردنظرارتباطي و اطالعاتي باال در زمينه موضوع 

دار رعايت موارد ايمني و برقـراري آن   كنندگان و پرسنل مجري مانور عهده گرچه همه شركت :متصدي ايمني –
يـا   ولومسـ . ايمني مانور تعيـين شـوند   ولومس عنوان  بهباشند، اما بسته به نوع مانور، بايد يك يا چند نفر  يم

به  يديگر يها تيمأمورايمني را برعهده داشته و نبايد  مسايلايمني وظيفه خاص پايش و نظارت بر  والنومس
از جمله شرح وظايف . هاي مورد نياز به قدر كافي برخوردار باشد چنين بايستي از مهارت محول گردد، هم ها آن

 توان به موارد زير اشاره نمود؛  متصدي ايمني مي

 ازرسي سايت در مرحله طراحي مانورب •

 موارد ايمني در زمان اجراي مانورپايش پيوسته  •

 مسايل ايمني ر در رابطه با رعايتتوجيه همه افراد دخيل در اجراي مانو •

 راتشناسايي سريع، مديريت و گزارش خط •

 افتاده در حين اجراي مانور  اتفاقگزارش سريع هرگونه جراحت و حادثه  •

 انيپايش افراد از لحاظ استرس و فشار رو •

بازيگران و افراد اجرا كننده نقش مجروحين و مصدومين، بخش مهمي از بسياري  :مديريت و هدايت بازيگران –
تري بخشيده و حس روانـي و هيجـاني در مـانور ايجـاد      به مانور واقعيت بيش ها آنوجود . باشند مي از مانورها

 بسيار سختي بوده و لذا بـه  لهامسدر بسياري از مانورهاي بزرگ  خصوص  بههماهنگي اين بازيگران . نمايند مي
 تيولومسـ ايـن شـخص   . گردد ميطور معمول از بين مجريان مانور يك نفر براي مديريت اين بازيگران تعيين  

را قبل از برگزاري مانور شامل انتقال اطالعات الزم در مورد نحوه رفتار  ها آنانتخاب بازيگران و توجيه مناسب 
 . را بر عهده دارد ها آنهمه  تيمسوولچنين  در حين برگزاري مانور و هم ها آنو واكنش 

. نماينـد  در حين اجراي مانور تعـدادي از افـراد نقـش مجـروحين و مصـدومين حادثـه را ايفـا مـي         :بازيگران –
در اغلب موارد بازيگران نقش مجـروحين  . استواقعي نمودن شرايط اجرايي مانور ترين كاركرد اين افراد،  اصلي

ها يا نهادهاي  در بعضي اوقات، از بازيگران براي ايفاي نقش نمايندگان رسانه. گيرند ميو مصدومين را بر عهده 
 .شود ميسياسي به خصوص در مانورهاي دورميزي كمك گرفته 

. باشـند  مـي بسياري از مانورها به طور معمول نيازمنـد پشـتيباني لجسـتيكي     :متصدي تداركات و حمل و نقل –
 گردد؛  يل زير تعيين د بنا به دالتوان مي تيموراممتصدي اين 

 برداران از محل اجراي مانور بهرهبرقراري ارتباط با مالكان يا  •

 اي رفاهي افرادمواد غذايي مورد نياز و نيازه تامينهماهنگي براي  •
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 براي حمل و نقل افراد و تجهيزات هماهنگي •

 نظر نياز براي اجراي سناريو مورد ها و ساير عناصر مورد هماهنگي براي ساخت مدل •

 يازساير تجهيزات، مواد مصرفي و منابع مورد ن تامينايجاد هماهنگي براي  •

در مواردي كه نياز است براي اجراي مانور صحنه نمايشي طراحي شود، يـك نفـر از    :كارگردان صحنه نمايش –
نفـر  شرح وظايف ايـن  . گردد ميمدير يا به عبارت بهتر كارگردان صحنه نمايش تعيين  عنوان  بهمجريان مانور 

  د شامل موارد زير باشد؛ توان مي
 اجراي مانور) محل(يش مناسب صحنه آرا •

 سايل و ابزار در داخل صحنه نمايشجانمايي مناسب و •

 وسايل به هنگام لزوم تامين •

 نوربازنگري و بازسازي صحنه با مشورت ساير پرسنل مجري ما •

اي محافظـت   گاه برخي از مانورها به داليل امنيتي بايستي دور از حضـور عمـوم و در منطقـه    :امنيت ولومس –
در . باشـند  ظت مـي فاموجود در صحنه مانور نيازمند محشده اجرا شده، و گاه تجهيزات، امكانات و ساير منابع 

زيكـي از منطقـه   امنيـت، وظيفـه حراسـت في    يبرقرارمتصدي  عنوان  بهچنين مواردي الزم است كه يك نفر 
 . اجراي مانور، تجهيزات و ساير امكانات را برعهده بگيرد

بسته به نوع مانور و گستردگي آن ممكن است وجود فردي  :كنترل خسارت و رويدادهاي غيرمترقبه ولومس –
 موقـع   بـه رساني  اجراي مانور و اطالع زمان  مدتمديريت حوادث و اتفاقات غيرمترقبه محتمل در  تيولومسبا 

هاي مناسب براي كـاهش خسـارات ناشـي از     گيري روشكار  بهچنين تضمين  و هم مسوولهاي  به ساير بخش
بـردار از محـل    اين فرد بايستي قبل و بعد از اجراي مانور با حضور نمايندگان مالك و يا بهره. آن، ضروري باشد

 ثبـت ارتي در طي اجراي مانور بايسـتي  هر نوع اتفاق و خس. اجراي مانور نسبت به بازرسي از محل اقدام نمايد
هـا و   متصدي كنترل آسيب. بردار محل اطالع داده شود چنين مالك و يا بهره و به تيم مديريت مانور و هم شده 

  :نظر قرار دهدخسارات بايستي موارد زير را نيز مد
 بيمه •

 محدوديت تردد وسايط نقليه سنگين •

 ها آسيب و خسارت به زيرساخت •

 اتيونيكي در ارتباط راديويي و مخابراختالل الكتر •

گوي مانور جهت  سخن عنوان  بهيك نفر از افراد متخصص و مسلط تيم اجرايي مانور، بايستي  :گوي مانور سخن –
تجربه نشان داده است كه در زمان وقـوع بحـران، عـدم همكـاري     . ها تعيين شود  گويي و ارتباط با رسانه پاسخ

به منابعي كه اطالعات ناچيزي در مورد بحران دارند، متوسـل شـده و    ها آن شود ميها موجب  مناسب با رسانه
بنـابراين بـراي تمـرين نحـوه     . تعبير يـا تبـادل اطالعـات نادرسـت منجـر شـود       ممكن است به سوء لهامساين 
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گوي  سخن عنوان  بهرساني مناسب در مورد مانور، فرد مناسبي  چنين اطالع ها و هم گويي مناسب به رسانه پاسخ
بهتر است كه براي جلوگيري از تناقضات . هاي جمعي تعيين خواهد شد مانور جهت ارتباط با نمايندگان رسانه

