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       1624053 ش ش:

تعاليسمهاب

                                                          
 

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
96/1157505 شماره: 

18/02/1396 تاريخ:

هادرياچه و هارودخانه نفتي هايآلودگي حوادث بحران و پيشگيري مديريت دستورالعملموضوع: 

هاي استانداردهاي اجرايي طرحنامه ( آيين7( و )6( قانون برنامه و بودجه و مواد )23به استناد ماده )

نامه شماره و در چارچوب نظام فني و اجرايي کشور )موضوع تصويب 1352مصوب سال  -عمراني

امور نظام فني 732هيأت محترم وزيران(، به پيوست ضابطه شماره  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

 و هارودخانه نفتي هايآلودگي حوادث بحران و پيشگيري مديريت دستورالعمل»، با عنوان اجراييو 

شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع « هادرياچه

الزامي است. 01/07/1396رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 

کننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در مورد مفاد اين دريافت سازماناين اجرايي و امور نظام فني 

  بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد کرد.ضابطه 

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





 

 
 

  فنی مدارك اصالح
 

 

 گرامی: خواننده

 ایـن  تهیـه  بـه  مبـادرت  برجسـته  کارشناسـان  نظـر  از اسـتفاده  بـا  ،سازمان برنامه و بودجه کشور اجرایی و فنی نظام امور

 از مصـون  اثـر  ایـن  فـراوان،  تـالش  وجـود  بـا  اسـت.  نموده عرضه کشور مهندسی جامعه به استفاده براي را آن و نموده ضابطه

 نیست. ایراد و اشکال

 

ه گرامی خواننده شما از ،رو این از ه مشاهده صورت در دارد تقاضا صمیمان ـکال  و ایراد هرگون ش ـی  ا ـب  فن ـه  را مرات  ب

 فرمایید: گزارش زیر صورت
ره -1 ع صفحه و بند شما شخص را نظر مورد موضو  کنید. م

د -2 را رید. بیان خالصه صورت به را نظر مورد ای  دا

راي را شده اصالح متن امکان صورت در -3 گزینی ب رسال جای  نمایید. ا

شانی -4 راي را خود ن رمایید. ذکر احتمالی تماس ب  ف

 داشت. خواهند معمول را مقتضی اقدام و نموده مطالعه دقت به را دریافتی نظرهاي امور این کارشناسان

 شود. می قدردانی جنابعالی نظر دقت و همکاري از پیشاپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاتبه :  راي م شانی ب  33271مرکز تلفن  -شاه تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علین

امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور،  

Email:nezamfanni@mporg.ir                                                web: nezamfanni.ir      

 





 

  تعالی سمهاب
 

  پیشگفتار
کـه   تر و شدیدتر خواهد بود، چرا ها بیش ها و سایر منابع آبی در مقایسه با خشکی نشت نفت در رودخانه اثراتتبعات و گستره 

نشـین   تـه  ،شده و یا با چسبیدن به رسوبات  دست و سواحل منتقل ها به کمک جریان آب به مناطق پایین این آلودگی در رودخانه
گـر وضـعیت بحرانـی در نقـاط اشـتراك       هاي اخیر، بیان خواهند شد. وقوع حوادث متعدد منجر به آلودگی نفتی منابع آب در سال

هاي مدیریت ریسک خطوط لوله در مراحل طراحی، اجرا  هاي منابع آب و خطوط لوله است. در چنین شرایطی اعمال رویکرد حریم

ناپذیر بودن حوادث آلودگی نفتی، تـدوین برنامـه مـدیریت بحـران ایـن       از طرفی با توجه به اجتناب د.باش میبرداري الزامی  و بهره
 رسد. صورت جامع و موردي (با اولویت نقاط در معرض ریسک باالتر) نیز ضروري به نظر می حوادث به

 ضـابطه  تهیه کشور، آب صنعت فنی ايمعیاره و ضوابط تهیه طرح قالب در نیرو وزارت آب امور فوق، مبحث اهمیت به توجه با
 اجرایی و فنی نظام امور هماهنگی با را »ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگی پیشگیريدستورالعمل مدیریت «

 اجرایـی  و فنـی  نظـام  ذینفع عوامل به ابالغ و تایید براي را آن تهیه، از پس و داد قرار کار دستور در سازمان برنامه و بودجه کشور
 اجرایـی  اسـتانداردهاي  نامـه  آیـین  بودجـه،  و برنامـه  قانون 23 ماده براساس بررسی، از پس که نمود ارسال سازمان این به کشور

 مـورخ  - ه 33497/ت42339 شـماره  (مصـوب  کشـور  اجرایـی  و فنـی  نظام طبق و وزیران محترم هیات مصوب عمرانی هاي طرح
 گردید. ابالغ و تصویب وزیران) محترم هیات 20/4/1385

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، این مجموعه مصـون از وجـود اشـکال و ابهـام در     

شود موارد اصالحی را به امور  مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست می
دریافت شده را بررسی کـرده و در   يفنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشنهادهانظام 

صورت نیاز به اصالح در متن ضابطه، با همفکري نمایندگان جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن 
برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور  ع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور براي بهرهاصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطال

است کـه در   و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبر، در باالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده
صـفحات داراي تـاریخ    مطالـب صالح خواهد شد. از اینرو همواره صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ آن نیز ا

 جدیدتر معتبر خواهد بود.

 مهنـدس  آقـاي  جناب کشور اجرایی و فنی نظام امور رییس جدیت و تالش از زیربنایی امور توسعه و فنی معاونت وسیله بدین

 معیارهـاي  و ضـوابط  تهیه طرح محترم مجري نماینده و اجرایی و فنی نظام امور محترم کارشناسان و مصطفوي حمزه غالمحسین
 ضـابطه،  ایـن  نمـودن  نهایی و تهیه امر در همکار متخصصان و عبادي تقی مهندس آقاي جناب نیرو، وزارت کشور آب صنعت فنی

 .نماید می قدردانی و تشکر

 غالمرضا شافعی 
 معاون فنی و توسعه امور زیربنایی 
 1396 بهار 

 

 





 

 »ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آلودگی پیشگیريدستورالعمل مدیریت « کنترل و تهیه

 ]732 شماره ضابطه[

 موسسه تحقیقات آب مجري:

 دکتراي عمران موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا داودرضا عرب :مشاور پروژه

 :کننده تهیه گروه اعضاي

 آب -لیسانس مهندسی عمران فوق راهبرد دانش پویاموسسه پژوهشی مهندسی  حمید سهرابی
 آب -لیسانس مهندسی عمران فوق موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا اهللا سهرابی روح

 دکتراي عمران موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا داودرضا عرب
 مدیریت سوانح طبیعیلیسانس  فوق موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا غالمرضا فتحی
 لیسانس مهندسی منابع آب فوق موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا حدیقه محمدي

 نظارت: گروه اعضاي
 طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت نرگس دشتی

 وزارت نیرو -آب کشور
 لیسانس مهندسی آبیاري

 لیسانس مهندسی شیمی وزارت نفت داود عمادي
 لیسانس مدیریت بحران فوق گیري و مدیریت بحران شهر تهران سازمان پیش مظفري عبداهللا

هاي  لیسانس مهندسی سازه فوق وزارت نیرو فدا جبار وطن
 هیدرولیکی

 لیسانس ارزیابی و آمایش سرزمین فوق سازمان حفاظت محیط زیست زاده يهادبهمن 

 آب صنعت فنی معیارهاي و ضوابط تهیه طرح سواحل و رودخانه مهندسی تخصصی (کمیته کننده تایید گروه اعضاي
 کشور):

 لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه محمود افسوس
 آب –دکتراي عمران  دانشگاه تهران حبیب محمدابراهیم بنی

 آب -لیسانس مهندسی عمران  فوق ایران شرکت مدیریت منابع آب غزال جعفري
 هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق عمران راهوار شرکت مهندسین مشاور پژوهش محمدحسن چیتی

طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب     نرگس دشتی
 وزارت نیرو -کشور

 لیسانس مهندسی آبیاري

 دکتراي مکانیک سیاالت پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور حسن سید سراجی
 هاي آبی دکتراي سازه تحقیقات آب موسسه حسام فوالدفر

 –مهندسی منابع طبیعـی  لیسانس  فوق وزارت کشور الدین نوري سیدکمال
 زیست محیط

ــوق وزارت نیرو فدا جبار وطن ــازه   ف ــی س ــانس مهندس ــاي  لیس ه
 هیدرولیکی

  ب 



 :)سازمان برنامه و بودجه کشور( راهبري و هدایت گروه اعضاي

 اجرایی و فنی نظام امور معاون توتونچی علیرضا
 اجرایی و فنی نظام امور گروه رییس رمضانعلی آقا فرزانه
 اجرایی و فنی نظام امور زهکشی، و آبیاري کارشناس رضوانی وحیدالدین سید



 

 مطالب فهرست

 صفحه عنوان

 1 مقدمه

 3  کلیات  -اولفصل 

 5 هاي آبی نشت نفت بر محیطاثرهاي  -1-1

نتقال در ایران -1-2 لوله ا  6 وضعیت موجود خطوط 

 6 حوادث آلودگی نفتی ناشی از شکست خطوط لوله و تجارب موفق مدیریتی در این زمینه -1-3

 9 عمل حاضرها و اهداف تهیه دستورال ضرورت -1-4

 10 هاي دستورالعمل مرزها و محدوده -1-5

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

 15 کلیات -2-1

 15 وط لوله و مراکز آبینحوه تالقی خط -2-2

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

 16 هاي سطحی چگونگی تعیین حریم کیفی آب -2-3-1

 21  ها  ها و دریاچه مدیریت ریسک حوادث آلودگی نفتی در رودخانه -سوم فصل 

 23 کلیات -3-1

 26 مدیریت ریسک -3-2

 27 مدیریت ریسک حوادث آلودگی نفتی پیش از اجرا (طراحی) -3-2-1

 32 مدیریت ریسک حوادث آلودگی نفتی در مرحله اجرا -3-2-2

 39 برداري) حوادث آلودگی نفتی پس از اجرا (بهره مدیریت ریسک -3-2-3

 41 هاي تحلیل ریسک گام -3-3

لوله -3-3-1  42 انتخاب مدل مناسب ارزیابی ریسک شکست خطوط 

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

 45 ارزیابی ریسک شکست خطوط لوله -3-3-3

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

 68 بندي اطالعات داري و طبقه ها و ثبت، نگه تشکیل پایگاه داده -3-5

 71  ها  ها و دریاچه تدوین برنامه مدیریت بحران حوادث آلودگی نفتی در رودخانه -چهارمفصل 

 73 کلیات -4-1

  ث 



 

 مطالب فهرست

 صفحه عنوان

 73 مدیریت بحران بر مبناي هدف -4-1-1

 74 سامانه فرماندهی حادثه در مدیریت بحران حوادث آلودگی نفتی -4-1-2

 76 ها ها و دریاچه انتخاب روش مقابله با آلودگی نفتی در رودخانه -4-1-3

 78 ارزیابی حادثه -4-2

 78 ین سطح حادثهتعی -4-2-1

 80 لیست مشخصات حادثه تهیه چک -4-2-2

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

 81 کلیات -4-3-1

 81 هاي مقابله با آلودگی نفتی روش -4-3-2

 83 انتخاب روش مناسب -4-4

 83 هاي پاسخ در غیاب ماده نفتی اثر روش -4-4-1

 84 هاي منابع آب داخلی سازي در حریم هاي پاك ارزیابی اثرات روش -4-4-2

 86 هاي منابع آب حریمهاي پاسخ به ماده نفتی در  بندي روش طبقه -4-4-3

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

 147 هاي آبی هاي عبور خطوط لوله از محیط معرفی روش -1پیوست 

 161 هاي منابع آبی هاي ارزیابی ریسک شکست خطوط لوله در حریم لیست راهنماي پر کردن چک -2پیوست 

 213 پایش خطوط لوله و منابع آب در معرض خطر -3پیوست 

 237 هاي منابع آب ها و ابزارهاي پاکسازي مواد نفتی از حریم شمعرفی رو - 4پیوست 

 309 گیري تصمیمهاي عملیاتی و حوزه  ریزي مانور براي تیم طرح و برنامه -5پیوست 

 343 نامه واژه -6پیوست 

 351 منابع و مراجع

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 ها شکل فهرست

 صفحه عنوان

 6 رهاشده نفت بردن نیب از يبرا طیمح در ها کنش برهم تاثیر -1-1 شکل

 7 2007-1968 آمریکا کشور در لوله خطوط از نفت نشت حوادث تغییرات -2-1 شکل

 7 دنیا در لوله خطوط از نفت نشت حوادث تعداد به مربوط تغییرات -3-1 شکل

 8 دنیا در لوله خطوط از نفت نشت حجم به مربوط تغییرات -4-1 شکل

 bathtub( 24 یمنحن( شکست نرخ راتییتغ يبرا معمول یمنحن -1-3 شکل

 24 لوله خطوط شکست يتئور -2-3 شکل

 26 يریپذ بیآس شاخص دهنده لیتشک ياجزا -3-3 شکل

 43 آن دهنده لیتشک ياجزا و لوله خطوط شکست سکیر برآورد ساختار -4-3 شکل

 46 آن دهنده لیتشک ياجزا و لوله خطوط شکست سکیر برآورد ساختار -5-3 شکل

 46 لوله خط پوشش عمق طیشرا کیشمات -6-3 شکل

 47 لوله خط پوشش عمق طیشرا کیشمات -7-3 شکل

 49 یسطح رو تاسیسات پارامتر ازیامت برآورد از یمثال -8-3 شکل

 65 شکست احتمال و سکیر ازیامت انیم ارتباط -9-3 شکل

 67 ینفت یآلودگ حوادث سکیر -10-3 شکل

 155 کانال حفر قیطر از کوچک يها رودخانه از عبور ییاجرا جزییات -1-1.پ شکل

 156 پمپ از استفاده و کانال حفر از استفاده با رودخانه از لوله عبور ییاجرا جزییات -2-1.پ شکل

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

 158 کانال حفر کمک به بزرگ يها رودخانه از عبور ییاجرا اتیجزئ -4-1.پ شکل

 159 لوله خط ياجرا ریزي برنامه يبرا اچهیدر و بزرگ يها رودخانه در آب معمول سطح نییتع نحوه -5-1.پ شکل

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

 HDD( 160( لوله خط یافق عبور روش ییاجرا جزییات -7-1.پ شکل

 164 سوم عامل شاخص بر موثر يفاکتورها -1-2.پ شکل

 167 لوله خط ریمس در هشدار نوار نصب -2-2.پ شکل

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

 170 یسطح رو تاسیسات پارامتر به یازدهیامت از يا نمونه -4-2.پ شکل

لوانیک خوردگی سلول -5-2.پ شکل  187 گا

  ح 



 

 ها فهرست شکل

 صفحه عنوان

 AC 193 يفشارقو انتقال خطوط مجاور لوله خطوط در انیجر يالقا -6-2.پ شکل

 196 یطراح شاخص بر موثر يپارامترها -7-2.پ شکل

 202 لغزش نیزم اثر در لوله خط ییجا جابه نحوه از یکیشمات -8-2.پ شکل

 242 مرهایاسک و ها بوم شامل شده نشت نفت آوري جمع زاتیتجه از استفاده -1-4.پ شکل

 245 ابتدایی تجهیزات و انسانی نیروي کمک با ها دریاچه سواحل و سطح از نفت آوري جمع -2-4.پ شکل

 247 نفت آلودگی کاهش براي نفت جاذب مواد از استفاده -3-4.پ شکل

ندن درجا -4-4.پ شکل  252 طیمح به کرده نشت نفت سوزا

 269 )نشانی آتش شلنگ و نایلون( اختیار در تجهیزات حداقل از استفاده با بوم ایجاد از اي نمونه -5-4.پ شکل

 269 منطقه خاشاك و موقت بندهاي آب کمک با آلودگی گسترش براي مانع ایجاد -6-4.پ شکل

 269 آن ریز از انیجر عبور و مختلف مناطق به نفت گسترش کردن محدود و کوتاه سدهاي ایجاد -7-4.پ شکل

 270 یآلودگ عبور از ممانعت و انیجر عبور منظور به کوتاه يسدها احداث از يا نمونه -8-4.پ شکل

 270 آلودگی گسترش از جلوگیري براي گیاهان و فلزي هاي حصار از استفاده -9-4.پ شکل

 271 آلودگی گسترش از جلوگیري براي گیاهان و فلزي هاي حصار از استفاده -10-4.پ شکل

 271 آب فشار کمک با خاص منطقه کی در نفتی آلودگی کردن محدود -11-4.پ شکل

 271 آب فشار کمک با خاص منطقه کی در نفتی آلودگی کردن محدود -12-4.پ شکل

 272 تر بیش گسترش از يریجلوگ و آلودگی کردن محدود براي درختان برگ و شاخ از استفاده -13-4.پ شکل

 273 )حیوانات زیست مناطق یا گیاهی پوشش با مانند( حساس مناطق از محافظت براي ها بوم از استفاده -14-4.پ شکل

 273 )آب ذخیره هايتانک مانند( حساس مناطق از محافظت براي ها بوم از استفاده -15-4.پ شکل

 273 تجاري هاي بوم کمک با رودخانه دیگر سمت به نفتی لکه مسیر انحراف -16-4.پ شکل

 274 رودخانه از خاص منطقه یک در ها بوم کمک با نفتی هاي لکه آوري جمع و سازي محدود -17-4.پ شکل

 274 يتجار يها بوم ساختمان مختلف هاي بخش -18-4.پ شکل

 275 ها رودخانه و اهایدر در استفاده يبرا يتجار يها بوم مختلف انواع -19-4.پ شکل

 276 ینفت یآلودگ مهار يها بوم از يا نمونه -20-4.پ شکل

 276 ارتجاعی هاي بوم از اي نمونه -21-3.پ شکل

 276 بادي هاي بوم از اي نمونه -22-4.پ شکل

 277 ساحل مخصوص هاي بوم از اي نمونه -23-4.پ شکل

 



 

 ها فهرست شکل

 صفحه عنوان

 277 حریق ضد هاي بوم از اي نمونه -24-4.پ شکل

 277 نفت کننده جذب هاي بوم از اي نمونه -25-4.پ شکل

 278 شناور نفت جریان محدودسازي براي کوچک ينهرها در ها بوم کارگیري به -26-4.پ شکل

 278 شناور نفت جریان محدودسازي براي بزرگ هاي رودخانه و نهرها در ها بوم کارگیري به -27-4.پ شکل

 280 رودخانه در شده نشت نفت حرکت بر باد تاثیر -28-4.پ شکل

 281 مرهایاسک و ها بوم کمک با نفتی آلودگی آوري جمع روش از کلی نمایی -29-4.پ شکل

 282 مرهایاسک و ها بوم کمک با نفتی آلودگی آوري جمع روش از کلی نمایی -30-4.پ شکل

 283 نفت آوري جمع و خاص منطقه به نفت لکه مسیر تغییر براي ها بوم يریکارگ به تکنیک -31-4.پ شکل

 284 ساحل به ساحل منطقه شناور هاي نفت آوري جمع و کردن محدود براي ها بوم کارگیري به از نمایی -32-4.پ شکل

 285 آب سطح بر نفت محدودسازي و نفت مسیر جهت تغییر براي ها بوم کارگیري به از نمایی -33-4.پ شکل

 286 سریع جریان با آبی منابع یا ها رودخانه در ها بوم کارایی عدم -34-4.پ شکل

 286 برگ و شاخ و زباله با همراه یا تند جریان با جاري هاي آب در گذاري بوم مشکالت -35-4.پ شکل

 287 ها بوم شدن اثر یب و عیسر يها آب در گذاري بوم مشکالت -36-4.پ شکل

 288 )است هیثان بر متر 514/0 معادل گره هر( عیسر يها آب در ها بوم نصب مناسب هیزاو -37-4.پ شکل

 288 سریع آب با هایی رودخانه در بوم دادن قرار زاویه انتخاب -38-4.پ شکل

 289 عیسر يها آب در ینفت یآلودگ آوري جمع و يگذار بوم نحوه -39-4.پ شکل

 290 عیسر آب با يا رودخانه در نفت گسترش و حرکت نحوه -40-4.پ شکل

 291 )ساحل به ساحل( سریع جریان با رودخانه آب در گذاري بوم تکنیک -41-4.پ شکل

 292 )آب در گاه هیتک با ساحل به ساحل( سریع آب با رودخانه در گذاري بوم تکنیک -42-4.پ شکل

 293 )پل به رودخانه از( آب سریع جریان با هایی رودخانه در گذاري بوم تکنیک -43-4.پ شکل

 295 ساحلی مناطق در ها بوم نصب براي طبیعی هاي گاه تکیه از استفاده -44-4.پ شکل

 295 )ساحل در موقت گاه تکیه( گذاري بوم در ها گاه تکیه انواع -45-4پ. شکل

 295 )پل به ساحل( گذاري بوم در ها گاه تکیه انواع -46-4.پ شکل

 296 مقابله حین در گذاري بوم سرعت افزایش منظور به ها رودخانه کنار در یدائم هاي گاه تکیه نصب -47-4.پ شکل

 297 گاه تکیه عنوان به ها دریاچه در ها بوم نصب يبرا لنگرها از متفاوت انواع -48-4.پ شکل

 297 مستغرق يهاگاه تکیه از استفاده با ها دریاچه در ها بوم نصب نحوه -49-4.پ شکل

  د 



 

 ها فهرست شکل

 صفحه عنوان

 298 ها گاه هیتک به ها بوم مناسب نصب عدم از یناش مشکالت -50-4.پ شکل

 298 شناور يها بوم کمک با نفت آوري جمع -51-4.پ شکل

 299 آب انیجر سرعت به توجه با ها بوم نصب هیزاو نییتع -52-4.پ شکل

 300 )یبرس و يا پره ،ينوار ،یغلتک( اسکیمرها مختلف انواع -53-4.پ شکل

 301 ها آن توسط نفت کردن جدا روش و یغلتک اسکیمر از نمونه یکی -54-4.پ شکل

 302 ها آن کاربرد و مرهایاسک انواع -55-4.پ شکل

 303 نفت جاذب يها ورقه و پدها جاذب، يها بوم از يا نمونه -56-4.پ شکل

 303 نفت جاذب يها ورقه و ها بوم کاربرد از يا نمونه -57-4.پ شکل

 303 هم کنار در نفت جاذب يها ورقه و جاذب يها بوم مهار، يها بوم کاربرد -58-4.پ شکل

 304 هم کنار در نفت جاذب يها ورقه و جاذب يها بوم مهار، يها بوم کاربرد -59-4.پ شکل

 304 هم کنار در نفت جاذب يها بوم مهار، يها بوم کاربرد -60-4.پ شکل

 305 مقابله عملیات سرعت افزایش براي مخصوص هاي قایق داخل در کار به آماده ابزارهاي -61-4.پ شکل

 306 آلوده زاتیتجه و ها لباس مناسب دفع و آوري جمع -62-4.پ شکل

 307 مختلف يها اندازه در آلوده آب و نفت آوري جمع مخازن از یمتفاوت انواع -63-4.پ شکل

 307 حادثه محل در سریع استفاده براي کانتینر داخل در کار به آماده ابزارهاي -64-4.پ شکل

 308 ینفت یآلودگ با مقابله یشخص یمنیا زاتیتجه حداقل -65-4. پ شکل

نور برنامه چرخه -1-5.پ شکل  313 پیشرو ما

 

 ها جدول فهرست

 صفحه عنوان

 9 کشور سطح در نفت لوله خطوط تیوضع خالصه -1-1 جدول

 11 المللی بین موجود هاي بندي طبقه با مطابق طرح مطالعاتی هاي محدوده و مرزها -2-1 جدول

 18 مختلف هاي کاربري اهمیت درجه ارزیابی -1-2 جدول

 18 حریم در سازگار هاي کاربري -2-2 جدول

نواع -1-3 جدول  23 لوله خطوط شکست يها مکانیسم ا

 77 ینفت یآلودگ با مقابله روش انتخاب يها گام -1-4 جدول

 



 

 ها فهرست جدول

 صفحه عنوان

 79 ها آن خواص اساس بر ینفت مواد يبند میتقس -2-4 جدول

 80 شده  آلوده آبی منبع و حادثه هاي ویژگی ستیل چک -3-4 جدول

 81 شده  آلوده آبی منبع و حادثه هاي ویژگی ستیل چک -3-4 جدول

نواع -4-4 جدول  83 سرزمینی درون آبی منابع و ها رودخانه در نفتی آلودگی با مقابله هاي روش ا

 84 ینفت ماده ابیغ در پاسخ يها روش مرتبط اثر -5-4 جدول

ثر خالصه: ینیبنز محصوالت -6-4 جدول  138 یآب يها طیمح در ینفت مواد يها ینشت يبرا پاسخ از مرتبط یطیمح ا

 139 یساحل يها طیمح در ینفت مواد يها ینشت يبرا پاسخ از مرتبط یطیمح اثر خالصه: ینیبنز محصوالت -7-4 جدول

 در ینفتـ  مـواد  يهـا  ینشـت  يبـرا  پاسـخ  از مـرتبط  یطـ یمح اثـر  خالصـه : سبک خام نفت و گازوییلی مواد -8-4 جدول

 140 یآب يها طیمح

 در ینفتـ  مـواد  يهـا  ینشـت  يبـرا  پاسـخ  از مـرتبط  یطـ یمح اثـر  خالصـه : سبک خام نفت و گازوییلی مواد -9-4 جدول

 141 یساحل يها طیمح

 ینفتـ  مـواد  يهـا  ینشت يبرا پاسخ از مرتبط یطیمح اثر خالصه: انهیم محصوالت و متوسط رده خام نفت -10-4 جدول

 142 یآب يها طیمح در

 ینفتـ  مـواد  يهـا  ینشت يبرا پاسخ از مرتبط یطیمح اثر خالصه: انهیم محصوالت و متوسط رده خام نفت -11-4 جدول

 143 یساحل يها طیمح در

ثر خالصه: نیسنگ خام نفت -12-4 جدول  144یآب يها طیمح در ینفت مواد يها ینشت يبرا پاسخ از مرتبط یطیمح ا

 145 یساحل يها طیمح در ینفت مواد يها ینشت يبرا پاسخ از مرتبط یطیمح اثر خالصه: نیسنگ خام نفت -13-4 جدول

 150 یآب مراکز ای رودخانه از لوله خط عبور متعدد مالحظات -1-1.پ جدول

 189 آن یکیالکتر مقاومت يمبنا بر خاك یخورندگ تیخاص یابیارز از نمونه -1-2.پ جدول

 194 لوله خط تیوضع اساس بر یخوردگ شاخص ازاتیامت محدوده برآورد -2-2.پ جدول

 199 لوله خط وارهید یطراح نانیاطم بیضر به مربوط ازاتیامت -3-2.پ جدول

 200 لوله خطوط در آن راتییتغ بازگشت دوره و فشار از یمختلف باتیترک اساس بر یخستگ ازیامت -4-2.پ جدول

 211 لوله  خطوط براي شکست ریسک کاهش آموزش ي برنامه اجزاي -5-2.پ جدول

 218 ها آن به مربوط ضوابط و اتیخصوص و شیپا انواع -1-3.پ جدول

نواع از مختلف مراحل فیتوص -2-3.پ جدول  218 آب منابع ینفت یآلودگ شیپا ا

 219 نشت حادثه به پاسخ هنگام 2 و 1 نوع شیپا از ییها مثال -3-3.پ جدول

  ر 



 

 ها فهرست جدول

 صفحه عنوان

 220 )لندیوزین و ایاسترال نفت لوله خطوط شیپا دستورالعمل اساس بر( شیپا برنامه هیته يراهنما -4-3.پ جدول

 IPS-I-TP-802( 227 استاندارد( یخوردگ شیپا يها کیتکن و ها روش -5-3.پ جدول

 IPS-I-TP-802( 229 استاندارد( لوله خطوط یخوردگ شیپا يها روش مشخصات -6-3.پ جدول

 230 گیري اندازه مورد نفتی هاي هیدروکربن آروماتیک پلی ترکیبات ترین مهم -7-3.پ جدول

 268 صحرایی محدودسازي هاي روش و تجاري هاي بوم این از استفاده معایب و مزایا -1-4.پ جدول

 316 مانور اجراي و طراحی در موثر هاي شاخص فرم -1-5.پ جدول

 324 مانور ییاجرا ستاد پرسنل براي پیشنهادي وظایف شرح و عناوین -2-5.پ جدول

 328 عملیاتی مانورهاي انجام مختلف مراحل ارزیابی فرم -3-5.پ جدول

 

 

 



ه دم  1 02/02/96 مق

ه م د ق  م

 مقدمه

از ایـن خطـوط دچـار     يا مالحظـه   قابـل بخـش   که یدرحالایران از نظر طول خطوط نفتی، در مقام هفتم جهان قرار دارد 

اي مدون و نهادینه جهت کاهش ریسک حوادث شکسـت ناشـی از ایـن فرسـودگی، در کشـور وجـود        فرسودگی شده و برنامه

منابع آب از نشت نفت و مواد خطرنـاك، در تجـارب متعـددي در داخـل و      خصوص به زیست محیطپذیري باالي  ندارد. آسیب

محیطی، اجتماعی و اقتصـادي گـزاف ناشـی از نشـت نفـت، برخـی از        هاي زیست کشور به اثبات رسیده است. هزینهخارج از 

یی مـدون را تـدوین نمـوده و    هـا  دستورالعملکشورها را وادار ساخته تا رویکردي مدیریتی نسبت به این پدیده اتخاذ نموده و 

 در اجراي آن به تمرین بپردازند.

. این قرار گرفتدر دستور کار  ،هاي انتقال آن با رویکرد مدیریت پدیده نشت نفت از خطوط لوله ضابطه تدوین این رو نیا از

هاي نفتی تهیه شده  هاي سطحی تحت مدیریت وزارت نیرو در برابر حوادث نشت نفت از لوله منظور حفاظت آب دستورالعمل به

 مدیریت بحران سایر حوادث نشت نفت نیز کاربرد دارد).به ذکر است که این دستورالعمل در حیطه  است. (الزم

 اند: ي اصلی زیر بودهها ویژگیتهیه این دستورالعمل داراي  منظور بهمطالعات انجام شده 

، انطبـاق آن بـا واقعیـات کشـور     شوند میآور تدوین  با رویکرد الزام ها دستورالعملطیف وسیعی از  که یی جا آن از -1

هـاي کشـور لحـاظ     . لـذا رویکردهـاي الزم جهـت سـازگاري بـا واقعیـت      آن اسـت ن اولین ضمانت اجرایـی شـد  

 اند. گردیده

در تدوین یک دستورالعمل با ماهیـت مـدیریتی و نهـادي، بسـیاري از منـابع مطالعـاتی تجـارب         که یی جا آن از -2

اي موجـود در آن  هـ  ، استفاده از این تجارب با توجه به مبانی نظري مطالعـاتی و زیرسـاخت  باشند میالمللی  بین

 ها صورت پذیرفته است. کشور

مطالعـه و   يهـا  گـروه اي در فرآینـد انجـام مطالعـات بـا انتخـاب صـحیح اعضـاي         تلفیق مبانی آکادمیک و حرفه -3

 لعاتی طرح صورت پذیرفته است.نیازهاي مطا مشاوره، مبانی انجام مطالعه و پیش

 :در تدوین این دستورالعمل تالش بر این بوده است که

 ا حد زیادي مستند به قوانین مصوب و مقررات مقبول کشور باشد.ت -1

هاي اصلی دخالت نکـرده، یـا الاقـل تنـاقض در بنـدهاي آن ایجـاد        در بخش ضوابط فنی، در استاندارد فنی رشته -2

پذیرد، این  هاي نفتی در کشور زیر نظر وزارت نفت صورت می عنوان مثال، طراحی و اجراي خطوط لوله ننماید. (به

جهت طراحی و اجراي  يا شده  هاست که از استانداردهاي شناخته کاران سال هاي تابعه و پیمان وزارتخانه، شرکت

هاي تحت  کنند، لذا وزارت نیرو در نظر دارد تا در بخش فنی با شناساندن حریم آب خطوط لوله نفت استفاده می

 ).موجود در این زمینه اعمال نمایدمدیریت خود، مالحظات اضافی خود را عالوه بر استانداردهاي 

هاي فعلـی  هاي نهادي پشـتیبان، حـداقل تغییـر را نسـبت بـه سـاختار       در ارائه ساختارهاي سازمانی و چارچوب -3

 کشور اعمال نماید.
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 شامل موارد زیر است: شده نیتدولذا ساختار 

 تعیین محدوده کاربرد دستورالعمل -1

 خطوط لوله انتقال نفت و مواد نفتیبا ارتباط هاي منابع آب در  تعیین حریم -2

 هاي منابع آب مدیریت ریسک آلودگی ناشی از شکست خطوط لوله در حریم -3

هـاي منـابع آب شـامل مراحـل      مدیریت بحران حوادث آلودگی نفتی ناشی از شکسـت خطـوط لولـه در حـریم     -4

 يساز پاكمختلف شناسایی تا 

 دستورالعملهاي حاوي اطالعات تکمیلی براي استفاده از  پیوست -5

 و دامنه کاربرد هدف -

گـر وضـعیت بحرانـی در نقـاط اشـتراك       هـاي اخیـر، بیـان    وقوع حوادث متعدد منجر به آلودگی نفتی منـابع آب در سـال  

هاي منابع آب و خطوط لوله است. عمده این حوادث بـه دلیـل طـول عمـر بـاالي خطـوط لولـه، عـدم رعایـت اصـول            حریم

انـد. در   شـده   هـاي منـابع آب واقـع    حریم منابع آب) و نبود سیستم نظارت صحیح بر حریم خصوص رعایت طراحی و اجرا (به

بـرداري، الزامـی بـه نظـر      هاي مدیریت ریسک خطـوط لولـه در مراحـل طراحـی، اجـرا و بهـره       چنین شرایطی، اعمال رویکرد

صـورت   مه مدیریت بحران ایـن حـوادث بـه   ناپذیر بودن حوادث آلودگی نفتی، تدوین برنا رسد. از طرفی با توجه به اجتناب می

 رسد. جامع و موردي (با اولویت نقاط در معرض ریسک باالتر) نیز ضروري به نظر می

نمـوده اسـت. لـذا     ریناپـذ  تدوین ایـن دسـتورالعمل را اجتنـاب    يو تنوع حوادث احتمالی، محدود کردن مرزهاگستردگی 

هـاي آن   هـا و محـدوده   شـده)، مـرز   رالعمل (با توجه به آمار حوادث ثبـت گروه کارشناسی، در راستاي جامع و مانع بودن دستو

 صورت زیر در نظر داشته است: را به

 .ردیگ ی، هر دو حوزه مدیریتی و عملیاتی را در برمحوزه فعالیت ازنظردستورالعمل  •

 اند. دهش  در فصول مجزا در نظر گرفتهمدیریت ریسک و مدیریت بحران در حوزه مدیریت حوادث، مصادیق  •

 گیرد. می را نیز در برفنی )، موارد یفن ری(غ یتیریعالوه بر موارد مد شده نیدستورالعمل تدو •

و ارزیابی قرارگرفتـه و در قیـاس    یبررس مورد 1هاي وزارت نفت در بخش فنی، مقررات موجود در مجموعه استاندارد •

 هایی در راستاي تکمیل این مجموعه ارائه گردیده است. المللی توصیه هاي بین با استانداردها و دستورالعمل

در نظـر گرفتـه    2هـا و مراکـز آبـی سـطحی داخلـی      دریاچـه ها،  رودخانهمنبع پذیرنده آلودگی در این دستورالعمل  •

 شود. ابع آب زیرزمینی را شامل نمیها و من شده و دریاها، اقیانوس

مایع و منبع آالینده نیز خطوط لولـه انتقـال ایـن مـواد در نظـر گرفتـه       هاي هیدروکربنی  نفت و فرآورده، نوع ماده آالینده

 شده است.

1- IPS (Iranian Petroleum Standard) 
2- Inland Waters 

 

                                                 



 

  1 فصل1

 کلیات





 5 02/02/96 اتیکل -اول فصل

ل ص ل ف و ت -ا یا  کل

 هاي آبی نشت نفت بر محیط هاياثر -1-1

تـر و شـدیدتر خواهـد     هـا بـیش   ها و سایر منابع آبی در مقایسه با خشـکی  نشت نفت در رودخانه اثرهايتبعات و گستره 

شـده و یـا بـا چسـبیدن بـه       دست و سواحل منتقل ها به کمک جریان آب به مناطق پایین بود، چراکه این آلودگی در رودخانه

 نشینی سبب گسترش مواد نفتی در محدوده وسیعی خواهد شد. د شد. این انتقال و تهنشین خواهن ته ،رسوبات

قـرار داده و سـبب مسـمومیت     تـاثیر هاي موجود در آب را بـه شـدت تحـت     محیطی مواد نفتی ارگانیسم از دیدگاه زیست

سـایر آبزیـان کـاهش داده و از    هـا و   تحمـل را بـراي مـاهی    چنین دماي قابل ها خواهند شد. مواد نفتی هم شدید و یا مرگ آن

دهـد. مـواد نفتـی از طریـق      قـرار مـی   تـاثیر ها، گیاهان آبی را تحت  طریق ممانعت براي ورود نور و یا چسبیدن به سطح برگ

موجـود در آب، زنجیـره غـذایی را مختـل کـرده و حتـی پرنـدگانی و         يها هاي خوراکی و یا پالنکتون ایجاد مسمومیت جلبک

 قرار خواهد داد. تاثیرشده را نیز تحت  آلودهپستانداران منطقه 

هاي آبـی توسـط فرآینـدهاي مختلفـی از قبیـل تبخیـر، تشـکیل محلـول،          شده به محیط سرنوشت نهایی مواد نفت وارد

ا چسـبیدن بـه   یـ هـاي موجـود در آب و    ، اکسایش، تجزیه به کمـک میکروارگانیسـم  يساز ونیپخش شدن روي سطح، امولس

 شود. ه یا دریاچه مشخص میرسوبات بستر رودخان

ند. پـس از گذشـت چنـد    شـو  تبخیـر مـی   سـرعت  بهپس از ورود مواد نفتی به یک محیط آبی ترکیبات فرار موجود در آن 

آن در معـرض فرآینـد    مانـده  یبـاق درصد از مواد نفتی نشت شـده در محـیط آبـی از راه تبخیـر از بـین رفتـه و       25روز، حدود 

هاي پراکنده معلـق یـک مـایع در مـایع دیگـر اسـت. در ایـن         ک امولسیون شامل قطرهیتشکیل امولسیون قرار خواهد گرفت. 