گو شخص مهم و كليدي در ارتباطات بحـران   سخن. گو اعالم شود همه اطالعات مرتبط با مانور از طريق سخن
بهتـرين  . اسـت گر اعتبار مديريت بحـران   شانها چنين فردي ن رسانه خصوص  بهاز ديدگاه عموم مردم و . است

لـذا در حـين اجـراي    . استگوي بحران  سخن عنوان  بهمتخصص  حال نيدرعطرف و  راهبرد، انتخاب فردي بي
و 1[مانور نيز بايد از يك فرد مناسب براي تمرين نحوه ارائه اخبار مرتبط با مديريت بحران، بهره گرفتـه شـود   

14 .[  
 هـا  آنمعمول تعدادي از مانورهاي ميداني براي افراد مختلف جذاب بوده و  طور  به :ندگانميزباني از بازديدكن –

لـذا بايسـتي تمهيـدات الزم در ايـن خصـوص      . باشـند  مند به بازديد از مراحل مختلف اجراي مـانور مـي   عالقه
جهـت ميزبـاني و    ولومس عنوان  بهانديشيده شده و در صورت امكان، براي حضور اين بازديدكنندگان يك نفر 

 يخـوب   بـه سناريوي مورد نظر جهت اجراي مانور  جزيياتاين فرد بايستي در مورد . انتخاب گردد ها آنهدايت 
 :توان به موارد زير اشاره نمود از جمله شرح وظايف اين فرد مي. توجيه شده باشد

 شده  پذيرش و هدايت بازديدكنندگان به مناطق از پيش تعيين •

 تايج مورد انتظار از اجراي مانورتشريح اهداف و ن •

 رويدادها در حين اجراي مانور گزارش •

 گانبازديدكنند سواالتگويي به  پاسخ •

  ريزي و كنترل مانور برنامه -5-5-5.پ
 شـده  نيـي آورد كه مانور به سمت تحقق هـدف و نتـايج تع   موقع برنامه كنترلي مانور اين اطمينان را به وجود مي  تدوين به

در اين راستا الزم است كه در مراحل طراحي مـانور يـك سـازوكار مناسـب و كارآمـد      . مورد انتظار از آن در حال جريان است
اين موضـوع از  . كنترلي تدوين شده و در حين برگزاري مانور، توسط اعضاي ستاد اجرايي به خوبي به مرحله اجرا گذاشته شود

د اجراي مانور را به خوبي كنتـرل نمـوده تـا حـوادث و رويـدادهاي مـورد نظـر در        آن جهت حائز اهميت است كه بتوان فرآين
از جمله مسـايل  . بني شده، در زمان و مكان مناسب خود به مرحله اجرا گذاشته شوند اي پيش سناريوي مانور و اقدامات مقابله

 ].14،15[مناسب جهت اجراي مانور است  يبند بسيار مهم در اين زمينه تدوين برنامه زمان

  بندي اجراي مانور زمان -1-5-5-5.پ
 يبنـد  زمـان . نمايـد  تحقق اهداف مورد نظـر مـانور را ضـمانت مـي     ،تدوين يك برنامه زماني مناسب براي اجراي مانور

  شود؛  ميموارد زير ي اصلي توسط مدير يا تيم مديريت مانور صورت گرفته و شامل ها برنامه
 رويدادها توالي با مرتبط جزييات –
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 رويداد هر اجراي براي نظر مورد زمان  مدت –

 گيرد مي قرار مانور مجريان اختيار در كه زماني برنامه يك ارائه –

 نورما اجرايي روند تعيين و دهي جهت براي راهنمايي –

از طـرف ديگـر در مـورد مـانور ميـداني بـراي ارائـه        . تـر شـود   فشردهپاسخ زمان  بنا بر نياز بايددر تعدادي از مانورها 
واقعـي وقـوع رويـداد     زمان  مدتاز  تر بيشمانور مشابه شرايط واقعي و حتي  زمان  مدترسنل نياز است كه هاي پ مهارت
سازي بيش از حد آن ممكن  ي اعمال شود، چرا كه فشردهتر بيشمانورها بايستي كه دقت  زمان مدتالبته در تغيير . باشد

  . ]2، 5، 14[ ها دور نمايد جدي مانور را از واقعيت طور  بهاست كه 

  ارتباطات در مانور -2-5-5-5.پ
كننده آن، عالوه بـر رعايـت برنامـه زمـاني مصـوب،       بين مجريان مانور و تيم هدايت سيستم ارتباطي مناسب برقراري

 .را ايجاد كرده و ضامن موفقيت مانور خواهد بودشده  بيني امكان برخورد مناسب با حوادث غيرمترقبه و رويدادهاي پيش
براي برقراري ارتباط بين پرسنل مانور با مدير يا تـيم  هاي همراه  تلفندر صورت امكان استفاده از سيستم مثال  عنوان  به

در مورد مانورهاي بزرگ نيـاز اسـت كـه يـك مركـز كنتـرل مسـتقل جهـت         . د بسيار كارساز باشدتوان ميمديريتي مانور 
  . ]2، 5، 14[ ي مختلف ايجاد گرددها مديريت روند اجرايي مانور و برقراري ارتباط مستمر بين گروه

  مقدمات اداري و تداركات  -6-5.پ

مدير يا تـيم  و از سوي در مرحله طراحي مانور زمان، صحنه اجراي مانور،   تعيين جزييات مرتبط با زمان، مكان، مدت
ظر قـرار  در طراحـي مـانور مـدن    انـد  شدهبه طور معمول مواردي كه در زير ليست كه  با وجود اين. است يضرورمديريتي 

مـواردي   .الزم و ضروري خواهد بـود هاي تفصيلي در اين رابطه  انجام بررسي ،سازي طرح مانور ، اما قبل از نهاييگيرند مي
  :مد نظر قرار گيرند، عبارتند از كه بايد در اين رابطه

  نظر مورد مانور سناريوي با آن تناسب ميزان و سايت مكان –
  سايت محل از بازديد و بازرسي –
  آن از استفاده براي صالح ذي مراجع از داييت اخذ –
  آن از خروجي و سايت به دسترسي هاي راه –
  سايت امنيت و كنترل –
  نظر مورد سناريوي با آن آرايي صحنه تناسب و سايت محل بودن بينانه واقع –
  مانور در بازيگران مشاركت بندي زمان –
  مانور اجرايي سايت سازي آماده براي نياز مورد زمان  مدت تعيين –
  )مانور از بعد و قبل( ها آسيب و خسارات كنترل براي ها نيازمندي تعيين –
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  سايت ايمني نيازهاي تعيين –
 ازيموردن بودجه و ها هزينه –