حالت امکـان تشـکیل دو نـوع امولسـیون نفـت در آب و آب در نفـت وجـود دارد. پراکنـدگی نفـت در آب هنگـامی صـورت            

گیـرد) پایـدار شـده     در سـطح صـورت مـی    تاعمـد ل شیمیایی این مـواد بـا آب (کـه    متقاب تاثیرگیرد که مواد نفتی تحت  می

هـاي نفـت در سـطوح بـاالي آب      گیـرد. در چنـین شـرایطی قطـره     صورت می یخوب بههاي متالطم  باشند. این فرآیند در آب

چسـبیدن بـه رسـوبات     تـر) بـا   قطـرات سـنگین   ژهیـ و بـه کنند. تعدادي از ایـن قطـرات (   پراکنده نشده و از میان آب عبور می

عمـل   ي لهیوسـ  بـه  جیتـدر  بـه مانـد   نـدهاي امولسـیون سـازي بـاقی مـی     یتر نفتـی کـه پـس از فرآ    نشین خواهد شد. بیش ته

تـرین   (موجـودات ریـز دریـایی قـوي     شـوند  موجودات ریز موجود در آب شکسته مـی  لهیوس  بهون نوري و یا تجزیه یداسیاکس

 عامل تجزیه نفت در دریاها هستند).

نـازك   هیـ ال کیـ شـده و تشـکیل    ط آبی، این مـواد روي سـطح آب پخـش   یمجموع پس از نشت مواد نفتی در یک مح رد

یابـد.   شـدت تغییـر مـی     دهند. این الیه نازك تحت فرآیندهاي مختلف فیزیکـی، شـیمیایی و بیولـوژیکی قرارگرفتـه و بـه      می

لکـه یـا گسـترده شـدن، تبخیـر، اخـتالط، اکسیداسـیون        فرآیند فیزیکی یا شـیمیایی شـامل توسـعه     8درمجموع امکان بروز 

در شـکل  به همراه رسوبات، تجزیـه بیولـوژیکی و تشـکیل امولسـیون وجـود دارد.       ینینش نوري، پخش شدن در ستون آب، ته

 شده است.  نشان داده ،ها در محیط براي از بین بردن نفت رهاشده کنش برهم) 1-1(
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 رهاشدهدر محیط براي از بین بردن نفت  ها کنش برهم تاثیر -1-1شکل 

 وضعیت موجود خطوط لوله انتقال در ایران -1-2

نفتی تحـت مـدیریت شـرکت ملـی نفـت، شـرکت ملـی        هاي  در حال حاضر خطوط لوله مربوط به انتقال نفت و فرآورده

اي از خطـوط لولـه بـا طـولی در حـدود       هاي نفتی و شرکت ملی گاز ایران قـرار دارنـد. بخـش عمـده     پاالیش و پخش فرآورده

 هاي نفتی قرار دارد. کیلومتر، تحت پوشش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 14000

هاي تابعه شرکت ملی پـاالیش و پخـش وظیفـه انتقـال      نوان یکی از شرکتع شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به

هـا بـه    هـا و مبـادي واردات و انتقـال آن    هـاي نفتـی از پاالیشـگاه    ها و دریافـت فـرآورده   نفت خام از مبادي تولید به پاالیشگاه

چنـین   پتروشـیمی، هـم   هـا، خـوراك صـنایع    هـا، فرودگـاه   سوخت نیروگـاه  تامینمخازن شرکت ملی پخش در سراسر کشور، 

کیلـومتر   14000طریـق  هـاي شـمالی کشـور را از     حمل نفت خام کشورهاي آسیاي میانه از پایانه نفتـی نکـا بـه پاالیشـگاه    

اي از ایـن خطـوط داراي عمـر بـاالیی بـوده و       لوله و یازده منطقه عملیاتی در سراسر کشور بر عهده دارد. بخش عمده خطوط

باشـند. شـرکت ملـی نفـت ایـران نیـز سـهمی از طـول          ست و یا نشت مواد نفتی برخـوردار مـی  از ریسک باالیی در قبال شک

خیـز   کیلـومتر (طـول خطـوط اصـلی) را در منـاطق نفـت       7000بـه طـول    از خطوط لوله کشور انتقال نفت خامخطوط لوله 

 دهد. کشور به خود اختصاص می

 مدیریتی در این زمینهحوادث آلودگی نفتی ناشی از شکست خطوط لوله و تجارب موفق  -1-3

هاي نفتی حاوي موادي ارزشمند، خطرناك (احتماال سمی) و در فشـار   جایی که خطوط لوله انتقال نفت و یا فرآورده از آن

 باشد. نیساز و حتی خطرآفر تواند مشکل زیاد هستند لذا همواره بروز هرگونه مشکل یا اختالل در سالمت خطوط می

اي پیرامون حوادث منجر به آلودگی ناشی از نشت نفت از خطوط لوله  بندي شده شده و طبقه بندي متاسفاته اطالعات جمع

 در کشور وجود نداشته و اطالعات موجود پیرامون حوادث اخیر از دسترس عموم و حتی کارشناسان خارج است.

 گسترده شدن اکسیداسیون
 تبخیر

 سازيامولسیون
 گسترده شدن

 تجزیه زیستی پخش شدن
 اختالط

نشین شدن به همراه ته
 رسوبات
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هـایی در   ها تالش در این زمینه شده يبند در کشورهایی از قبیل ایاالت متحده آمریکا و استرالیا به کمک آمار و اسناد طبقه

عنوان مثال در گزارشـی کـه از سـوي     ثر بوده است. بهوزمینه کاهش تعداد و شدت این حوادث صورت پذیرفته که گاه بسیار م

آمده است که در مورد حجم نشت مواد نفتی از خطوط لوله داخلی در سطح کشور ، به چاپ رسیده 2009در سال  APIانتشارات 

 اند.  مواجه بوده 1970درصد کاهش نسبت به اوایل  70دهه اخیر و به درصد کاهش نسبت  35با  2007ا در سال آمریک

 
 2007-1968تغییرات حوادث نشت نفت از خطوط لوله در کشور آمریکا  -2-1شکل 

کاهشـی، بـه جـز    رونـد   1970هاي انجام شده درباره تعداد حـوادث نشـت نفـت از خطـوط لولـه از قبـل از دهـه         بررسی

) و روند تغییرات حجم نشت یافته روند کاهشـی بـا تغییـرات محـدود     3-1(شکل  دهد میرا نشان  2002تا  2000هاي  سال

 )4-1(شکل  دهد میرا در همین دوره نشان 

 

 دنیاتغییرات مربوط به تعداد حوادث نشت نفت از خطوط لوله در  -3-1شکل 

 در ایاالت متحده 2007تا  1968هاي  نشت مواد نفتی از خطوط لوله داخلی بین سال
درصد کاهش  70

 70نسبت به دهه 

درصد کاهش  35
 نسبت به دهه 
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 تغییرات مربوط به حجم نشت نفت از خطوط لوله در دنیا -4-1شکل 

از خطـوط انتقـال داخلـی سـبب      )٪ 85در تحقیق فوق الزم به ذکر است که بخش قابل توجهی از نشت نفت (در حدود 

نونی در . برخـی از تغییـرات قـا   شـود  مـی هاي سطحی  وارد آب امیمستقآلودگی خاك محل نشت شده و بخش کوچکی از آن 

و قـانون   1)2002از قـانون ایمنـی خطـوط لولـه (     عبارتنـد  انجـام شـده   1990مصوب مورد قانون آلودگی نفتی خطوط لوله 

درصـدي   35. به کمـک قـوانین اصـالحی از ایـن قبیـل کـاهش       2)2006یکپارچگی، محافظت، تقویت و ایمنی خطوط لوله (

 اخلی در آمریکا و در دهه اخیر میسر گردیده است.نشت نفت از خطوط لوله د

هاي تابعه وزارت نفت بوده و وظیفـه پشـتیبانی، پـایش و نظـارت      خطوط لوله نفت و گاز در ایران تحت حکمرانی شرکت

بر عملکرد خطوط مربوط به هر شرکت، در حیطه وظایف همان شرکت قرار دارد کـه در صـورت بـروز هرگونـه مشـکل، خطـر       

 خواهد بود. متبوعمتوجه شرکت  تیولومرتبط با خطوط لوله مس یا خسارت

هـاي نفـت، پـاالیش و پخـش      با شـرکت  تیولومسهاي مایع آن  هاي مایع شامل نفت خام و فرآورده در بخش هیدروکربن

ی در نفـت و مـواد نفتـ    انتقـال هاي نفتی و صنایع پتروشیمی است. با توجه به باال بودن متوسـط عمـر خطـوط لولـه      فرآورده

پیشـگیري از بـروز چنـین حـوادثی      منظـور   به ضرورت پایش ،شکست احتمالی خطوطسطح کشور و خطرات بالقوه ناشی از 

هـاي انتقـال نفـت اسـت کـه در دیـدي کلـی         دهنده وضعیت لولـه  نشان )1-1(دار خواهد بود. جدول راي برخو از اهمیت ویژه

. این جدول لزوم ایجـاد سـامانه پایشـی قـوي و کارآمـد را      دهد مییش سال نما 25عمر متوسط خطوط با قطر باال را بیش از 

چنـین سـامانه قدرتمنـد مـدیریت ریسـک و بحـران حـوادث         هاي نفتـی و هـم   در سیستم خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده

 گذارد. ناشی از شکست احتمالی این خطوط، به نمایش می

 

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

 شکه)ب( حجم نشت یافته
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 کشورخالصه وضعیت خطوط لوله نفت در سطح  -1-1دول ج

 )yearعمر ( )Kmطول ( )inchقطر لوله ( )yearعمر ( )Kmطول ( )inchقطر 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 تهیه دستورالعمل حاضر ضرورت -1-4

هـا و مراکـز آبـی پرداختـه شـود، افـزایش سـن شـبکه          پذیري به پدیده حوادث آلودگی نفتـی رودخانـه   اگر از زاویه آسیب

آب سـطحی شـیرین کشـور    انتقال نفت و محدودیت شدید منـابع آب در کشـور باعـث شـده اسـت کـه منـابع        خطوط لوله 

محیطـی سـنگینی بـه     هاي اجتمـاعی، اقتصـادي و زیسـت    پذیر باشد و تبعات حوادث آلودگی نفتی نیز هزینه شدت آسیب به

 همراه داشته باشد.

هـاي مختلـف را    گونـه حـوادث اسـت کـه تمایـل سـازمان       اي بودن ایـن  افزاید، چند رشته هاي کار می چه بر پیچیدگی آن

گرایـی میـان    کـاري و هـم   نماید. در صورت وقوع حـوادث، هـم   پذیري این پدیده کم می و کاهش آسیب براي مدیریت ریسک

 سازد. ها را با دشواري مواجه می آن

هـا و مراکـز آبـی، تـدوین      ، از جملـه حـوادث آلـودگی نفتـی رودخانـه      اي چنـد رشـته   در مورد مدیریت مسایل غالبرویه 

خـود   يهـا  تیولومسـ بـه تمـرین    نفع ذيي ها ها و مقررات) است که طی آن سازمان دستورالعملنهادي (تهیه هاي  چارچوب

 گرایی در عملکرد را تقویت نمایند. و هم پرداخته و همکاري

هـاي   هـاي طراحـی و اجـراي خطـوط لولـه      توان از شرکت اگر از زاویه مدیریت ریسک، موضوع مورد واکاوي قرار گیرد، نمی

که ضوابط فنی و استانداردهاي الزم در  آن داشت مالحظات و منافع وزارت نیرو را در نظر داشته باشند، بدون انتقال نفت انتظار

خصوص رعایت حریم منابع آب (در برابر آلودگی نفتی)، مالحظات فنی پوشش خطوط لولـه، اسـتفاده از تجهیـزات و پـایش     

 و به وزارت نفت ابالغ شده باشد.صالح رسیده  مراتب ذي یید و تصویباو به ت شده  نیخطوط، از طرف وزارت نیرو تدو

ها و مراکز آبی در برابر حـوادث آلـودگی نفتـی بـدانیم،      رودخانه تر بیشرا حفاظت تدوین این دستورالعمل اگر هدف عالی 

 :صورت زیر بیان نمود توان به هدف کلی از تدوین آن را می

هـا و مراکـز آبـی بـا رویکردهـاي ریسـک و بحـران، فنـی و          رودخانـه تهیه دستورالعمل مدیریت حوادث آلـودگی نفتـی   «

 ».کننده در محل هاي اقدام اي و گروه گذاري، مدیران منطقه سیاست مدیریتی براي مدیران حوزه 
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 هاي دستورالعمل و محدوده مرزها -1-5

نظـر بـا کارشناسـان امـر بـه شـرح        در راستاي تدوین دستورالعمل پس از بحـث و تبـادل   شده نییتعهاي  مرزها و محدوده

شـده اسـت مطـابق بـا     هـاي مطالعـاتی طـرح تشـریح      مرزها و محدودهعنوان  چه در این قسمت به اند (آن زیر تعیین گردیده

 :المللی موجود در این حوزه است) معیارهاي بین

هاي مدیریت آلودگی نفتی براي سطوح مدیریتی یـا عملیـاتی    برنامه ت:محدوده دستورالعمل ازنظر حوزه فعالی –

 شود. هاي فعالیتی مدیریتی و عملیاتی را شامل می هر دو حوزه ،شوند که حوزه فعالیت این طرح طراحی می

رویکرد مدیریتی شامل مدیریت ریسک و مدیریت بحران حـوادث آلـودگی نفتـی     رویکرد مدیریتی دستورالعمل: –

 ها است. ها و دریاچه انهدر رودخ

ـ فنی یا غ – ـ  ری رو هـم فنـی و هـم غیـر فنـی اسـت چراکـه هـم          دسـتورالعمل پـیش   بـودن دسـتورالعمل:   یفن

 شود. هاي مدیریتی و هم مقررات فنی را شامل می دستورالعمل

 اي از قـوانین، مقـررات   اي شـامل زنجیـره   محدوده فنی مدیریت یک پدیده چند رشته محدوده فنی دستورالعمل: –

فنی و استانداردهاي فنی است؛ که تدوین هر یک از اجزاي این زنجیر، مبـانی خـاص خـود را داراسـت. بـا توجـه       

به اهداف طرح و جایگاه وزارت نیرو در ارتباط با ضوابط فنی طراحی و احداث خطـوط لولـه نفـت، محـدوده فنـی      

 بررسی و تدوین مقررات فنی بوده است. شامل طرح

هاي رایج جهانی، محدوده آلودگی مـورد مطالعـه در ایـن دسـتورالعمل،      بندي با توجه به تقسیم محدوده آلودگی: –

 1باشد.ها  ها، مراکز آبی و دریاچه عالوه رودخانه محدوده داخلی یا محدوده خشکی به

ي مـایع  هـا  اي که در مطالعه مدنظر است نفـت و فـرآورده   نوع منبع آالینده بندي ازنظر نوع ماده آالینده: تقسیم –

هــاي  شــوند و مــواد شــیمیایی خطرنــاك و فــرآورده  هیـدروکربنی اســت کــه توســط خطــوط لولــه منتقــل مــی  

 شود. و گاز را شامل نمی عیما مهیهیدروکربنی ن

کـه منبـع    مدیریت ریسک حوادث آلـودگی نفتـی متناسـب بـا ایـن      بندي ازنظر نوع منبع نفتی آالینده: تقسیم –

مراحل مدیریت بحران نیـز ممکـن اسـت متناسـب بـا نـوع منبـع آلـودگی          آلودگی چه باشد متفاوت است برخی

 نفتی تغییر نماید. منبع موردنظر در این دستورالعمل خطوط لوله انتقال در نظر گرفته شده است.

نـوع منبـع آلـوده شـونده ممکـن اسـت آب، خـاك و یـا سـایر عناصـر            بندي ازنظر منبع آلوده شـونده:  تقسیم –

در ایـن دسـتورالعمل    یبررسـ  مطالعـه، منبـع مـورد    این طرح منبـع آلـوده شـونده مـورد    محیطی باشد، در  زیست

 باشند. ها می ها و تاالب ها، دریاچه هاي سطحی شیرین شامل رودخانه   آب

 :) محدوده و مرزهاي مطالعه آمده است2-1در جدول (

1- Inland Oil Spill Response 
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 المللی د بینهاي موجو بندي هاي مطالعاتی طرح مطابق با طبقه مرزها و محدوده -2-1جدول 

 المللی هاي موجود طبق معیارهاي بین بندي طبقه نوع محدوده
 عملیاتی مدیریتی محدوده طرح ازنظر حوزه فعالیت

 بحران ریسک رویکرد مدیریتی طرح
 راهنما دستورالعمل نوع خروجی مطالعاتی طرح

 یفن ریغ فنی بودن طرح یفن ریفنی یا غ
 استاندارد فنی فنیمقررات  قوانین محدوده فنی طرح

 نواحی قطبی اعماق دریا سطح دریا داخلی هاي آبی) (در محیط محدوده آلودگی

 نفت بندي ازنظر نوع ماده آالینده تقسیم
هاي  فرآورده

 هیدروکربنی مایع
هاي هیدروکربنی  فرآورده

 نیمه مایع و گاز
مواد شیمیایی 

 خطرناك
 مخازن کشتی مخازن متحرك مخازن ثابت خطوط لوله بندي ازنظر نوع منبع نفتی آالینده تقسیم

 خاك آب بندي ازنظر منبع آلوده شونده تقسیم
 هاي زیرزمینی آب هاي سطحی آب بندي ازنظر منبع آب آلوده شونده تقسیم

 داخل محدوده مطالعاتی طرح
 خارج محدوده مطالعاتی طرح

  
  

 

 





 

  2 فصل2

هاي منابع آب در ارتباط با  حریم

 خطوط لوله انتقال





ع يها میحر - دوم فصل رتباط در آب مناب ا ا وله خطوط ب تقال ل  15 02/02/96 ان

م  و د ل  ص م -ف ری ل ح قا ت ه ان ول ط ل و ط خ ط با  با رت ر ا د ب  ع آ ناب م ي   ها

 کلیات -2-1

) در طـول کیلومترهـا از مسـیر    هـا  دریاچـه و مراکز آبی متعدد (ماننـد   ها رودخانهبرخورد خطوط لوله انتقال نفت با حریم 

ات خـط لولـه و یـا    تاسیسـ یـا خرابـی     گیناپذیر است. از سوي دیگر بروز مشکالتی از قبیـل شکسـت   اجتناب عمالخط لوله 

 ثرهـاي اي شـدید همـراه خواهـد بـود. مجموعـه ایـن عوامـل کاسـتن از         هـا  آلـودگی عملیات احداث خـط لولـه همـواره بـا     

از طریـق اعمـال مالحظـات ویـژه در طراحـی،       برداري بهرهاحداث خط لوله بر مراکز آبی را در هنگام ساخت و  یطیمح ستیز

سـازد. ایـن مالحظـات بایـد بـا در نظـر گـرفتن مقـررات و قـوانین و           خط لوله در این نقـاط، ضـروري مـی    برداري بهرهاجرا و 

از  بـرداري  بهـره مقـررات و ضـوابطی بـراي افـزایش ایمنـی       رو نیـ ازاتـدوین گردنـد.   نفعان تهیه و  استانداردهاي هر یک از ذي

خـط لولـه (ماننـد     اجـراي و منابع آبی بر اثر عملیات اجرایی در هنگام  ها رودخانهخطوط لوله تدوین شده است تا از آلودگی 

از لولـه (ماننـد نشـت نفـت از      بـرداري  بهـره ) و یـا  هـا  دریاچـه جاري شدن گل و الي حفاري به داخل مجاري انتقال آب و یا 

 جلوگیري به عمل آورد. ها اچهیدر و ها رودخانه) و آلودگی گسترده ها لوله

 آبی کزامر و لولهوط خطتالقی  نحوه -2-2

هـاي منـابع آب خواهـد بـود کـه       خطوط لوله انتقال نفت و مواد نفتی در طول مسیر خود به دو صورت در تالقی با حریم

 خط لوله خواهد بود: برداري بهرهمال مالحظات و ضرایب اطمینان در طراحی، اجرا و سطح اع کننده نییتع

در این مورد بـا اسـتناد بـر ضـوابط و      هاي مراکز آبی بدون تقاطع: قرارگیري بخشی از مسیر خط لوله در حریم –

 الزامات تعیین حریم مراکز آبی متعدد، قضاوت خواهد شد.

در چنین شرایطی اجبار بر عبور از مرکـز آبـی مـوردنظر بـوده و مالحظـات ویـژه مربـوط بـه          تقاطع با مراکز آبی: –

 خود را خواهد داشت.

 بـه  منحصـر ي هـا  ویژگـی ، در هـر پـروژه داراي   هـا  آنباید توجه داشت عبور خط لوله از مراکز آبی و یا قرارگیري در حریم 

دقیـق و   ریـزي  برنامـه  بـر اسـاس  کـاري اسـت کـه     تجهیـزات پیمـان   چنـین  است و نیازمند افراد با دانش و تجربه و هم يفرد 

 قوانین و مقررات مربوط انجام شود. براساسارزیابی عملکرد 

 هاي منابع آب در ارتباط با احداث خطوط لوله انتقال نفت و مواد نفتی حریم -2-3

هـا، تعیـین و    هـا و تـاالب   ریاچـه هـا و نیـز د   ها و مسـیل  عالوه بر تعیین بستر و حریم کمی و کیفی معمول براي رودخانه

ثر وتوانـد اقـدامی مـ    مـی از خطوط لوله نفـت و مـواد نفتـی،     برداري حریم مراکز آبی سطحی در دو مقطع ساخت و بهرهاعالن 

هـا   در راستاي مدیریت ریسک حوادث ناشی از آلودگی نفتی در مراکز آبی باشد. مالحظـات عمـده بـراي تعیـین ایـن حـریم      

 عبارتند از:

 :با مالحظه عبور خطوط لوله نفتی نظر ارد مرتبط با مشخصات و خصوصیات منبع آبی موردمو -1
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 خصوصیات ژئومورفولوژیک رودخانه شامل شکل دره، شیب دره، نوع خاك محل و... –

خصوصیات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی رودخانه اعم از فصلی یـا دائمـی بـودن، سـرعت و میـزان تالطـم جریـان         –

 ... آب و

مصرف منبع آبی موردنظر اعم از شـرب، صـنعت و یـا کشـاورزي و در مـورد هریـک نیـز سـطح حساسـیت،          موارد  –

 ... کننده و تعداد مصرف

شده در مسیر رودخانه و یا در کنار مرکز آبـی مـوردنظر اعـم از سـدها، بنـدهاي انحرافـی،        ات احداثتاسیسمیزان  –

 ... ها و هاي پمپاژ آب، آبگیر ایستگاه

 با خط لوله شامل موارد: موارد مرتبط -2

 قطر لوله، فشار سیال داخلی، مالحظات و احتماالت خوردگی لوله، ماده انتقالی –

 هاي داراي پتانسیل آالیندگی براي منبع آبی موردنظر نحوه و میزان دسترسی به محل –

 18/12/82 هــ مـورخ   29101/ت 58977نامه شماره  هاي سطحی (موضوع تصویب دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب

مالك و معیار تعیین حریم مراکـز آبـی کشـور اسـت. در      )1384محترم وزیران) دفتر مدیریت کیفی منابع آب (خرداد  تیاه

 :هاي مراکز آبی کشور به شرح زیر تعیین شده است این دستورالعمل حریم

 هاي سطحی چگونگی تعیین حریم کیفی آب -2-3-1

م شـده و  یر تقسـ یـ به سـه گـروه ز   یمنابع آب سطح ..،. ها و یعی، برکهطب نهرهاي، ها رودخانهجهت تعیین حریم کیفی 

 :گردد یمم ین حرییهر گروه طبق روش ذکر شده تع يبرا

 منابع آب شرب –

 شده حفاظتهاي  ها و رودخانه تاالب –

 سایر منابع –

 منابع آب شرب یفیک میحر -2-3-1-1

 اسـت متـر (تـراز افقـی)     150 مقطوعـا هاي سطحی، حـریم کیفـی منبـع آب شـرب      عنایت به مصوبه حریم کیفی آببا

برابـر عـرض بسـتر     20محـل برداشـت آب    دسـت  پـایین چنین محدوده بازه طولی حـریم آب شـرب از باالدسـت و نیـز      هم

. گـردد  مـی دسـت محـل برداشـت آب منظـور      برابر عرض بستر در نقطه برداشت آب در پـایین  2تا  1رودخانه در باالدست و 

متـوالی قـرار گرفتـه باشـند، کـل       صورت بهکیلومتر  5از  تر کماي با فاصله  آب شرب در رودخانه هاي برداشت چه ایستگاه چنان

 .گردد میاین محدوده نیز بازه آب شرب محسوب 

اسـتقرار هرگونـه کـاربري بـه     ، یکمال انتفاع و عدم تضرر منبـع آبـ   منظور  بهآب شرب  یفیم کیحر یدر محدوده حفاظت

 .است ممنوع ،و غیر غرقابی با اعمال کامل کنترل سم و کود صرف آب کمبا مي کشاورزي ها فعالیت جز
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 شده هاي حفاظت ها و رودخانه تاالب -2-3-1-2

و  سـت یز طیمتري از تاالب است. محدوده تـاالب بـا اسـتعالم از اداره کـل حفاظـت محـ      150ها، شعاع  حریم کیفی تاالب

شـده (در محـدوده    حفاظـت هـاي   چنـین حـریم کیفـی رودخانـه     گـردد. هـم   مربوطه تعیین مـی  استان اي شرکت آب منطقه

، 1شـکاربانی و نظـارت بـر صـید (مصـوبه شـماره        یعـال  يشورامصوبه  براساس. این حریم است متر150حفاظتی) مقطوعا 

متـر   200رودخانه چالوس و سرد آبرود واقـع در شهرسـتان نوشـهر فاصـله      شده  حفاظت) در خصوص بخش 12/7/46مورخ 

 حریم تعیین گردیده است. عنوان  بهرودخانه  از هر طرف

و  اسـت ممنـوع   شـده  حفاظـت ي هـا  رودخانـه و  هـا  تاالببه جز موارد زیر در محدوده حریم کیفی  ها کاربرياستقرار کلیه 

 عبارتند از: ذکرشدهم یمجاز در حر هاي کاربريتنها 

 هاي مربوط به حفظ تنوع زیستی کاربري –

بـدون ایجـاد هرگونـه سـازه در      شده حفاظتاي تنوع زیستی تاالب یا رودخانه ه گردشگري در جهت معرفی ارزش –

 منطقه

 کاربري پژوهشی و آموزشی –

 سایر منابع آب سطحی -2-3-1-3

 شـده  حفاظـت هـاي   رودخانـه  هـا و  جـزو تـاالب   ایـ و حریم کیفی آن دسته از منابع آب سطحی که کاربري شرب نداشته 

 .است )2-2(جدول  براساسهاي مجاز در هر ناحیه  شود. کاربري شوند به سه ناحیه زیر تقسیم می محسوب نمی

 بستر رودخانه است. هیال یمنتهمتر از  20، مقطوعا (A)حریم کیفی در ناحیه اول  حریم اول: –

بنـدي،   منظـور از رده  .گـردد  مـی بنـدي رودخانـه تعیـین     رده براسـاس  (B) دومحریم کیفی در ناحیه  حریم دوم: –

 :استي فرعی آن به روش زیر ها شاخهگذاري شاخه اصلی رودخانه و  شماره

مشـخص نمـوده و    2بـا عـدد    زدیـ ر یمـ هاي فرعی را که به آن  مشخص نموده و شاخه 1شاخه اصلی رودخانه را با شماره 

شـود (الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن روش        میتر  شود عدد منسوب به آن نیز بزرگ تر می به همین روال هر چه انشعابات بیش

) نشـان داده شـود حـریم کیفـی آن در ناحیـه      n). حال اگر رده رودخانـه بـا حـرف (   استها  بندي رودخانه عکس روش درجه

 :گردد تعیین می زیردوم با استفاده از فرمول 

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

−
=

+
 

 :گردد یمفاده از فرمول زیر تعیین با است (C)حریم کیفی در ناحیه سوم  حریم سوم: –

)2-2( C 150 (A B)= − + 

 هـاي  کـاربري آن، نسـبت بـه تطـابق و اسـتقرار      یفـ یم کیو بـرآورد حـر   یت منبع آب سطحین درجه حساسییپس از تع

مشـخص   یاصـل  هـاي  کـاربري ه، ابتـدا  یـ متناسب با هر ناح هاي کاربرين ییجهت تع گردد. میسازگار در مناطق مربوطه اقدام 
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 )1-2(مطـابق جـدول    یت منـابع آب سـطح  یـ فیبـر ک  يزان اثرگـذار یـ بـا توجـه بـه م    ها کاربريده و سپس هر کدام از یگرد

 .گردد می يبند درجه
 مختلف هاي کاربريت یدرجه اهم یابیارز -1-2 جدول

 شدت اثر نوع کاربري ردیف

 کشاورزي 1
 آبی

 خیلی زیاد سنتی
 متوسط مدرن

 کم دیم

 مسکونی و تجاري 2
 زیاد شهري

 متوسط روستایی

 صنعت 3

 کم گروه صنعتی الف
 متوسط گروه صنعتی ب
 زیاد گروه صنعتی ج

 - گروه صنعتی د و ه
 - و گروه صنعتی 

 زیر بنایی اتتاسیس 4
 زیاد *1گروه 
 متوسط 2گروه 
 کم 3گروه 

 تفریحی و تفرجی 5
 کم گسترده
 متوسط متمرکز

 
سـت صـورت   یز طیع توسـط سـازمان حفاظـت محـ    یصـنا  يبنـد  الزم به ذکر است که طبقه یصنعت يها گروهدر ارتباط با 

بایـد  خطرآفرینـی  با توجـه بـه درجـه     یطیمح ستیز يضوابط و استانداردها براساس) )و ،ه ،د(ع گروه (یرفته است و صنایپذ

 متري استقرار یابند.150از حریم  خارج

تعیـین   )2-2(ها به شـرح جـدول    ها و حساسیت نواحی حریم کیفی، نحوه استقرار کاربري عنایت به شدت اثر کاربري با

 گردد. می

 میسازگار در حر هاي کاربري -2-2 جدول

 ي سازگارها کاربري حریم

 )Aاول (
بدون ایجاد (و تفریحی گسترده  )بندري اتتاسیسها و  پل ،مخابرات ،برق ،انتقال آب( 3زیربنایی گروه  اتتاسیس ،کشاورزي غیر غرقابی

 )متمرکز اتتاسیس

 )Bدوم (
و  يپرور يآبز ،تفریحی و تفرجی متمرکز ،2زیربنایی گروه  اتتاسیس ،گروه صنعتی الف و ب ،مسکونی روستایی ،یسنت ریغکشاورزي 

 يپرور دام
 1گروه زیربنایی  اتتاسیسگروه صنعتی ج،  ،مسکونی و تجاري شهري ،کشاورزي سنتی )Cسوم (

 
 :است االجرا الزمقابل توجه و  زیرموارد  یمنابع آب سطح یفیم کیدر خصوص حر

 1در محـدوده حـریم    هـا  يکـاربر کلیه قوانین و مقررات موجود مربوط به تعیین حـریم کیفـی در زمینـه اسـتقرار      –

 جاري بوده و در اولویت قرار دارد.

محیطـی، قـوانین و    بـا رعایـت کلیـه جوانـب و اصـول زیسـت       بایـد بندري  اتتاسیسبرداري از کلیه  ساخت و بهره –

 مقررات مربوطه و رعایت مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد.
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هاي اراضی کشاورزي به منابع آب سطحی باتوجـه بـه مـوازین      ها از واحدهاي صنعتی و زهکش تخلیه کلیه پساب –

چنـین رعایـت مقـررات ایـن دسـتورالعمل       ط زیست و همسازمان حفاظت محی یطیمح ستیزو مقررات و ضوابط 

 شود. انجام می

گیـري در خصـوص    گانـه ارائـه نشـده باشـد، تصـمیم      هاي سـه  ها در فهرست حریم هر نوع از کاربري که یدرصورت –

اي  آب منطقـه  هـاي  شـرکت ها در حریم کیفی منابع آب سـطحی بـا نظـر وزارت نیـرو و      چگونگی استقرار کاربري

 رد.گی انجام می

قـوانین و مقـررات    براسـاس  در محـدوده حـریم کیفـی    شـده  ادیـ هـاي   معیارها و ضوابط صدور مجوز براي کاربري –

 موضوعه آب و رعایت مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

هاي سـطحی عـالوه بـر مفـاد ایـن دسـتورالعمل منـوط بـه          هاي مجاز در محدوده حریم کیفی آب استقرار کاربري –

هـا و نحـوه تخلیـه پسـاب و      مـرتبط بـا اسـتقرار کـاربري     یطیمح ستیزضوابط و استانداردهاي  رعایت کامل کلیه

 .استدفع مواد زاید جامد نیز 

ضـوابط   براسـاس هـاي سـطحی اسـت     کـه نقطـه شـروع محاسـبه حـریم کیفـی آب       »بسـتر  هیال یمنته«تعریف  –

 .1استبراي محاسبه حریم کمی منابع آب سطحی  شده نییتع

فوق براي تعیین کفایت آن در راستاي مدیریت ریسک حوادث آلـودگی نفتـی مراکـز آبـی بـه شـکل زیـر        ارزیابی مصوبه 

 صورت خواهد گرفت:

تعیـین   ،اند لذا براساس بند صریح همین مصوبه در این مصوبه خطوط انتقال و توزیع نفت و مواد نفتی دیده نشده –

 .2اي، خواهد بود هاي آب منطقه نیرو و شرکتسطح خطر عبور خط لوله از حریم مراکز آبی، برعهده وزارت 

باشـیم، در تعیـین ضـوابط عبـور از      زیربنـایی در نظـر داشـته    اتتاسیسـ خطـوط لولـه را جزیـی از     کـه  یدرصورت –

ناشـی از آن نیـز زیـاد     ياهـ هاي منابع به دلیل پتانسیل باالي ایجاد خسارات و خطرات ناشـی از نشـت، اثر   حریم

زیربنـایی بـا خطـرات زیـاد نیـز در نظـر        اتتاسیسـ ) 2-2نامـه (جـدول    ر این تصویبشود د بوده و لذا توصیه می

 گرفته شوند.

آهـن، مدرسـه، دانشـگاه، زنـدان و...      هاي حمل ونقل و ارتباطـات، خطـوط انتقـال آب و بـرق، فرودگـاه، راه      نظیر سیستم ساتیسازیربنایی: به کلیه ت ساتیسات -1
 شوند. تسهیالت و خدمات در جوامع مختلف به کار گرفته می نیماگردد که جهت ت اطالق می

گذارنـد در ایـن    تـري بـر کیفیـت منـابع آب مجـاور خـود مـی        منفی بیش ریثاواسطه نوع عملکرد ت زیربنایی که به ساتیسا: گروهی از ت1زیربنایی گروه  ساتیسات
 ها، ...)   ها، بزرگراه آوري و تصفیه فاضالب، فرودگاه هاي جمع گردد (نظیر: شبکه اطالق می 1زیربنایی گروه  ساتیسادستورالعمل ت

گذارنـد در ایـن    تـري بـر کیفیـت منـابع آب مجـاور خـود مـی        منفـی کـم   ریثاواسطه نوع عملکرد ت زیربنایی که به ساتیسا: گروهی از ت2زیربنایی گروه  ساتیسات
 ها ...) گردد (نظیر خطوط انتقال برق، آب، مخابرات، پل اطالق می 2زیربنایی گروه  تسایسادستورالعمل ت

اي در تعیین حریم براي عبور خطوط لوله نفتـی از مجـاورت منـابع آبـی (رودخانـه، دریاچـه و تـاالب) الزم اسـت همـاهنگی الزم را بـا            هاي آب منطقه شرکت -2
 ودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران معمول نمایند.برداري از تاسیسات آبی و دفتر ر دفتر بهره
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عدم تقاطع و عبـور خـط از مرکـز آبـی بـوده و تنهـا        بنا بر که یدرصورتدر مورد خطوط لوله نفت و یا مواد نفتی ( –

 حظات زیر تعیین گردد:تعیین حریم مراکز آبی مجاور خط با اعمال مال ددر حریم آن قرار خواهد گرفت) بای

 جهت جریان یافتن مواد نشتی نسبت به منبع آب است. کننده نییتعجهت شیب زمین که  •

میزان فوران ماده نشـتی پـس از حـوادث شکسـت خـط اسـت. در ایـن         کننده نییتعفشار مایع داخل لوله که  •

 فاصله ایمن فوران و شروع شیب به سمت آب رعایت گردد. بایدمورد 

خط لولـه قـرار گرفتـه در حـریم منبـع آب       که یدرصورتریسک شکستگی خط لوله باتوجه به مکان عبور آن:  •

و یـا در معـرض محیطـی خورنـده قـرار       هـا  آنآهن یا خطوط لوله قدیمی، موازي با  در تقاطع با جاده، ریل راه

در تعیین فاصله تـا مرکـز آبـی توجـه بـه       جهیدرنتدارد، ریسک خوردگی و شکستگی آن افزایش خواهد یافت. 

 خواهد بود. يضرور لهامساین 

 

 



 

  3 فصل3

مدیریت ریسک حوادث آلودگی نفتی 

 ها ها و دریاچه در رودخانه





د - سوم فصل کیر تیریم ودگ حوادث س  23 02/02/96    ها دریاچه و ها رودخانه در ینفت یآل

م  و س ل  ص ه -ف خان د و ر ر  د ی  ت ف ی ن گ د و ث آل د وا ح ک  س ری ت  ری دی ه م چ ریا د و   ها ها 

 کلیات -3-1

تـوان تـا    هـا مـی   ثر بوده و با تعیـین و تخمـین مقـدار هریـک از آن    وعوامل متعددي در شکست خطوط لوله انتقال نفت م

هـاي   لیسـت  در قالـب چـک   1حد زیادي ریسک حوادث ناشی از شکست را کاهش داد. طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم

تواند سبب حفظ سالمت و ایمنی خط لولـه در محـدوده حـریم     ي منابع آب، میها کنترل و ارزیابی ریسک شکست در حریم

هـاي بـین    حفظ منبع آب از آلودگی گردد. سایر الزامات کنتـرل مخـاطرات از قبیـل اختیـارات قـانونی و همکـاري       جهیو درنت

کـی از  یتضـمین کننـد.    هاي متعدد، نیز بایستی ضمیمه چنین سیسـتمی باشـند تـا کـارایی آن را     سازمانی در قالب پروتکل

بینـی زمـان احتمـالی     منظـور پـیش    براي این سیستم پشتیبان تصمیم، تعیین نرخ شکسـت بـه   ،هدف يها لفهوترین م مهم

 شکست است.