 ازيموردن فيزيكي و انساني منابع –

 سازي شبيه براي نياز مورد خاص امكانات و تجهيزات –

 محتمل مالي و جاني خسارات جبران جهت تجهيزات ساير و افراد بيمه –

 نياز مورد رفاهي امكانات ساير و آذوقه تامين –

 نقل و حمل –

 بازديدكنندگان و ها رسانه با تعامل نحوه مديريت –

 مـانور  اجـراي  حـين  در است ممكن كه مانور اجراي محل به نزديك ساكنين خصوص  به عمومي رساني اطالع –
 .دشون خسارت دچار

 مانور با مرتبط اطالعات و اخبار انتشار و نياز مورد مدارك و اسناد تهيه –

كننـدگان در مـانور جهـت     چنين عالوه بر موارد فوق الزم است كه زمان مناسب جهت اطالع به مجريان و شـركت  هم
ين اهداف مورد نظر تعيين گردد، تا نهادها و افرادي كه قرار است در مانور مشاركت نموده يا در آن حضور تر بيشحصول 

  . ]2، 5، 14[ براي كسب آمادگي برخوردار باشند يابند از فرصت زماني كافي

  بدون اعالم قبلي / برگزاري مانور با اعالم قبلي - 7-5.پ

امـا  . ها بايستي بدون اعالم قبلي برگزار گردند در خصوص طراحي و اجراي مانورها، برخي معتقدند كه اين نوع تمرين
  :ل عمده وجود دارددر اين زمينه دو مشك

كننده در   هاي بسيار پيشرفته دارد و پرسنل شركت ر بدون اعالم قبلي، نياز به آموزشبرگزاري مانو كه ايناول  –
 . مانور بايستي كه از مهارت و تخصص بسيار بااليي برخوردار باشند

بر سر خدمت حاضر هستند و مشغول  اكنون  همبرگزاري مانور بدون اعالم قبلي براي پرسنلي كه  كه  ايندوم  –
باشند، مشكل بوده و ممكن است كه در حـين تمـرين، اتفـاقي واقعـي رخ دهـد كـه        ه ميانجام كارهاي روزمر

  . رسيدگي به هر دو مورد را با مشكالت بسياري مواجه كند
اي مانند فراخـواني افـراد بـه     تمرين و اجراي مانورها به خودي خود در بردارنده بعضي از اقدامات از پيش اعالم نشده

اما واقعيت اين است كه عملياتي نمودن ساير اجزاي ديگر طرح اجرايـي مـانور   . استحادثه  محل خدمت و آگاه كردن از
مانور بدون اعالم قبلـي برگـزار    كه نياتصميم در مورد  هرگونهبنابراين اتخاذ . استبدون هرگونه اعالم قبلي بسيار دشوار 

و درگيـر در عمليـات اجرايـي     ولومسـ ي بوده و الزم است كه مديران و ساير پرسنل تر بيشگردد، نيازمند تعمق و تفكر 
  . ]2[ مانور همه موارد و حواشي امر را به خوبي مدنظر قرار دهند
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  ) تهيه دستورالعمل اجرا(اجراي مانور  - 8-5.پ

برگزاري  تيولومسده و مجري و به بيان گوياتر فرمانده مانور تعيين نمو عنوان  بهتيم مديريت مانور شخصي را  معموال
مانور بر مبناي نسخه نهايي طرح مصوب كه از قبل در اختيار ستاد اجرايـي و سـاير افـراد    . نمايند ميمانور را به او محول 

هـا نسـبت    عملكرد افراد و گروهمانور زمان با اجراي  هم .گردد ميكننده و بازيگران مانور قرار داده شده است برگزار  شركت
  . گيرد ميمستمر مورد پايش قرار  صورت  بهنتايج مورد انتظار به اهداف و 

كتبي يـا شـفاهي از آن تهيـه و ارائـه      صورت  بهدر برگزاري يك مانور موفق، خالصه گزارشي كه از روند اجرايي مانور 
ائـه اطالعـات   ار خصـوص   بـه ، از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و الزم است كه نهايت دقت در تدوين آن و گردد مي

و حـداقل بايسـتي    استاين خالصه گزارش در واقع دربرگيرنده چكيده سناريو اجرايي مانور . درست و دقيق به عمل آيد
  : شامل موارد زير باشد

 مورد انتظار از اجراي مانورهدف و نتايج  –

 مسايل ايمني و ترتيبات اجرايي مانورموضوعات مرتبط با  –

 نور و مناطق خارج از محدودهي ماتعيين دقيق محدوده اجراي –

 قراري ارتباط و دستور كار مخابراتروش بر –

 زمان و مكان اجراي مانور –

 زمان اجراي مانور  مدت –

 ...)مواد غذايي و تامينمحل استراحت، (نحوه تداركات و پشتيباني از اجراي مانور  –

 خصوص پرسنل كليدي وظايف افراد بهنقش و شرح  –

بايست كـه   و ميو مالحظاتي كه در لحظات آخر قبل از شروع عمليات اجرايي مانور اعالم شده  مسايلهر نوع  –
 .مدنظر قرار گيرند

  شروع مانور -1-8-5.پ
هاي ارتباطي و حصول اطمينان از برقراري ارتباط و اعالم آمادگي ستاد اجرايـي و   فرمانده مانور بعد از آزمايش سامانه

در مورد مانورهاي دورميزي، شروع مـانور  . د نسبت به اعالم شروع مانور اقدام نمايدتوان ميكنندگان در مانور،  ساير شركت
مانورهاي كاركردي ممكن است با اعالن پيـام  . گردد مياعالم  گر ليتسهبا اعالم موضوع مورد بحث يا موضوع مانور توسط 

پيام راديويي يا تلفنـي بـه تـيم اجرايـي مـانور       شروع مانورهاي ميداني اغلب از طريق يك. شروع يا نمايش آن آغاز شوند
كنندگان در مانور بر طبق برنامه زماني مصوب وارد مرحله  و بعد از اين اعالن ستاد اجرايي و ساير شركت گيرد ميصورت 

 . شوند مياجرايي مانور 
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  حين اجراي مانور -2-8-5.پ
او در حـين اجـراي مـانور    . نمايـد  مانور اقدام مـي نسبت به كنترل  ،اصلي يبند زمانفرمانده مانور با استفاده از برنامه 

و رفـع آن  اقدام در جهت در صورت بروز مشكل قادر به ، اطمينان حاصل كرده و كارهاموقع و صحيح   ستي از انجام بهباي
 نظـر  مـورد ي ها برنامهد با توجه به روند اجرايي مانور نسبت به اصالح توان ميچنين  فرمانده مانور هم. مانور باشدگيري  پي

توقـف مـوقتي    صـورت   بهاين نوع اقدامات اصالحي ممكن است . اقدام نمايد شده  نييتعدر راستاي تحقق اهداف از پيش 
  . اجراي مانور، ايجاد تغيير در مسير اجرايي آن، افزايش سرعت يا كاهش سرعت اجرايي مانور باشد