شـود.   معمـول، از تقسـیم میـزان خـوردگی در یـک بـازه زمـانی بـر طـول آن بـازه محاسـبه مـی             طـور   نرخ شکسـت بـه  

هـاي زمـانی آینـده نیـز مقـدور       بینی تعداد حوادث شکسـت در بـازه   گیري شود تخمین و پیش این کمیت اندازه که یدرصورت

ترین عوامل شکست وابسته به خط لوله، خوردگی است. دالیل مختلفـی کـه سـبب خـوردگی خـط لولـه        خواهد بود. از مهم

صـورت نـامنظم صـورت     نـدهاي خـوردگی بـه   بنـدي شـوند. برخـی از فرآی    تواننـد طبقـه   شوند براساس نرخ شکسـت مـی   می

هـاي   برخـی از انـواع مکانیسـم    )1-3(شـوند. جـدول    گیرند. این فرآیندها براساس پروتکل تخمین احتمالی پیگیري مـی  می

 کند. ها را بیان می شکست و خصوصیات آن

 هاي شکست خطوط لوله سمیانواع مکان -1-3جدول 

 شکست نرخ راتییتغ سمیمکان تیماه یخراب سمیمکان
 یشیافزا زمان به وابسته یخوردگ
 یشیافزا زمان به وابسته ترك

 ثابت یاتفاق سوم عامل ازی ناش خسارت
Lamination/blistering ثابت یاتفاق 

 ثابت یاتفاق نیزم حرکات
 یشیافزا زمان به وابسته مصالح) افت( بیخرت

 ثابت یاتفاق مصالحی دگید بیآس
 

بررسی تاریخچه زمانی وضعیت خوردگی لوله توسط ارزیاب ممکن اسـت اطالعـات مهمـی پیرامـون سیسـتم در اختیـار       

اسـت. ایـن گـراف تیـپ      bathtubگر فرآیند تغییر نرخ شکسـت   دهد که نمایان گرافی را نشان می )1-3(وي قرار دهد. شکل 

را  bathtubتئـوري نمـودار    2-3(شـکل   دهـد.  نرخ شکست را براي مواد و خطوط لوله مختلف در طول عمر خط را نشان مـی 

 دهد.) نشان می

1- DSS (Decision Support System) 
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 )bathtub منحنیمنحنی معمول براي تغییرات نرخ شکست ( -1-3شکل 

 
 تئوري شکست خطوط لوله -2-3شکل 

دهد. در چنین موارد خـوردگی   را تشکیل می )1-3(برخی از تجهیزات، نرخ شکست اولیه باالیی دارند که بخش اول شکل 

نظر گردد، نمودار وارد فاز  از خوردگی در این مرحله صرف که یناشی از مرحله اول سبب شکست خط لوله خواهد شد. درصورت

ثابت نامیده شده و عوامل شکست در این مرحله عوامـل و حـوادث خـارجی    دوم خواهد شد. این فاز محدوده خوردگی با نرخ 

صورت صعودي بوده   خواهند بود. پس از گذر از این مرحله نرخ شکست رو به افزایش خواهد گذاشت. محدوده دوم از نمودار به

 فاز نرخ شکست کاهشی
)Decreasing Failure Rate Phase( 

 فاز نرخ ثابت شکست
)Canstant Failure Rate Phase( 

 افزایشیفاز نرخ شکست 
)Increasing Failure Rate Phase( 

 زمان

ت
کس

 ش
دث

حوا
اد 

عد
ت

 

 خوردگی و خستگی
عامل سوم، حرکات زمین افت 

 مصالح

 شکست

 زمان
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کست تابع زمان باشد (خوردگی یا فرآیند حاکم بر ش که یبرداري خط لوله را نشان خواهد داد. هنگام و انتهاي عمر مفید بهره

 آن عمدتا در مرحله پایانی مشاهده خواهد شد. برداشت و بررسی اطالعات مربوط به شکست خطوط لوله به اثرهايخستگی) 

خواهد بود.  حدسآن نرخ شکست قابل  يتولید خواهد کرد که از رو ینیچن نینموداري ا ،صورت تئوري  صورت سري زمانی، به 

 :شوند بندي می مستقیم و غیرمستقیم دسته رات این حوادث در دو گروه عمدهدرمجموع خسا

 خسارات مستقیم عبارتند از: –

 اتتاسیسخسارت به  •

 خسارت به سالمت انسانی •

 محیطی خسارات زیست •

 هدر رفتن مواد نشتی •

 هاي تعمیرات هزینه •

 سازي و بازسازي هاي پاك هزینه •

 خسارت غیرمستقیم عبارتند از: –

 شکایات •

 قراردادهانقض  •

 نارضایتی مشتریان •

 هاي سیاسی العمل عکس •

 از دست دادن بازار فروش •

 هاي دولتی جریمه •

 در دتوانـ  مـی  ریسـک  ایـن  روبـه کـاهش   یـا  روبـه رشـد   رونـد  ترسـیم  و ریسـک  هـاي  تحلیل انجام ،لوله خطوط مورد در

 زمـان  تعیـین  بـراي  لولـه  خط طول در و مرتب طور به فرآیند این انجام. باشد ثروم احتمالی شکستگی امکان زمان بینی پیش

 هـاي  حـریم  در قرارگرفتـه  نقـاط  قبیـل  از حسـاس  نقـاط  تعیـین  امـا  است، دشوار و بر هزینه فرآیندي بعدي شکست مکان و

 .دهد کاهش را ها هزینه و خسارات زیادي  حد تا دتوان می آب منابع

گـذاري بـراي جلـوگیري از بـروز      کند که میـزان سـرمایه  بردار خطوط کمک  د به بهرهتوان میي خسارات احتمالی  محاسبه

داخـل شـدن مـواد     شـود  مـی یکی از دالیل یا مجراهایی که باعث ایجاد این خسارات  چنین خساراتی را در نظر داشته باشند.

، از یدثبینـی و جلـوگیري از چنـین حـوا     است. بـراي پـیش  ها  ها و تاالب ، دریاچهها رودخانههاي آبی از قبیل  نشتی به محیط

منظـور    گیـري بـه   شـود. ارزیـابی ریسـک یـک فرآینـد انـدازه       فرآیندهاي ارزیابی ریسک شکست در خطوط لوله استفاده مـی 

هـا ضـروري اسـت. بـا توجـه بـه        سازي ریسک آن داشتن برداشتی صحیح از چگونگی مدیریت وقایع و حوادثی است که کمی

خطوط لوله، در مـورد بسـیاري از خسـارات آن در حـال حاضـر امکـان       وقوع مواد مکرر حوادث آلودگی نفتی ناشی از شکست 

 سازي احتمال شکست، وجود دارد. کمی
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بر اساس احتمال وقوع و شدت نتایج حادثه صورت پذیرد. باید توجه داشت کـه ریسـک کمیتـی     بایدسازي ریسک  کمی

 ،بـود. بنـابراین بـا تغییـر شـرایط      خواهـد   ریـ متغ ي دیگـر  اي به منطقه ثابت نبوده و در مورد خطوط لوله، در طول و از منطقه

 در یک منطقه و در طول زمان نیز ثابت نخواهد بود. ریسک

 مدیریت ریسک -3-2

 :شود با توجه به فرمول نظري محاسبه ریسک، ریسک وقوع یک آسیب به زبان ساده در قالب فرمول زیر کمی می

)3-1( 1Haz. vul.=  پذیري= ریسک آسیب×خطر ×
 :صورت زیر خواهند بود این فرمول در مورد حوادث آلودگی نفتی به دهنده لیاجزاي تشک

 هاي منابع آب نشت مواد نفتی از خطوط لوله در حریم :خطر

 جـاد یااز آلـودگی  محیطـی،   اقتصادي و منابع طبیعی و زیسـت  –ي اجتماعی ها بخشپذیري  میزان آسیب :پذیري آسیب

 در اثر نشت مواد نفتی شده

هرگونه تالش در راستاي تغییر پارامترهاي فوق، مـدیریت ریسـک حادثـه محسـوب خواهـد شـد. لـذا مـدیریت ریسـک          

 :باشد تواند به شرح زیر هاي منابع آب، در راستاي هریک از پارامترهاي فوق می حوادث آلودگی نفتی در حریم

هاي خـط لولـه ناشـی از     در اثر خرابی عموما، موردبحثوقوع حوادث آلودگی نفتی  وقوع حادثه:خطر یا احتمال کاهش 

د توانـ  مـی هـاي منـابع آب،    گذر زمان یا حوادث ناگهانی براي خط لوله است. لذا کنترل و پایش مداوم خطوط لوله در حـریم 

 کاهش ریسک آلودگی گردد. تیدرنهاسبب کاهش مقدار این پارامتر و 

 و ظرفیت سازگاري است. يریپذتاثیرپذیري ترکیبی از سه فاکتور حساسیت،  در تعریف، آسیب پذیري: آسیبکاهش 

 

 پذیري دهنده شاخص آسیب اجزاي تشکیل -3-3شکل 

 خسـارات  ضـرب  حاصـل  و کسـر  مخـرج  حـوادث  بـا  مقابلـه ی آمـادگ  پـارامتر  هـا  آن ازی برخـ  در که شده ارائه حوادث سکیر محاسبه رامونیپي متعدد روابط -1
 در زاتیـ تجه آمـوزش،  لیـ قب ازي مـوارد  از متشـکل  خودی نفتی آلودگ حوادث برابر دری آمادگ پارامتر. دهند یم لیتشک را کسر صورت وقوع، احتمال در محتمل
ـ ا در. ستندین بحران و سکیر تیریمد قالب دري بند میتقس قابل یروشن به که است...  و دسترس  اسـتفاده ) 1-3( رابطـه  از سـک یر فیـ تعري بـرا  دسـتورالعمل  نی

 .اند گرفته قراری بررس مورد جداگانهی مباحث دری آمادگي مترهااپار و شده
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 باشند: پذیري به شرح زیر قابل توصیف می ها، پارامترهاي آسیب ها و دریاچه در مورد حوادث آلودگی نفتی در رودخانه

اسـتفاده قـرار    از نوع منبع آبی و کاربري آن است، منابعی که بـراي آب شـرب مـورد    متاثر فاکتور این حساسیت: –

مهـم فـاکتور    ترین حساسیت برخوردارنـد. اجـزاي   شوند، از بیش هاي حساس منتهی می گیرند و یا به زیستگاه می

هـا و   حساسیت عبارتنـد از: نـوع منبـع، نـوع مصـارف وابسـته، فاصـله محـل مصـرف تـا محـل نشـت، ارگانیسـم             

 هاي وابسته به منبع. زیستگاه

پـس از بـروز نشـت     يریپـذ تاثیر درواقعاز نوع و حجم ماده نفتی نشت یافته است.  متاثر این فاکتور :يریپذتاثیر –

 است. یبررس قابل

منبـع،   ییخـود پـاال  مثال ظرفیـت   عنوان  بهاین فاکتور تابع نوع منبع و خصوصیات آن است.  سازگاري:ظرفیت  –

بـا بحـران    مـوردنظر ظرفیت سازگاري منبـع   کننده نییتع.. .، سرعت و عمق جریان، نوع بستر وبدهجنس سواحل، 

 رو هستند. پیش

ع آبی، طی سه مرحلـه اصـلی قبـل، حـین و بعـد از اجـرا       ریسک حوادث آلودگی نفتی در مناب مدیریت ،بازه زمانینظر  از

ربطـان   هـا از سـوي ذي   ول خـط لولـه و کنتـرل آن   وخواهد بود. رعایت الزامـات مربـوط بـه هـر مرحلـه از سـوي ارگـان مسـ        

 حوادث را به حداقل خواهد رساند. گونه نیخصوص بخش آب)، ریسک ا (به

 (طراحی)مدیریت ریسک حوادث آلودگی نفتی پیش از اجرا  -3-2-1

توان به کمک آن احتمال وقـوع حادثـه را بسـیار کـم نمـوده و یـا بـه صـفر برسـاند،           تالشی که می نیثرترونخستین و م

خطـرزا، خـط لولـه حـاوي مـواد نفتـی        ، عاملدستورالعملاین بحث  حذف عامل خطرزا است. در حوادث آلودگی نفتی مورد

 است که در حریم منبع آب قرارگرفته است.

هاي صورت گرفته توسط مشاور طرح، قرارگیري خـط لولـه در حـریم مراکـز آبـی       به هر دلیلی پس از بررسی که یدرصورت

منظـور افـزایش ضـرایب اطمینـان و در نظـر داشـتن        مراحـل زیـر بـه    انجـام ارزیـابی گردیـد،    ریناپـذ  موجود در مسیر اجتناب

سـازمان محـیط    یـا و وزارت نیـرو  ز سـازمان مطبـوع (  ا هیـ داییمدیریت ریسک حوادث منجر به آلودگی، دریافـت دو مرحلـه ت  

پـیش از طراحـی خـط لولـه      هیـ داییمنظـور دریافـت ت    بهزیست) در مرحله پیش از طراحی و پس از اجرا ضروري خواهد بود. 

 در محل تقابل با حریم موردنظر، ارائه مدارك زیر ضروري است:

 مدارك مربوط به توجیه الزام عبور –

 نحوه عبور و روش منتخب براي عبورعملیاتی بندي و  برنامه زمان –

 برداري ت براي مراحل اجرا و بهرهتوسط سازمان محیط زیس دشدهاییتمحیطی  زیست اثرهايگزارش ارزیابی  –

سـوزي و...)   برنامه مدیریت بحران شرایط اضطرار (زلزله، سیل، فرسایش بستر، نشت در اثر شکسـتگی لولـه، آتـش    –

 قرارگرفته در حریمپذیر  اي آسیبه براي بازه
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در مـورد منـابع آب    خصـوص   بـه طرح جایگزین براي عبور از حریم به همراه ارزیابی و مقایسه اقتصادي دو طرح ( –

 با حساسیت باال)،

اي، نصـب عالیـم،    در حـریم (شـامل حفاظـت کاتـدیک، پـایش دوره      قرارگرفتـه طرح حفاظت از لوله در محـدوده   –

 وادث)رسانی ح و سیستم اطالع ها یاب نشت

 هاي دسترسی طرح جاده –

بـا توجـه    مـوردنظر حوادث، شامل برنامه مدیریت بحـران حادثـه در محـل     کاهش اثرهايبرنامه کنترل و جزئیات  –

 و... يساز پاكآوري و  به اهمیت منبع، امکانات و تجهیزات جمع

ابط و مالحظــات فنــی و بــرداري ذکرشــده در بـاال ارائــه ضـو   مربـوط بــه مراحــل طراحـی، اجــرا و بهـره    يهــا در گـزارش 

در شـرایط معمـول هـر     بایـد  بـرداري  بهـره مرحلـه   يها گزارشمرحله اجرا ماهانه و  يها محیطی ضروري است. گزارش زیست

 .ماهانه، تهیه گردندطور   بهو در مواردي که احتمال شکست خط لوله باالست،  بار  کیسه ماه 

 :استانداردها و مقررات ن،یقوان در لوله خطوطی طراح وی ابیریمس از قبل میحر تیرعا الزامات :نکته -

ــام  شــماره  مصــوبه  از 3 مــاده  و IPS-E-PI-140 اســتاندارد  ز) ا9-5( بنــد  تیــ رعا لولــه  خطــوط ی ابیریمســ  هنگ

ي هـا  فعالیـت ی طـ یمح سـت یزی آلـودگ  رفـع  نامـه  نیـی آ« عنـوان  بـا  21/6/1388 مورخ رانیوز تیاه  ه 40822/ت 123952

 .است ی الزام »ینفت

 محدوده نیا در دیبا آنبراساس  و داشته ارتباط لوله خطوط میحر نییتع به بند نیا: IPS-E-PI-140 استاندارد) 5-9( بند

 .1است آمده بند نیا در میحر نیا نییتع به مربوط محاسبات نیچن هم. ردیبگ انجام مجوز افتیدر ای یاراض تملک

ـ ا مـتن  بـه  میحر دو نیای پوشان هم عدم بری مبني بند دیبا ،یآب مراکز میحر نییتع ضوابط به اشاره با -1  بنـد  نیـ اي شـنهاد یپ مـتن . شـود  اضـافه  اسـتاندارد  نی
 :بود خواهد ریزصورت  به

محتـرم وزیـران) و    تیـا ه 18/12/82هــ مـورخ    29101/ت 58977نامـه شـماره    هاي سـطحی (موضـوع تصـویب    دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب به باتوجه
منظـور کـاهش ریسـک آلـودگی در       هـا بـه   انجام شود که حـداقل تـداخل حـریم    يا گونه چنین ضوابط تعیین حریم خطوط لوله، تعیین مسیر خط لوله باید به هم

 آبی، رعایت گردد.مراکز 
 نـوع  هـر  دفـن  و یـابی  مکـان  و نفتـی  هـاي  وردهآفـر  یـا  نفـت  انتقـال  خطوط و نفتی هاي انبار احداثی: نفتي ها فعالیتی طیمح ستیزی آلودگ رفع نامه نییآ 3 ماده

 است. ممنوع شرب آب کننده نیمات هاي  رودخانه و ها سدبالفصل  آبخیز هاي هضحو در نفتی هاي فعالیت از ناشی پسماند
ت نفـت) در  پس از صدور مجوز براي تملک اراضی واقع در حریم منبع آبی، در راستاي عبور خطوط لولـه قبـول شـروط زیـر از سـوي طـرفین (وزارت نیـرو و وزار       

 :رسد نامه یا بندي از استاندارد ضروري به نظر می قالب توافق
 از ناظران نماینده وزارت نیرو مبنی بر رعایت استانداردهاي اجراییصحت اجراي خط لوله در حریم منبع آبی  هیداییدریافت ت -
 ازسوي بخش آب شده نییربطان تع اي منظم از خط لوله در حریم منبع آب و اعالم نتایج به ذي انجام بازدیدهاي دوره -
 هاي مربوط به تعیین احتمال شکست خط لوله لیست  تکمیل چک -
 قبول طرفین هاي فنی مورد یید کمیتهاخط لوله در صورت افزایش احتمال خطر یا افزایش ریسک آلودگی نفتی در صورت تتعمیر، تعویض یا تغییر مسیر  -
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 ضوابط فنی طراحی -3-2-1-1

هـاي   وزارت نیرو، به دلیل حساسیت باال نسبت به حـوادث منجـر بـه نشـت و یـا آلـودگی       هاي مراکز آبی از دیدگاه حریم

اي خواهنـد بـود. ضـوابط     شوند که به لحاظ طراحی نیازمند مالحظـات ویـژه   نفتی خطوط لوله، در زمره مناطقی محسوب می

) گنجانـده  IPSنعت نفـت ( هاي منابع آب در مجموعه استانداردهاي داخلـی صـ   فنی مخصوص طراحی خطوط لوله در حریم

تنها به ضوابط ویژه طراحی خطوط لوله در عبور از مراکـز آبـی و بـه شـرح زیـر اشـاره        IPS-E-PI-140اند. در استاندارد  نشده

 :شده است

 13-1-5-7 بند -

 برابـر  در ز،یـ خ لیسـ  نقـاط  و آبي بـاال  ارتفـاع  بـا  مراکـز  هـا،  بـاتالق  ها، رودخانه ریز ازي عبور لوله خطوطي داریپا حفظ

ــتاتدرویي هروهــاین ــقب از کینامیدرودیــه و کیاس ــود وی افقــ محــركي روهــاین لی ــهي ور غوطــه وي عم ــ کمــک ب  ازی یک

 :ریزي ها روش

 افزایش ضخامت لوله •

 استفاده از وزن بتن پوشش لوله •

 مهارهاي متصل به زمین یا وزنه استفاده از میل •

 مدفون کردن خط لوله •

هـاي   چنـین در خـاك   پایدار باشـند. هـم   ذکرشدهخطوط لوله در دو حالت پر از آب (آزمایشی) و خالی در برابر نیروهاي 

 .براي جلوگیري از آسیب رسیدن به لوله ضروري است تر بیشضعیف و شرایط خاص، مالحظات 

 2-5-7 بند -

 حـوادث  نیـ ا ازی ناشـ  خسـارت  و اثـرات  کاهش یا و نشت به منجر حوادث و یخوردگي برا لوله خطوط نانیاطم بیضر

 :شد خواهند گرفته کار به ها آن ازی بیترک یا و روش سه معمول طور  بهی طراح مرحله در) سکیر تیریمد(

ــزا • ــخامت شیاف ــوط ض ــه خط ــماره    لول ــدول ش ــدرج در ج ــی من ــرایب طراح ــتاندارد  2: ض  IPS-E-PI-140اس

کـه ضـخامت    میزان افزایش ضخامت خطوط لوله در مقایسه با سایر شرایط خواهد بـود. توضـیح ایـن    کننده نییتع

تـر ضـریب    و ضـرایب افـزایش ضـخامت (مقـادیر کـم      ANSI/ASME B 31.4خطوط لوله با استناد به استاندارد 

ي خطـوط  تري نتیجه خواهند داد) از جدول مذکور اعمال خواهـد شـد. در ایـن جـدول ضـریب بـرا       ضخامت بیش

شـده اسـت. ایـن      در نظر گرفتـه  6/0ها برابر  هاي تقاطع با رودخانه و براي محل 72/0برابر  یطورکل  لوله انتقال به

در نظـر   72/0آهن احداث خواهند شـد نیـز برابـر     ه ها و یا خطوط را ضریب براي مناطقی که خط لوله موازي جاده

ر حریم مراکز آبی قرار دارد مالحظاتی اعمـال نشـده اسـت. لـذا     شده است؛ اما براي مناطقی که خط لوله د  گرفته

 رسد. براي این مناطق ضروري به نظر می 72/0تر از  اعمال ضریب کم
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 حساس مناطق در نصب فواصل کاهش و انیجر خودکار کننده قطع و فشارشکني رهایش نصب •

 در رودخانـه  بـا  تقـاطع  یـا  و مجـاورت  کـه  يموارد در ژهیو به کیکاتد حفاظت يها ستگاهیا فاصله کاهش و نصب •

 :گردد مقارن ریز موارد ازی یک با رود میحر بازه

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

o ویژه در حین احداث خط که احتمال بـروز حادثـه بـراي خـط      تقاطع یا موازي بودن با خطوط لوله قدیمی (به

 یابد) قدیمی افزایش می

 2-9 بند -

 بنـد  نیـ ا در. اسـت  شـده   اشاره بند نیا در مختلف مقاطع در لوله خطوطی ابی ریمس و برداري نقشهي برا ازین مورد طیشرا

 :اند شده ذکر ریز شرح به لوله خط ریمس نییتعي برا ازین مورد اطالعات

هـا و   سـیالب هـا،   هـا، گـذر از رودخانـه    لـرزه  هـا، زمـین   ها، گسل لغزش محیطی (زمین اطالعات ژئوتکنیکی و زیست •

 ن رودها، اطالعات هواشناسی و...)جریا

 ورندگی، سختی حفاري، نشست تحکیمیاطالعات مربوط به نوع خاك در مورد میزان خ •

 رزمینی و سطحی در شرایط حداکثريیسطح آب ز •

 5-9 بند -

 ریـ ز شـرح  بـه  لولـه  خطـوط  میحـر  ابعـاد  در ثروم عوامل) 1-5-9( بند در. دارد اختصاص لوله خطوط میحر به بخش نیا

 :اند شده اعالم

 مدفون باشد ریغلوله مدفون یا  •

 قطر لوله •

 روش اجراي لوله •

 يماهور باشد یا کوهستانی یا تپه شود صاف زمینی که خط لوله روي آن اجرا می •

 مسیر لوله حاضر کشیده خواهند شد اي که در آینده در امتداد خطوط لوله •

 اشتجریان خواهد دنوع و فشار مایعی که در درون لوله  •

به وزارت نفت، مراکـز آبـی و مـوارد مشـابه نشـده       وابسته ریغ اتتاسیسمحیطی،  هاي زیست اي به حریم در این بند اشاره

 .بر عدم تجاوز به حریم خطوط لوله است دیکاتو تنها 

 6-10 بند -

. شـود  کاسـته  سـک یر نیـ ا از هـا  نشـانگر  نصـب  کمک به دیبا باالست لوله خط به دنیرس  بیآس سکیر که یمناطق در

 :است یالزام گر نشان نصب ریزي ها تیموقع در بند نیا براساس
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 هر کیلومتر از مسیر، •

 تغییرات ناگهانی مسیر خط لوله، •

 ها و مراکز آبی، آهن و رودخانه ها، ریل راه دو طرف محل تقاطع با جاده •

 محل تغییر ضخامت یا جنس لوله، •

 در محل انشعاب، •

 و شیرآالت مدفون، در محل اتصاالت •

 1-11 بند -

 مـوارد  بنـد  نیـ ا مختلـف ي هـا  بخـش  در. انـد  شـده  ذکر بند نیا دری طراحي برا ازین موردی فن ضوابط و رودخانه با تقاطع

 :اند شده ذکر ریز

بـه نحـوي باشـد کـه طـول عبـوري از        بایـد کنـد   انتخاب مسیر در مواردي که لولـه اجبـارا از رودخانـه عبـور مـی      •

 برداري برخوردار باشد. در طول دوره بهره يریپذ نانیرودخانه از حداکثر اطم

از حـداکثر ارتفـاع سـیالب در     بایـد شـوند، ارتفـاع لولـه     هایی که در محل تقاطع با رودخانه باال آورده مـی  در لوله •

هـاي   ، رودهـاي بـا سـیالب   یرانیهـاي قابـل کشـت    رودچنین مالحظات دیگري براي  محل، سه متر باالتر باشد. هم

 اند. بسیار بزرگ و غیره در این بند لحاظ شده

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

 اند. وري و شرایط الزم براي آن نیز در این بند لحاظ شده مقاومت در برابر نیروي غوطه •

 در دو طرف محل تقاطع باید مطابق این بند نصب گردند. انیهاي قطع خودکار جر دریچهشیرها و  •

 طراحیمحیطی در فاز  زیستمالحظات  -3-2-1-2

مسـتقیم بـه حساسـیت منـاطق اطـراف و       طـور   بـه شود  که در مورد عبور خط لوله از درون رودخانه اعمال می یمالحظات

هـر رودخانـه و یـا مراکـز آبـی       برحسـب رون رودخانـه بسـتگی دارد و   آن رودخانه نسبت به آلودگی ناشی از نشت نفت بـه د 

 هـاي بررسـی اثر  2هـا شـامل    کلی مالحظات مربوط بـه عبـور خطـوط لولـه از حـریم رودخانـه      طور  بهمختلف متفاوت است. 

بـه  طـرح  انجـام   هـاي اثرمحیطی شـامل ایـن دو گـروه از     زیست هايگزارش ارزیابی اثر ،بنابراین؛ مستقیم و غیرمستقیم است

و یـک نسـخه    شـده   هیـ ته دلوله در حریم قرار خواهـد گرفـت بایـ    خط که اي مورد بازهدر  ها آنمدارك مربوط به  شرح ذیل و

ه گردد. در مورد مناطق با حساسیت اکولوژیک کـه تحـت نظـارت سـازمان محـیط      ئبه نماینده وزارت نیرو ارا ییداتاز آن براي 

 ، ارسال خواهد شد.ییداتباشند، یک نسخه نیز براي سازمان مطبوع جهت دریافت  زیست می

 و جزییات اجرایی عبور از رودخانهها  نقشه –

 اظت از محیط زیست در محدوده طرحبرنامه حف –
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 برنامه کنترل فرسایش –

 شرایط اضطرار شامل:هاي  برنامه –

 وقوع سیل •

 هاي مختلف نشت) نشت نفت (سناریو •

 هاي حفاري نشت گل •

 يسوز آتش •

 مواد خطرناكنشت  •

 (پایش و بازرسی ویژه محدوده فوق)برنامه نظارتی بعد از اجرا  –

 مدیریت ریسک حوادث آلودگی نفتی در مرحله اجرا -3-2-2

مراکز آبی در دو حالت قرارگیري در حـریم و یـا عبـور از مرکـز آبـی مالحظـات فنـی و         براي اجراي خطوط لوله در حریم

جنبـه   ،کانـادا  Pipeline Associated Watercourse Crossings یـی دسـتورالعمل اجرا ي متعددي وجود دارد که در ها روش

 2هـا در پیوسـت شـماره     ین روشتـر  انـد. برخـی از مهـم    توجه قرار گرفتـه ها به نحو مناسبی مورد  محیطی این تکنیک زیست

 اند. آمده

 بندي ارائه نمود. توان در چند دسته هاي منابع آب را می در مرحله اجرا، مالحظات خاص عملیات اجرایی در حریم

 اجـرا،  بـه  مربـوط  مالحظـات  IPS اسـتاندارد  از ریـ زي ها بخش در :مورداستفاده مصالح و جوش تست و دیبازد –

 :است شده آوردهی آب مراکز با لوله خطوط تقاطع نقاط در فشار تست انجام و جوشی رسزبا

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

 اتتاسیسـ  ریسـا  و آهـن  راه لیـ ر جـاده،  رودخانـه،  با لوله خطوط 1تقاطع نقاط کیتفک عدم موارد، از یبرخ در ابهام نقطه

 شـدت  و تیـ اهم جـاده،  یـک  ریـ ز در و رودخانـه  یـک  کنـار  در نشت خطر گرفتن نظر در یکسان با رسد یم نظر به که است

 از. اسـت  شـده  سـته ینگری آبـ  مراکـز  به لوله، خورنده عامل یک عنوان  به تنها و شده  گرفته دهینادی آب منابع در نشت عواقب

 است نشده دهید مختلف آب منابع انیمی تفاوت IPSي بندها از کی چیه در گریدي سو

 محـل  در هـا  آن دادن پوشش و لوله خطوطی رونیب جدارهي زکاریتم نحوه :لوله خطوطي کار پوشش وي زکاریتم –

 و شیپـا  و) رودخانـه  ریز( محل در خطوط نیاي جاگذار نحوه به مربوط مالحظات آب، منابعي ها میحر با تقاطع

 :است آمده IPS استاندارد از ریز بخش دو دری) دائم یا 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) 
 منـابع  تیـ امن تـامین ي بـرا ) رویـ ن وزارت( آب بخش ندهینما نظارت با فوقي استانداردها در ذکرشده موارد حیصحي اجرا

 بـا  مقـاطع  در ژهیـ و  بـه  آب منـابع  میحر در مستمر وي ا دوره شیپا نیچن هم. رسد یم نظر بهی کافی نفتی آلودگ برابر در آب

 ضـامن  زیـ ن خطـوط ی نیبازب و شیپاي ها برنامه دری برداشتي ها داده ثبت و مربوطي ها نقشه و اسنادی گانیبا باال، تیحساس

 .بود خواهد مدت یطوالن دری آب منبع تیامن

 IPS-C-PI-370) از5-7( بنـد  درجـا کـه    : از آنخطوط تست مراحل پساب یا وی ساختمان اتیعمل پساب هیتخل –

ی سـطح  آب منـابع  از براسـتفاده  حیتـرج  لولـه  خطـوط ي اجـرا  از بعد تست و اجرا اتیعمل در که شده اشاره (1)

 ارائـه  راسـتا  نیدرهمـ . بـود  خواهـد ي ضـرور  زیـ ن نـدها یفرآ نیـ ا ازی ناشـ  پسـاب  هیـ تخل در الزم توجـه  لذا است

 اسـتاندارد  نیـ ا در لحـاظ  جهـت  نفتوزارت  به منبع،ي کاربر به توجه با آب منابع به پساب هیتخلي ها استاندارد

 .گردد آور الزام مربوط کار مانیپي برا پساب هیتصف حداقل زانیم تا استي ضرور

 هاي منابع آب مالحظات فنی عبور خطوط لوله از حریم -3-2-2-1

 باشند: هاي منابع آب هستند به شرح زیر می که در ارتباط با اجراي خطوط لوله در حریم IPSبندهایی از استاندارد 

 IPS-C-PI-140/2استاندارد  -

 حـال  در لولـه  خـط  میحـر  در آالت نیماشـ  و هیـ نقل لیوسـا  تـردد  مورد در الزم دستورات بند نیا در -)b-5( بند •

 ارتبـاط  در آب منـابع ي هـا  میحـر  تر بیش تیحساس بر دیکامنظور ت ي بهبند کردن اضافه. است شده آورده احداث

 .استي ضرور اجرا، مرحلهي ترددها با

 بـه  دبایـ  بنـد  ایـن  مطـابق  آب منـابع  کنـار  در نشـت  محل به آسان و سریع دسترسی منظور  به -)d-1-1-6( بند •

 از نشـتی  مـواد  مشـکل  بـروز  صـورت  در کـه  نقـاطی ( آب منـابع  بر مشرف نقاط یا و آب منابع با لوله تالقی محل

 )لوله خط کار پیمان وظایف از( شود احداث دسترسی جاده) شد خواهد آبی منابع واردها  آن

 رودخانـه  حـریم ( رودخانـه  از عبـور  نقـاط  در را اراضـی  تملـک  اسـت  موظف طرح مجري بند این مطابق -)7( بند •

 دبایـ شـده   انجـام  اقـدامات  چنین هم. نماید تامین خود هزینه به را نقاط این امنیت و داده انجام) است نشده دهید

 نـاظر  مهنـدس ییـد  ات مورد کامل طور  به باید ز،ین 1ییاجرا جزییات و ها نقشه. گیرند صورت ناظر مهندسیید ات با

 .باشند دسترس در همواره و گرفته قرار

 

 

 

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

حتمـا بـر    دبایـ  آب منـابع  از عبور در خاك پوشش عمق حداقل که است شده اشاره بند این در -)Note 2-7( بند •

 .باشد اجرایی هاي نقشهاساس 

 IPS-C-PI-140/7استاندارد  -

 در چنـین  هـم . شـود  گرفتـه  نظـر  در نبایـد  خمـی  گونه هیچ شوند داده بتنی پوشش است قرار که ییها لوله براي •

 اضـافه  فشـار  هرگونـه  از تـا  کنـد  پیروي رودخانه مقطع عرضی طبیعی هاي انحنا از بایستی لوله ها رودخانه از عبور

 .شود جلوگیري لوله به

 IPS-C-PI-140/8استاندارد  -

 ژهیـ و  بـه  اسـت؛  بـاز  هـا  آن انتهاي و نداشته قرار برداري بهره مرحله در حاضر حال در که هایی لوله -)4-3-2( بند •

 پوشـانده  يثرومـ  نحـو  بـه  مخصـوص  هـاي  کالهـک  لهیوسـ   به دیبا...  و ها جاده آبی، منابع با برخورد هاي محل در

 .شوند

 داده هـل  یـا  و 1نشـده  کشـیده  مقطـع  یـک  از عبور براي ضروري موارد در جز دار پوشش هاي لوله -)10-2-3( بند •

 در لولـه  خـط  بـه  آسـیب  هرگونـه  از تـا  گـردد  اجرا مناسب صورتی به لوله پوشش باید اجباري موارد در و 2دنشون

 .شودي ریجلوگ شدن داده هل یا شدن دهیکش اثر در برداري بهره یا و اجرا زمان

 شـدن  ناپـذیر  نفـوذ  از آبـی،  منبـع  یـا  رودخانـه  بـا  تقـاطع  یک طرف دو در لوله خط شده دار پوشش قسمت بستن از قبل

 مـتن  در و بنـد  نیـ ا در آن فنـی  مـوارد  کـه  شـود  حاصـل  اطمینـان  الکتریکـی  آزمایشات طریق از پوشش، و لوله میان فاصله

 .است شده داده توضیح استاندارد

 IPS-C-PI-140/10استاندارد  -

 .کند می بیان 3منابع آبیها یا  آبراهه از عبور نقاط در را لوله کردن مدفون از قبل اساسی هاي کنترل بخش این

 مهنـدس  از ییـد ات دریافـت  از قبـل  کار پیمان توسط کار این انجام اما گیرند قرار خاك زیر عایسر دبای لوله خطوط •

 خـارج  حتـی  و لولـه  روي خـاك  برداشـتن  درخواسـت  دتوان می ناظر مهندس انجام صورت در و است ممنوع ناظر

 .کند صادر را آن کردن

1- Pull 
2- Push 
3- Waterways 
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 الزم اقـدامات  بایـد  دارد وجـود  لولـه  خـوردگی  احتمـال  کـه  مـواردي  و رودخانه از لوله عبور محل در -)1-5( بند •

 یـا  ماسـه  هـاي  کیسـه  بـا  را لولـه  روي خـاك  بایـد  مجـري  منظـور  همـین  به. پذیرد انجام لوله محل تقویت براي

 .کند متراکم یخوب  به را لوله روي الیه زمین طبیعی سطح تا و نموده تقویت سیمان و ماسه هاي کیسه

 IPS-C-PI-140/11استاندارد  -

 .است آبی منابع ازجمله مختلف موانع از لوله خطوط به مربوط ساخت مالحظات و ها دستورالعمل شامل بخش این

 بـراي  هواشناسـی  و ژئولـوژیکی  هیـدروگرافی،  مطالعـات  انجـام  لزوم بر اي اشاره خالصه طور  به بند این -)2( بند •

 ایـن  مـورد  در نـاظر  مهنـدس  ییـد ات دریافـت  از قبـل  کـه  شـده  اشـاره  بند نیا در ضمنا. دارد عبور مقاطع تمامی

 .بود نخواهد جایز اقدامی هرگونه انجام اجرایی هاي نقشه پیرامون چنین هم و مطالعات

 بزرگي ها رودخانه و ها دریاچه از عبور -

 تـداوم  کننـده  کنتـرل  عامـل  صحت کلیه مشخصـات تایید  ها، دریاچه و بزرگي ها رودخانه از عبور در -)1-5( بند •

 .است برداري بهره و اجرا

ي هـا  روش تقـاطع،  محـل  یـا  رودخانـه  ازي عبـور  الیسـ  سـرعت  و گـذر  محل عمق و عرض به بسته -)2-5( بند •

 مقطـع  در لولـه  ابانـدن وخی سـنت ي هـا  روش یـا  و مقطع ریز از لوله دنیکش سکو، از استفاده لیقب از عبور مختلف

 .شد خواهد استفاده

 .شوند دار پوشش و زیتمی نیرزمیز لوله خطوط مشابه یستیبا آب ریز لوله خطوط -)5-5( بند •

 فـرو  بـه  منجـر  کـه ی اضـاف ي ها تنش برابر در لولهي ریقرارگ عدمي برا الزم توجهات دیبا اجرا، هنگام -)6-5( بند •

 .رندیگ صورت شد، خواهندي ا رهیدا حالت از خروج اثر در لوله کمانش یا ختنیر

 محـل  در لولـه ي ریـ قرارگ از قبـل ی سـت یبا رودخانـه  ازي عبـور  مقطع در لوله خطي ها جوشی تمام -)7-5( بند •

 .رندیگ قراری کیدرواستاتیه شیآزما شیپی وگرافیراد تست مورد ،نظر مورد

 برابـر  دري ریـ قرارگ یـا  و البیسـ  برابـر  در مقاومـت ي بـرا ی ستیبا ها رودخانه ازي عبور مقاطعی تمام -)8-5( بند •

 .شوند محافظتی خوردگ وی زدگ زنگ

 ها لیمس از عبور -

 مـورد  در معمـول  مـوارد  مشـابه  کـم،  بـده  باي ها آبراهه ای یفصلي ها رودخانه و ها لیمس از عبوري برا -)1-6( بند •

 2/1 از دیـ نبای طیشـرا  چیهـ  در لولـه ي باال خاك پوشش مقدار که این جز به شد خواهند اجرا لوله خطوطي اجرا

 .باشد تر کم متر

 بـزرگ ي هـا  رودخانـه  مـورد  در نـرخ  نیـ ا( گـردد  یمـ  نییتع ناظر مهندس توسط جوشی بازرس نرخ -)3-6( بند •

 )است بوده درصد 100
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 .بود نخواهد ازین مورد مقاطع نیا مورد در) فشار تست( شیآزما شیپ -)4-6( بند •

ي هـا  زهکـش ( هشـتم  و) ها قنات( هفتم ،)ها لیمس( ششم ،)ها رودخانه( پنجم يها بخش در اجرایی فنی مشخصات کلیه

 .است آمدهی) اراض

 IPS-C-PI-270 (1)استاندارد  -

ی آبـ  مراکـز  و هـا  رودخانـه  با لوله خطوط تقاطع محل در جوشی نیبازب -)Category 1-part C - 3-5-8( بند •

 .ردیپذ انجام کامل صورت به ها جوش درصد 100ي برای ستیبا

 IPS-C-PI-370 (1)استاندارد  -

 محـل  در هـا  لولـه ي اجـرا  از بعـد  فشـار ي هـا  تست انجام به مربوط ژهیو مالحظات -)6-1-6( و) 5-1-6ي (بندها •

 .شوند می شامل را) ها رودخانه( آب منابع با تقاطع

 لولـه  خطـوط ی نیبـازب  و تسـت  ویـی  اجرا اتیـ عمل در اسـتفاده ي برا که است شده اشاره بند نیا در -)5-7( بند •

 .استی نیرزمیز آب منابع به نسبت ها رودخانه وی سطح آب منابع از استفاده بر حیترج

ی سـت یبا لولـه  خطـوط  احـداث یی اجرا اتیعملي برا ،یآب منبع هر از برداشت هرگونه از قبل ماه کی -)8-7( بند •

 .شود افتیدر مجوزی خصوص وی دولت از اعم صالح يذ مراجع از

 در) هـا  رودخانـه ی (سطحي ها آب از استفاده صورت در که آمده است بند نیا در) 5-7( بند به باتوجه -)13( بند •

 ،)inhibitorی (خـوردگ  از کننـده  يریشـگ یپ مـواد  شـامل ی باتیترک وجود احتمال به توجه با ،ها لوله تست اتیعمل

hydrazine، ammonia یا/و magnetie، منـابع  ریسـا  یـا  رودخانـه  بـه  ها پساب نیا هیتخل ،يدیتولي ها پساب در 

 .ردیگ صورت موردنظری آب منبعي استانداردها مطابق آب،

 IPS-C-TP-820استاندارد  -

 .شود نصب دیبا عبور محل طرف دو در آب منابع از عبور محل در کیکاتد حفاظت -)3-5-2-6( بند •

 آب و خـاك  از نمونـه  گـرفتن  ،رودخانـه  محـل  در کیکاتـد  حفاظـت  زاتیـ تجه نصـب ي بـرا  -)1-2-6-10( بند •

 .استي ضرور رودخانه

 IPS-E-TP-270استاندارد  -

 .کند یم بحث خطوطي ها پوشش نحوه خصوصدر استاندارد نیا

ي هـا  تیـ موقع نیـ ا از کـه ی آبـ  مراکـز  از عبـور  که ها لوله پوشش مورد دریی ایجغراف مالحظات -)14-1-8( بند •

 .استیی ایجغراف خاص
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 IPS-E-TP-820استاندارد  -

 .دارد ارتباط و خطوط کیکاتد حفاظت به استاندارد نیا

 یـک  آهـن  راه لیـ ر و جـاده  از لولـه  خـط  عبـور  محـل  دری سـت یبا کـه  است شده اشاره بند نیا در -)7-10( بند •

 منـابع  از عبـور  نقـاط  بـه ي ا اشـاره  امـا  شود احداث موردنظر مقطع در لوله خط کیکاتد حفاظتي برا 1شگاهیآزما

 .است نشدهی آب

 است. یها از سوي مجري خط لوله الزام محیطی بوده که رعایت آن موارد فوق برخی از مالحظات فنی و زیست

 منابع آبیهاي  از حریمعبور خطوط لوله محیطی  زیستمالحظات  -3-2-2-2

ایـن   بخشـی از  را داشـته باشـند.  ت حـوادث  اخسـار افـزایش  آمـادگی الزم بـراي جلـوگیري از    بایستی مجریان خط لوله 

 .شود میکلی شامل موارد زیر است اما تنها به این موارد محدود ن صورت بهاقدامات 

 یطیمح ستیزی عموم مالحظات -

 برسد حداقل به رودخانه داخل در پروژهي اجرا زمان مدت •

 گردد حداقل طیمح به بیآس تا شودي ریگ بهرهیی اجراي ها روش نیتر مناسب از •

 یـا  شـده ي خـوددار ی سـاختمان ي ها فعالیت از آن میحر و رودخانه جانداران دمثلیتول مشخصی زماني ها بازه در •

 .گردند محدود ها فعالیت نیا

 يال و گل به آب شدن آلوده ازي ریجلوگ و آب داشتن نگه زهیپاک •

 رودخانه میحر و بستر راتییتغ رساندن حداقل به •

 رودخانه میحر و بستر شیفرسا رساندن حداقل به •

 يحفار رسوبات وي ال و گل انیجر کنترل •

 دست نییپا در رود انیجر مداوم شیپا •

 رودخانه بستر در کار زمان در ها یماه وآمد رفت انیجر در تداخل عدم •

 بـه  احـداث  اتیـ عمل اتمـام  از پـس  رودخانـه ی کیدروژئولوژیـ ه وی کیدرولوژیـ ه ،یکیدرولیـ ه طیشـرا  بازگرداندن •

 آن هیاول طیشرا

 رودخانه طیمح به آالت نیماش سوخت اي یحفار رسوبات وي ال و گل هرگونه نشدن وارد از نانیاطم •

 ودهمحدی اصلي اجزا بهي جد و یدائمي ها بیآس نشدن وارد از نانیاطم •

 که عبارتند از: چنین در زمان اجرا باید مالحظات متعددي عالوه بر موارد فوق در نظر گرفته شود هم

1- Test station 
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 لوله خط عبور محلیی جانما -

 صـورت  در. شـود  گرفتـه  نظـر  در دیبا منطقه آن خاصی طیمح ستیز مالحظاتیی جانما اتیعمل انجام زمان در •

 .شود استفاده دیبا تجربهي دارا مشاوره خدمات از دیبا ازین

 محـل  انتخـاب  از. باشـد  عبـور  محـل  در اطراف مناطق و هابیش طیشرا گرفتن نظر در با دیبا عبور محلیی جانما •

 از لولـه ي عبـور  مقطـع  امکـان  صـورت  در .شـود  زیـ پره دیـ با داریـ پا ریـ غ منـاطق  یـا  و کیـ باري ها محل در عبور

 .شودیی جانما رودخانه بر عمود رودخانه

. شـود  حاصـل  نـان یاطم دیـ با لولـه یی جانمـا  زمـان  دری مهندسي ها فعالیتي برا ازین موردي فضا زانیم وجود از •

 .شود زیپره مجاور مناطق در تیفعال از تا شوند مشخص کامال دیبا تیفعالي فضاي مرزها

ي دپـو  وی اتیـ عمل کارگـاه  محـل  نیبـ  فاصـله  متر 10 حداقل دهد می اجازه منطقهی توپوگراف طیشرا که یدرصورت •

 .شود گرفته در نظر رودخانهي ها کناره و آالت نیماش و زاتیتجه

 .شود گرفته نظر دری حداقلصورت  به زاتیتجهي دپو وی اتیعمل کارگاه محلیی برپاي برا ازیي موردنفضا زانیم •

 هـا  نشـانه  و عالیـم  بـا  و نیـی تع واضـح  صـورت  بـه  حسـاس ي هـا  بخش یا مناطقی ستیبا لوله، خط عبور محل در •

 د،یینما مشخص

 .شود هیته مصور گزارشی ستیبا شوند محافظت دیبا که منطقه در بارزي ها ویژگی تمام از •

 لوله خط از عبور احداث و ساخت محل کردن زیتم -

 رودخانـه  سـاحل  یـا  اطـراف ي ها بیش شیفرسا شیافزا سبب دتوان می رودخانه از لوله خط عبور محل کردن زیتم •

 پـاك  مخـرب  هـاي اثر از کاسـتن  منظـور  بـه  ریز مالحظات. شود آب حرکت ریمس در مانع جادیا وي گذار رسوب یا

 در عبـور  زمـان  در دیـ با) رودخانـه  دري گـذار  رسـوب  و شیفرسا شیافزا( لوله خط عبور محل اطراف مناطق کردن

 .شود گرفته نظر

o شود انجام دیبا اتیعمل شروع از قبل ،شودي ساز پاك دیبا کهی مناطق تمامي گذار پرچم و کردن مشخص. 

o رساند حداقل به دیبا شیفرسا ازي ریجلوگي برا را اطراف مناطقي ساز پاك زانیم. 

o ریسـا  از اسـتفاده . شـود  اسـتفاده  اطـراف  يهـا  بیدرشـ  حرکتي براي ریزنج چرخ آالت نیماش از امکان حد تا 

 .رساند حداقل به را آالت نیماش

 اتیـ عمل از قبـل ی کوتـاه ی زمـان  فاصـله  در و شـود  انداختـه  ریخاتـ  بـه  امکان حد تا رود اطراف مناطقي ساز پاك •

 .شود انجام
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 منطقه خاكیی جا هجاب -

 آب انیـ جر کـردن  محـدود  یـا  مسـدود  ش،یفرسـا  زانیـ م شیافـزا  سـبب  دتوانـ  مـی  منطقـه  زیخ حاصل خاك ییجا هجاب

 زیـ خ حاصـل  خـاك یی جـا  هجابـ  زمـان  در ریـ ز مالحظـات . شـود  لوله خط احداث از بعدی اهیگ پوشش ایاح عدم یا رودخانه

 .شود گرفته نظر در دیبا منطقه

 .شودي ریجلوگ آن زدن یخ از و شده داري نگه خشکی محل در شده جابجا خاك امکان صورت در •

 و شـود  انداختـه  ریخاتـ  بـه  رودخانـه ی ساحل مناطق و اطرافي ها بیش ها، دشت البیس يبردار خاك امکان حد تا •

 .شود انجام اتیعمل شروع از قبل از قبل درست

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

 .نگردد یزدگ خی دچار خاك که باشد یطیدر شرا خاك کندن •

 قـرار  بـاالتر  آب سـطح  از و نشـده  مخلـوط  مصالح ریسا با که يا گونه به شود دپوی مناسب محل در شده کنده خاك •

 در زاتیـ تجه و افـراد  تـردد  معـرض  در یـا  و باشد نداشته قرار رودخانه اطراف يها رواناب حرکت ریمس در تا ردیبگ

 .شودي ریجلوگ آن شدن شسته و شیفرسا از و نباشد کارگاه محل

 هـا  فعالیـت  زمسـتان  فصـل  در یـا  و مانـد  خواهدی باق خود حال بهي ادیز زمان مدت شده کنده خاك که یدرصورت •

 .شود محافظت پوشش کی لهیوس  به کامال ،شود می انجام

 .نشود وارد خاك بهی بیآس تا گردد موکولي گرید مناسب زمان به و متوقف کندن اتیعملی بارندگ مواقع •

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

شـود. بـراي ایـن     تـامین رودخانـه   دسـت  نییپـا جریـان  نصب لوله در عبور از رودخانه  اجراي عملیات هنگامباید  •

نبایـد   شـود  مـی پمـپ   دسـت  نییپـا آبی که بـه سـمت   باید توجه داشت که از پمپ استفاده کرد.  توان یممنظور 

 رودخانه شود. دست نییپاسبب فرسایش 

 برداري) مدیریت ریسک حوادث آلودگی نفتی پس از اجرا (بهره -3-2-3

خـط   بـرداري  بهـره  حوادث منجر به آلودگی نفتی در منابع آب در محل برخورد حریم منبـع بـا خطـوط لولـه، در مرحلـه     

برداري غلـط واقـع خواهنـد شـد؛ امـا       پیوندند. این حوادث ناشی از طراحی نادرست، اجراي ناصحیح و یا بهره لوله به وقوع می

 ثرند.وهاي فیزیکی و قانونی در کاهش حوادث در این دوره م درهرحال پایش مستمر و مداوم و اعمال برخی از محدودیت

 پایش مستمر -3-2-3-1

هـاي دیگـر،    ها و یـا تقـاطع   اي نسبت به سایر حریم در حریم منابع آب به مالحظات ویژهپایش مستمر خطوط لوله نفت 

هـا و   لفـه وثر و بـه هنگـام اسـت. م   وپـایش مـ   جـه یدهنده کاهش ریسک نشت نفت درنت نیاز دارد. تجارب موفق جهانی نشان

هـاي   ا ایـراد وارده عـدم تفـاوت میـان لولـه     ، امـ اند شده  هیو توص گرفته قرار یهاي پایش در استانداردهاي ایران موردبررس روش
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قـرار گیرنـده در    و یـا اصـوال عـدم اشـاره بـه خطـوط لولـه        و غیـره آهن  هاي گذرنده از جاده، ریل راه و لوله یگذرنده مراکز آب

نشـت نفـت از    کـه  یوزارت نفت مبنی بر حفاظت از خطوط لوله اسـت، درحـال   طرفه کیحریم منابع آب است. علت، دیدگاه 

هـا و اسـتانداردهاي    تواند عواقب و نتـایج متفـاوتی بـه دنبـال داشـته باشـد. دسـتورالعمل        ، بسته به محل وقوع نشت میلوله

 اند. آمده 1هاي پایش خطوط لوله انتقال نفت در پیوست  مرتبط با سیستم

 اي پایش دوره -3-2-3-2

نحـوه ثبـت و بایگـانی اطالعـات     اي نیز وضعیتی مشابه پایش مستمر داشـته و تعیـین دوره بازگشـت پـایش،      پایش دوره

 در نظر گرفته شوند. بایدو نوع پایش نکاتی است که  هاي حساس براي پایش برداشتی، تعیین محل

هـاي   دار هسـتند. پـایش   اي را عهـده   هـاي مسـتمر و دوره   بردار از خطوط لوله، وظیفه انجام پـایش  هاي بهره عموما سازمان

تـري نیـز در مقایسـه بـا      بـري بـیش   باشـند کـه هزینـه و زمـان     تـري مـی   هاي بـیش  تر و شامل بررسی اي معموال مفصل دوره

هاي مختلف خطـوط انتقـال بسـته بـه ماهیـت و کـارکردي کـه دارنـد،          هاي مستمر دارند و از طرفی ممکن است بخش پایش

 اي مجزایی را نیاز داشته باشند.  هاي پایش دوره  برنامه

 برنامه مدیریت خوردگی -3-2-3-3

خوردگی شاید در قالب استاندارد قرار نگیرد امـا تـدوین دسـتورالعملی بـراي برنامـه مـدیریت خـوردگی و        برنامه مدیریت 

هاي مدیریت خوردگی بر اساس میزان اهمیت در مقـاطع مختلـف در طـول مسـیر لولـه، امـري ضـروري اسـت. ایـن           سیستم

 تواند باشد: برنامه شامل مراحل زیر می

 ی)آب مراکز میحر ازجمله( حساس مقاطع در یا و لوله طرخیمس طول دري ریپذ بیآسی ابیارز –

 شیپاي ها روشي ریکارگ  به –

 ها دادهی گانیبا و ثبت –

 یخوردگ با مقابلهي ها روش يریکارگ  به –

هـاي مبتنـی بـر نتـایج      برداري، انجام برخی از تحلیل روش مدیریت ریسک شکست خطوط لوله در مرحله بهره نیثرتروم

 پایش و محاسبه احتمال شکست است.

دیگـر تصـویري از ریسـک را بـه      معمول شامل برآورد متغیرهایی است که در ترکیب بـا یـک   طور  فرآیند تحلیل ریسک به

شده معتبر خواهد بود. بدین   نظر، تعدد و دقت برآورد انجام ارزیابی ریسک در محدوده مورد گذارند. بسته به اهمیت نمایش می

نظر و حساسیت منطقه خواهد بود.  ، زمان، دقت مورد ریسک شکست خط لوله در یک منطقه تابعی از هزینه  معنی که برآورد

 :تواند باشد رخوردار بوده و تابع عوامل زیر میهاي منابع آب از اهمیت باالیی ب برآورد ریسک شکست خط لوله در حریم

 نظر موردنوع مصارف مرتبط با منبع آبی  –

 مشخصات خط لوله (سن، جنس، ماده انتقالی و...) –
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 (رژیم هیدرولیکی و هیدرولوژیکی) نظر موردمشخصات منبع آبی  –

 مشابه) آهن یا مسیرهاي  هدر منطقه، عبور جاده، را وآمد رفتعوامل محیطی (نوع سکونت و  –

 شرایط آب و خاك (میزان خورندگی) –

شـرایط خـط لولـه و منبـع آبـی       که  ينحو  باتوجه به موارد ذکرشده، فرآیند تحلیل ریسک بایستی جامع و کامل باشد، به

خوبی تبیین نماید. شناخت پارامترهاي فوق عالوه بر نمایش شـرایط موجـود در طراحـی برنامـه مـدیریت        را به یبررس مورد

 ثر خواهد بود.وحوادث شکست احتمالی نیز م بحران

 هاي تحلیل ریسک گام -3-3

 شود. هاي زیر براي انجام فرآیند تحلیل ریسک پیشنهاد می گام

هـا یـا قـوانین     اي از الگـوریتم  لوله شامل مجموعـه   هاي ارزیابی ریسک خطوط مدل سازي ریسک: مدل -گام اول –

لولـه تعیـین خواهنـد      هـا، میـزان ریسـک را در طـول خطـوط      هستند که از اطالعات موجود و ارتباطات میان داده

شـامل مـدل ماتریسـی، مـدل      هـا  آنتـرین   تـرین شـکل تـا پیچیـده     هاي ارزیابی ریسـک از سـاده   انواع مدلکرد. 

 .باشند میاري گذ تی و مدل شاخصاحتماال

 تعـدادي  انتخـاب  براسـاس  کـه  اسـت  گـذاري  شاخص مدل لوله، خطوط در ریسک ارزیابی براي مدل ترین معمول

 بنـدي  بخـش  براسـاس  نظـر  مورد هاي شاخص که یهنگام یوزن ده نیا. کند می کار ها آن به یازدهیامت و شاخص

 شـده،  روش ایـن  کـاربرد  افـزایش  سـبب  کـه  عـواملی  تـرین  مهم از. بود خواهد متغیر لوله خط براي گرفته صورت

 :کرد اشاره ریز موارد به توان می

 گویی پاسخ سرعت •

 بـه  توجـه  بـدون  و مرتـب  صـورت  بـه  اطالعات برداشت و بوده مداوم پایش انجام که یدرصورت( بودن هزینه کم •

 )گیرد انجام ارزیابی انجام

 بودن جامع •

 میتصم پشتیبان سیستم یک عنوان  به کردن عمل تیقابل •

 شکست سکیر سازي کمییی توانا •

تواند شامل کلیـه مـوارد مربـوط بـه یـک خـط لولـه از         اطالعات می ها: داده يساز آمادهو  آوري جمع -گام دوم –

هاي مربوط به زمان سـاخت از نحـوه طراحـی تـا اجـراي       هاي مربوط به بازدیدها، اطالعات و داده قبیل تمامی داده

داري خـط، حـوادث    بـرداري و نگـه   ا، وضعیت محیط اطراف خطوط لوله، تاریخچه نحوه بهرهه خط و تغییرات نقشه

هـاي   بـه تولیـد سـري    ها نیـز فعـالیتی اسـت کـه منجـر       سازي داده گذشته در طول خط و سایر موارد باشد. آماده

 شود. زمانی از اطالعات فرآوري شده، براي استفاده در مدل ارزیابی ریسک می
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نـدرت ثابـت اسـت،      ریسـک حادثـه در طـول خطـوط لولـه بـه       کـه  ییجـا  ازآن بندي خط لوله: بخش -گام سوم –

توانـد   بنـدي مـی   ثر خواهـد بـود. ایـن تقسـیم    وهاي مختلف در ارزیابی ریسـک مـ   بندي خطوط لوله به بازه تقسیم

 براساس موارد زیر باشد:

 است (دینامیک)ثابت  ها آنخطوط لوله به مناطقی که پارامترهاي ریسک در  بندي تقسیم •

 هاي قابل مدیریت خط به بازه بندي تقسیم •

 :داشت نظر در دتوان می را ریزي ها اریمع آب منابعي ها میحر با ارتباط در لوله خط يبند بخشي برا •

 آب؛ منبع میحر در شده واقع لوله خط طول •

 جـنس  رییـ تغ آب، ریـ ز نبـودن  یـا  بودن مدفون لیقب از موردنظر آب منبع با ارتباط در لوله خط طیشرا رییتغ •

 خـط  ازیی هـا  بخـش ( رودخانهی کیدرولوژیه میرژ با ارتباط در لوله خط تیوضع آن،ی خورندگ زانیم و خاك

 ؛)... و باشند داشته قراري شتریب خطر معرض دری البیس طیشرا در است ممکن لوله

 شد؛ خواهد لوله خط اشراف عدم یا اشراف کننده نییتع کهی آب منبع میحر در کیتوپوگراف طیشرا رییتغ •

 .گردند لوله خط دیتهد باعث است ممکن که میحر در قرارگرفته مدفون وی سطحي ها سازه •

 ... و جداره ضخامت رییتغ رآالت،یش خم، وجود لحاظ به لوله خط طیشرا •

 مـورد ي خـط  هـا  بخـش : در این گام مـدل منتخـب بـراي هـر یـک از قطعـات یـا        ها ریسکارزیابی  -گام چهارم –

 .دهد میگرفته و یک امتیاز ریسک را به آن بخش اختصاص  قرار  استفاده 

ي مختلـف خـط   هـا  بخـش با در دست داشتن نتایج حاصل از ارزیابی ریسک بـراي   مدیریت ریسک: -گام پنجم –

نسـانی بـراي مقابلـه بـا ریسـک       بهترین چیدمان تجهیزات و نیروي ا تصمیم، لوله، به کمک یک سیستم پشتیبان

 هاي زیر است: فرآیند مدیریت ریسک غالباً شامل گام خطر انتخاب خواهد شد. در معرضنقاط 

 ها تحلیل داده •

 تجمعی و تعیین روندها صورت به ها ریسکي  محاسبه •

 تدوین یک استراتژي مدیریت ریسک جامع •

 اتاثر کاهشي ها عیین پروژهت •

 ... اگر؟ ي لیست چگونه تهیه •

 انتخاب مدل مناسب ارزیابی ریسک شکست خطوط لوله -3-3-1

هاي منابع آب، مدلی ساده و پرکـاربرد اسـت کـه بـا      ارزیابی ریسک خطوط لوله در حریم شده برايو توصیه   مدل انتخاب

منظـور    احتمالی شکست خط لوله بر سالمت عمـومی و محـیط زیسـت توسـعه داده شـده اسـت. بـه        هايدر نظر داشتن اثر

هـاي ارزیـابی و امتیـازدهی در ایـن مـدل،       نظر، تعریف و تفسیر مجدد برخـی از معیارهـا و مـالك    تطبیق مدل با شرایط مورد
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ثر بـر شکسـت خطـوط لولـه را     وارامترهاي مـ هاي آبی صورت گرفته است. این مدل، مدنظر قرار گرفتن تمام پ مطابق با حریم

 اند. کند. در تبیین ریسک شکست یک خط لوله، معیارهاي منتخب در دودسته اصلی قرار گرفته تضمین می

 خـط  شکسـت  سـبب  ندتوان میی نیب شیپ قابل طور  به که استی عوامل هیکل معرفي ها شاخص شامل :اول گروه –

 حاضـر  مـدل  در هـا  شـاخص  نیـ ا. شـوند  مـی  بـرداري  بهـره  و اجـرا  ،یطراحـ ي پارامترهـا  شـامل  عمـدتا  که شوند

 .شد خواهند منجر شکست احتمال محاسبه به و شدهي ساز یکم

 خواهـد  برخـوردار یی بـاال  تیـ اهم از آب منـابع  مـورد  در کـه  هستند شکست جینتا ازی لیتحل شینما :دوم گروه –

ـ  قابـل ی فعل طیشرا در ها شاخص از گروه نیا .بود مـورد ی فـ یک صـورت   بـه  حاضـر  مـدل  در و نبـوده  شـدن  یکم 

 .اند گرفته قراری بررس

 ) خواهد بود.1-3مجموع فرمول برآورد ریسک به شکل رابطه ( در

 

 آن دهنده تشکیلرد ریسک شکست خطوط لوله و اجزاي وساختار برآ -4-3شکل 

 اجزاي مدل برآورد احتمال شکست -3-3-2

ناشـی از آن بـر    هـاي چارچوب کلی ارزیـابی ریسـک خطـوط لولـه در برابـر حـوادث مختلـف و اثر        عنوان به )4-3(شکل 

 عنـوان  بـه . ایـن نمـودار جـداي از نمـایش کلیـات و مراحـل انجـام کـار         اسـت  هـا  آنسالمتی جوامع انسانی و محیط زیست 

هـا   هـر یـک از شـاخص    دهنـده  لیتشـک رود. اجـزاي   به کـار مـی   ازیموردنهاي  لیستی براي کنترل محاسبه کلیه شاخص چک

 ) در نمودار فوق به شرح زیر خواهد بود.تر روشنرنگ (

 سوم عامل شاخص -1
 % 20 ازیامت 20 تا 0 از پوشش عمق حداقل -الف
 % 20 ازیامت 20 تا 0 از تیفعال سطح -ب
 % 10 ازیامت 10 تا 0 از یسطح رو اتتاسیس -ج
 % 15 ازیامت 15 تا 0 از خط تیموقع -د
 % 15 ازیامت 15 تا 0 از یعموم آموزش - ه
 % 5 ازیامت 5 تا 0 از لوله خط میحر طیشرا -و
 % 15 ازیامت 15 تا 0 از یزن گشت -ز
  -------------------------------- 
 %100 ازیامت 100 تا 0 از  
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 یطراح شاخص -2
 % 35 ازیامت 35 تا 0 از یطراح نانیاطم بیضر -الف
 %  15 ازیامت 15 تا 0 از یخستگ -ب
 % 10 ازیامت 10 تا 0 از قوچ ضربه لیپتانس -ج
 % 25 ازیامت 25 تا 0 از یطراحی کپارچگی -د
 % 15 ازیامت 15 تا 0 از نیزم حرکات - ه
  --------------------------- 
 %100 ازیامت 100 تا 0 از  

 یخوردگ شاخص -3
 ي جو عوامل اثر دری خوردگ -الف

 ازیامت 5 تا 0 از جو معرض دري ریقرارگ -1-الف 
 ازیامت 2 تا 0 از يجو طیشرا -2-الف 
 ازیامت 3 تا 0 از يجو پوشش -3-الف 
  ---------------------------- 
 %10 ازیامت 10 تا 0 از  

 ی داخلی خوردگ -ب
  ازیامت 10 تا 0 از محصولی خورندگ زانیم -1-ب 
 ازیامت 10 تا 0 از یداخل حفاظت زانیم -2-ب 
  --------------------------- 
 %20 ازیامت 20 تا 0 از  
  زیرسطحیی خوردگ -ج
 ازیامت 20 تا 0 از سطح ریز طیمح -1-ج 
 ازیامت 15 تا 0 از خاكی خورندگ -1-1-ج     
 ازیامت 5 تا 0 از یکیمکانی خوردگ -2-1-ج     
 ازیامت 25 تا 0 از کیکاتد حفاظت -2-ج 
 ازیامت 15 تا 0 از ياثرگذار سطح -1-2-ج     
 ازیامت 10 تا 0 از تداخل لیپتانس -2-2-ج     
 ازیامت 25 تا 0 از )Coating( پوشش -3-ج 
 ازیامت 10 تا 0 از پوشش تناسب -1-3-ج     
 ازیامت 15 تا 0 از طیشرا -2-3-ج     
  --------------------------- 
 %70 ازیامت 70 تا 0 از  

 نامناسب برداري بهره شاخص -4
 ی طراح -الف

  ازیامت 4 تا 0 از خطرات نییتع -1-الف 
 ازیامت 12 تا 0 از MAOP لیپتانس -2-الف 
 ازیامت 10 تا 0 از یمنیاي ها ستمیس -3-الف 
 ازیامت 2 تا 0 از مصالح انتخاب -4-الف 
 ازیامت 2 تا 0 از ها کنترل -5-الف 
  --------------------------- 
 %30 ازیامت 30 تا 0 از  

  اجرا -ب
  ازیامت 10 تا 0 از یبازرس -1-ب 
 ازیامت 2 تا 0 از مصالح -2-ب 
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 ازیامت 2 تا 0 از )joiningي (جوشکار -3-ب 
 ازیامت 2 تا 0 از يبسترساز -4-ب 
 ازیامت 2 تا 0 از )handling( کارگیري به -5-ب 
  ازیامت 2 تا 0 از پوشش -6-ب 
  --------------------------- 
 %20 ازیامت 20 تا 0 از  
  برداري بهره  -ج
 ازیامت 7 تا 0 از ندهایفرآ -1-ج 
 ازیامت 3 تا 0 از SCADA -2-ج 
 ازیامت 2 تا 0 از )drug testing( -3-ج 
 ازیامت 2 تا 0 از یمنیا تامین برنامه -4-ج 
 ازیامت 5 تا 0 از یدانیم مطالعات وي بردار نقشه -5-ج 
 ازیامت 10 تا 0 از آموزش -6-ج 
 ازیامت 6 تا 0 از یکیمکان مشکالت ازي ریشگیپ -7-ج 
  --------------------------- 
 %35 ازیامت 35 تا 0 از  
  داري نگه  -د
  ازیامت 2 تا 0 از یگانیبا -1-د 
 ازیامت 3 تا 0 از يبند زمان -2-د 
 ازیامت 10 تا 0 از ندهایفرآ -3-د 
  --------------------------- 
 %15 ازیامت 15 تا 0 از  

---------------------------------------------------------------------------------- 
 ازیامت 400 تا 0 از مجموع شاخص کل  

 ارزیابی ریسک شکست خطوط لوله -3-3-3

دو مرحلـه اساسـی، محاسـبه احتمـال شکسـت و       شـامل  26در صـفحه  ) 1-3(ارزیابی ریسک شکسـت براسـاس رابطـه    

از زمـان احـداث    هـا  مـدت  کـه  توجـه بـه ایـن   پذیري منبع پذیرنده آالینده) است. بـا   تعیین میزان خسارات محتمل (آسیب

گـذرد و شـرایط رعایـت حـریم و تملـک       هاي منابع آب برخـورد دارنـد، مـی    اي از خطوط لوله کشور که با حریم بخش عمده

 ها الزامی است. است، برآورد ریسک شکست در مورد آن ها رعایت نشده آن اراضی در مورد

کـه یکـی از    هاي برآورد ریسک در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. با توجـه بـه ایـن    لیست این روش در قالب چک

صـورت عـدم   بـرداري، در   اجزاي تعیین ریسک شکست خط لوله شاخص طراحی است، در مورد خطـوط لولـه در حـال بهـره    

کارشناسـان طـراح یـا مجـري خـط) در       احـ یترجهاي طراحی و اجرایی خط، دریافت نظرات کارشناسـی (  نقشهدسترسی به 

 خواهد بود.امتیازدهی الزامی 

 برآورد احتمال شکست خط لوله -3-3-3-1

سوم، شاخص خـوردگی، شـاخص طراحـی و     خص عاملابه کمک چهار شاحتمال شکست خط لوله  )5-3(مطابق شکل 

 محاسبه است. قابل نامناسب برداري بهرهشاخص 
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 آن دهنده تشکیلساختار برآورد ریسک شکست خطوط لوله و اجزاي  -5-3شکل 

 هـاي ارائـه   لیسـت  اند. براي پر کـردن چـک   شده  هاي فوق ارائه برآورد امتیاز هر یک از شاخصمنظور  زیر به يها ستیل چک

 است. ضروري 2شده، مطالعه پیوست  

 ل سومشاخص عام -1

ص
اخ

ش
 

مل
عا

 
وم

س
 

 تعیین شده ازیامت ازیامت حداکثر يشنهادیاز پیامت محدوده پارامتر

  20 ازیامت 20 تا 0 از پوشش عمق حداقل -الف
  20 ازیامت 20 تا 0 از تیفعال سطح -ب

  10 ازیامت 10 تا 0 از یسطح رو اتتاسیس -ج
  15 ازیامت 15 تا 0 از لوله خط محل -د
  15 ازیامت 15 تا 0 از یعموم آموزش-ه

  5 ازیامت 5 تا 0 از لوله خط میحر طیشرا -و
  15 ازیامت 15 تا 0 از یزن گشت -ز

  100 ازاتیامت مجموع
 

 

 لوله شماتیک شرایط عمق پوشش خط -6-3شکل 

 هشدار!
 حفاري ممنوع

 سطح زمین
 ترین عمق پوششکم

 خط لوله دال بتنی
 نوع عالیم هشدار
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 شماتیک شرایط عمق پوشش خط لوله -7-3شکل 

 حداقل عمق پوشش -الف -1

 يشنهادیپ امتیاز حاتیتوض پارامتر
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 از عبوري خطوطی ازدهیامت روش
 کشتیرانی قابل هاي رودخانه

 اضافه فوق مقادیر به امتیاز این(
 )شد خواهد

 صفر متر 5/1 تا 0 بین آب سطح زیر لوله قرارگیري عمق
 عمق حداکثر( متر 5/1 از شیب آب سطح زیر لوله قرارگیري عمق

 )لنگرها
3 

 7 لنگرها عمق حداکثر از شیب آب سطح زیر لوله قرارگیري عمق
  شده نییتع امتیاز

 کانال کف زیر لوله قرارگیري عمق
 اضافه فوق مقادیر به امتیاز این(

 )شد خواهد

 صفر متر سانتی 60 تا 0
 3 متر سانتی 90 تا 60
 5 متر سانتی 150 تا 90

 7 الیروبی عمق حداکثر تا متر سانتی 150
 10 الیروبی عمق حداکثر از شیب

  شده نییتع امتیاز
 بتنی پوشش

 فوق امتیازات به مجموع امتیاز این(
 )شد خواهد اضافه

 صفر پوشش بدون
 5 پوشش متر سانتی 5/2 حداقل

  شده نییتع امتیاز
  کل شده نییتع امتیاز

در  آن مقدار ترین کم باید پوشش، عمقي برا رابطه نیا در که است ذکر به الزم آید. زیر بدست می رابطه از شاخص ریز نیا امتیاز محاسبه
 .باشد داشته اطمینان آن بودن روز به و بودن دقیق از باید ها یارزیاب در چنین هم. داد قرار را یبررس مورد ي محدوده

 پوشش عمق) m× ( 12/13 =20تا  حداکثر امتیاز
 .است ضروري لوله پوشش براي متر یک عمق حداقل ها نامه آیین از بسیاري توصیه مطابق

 ریسا با معادل خاك پوشش مقادیر
 ها پوشش

 خاکی پوشش متر سانتی 20 متري سانتی 5 بتنی پوشش
 خاکی پوشش متر سانتی 30 متري سانتی 10بتنی  پوشش

 خاکی پوشش متر سانتی 60 بتنی غالف
 خاکی پوشش متر سانتی 60 بتنی دال

 حفاري عملیات کردن متوقف براي) متر سانتی 90 تا 75 عرض به( هشدار نوار لیقب از هشداردهنده عالیم از استفاده
 شبکه و نوار داشتن نظر در ي نحوه

 سوم عامل امتیاز در محافظ
 متر سانتی 9 اضافی پوشش )محافظ( نوار هشدار

 متر سانتی 45 اضافی پوشش )محافظ( هشدار شبکه
 سوم عامل دسترسی براي مانعی آب عمق که اند شده گرفته نظر در این فرض با امتیازات این. شود تر بیش 20 از نباید فوق امتیازات مجموع: تذکر
 .است

 آبسطح 

 ساحل رودخانه
 مشاهده قبلی

 کف رودخانه

 خط لوله
 نما شدهخط لوله رخ

 متر 5/1
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 سطح فعالیت -ب -1

 حاتیتوض شده تعیین وزن پارامتر
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 باال فعالیت سطح با نقاط
 )امتیاز صفر( 

 تیپرجمع مناطق
 وساز ساخت در حال مناطق

 )تر بیش و هفته در تماس 2( لوله خط یافتن بر مبتنی مردمی هاي تماس زیاد تعداد
 باشد ساز خطر که اي جاده یا ریل با تقاطع یا مجاورت