 ها آنداوران و ناظران در حين اجراي مانور با نظارت مستمر بر عملكرد ستاد اجرايي و ساير پرسنل و ثبت نحوه پاسخ 
  . نمايند ميو ارائه گزارش به فرمانده مانور در راستاي بهبود عمليات كمك  نظر موردبه اتفاقات 

اصلي تشكيل شده باشد كـه يـك بخـش از آن بـراي سـتاد       لفهومتواند از دو  طور معمول مي  سيستم ارتباطي مانور نيز به
ستاد اجرايي در حين اجراي . گيرد كننده در مانور مورد استفاده قرار مي ها و افراد شركت اجرايي و بخش ديگر براي ساير گروه

لفن همـراه، يـك شـبكه    توان از سيستم ت براي برقراري ارتباط مي. مانور نيازمند برقراري ارتباط مستمر با تيم فرماندهي است
  . سيم مجزا يا تركيبي از هر دو بهره گرفت بي

هاي راديويي محلي بهره گرفت، اما در اين رابطه بايد دقت  تر از ايستگاه توان براي پوشش بيش در مورد مانورهاي بزرگ مي
صورت شفاف بايد اعالم شود كه اخبـار    نمود كه از ايجاد اختالط بين اخبار مانور با اتفاقات واقعي جلوگيري به عمل آمده و به

ها فقط بايد براي ارسال اطالعات عمـومي اسـتفاده نمـوده و از ارسـال      البته از اين سيستم. در حال پخش مرتبط با مانور است
  . اطالعات ويژه كه بايستي فقط افراد خاصي از تيم مديريت يا ستاد اجرايي مانور از آن باخبر باشند، خودداري نمود

ي را در پـي داشـته باشـد،    احتمـال  هـا و خسـارات   اي رخ دهد كـه آسـيب   ر در حين اجراي مانور رويداد غيرمترقبهاگ
مرتبط بايستي با هماهنگي فرمانده مانور نسبت به توقف مانور اقدام نموده و بعد از مرتفـع نمـودن مشـكل بـه      والنومس

  . دامه يابدمانور ا ،ديده احتمالي  وجود آمده و انتقال افراد حادثه

  پايان مانور -3-8-5.پ
شده باشد و فرمانده مانور بايستي بتواند با مديريت مناسب مـانور، آن را در    يك فعاليت كنترل صورت  بهپايان مانور بايد 

اجـراي مـانور    زمـان   مـدت گاهي ممكن است براي باالبردن سطح كيفي و تكميل اهداف مـانور،  . زمان مقرر به پايان برساند
تر اهداف مورد نظر، پايان مانور در زمـاني زودتـر از موعـد مقـرر      از طرف ديگر ممكن است به دليل تحقق سريع. تمديد شود
الزم است كه هرگونه تصميمي در مورد زمان پايان مانور با مشاركت همه اعضاي ستاد اجرايي اتخـاذ گرديـده و   . اعالم گردد

  . ريتي مانور برسدو تيم مدي ها آن داييتبه 
كننده در  د با ستاد اجرايي و همه پرسنل شركتتوان مي يراحت  بهدر مورد مانورهاي دورميزي وكاركردي، مجري مانور 

ها زمـاني كـه اهـداف     اما در مورد مانورهاي ميداني به دليل پراكندگي پرسنل هر يك از گروه. مجري ارتباط برقرار نمايد
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هـا   و گـروه  هـا  بخـش بـر روي عملكـرد سـاير     ها آن تيمورامايد به شرطي كه توقف فعاليت يا مرتبط با خود را محقق نم
  . خود اقدام نمايند تيمورامد نسبت به اعالن پايان توان مينباشد  گذارتاثير

، متصدي خسـارات نسـبت بـه ارزيـابي     نمايند ميهاي مختلف نسبت به ترك محل اجراي مانور اقدام  گروه كه يهنگام
  . نمايد هاي وارده به محل را ثبت مي خسارت و آسيب هرگونهقدام نموده و محل ا

نسبت  عايسر، بايستي توسط پرسنلاز مانور شده  كسباطالعات شدن  پيش از فراموشبالفاصله پس از خاتمه مانور و 
همكـاري تمـامي افـراد     ،مـانور مراحـل مختلـف   نقـص از   براي تهيه يك گزارش كار كم. به تهيه گزارش مانور اقدام گردد

اعالم پايان مانور، هر يك هنگام . مفيد خواهد بودكننده در مانور اعم از ارزيابان، ستاد اجرايي و تيم مديريت مانور  شركت
  . گروه خود اطمينان حاصل نمايند تيمورامي مختلف بايستي نسبت به اتمام ها بخشو متصديان  والنومساز 

  نحوه مستندسازي مانور - 9-5.پ

اطالعات مناسبي را  ،مستندسازي. دبراي مستندسازي مانور تخصيص بده مناسبي را زمان مدتمانور بايستي ت مديري
چنين مستندسازي مناسب اين امكان را به وجـود   هم. دهد ميدر اختيار افراد دخيل در طراحي، اجرا و بازبيني مانور قرار 

تـيم  . ذا نياز به زمان و هزينـه جهـت طراحـي مجـدد مـانور نباشـد      چندين بار به اجرا درآمده و ل ،آورد كه طرح مانور مي
و  هـا  سـازمان معمول از روابط عمومي  طور  بهمستندسازي كه  ولومسمديريت مانور بايستي نسبت به تعيين فرد يا افراد 

 ،فنـي مـرتبط   مسايلالبته در خصوص مستندسازي دقيق و علمي . ، اقدام نمايدشوند مينهادهاي درگير در مانور انتخاب 
  . استفاده گردد ،ي مرتبط در تدوين گزارش مستند مانورها بخشكارشناسي هر يك از  نقطه نظراتبايستي كه از  حتما

  مستندات مرتبط با مديريت مانور -1-9-5.پ
بـراي رعايـت   . اسـت نظر بسيار متغيـر   مورد نياز بسته به اندازه و پيچيدگي مانور مورد جزيياتحجم مستندسازي و 

حداقل مستندسازي نياز است كه نسبت به تهيه يك صفحه از اطالعات مرتبط با هدف، يك يا چند نتيجه مـورد انتظـار،   
ليسـتي از مـواردي كـه    . سناريويي همراه با اطالعات عمومي و خاص در مورد مكان، تجهيزات و زمان مـانور اقـدام شـود   

   .مدنظر قرار گيرد در زير آورده شده استمانورهاي پيچيده، بايستي در مستندسازي 
 عات عمومي در مورد مانور استمعمول شامل يك سري اطال طور  به، كه عموميدستورالعمل  –

 )اجرايي مانوري سناريو(ستان مانور شرح اتفاقات يا دا –

 دستورالعمل ويژههاي مرتبط با پرسنل مجري مانور شامل برنامه زماني اصلي، اطالعات ويژه و هر نوع  دستورالعمل –

 سازماني مانور و دياگرام ارتباطيساختار  –

 اي ثبت عملكرد روند اجرايي مانوره برگه –

 ها هاي منتشر شده توسط رسانه ياماخبار و پ –

 هاي صورت گرفته در جلسات برداري يادداشت –
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 ها نامه دعوت –

 اسناد مالي –

 هرساني به ساكنين منطق اطالع –

  دستورالعمل عمومي -1- 1-9-5.پ
، مقدمات كنترلـي و  )فرمت(اين دستورالعمل شامل هدف، نتايج، قالب . استدستورالعمل عمومي اولين سند كنترلي 

طور معمول دسـتورالعمل عمـومي در سـطح      به. استهماهنگي، فرآيند تعيين پرسنل، ايمني، مقدمات اداري و تداركات 
نيـز   ولومسـ ان خارج از سازمان نفع ذيكننده و   اركتي مشها سازمانوسيعي پخش شده و براي پرسنل اجرايي، روساي 

  .شود ميفرستاده 

  )بيان طرح مانور(تشريح مانور  -2- 1-9-5.پ
. گيـرد  مـي كنندگان در مانور مورد استفاده قـرار   عمده شركت مسايلطرح داستان مانور براي سناريوسازي هر يك از 

 مسـايل از اطالعات ويژه مرتبط با مانور استفاده گرديده و شرح ماوقع هر يـك از   تر بيش ،براي تدوين طرح داستاني مانور
  . گيرد ميمورد نظر در آن مورد تشريح قرار 

و بخشي از آن نيـز ممكـن    شود مياصلي براي ستاد اجرايي مانور ارسال  يبند زماناين طرح داستاني در قالب برنامه 
كتبـي تهيـه    صـورت   بـه گرچـه ايـن طـرح    . هان گروه ارسال گردد انند فرمانداست تنها براي تعدادي از پرسنل كليدي م

  . شفاهي ارائه گردد صورت  به، اما ممكن است شود مي

  ي مرتبط با ستاد اجراييها دستورالعمل -3- 1-9-5.پ
شامل يك سـري اطالعـات عمـومي و خـاص در مـورد مـانور، برنامـه         معموالي مرتبط با ستاد اجرايي ها دستورالعمل

در . باشند ميي از اطالعات ارائه شده در دستورالعمل عمومي تر بيش جزيياتي ايمني و ها دستورالعملاصلي،  بندي زمان
ي هـا  دسـتورالعمل و شرح وظـايف خـود    تيموراممانورهاي بزرگ ممكن است كه ستادهاي اجرايي مختلف بسته به نوع 

ي ويژه تحت ها دستورالعملنمونه  عنوان  به. شوند مي ي ويژه ناميدهها دستورالعملمختلفي داشته باشند، كه تحت عنوان 
  :توانند تهيه و تدوين گردند ميعناوين زير 

 هاي ارزيابي داوري دستورالعمل –

 سازي سايت اجرايي مانور اي آمادهه دستورالعمل –

 ها و بازديدكنندگان مديريت رسانهمقدمات مورد نياز براي  –

 خسارات كنترل –

 هاي ايمني خاص دستورالعمل –
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  ارتباطي و دياگرام مانور سازمانينمودار  -4- 1-9-5.پ
هـاي حاضـر در    ساده يك نماي هندسي ساده از ساختار كنترل و ارتبـاطي بـين گـروه    صورت  بهنمودار سازماني 

چنين الزم است يك دياگرام ارتباطي براي نشان دادن نحـوه ارتباطـات بـين سـتاد اجرايـي مـانور و        هم. استمانور 
دهنـده شـماي ارتبـاطي بـين سـامانه       نشـان  يخوب  بهاين دياگرام ارتباطي بايد . تهيه گرددكنندگان در مانور  شركت

هـا و   چنـين بايسـتي نـوع سـامانه     كننده در مانور باشد، هم هاي شركت فرماندهي مانور با پرسنل مجري و ساير گروه
هـاي مـورد    و به خصوص فركـانس ) يمس اي و يا بي تلفن ثابت، سيار، همراه، ماهواره(تجهيزات ارتباطي مورد استفاده 

  . هاي مختلف اجرايي مانور قرار داده شود بخش نيولومساستفاده در اختيار 

  هاي ثبت عملكرد روند اجرايي مانور برگه -5- 1-9-5.پ
ي مختلف، در ها بخشو پرسنل  نيولومسي مختلف ستاد اجرايي مانور اعم از ها بخشي ارزيابي و ثبت عملكرد ها فرم

در اين صـفحات داوران نسـبت بـه ثبـت     . شود ميكنندگان در مانور قرار داده  ارزيابي عملكرد شركت اختيار داوران جهت
البته نيـاز اسـت   . نمايند ميوقايع و نحوه واكنش افراد حاضر در مانور به اتفاقات در نظر گرفته شده در سناريو مانور اقدام 

هاي ارزيابي متناسب با نـوع و گسـتره مـانور     ليست سازي چك نسبت به آماده ،كه قبل از اجراي مانور و در مرحله طراحي
وين گـزارش مـانور تبـديل    در نهايت اين صفحات به اسناد بـا ارزشـي بـراي تـد    . اقدام و در اختيار ارزيابان قرار داده شود

  .گردند مي

  ها رساني توسط رسانه اطالع -6- 1-9-5.پ
رساني مناسـب   اطالع. نمايند ميتشار اخبار و اطالعات مرتبط با آن اقدام ها قبل، حين و بعد از اجراي مانور به ان رسانه

صـدمات و   هرگونـه ها براي اعالن عمومي اتفاقات و رويدادهاي مـرتبط بـا مـانور و جلـوگيري از      و به هنگام توسط رسانه
. استسيار مفيد و كارساز ساكنين مناطق نزديك به محل اجراي مانورهاي ميداني ب ژهيو  بههاي محتمل به افراد  خسارت

  . است ثرومهاي عمومي و آموزش عمومي نيز  چنين نشر مطالب مفيد مرتبط با مانور در افزايش سطح آگاهي هم

  جلسات صورت -7- 1-9-5.پ
برداري و ثبت مطالب ارائه شده توسط افراد مختلـف در مستندسـازي مـانور بسـيار      يادداشت ،در مرحله طراحي مانور

مناسب و مفيدي بـراي اتخـاذ تصـميمات و تسـهيل در      نهيزم شيپتبط با هر يك از جلسات، هاي مر يادداشت. استمهم 
محوله به افراد  يها تيمورامها بايد نسبت به ثبت تصميمات، شرح وظايف و  در اين يادداشت. استطراحي مانورهاي آتي 