 زیاد تعداد به مدفون اتتاسیس سایر
 وحش اتیح طریق از مداوم هاي تخریب

 معمول لنگراندازي محل
 الیروبی معمول محل

 متوسط فعالیت سطح بای نقاط
 )امتیاز 8( 

 متوسط جمعیتی تمرکز با مناطق
 نیستند دکنندهیتهد که غیرمعمولی ساختمانی هاي فعالیت

 )ماه در عدد 5 از تر کم( لوله خط با برخورد يها گزارش از کمی تعداد
 منطقه در مدفون اتتاسیس کم تعداد

 کم تعداد با جانوران فعالیت از ناشی هاي آسیب

 پایین فعالیت سطح با نقاط
 )امتیاز 15( 

 روستایی مناطق و کم جمعیتی تمرکز با مناطق

 باشند سال در بار 10 از تر کم لوله با برخورد پیرامون گزارشات

 نگیرند انجام منطقه در رسانی آسیب معمول هاي فعالیت
 )لوله زیاد عمق یا سنتی ابزار با کشاورزي هاي فعالیت(

 باشند یم امتیاز 20ي دارا فعالیت بدون مناطق
  شدهتعیین ازیامت

 شود می محسوب کلیدي عوامل از یکی جمعیت فوق، بندي دسته در: تذکر
 است همراه استخر ساخت و سبز فضاي ایجاد حائل، دیوار ساخت فاضالب، و آب چاه حفر باغبانی، حصارکشی،: قبیل از هایی فعالیت با جمعیت(

 )برخوردارند لوله خط با برخورد پتانسیل از که

 رو سطحی اتتاسیس -ج -1

  يشنهادیپ امتیاز حاتیتوض پارامتر
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 10 یرو سطح اتتاسیس نبود
 صفر یرو سطح اتتاسیس وجود
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 5 باشد متر 600 از شیب ها اتومبیل عبور محل تا اتتاسیس فاصله
 2 باشد شده حفاظت متر 2ي   فاصله باي حصار کمک به محدوده
 اتتاسیس و ها اتومبیل عبور محل بین محافظ نرده وجود

 )آهنی لوله جنس از حایترج و متر سانتی 10 ضخامت به( 
3 

 عبور محل و اتتاسیس بین مشابه عملکرد با هایی سازه یا متر سانتی 40 قطر با( درختان از اي دیواره
 )ها اتومبیل

4 

 3 اتتاسیس و ها اتومبیل عبور محل بین) متر سانتی 10 حداقل عرض و عمق به( خندق
 1 هشداردهنده عالیم وجود

  شده تعیین امتیاز
 عملیات یا نقلیه وسایل برخورد شامل مدفون هاي بخش با مقایسه در لوله خطوط یرو سطح اتتاسیس) سوم عامل از ناشی( هاي آسیب: تذکر

 .است کارانه خراب
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 رو سطحی اتتاسیسبرآورد امتیاز پارامتر مثالی از  -8-3شکل 

 محل خط لوله -د -1

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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 لوله خط محل پارامتر امتیاز

 امتیاز 15 مسیر دقیق بودن مشخص
 امتیاز صفر مسیر دقیق نبودن مشخص

  شده نییتع امتیاز

 ستمیس از انتظار مورد مشخصات
 حفاري عملیات آغاز از شیپ استعالم

 شده يزیر برنامه حفاري هاي فعالیت به مربوط اطالعات ذخیره و دریافت براي ظرفیتی
 لوله خطوط هشدار عالیم دقیق جانمایی براي حفاري انجام محل به نیرو اعزام

 الزم هاي آموزش به همراه کامل گذاري عالمت و جانمایی فرآیندهاي انجام
 لوله مشخصات و عمق محل، شامل لوله خطوط دقیق هاي نقشه داشتن

 کار آغاز از قبل) کاران پیمان( حفاران با نیاز مورد جلسات و ارتباطات برقراري
 حفاري هنگام میدانی بازدید

 ها نقشه بودن روز به از اطمینان براي سیستمی
 حفاري اتمام از پس اتتاسیس از بازدید

در  لوله محل تعیین براي هایی روش
 یا اجرایی هاي نقشه وجود عدم صورت

 استعالم به گویی پاسخ سیستم

 RFي جستجوي ها روش
 یسیالکترومغناطي ها روش

 یسیمغناطي ها روش
Vacuum extraction 

 نیزم درون به رادار امواج نفوذ
 یموردبررس محدودهی کیالکتر تیهدا

 GPS از استفاده
 بای ستیبا سامانه نیا. است ضروري حفاري عملیات آغاز از شیپ استعالم براي سیستمی اندازي راه لوله خطوط دقیق محل تعیین منظور به: تذکر
 .باشد استعالمات بهیی پاسخگو آماده وقت تمام صورت به ،ینفتي ها فرآورده و نفت انتقال اتتاسیس از شده روز بهي ها نقشه داشتن دست در

 درخت

150 ft 

 موانع بتنی

بزرگراه
 

 شیرآالت

 امتیاز حفاظت
 درختان

 موانع بتنی
 حصار

 فاصله از بزرگراه
 عالیم

2 
4 
2 
0 
1 
9 
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 آموزش عمومی- ه -1
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  2 یعمومی رسان اطالع
  2 یدولت مقامات با ساالنه مالقات

  2 حفار و کار مانیپی محلي ها شرکت با ساالنه مالقات
  2 یگروهي ها آموزشي برا منظم برنامه

  4 منطقه ساکنان با خانه به خانه تماس
 طهیح با ارتباط در حفاران و کاران مانیپي برا بروشورها و جزوات ارسال

 کیهري کار
2  

  1 کاران مانیپ اتینشر در ساالنه غاتیتبل

  15 مجموع

 .شد خواهد داده حیتوض سوم عامل از لوله خطوط يریاثرپذ زانیم مخاطبان به بروشورها نیا در: تذکر

 شرایط حریم خط لوله -و -1

 يشنهادیپ وزن حاتیتوض پارامتر
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 لیقب از موارد هیکل عالیم. هستند صیتشخ قابل وضوح به ها گر نشان و عالیم و بوده صیتشخ قابل کامال ریمس -یعال
 صیتشخ قابل زین عالمت یک حذف بای حت خط ریمس و داده نشان را... و قطر رییتغ ضخامت، رییتغ جهت، رییتغ

 .است
 ازیامت 5

 باشند، موجود همه عالیم که یدرصورت. ندارد وجود آني روی چندانی اهیگ پوشش و بوده زیتم میحر -خوب
 .داد خواهند قرار اریاخت در خط تیوضع مورد دری خوب اطالعات

 ازیامت 3

 مورد ریمس قیدق نییتعي براي تر بیش عالیم آهن راه و جاده ، رودخانه محل در و نبوده زیتم کامال ریمس -متوسط
 .است ازین

 ازیامت 3

 نییپا از که این یا و نبوده مشاهده قابل باال از و محوشدهی اهیگ پوشش با ریمس نقاط ازی برخ در -متوسط ریز
 ازیامت 1 .ستندین ایگو یا و اند شدهن نصب یخوب به یا عالیم. ستین صیتشخ قابل یخوب به

 ازیامت 1 .ستین صیتشخ قابل لوله خط ریمس -فیضع
  شده نییتع ازیامت

 .است لوله خط میحر بودن دیبازد قابل و بودن دسترس در بودن، ییشناسا قابل زانیمی ابیارزي براي ا سنجه پارامتر نیا: تذکر

 زنی گشت -ز -1

 يشنهادیپ وزن حاتیتوض پارامتر
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 ازیامت 15 روزانه دیبازد
 ازیامت 12 هفته در بار چهار
 ازیامت 10 هفته در بار سه
 ازیامت 8 هفته در بار 2

 ازیامت 6 بار کیي ا هفته
 ازیامت 4 ماه در نوبت 1-4

 ازیامت 2 ماه در بار 1 از تر کم
 ازیامت صفر دیبازد بدون

  شده نییتع ازیامت
 .باشد نشده ارائه لوله تیوضع ازی گزارش ،یطوالنی زمان مدتي برا که یافت خواهدي تر بیش تیاهمی زمانی زن گشت: تذکر
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 :گردند گزارش و گرفته قرار یبررس مورد دیبای زن گشت یک در کهي موارد

 عوامـل  نیتـر  مهـم  از مـوارد  همـه ( هـا  بیشي داریناپا و رودخانه سواحل شیفرسا ها، نشست ن،یزم لغزش: نیزم حرکات

 )کرد خواهند واردي جد بیآس آن به لوله خط محل در وقوع صورت در که هستند نیزم حرکت

 لوله خط میحری کینزد یا میحر در وساز ساخت هرگونه: وساز ساختي ها فعالیت

 موجود باغات در رییتغ یا منظره رییتغ سازه، هرگونه احداث: میحر به تجاوز

 گرها نشان و هشداردهنده عالیم رفتن نیاز ب یا شدن کم

 باشند کرده تجاوز لوله خط میحر به که تصادفات وی لیر ،يا جاده حوادث هرگونه

 يکار درخت نوع هر یا دیجد باغات جادیا

 سوم عامل توسط ،یزهکشي رهایمس و ها بیشي رو بر شده جادیا راتییتغ

 :بود خواهد ریز شرح به مختلف طیشرا دری زن گشتی زمان مقاطع

 میحر به تجاوز هرگونه ازي ریجلوگ و میحر بهی دسترس کنترلي برا برداري بهره معمول طیشرا در

 .است انجام حال در موردنظر محدوده در سوم عاملي سو ازی تیفعال کهی طیشرا در

 شاخص خوردگی -2

 شده تعیین ازیامت ازیامت محدوده شاخص ریز

ص
اخ

ش
 

دگ
خور

 ی

 يجو عوامل اثر دری خوردگ -الف
  5 ازیامت 5 تا 0 از جو معرض دري ریقرارگ -1-الف

  2 ازیامت 2 تا 0 از يجو طیشرا -2 -الف

  3 ازیامت 3 تا 0 از يجو پوشش -3-الف

  10 ازیامت 10 تا 0 از مجموع

 یداخلی خوردگ -ب
  10 ازیامت 10 تا 0 از محصولی خورندگ زانیم -1-ب

  10 ازیامت 10 تا 0 از یداخل حفاظت زانیم -2-ب

  20 ازیامت 20 تا 0 از مجموع

 یرسطحیزی خوردگ -ج
  20 ازیامت 20 تا 0 از سطح ریز طیمح -1-ج

  15 ازیامت 15 تا 0 از خاكی خورندگ -1-1-ج

  5 ازیامت 5 تا 0 از یکیمکانی خوردگ -2-1-ج

  25 ازیامت 25 تا 0 از کیکاتد حفاظت -2-ج

  15 ازیامت 15 تا 0 از ياثرگذار سطح -1-2-ج

  10 ازیامت 10 تا 0 از تداخل لیپتانس -2-2-ج

  25 ازیامت 10 تا 0 از )Coating( پوشش -3-ج

  10 ازیامت 10 تا 0 از پوشش تناسب -1-3-ج

  15 ازیامت 15 تا 0 از طیشرا-2-3-ج

  70 ازیامت 70 تا 0 از مجموع
  100 ازاتیامت مجموع
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 خوردگی در اثر عوامل جوي -الف -2

 شده تعیین ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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  5 ياتمسفری خوردگ %50 گرفتن معرض قرار در-1-الف
  2 ياتمسفری خوردگ% 20ی طیمح طیشرا-2-الف

  3 ياتمسفری خوردگ% 30 پوشش لوله-3-الف

 ياتمسفری خوردگ% 30 پوشش لوله
  1.5  پوشش% 50 پوشش تناسب
  1.5  پوشش% 50 طیشرا

  پوشش% 50 طیشرا

  طیشرا از% 50 یچشمی بازرس
  طیشرا از% 30مخرب  ریغي ها تست

  طیشرا از% 20مخرب ي ها تست
  10 مجموع

 امتیاز) 5در معرض اتمسفر (وزن پیشنهادي  يریقرارگ -1-الف -2

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

لف
ا

-1- 
ارگ
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 )ازیامت

 لوله کي یبرای ابیارزي پارامترها
 يفوالد

 ازیامت 0 هوا/آب مشترك فصل
 ازیامت 1 ها پوسته

 ازیامت 2 يبند قیعا
 ازیامت 2 ها بست/ ها گاه تکیه

 ازیامت 3 نیزم/ هوا مشترك فصل

 ازیامت 4 موارد ریسا معرض دري ریقرارگ
 ازیامت 5 کدام چیه

  شده نییتع ازیامت
 نیتر سختي برا وقرارگرفته  هوا معرض در که لوله خط ازی بخشي برا راي اتمسفری خوردگ ازی ناش خطر نیتر بیش دیبا ابیارز: تذکر

 .کند برآوردیی هوا و آب طیشرا

 % از خوردگی اتمسفري)20نوع اتمسفر (وزن پیشنهادي  -2-الف -2

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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 چند متقابل اثري ازبندیامت
 اتمسفر از مشخصه

 لوله خطوط یبرخوردگ

 ازیامت 0 ییایمیش و) باال نمکیی (ایدر
 ازیامت 5/0 باال رطوبت ویی ایمیش

 ازیامت 8/0 )باال نمکیی (ایدر ،یمرداب ،یساحل
 ازیامت 2/1 باالي دما و رطوبت

 ازیامت 6/1 نییپا رطوبت ویی ایمیش
 ازیامت 2 کمي دما و نییپا رطوبت

 ازیامت 2 یعامل چیه بدون

  شده نییتع ازیامت

 کهي اتمسفري ها مشخصه
 رندیگ قرار شیپا مورد دیبا

 یا دیکلرا چون همی معدن باتیترک ای 2CO یا نمک چون همی آلیی ایمیش باتیترکی برخیی: ایمیش باتیترک
2SO بخشند عیتسر را فلز ونیداسیاکس قادرند. 

 )گردد یمی خوردگ عیتسر به منجر باالتري دما( دما و رطوبت
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 % خوردگی اتمسفري)30(وزن دهی پوشش اتمسفري  -3-الف -2

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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 ها لفهوم نیا از هرکدامی فیکی بررس

 ازیامت 3 خوب

 ازیامت 2 متوسط

 ازیامت 1 فیضع
 ازیامت 0 وجود عدم

 برنامه تیفیک ،یبازرس برنامه تیفیک ،یده پوشش کاربرد تیفیک ،یده پوشش تیفیک :از عبارتند لوله پوشش خطوطیی کاراي فاکتورها: تذکر
 نقص اصالح

 % ارزیابی پوشش)50(وزن پیشنهادي   تناسب پوشش -1-3-الف -2
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 حاتیتوض و يبند طبقه
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 و گرفته صورتي کاربردي ها جنبهی تمام بهي ادیز توجه است، شده استفاده باال جزییات بای فن مشخصات از -خوب
 .است گرفته قرار استفاده مورد متناسب تیفیک کنترل ستمیس

 .است منظم نظارت و تیفیک و کنترلي ها ستمیس بدون اما فوق، موارد مشابه -متوسط

 .است گرفته صورت دقت یب و) ازهاین به توجه بدون( فیضع کنترل و پوشش کاربرد -فیضع
 .است نشده کنترلی طیمح طیشرا شد، گرفته دهیناد مراحل شد، انجام نامناسب و حیناصحطور   به پوشش کاربرد -وجود فاقد
  شده نییتع ازیامت

 دهی) پوشش% برآورد 50دهی  (وزن  وضعیت پوشش -2-3-الف -2

 حاتیتوض و بندي طبقه پارامتر
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 و دهید آموزش افراد توسطی بازرس نیاي. اتمسفری خوردگ نییتعي برا ژهیو به لوله، خط قیدق و کامل منظمی بازرس -خوب
 .شد خواهد انجام مشخصي ها ستیل چک پرکردن قیطر از
 .رندیگ یم انجام دهید آموزش افراد توسطی ول نامنظم ها یبازرس -متوسط

 .گیرد می صورت دار مشکل نقاطی تصادف تیرؤ بر هیتک با و کمی بازرس -فیضع
 گیرد نمی انجامی بازرس گونه چیه -وجود فاقد

  شده نییتع ازیامت
 در شده برداشت اطالعات درستی گانیبا وي مستندساز. ردیبگ قراری ابیارز موردی ستیبای بازرس برنامه بودن قیدق و کاملی: بازرس: تذکر

 .شوند می محسوبی بازرس ال دهیاي ها برنامه ازی بخش مختلف،ي ها نوبت

 ها اصالح نقص -3-3-الف-2

 حاتیتوض و بندي طبقه پارامتر
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 آن موقع به ریتعمي براي زیر طرح و شدهی گانیبا و ثبت شده بالفاصله لوله، خط پوشش در شده گزارش نقص هرگونه -خوب
 .گرفت خواهد انجام

 .شود می ریتعم مناسب وقت در و شده  گزارش نامنظم طور به لوله پوشش خطي ها نقص -متوسط
 .گیرد نمی صورت آن ریتعمي برای منظم اقدام و شود نمی گزارش شهیهم و همواره لوله پوشش خطي ها نقص -فیضع

 لوله پوشش خط در موجودي ها نقص به توجه عدم یا کم توجه -وجود عدم

  شده نییتع ازیامت
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 خوردگی داخلی-ب -2

 داخلی)% پتانسیل خوردگی 50دهی  خورندگی محصول (وزن -1-ب -2

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

 -1-ب
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 ها دروکربنیه
 )خام نفت(

 3 انیجري ها مشخصه
 7 یخورندگ نرخ رییتغ

 کند، یم دیتول را ممکن حالت نیبدتر که ریمتغ دو ازی بیترکی ستیبا لوله، خطوط شکست سکیر تیریمدي ها برنامه نیتدو در: تذکر
 گرفت خواهد قرار نظر مد ،یواقع بیترک لوله خطوطی فعل تیوضع شیپا مورد در. کردی ابیارز

 یخورندگ نرخ رییتغ+ انیجري ها مشخصه= محصولی خورندگ

 روش اول محاسبه خوردگی داخلی

 شده تعیین ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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  7 محصولی خورندگ% 70ی خوردگ نرخ رییتغي ها لیپتانس -1-1-ب
  2 ازیامت 7 از %30 زاتیتجه
M&O 2 ازیامت 7 از% 30 و  

  3 ازیامت 7 از %40 انیجر سرعت
  3 محصولی خورندگ% 30 انیجر خطوطي ها مشخصه -2-1ب 

  1 ازیامت 3 از% 40 جامدات ازی ناشی خوردگ
  2 ازیامت 3 از %60 آب با مرتبطی خوردگ

  10 مجموع
  10 یداخلی خوردگ% 50 ها يریشگیپ

 روش دوم محاسبه خوردگی داخلی

 يشنهادیپ وزن حاتیتوض پارامتر

یامت
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ی خوردگي برا شده حیتشر جزییات مقدار کهي موارد در
ی خوردگ لیپتانسی ازدهیامتي برا ستین ممکنی داخل

 .است شنهادشدهیپ سادهی طرح

 ازیامت 0 يقوی خورندگ
 امتیاز 3 متوسط خوردگی

 امتیاز 7 خاص و ویژه شرایط تحتی خورندگ

 امتیاز 10 )خورنده ریغی (خورندگ تیخاص بدون
  شده نییتع وزن
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 پتانسیل تغییر نرخ خوردگی -1 -1-ب -2

 حاتیتوض وی ازدهیامت پارامتر
 ازیامت

 يشنهادیپ
 ازیامت

 شده تعیین

نس
پتا

 رییتغ لی
رخ

ن
 

دگ
خور

 ی

ی ازدهیامتي براي بند طبقه
 نرخ رییتغ لیپتانس پارامتر

 یخوردگ

 ونیلتراسیفي برا کهی امکانات و زاتیتجهی ابیارز وی بررس: زاتیتجه
 .رندیگ یم قرار استفاده مورد انیجري ها آلودگی و ها یناخالص

2  

ی آلودگ وجود به برداري بهره پرسنلیی گو پاسخ نحوهی ابیارز: M&O تجارب
  2 .لوله خط داخل انیجر در

 و سرعت حداکثری بررس: لوله خط دري انرژ سطح نیباالتر و سرعت نیباالتر
 بر طیشرا نیا اثر و لوله خط از یبررس مورد مقطع در ممکن انیجري انرژ

 .لوله وارهید شیفرسا
3 

 

 و سرعت حداقلی بررس: لوله خط دري انرژ سطح حداقل و سرعت حداقل
ی خوردگ بر آن اثری ابیارز و یبررس مورد مقطع در انیجري برا ممکني انرژ

 ی.انتقال ماده و لوله خط تماس زمان شیافزا اثر در ها وارهید
 

 توان رییتغ به پارامتر نیا
 دری انتقال مادهی خورندگ

 دارد ارتباط رمعمولیغ طیشرا

   لوله خط به محصول لیتحو ندیفرآ رییتغ
   ها آنی خراب احتمال یا و تاسیسات انتقال توان رییتغ

   لوله خط به محصول لیتحو تاسیسات از داري نگه و برداري بهره اتیعمل
 رییتغ لیپتانس« پارامتریی نهای ابیارز بری نگاه با شده، هیته گزارشات یاشده  انجام مشاهدات براساس تواند می فوقي فاکتورها بهی ازدهیامت: تذکر

 ردیگ صورت خط برداران بهره و نیمتخصصی نظرخواه با و »یخوردگ نرخ

 % از خوردگی داخلی)50 يشنهادیوزن پها ( گیري پیش -2-ب -2

 شده تعیین امتیاز ي شنهادیامتیاز پ حاتیتوض پارامتر

 -2-ب
ش

پی
 

ري
گی

 ها 
)

ن پ
وز

ی
هاد

شن
 ي

50
 از% 

گی
ورد

خ
 

لی
داخ

( 

یامت
ده
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ی 

متر
پارا

یپ 
 يریگ ش

  0 است نگرفته صورت یاقدام چیه
  2 لوله داخل شیپا

  4 یخوردگ روند کند کننده یا بازدارنده مواد تزریق
  5 )ستین خورندهی انتقال ماده( رانهیشگیپ اقدامات به ازین عدم

  3 یپوشش داخل
  3 متناسب برداري بهره قالب در الزم اقدامات

  3 یران گیپ
  10 ازاتیامت مجموع

 شد خواهند بسته جمع 10 سقف تا ازاتیامت ریز موارد از مورد چندي ریکارگ به صورت در: تذکر

 یرسطحیزخوردگی  -ج -2

 :بود خواهد ریز عمده بخش سه در یرسطحیز خوردگی خطر

 لوله، اطراف محیطی رسطحیز طیشرا -1

 کاتدي حفاظت -2

 شود می  زده تخمین و شده بررسی دهی، پوشش -3
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 شده تعیین امتیاز يشنهادیپ امتیاز حاتیتوض پارامتر

 -ج
گی

ورد
خ

یز 
طح

رس
( ی

زن
و

یپ 
هاد

شن
ي 

70
(% 

-1-ج
 طیمح

یز
طح

رس
 ی

  15 خاك خورندگی -1-1-ج
  5 مکانیکی خوردگی -2-1-ج

  20 مجموع

 -2-ج
ت

فاظ
ح

 
دي

کات
 

  CP( 15( کیکاتد حفاظت ستمیسیی کارا-1-2-ج

 -2-2-ج
یل

نس
پتا

 
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 تلوریک هاي جریان
  DC 3 ریل

  3 یخطوط خارج
  25 مجموع

 -3-ج
ش

وش
پ

 

  10 تناسب-1-3-ج
  15 تیوضع -2-3-ج

  25 مجموع
  70 کل مجموع

 استی کیگالوان سلول لیتشک لوله، خطي برا خطر نیتر عمده: تذکر

 محیط زیرسطحی -1-ج -2

 )درصد 15خورندگی خاك (وزن پیشنهادي  -1-1-ج -2

 داشـتن  هـدف  گـزارش  نیـ ا در .ردیـ گ صـورت  نهیزم نیا در مختلف تجارب یای کارشناس هاي قضاوت هیبر پا ها دهی وزن

 .استی کاف فوق اعداد از استفاده لذا است، کوچکی مقطع در لوله خط تیوضع ازي ا ساده برآورد

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
 -1-1-ج

گی
رند

خو
 

ك
خا

 
)
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15 
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کتر

ال
یکی  

 0 خاكي باالی خورندگ و ohm/cm 1 از تر کمی کیالکتر مقاومت
 5 متوسطی خورندگ تیخاص با ای ohm/cm 1.5 تا 1 نیبی کیالکتر مقاومت
 10 فعالی خوردگ آثار مالحظه بدون) نییپای خورندگ لیپتانس( باال مقاومت
 0 )اطیبااحت( باالی خورندگ زانیم وی کیالکتر مقاومت از اطالع بدون

  شده نییتع ازیامت

 خاك خورندگی امتیاز)= خاكی کیالکتر مقاومت( ]+pH)+[خاك رطوبت)+statsgo)+(MIC)فوالد  خوردگی(

 است خاك و لوله میمستق تماس بر فرض موارد اغلب در: تذکر

 )5 يشنهادیپ ازیامتاثرات خوردي مکانیکی (-2-1-ج -2

 حاتیتوض پارامتر

 مکانیکی خوردي اثرات-2-1-ج
 )5 يشنهادیپ ازیامت(

 ،)SSCC( سولفید تنش ازی ناش یخوردگ ترك ،)HSCC( یدروژنیتنش ه ازی ناش یخوردگ ترك شامل
 فرسایش و خوردگی خستگی هیدروژنی، شدگی ترد یا) HIC( هیدروژنی اتصال ازی ناش یخوردگ ترك

 است.
  شده نییتع ازیامت
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 حفاظت کاتدي -2-ج-2

 )CPکارایی سیستم حفاظت کاتدیک ( -1-2-ج -2

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

 -1-2-ج
کارا

ی 
ی

یس
تم

س
 

ت
فاظ

ح
 

اتد
ک

ی
 ک

 پارامتر بهی ازدهیامت

 15 خوب
 10 متوسط

 5 فیضع

 0 اطالع بدون

 اطالعات برداشتي ها بازهی ابیارز

 حالت بهترین ماه 6 از تر کم

 متوسط سال یک تا ماه 6

 ضعیف سال یک از بیش

  شده نییتع ازیامت
ي دهایبازدي برا شده هیتهي ها برنامه اجرا نحوه به توجه با و لوله خط بردار بهره کارشناسان نظر بر اساس پارامتر نیا بهی ازدهیامت :تذکر

 .شد خواهد انجام ،يا دوره

 از پتانسیل تداخل) %20(وزن پیشنهادي  ACتداخل مرتبط با  -1-2-2-ج -2

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

 AC با مرتبط تداخل -1-2-2-ج
 )تداخل پتانسیل از %20ي شنهادیپ وزن(

 وجود لوله خط ازي متر 1000ي  محدوده در AC يفشارقو منبع چیه
 ندارد

3 

ي ها روش اما دارد، وجود لوله خط اطراف در AC يفشارقو منبع
 اند گرفته قرار مورداستفاده لوله  خط از محافظت

 2 تا 1

 اقدام گونه چیه و دارد وجود لوله خط اطراف در AC يفشارقو منبع
 0 است نشده اعمالي ا رانهیگ شیپ

  شده نییتع ازیامت

 از پتانسیل تداخل) %70(وزن پیشنهادي  DCتداخل مرتبط با  -3-2-2-ج -2

 حاتیتوض پارامتر

 DC با مرتبط تداخل -3-2-2-ج
 )تداخل پتانسیل از% 70ي شنهادیپ وزن(

 در و داده کیگالوان سلول یک لیتشک خاك ریز دري فلز سازه دو ک،یکاتد حفاظت ستمیس نبود صورت در
 زین فاکتور نیا ازیامت. باشد سازه دو هر دری خوردگي گو پاسخی ستیبا کیکاتد حفاظت ستمیس وجود، صورت

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

 درصد از خطر خوردگی) 25پیشنهادي پوشش (وزن  -3-ج -2

 شده تعیین ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

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

 ی)خوردگ

  5/1 پوشش تناسب -1-3-ج
  5/1 طیشرا-2-3-ج

 ازاتیامت. گیرد می صورت مختلفي ها وزن بای ول آنی اصل مشخصه چهار بر اساس فاکتور نیا بهی ازدهیامت
 .شوند می اعمال 3-الف بند مشابه
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 شاخص طراحی -3

 شده تعیین ازیامت ازیامت پارامتر شاخص

 یطراح شاخص

  35 ازیامت 35 تا 0 از یطراح نانیاطم بیضر -الف
  15 ازیامت 15 تا 0 از یخستگ-ب

  10 ازیامت 10 تا 0 از قوچ ضربه لیپتانس -ج
  25 ازیامت 25 تا 0 از یطراحی یکپارچگ-د

  15 ازیامت 15 تا 0 از نیزم حرکات-هـ

 

 یطراح شاخص بر موثري پارامترها

 نانیاطم بیضر

 فشار حداکثر

 نرمال فشار

 مواد استحکام
 لوله دیواره ضخامت

 یخارجي بارگذار
 لوله قطر

 مختلفي ها بخش و شیرها ها، بست استحکام

 خستگی

 فشار سیکل مقدار
 فشار سیکل بازگشت دوره

 موادی سفت
 لوله دیواره ضخامت به قطر نسبت

 موج پتانسیل

 سیال حجم مدول
 لوله تهیسیاالست مدل
 جریان شدن سد نرخ

 جریان سرعت

 ها سنجی صحت

 یسنج صحت انجام خیتار
 فشار تست سطح

 کار حین در بازرسی تکنیک
 کار حین در بازرسی دقت

 زمین هاي ییجا هجاب

 اي لرزه تکان

 گسل ییجا هجاب
 فرونشست

 لغزه نیزم
 رودخانه ساحل فرسایش
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 )درصد 35 يشنهادیوزن پضریب اطمینان ( -الف -3

 پیشنهادي ازیامت حاتیتوض پارامتر

لف
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 شاخص ازیامت=35*(t-1) اول روش

 t مقدار بر اساس دوم روش

 ازیامت t مقدار
 )هشدار( -10 1 از تر کم
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 بیش
 =t لوله وارهیدی فعل ضخامت/ باشد دیبا کهی ضخامت

  شده نییتع ازیامت
 آمد خواهد به دست نانیاطم بیضر بدون و لوله خطي کاربر وی طراحي استانداردها به توجه با کسر نیا مخرج مقدار: تذکر

 درصد) 15خستگی (وزن پیشنهادي  -ب-3

 لوله خطوط در آن راتییتغ بازگشت دوره و فشار ازی مختلف باتیترک بر اساسی خستگ ازیامت پارامتر

 -ب
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15 
صد

در
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 یموردبررس زمان در وقوع تعداد فشار
 106 از شیب 105-106 104-105 103-104 103 از تر کم 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 نییتع ازیامت
بر  سپس و شده استخراج لوله خطي برا ممکن فشار حداکثر مقدار یموردبررس مقطع در لوله خطی فن مشخصات و مدارك بر اساس ابتدا: تذکر

 گرفت خواهد قرار یبررس مورد آن در فشار نوسانات خط، از برداري بهره نوع یا وی طیمح طیشرا اساس

 درصد) 10پتانسیل موج (وزن پیشنهادي  -ج -3

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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 ریسا و خام نفت مورد در( انیجر وصل و قطعي ها ریش باالدست مقاطع در-باال وقوع احتمال
 )ریناپذ تراکم االتیس

 ازیامت 0

 ازیامت 5 ها کننده کنترل به مجهز مقاطع در فشار شیافزا وقوع طیشراي برا -نییپا وقوع احتمال

 ازیامت 10 پمپ و ریش بدون مقاطع یا و ریپذ تراکم االتیس-ریناپذ امکان

  شده نییتع ازیامت
 .گیرد می قرار مالك MOP فشار از تر بیش% 10 از شیب مقدار با فشار سات،یمقا انجام جهتي اریمع داشتني برا: تذکر
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ی ناشـ  فشـار  اضـافه  کننـده  کنتـرل  زاتیتجه نصب لیقب ازي موارد از دیبا ابیارز پارامتر، نیا بهی ازدهیامت وی ابیارزي برا

 تیریمـد  تـوان  وی ناگهـان  فشـار  شیافـزا  کنترل و وقوع لیپتانس از بردار بهره علم زات،یتجه نیا حیصح عملکرد قوچ، ضربه از

 .کند حاصل نانیاطم ط،یشرا

 درصد) 25صحت سنجی (وزن پیشنهادي  -د -3

 حاتیتوض پارامتر
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 لوله خط نقص عدم نییتع مراحل
 یانتخاب بازه یک در

 لوله خط عملکرد دري ناهنجار و دیتهد هرگونه رفع و جستجو
 )لوله خطوطی بازرس و شیپا شامل(

 عنوان تحت گزارش، نیا در که استی مراحل شامل( ندهیآ در محتمل داتیتهد ازي ریجلوگ و زیپره
 )اند گرفته قرار یموردبررس مختلفي ها شاخص

  شده نییتع ازیامت
 .باشند یم ILI و فشار تستی نفتي ها فرآورده و نفت انتقال خطوطي ا دورهی سنج صحتي ها روش نیتر جیرا: تذکر

 درصد) 15حرکات زمین (وزن پیشنهادي  - ه-3

 
 :از عبارتندی آبي ها میحر از لوله گذرنده خطوط مورد در الزم طیشرا

 باشد کرده قطعی آب منبع میحر در را ییها گسل لوله خط –

 سـال  چنـد ی طـ  در بیشـ  اسـت  ممکـن ( باشـد  شده داده عبور داریناپا دار بیش سطحي رو یا داخل از لوله خط –

 )باشد شده داریناپا ریاخ

 باشند، نشست حال در لوله ریز بستر یا نیزم –

 :از عبارتند شد خواهند نیزم حرکت به منجر که محتمل حوادث

 حرکـت  ،فشـان  آتـش  ،یسـونام  رسـوبات، حرکـت   سنگ، لغزش ،یی)گرا روانماسه ( جوشش خاك، شیفرسا لغزش، نیزم

 آب انتقـال  کانـال  بیتخر ،)ها دریاچه و رودها کناره بیش در لوله خطي ریقرارگ موارد در( لوله ریز مواد شدن شسته ها، گسل

 .گردد لوله خط دیتهد سبب کهی جهت در رود ریمس رییتغ لوله، خطی کینزد در رودخانه سواحل شیفرسا لوله، مجاور

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض وي بند طبقه پارامتر
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 خسارات و تلفات اتفاقات لیقب نیا بروز اثر در یا و شده ثبت ها آن در نیزم حرکات سابقه کهی مناطق: باال
 شد خواهد وارد نظر موردی آب منبع بهی نیسنگ

 ازیامت 0

 تحت را آن حتما لوله خطي ریقرارگ عمق و تیموقع لیدل به اما است نیزم حرکت احتمال: متوسط
 .داد خواهد قرار تاثیر

 ازیامت 5

 حوادث گونه چیه است، کم نیزم حرکت احتمال شده، دهید ندرت به نیزم حرکت ازی حاک شواهد: کم
 است نشده ثبت موردنظر محدوده در نیزم حرکت ازی ناشي ا سازه

 ازیامت 10

 ازیامت 15 .ندارد وجود محدوده نیا در نیزم حرکتي برای لیدال و شواهد گونه چیه: صفر احتمال
 در لوله خط محدوده، به آشنا و نظر صاحب کارشناسان و اطالعات گونه چیه نبودن صورت در: ناشناخته

 .گرفت خواهد قرار رده نیا
 ازیامت 0

  شده نییتع ازیامت
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 نامناسب برداري بهرهشاخص  -4

 شده تعیین ازیامت ازیامت محدوده پارامتر

ص
اخ

ش
 

هره
ب

 
ري

ردا
ب

 
ب

اس
امن

ن
 

 یطراح -الف
  ازیامت 4 تا 0 از خطرات نییتع -1-الف
  ازیامت 12 تا 0 از MAOP لیپتانس -2-الف
  ازیامت 10 تا 0 از یمنیاي ها ستمیس -3-الف

  ازیامت 2 تا 0 از مصالح انتخاب -4-الف
  ازیامت 2 تا 0 از ها کنترل -5-الف

  ازیامت 30 تا 0 از مجموع
 اجرا -ب

  ازیامت 10 تا 0 از یبازرس -1-ب
  ازیامت 2 تا 0 از مصالح -2-ب

  ازیامت 2 تا 0 از )joiningي (جوشکار -3-ب
  ازیامت 2 تا 0 از يبسترساز -4-ب

  ازیامت 2 تا 0 از )handling( يریکارگ به -5-ب
  ازیامت 2 تا 0 از پوشش -6-ب

  ازیامت 20 تا 0 از مجموع
 برداري بهره -ج

  ازیامت 7 تا 0 از ندهایفرآ -1-ج
  ازیامت 3 تا 0 از SCADA -2-ج

  ازیامت 2 تا 0 از خط برداري بهره کارکنان ازي اریهوش تست -3-ج
  ازیامت 2 تا 0 از یمنیا تامین برنامه -4-ج

  ازیامت 5 تا 0 از یدانیم مطالعات وي بردار نقشه -5-ج
  ازیامت 10 تا 0 از آموزش -6-ج

  ازیامت 6 تا 0 از یکیمکان مشکالت ازي ریگ شیپ -7-ج
  ازیامت 35 تا 0 از مجموع

 داري نگه -د
  ازیامت 2 تا 0 از یگانیبا -1-د
  ازیامت 3 تا 0 از يبند زمان -2-د
  ازیامت 10 تا 0 از ندهایفرآ -3-د

  ازیامت 15 تا 0 از مجموع

 درصد) 30 يشنهادیپطراحی (وزن  -الف -4

 شده تعیین ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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 دهی امتیاز است الزم بخش این در که مواردي
 شوند

  4 خطرات شناسایی
  Mop 12 پتانسیل
  10 یمنیا سیستم
  2 مصالح انتخاب

  2 ها کنترل
  30 مجموع

 نیز مطلع افراد از پرسش و شواهد بررسی به مستندات و مدارك مطالعه عالوه بر ارزیاب که شود می توصیه ها ارزیابی دقت افزایش براي: تذکر
 بپردازد
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 شناسایی خطرات -1الف  -4