هـا بعـد از    جلسـه  صـورت . دام گـردد ي عملياتي اقـ ها بخشبراي اجراي هر يك از  موردنظر زمان مدتهاي خاص و  و گروه
  . كننده در جلسات توزيع شود تنظيم، بايد بين تمامي افراد شركت
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  ها نامه دعوت -8- 1-9-5.پ
ي اسـتاني و  هـا  سازماني خدماتي، نهادها و ها بخشها ممكن است براي تعدادي از افراد مانند پرسنل ساير  نامه دعوت

مند به مشاركت يا بازديد از روند اجرايـي مـانور هسـتند، ارسـال      القهيي كه عها سازمانها و ساير  محلي، نمايندگان رسانه
البته در مواقعي بسته به نوع مانور و هدف آن، از عموم مردم و يا نمايندگان نهادهاي غيردولتي نيز جهت بازديد از . گردد

ها براي مستندسازي  اين نامه داري و آرشيو مناسب رونوشت نگه. اجراي مانور يا مشاركت در اجراي آن دعوت به عمل آيد
  .د مفيد واقع شودتوان ميبهتر روند اجرايي مانور 

  موقع ساكنان محلي  سازي به آگاه -9- 1-9-5.پ
موقع در اختيار ساكنان محلي و يا افراد ساكن در   قبل از شروع عمليات اجرايي مانور نياز است كه اطالعات كافي و به

در . جلوگيري به عمل آيد ها آنهاي احتمالي به  فواصل نزديك به محل اجراي مانور قرار داده شود، تا از خسارات و آسيب
ي عـادي  در رونـد زنـدگ   بلندمـدت باشد كه باعث ايجاد اختالل شديد و  يا گونه  بهضمن زمان و مكان اجراي مانور نبايد 

  .ساكنان محل گردد

  تلخيص و تكرار - 2-9-5.پ
هـاي مختلـف الزم اسـت كـه نسـبت بـه        براي افراد و گروه ها دستورالعملزمان با تكميل مستندات مانور و ارسال  هم

از همـه نيـاز اسـت كـه يـك       تر مهم. اقدام گردد ها آنسازي مجدد  تلخيص مستندات يا در صورت امكان بازنگري و آماده
شفاف وظايف  صورت  بهدر اين خالصه بايد . از مستندات مانور در اختيار ستاد اجرايي آن قرار داده شود خالصه كاربردي

سناريوهاي مورد نظـر   يخوب  به ها آنها بيان گرديده و اطمينان حاصل گردد كه  هاي هر يك از افراد و يا گروه و ماموريت
  :مدنظر قرار گيرند يخوب  بهد زير در تهيه خالصه بايستي موار. اند را درك نموده

 دف و نتايج مورد انتظار از مانوره –

 افراد در طي اجراي مانور يها تيولومسكاركرد و  –

 ي مورد استفاده توسط ستاد اجراييسيستم ارتباط –

 بيني نشده شرايط و اتفاقات پيش نحوه و فرآيند مقابله با –

 هاي بعد از اجراي مانور نيازمندي –

تكرار فرآيند اجرايـي سـناريوهاي طراحـي شـده نسـبت بـه كسـب        . تواند اثربخش باشد ميزي ميتكرار در مانورهاي دور
طور معمول قبـل    به. ها مفيد است چنين مدت زمان در نظر گرفته شده براي اجراي آن ها و هم شدن آن اطمينان از عملياتي

ها و نواقص موجود و ها جهت شناخت خال رار آناز اجراي مانورهاي ميداني بزرگ نسبت به برگزاري مانورهاي دورميزي و تك
نسخه نهايي خالصه روند اجرايي مانور معمـوال در روزهـاي پايـاني نزديـك بـه زمـان       . گردد ها تا حد امكان اقدام مي رفع آن

  .شده باشد هاي مختلف اجرايي مانور اعمال شده در بخش شود تا در آن تصميمات نهايي اتخاذ اجراي مانور منتشر مي
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  قالب تدوين مستندات مانور  -3-9-5.پ
بـراي  . راهنما براي اجراي مانورهاي بزرگ ارائه گرديده اسـت  عنوان  بهدر اين بخش يك چارچوب و قالب پيشنهادي 

  .باشند، اقدام نمود ورد نياز نمينسبت به حذف مواردي كه م توان مي يسادگ  به تر كوچكمانورهاي 
 رعنوان مانو –

 سازمان مجري مانور –

 هاي عمومي ملدستورالع –

 منابع –

 مقدمه؛ –

 نوع مانور –

 زمان/تاريخ/مكان –

 داليل برگزاري مانور –

 كننده در مانور  هاي شركت سازمان –

 هدف –

 نتايج مورد انتظار –

 زمان و زمان شروع مانور  مدت –

 پرسنل مانور دهنده –

 ستاد اجرايي و داوران –

 چارچوب اجرايي مانور –

 ودهمحد –

 زمينه پيش –

 نياز هاي مورد اطالعات و آگاهي –

 ايمني –

 ايمني) ان(ولومعرفي مس –

 هاي واقعي شرايط تصادف يا جراحت نحوه عمل در –

 ها و خسارات آسيب –

 ها متصديان كنترل خسارات و آسيب معرفي –

 هر نوع خسارت واقعي اتفاق بيفتد نحوه عمل در صورتي كه –

 تداركات و اقدامات اداري –

 هيزاتتج –
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 )مواد غذايي موردنياز(آذوقه  –

 حمل و نقل –

 امكانات بهداشتي –

 )نحوه اسكان(گاه  پناه –

 ها هزينه –

 هاي موجود اجراي مانور و محدوديتمناطق  –

 ات بازيگران حاضر در اجراي مانورمشخص –

 رساني به بازيگران آموزش و اطالع –

 مقدمات تدوين گزارش –

 ستاد اجرايي –

 بازيگران –

 دگان در مانوركنن شركت –

 امنيت –

 ارتباطات عمومي –

 ها رسانه –

 بازديدكنندگان محلي –

 رساني به ساكنين بومي اطالع –

 هايي كه در مانور مشاركت ندارند سازمانرساني به  اطالع –

 كنترل مانور –

 ساختار سازماني مانور –

 معرفي ستاد اجرايي –

 )سيستم ارتباطي(نندگان؛ارتباطات ك شركت –

 توزيع –

 )مدير مانور يامضا( تيولومس –

 ها ضميمه –

 ستاد اجرايي –

 )برنامه مانور(اصلي رنامه زماني ب –

 اطالعات عمومي –

 عات ويژه و خصوصي در مورد مانوراطال –
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 كننده  هاي مشاركت تظار از سازماناهداف و نتايج مورد ان –

 نمودار سازماني –

 ]14) [دارهانمو(ها  ها و فلوچارت شامل نقشه -هاي مورد نياز  ليست پيوست –
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  نامه واژه -6پيوست 

  نامه واژه -1-6.پ

Agency Presentation معارفه نهادي 

Ammonia محلول يا بخار آمونياك 

Anchor  مهار، لنگر 

API (AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE) 