 حاتیتوض پارامتر

 خطرات شناسایی -1 الف
 )امتیاز 4-0(

 قیطر از اسناد به یعدم دسترس صورت در یا و خط لوله ساخت و طراحی به مربوط اسناد مطالعه و بررسی با ها ارزیابی
 به 0 -4 بین امتیاز و خواهد گرفت صورت موردنظر،خط لوله  اجراي و طراحی در دخیل کارشناسان و متخصصان با مصاحبه

 .خواهد شد داده اختصاص آن
  شده نییتع ازیامت

 

 Mop پتانسیل -2-الف -4

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض و بندي طبقه پارامتر

لف
ا

-2- 
یل

نس
پتا

 M
op

)
12-0 

یاز
امت

( 

 Mop فشار به است، بررسی مورد که لوله از بخشی در برداري بهره معمول شرایط در که یهنگام: معمول حالت
 )فشار کنترل سیستم یک. (شود می انجام ساده وسایل با یا نگرفته صورت ازحد بیش فشار از جلوگیري و رسیده

 امتیاز صفر

 مانند( بیفتد اتفاق فشارشکن تجهیزات خرابی یا و ذکرشده بارهاي ترکیب در اثر ازحد شیب فشار که یهنگام: بعید
 )فشار کنترل سیستم دو حداقل) (دست پایین در شیر ناگهانی بسته شدن اثر در پمپاژ فشار رفتن باال

 امتیاز 5

 با مختلف عوامل ترکیب در اثر تنها و بوده تئوریک صورت به ازحد شیب فشار وقوع احتمال که یهنگام: بعید خیلی
 امتیاز 10 .افتاد خواهد اتفاق کم احتمال

 امتیاز 12 .نباشد Mop سطح تا فشار ایجاد به قادر فشار ایجاد مولد طیهر شرا تحت که یهنگام: غیرممکن

  شده نییتع ازیامت
 

 :از عبارتند خطوط لوله در فشار کنترل تجهیزات

 فشارشکني رهایش –

 فشارشکن صفحات –

 پنوماتیکی یا الکتریکی مکانیکی، خودکار قطع کلیدهاي –

 کامپیوتري ایمنی يها برنامه –

 هاي ایمنی سیستم -3-الف -4

 يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

لف
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 تجهیزات گونه هیچ حال نیدرع و داشته وجود Mop به رسیدن احتمال که حالتی( ایمنی سیستم وجود عدم
 )ندارد وجود فشاري تخفیف و کنترل

 امتیاز 0

 امتیاز 3 است موجود محل در ایمنی سیستم یک تنها
 است موجود ایمنی سیستم تر بیش یا 2 تعداد

 )باشد مجزا سیستم هر انرژي منبع باید حالت این در( 
 امتیاز 6

 امتیاز 1 دور راه از بازدید
 امتیاز 3 دور راه از کنترل و بازدید

 امتیاز 2 )متفرقه افراد توسط( بردار بهره فعال مشاهده
 امتیاز 3 بردار بهره دخالت بدون

 امتیاز 10 نیستند نیاز مورد ایمنی هاي سیستم
  شده نییتع ازیامت

 انرژي منبع نبود هنگام در سیستم که کند، بررسی انرژي منبع نبود در را ایمنی هاي سیستم عملکرد نحوه بایستی ارزیاب چنین هم: تذکر
 .خواهد داد نشان خود از العملی عکس چه) پنوماتیکی مکانیکی، الکتریکی،(
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 انتخاب مصالح -4-الف -4

 حاتیتوض پارامتر
 مصالح انتخاب -4-الف

 )امتیاز 2-0(
 آن بر اساس و قرارگرفته بررسی موردخط لوله  اجراي و طراحی فنی مشخصات بایستی فاکتور این امتیاز تعیین منظور  به

 .خیر یا اند شده اجرا و انتخاب یدرست به... و ها خم ها، پیچ مهارها، لوله، براي موردنیاز مصالح که شود تعیین
  شده نییتع ازیامت

 ها کنترل -5-الف -4

 حاتیتوض پارامتر
 ها کنترل -5-الف
 )امتیاز 2-0(

 .گیرد می تعلق است، شده کنترل خبره افراد و استانداردها توسط خوبی به که طراحی فرآیند به فاکتور این کامل امتیاز

  شده نییتع ازیامت

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

 شده نییتع ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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 بازرس، خط لوله اجراي و ساخت زمان در که گیرد می تعلق حالتی به امتیاز ترین بیش( بازدیدها انجام
 .)داشته باشد نظارت اجرایی هاي فعالیت کل بر متخصص و مجرب

  امتیاز 10

  امتیاز 2 .)است ضروري ها آن امتیاز تعیین براي محاسباتی هاي دفترچه با موجود هاي لوله کنترل( مصالح
 برابر در باالتري پذیري آسیب ازخط لوله  نقاط سایر به نسبت اتصال نقاط) (دادن جوش( اتصاالت
 انسانی، يرویمهارت ن محلی، شرایط لیاز قب ییها تیعدم قطع معرض در چراکه برخوردارند شکست

 )قرار دارند... و بازدید
  امتیاز 2

  امتیاز 2 .)باشد  شده متراکم و یکنواخت بایستی زیرسازي) (زیرسازي( بسترسازي
 یا خوردگی پسماند، حرارتی، هاي تنش ایجاد از جلوگیري براي مصالح از داري نگه( خط بهی دگیرس

 .)داشت خواهد به همراه را حداکثر امتیاز شدگی خراب
  امتیاز 2

  امتیاز 2 کردن دار پوشش
  امتیاز 20 ازاتیامت مجموع

 برداري بهره -ج -4
 شده نییتع ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر
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 و داري نگه: از عبارتند نفتی فرآیندهاي و نفت خطوط لوله از برداري بهره در کاري روندهاي -روندها -1-ج
 خط، انتقال توقف یا و اندازي راه ایمنی، تجهیزات کردن کالیبره و بازدید اصلی، خط شیرآالت کنترل
 سنج جریان کردن کالیبره خط، حریم از مراقبت مواد، انتقال در تغییرات کمپرسورها، وها  پمپ کارکرد

 امتیاز 7
 

  امتیاز 3 یارتباط ستمیس و SCADA -٢-ج
  امتیاز 2 پرسنل مخدر مواد تست -3-ج

  امتیاز 2 ایمنی يها برنامه -4-ج 
 و لوله میان ولتاژ اختالف از عبارتند ازیموردن شده: اطالعات  ثبت اطالعات/ ها نقشه/ ها برداري نقشه -5-ج

 در( رانی پیگ کمک به یافته شکل رییتغ نقاط یافتن آب، داخل از عبوري نقاط لوله، پوشش وضعیت خاك،
 هواییی زن گشت یابی، نشست دمایی، اطالعات لوله، سربار خاك عمق ،)زیاد طول با هاي محدوده

 امتیاز 5
 

  امتیاز 10 آموزش -6-ج

  امتیاز 6 خطاها مکانیکی يها بازدارنده -7-ج
  امتیاز 35  ازاتیامت مجموع
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 .نیاز به توضیح ندارند 5-ج-4تا  1-ج-4پارامترهاي 

 لوله ي آموزش کاهش ریسک شکست براي خطوط  اجزاي برنامه -6-ج-4

 شده نییتع ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

 کاهش آموزش ي برنامه اجزاي -6-ج
 لوله  خطوط براي شکست ریسک

  امتیاز 2 ازیموردن هاي داده حداقل کردن بایگانی
  امتیاز 2 آزمایشات عمومی هاي آموزش انجام

  امتیاز 5/0 انتقالی ماده خصوصیات
  امتیاز 5/0 خط لوله مصالح بر وارده تنش

  امتیاز 5/0 خط لوله خوردگی
  امتیاز 5/0 برداري بهره و کنترل

  امتیاز 5/0 داري نگه
  امتیاز 5/0 اضطراري هاي حفاري
  امتیاز 2 کارها انجام روال

  امتیاز 1 مجدد آموزش بندي زمان برنامه
  امتیاز 10 ازاتیامت مجموع

 اي مکانیکی خطاهاه بازدارنده -7-ج-4

 شده نییتع ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

 -7-ج
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  امتیاز 4 دوتایی کننده کنترل با طرفه سه شیرهاي
  امتیاز 2 محدودکننده تجهیزات

  امتیاز 2 کلیدها کردن قفل بندي زمان هاي برنامه
  امتیاز 2 جریان کنترل کامپیوتري کلیدهاي

  امتیاز 1 حساس و حیاتی قطعات و تجهیزات نمایی بزرگ
  امتیاز 6 ازاتیامت مجموع

 شود می گرفته نظر در 6 با معادل مقدار نیتر بیش: تذکر

 درصد) 15نگهداري (وزن پیشنهادي  -د -4

 شده نییتع ازیامت يشنهادیپ ازیامت حاتیتوض پارامتر

 داري نگه -د
 )درصد 15 پیشنهادي وزن(

  ازیامت 2 ها داده کردن بایگانی
  ازیامت 3 بندي زمان برنامه

  ازیامت 10 روندها
  امتیاز 15 ازاتیامت مجموع

 برآورد احتمال شکست یا نشت در مقطع موردنظر از خط لوله  -3-3-3-2

دهنده شاخص مجموع، این شاخص برآوردي کلـی از احتمـال شکسـت یـا نشـت را در       شاخص تشکیل 4پس از محاسبه 

تـر در ایجـاد شکسـت را     تـوان فرآینـد محتمـل    اختیار ارزیاب قرار خواهد داد. البته با بررسی هر یک از چهار جز شاخص مـی 

شـده در   شـاخص محاسـبه   4کوچـک بـودن هـر یـک از      تعیین نمود. در استفاده از شاخص مجموع بایستی دقت داشت کـه 

عنوان مثال ممکن است شاخص مجمـوع، در مـواردي بـه دلیـل رعایـت        شاخص مجموع قرار نگیرد. بهسایه زیاد بودن مقدار 
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عامـل تخریـب آن ممکـن اسـت فرآینـد خـوردگی        کـه  یباالیی داشته باشد درحال ، مقداراقدامات مناسب شاخص عامل سوم

شـاخص احتمـال   «. براي همین منظور بـا تبـدیل شـاخص مجمـوع بـه      بوده و در مقدار شاخص مجموع، در نظر گرفته نشود

 رفع گردیده است. يکند، این اشکال تا حد صورت درصد بیان می  خط لوله که مقادیر را به »بقا

 ورت زیر تعریف خواهد شد:ص  احتمال شکست به امتیاز مربوط به

 شکست احتمال ازیامت= 1-)سوم عامل شاخص ×ی خوردگ شاخص ×ی طراح شاخص ×برداري  بهره شاخص( )3-2(

 بینی شکست پیش  -3-3-3-3

آن خواهد بود. در این فرآیند با توجه بـه   ینیب شیک فرآیند ارزیابی ریسک مناسب، قادر به تخمین احتمال شکست و پی

شده و احتمال خرابی   .. انجام.بازرسی، نرخ روندهایی از قبیل خوردگی، نشت، وضعیت تحلیل پوشش و هاي آماربرداري و دوره

ارتباط میان امتیاز ریسک خط لولـه و احتمـال شکسـت آن را نشـان      )9-3(شکل  به همراه زمان آن تخمین زده خواهد شد.

 ناشی شده است. رسان بیدهد. تفاوت میان دو منحنی از تفاوت بازه حساسیت خطوط لوله به یک یا چند پارامتر آس می

 

 امتیاز ریسک و احتمال شکستارتباط میان  -9-3شکل 

ي  تـوان احتمـال شکسـت را در بـازه     ، مـی )2-3(در فرآیند فـوق و اسـتفاده از رابطـه     شده نییبا توجه به امتیاز ریسک تع

اي  ازسـوي نماینـده وزارت نیـرو (شـرکت آب منطقـه      شـده  نیـی منتخب از خط لوله تعیین کرد. براساس احتمال شکست تع

داري، میـزان حساسـیت منبـع آب در معـرض      هاي تعمیر و نگـه  ن برخی از پارامترها از قبیل هزینهربط) و با در نظر گرفت ذي

برداران خط و نمایندگان وزارت نیرو، در مورد تقویـت، تعمیـر یـا تعـویض بخـش مـوردنظر از        خطر و تصمیمات مشترك بهره

 گیري خواهد شد. خط، تصمیم

 حداکثر احتمال شکست

 احتمال شکست

 امتیاز ریسک امتیاز ریسک امن
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 پذیري) خسارت (آسیب -3-3-3-4

 :از اند عبارتپذیري محیط از یک حادثه آلودگی نفتی  میزان آسیب کننده نییتعپارامترهاي 

 یافته نشت ماده اشتعال تیقابل –

 ماده نشت یافته حجم –

 ینفت مواد رندهیپذ گاه ستیز تیحساس –

 ی)آلودگ وسعت( اند یافته انتقالی نفت مواد کهی مسافت –

بنـدي گردیـده اسـت. ایـن سـه رده در هنگـام        یممیزان خسارات وارده در اثر وقوع حوادث آلودگی نفتی در سه رده تقسـ 

 سازي برنامه متناسب با آن خواهند بود. معیاري براي تعیین سطح بحران و فعال يساز پاكانجام عملیات 

 کم خسارات با حوادث -1 حوادث دسته -

 در چنین حوادثی یک یا چند شرط از شرایط زیر برقرار خواهد بود:

 است برخورداری کم تیاهم و تیحساس از یافته نشت مواد رندهیپذ گاه ستیز •

 ی)شن اي یا ماسه و شن سواحل با خروشاني ها رودخانه( باالست حادثه با ستگاهیزي سازگار تیقابل •

 است کمی نشت مواد حجم •

 حادثـه  سـطح  نیـی تعي بـرا  شـرط  نیـ ا البتـه ( بـود  خواهد آسان آن آوري جمع و بوده باالی نفت ماده تهیسکوزیو •

 )ندارد تیکفا

 .هستندی کاف حادثه به پاسخي براي ا منطقه وی محل امکانات خالصه طور  به •

 متوسط خسارات با حوادث -2 حوادث دسته -

 در چنین حوادثی یک یا چند شرط از شرایط زیر برقرار خواهد بود:

 حجـم  بـودن  بـاال  صـورت  در و اسـت  برخـوردار ی متوسـط  تا کم تیحساس از یافته نشت مواد رندهیپذ گاه ستیز •

 .گردد ساز مشکل دتوان می حادثه به پاسخ زمان شدنی طوالن یا یافته نشت مواد

 و دقـت  سـرعت،  ازمنـد ین يسـاز  پاك و پاسخ اقدامات انجام و نداشته حادثه بای چنداني سازگار تیقابل گاه ستیز •

 ،شـود  مـی  اسـتفاده ي کشـاورز  مصارفي برا ها آن آب از کهیی ها رودخانه ،ها دریاچه مانند. (است خاص مالحظات

 )اهیگ از دهیپوش یا وي ا ماسه سواحل

 ستین ادیز تاثیر تحت منطقه وسعت اما مالحظه قابلی نشت مواد حجم •

 سـطح  دري هـا  یهمـاهنگ  ازمنـد ین و نبـوده ی کاف حادثه به پاسخي براي ا منطقه وی محل امکانات خالصه طور  به •

 .شود کمک درخواست است ممکن زین مجاوري ها استان از گاه و بوده استان
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 ادیز خسارات با حوادث -3 حوادث دسته -

 در چنین حوادثی یک یا چند شرط از شرایط زیر برقرار خواهد بود:

 همـراه  بـه  رای خسـارت  طیشـرا  هـر  تحـت  و بوده برخورداریی باال تیحساس از یافته نشت مواد رندهیپذ گاه ستیز •

 .داشت خواهد

 را گـاه  سـت یز طیشـرا  زین يساز پاك و پاسخ اقدامات انجام و نداشته حادثه بای چنداني سازگار تیقابل گاه ستیز •

 )شرب آب منابع یا وی غني ها گاه ستیز وی گل سواحل ،ها مرداب ،ها تاالب مانند. (زد خواهند برهم

 .است ادیز تاثیر تحت منطقه وسعت و بوده مالحظه قابلی نشت مواد حجم •

 .باشدی مل سطوح در کمک به ازین است ممکن حادثه به پاسخي برا خالصه طور  به •

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

شده از ریسک حادثه در ابتداي فصـل ریسـک حـوادث آلـودگی نفتـی ترکیبـی از احتمـال وقـوع           با توجه به تعریف ارائه

کـه میـزان خسـارت ناشـی از حـوادث       اهند بود. با توجه به اینشکست و میزان خسارات ناشی از نشت نفت در منابع آب خو

هـاي   نظـران بخـش   سـازي آن نیازمنـد توافقـات صـاحب     ، لذا کمیردیگ یاي از حوادث را در برم آلودگی نفتی محدوده گسترده

سـتفاده  صـورت کیفـی ا    آب، محیط زیست، منابع طبیعی و نفت خواهد بود، لذا در برآورد ریسک حوادث از ایـن شـاخص بـه   

 شده و نمودار زیر در مورد آن پیشنهاد شده است.

 

 ریسک حوادث آلودگی نفتی -10-3شکل 

 میزان خسارت

 %40 %60 احتمال وقوع (درصد)

 زیاد

 متوسط

 کم
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طـور کیفـی و بـا      هاي منـابع آب، بـه   ریسک حوادث آلودگی نفتی در محل تقاطع خطوط لوله با حریم )10-3(در شکل 

خصوصـیات هـر دسـته و اقـدامات      زیـر بنـدي شـده اسـت کـه در جـدول       توجه به پارامترهاي ریسک به سه دسـته تقسـیم  

 اند. پیشنهادي آمده

 يشنهادیپ اقدامات حاتیتوض سکیر سطح

 -ا سطح
 کم سکیر با نقاط

 بوده کم حادثه وقوع احتمال نقاط نیا در
 حادثه وقوع اثر در یا و) درصد 40 ریز(
 خواهد کنترل قابل و کم خسارات زانیم

 .بود

 است نییپا وقوع احتمال کهي موارد در لوله خط شیپا بازگشت دوره کاهش -
ـ  گیـ پ اسـت  ادیز یا متوسط وقوع احتمال کهی مواقع در -  حفاظـت  کنتـرل  1یران

ـ  راتیـ تعم لـزوم  صـورت  در و کوتـاه ی زمـان ي هـا  بازه در کیکاتد  شـنهاد یپ یجزئ
 شود می
 موانـع  احـداث  باالستی احتمال خسارات زانیم و منبع تیحساس کهی مواقع در -
 شود می شنهادیپ مدفون خطوط پوشش تیتقو یا وی آب منبع و لوله خط انیم

 -2 سطح
 متوسط سکیر با نقاط
 )قبول قابل سکیر(

 40 نیب شکست وقوع احتمال نقاط نیا در
 وقوع صورت در یا و بوده درصد 60 تا

 بود خواهند توجه قابل خسارات

 خـط  عیسـر  راتیـ تعم انجـام  باشد درصد 60 از تر کم وقوع احتمال که یدرصورت -
 شود می شنهادیپ لوله

 شود می شنهادیپ لوله خط ضیتعو شکست وقوع احتمال بودن باال صورت در -
 -3 سطح

 باال سکیر با نقاط
 )قبول رقابلیغ سکیر(

 و بوده باال حادثه وقوع احتمال نقاط نیا در
 بهی نیسنگ خسارات وقوع صورت در یا

 داشت دهخوا همراه

 محـدوده  در( میحـر  محدوده در لوله خط ضیتعو کدوم نهیگزي موارد نیچن در -
 .بود خواهد) ازیموردن

 بندي اطالعات داري و طبقه ها و ثبت، نگه تشکیل پایگاه داده -3-5

جـویی در زمـان و هزینـه و کـاهش احتمـال خطـا        گردآوري شـوند باعـث صـرفه    بایدتعیین لیست دقیق از اطالعاتی که 

عنوان اولین گـام، نقـش مهمـی بـر      ي مدیریت ریسک خطوط لوله به در برنامه که نیخواهد شد. گردآوري اطالعات عالوه بر ا

 تواند شامل اهداف زیر نیز باشد: دارد می عهده 

 حساس نقاط تعیین –

 خطوط مداوم بازرسی از اطمینان –

 لوله خطوط بیمه نرخ تغییر یا و تعیین –

 قبول  قابل ریسک  حدود تعیین –

 داري نگه هاي هزینه صرف محل بندي اولویت –

 منابع تخصیص مدل یک تهیهي برا استفاده –

 لوله خطوط پولی ارزش تعیین –

 گذاري لوله يها فعالیت گیري پی –

ب توسط محصول انتقالی از خط لولـه یـا سـیال دیگـر (از جملـه آب      اي است که پس از قرار دادن در داخل خط لوله و با اعمال فشار به نحو مناس پیگ وسیله -1
بـه   آیـد.  ) در طـول خـط لولـه بـه حرکـت در مـی      Inspection) و بازرسـی ( Dimensioningگیري ابعادي ( )، اندازهCleaningیا هوا و ...) به منظور تمیزکاري (

 شود. رانی گفته می ها، پیگ عمل استفاده از پیگ در داخل لوله
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سـبب پیـدایش مـوارد کاربردهـاي متعـددي فراتـر از       هـاي اطالعـاتی در مـورد برخـی از خطـوط لولـه        تهیه چنین بانک

 گردد. مدیریت ریسک خطوط لوله می
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تدوین برنامه مدیریت بحران حوادث 

ها و  آلودگی نفتی در رودخانه

 ها دریاچه
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م ر ها چ ل  ص ه -ف خان د و ر ر  د ی  ت ف ی ن گ د و ث آل د وا ح ن  را ح ت ب ری دی م ه  م رنا ن ب وی د ه ت چ ریا د و   ها ها 

 کلیات -4-1

شـدت  تعیـین  دیـده و   شناسـایی نقـاط آسـیب    ، برايچرخه مدیریت بحراننخستین گام از ، اطالع از وقوع حادثهپس از 

اقدامات واکنشی جهـت کـاهش عواقـب     ، خسارات و گستردگی حادثه،اثرهاارزیابی . پس از انجام خواهد شدها  دیدگی آسیب

هـاي   یرسـاخت ز ، بازسـازي ازیـ موردنخـدمات   تـامین  توانمندسازي و بازسازي است که باهدففاز  گام بعد،پذیرد.  صورت می

اجـراي ایـن نـوع     طـول مـدت  و  ییدر محـدوده حادثـه آغـاز خواهـد شـد. کـارا       محیطـی  بهبود شرایط زیستدیده و   آسیب

ها، میزان آمـادگی، دسترسـی بـه منـابع مـالی و انسـانی، نحـوه ارتباطـات میـان            وسعت خرابی چون به عواملی همها  فعالیت

 بستگی دارد.شرایط  دهی به روند مدیریت ود براي سرعتموج نیانوق و مرتبط والنومسو  ها سازمان

 میتصـم هـاي مختلـف    احتمال عدم همـاهنگی میـان دسـتگاه    باال رفتنموجود در رویکرد مدیریت بحران،  مسایلیکی از 

 ،اتخـاذ تصـمیمات   مسـیر در مهمـی  که همواره مشـکالت   دهد میرب مدیریت مبتنی بر بحران نشان ا. تجاستو اجرایی  ریگ

چـون،   هـاي دیگـر عوامـل هـم     سازي خویش با دخالت در فرآیند تصمیم غالباسازان  زان وجود دارد. تصمیمری روي برنامه  پیش

ي داخلـی و  هـا  سـازمان ي غیردولتـی و سـایر   هـا  سـازمان هـاي مختلـف امـدادي و امنیتـی،      و مرکزي، گروه اي منطقهمقامات 

 .گردند خارجی مواجه می

و  1احتمـالی در رونـد مـدیریت بحـران، تهیـه و تـدوین یـک سـامانه فرمانـدهی حادثـه           هـاي  تداخل يبراي حداقل ساز

 نفعان، ضروري است. آن در جلسه مشترکی میان کلیه ذي

 بر مبناي هدفبحران مدیریت  -4-1-1

حادثه به تمام ریزي و مدیریت اطالعات  عملیات مقابله باید بر مبناي هدف مدیریت شود. اهداف باید از طریق فرآیند برنامه

 گذاري در چنین شرایطی، مدنظر قرار گیرند عبارتند از: هاي اصلی که باید در هدف افراد فعال در عملیات منتقل شوند. اولویت

 ها انسان جان حفظ –

 حادثه تثبیت و کنترل –

 ها دارایی و اموال حفظ –

تـرین مشخصـات یـک طـرح عملیـاتی       هـم م تهیه طرح عملیات مقابلـه در اولویـت بعـد قـرار دارد.     ،اهدافپس از تعیین 

 عبارتند از:

 باشند شده مشخص دیبا مقابله عملیات اهداف –

 باشند شده نوشته الزم اقدامات –

 دهد پوشش را) عملیاتی زمان محدوده( مشخصی زمان دوره یک –

 )باشدی کتب حتما باید خطرناك مواد حوادث مورد در( باشدی کتب یای شفاه –

1- Incident Command System (ICS) 
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 :شود می هیتهی اساس الوس چهار کمک به مقابله عملیات طرح

 است؟ شده مشخصي کارها انجام مسوولی کس چه -6

 ؟زمان شروع و انجام کار چه زمانی است -7

 کنیم؟ برقرار ارتباط هم با چگونه -8

 چیست؟ ...که یدرصورت اقدامات رویه -9

تـرین زمـان ممکـن بـا حـداکثر همـاهنگی (بـین         در کوتـاه  بایـد گیرنـد،   اقداماتی که در زمینه مدیریت بحران انجام مـی 

ت یـ شـروط موفق  تـرین  از مهـم  یعملیات یکـ در همین راستا فرماندهی  پذیرند.کننده در عملیات) انجام  هاي شرکت سازمان

 حساب خواهد آمد. در عملیات مقابله به

 سامانه فرماندهی حادثه در مدیریت بحران حوادث آلودگی نفتی -4-1-2

هـاي   هـا و ارگـان   هاي مختلف سامانه فرماندهی حادثه توسط اشخاص حقیقی و حقـوقی از سـازمان   پست که ییجا آن از

هـاي سـازمانی    سـازي تـداخل   منظور حـداقل   ربط تصدي خواهند شد، انجام مرزبندي دقیق میان سطوح مختلف بحران به ذي

. در کشـورهاي مختلـف مـوارد مختلفـی     رسـد  و روندهاي اداري براي سرعت بخشی بـه رونـد اقـدامات ضـروري بـه نظـر مـی       

عنـوان مثـال در     حادثه، بسته به نقاط ضعف و قوت موجود در آن کشـور، قرارگرفتـه اسـت. بـه     يبند مبناي مرزبندي یا سطح

 بحران میزان خسارات و یا تلفات ناشی از یک حادثه است. يبند کشور ژاپن مبناي سطح

 تعیین سطوح بحران -4-1-2-1

هماهنگی بین سازمانی در شرایط بحرانی از معضالت اساسی محسوب شده و با ارتقـاي سـطح   در کشور ایران همکاري و 

در زمـان   ازیـ سـرعت موردن  تري است. لذا با توجه به ربط این هماهنگی نیازمند بوروکراسی و صرف زمان بیش هاي ذي سازمان

رفت؛ بنابراین سطوح بحران با توجه به اختیارات بین سازمانی در اولویت قرار خواهد گ يها برگشت و  بحران، حداقل سازي رفت

. چراکه جهش از هریک از سطوح به سـطح  اند شده نییهاي سیاسی (محلی، استانی و ملی) تع و امکاناتی سازمانی در محدوده

 بر خواهد بود. با این مقدمه سطوح بحران در حوادث آلودگی نفتی عبارتند از: هاي زمان باالتر نیازمند هماهنگی

 و هـا  رودخانـه  در واقـع  حـوادث  دري (ا منطقـه  آبي هـا  شـرکت  پرسـنل  و امکانـات  سـطح  نیا در ی:محل سطح –

هـاي تابعـه وزارت    با این وجـود شـرکت  . داشت خواهد تیکفا حادثه به یده پاسخي برا) کوچکي سدها اچهیدر

جـایی آن در سـطح محلـی الزم اسـت از      داري خطوط انتقال نفت یا جابـه  برداري و نگه نفت به عنوان متولی بهره

 منظـور  بـه  نیچنـ  هـم اي قرار داشته باشـند.   هاي آب منطقه هاي الزم در کنار شرکت گویی و ارائه کمک نظر پاسخ

 ،ینشـان  آتـش  آبفـار،  آبفـا،  لیـ قب ازیی هـا  ارگـان  از اسـت  ممکـن  مرحلـه  نیا دری آلودگ اثرهاي نیتسک و کنترل

 از سـطح  نیـ ا در نـد توان مـی  کـه ي موارد. گردد زاتیتجه و کمک درخواست ،يفرمانداری هماهنگ با... وي شهردار

 :از عبارتند شوندي بند دسته بحران
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 )بود خواهدی اساس پارامتری نشت مواد بودن کم( باشد کمی نشت مواد حجم •

 باشد نشده گرفته نظر دری خاص مصارفي برا یا داشتهی کم بده رندهیپذ آب منبع •

 نباشد برخورداری خاصی طیمح ستیز تیحساس از نظر مورد آب منبع •

 نباشد خاص زاتیتجه وي ا حرفهی انساني روین ازمندین يساز پاك اتیعمل •

هاي کوچک و حتی سـدهاي تنظیمـی کوچـک و محلـی      ها و رودخانه ها، آبراهه نشت مقادیر کمی از مواد نفتی در مسیل

 آب کشاورزي براي سطح محدود) در این رده قرار خواهند گرفت. تامین(باهدف 

 فعـال ي اسـتاندار  بحـران  تیریمـد  سـتاد  حادثـه  هـاي اثر کاهش و کنترل منظور  به سطح نیا در ی:استان سطح –

 امکـان  کـه  ییهـا  اسـتان  سـایر  از سطح نیا در. شد خواهد صادر الزم دستورات ربط يذي ها ارگان هیکل به و شده

 .شد خواهد داده الزمي ها هشدار یا و شده کمک درخواست دارد وجود حادثه از ها آني ریاثرپذ

 :از عبارتند شوندي بند دسته بحران از سطح نیا در توانند می کهي موارد

 باشد، شده پراکندهی آب منبع ازی عیوس محدوده در یا و بودهتوجه  قابل مواد حجم •

 )باال کشت ریز سطح باي کشاورز یا شربي کاربر( باشد برخورداریی باال تیاهم ازی آب منبع •

 باشد برخورداریی باال تیحساس ازی آب منبع با مرتبط ستیز طیمح •

 ازمنـد ین و بـوده ی محلـ ي هـا  ارگـان ي فرمانـدار  تـوان  حـد  از فراتـر  مربوطـه  زاتیـ تجه و يسـاز  پـاك  اتیعمل •

 .است زاتیتجه تامین و ها یهماهنگ انجامي برا باالتري ها رده از دستورات

متوسـط و زیـاد، منـابع آب     بـده هـاي بـا    از قبیل نشت در رودخانهالزم به ذکر است که اغلب حوادث واقع شده در کشور 

 گیرند. در این رده قرار میهاي وسیع آبیاري با حجم زیاد  آب شرب و یا شبکه کننده تامینشرب، مخازن 

 شود. هاي معین پیشنهاد می در جلسات تعیین ساختار فرماندهی حادثه در این سطح تعیین استان

 بـه  آن اثـرات  نیتسـک  و حادثـه  کنتـرل  کـه  اسـت ي ا انـدازه  تـا  اثـرات  وسعت و شدت سطح نیا در ی:مل سطح –

 دتوانـ  مـی  سـطح  نیـ ا. است کشور وزارت بحران تیریمد ستاد یا ربط يذ مقام نیباالتري سو از حادثهی فرمانده

 چنـد  کـه ی حـوادث  یـا  و شـهرها   کـالن  شـرب  آب منابع یا ،شده  حفاظت مناطق در گسترده نشت حوادث شامل

 انجـام  یـا  خـاص  زاتیـ تجه بـه  ازیـ ن کـه   ییجـا  ازآن سـطح  نیـ ا در. باشـد  داد، خواهنـد  قرار تاثیر تحت را استان

 اسـتان  کي یـ اسـتاندار  اراتیـ اخت طـه یح از اسـت  ممکـن  ها یهماهنگ انجام است، گسترده سطوح دری هماهنگ

 :از عبارتند شوندي بند دسته بحران از سطح نیا در ندتوان می کهي موارد. باشد خارج

 صـورت  در کـه  اسـتان  چنـد  از رودخانـه  یـک  عبـور ( داد خواهند قرار تاثیر تحت را استان نیچند کهی حوادث •

 )دیرس خواهد ریمسي ها استان بهی آلودگ یافته، نشت مواد حجم بودن باال

 ها آن بهی منتهي ها رودخانه ای سواحل و ها تاالب لیقب ازی طیمح ستیز حساس نقاط دری آلودگ •

 بـه ي جـد  مشـکالت  وقـوع  صـورت  در کـه شـهرها   کـالن  لیـ قب ازی تیجمع مراکز آب تامین منابع دری آلودگ •

 .داشت خواهد همراه
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 ساختار سامانه مدیریت حوادث آلودگی نفتی -4-1-2-2

 يریکارگ در مورد هریک از سطوح بحران متناسب با آن سطح تنظیم خواهد شد؛ اما تعیین ساختار دقیق و به ICSساختار 

ات مصوب است. بر مبناي جلس ربطان و ثبت صورت ، نیازمند تشکیل جلسات با حضور ذيشده نییهاي از پیش تع افراد در پست

 ها ابالغ خواهد شد. براي هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی به آن شده نییهاي تع جلسات پست این صورت

اي از  بـیش از سـایر سـطوح بـوده اسـت، در ایـن دسـتورالعمل نمونـه         2تا به امروز فراوانی حوادث در سـطح   جا که از آن

زیـر باشـد. در ایـن سـاختار تنهـا       صـورت   بـه د توانـ  مـی فرض  پیش عنوان بهساختار پیشنهادي براي سامانه مدیریت حادثه، 

ربطـان در جلسـات    در سطوح اسـتانی و بـا مشـارکت ذي    دو تدقیق آن بای شده نییتعهاي اصلی  ارگان پیشنهادي براي پست

 ستاد مدیریت بحران استانداري، صورت گیرد.

 فرمانده حادثه
 استاندار

 ریزي برنامهبخش  مسوول
 اي شرکت آب منطقه

اي از سـتاد مـدیریت بحـران     هـاي نفـت، آب و محـیط زیسـت بـوده و نماینـده       از بخـش  باتجربـه از کارشناسان خبـره و   ریزي بایستی تیمی متشکل بخش برنامه 
اي اسـتان   این بخش بـا نماینـده شـرکت آب منطقـه     تیولومس شده آلودهاما با توجه به اولویت حفاظت از منبع آب ؛ حوادث استانداري نیز در این گروه قرار گیرد

 خواهد بود.

 فرمانده عملیات
نشـانی،   ، نیـروي انتظـامی، آتـش   احمـر  هـالل اي، آبفا، آبفار، جهـاد کشـاورزي، سـازمان محـیط زیسـت، اورژانـس،        هاي آب منطقه کل از ارگانبخش عملیاتی متش

نـی  یع مسـوول این بخـش بـه بـاالترین مقـام      تیولومسربطان  است که با توجه به تعدد ذي و شهرسازي شهرداري، استانداري، فرمانداري، وزارت نفت و وزارت راه
پذیر بـوده و فرمانـدهی عملیـات در درجـه اول بـه       انعطاف کامالاستانداري داده خواهد شد. باید توجه داشت که با توجه به تفاوت شرایط در هر استان این گزینه 

 خصوصیات فردي فرمانده وابسته خواهد بود.

 بخش اداري و مالی مسوول
 هاي مصوب منابع مالی داشتن ابزارهاي حاکمیتی از قبیل بودجهبا توجه به درد دست  -ستاد حوادث استانداري

 بخش پشتیبانی مسوول
 وزارت نفت

 حادثه مستندسازي
 نیاز خود تناسب بههر ارگان 

 ها ها و دریاچه در رودخانهمقابله با آلودگی نفتی  روشانتخاب  -4-1-3

نیازمنـد آمـادگی و پاسـخ سـازمانی (و در حـوادث بـزرگ        هـا  دریاچـه و  هـا  رودخانـه در  جادشدهیامقابله با آلودگی نفتی 

محـل نشـت    دسـت  نییبا توجه به میزان نفت نشت شده و نیز حساسیت منطقه و نـواحی پـا   چندسازمانی) به حادثه است.

عملیـاتی کـه    يهـا  زیاد است. در ایـن شـرایط گـروه    رآوري نفت و جلوگیري از گسترش آن بسیا اهمیت مقابله سریع و جمع

خـود بـراي مقابلـه بـا حادثـه       روششوند باید بر اسـاس تجربیـات و نیـز شـرایط منطقـه در مـورد        حل حادثه حاضر میدر م

 زیر باید طی شود. مراحل )1-4(مطابق جدول مقابله با آلودگی نفتی  روشواکنش نشان دهند. براي انتخاب 
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شـود آغـاز    سـازمان متـولی اعـالم مـی     روز حادثـه بـه  ه کـه خبـر بـ    این گام از زمانی اطالعات حادثه: آوري جمع –

آوري اطالعـات کـه توسـط افـراد حاضـر در محـل        جمع ستیل  شود. در این شرایط با استفاده از اطالعات چک می

 آوري خواهد شد. شود (گروه ارزیابی)، اطالعات کامل حادثه جمع تکمیل می

لکه نفتی چگونه است؟ چـه منـاطق    حرکتشود که مسیر  میدر این گام تعیین  لکه نفتی: حرکت ریمستعیین  –

 و موارد مشابه آن.حساسی در مسیر حرکت آن وجود دارد 

پـذیر   هـاي امکـان   هاي حادثه و منطقـه، روش  توجه به شرایط و ویژگی با مقابله: پذیر امکاني ها تاکتیکتعیین  –

معیارهـایی کـه بایـد    نفتی را تعیین نماییـد. در جـدولی کـه در ادامـه ایـن بخـش آمـده اسـت          یمقابله با آلودگ

هـاي انجـام عملیـات     موردنظر قرار بگیرد، ارائه شده است. با توجه به این مـوارد و نیـز تجهیـزات در اختیـار روش    

 مقابله باید تعیین شود.