  موسسه نفت آمريكا

Arrival Time زمان رسيدن 

AS (AUSTRALIAN STANDARD) استاندارد استراليا 

As Built 
هايي كه حاوي آخرين تغييرات در اجراي  نقشه: ساخت هاي چون نقشه
 دهند ها بوده و موقعيت واقعي نقاط پروژه را نشان مي پروژه

ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR 
TESTING AND MATERIALS) 

  انجمن آمريكايي آزمايش و مواد

Barrier/Berm موانع 

Biological Response Methods  پاسخ روش هاي بيولوژيك  

Bioremediation Agents 

شود كه در  سازي زيستي، به فرآيندهايي گفته مي زيست پااليي يا پاك
بوم و برگردان آن به شرايط  سازي و پااليش زيست آن، در راستاي پاك

كار گرفته  ها به ها و آنزيم آن ها يا باكتري نخستين، از ريزاندامگان، قارچ
آشكار  نمونه. ها مانند پااليش كلر هيدروكربن با كمك باكتري. شود مي

هاي نفتي  سازي آلودگي ها در پاك كارگيري ريزاندامگان و باكتري آن به
 .است

Blistering ورم كردن، تاول زدن 

Boom وسيله براي سدكردن مسير مواد نفتي شناور بر سطح آب 

Booming عمليات نصب بوم 

BSI (BRITISH STANDARD INSTITUTE) موسسه استاندارد انگليس 

Cased Crossing تقاطع خطوط لوله و منابع آبي كه پوسته گذاري شده باشد 

Casing پوسته گذاري 

Chain of Command زنجيره فرماندهي 

Chemical Response Methods هاي شيميايي پاسخ به آلودگي نفتي روش 

Chemical Shoreline Pretreatment 

سواحل رودخانه يا مواد شيميايي كه پيش از رسيدن مواد نفتي به 
شوند تا از چسبيدن مواد نفتي به  درياچه، به سطح ساحل افزوده مي

 سواحل جلوگيري كنند
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Coal Tar Enamel  
سنگ كه براي پوشش خطوط لوله مورد استفاده  تركيبي از قطران زغال

 گيرد قرار مي

Coating پوشش دهي 

Corrosion Coupon 

مورد استفاده كه در شرايط يكسان با خط قطعاتي با مشخصات آلياژ لوله 
لوله قرار داده شده و براي تعيين ميزان خوردگي ناشي از شرايط محيطي 

 گيرند اي قرار مي خط لوله، مورد بازديدهاي دوره

CP (CATHODIC PROTECTION) حفاظت كاتديك 

Debris نخاله 

DIN (DEUTSCHES INSTITUT FUR 
NORMUNG E V) 

 ش خوردگي كشور آلماناستاندارد پاي

Dispersant 
مواد شيميايي كه براي پخش مواد نفتي در سطح آب (ماده جداكننده 

 )شوند استفاده مي
Drug Testing تست اعتياد 

DSS (DECISION SUPPORT SYSTEM) سيستم پشتيبان تصميم 

Emulsion Treating Agents 
جداسازي امولسيون  مواد جدا كننده امولسيون، مواد شيميايي كه براي

 شوند متشكل از نفت و آب استفاده مي

 Equipment Preparation  آمادگي تجهيزات 

Equipment Stability   استقرار تجهيزات 

Field Exercise مانورهاي ميداني 

Flooding شستشو با مقادير زياد آب 

Flushing پاشيدن آب با فشار زياد 

Function Command  فرماندهي عمليات 

Functional Exercise مانورهاي كاركردي 

Handling 
كارگيري به معني استفاده صحيح از  در اين دستورالعمل به(به كارگيري

 )باشد قطعات و در جاي صحيح مي
HDD روش حفاري افقي  

Herding كردن جمع 

Herding Agents 
نشت يافته در آب، اين مواد شيميايي كه با افزوده شدن به مواد نفتي 

 كنند صورت يك توده جمع مي  مواد را به

HIC (HYDROGEN-INDUCED CRACKING) ترك خوردگي هيدروژني 

HSCC (HYDROGEN STRESS CORROSION 
CRACKING) 

 هاي ناشي از تنش هيدروژني خوردگي بر اثر وجود ترك
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Hydrazine هيدرازين 

IAP (INCIDENT ACTION PLAN) عمل پاسخ به حوادث برنامه 

ICS (INCIDENT COMMAND SYSTEM) سيستم فرماندهي حادثه 

ILI (IN-lINE INSPECTION) هاي آزمايش و صحت سنجي غيرمخرب يكي از روش 

Inhibitor بازدارنده 

In-Situ Burning سوزاندن درجا 

IPS (IRANIAN PETROLEUM STANDARD) استاندارد صنعت نفت ايران 

Joining  جوش دادن 

Knot  متر بر ثانيه 0.514معادل ) دريايي(واحد سرعت 

Lamination اليه شدن تورق، اليه 

MIC (MICROBIALLY INDUCED 
CORROSION) 

 ها خوردگي ناشي از وجود ميكروب

MOP (MAXIMUM OPERATING 
PRESSURE) 

 برداري بهرهحداكثر فشار ممكن 

NACE (NATIONAL ASSOCIATION OF 
CORROSION ENGINEERS) 

 استاندارد پايش خوردگي خطوط لوله نفتي در آمريكا

Natural Microbial Seeding 

آوري مواد نفتي از محيط آبي است كه  هاي بيولوژيك جمع يكي از روش
ها به محيط آبي روند تجزيه طبيعي مواد  با افزودن برخي از ميكروب

 بخشد نفتي را سرعت مي

Natural Recovery 
سازي مواد نفتي نشت يافته در  فرآيند طبيعي پاك(بازيابي طبيعي 

 )هاي آبي محيط

Nutrient Enrichment 

سازي آلودگي نفتي در آب است كه با افزودن  هاي پاك يكي از روش
تر  ها به محيط آبي روند تجزيه طبيعي مواد نفتي را سريع ريزمغذي

 .كند مي
Offshore  دور از ساحل 

Orientation Exercise مانور توجيهي 

Over Bends 
واسطه برآمدگي در وسط خط لوله ايجاد   به خمي در خطوط لوله كه

 شود مي

Physical Response Methods هاي فيزيكي پاسخ به آلودگي نفتي روش 

POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARNONS (PAHs) 

 آروماتيك هاي پلي هيدروكربن

Preparation Time سازي تجهيزات  زمان آماده 

PIPELINE SAFETY ACT (PSA)-2002  
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PSI  پاسكال 6895واحد فشار معادل 

Rectifiers ها يكسوكننده 

RF (RADIO-FREQUENCY) شوند امواج راديويي كه براي بازرسي خطوط لوله به كار گرفته مي 

Rock Shield 
هاي  لوله از آسيبپوشش توري مانندي كه براي محافظت خطوط 

 گيرد مكانيكي مورد استفاده قرار مي

Run Discipline  انضباط عملياتي 

Run Time  زمان عمليات 

Sag Bends شود واسطه وزن خط لوله و شكم دادن آن ايجاد مي  خمي كه به 

Sand Blasting سازي به كمك پاشيدن ماسه پاك 

SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND 
DATA ACQUISITION) 

هاي  هاي كنترل سرپرستي و گردآوري اطالعات، سيستم سامانه
SCADA هاي شيميايي، حمل و  براي مونيتور كردن يا كنترل پروسه
رساني شهري، كنترل توليد و توزيع انرژي الكتريكي  هاي آب نقل، سيستم

استفاده ) توزيع يافته(و در خطوط نفت و گاز و ساير فرآيندهاي گسترده 
 .شود مي

Sediment Reworking  شده  گزيني رسوبات آلوده سازي و يا جاي فرآيند پاك(اصالح رسوبات( 

Sentinel Hole 
ها يا مخازن ايجاد كرده و نمونه  اي كه در ديواره لوله حفره(سوراخ سنجش

 )موردنظر را براي سنجش خوردگي مورد استفاده قرار خواهند داد
Shoreline Cleaning Agents روند سازي سواحل به كار مي مواد شيميايي كه براي پاك 

Skimmer 
آوري مواد نفتي شناور بر سطح آب كه معموال به  اي براي جمع وسيله

 شود ها به كار گرفته مي همراه بوم

Skimming وسيله اسكيمرها  آوري مواد نفتي به عمليات جمع 

Solidifiers 
ها را  شدن به مواد نفتي نشت يافته در آب آنمواد شيميايي كه با اضافه 

 كنند آوري مي صورت يك توده جامد جمع  به

Sorbent كننده جذب 

SSCC (SULFIDE STRESS CORROSION 
CRACKING) 

 هاي ناشي از وجود سولفيد خوردگي بر اثر تنش

Statsgo (STATE SOIL GEOGRAPHIC) نرخ خوردگي فوالد در خاك 

Steam Cleaning سازي به كمك بخار آب پاك 

Syndicate Exercise مانورهاي صنفي 

Team Arrangement  هماهنگي تيمي 

Third Party 
در مورد خطوط لوله عواملي به غير از خط لوله و محيط (عامل سوم 

 )گيرند اطراف آن نام مي
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TPHs (TOTAL PETROLEUM 
HYDROCARBON) 

 هاي نفتي هيدروكربن

Vacuum مكش/مكيدن 

Vacuum Extraction 
هاي كوچكي را در  روشي براي تعيين محل خطوط لوله مدفون كه حفره

 كنند و تا عمق خاصي ايجاد مي خال) ايجاد(طح خاك و از طريق مكش س

Visco-Elastic Agents 
مواد شيميايي كه براي افزايش مقدار ويسكوزيته مواد نفتي نشت يافته 

 .تر گردد آوري آسان شوند تا جمع ه ميها اضاف در آب به آن
Water Ways راهه آب 

Weir Dam كندسدهاي الستيكي، سدي كه سطح آب را بلند مي 

Yield Stress تنش تسليمي 
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 دسـتورالعمل،  معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالـب  در فنـي،  - نشريه تخصصـي  عنوان صدپان بر افزون خود، مطالعاتي
 ياد موارد تايراس در حاضر ضابطه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات

. شـود  بـرده  كـار  بـه  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده
  .باشد مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير يها سال در شده منتشر فهرست نشريات
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Abstract 

In terms of the pipeline length, Iran has the world's seventh place while, significant fraction of the lines 
become burnout and there is no codified and institutionalized program to reduce the risk of accidents caused 
by the fatigue failure in the country. The high vulnerability of the environment, especially leakage of oil and 
hazardous materials to water resources, has been proved by various experiences within country and abroad. 
The environmental, social and economic costs resulting from the oil spill have forced some countries to 
adopt a management approach to this issue and have developed written guidelines on the implementation of 
the exercise. Therefore, Ministry of Energy developed the guideline of "instruction of prevention and crisis 
management, oil pollution incidents on rivers and lakes”, by regarding to the management phenomenon of 
oil spills from transport pipelines. This guideline is provided for the protection of surface water which is 
under ministry of Energy management, against oil spill disaster in the pipeline.The studies were designed to 
provide this instruction has the following main features: 

1- As a wide range of guidelines compile in the binding approach, their adaption to the realities of 
the country guarantee their implementation. The necessary approaches have been considered to 
the realities of the country. 

2- Since many international experiences are readingas the main sources to compile guidelines with 
management and institutional essence, use of these experiences was regarding to existing 
infrastructure and the theoretical basis of the study carried out in those countries. 

3- The combination of academic and professional foundations in the process of study has been done 
by focusing on the proper selection of study and consultation groups, the principles and 
prerequisites of the study. 

The edited structure includes the following: 
1- Determine the scope of guidelines’ application  
2- Determine the boundaries of water resources related to the transport pipelines of oil and its 

byproducts material. 
3- Pollution risk management related to the failure of pipelines at the water boundaries 
4- Crisis management for oil pollution incidents caused by the failure of the pipeline on the water 

boundaries in various stages from identify to clean 
5- The appendices contain supplementary information for instructions use  

Also because of the breadth and variety of possible oil pollution events, limit the boundaries of the 
development of these guidelines is inevitable. Finally, the expert group; assume boundaries and limits as 
follows: 

– Instructions in terms of activities cover both administrative and operational fields. 
– In the field of disaster management, regard to risk management and crisis management instances in 

separate chapters. 
– In addition to the management issues (non-technical), instructions also include technical issues. 
– In the technical sector, the provisions standards of the Oil Ministry evaluated and compared to the 

international guidelines and standards in order to complete the collection by presented 
recommendations. 

– In this instructions rivers, lakes and interior surface water facilities are considered as acceptor 
source of contamination while, the seas, oceans and underground water resources are not included. 

– Oil and liquid hydrocarbon products are assumed as type of pollutants and pipelines are considered 
as the source of these contaminants 
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  ضابطه اين

مديريت پيشـگيري و   دستورالعمل«با عنوان
هـا و   هاي نفتي رودخانـه  بحران حوادث آلودگي

با رويكرد مديريت پديده نشت نفـت  » ها درياچه
منظـور حفاظـت    بـه  ،هاي انتقـال  از خطوط لوله

هـاي   آلـودگي هاي سطحي در برابر حـوادث   آب
 .نفتي تهيه شده است

حاضر داراي چهار بخش عمـده بـا    ي ضابطه
 با ارتباط در آب منابع هاي حريمعناوين كليات، 

 حـوادث  ريسـك  انتقـال، مـديريت   لوله خطوط
 تدوين ها و درياچه و ها رودخانه در نفتي آلودگي
 در نفتـي  آلودگي حوادث بحران مديريت برنامه

 .باشد  ها مي درياچه و ها رودخانه