براي افراد و محیط زیست دارد نیز بایـد بررسـی شـوند.    ي مقابله ها هاي این روش ریسک  تحلیل ریسک و فایده: –

تـري دارنـد. در    تري به همراه دارند و برخی دیگر نیز آسـیب بـیش   راي محیط زیست آسیب کمها ب برخی از روش

 تر را انتخاب نمود. هاي جایگزین با ریسک کم این شرایط باید روش

و ایمنـی را بـراي افـراد دارد از     یطـ یمح ستیترین فایده ز روشی را که بیش در این گام باید نهایی: روشانتخاب  –

 وجود انتخاب نمود.هاي م میان روش

محل قرارگیري افراد و تجهیزات را تعیین نمود ایـن کـار بایـد در قالـب یـک      باید  روشبراي اجراي  :روشاجراي  –

هـاي در   ساختار تمرین شده فرماندهی انجام شود. تجهیزات موجود را بایـد در زمـان مناسـب بـه بهتـرین مکـان      

 لحاظ ایمنی افراد انجام شود.دسترس منتقل نموده و عملیات مقابله باید با 

هـا نظـارت    هاي هر حادثه باید بر مراحل انجام فعالیت با توجه به ویژگی ها در صورت نیاز: نظارت و اصالح روش –

 ها اصالح شوند. آید روش وجود می وجود داشته باشد و در صورت نیاز با توجه به مشکالتی که در حین عملیات به

باید بـا شـناخت دقیـق تجهیـزات، در اختیـار داشـتن تجهیـزات مناسـب، افـراد عملیـاتی           هاي فوق  عملیاتی نمودن گام

 خواهند بود. )1-4(هایی که براي عملیاتی نمودن مراحل باال باید طی شود به ترتیب جدول  انجام شود. گام دهید آموزش

 مقابله با آلودگی نفتی روشهاي انتخاب  گام -1-4جدول 
 فعالیت گام
 حادثه را تعیین نمایید. محل وقوع اول
 را تکمیل نمایید. لیست چکبررسی و  وضعیت حادثه و منطقه و مالحظات آن را دوم
 را تعیین نمایید. ها آنکارگیري  هاي در دسترس را مرور و محدودیت به تمام ابزارها و تکنولوژي سوم
 را تعیین نماید. ازیموردنو نیروهاي  ها گروهتعداد  چهارم
 ي مرتبط با آگاه سازید.ها سازمانمناطق در معرض آلودگی را تعیین و  شده انجامارزیابی  اساس بر پنجم
 هاي قبلی عملیات مقابله را آغاز نمایید. انجام شده و یا مانورها و آموزش يزیر برنامه شیپ بر اساس ششم
 نمایید.شرایط و مالحظات حادثه را در زمان انجام عملیات مقابله ثبت و ضبط  هفتم
 خود را مورد ارزیابی یا تغییر قرار دهید. روشتغییر شرایط و با لحاظ ایمنی افراد  تدر صور هشتم
 ها وارد نمایید. را در فرم اتخاذشدههاي  ي تصمیم خالصه نهم
 ها را از منطقه خارج نمایید. ها و آلودگی پس از عملیات تمام زباله دهم
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 مراحل مختلف مدیریت بحران حوادث آلودگی نفتی در مراکز آبی به ترتیب زیر آمده است.هاي بعدي از این فصل  در بخش

 ارزیابی حادثه و تعیین سطح بحران -1

محیطـی هـر    زیسـت  ياهـ هاي مختلف پاسـخ و اثر  بخش روش نیازا شیپ( يساز پاكانتخاب روش مناسب براي  -2

 است) شده یبررسهاي آبی مختلف در یک بخش جداگانه  روش در زیستگاه

 ها آنکارگیري  و نحوه به يساز پاكابزارهاي  -3

 ارزیابی حادثه -4-2

 تعیین سطح حادثه -4-2-1

پس از اعالم وقوع حادثه، تیم ارزیابی حادثه  به همراه تیم تعمیرات خط لوله به محل حادثه اعزام شده و ارزیابی و قضاوت 

. این ارزیابی با توجه به حجم مواد نشتی، نوع ماده به خود را در مورد سطح حادثه به اطالع گروه فرماندهی حادثه خواهند رساند

گاه یا محیط پذیرنده آلودگی انجام خواهـد شـد.    حساسیت زیست تیلحاظ سمیت یا قابلیت اشتعال، وسعت آلودگی و درنها

 ملی قرار خواهد داد.اي، استانی یا  ترکیبی از این پارامترها به همراه قضاوت گروه ارزیابی، حادثه را در یکی از سه سطح منطقه

 بندي نوع ماده نفتی تقسیم -4-2-1-1

در حوادث آلودگی نفتی ناشی از نشت مواد نفتی از خطوط لولـه، نـوع مـاده نشـت یافتـه و خـواص آن در توسـعه روش        

هـاي آن کـه در ارتبـاط بـا      از اهمیـت خاصـی برخـوردار خواهـد بـود. خواصـی از نفـت خـام و فـرآورده          يسـاز  مقابله و پاك

 منابع آب اهمیت دارند عبارتند از: هاي آلودگی

، ریسـک وقـوع   شـوند  مـی تبخیـر   سـرعت   بـه اري کـه پـس از نشـت از خـط لولـه      مواد نفتی فـر  دماي اشتعال: –

. در چنین مـواردي بهتـرین گزینـه، فـراهم سـاختن امکـان تبخیـر بـراي فـرآورده          دهند میسوزي را افزایش  آتش

روش بـوده و حـداقل خسـارات جـانبی      نیتر صرفه بهترین و  ر ایمناین مواد از طریق تبخی يساز پاك چراکهاست، 

 را به همراه خواهد داشت.

چنـین   خواهند شد. هم نینش (وزن مخصوص آب) در آب ته 1مواد نفتی با وزن مخصوص بیش از  وزن مخصوص: –

 داشت. خواهند ینینش تر نیز در صورت اختالط جریان احتمال ته و بیش 95/0مواد نفتی با وزن مخصوص 

کند. نخست نرخ پخـش شـدن مـاده نفتـی در      مهم در نشت نفت را کنترل می لهامسویسکوزیته دو  ویسکوزیته: –

مـواد نفتـی بـا     يسـاز  پـاك هـاي مختلـف در سـواحل.     سطح آب و دوم عمق احتمالی نفوذ مـاده نفتـی بـه الیـه    

 بود. خواهد تر عیسرتر و  ویسکوزیته باال آسان

هاي نفتـی مخلـوطی از آب در نفـت را     در شرایط خاص لکه (مخلوط مایع در مایع):قابلیت تشکیل امولسیون  –

درصد شامل آب بوده و ویسکوزیـته باالتري نسبت به مـواد نفتـی خـالص     80تواند تا  دهند که گاه می تشکیل می
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ون وجـود  معین براي نشان دادن میزان تمایل یک ماده نفتی به تشـکیل امولسـی   ينشت یافته خواهد داشت. عدد

سـرعت ایـن مخلـوط را     گازوئیـل بـه   که یعنوان مثال بنزین تمایلی براي تشکیل این مخلوط ندارد درحال ندارد. به

دهد. بسیاري از ترکیبات نفتی تمایل به تشکیل چنین مخلوطی دارند. تشکیل این مخلوط مشخصات  تشکیل می

چنین  و پمپاژ کردن آن دشوار خواهد شد. هم افتهی  شیزاویسکوزیته ماده اف که ينحو دهد به ماده نفتی را تغییر می

 برابر مقدار اولیه خواهد شد. 5تا  4تشکیل امولسیون سبب افزایش حجم مواد نشت یافته بین 

و یـا مکـش آن، فـاکتور     یپاش آبفیزیکی ماده نفتی چسبیده به سطوح به کمک  يساز پاكسادگی  چسبندگی: –

سـواحل تـا حـد زیـادي بـه میـزان        يسـاز  پـاك تعیـین روش   درواقـع ت. اسـ  يسـاز  پـاك مهمی در تعیین روش 

 هاي مختلف بستگی دارد. چسبندگی ماده نفتی به الیه

 صورت زیر خواهد بود:  بندي مواد نفتی به بر اساس خواص ذکرشده دسته

 ها آنخواص  بر اساسبندي مواد نفتی  تقسیم -2-4جدول 

 و نفت خام سبک گازوییلیمواد  محصوالت بنزینی خواص
نفت خام رده متوسط و 

 محصوالت میانه
 نفت خام سنگین

 اریت کمفر اریت متوسطفر اریت متوسطفر ار و قابل اشتعالبسیار فر فراریت
 C 65 0بیش از  C 50 0بیش از  C 65 0تا  C 40 0 بین C40 0نزدیک  دماي اشتعال

 سرعت تبخیر باال تبخیر

بدون باقی ند توان می شده شیپاالمواد 
 گذاشتن اثري تبخیر شوند

نفت خام سبک بعد از تبخیر مقادیري 
 خواهد داشت مانده باقیمواد 

 24در  ها آناز حجم  سوم کیتا 
 شد ساعت اول تبخیر خواهد

در اثر تبخیر مقدار کمی از آن 
 از بین خواهد رفت

 ویسکوزیته
 پایین

(سرعت پخش باال و تشکیل 
 هاي نازك) لکه

 متوسطکم تا 
هاي نازك پخش  (سریع و در الیه

 خواهند شد)
 متوسط تا زیاد

 باال تا حالت نیمه جامد
(در اثر گرم شدن ویسکوزیته 

 ممکن است کاهش یابد)
 00/1تا  95/0 95/0تا  85/0 85/0تا  8/0 8/0از  تر کم وزن مخصوص

 زیست محیط يباال برا سمیت سمیت
متوسط تا زیاد براي  سمیت

 زیست محیط
یت متفاوت به ازاي محصوالت سم

 مختلف
کم در مقایسه با سایر  سمیت

 مواد نفتی
قابلیت تشکیل 

 امولسیون
 عدم تشکیل امولسیون

 
هاي  توانایی تشکیل امولسیون هاي پایدار توانایی تشکیل امولسیون

 پایدار
هاي  توانایی تشکیل امولسیون

 پایدار

 چسبندگی
 بدون چسبندگی

مختلف نفوذ  يها هیدر ال(
 خواهد کرد)

 ها تمایل به نفوذ درون الیه
 (مواد تازه نشت یافته چسبندگی ندارند)

قابلیت نفوذ و چسبندگی متفاوت 
 به ازاي محصوالت مختلف

 چسبندگی باال
 ها) (عمق نفوذ کم در الیه

 
را دشـوارتر خواهـد    هـا  آن يسـاز  پـاك باید توجه داشت که فرآیند هوازدگی به مـرور خـواص مـواد نفتـی را تغییـر داده و      

در آغـاز عملیـات، متناسـب بـا      شـده   انتخاب، روش يساز پاكبه مرور و با گذشت زمان از عملیات  بایدنمود. به همین دلیل 

 .تغییرات ماده نفتی، تغییر یابد

 هاي پذیرنده آلودگی و تعیین حساسیت هر یک بندي زیستگاه دسته -4-2-1-2

هـاي   گـاه  ها و زیسـت  هاست، لذا محیط ها و رودخانه هاي داخلی از نوع دریاچه شامل آب یموردبررسجا که محدوده  از آن

گاه  محیط یا زیست 12خواهند بود. بر همین اساس  گذارتاثیرها نیز در تعیین حساسیت منبع آب پذیرنده آلودگی  اطراف آن

شـده و روش   ر یـک از انـواع مـواد نفتـی مشـخص     شده و میزان حساسـیت هریـک در برابـر هـ     بندي حاضر، مشخص در دسته
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هـاي بـزرگ،    هـاي آزاد، رودخانـه   گـاه عبارتنـد از: آب   زیسـت  12است. این   آلودگی مشخص شده يساز پیشنهادي براي پاك

، ات مصـنوعی) تاسیسـ (مخازن و  هاي مصنوعی هاي کوچک و نهرها، سواحل سنگی، سازه ها و مخازن کوچک، رودخانه دریاچه

 ها اي، سواحل شنی، سواحل پوشیده از گیاه، سواحل گلی، تاالب ماسه اي، سواحل شن و هسواحل ماس

 لیست مشخصات حادثه تهیه چک -4-2-2

بـه گـروه فرمانـدهی حادثـه در      لیسـت   چکاین  پر کردن. دهد میمشخصات حادثه را نمایش  لیست چک )3-4(جدول 

 تعیین سطح بحران کمک خواهد نمود.

 شده آلوده هاي حادثه و منبع آبی  لیست ویژگی چک -3-4جدول 

 خیر بلی فاز مقابله ردیف
 � � روز) 3تا  1فوري ( 1
 � � است) درحرکتگسترش آلودگی (آلودگی  2
 � � است) شده  متوقفزدودن نفت (آلودگی  3
 � � آوري و انتقال آب و خاك آلوده) دفع (جمع 4

5 

   نوع نفت (ماده نفتی)
 � خیلی سبک / سبک

 � متوسط
 � سنگین

 � خیلی سنگین
 � ورغیرشنا ینفتماده 

6 

  نشت کرده ینفتماده حجم 
 � لیتر 10تر از  کم

 � لیتر 100تا  10بین 
 � لیتر 1000تا  100بین 
 � لیتر 10000تا  1000بین 
 � لیتر 100000تا  10000بین 
 � لیتر 100000تر از  بیش

7 

  وهوا آبوضعیت 
 � )27° >؛ آب33>°(هوا گرم یلیخ

 � )26°-18° >؛ آب32°-24>°گرم (هوا
 � )18°-13° >؛ آب23°-5>°خنک (هوا
 � )13° <؛ آب5<°سرد (هوا
 � باد شدید

 � باد متوسط
 � باد کم

  میزان حساسیت) ازنظرنوع منبع پذیرنده آلودگی ( 8
  جریان (در صورت جاري بودن) بده 9
  سرعت جریان (در صورت جاري بودن) 10
  حجم منبع پذیرنده (در مورد مخازن) 11
  کاربري منبع پذیرنده (در مورد مخازن) 12
  به مخزن افتهی راهبار آلودگی  13
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 شده آلوده هاي حادثه و منبع آبی  لیست ویژگی چک -3-4جدول 

 خیر بلی فاز مقابله ردیف
 � � وجود دارد ینفتماده جایی و ذخیره  هتجهیزات و توانایی محدودي براي جاب 1
 � � در حال اشتعال است و یا احتمال آتش گرفتن آن وجود دارد ینفتماده  2
 � � و بازیابی آن وجود ندارد ینفتماده امکان استفاده از تجهیزات محدودسازي  3
 � � هاي زیرین نفوذ کرده است به الیه ینفتماده  4
 � � شود آوري می با اسکیمرها جمع یسخت  بهاز نوع سبک است و  ینفتماده  5
 � � به شکل محلول رقیقی ممکن است درآید ینفتماده  6
 � � به شکل محلول رقیقی است ینفتماده  7
 � � ممکن است رسوب نماید و یا در حال رسوب کردن است ینفتماده  8
 � � در روي زمین بوده است ینفتماده نشت  9
 � � شود می ثرومگذاري  سرعت جریان آب مانع انجام عملیات بوم 10
 � � هاي اطراف است. نیاز به محافظت از مناطق ساحلی و سطح آب و زمین 11
 � � جاري دارد يها آبنیاز به مراقبت در مقابل اثر  12
 � � دسترسی به محل آلودگی دشوار است 13
 � � حجم زیاد آلودگی تولید شده است 14
 � � است آهن راهبر روي خطوط  کرده رسوب ینفتماده  15
 � � آلودگی قرار دارند درخطرآب  مخازن 16
 � � در میان گیاهان گیرکرده است ینفتماده  17
 � � در برف و یخ نشت کرده است ینفتماده  18
 � � ها و... نشت کرده است ، کانالفاضالبدر فضاهاي بسته مانند مجراي  ینفتماده  19

 مالحظات 20

  يساز هاي مقابله و پاك معرفی روش -4-3

 کلیات -4-3-1

متناسـب بـا    يسـاز  پس از ارزیابی حادثه توسط تیم و تعیین سطح بحـران توسـط کمیتـه مـدیریت بحـران، روش پـاك      

ربط ارسـال خواهـد شـد. درمجمـوع سـه گـروه        هاي ذي شده و درخواست تجهیزات و نیروي انسانی به سازمان شرایط انتخاب

فیزیکـی، شـیمیایی و طبیعـی     يسـاز  مواد نفتی در مراکز آبی وجـود دارد. پـاك   يساز هاي مختلف براي مقابله و پاك از روش

هـا، مزایـا و معایـب خـاص خـود را       گیرنـد. هریـک از ایـن روش    ورد استفاده قرار میاي هستند که بسته به شرایط م سه شیوه

 دارا بوده و به مهارت و تجربه نیازمندند.  

 ي مقابله با آلودگی نفتی ها روش -4-3-2

تـوان بـه مـوارد زیـر      مـی  هـا  آن ازجملـه وجـود دارد کـه    سطحیهاي  هاي زیادي براي مقابله با آلودگی نفتی در آب روش

 د: اشاره نمو

 )ايمقابله فعالیتگونه هیچندادن بازیابی تدریجی نفت توسط محیط (نظارت و صبر کردن و انجام  –

 درجا سوزاندن نفت نشت شده به محیط –
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 ..). ها، و ها، روان کننده کننده ها، پراکنده (سفت کننده  استفاده از مواد شیمیایی مختلف –

 دستی و مکانیکی)پاك کردن فیزیکی آلودگی نفتی (توسط ابزارهاي  –

 هاي صحرایی) هاي تجاري و روش محدود کردن فیزیکی گسترش نفت (توسط بوم –

 هاي دستی و شیمیایی) پاك کردن نوار ساحلی/ ساحل (با روش –

 شده) ها (خاك و آب آلوده جا کردن و تصفیه آلودگی هجاب –

 ترمیم و بهسازي مناطق آلوده –

 مـورد سـطحی   يهـا   آبي نفتـی در زمـان نشـت نفـت بـه      هـا  آلـودگی ودن محافظت، بازیابی و زد منظور  بهها  این روش

هـاي پیرامـون آن    نفت از منـابع آبـی و اکوسیسـتم    داشتن نگهترین هدف از فرآیند محافظت، دور  . مهمگیرند میقرار  استفاده

 و یا کاستن از میزان ورود نفت به این منابع است.

 .  شود میآوري  آب جمعبازیابی، نفت شناور بر روي سطح  در فرآیند 

شیمیایی نفـت از منـاطق سـاحلی آلـوده و بهبـود شـرایط بیولـوژیکی منطقـه          فیزیکی و  سازي پاكند زدودن شامل فرآی

اهداف اصـلی و فـوري عملیـات مقابلـه بـا       عنوان  بهاست. در بسیاري از حوادث نشت، مراحل محافظت و بازیابی مناطق آلوده 

 آلودگی نفتی هستند.

 .  گیرند میمشترك مورد استفاده قرار  صورت  بهي محافظت، بازیابی و زدودن نفت ها تکنیکمقابله ترکیبی از  زمان در

آن، نـوع منبـع آبـی کـه اسـتفاده       کـارگیري  بـه اي از هر روش، دالیل و اهداف  خالصههاي مختلف،  منظور معرفی روش  به

هـر یـک از ایـن     کـارگیري  بـه  یطـ یمح سـت یز هـاي کارگیري و اثر بهنیازهاي  از این روش در آن مناسب است، شرایط و پیش

 بررسی شده است. ها شیوه

 بنـدي  تقسـیم بـه سـه دسـته کلـی      هـا و منـابع آبـی    هاي مقابله با نشت نفت به رودخانه انواع روش در یک تقسیم کلی

 این سه دسته کلی عبارتند از: شوند. می

 حادثه مقابله باي فیزیکی ها شیوه –

 حادثه مقابله باشیمیایی ي ها شیوه –

 حادثه مقابله باي بیولوژیکی ها شیوه –

در هـا   روشیـن  الیسـت  هـا و انـواع منـابع آبـی وجـود دارد.       به رودخانـه شیوه مقابله با حوادث نشت نفت  29 درمجموع

 .آمده است 4در پیوست شماره ها  تشریح این روش .1شود میمشاهده  )4-4(جدول 

 

 

1-Options for Minimizing Environmental Impacts of Freshwater Spill Response, API, 1994 
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 و منابع آبی درون سرزمینی ها رودخانهي مقابله با آلودگی نفتی در ها روشانواع  -4-4جدول 

 عنوان روش گروه

 هاي فیزیکی واکنش به حادثه شیوه
Physical Response Methods 

 )Natural Recovery( بازیابی طبیعی توسط محیط زیست -1
 )Boomingیی (صحرا وي تجاري ها بوم يریکارگ هب -2
 )Skimming( ریگ کف يها پمپ از استفاده -3
 )Barrier/Berm( غشاها و ها جداکننده -4
 )Physical Herding( نفت فیزیکی کردن جمع -5
 )Manual Oil Removal( یانساني روین کمک با دستی يساز پاك -6
 )Mechanical Oil Removal( زاتیتجه کمک با مکانیکی يساز پاك -7
 )Sorbents( ها کننده جذب از استفاده -8
 )Vacuum( مکش کمک با نفت سطحی آوري جمع -9

 )Debris Removal( نفت به آغشتهي ها نخاله آوري جمع -10
 )Sediment Reworking( آلودهي ها رسوب اصالح و آوري جمع -11
 )Vegetation Removalآوري گیاهان آغشته به نفت ( جمع -12
 )In-Situ Burning( نفتي درجا سوزاندن -13
 )Flooding( یمصنوع سیل جادیا و فراوان آب با شستشو -14
 )Low-Pressure,Cold-Water Flushing Cleaning) (سرد آب( کم فشار بای پاش آب -15
 )High-Pressure, Cold-Water Flushing) (سرد آب( باال فشار بای پاش آب -16
 )Low-Pressure, Hot-Water Flushing( )گرم آب( کم فشار بای پاش آب -17
 )High-Pressure, Hot-Water Flushing) (گرم آب( باال فشار بای پاش آب -18
 )Steam Cleaning( آب بخار با کردن تمیز -19
 )Sand Blasting( پاشی ماسه با کردن زیتم -20

 هاي شیمیایی واکنش به حادثه شیوه
Chemical Response Methods 

 )Dispersants( ها جداکننده مواد از استفاده -21
 )Emulsion Treating Agents( مخلوطي ها جداکننده -22
 )Visco-Elastic Agents( ستهیسکواالستیو ندهیافزا مواد استفاده -23
 )Herding Agents( ساز یکپارچه مواد از استفاده -24
 )Solidifiers( ها کننده جامد از استفاده -25
 )Chemical Shoreline Pretreatmentها ( در کناره رودخانه جذاب ریغاستفاده از مواد  -26
 )Shoreline Cleaning Agents( سواحل تمیزکننده مواد از استفاده -27

 هاي بیولوژیکی واکنش به حادثه شیوه
Biological Response Methods 

 )Nutrient Enrichment( ها يزمغذیر کمک بهي ساز یغن -28
 )Natural Microbial Seeding( ها کروبیم پخش کمک به يساز پاك -29

 انتخاب روش مناسب -4-4

 ي پاسخ در غیاب ماده نفتیها روشاثر  -4-4-1

ترین تصمیماتی است که در گـروه فرمانـدهی حادثـه و بـا      از اساسی يساز انتخاب روش مناسب براي انجام عملیات پاك

آن نقشـی اساسـی خواهنـد     کننـده  نیـی نظرات کارشناسان انجام خواهد شد. در این تصمیم سطح بحران یـا پارامترهـاي تع  

 اسـت کـه  د اسـتفاده  مـور  ابزارهـا و مـواد  کـارگیري   گیري، اثرات منفی ناشی از به ثر در این تصمیموداشت؛ اما یکی از عوامل م

 ها ماندگار خواهند بود. ت محیطی بوده و گاه تا مد در مراحل بعد آشکار خواهند شد. غالب این اثرات زیست
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دسـته،   12محیطـی در   ها) حسـب شـرایط فیزیکـی و زیسـت     و دریاچه ها هاي منابع آب (رودخانه حریمبراي این منظور 

 شـده  نیـی در هریـک، معیارهـا و ضـوابطی تع    يسـاز  هاي مختلـف پـاك   لی روشبندي شده و براي ارزیابی اثرات احتما تقسیم

دسـته از   12است. در این دستورالعمل ابتدا بـه بررسـی ایـن اثـرات بـه کمـک معیارهـا پرداختـه و سـپس بـراي هریـک از            

 هایی صورت گرفته است. هاي مختلف به تفکیک بررسی ها، اثرات روش گاه زیست

 هاي منابع آب داخلی در حریم يساز پاكهاي  ارزیابی اثرات روش -4-4-2

کـه در درجـه اول اخـتالالت     شـوند  مـی ارزیابی اثر وابسته هر تکنیک در غیاب ماده نفتی استفاده  منظور  بهمعیارهاي زیر 

اثـرات   شـود.  را شـامل مـی  ي شیمیایی و بیولـوژیکی  ها روشاز ناشی ي مکانیکی و اثرات مسمومیت ها ناشی از روشفیزیکی 

، يسـاز  پـاك ي مختلـف  هـا  روشبـه تفکیـک    5-4کـه جـدول    متغیر اسـت و  فرد مواد و تجهیزات مختلف منحصربهل استعما

 :بندي به شرح زیر است اي این طبقهاست. مبن شده يبند طبقههاي مختلف  ها و محیط ه اثرات را در زیستگا

کوتـاه و در   زمـان  مـدت یت بـراي  ها و گیاهان حداقل است. احتمـال اثـر مسـموم    تخریب فیزیکی بر روي الیه کم: –

 محدوده مکانی کوچکی وجود دارد. احتمال احیا و ترمیم زیستگاه در طی شش ماه وجود دارد.

هاي رسوبی ممکن است  گاه ها و گیاهان با افزایش پتانسیل فرسایش در زیست تخریب فیزیکی بر روي الیه متوسط: –

 گاه ممکن است شش تا دوازده ماه طول بکشد. است که احیا و تشکیل زیست يا گونه به تیرخ دهد. اثر مسموم

سـازي ممکـن اسـت پتانسـیل ایجـاد       پـاك  هـاي  ها و گیاهان مورد انتظار است. تکنیک تخریب فیزیکی الیه زیاد: –

یم تـرم  و مالحظـه بـوده و احیـا    قابـل  احتماالمنفی و مسمویت اکوسیستم  اتتاثیرفرسایش باالیی داشته باشند. 

 گاه ممکن است بیش از دوازده ماه طول بکشد. زیست

اجـرا هسـتند بـا ایـن عالمـت       رقابـل یثر یـا غ ووضوح غیر م  هایی که براي یک زیستگاه به ): آن دسته از تکنیک-( –

 شود. نشان داده می

 گردد. یه: براي مواردي که اطالعات ناقص براي ارزیابی و تحلیل در غیاب ماده نفتی وجود دارد، استفاده م –

 ي پاسخ در غیاب ماده نفتیها روشاثر مرتبط  -5-4 جدول
 زیستگاه ساحلی محیط آبی

 روش پاسخ
هاي  آب

 آزاد

ها و  دریاچه
مخازن 
 کوچک

هاي  رودخانه
 بزرگ

هاي  رودخانه
 ها کوچک/نهر

سواحل 
 سنگی

هاي  سازه
 مصنوعی

سواحل 
 اي ماسه

سواحل 
پوشیده 
 از گیاه

سواحل 
شن و 

 اي ماسه

سواحل 
 شنی

سواحل 
 گلی

 ها تاالب

 هاي پاسخ فیزیکی روش
 - - - - - - - - - - - - بازیافت طبیعی

 - - - - - - - - ك ك ك ك گذاري بوم
 - - - - - - - - ك ك ك ك گیري سرباره
ها/  سد
 زهایر خاك

 - - - - - - - - ز - - -

آوري  جمع
 - - - - - - - - ك ك ك ك فیزیکی
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 هاي پاسخ در غیاب ماده نفتی اثر مرتبط روش -5-4جدول ادامه 
 زیستگاه ساحلی محیط آبی

 روش پاسخ
هاي  آب

 آزاد

ها و  دریاچه
مخازن 
 کوچک

هاي  رودخانه
 بزرگ

هاي  رودخانه
 ها کوچک/نهر

سواحل 
 سنگی

هاي  سازه
 مصنوعی

سواحل 
 اي ماسه

سواحل 
پوشیده 
 از گیاه

سواحل 
شن و 

 اي ماسه

سواحل 
 شنی

سواحل 
 گلی

 ها تاالب

 هاي پاسخ فیزیکی روش
 يساز پاكحذف/

دستی ماده 
 نفتی

 ز ز م م ز ك ك ك م ك ز ك

 ز ز م م ز م م - ز ز ز ك حذف مکانیکی
 م م ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ها جاذب
 م ز ك ك م ك ك ك ك ك ك ك مکش

خارج کردن 
 م م ك ك ك ك ك ك ك ك ك - ها نخاله

 ز ز م م ز م - - ز - ز - اصالح رسوبات
حذف گیاهان 
آغشته به مواد 

 نفتی
 ز - - - ز - - - ز م ز ك

سوزاندن در 
 محل

 م ز م م م م ك ك م ك م ك

شسته شدن با 
 ك ك ك م ك ك ك ك - - - - آب

پاشی با فشار  آب
 ك ز م ك ك م ك ك - - - - کم (آب سرد)

با فشار  یپاش آب
 ز ز ز ز ز ز ك ك - - - - زیاد (آب سرد)

پاشی با فشار  آب
 کم (آب گرم)

 ز ز م م ز ز ك م - - - -

پاشی با فشار  آب
 ز ز ز ز ز ز ك م - - - - زیاد (آب گرم)

با  يساز پاك
 ز ز م م ز ز ك م - - - - بخار

 - - - - - - م ز - - - - پاشی ماسه
 ي پاسخ شیمیاییها روش

 - - - - - - - - ز ك ز ك ها کننده پخش
عوامل 
 ساز امولسیون

 - - - - - - - - م ك ك ك

عوامل 
 ویسکواالستیک

 - - - - - - - - ك ك م ك

عوامل 
 - - - - - - - - ز ك م ك کننده جمع

 م م ك م م م ك ك ك ك ك ك ها جامدکننده
استفاده از مواد 
شیمیایی براي 

سازي  پاك پیش
 سواحل

 ه ه ه ه ه ه ه ه - - - -

ترکیبات 
شیمیایی 

سازي  پاك
 سواحل

 ه م م م ه م ك م - - - -
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 ي پاسخ در غیاب ماده نفتیها روشاثر مرتبط  -5-4جدول ادامه 
 زیستگاه ساحلی محیط آبی

 روش پاسخ
هاي  آب

 آزاد

ها و  دریاچه
مخازن 
 کوچک

هاي  رودخانه
 بزرگ

هاي  رودخانه
 ها کوچک/نهر

سواحل 
 سنگی

هاي  سازه
 مصنوعی

سواحل 
 اي ماسه

سواحل 
پوشیده 
 از گیاه

سواحل 
شن و 

 اي ماسه

سواحل 
 شنی

سواحل 
 گلی

 ها تاالب

 ژیکی هاي پاسخ بیولو روش
سازي  غنی

غذایی (به 
کمک 
 ها) ریزمغذي

 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك م ك

پخش میکروب 
 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه طبیعی

 ستین اجرا قابل: براي این نوع از ماده نفتی -ك: کم؛             م: متوسط؛                ز: زیاد؛                      ه: اطالعات ناقص؛                     

 هاي منابع آب هاي پاسخ به ماده نفتی در حریم بندي روش طبقه -4-4-3

بـا آن در  محیطـی مـرتبط   ات اثـر بـر مبنـاي    يسـاز  براي انتخاب روش پاك یک راهنما عنوان  تواند به میبندي  این طبقه

له اســنجش هـر روش بـا خــود آن و در شـرایط مختلـف مســ     معـین، مورداســتفاده قـرار گیـرد.   گـاه   ک محـیط یـا زیســت  یـ 

تنهـا داخـل    بخشـی مـرتبط   اثـر  است. يساز براي پاك ازین کار مورد استاندارد و یگانه نبودن راه جهیدرنتاست که  یتوجه قابل

 جهـت   نیـ ا ازباشـند و   ي داشـته تـر  بـیش ند کاربرد توان مییی با حداقل اثر ها روش که يطور  به شود میبندي گنجانده  طبقه

 .شود میگاه حذف  ي از ماده نفتی از زیستتر بیشي داشته و یا اضافات تر بیش یطیمح ستیزاثر 

 :اند شده فیتعربندي به شرح زیر  هاي طبقه رده

 .باشد گاه داشته است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زیستممکن  –

 .باشد گاه داشته ممکن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست –

 .گاه داشته باشد بر روي زیست )محتمل نامطلوب(ممکن است اثر نامطلوب محسوسی –

 .گاه داشته باشد ترین اثر نامطلوب را بر روي زیست ممکن است بیش –

  نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است. در مورد اطالعات –

مثـال؛   عنـوان   بـه ( گـاه اثـري ندارنـد    براي یک نوع ماده نفتی یا زیسـت  وضوح  بههایی که  آن دسته از تکنیک) -( –

(بـه   سـتند یکننده بر روي مواد نفتی سنگین) و یا براي یک نوع از ماده نفتی قابـل اجـرا و کـاربردي ن    جمععوامل 

روش در ایـن زمـان    یاثـر یـا اثربخشـ   (اند هاي گلی) با این عالمت مشخص شده گاه پاشی زیست عنوان مثال؛ ماسه

 .)تواند مورد ارزیابی قرار گیرد نمی

 شده  استفادهفرضیات  -4-4-3-1

فرضـیاتی بـه   انـد بـا    هایی که در این دستورالعمل مورد بررسی قـرار گرفتـه   یک از روش اثرات منفی و شدت اثربخشی هر

 اند: شرح زیر، بیان شده
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کامـل و توسـط نیـروي انسـانی مجـرب و       صـورت   بـه فرض بـر ایـن اسـت کـه هـر روش       ها: اجراي کامل روش –

سـازي تجهیـزات درسـت     یابی بـراي نصـب و فعـال    بندي و مکان کارآزموده اجرا شود. به این معنی که برنامه زمان

 باشند. انتخاب شده

  بـه از هـر روش   مورداسـتفاده هاي صورت گرفتـه در   ارزیابی :روش استکاربرد منفرد هر  براساسارزیابی اثرات  –

کنـد کـه از    هاست. بدیهی است که شرایط حادثه در اکثر اوقـات ایجـاب مـی    و بدون ترکیب با سایر روش ییتنها

 صـورت   بـه وش زمان و ترکیبی استفاده نمود. در چنـین شـرایطی ارزیـابی هـر ر     هم صورت  بههاي مختلفی  روش

 منفرد، دشوار خواهد بود.

اسـت. در   يسـاز  پـاك اثربخشی نسبی هر روش، از مالحظات اساسی در انتخاب روش  ها: اثربخشی مرتبط روش –

 است. قرارگرفته یموردبررسمحیطی و در سه دسته  این دستورالعمل این اثرگذاري تنها از دیدگاه زیست

هـا در   بوده و یا بالاسـتفاده هسـتند. ایـن روش    تاثیر یب کامالاص گاه خ هایی که در یک زیست دسته اول روش •

 اند گاه مربوط آورده نشده هاي قابل کاربرد براي زیست لیست روش

هـاي   بـراي یـک مـاده نفتـی تعلـق داشـته و در جـداول روش        تـاثیر  یبـ هاي بالاسـتفاده و   دسته دوم به روش •

 شوند. می ) نمایش داده-گاه با خط تیره ( هر زیست يساز پاك

از  یتـوجه  قابـل ، مقـادیر  يسـاز  پـاك هستند، که پس از اتمـام عملیـات    يا استفاده قابلهاي  دسته سوم روش •

 مواد نفتی را برجاي خواهند گذاشت.

یی از قبیل ایمنـی، شـرایط   ها محدودیت: ک روش خاص پاسخیموجود براي استفاده از  يها رعایت محدودیت –

در هـر سـناریو    ؛ کـه دهنـد  محـدوده وسـیعی از سـناریوهاي محتمـل را تشـکیل مـی      جوي، حجم مواد نشتی و... 

 ها انتخاب خواهند شد. انتخاب گروهی از ابزارها و روش

 در هر یک يساز هاي پاك هاي منابع آب و اثرات استفاده از روش بندي حریم دسته -4-4-3-2

 هاي آزاد  آب -4-4-3-2-1

 گاه توصیف زیست -الف

ي بـزرگ  هـا  دریاچـه چـون   هـاي فـراوان هـم    در بدنه آب فارس)ریاي عمان و خلیج(مثل د هاي آزاد هاي اطراف آب محیط

 یطـورکل   بـه اي  هـاي دریاچـه   هاي فراوان شرایط موج و جریان اقیانوسی را دارا هستند. هرچنـد جریـان   د. بدنه آبنوجود دار

 ).متر بر ثانیه 5/0از  تر کم( ضعیف است
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 میزان حساسیت -ب

جـایی   ههـاي انتقـال و جابـ    ثر نشتی مواد نفتی حـداقل و متوسـط حساسـیت را دارنـد زیـرا نـرخ      هاي آزاد نسبت به ا آب

سـرعت قـادر بـه کـاهش بـوده و اغلـب         هایی غلظت مواد نفتـی در سـتون آب بـه    ها باالست. در چنین محیط فیزیکی در آن

 رج گردند.گرفته توسط نشتی خا تاثیرها به اندازه کافی سیال هستند تا از ناحیه  ارگانیسم

 يسـاز  قیـ ا جنب ساحلی به دلیـل نـرخ رق  یهاي ساحلی و  هاي بزرگ، آب شده در دریاچه  نواحی محصورشده و محافظت

شـده، بایسـتی بـراي یـک دوره      متـاثر تري دارند. در صورت نشت مواد نفتی استفاده از نواحی و مناطق کندتر حساسیت بیش

 محدود گردد. و توریستی هاي تفریحی گیري و فعالیت زمانی، براي کشتیرانی و دریانوردي، حمل و نقل، آب

 ي پاسخها روش -ج

 نامطلوب بر زیستگاه حداقل اثر -1-ج

 گذاري بوم –

 بهترین کارایی در شرایط کم موج و جریانات آرام •

 هـا  بـوم سـاز گـردد، امـا از     د مشـکل توانـ  مـی ایمنـی   ازنظـر ، هـا  بوممواد بنزینی نشت یافته به کمک  داري نگه •

 براي منحرف کردن و دور کردن این مواد از منابع حساس نیز استفاده نمود. توان می

 سرباره گیري/ مکش –

 ،شود میجریان محدود  سرعت گرفتنکارایی این روش با  •

 .ستین اجرا قابلحظات ایمنی براي نشت بنزین به دلیل مال •

 سوزاندن در محل –

 مناسب نواحی دور از ساحل است. تر بیشاین روش  •

 در مورد مواد نفتی سنگین و نامحلول اشتعال و ادامه سوختن دشوار خواهد بود. •

 ها و هواپیما باید مورد توجه قرار گیرند. ها، کشتی ایمنی براي کارگر مسایل •

 .ستینایمنی قابل اعمال  مسایلهاي بنزینی به علت  براي نشتی •

 بازیافت طبیعی –

مانـدگار بـوده و    چراکـه رود  اثرگذاري بر مواد نفتی متوسط و سـنگین انتظـار مـی    ترین کماز اجراي این روش  •

 خواهند بود. مشاهده قابلها بر روي خطوط ساحلی  مدت

 اثر نامطلوب براي زیستگاه مقداري -2-ج

 فیزیکی آوري جمع –

 ممکن است نیاز باشد تا مواد نفتی به سمت تجهیزات بازیافت تحت شرایط آرام منتقل شوند. •
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 .شود میاختالط مواد در ستون آب، به مواد بنزینی شناور در سطح، آب اسپري  منظور  به •

 کننده جذبمواد  –

 یست.ن ، به طور مستقل قابل استفادههاي خیلی کم به جز براي نشتی ،ک تکنیکی •

 کند. هاي مواد بنزینی جلوگیري می از تبخیر نشتی •

 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی –

 خواهد بود. يثروم حل راهمواد نفتی در گیاهان سطح آب به دام افتاده باشند،  که یدرصورت •

 ساز عوامل امولسیون –

 .ستین اجرا  قابل کنند میایجاد ن چون مواد بنزینی که امولسیون براي مواد نفتی هم •

 ها عوامل ویسکواالستیک/ جامد کننده –

 .ستینایمنی در طی استعمال و ممانعت تبخیر مناسب  مسایلبراي نشت مواد بنزینی به دلیل  •

 باید در نظر گرفته شود. شده يآور جمعامکان بازیافت مواد نفتی  •

مخلـوط   فرصـت ، زیرا به علـت غلظـت بـاال    ستینو کارآمد  ثروماغلب براي مواد نفتی سنگین خیلی این مواد  •

 .کنندپیدا نمیشدن در داخل مواد نفتی را 

 ها کننده پخش –

 .شوند میمانع تبخیر مواد بنزینی نشتی  •

 در مقابل اثر مواد نفتی پخش نشده مورد نیاز است. شده پخشاستفاده از آن براي مقایسه اثر مواد نفتی  •

 ي ندارد.بر روي مواد نفتی سنگین یا هوازده اثر •

 کننده عوامل جمع –

 است. ثروماغلب تحت شرایط آرام  •

 زیرا ماده نفتی باید سیال باشد. ستین اجرا قابلبراي مواد نفتی سنگین  •

 گردد. هاي بنزینی می مانع تبخیر نشتی •

 دستی ماده نفتی و حذف مکانیکی مواد نفتی يساز پاكحذف/ –

 .شده باشندهاي بزرگ منعقد  توده صورت  بهتنها زمانی کارآمد هستند که مواد نفتی سنگین  •

 پذیر است. امکان ندرت  بهانتقال کامل ماده نفتی سنگین  •

 ها) و پخش میکروب طبیعی سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی –

 .ستین اجرا قابل ها آنو نفت خام سبک به دلیل تبخیر سریع  گازوییلیبراي مواد بنزینی و مواد  •

ایـن    و کـاربرد  و اثرات جانبی استفاده از این روش بـراي انـواع دیگـر مـواد نفتـی      یاثربخشاطالعات در زمینه  •

 است. محدود اریبسهاي آزاد و شیرین،  هاي آزاد، در آب روش در آب
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 ي بزرگها رودخانه -4-4-3-2-2

 

 گاه توصیف زیست -الف

متـر   5/0بیشـتر از  جریانـات معمـوال   (هاي جریان بـاال   هاي پر پیچ و خم و نرخ هاي متغیر، کانال هاي بزرگ شوري رودخانه

هـا   هـاي بـزرگ را ندارنـد. محـیط اطـراف ایـن رودخانـه        ها لزوما قابلیـت کشـتیرانی بـراي کشـتی     ) دارند. این رودخانهبر ثانیه

هـاي بـزرگ    هـاي اصـلی رودخانـه    هـا از مشخصـه   هـاي مصـنوعی باشـد و سـیالب     زهها و دیگر سا تواند شامل سدها، برکه می

 هستند.

 میزان حساسیت -ب

یی جابجـا هـاي   از نـرخ  هـا  آني بزرگ میزان حساسیت متوسطی نسبت به اثرات نشت مواد نفتـی دارنـد زیـرا    ها رودخانه

ند. منابع بیولـوژیکی مـرتبط شـامل تجمـع مرغـان      چنین فواید بیولوژیکی و انسانی وسیعی دار طبیعی باالیی برخوردارند. هم

. تحـت شـرایط   شـوند  مـی هستند که با نشت مواد نفتی بـا خطـر مواجـه     زي جانداران کفو  ها ماهیها،  آبزي مهاجر و پرستو

هـاي بـا    هاي پر اهمیتی براي گونـه  گاه که زیست شوند میهاي رودخانه نواحی با حساسیت خیلی باال را شامل  سیل، سیالب

پـذیر اسـت. در ایـن محـیط      ا حمل و نفل نیـز امکـان  یبراي مقاصد تفریحی  ها رودخانهارزش بسیاري هستند. استفاده از این 

 هاي بزرگرودخانه
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هـاي   سازي به طور کامل در معرض خطر نشت مواد نفتی قرار دارند. هنگـامی کـه لکـه    گیرهاي آب شرب، صنعت و خنک آب

هـاي سـریع،    . جریـان کننـد  مـی هـا را در سـتون آب محـو     ایـن لکـه  هاي مخـتلط   ، جریانشوند مینفت بر روي آب مشاهده 

هـا، ممکـن اسـت اقـدامات پاسـخ بـه نشـت مـواد نفتـی را در           بنـدان و سـیالب   خیـ هاي میـانی رودخانـه،    ها، بند آب گرداب

 ي بزرگ، دچار مشکل نمایند.ها رودخانه

ند بـه سـهولت در زیـر سـطح معلـق      توان میند، جایی که مواد نفتی امولسیون شده چگالی نزدیک به چگالی آب دار از آن

سـپس   .جذب سـطحی شـوند   ،چنین مواد نفتی قادرند در داخل ذرات رسوبی و شناور گشته و در ستون آب باقی بمانند. هم

 ها را دارا هستند. گاه نوع از زیستآلوده نمودن این  که پتانسیل به طوريشوند، ي ساکن ته نشین ها مردابدر 

 پاسخي ها روش -ج

 گاه اثر نامطلوب زیست حداقل -1-ج

 گذاري بوم –

 .شود میهاي مواد نفتی بر روي آب به طرف نواحی کم جریان استفاده  اصوال براي منحرف کردن لکه •

 هـا  بـوم سـاز گـردد، امـا از     د مشـکل توانـ  مـی ، از نظـر ایمنـی   هـا  بوممواد بنزینی نشت یافته به کمک  داري نگه •

 نمود. از منابع حساس استفادهو دور کردن این مواد براي منحرف کردن  توان می

 سرباره گیري/ مکش –

 باشد. هاي بنزینی به دلیل مالحظات ایمنی قابل اجرا نمی براي نشتی •

 اثر نامطلوب براي زیستگاه مقداري -2-ج

 بازیافت طبیعی –

ر روي سـطح آب را  هـاي مـواد بـ    تبخیر و پراکنش طبیعی براي مواد بنزینی و مشابه دیزل به طور سـریع لکـه   •

 برد. از بین می

باید در زمینه بازیافت مواد نفتی و حفاظت از منابع حساس بـراي انـواع و مقـادیر مختلـف نشـت مـواد نفتـی         •

 ي صورت پذیرد.تر بیشهاي  تحقیقات و بررسی

 فیزیکی آوري جمع –

ره بـه سـمت تجهیـزات    هـاي کوچـک و غیـ    ها، گـرداب  ممکن است نیاز باشد تا ماده نفتی دام افتاده در نخاله •

 بازیافت پمپ شوند.

اسپري کردن آب به داخل مواد بنزینی نشتی، مخلوط شدن محصـول در داخـل سـتون آب را افـزایش خواهـد       •

 داد.

 ها جذب کننده –
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 ایمنی و ممانعت از تبخیر، قابل اجرا نیست. مسایلهاي مواد بنزینی به دلیل  براي نشتی •

 کاربردي نباشد. احتماالمواد نفتی سریع پخش و منتشر خواهند شد،  که ایني بزرگ به علت ها رودخانهدر  •

 .شود میاستعمال بیش از حد منجر به تولید فاضالب  •

 سوزاندن در محل –

 به دلیل پخش سریع مواد نفتی ممکن است کاربردي نداشته باشد. ها رودخانهدر  •

سـخت و دشـوار    متـر)  میلـی  3تـا   1(و حفظ حداقل ضـخامت بـراي سـوزاندن     داري نگههاي سریع  در جریان •

 است.

 ساز عوامل امولسیون –

 ، کاربردي ندارد.شوند میبراي محصوالت بنزینی که امولسیون ن •

 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی –

هـا محبـوس شـده،     ممکن است در جایی که ماده نفتی در گیاهان شناور در امتداد ساحل و در داخـل گـرداب   •

 در نظر گرفته شود.

ن آغشته به مواد نفتی، عموما براي جلوگیري از مسومیت ثانویـه حیوانـات در اثـر تمـاس بـا ایـن       حذف گیاها •

هاي نفتی براي مدت طـوالنی، ضـروري اسـت. (مـواد نفتـی       چنین، مشاهده لکه و هم ها آنگیاهان یا تغذیه از 

 نه رها خواهند شد)به دام افتاده در این گیاهان به مرور زمان و کاهش و افزایش شدت جریان، در رودخا

 هاي آغشته به مواد نفتی نخالهحذف  –

و انباشـته نمایـد کـه ایـن موضـوع سـبب        آوري جمـع د مواد نفتی را براي مدت طوالنی توان مینخاله رودخانه  •

 هاي آبی خواهد شد. هاي نفتی براي مدت طوالنی در محیط مشاهده لکه

 ها عوامل ویسکواالستیک/ جامد کننده –

 باشد. ایمنی در طی استعمال و ممانعت تبخیر مناسب نمی مسایلواد بنزینی به دلیل هاي م براي نشتی •

 ممکن است بازیافت مواد نفتی تصفیه شده سخت و مشکل باشد. •

 کاربردي نباشد زیرا ماده نفتی به سرعت پخش و پراکنده خواهد شد. ها رودخانهامکان دارد براي  •

جـایی کـه خیلـی غلـیظ      باشد، بدین علـت کـه از آن   کارآمد نمیو  ثروماغلب براي مواد نفتی سنگین خیلی  •

 .دهند میهستند به محصول اجازه مخلوط شدن در داخل مواد نفتی را ن

 یی دستی ماده نفتی/ پاکسازيجابجا –

نـد بـه طـور دسـتی از     توان مـی ، انـد  شدههاي جامد یا نیمه جامد متمرکز  مواد نفتی سنگینی که در داخل جرم •

 برداشته شوند.قایق یا ساحل 

 استفاده نمود. توان میهاي نفتی شده کوچک  هاي دستی به منظور برداشتن انباشتگی نخاله از ابزار  •

 هاي وارده به محیط کمک خواهد کرد. ها به کاهش آسیب کنترل عملیات از قایق •
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 انتقال مکانیکی مواد نفتی –

یـا سرتاسـر    هـا  بـوم اي نفتـی انباشـته شـده در    هـ  ممکن است نیاز باشد که مقادیر زیادي از مواد نفتی/ نخاله •

 شوند. بازیافتآوري و  جمعساحل 

هـاي متکـی بـر سـاحل،      شـود، چـرا کـه عملیـات     فرمانـدهی و هـدایت   ،ها عملیات از قایقکه  شود میتوصیه  •

 ند با اثرات موضعی بر سواحل همراه باشند.توان می

 گاه زیست بر روي (نامطلوب محسوس) اثر محتمل نامطلوب -3-ج

 ها پخش کننده –

 کند. هاي مواد بنزینی جلوگیري می از تبخیر نشتی •

 باشد. نمی ثرومبراي مواد نفتی سنگین یا هوازده  •

ت ی، احتمـال ایجـاد مسـوم   هـا  رودخانـه سازي محدود شده مواد نفتی پخش نشـده در   هاي زیاد، رقیق در نشتی •

 .دهد میرا افزایش 

 باید مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند. ین دست آبیهاي پا گیر اثرات بر روي آب •

 گاه بر روي زیست تر بیشنامطلوب  اثر -4-ج

 کننده عوامل جمع –

هاي سریع و زیـاد دشـوار بـوده و مـواد نشـتی را بـه مکـانی دورتـر هـدایت           این روش براي جریان کارگیري به •

 نماید. می

 باید سیال باشند، کاربردي ندارد. که اینبراي مواد نفتی سنگین به دلیل  •

 ها) و پخش میکروب طبیعی سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی –

، قابـل اجـرا   شـوند  مـی بـه سـرعت تبخیـر     هـا  آن کـه  ایـن هاي مواد بنزینی و مشابه دیزل به دلیل  براي نشتی •

 نیست.

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 (به غیـر از مـواد بنزینـی و مشـابه دیـزل)      حلیل اثر و اثر بخشی براي انواع دیگر مواد نفتی براي ت یاطالعات ناقص –

 موجود است. ها رودخانهدر  ها آنبه ویژه براي کاربرد 

 

 

 

 

 



ت     02/02/96 94 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 و مخازن کوچک ها دریاچه -4-4-3-2-3

 

 گاه توصیف زیست -الف

هـا   هـا و جریـان   هـا مـوج   هاي متغیر هستند. به طور کلی، در آن و عمقها  ها و مخازن بسترهاي ساکن آب با اندازه دریاچه

تـر ممکـن اسـت در زمسـتان بـه طـور        تواند اندکی متالطم گردد. مخازن کوچک خیلی ضعیف هستند، هرچند سطح آب می

 کامل یخ ببندند.

 میزان حساسیت -ب

توسـط و بـاالیی برخوردارنـد. ایـن میـزان      هاي کوچک و مخازن نسبت به اثرات نشتی مواد نفتـی از حساسـیت م   دریاچه

شدگی محدود و اختالط مـواد نفتـی در داخـل سـتون آب و اسـتفاده       هاي انتقال فیزیکی پایین، رقیق حساسیت به دلیل نرخ

سـازي پرنـدگان و پسـتانداران بـوده و      هاي با ارزشی براي مهاجرت و آشیانه گاه ها زیست باشد. آن بیولوژیکی و انسانی باال می

 ها و مخازن کوچکدریاچه
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رونـد.   شـمار مـی   هاي تفریحی به هاي کوچک محل فعالیت هاي ارزشمندي را در خود داشته باشند. دریاچه ممکن است ماهی

 ترین میزان حساسیت برخوردارند. ها نیز از بیش هاي مرتبط به آن تاالب

 ي پاسخها روش -ج

 گاه اثر نامطلوب بر روي زیست حداقل -1-ج

 گذاري بوم –

 اده شود تا از پخش شدن مواد نفتی جلوگیري شود.استف ها بوماز محفظه  •

 هـا  بـوم سـاز گـردد، امـا از     د مشـکل توانـ  مـی ، از نظـر ایمنـی   هـا  بوممواد بنزینی نشت یافته به کمک  داري نگه •

 براي منحرف کردن و دور کردن این مواد از منابع حساس نیز استفاده نمود. توان می

 گیري/ مکش سرباره –

 ایمنی قابل اجرا نیست. مسایلبه دلیل هاي بنزینی  براي نشتی •

 هاي فیزیکی حداقل شوند. هاي خاص و مانیتورکردن نیاز دارند تا خرابی هاي زمینی به محل عملیات •

 مواد جذب کننده –

 .شود میاستعمال بیش از حد منجر به تولید فاضالب  •

 کند. هاي مواد بنزینی جلوگیري می از تبخیر نشتی •

 گاه اثر نامطلوب براي زیست مقداري -2-ج

 بازیافت طبیعی –

متوسـط و مـواد   رده ترین اثر براي مواد نفتی سـبک را دارد، امـا اثـر قابـل تـوجهی بـراي مـواد نفـت خـام           کم •

 گذارند. هاي ساحلی اثر می گاه بر روي زیست ها آنتر دارد زیرا  سوختی سنگین

 سوزاندن در محل –

نمایـد و گیاهـان و    مانی که برف و یـخ مقـداري محافظـت را ایجـاد مـی     ي در زمستان دارد. زتر کماثر محیطی  •

 ي در خواب زمستانی هستند.تر بیشجانوران 

ایمنـی آن بـه کمـک شـرایط      کـه  ایـن ساز باشد، مگر  د مشکلتوان میبنزین نشت شده از نگاه ایمنی  داري نگه •

 گردد. تامینمحیطی (از قبیل محبوس شدن بنزین به وسیله یخ) 

 کننده جمععوامل  –

 و کارآمد است. ثروماغلب تحت شرایط آرام  •

گیرنـد، بایسـتی بـا فرآینـد بازیافـت       هاي حساس مورد استفاده قرار می ها و محیط گاه در صورتی که در زیست •

 همراه باشد.
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 باشد زیرا مواد نفتی بایستی سیال باشند. نمی ثرومبراي مواد نفتی سنگین  •

 تیهاي آغشته به مواد نف حذف نخاله –

ها مرتبط گردند. از این جهت ممکـن اسـت الزم باشـد اثـرات      ها ممکن است به مناطق زندگی و آشیانه نخاله •

 گاه حیوانات مقیم در نظر گرفته شوند. بر روي زیست

 هاي کوچک استفاده شود تا توزیعات فرعی به حداقل برسند. براي این کار از قایق •

 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی –

ت تنهـا راه بـراي مـواد نفتـی محبــوس شـده در گیاهـان شـناور، بازیافـت مـاده نفتـی در غیــاب           ممکـن اسـ   •

 هاي آب باشد. جریان

 امکان دارد براي جلوگیري و پیشگیري از نفتی شدن مجدد حیات وحش مناسب باشد. •

 فیزیکی آوري جمع –

 شدن مواد نفتی به داخل ستون آب یا رسوب بود. باید مراقب رانده •

 ها ویسکواالستیک/ جامد کنندهعوامل  –

شدن مجـدد خطـوط سـاحلی     عوامل ویسکواالستیک توسط اصالح کلی بازیافت مواد نفتی از سطح آب، نفتی •

 .دهند میرا کاهش 

هاي مواد بنزینی به دلیل مالحظات ایمنی در طـی دوره کـاربرد و جلـوگیري از تبخیـر قابـل اجـرا        براي نشتی •

 باشند. نمی

گین که خیلی ویسکوز هسـتند و اجـازه مخلـوط شـدن محصـول در داخـل مـاده نفتـی را         براي مواد نفتی سن •

 باشد. ، مناسب نمیدهند مین

 گاه بر روي زیست (نامطلوب محسوس) اثرات نامطلوب احتمالی -3-ج

 سازي دستی مواد نفتی حذف/ پاك –

سـبب اسـتفاده از    هـاي آبـی،   سـازي دسـتی مـواد نفتـی مـایع از محـیط       ي پاكها روشعدم کارایی ذاتی در  •

کـه ایـن عامـل سـبب آلـودگی      شـود   مـی هاي متوالی به منبع آبی  تعدادي نیروي انسانی زیاد یا ورود و خروج

 گردد. هاي مختلف و سواحل می الیه

 باشد. هاي بنزینی به دلیل مالحظات ایمنی قابل اجرا نمی براي نشتی •

 حذف مکانیکی مواد نفتی –

 انی به سختی به ماده نفتی آلوده شده است، مورد نیاز باشد.ممکن است در جایی که رسوبات تحت •
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 نیاز باشد. 1هاي بازیافت نفوذي ممکن است به تکنیک •

 گاه اثرات نامطلوب بر روي زیست ترین بیش -4-ج

 ها پخش کننده –

 نماید. هاي مواد بنزینی جلوگیري می از تبخیر نشتی •

کننـده مـاده    هـاي پخـش   سازي از مخلـوط  رقیق پایینهاي  هاي کم آب و نرخ این امکان وجود دارد که در عمق •

 هاي باالي جانوران آبزي حاصل گردد. نفتی مسمومیت

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 ساز عوامل امولسیون –

 باشند، قابل اجرا نیست. ن نمیچون بنزین که به صورت امولسیو براي مواد نفتی هم •

 باشد. هاي مسمومیت براي ارزیابی اثر محیطی استفاده محیط آب شیرین کم عمق کافی نمی داده •

 سازي غذایی و پخش میکروب طبیعی غنی –

 ، قابل اجرا نیست.شوند میبه سرعت تبخیر  ها آن که اینهاي مواد بنزینی به دلیل  براي نشتی •

 اثر و اثر بخشی براي انواع دیگر مواد نفتی وجود دارد. اطالعات ناقص براي تحلیل •

اي  هـاي آبـی کوچـک یـا مسـدود، مالحظـات ویـژه        کننده آب در محـیط  براي جلوگیري از اضافه بار مواد غنی •

 وجود دارد.

1- Intrusive Recovery Techniques 
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 ها ي کوچک و نهرها رودخانه -4-4-3-2-4

 

 گاه توصیف زیست -الف

هـاي باریـک شـناخته     متـر) و کانـال   2تـا   1هـاي کـم آب (بـه طـور کلـی       از طریـق عمـق  هاي کوچک و نهرها  رودخانه

بنـدي، محـدوده    کننـد. ایـن گـروه    شوند. جریان آب با فاصله از پایین دست و در تمـامی فصـول خیلـی زیـاد تغییـر مـی       می

هـاي کوچـک محصـور     تـا نهـر   یبسترهاي سنگی و شنهاي کم و  آبشارسریع با  هاي جریان هاي آبی را از نهر وسیعی از بستر

هـا و یـا    هـا ممکـن اسـت توسـط نخالـه      هاي کانـال  شود. سطح مقطع آلود و گیاهان را شامل می هاي گل شده توسط حاشیه

هـا قادرنـد جریـان آب را در داخـل چنـد کانـال پخـش کننـد.          هـاي میـانی کانـال و جزیـره     بنـد  ها مسدود گردنـد و راه  کنده

 تر نماید. گاه را پیچیده هاي پاسخ در این زیست گیري ست یخ، اندازها ممکن در فصل سرما چنین هم

 

 

 هاي کوچک و نهرهارودخانه
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 میزان حساسیت -ب

هـاي   ها نسبت به اثر نشتی مواد نفتی از حساسیت متوسط و باالیی برخـوردار هسـتند. نشـتی    هاي کوچک و نهر رودخانه

باشـند کـه ایـن     هاي بزرگ داشـته  به رودخانهها نسبت  هاي کوچک و نهر تر از یک اثر بر رودخانه مواد نفتی ممکن است بیش

تـر   تـر و حـوزه بـزرگ    تر، انرژي کلی کم شدگی پایین هاي رقیق تر، نرخ چون شرایط جریان کم له ناشی از تنوع شرایط، همامس

 هاي طبیعی است. گاه زیست

یسـکوز بـه آسـانی در    نماینـد و مـواد نفتـی غیـر و     هاي مـواد نفتـی بـر روي آب هـر دو سـاحل را آلـوده مـی        معموال لکه

هاي آبزیان و دریازیـان در معـرض مـواد نفتـی      شوند و اساسا ارگانیسم هاي کم عمق در داخل تمام ستون آب حل می جریان

ها در صورت نشت مواد نفتی مـواد بنزینـی تـا نفـت خـام مالیـم امکـان پـذیر اسـت. انـواع            شدن ماهی گیرند. کشته قرار می

هـاي مـواد نفتـی     نماینـد. نشـتی   گـاه سـاحل نهـر اسـتفاده مـی      خزندگان و دوزیستان از زیستمختلف پستانداران، پرندگان، 

گردنـد. در مـورد چنـین     هـاي کوچـک مـی    گیرهاي آب آشامیدنی، آبیاري یا استفاده صنعتی رودخانه شدن آب منجر به بسته

هـاي آب شـرب منـاطق پرجمعیـت یـا ورود       گیـر  ثرتري براي جلوگیري از ورود آلودگی به آبوتر و م منابع برنامه پاسخ سریع

 هاي خاص، مورد نیاز خواهد بود. گاه آلودگی به زیست

 ي پاسخها روش -ج

 گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زیست -1-ج

 گذاري بوم –

اسـتفاده   آوري جمـع هـاي مـواد نفتـی بـه سـمت نقـاط        در مناطقی با جریان کم، براي منحـرف نمـودن لکـه    •

 .شود می

 هـا  بـوم سـاز گـردد، امـا از     د مشـکل توانـ  مـی ، از نظـر ایمنـی   هـا  بومبنزینی نشت یافته به کمک مواد  داري نگه •

 براي منحرف کردن و دور کردن این مواد از منابع حساس نیز استفاده نمود. توان می

 رود. هاي کم عمق و سواحل با شیب تند انتظار می اثربخشی پایینی براي جریانات تند، آب •

 گیري/ مکش سرباره –

 دست در مواردي کـه پراکنـدگی آلـودگی کـم باشـد،      پایینو سایر منابع  یبه منظور حفاظت از سالمت عموم •

امـا بـراي ایـن کـار بـه      ؛ نشـانی انجـام شـود    د با کمک فوم آتـش توان میهاي بزرگ مواد بنزینی  بازیافت نشتی

 هاي سمی، حفاظت تنفسی براي نیروي انسانی ضروري است. ر دلیل وجود بخا

 ها جاذب –

ا در یـ و در در منـاطق کـم جریـان     هـا  بـوم هاي نازك سطحی در محدوده پشت  براي جذب مواد نفتی در الیه •

 .شوند میامتداد ساحل استفاده 
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د گیاهـان اطـراف نهـر را از بـین     توانـ  مـی هاي بستر در طی عملیات بازیافـت   گاه مالی ساحل نهر و زیست لگد •

 رسوبات سواحل گردد. برده و سبب نفوذ مواد نفتی به داخل

 گردد. استعمال بیش از اندازه منجر به تولید فاضالب و ضایعات اضافی می •

 ها ریز (سدها)/ خاك بندها راه –

 در صورت احداث آنی این بندها پتانسیل ایجاد تخریب فیزیکی و آلودگی رسوبات وجود دارد. •

دسـت بـراي جلـوگیري از لطمـات بعـدي،       اگر تمامی و قسمت اعظم جریان منحرف شود، باید نیاز آبی پایین •

 مورد ارزیابی و پایش مداوم قرار گیرد.

چنـین بایـد بـه خـاطر داشـت کـه از        در مورد نشت بنزین رعایت مالحظات ایمنی ضروري خواهـد بـود. هـم    •

هـاي جـانبی، بـراي جداسـازي      د همانند کانالتوان می شوند میهایی که مستقیما در برابر لکه احداث  ریز خاك

 ه از سطح استفاده نمود.لک

 گاه مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -2-ج

 فیزیکی آوري جمع –

هـاي   ممکن است که این روش تنها روش ممکن براي خـارج کـردن مـواد نفتـی بـه دام افتـاده درپشـت تنـه         •

هـاي در نظـر    بـه محـل   هـا  آنها و سایر موانع موجـود در مسـیر بـراي هـدایت      درخت، گیاهان سطحی، سنگ

 دست باشد. فته شده در پایینگر

 د مواد نفتی را در داخل ستون آب مخلوط کند.توان میهاي مواد بنزینی  اسپري کردن نشتی •

 بازیافت طبیعی –

هـاي روي سـطح آب را منتقـل     هاي مواد بنزینی و مشابه دیزل به طور سـریع لکـه   تبخیر و انتشار براي نشتی •

 خواهد کرد.

نفتی، بازیافـت مـواد نفتـی آزاد یـا جمـع شـده بـا هـدف حفاظـت از منـابع           هاي نشت مواد  براي تمام حالت •

 حساس باید صورت پذیرد.

 هاي آغشته به مواد نفتی حذف نخاله –

 طبیعی را افزایش خواهد داد. رهاسازي  مواد نفتی انباشته شده را آزاد کرده و نرخ •

 ها عوامل ویسکواالستیک/ جامد کننده –

 ند بازیافت مواد نفتی انباشته شده را در شرایط بحرانی، تسریع کنند.توان میهاي ویسکواالستیک،  فاکتور •

 دست شوند. با پایین ها آننموده و مانع انتقال  آوري جمعند مواد بنزینی را توان میفاکتورهاي جامدساز  •

زه ته ایـن مـواد، محصـول اجـا    یبراي مواد نفتی سـنگین کارآمـد نیسـتند چراکـه بـه دلیـل بـاالبودن ویسـکوز         •

 .شود میمخلوط شدن در داخل مواد نفتی داده ن
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 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی –

 ها نیاز باشد. یی مواد نفتی انباشته در گیاهان شناور و کنارهجا هجابممکن است به  •

در مناطق حساس زیستی، گیاهان آلوده شده به مواد نفتی بایستی براي جلـوگیري رهاسـازي نفـت بـه مـرور       •

 ده شدن ثانویه حیات وحش، از محدوده خارج گردند.زمان، یا آلو

 رسانی به سواحل، به صورت مرتب بازدید و پایش گردند. بایستی پرسنل عملیات براي جلوگیري از آسیب •

 سوزاندن در محل –

 حفاظت از گیاهان مجاور نهر سخت و مشکل است. •

در صورت وجـود شـرایط امـن محیطـی     سوزاندن مواد بنزینی ممکن است با مشکالت ایمنی همراه باشند، اما  •

 این مواد را درجا سوزاند. توان می

 ي برخوردار است.تر کمدر زمستان به دلیل نبود پوشش گیاهی، موجودات زنده و پایین بودن دما از خطر  •

هـا بـر روي آب    حداقل ضخامت لکـه  داري نگها در جایی که حفظ و یبا جریان سریع  یممکن است در نهرهای •

 ) سخت و مشکل باشد، کاربردي نباشد.متر یلیم 3تا  1(

 گاه زیست بر روي (نامطلوب محسوس)اثر نامطلوب محتمل  -3-ج

 تی مواد نفتی/ پاکسازيسیی دجا هجاب –

 تر است. ، کارآمدتر و عملیشوند میبراي مواد نفتی سنگین نسبت به مواد نفتی سیال که سریع پخش  •

 یی پرسنل عملیات وجود دارد.جا هجاباحتمال آلودگی سواحل نهر از طریق  •

 یکی مواد نفتیحذف مکان –

شده باشـد، مـد نظـر قـرار      این روش تنها زمانی که مقادیر زیادي از مواد نفتی جامد شده در کانال نهر انباشته •

 شوند. جا هجاب. در ضمن در چنین شرایطی مواد نفتی باید با سرعت گیرد می

 گاه ترین اثر نامطلوب بر روي زیست بیش -4-ج

 ها پخش کننده –

هـاي   احتمـال مسـمومیت حـاد ارگانیسـم     از حد این مواد به مـواد نفتـی داخـل سـتون آب،     اضافه کردن بیش •

 طبیعی آبزي را افزایش خواهد داد.

 کننده عوامل جمع –

 مسمومیت در مراحل اولیه زندگی موجودات ساکن در آب از اهمیت خاصی برخوردار است. •

 هاي سریع و سطح آب متالطم کاربردي نباشد. جریانممکن است به دلیل ایجاد  •

 براي مواد نفتی سنگین مناسب نیست. رو اینویسکوزیته مواد نفتی باید تا حدودي کم باشد، از  •
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 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 ساز عوامل امولسیون –

محیطـی اسـتفاده از ایـن     رزیـابی اثـرات زیسـت   هاي کافی در ارتباط با احتمال ایجـاد مسـمومیت، بـراي ا    داده •

 هاي کم عمق آب شیرین، موجود نیست. مواد در محیط

 باشد. وجود ندارد، مناسب و قابل اجرا نمی ها آنچون بنزین که امکان امولسیون براي  براي مواد نفتی هم •

 ها) و پخش میکروب طبیعی سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی •

 ، قابل اجرا نیست.شوند میهاي مواد بنزینی که به سرعت تبخیر  براي نشتی •

هـا، موجـود    ي کوچـک و نهـر  هـا  رودخانـه اطالعات کافی در مورد اثر و اثر بخشی، به ویـژه بـراي کاربردهـا در     •

 نیست.
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 سواحل سنگی -4-4-3-2-5

 

 توصیف زیستگاه -الف

هـا،   توانند نامنظم و بـا تـرك   گردد. سطوح سنگی می پذیر مشخص میاحلی توسط یک الیه سنگی نفوذناساین نوع خط 

دار  هاي عمودي تـا سـواحل سـنگی شـیب     ها و صخره سنگ هاي متعددي باشند. شیب خط ساحلی از تخته ها و سوراخ شکاف

اشـد کـه   هاي سـنگی نیـز وجـود داشـته ب     تواند یک الیه نازك شن و رسوبات شنی بر روي سکو کند. هم چنین می تغییر می

 هاي طوفانی وجود دارد. احتمال شسته شدن آن در اثر موج

 میزان حساسیت -ب

هـاي مختلفـی برخوردارنـد کـه بسـتگی بـه میـزان          هاي مواد نفتـی از محـدوده حساسـیت    سواحل سنگی بستر به نشتی

وابسـته و گیاهـان کمـی    هـاي   قرارگیري در معرض فرآیندهاي پاکسازي طبیعی مواد نفتی دارد. در چنین بسـتري، ارگانیسـم  

 گذاري پرندگان باشد. ها و آشیانه گاهی براي ماهی وجود دارد اما ممکن است بسترهاي سنگی پناه

 سواحل سنگی
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نگـه داشـته    دور از سـاحل  ،بازگشـت امـواج از سـاحل   مواد نفتی در سواحل بدون حفاظ ممکن است تا حدودي به کمک 

تواننـد محـل    هاي موجـود در ایـن سـواحل مـی     شوند. در سواحل داراي حفاظ، مواد نفتی به سطوح سنگی چسبیده و شکاف

کنـد. در ایـن    هاي مواد نفتی باشند. ماده نفتی در رسوبات سطح این بسترها به راحتی نفوذ مـی  خوبی براي تشکیل حوضچه

آورنـد، در صـورتی کـه     اي سیاه و ضخیم با مانـدگاري بـاال بـه وجـود مـی      ات الیهحالت مواد نفتی سنگین در ترکیب با رسوب

سـازي   کنند که عموما به کمک امواج شسته شده یـا در اثـر تبخیـر پـاك     اي از رسوبات آلوده تولید می تر الیه مواد نفتی سبک

 شوند. می

 ي پاسخها روش -ج

 گاه حداقل اثر نامطلوب زیست -1-ج

 بازیافت طبیعی –

ي هـا  روشسـازي طبیعـی، نیـاز بـه      هاي سرپوشیده ممکن است به دلیل نرخ پایین پـاك  ورد سنگ بستردر م •

 دیگر نیز باشد.

 سازي نیز نیاز باشد. هاي دیگر پاك هاي بزرگ به علت مقدار زیاد ماده نفتی موجود ممکن است به روش در نشتی •

 نقاط آن باقی بمانند. تر شبیدر این روش ممکن است مواد نفتی سنگین روي تمامی ساحل با  •

 ها حذف و خارج کردن نخاله –

هـا بـه نـوع     چنـین از بـین بـردن نخالـه     کند. هـم  ها را تعیین می ا عدم انتقال نخالهیدرجه نفتی شدن انتقال  •

 ها از منبع مورد نظر یا وجود منابع حساس بستگی دارد. استفاده انسان

 ها جذب کننده –

 گردد. عات و فاضالب اضافی منتهی میاستعمال بیش از حد به تولید ضای •

مـاده   رو ایـن جایی که نرخ انتقال فیزیکی مواد نفتـی سـنگین در چنـین محیطـی کنـد خواهـد بـود، از         از آن •

 ها باقی خواهد ماند. براي بازیافت توسط جاذب يتر کمنفتی 

 گاه مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -2-ج

 )آب سرد( پاشی با فشار کم آب –

 ین اثر را بر روي مواد نفتی سیال تازه دارد.تر بیش •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال سازي مواد نفتـی سـنگین،    استفاده از این روش براي پاك •

 خواهد گذاشت.

 تر منتقل کند. هایی با حساسیت بیش گاه استفاده از آن براي مواد بنزینی ممکن است ماده نفتی را به زیست •

 (آب سرد) باالبا فشار پاشی  آب –

 



امه نیتدو -چهارم فصل رن ودگ حوادث بحران تیریمد ب  105 02/02/96    ها دریاچه و ها رودخانه در ینفت یآل

 که تازه و مایع است، قابل استفاده است. مادامی ،رده متوسط مواد نفتی خامعمدتا براي  •

 باشد. ثرومد توان میهاي رسوب بر روي سنگ بستر  ها و گودال ها و حفره نمودن ماده نفتی از غار جا هجابدر  •

 سازي یی دستی ماده نفتی/ پاكجا هجاب –

، بـاقی  هـا  آنبودن خاصیت سیالی مواد نفتی دیزلی و متوسط و دشواري برداشـت دسـتی   به دلیل مشکل باال  •

 ماندن مقادیري از آلودگی دور از انتظار نخواهد بود.

 ها مناسب و کاربردي است براي مواد نفتی سنگین در قطعات خشکی و از درون شکاف •

 مکش –

 ایمنی قابل اجرا نیست. مسایلمواد بنزینی به دلیل مالحظات و  براي نشتی •

 سوزاندن در محل –

 هاي ماده نفتی سنگین را از بین ببرد. ي انباشتهثرومد به طور توان می •

هایی در مورد آلودگی هوا، اثر دمایی بر روي زنـدگی گیاهـان و جـانوران آن ناحیـه، خاصـیت فیزیکـی        نگرانی •

 پسماند وجود دارد.

 سازي ساحل عوامل پاك –

سازي مواد نفتی چسبناك بدون استفاده از آب گـرم بـا فشـار زیـاد، ایـن روش       براي پاكتنها تکنیک  احتماال •

 باشد.

 .شود میشده تغییراتی ایجاد  آوري جمع یدر مسمومیت و قابلیت بازیافت مواد نفت •

 مواد جامد کننده –

ی جمـع  هـاي سـنگین مـاده نفتـ     کند و اغلب بـراي انباشـته   از بازگشت ماده نفتی به داخل آب جلوگیري می •

 دار مناسب هستند. شده بر روي سنگ بستر هاي شیب

جایی که خیلی ویسکوز هستند و به محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در داخـل       براي مواد نفتی سنگین، از آن •

 باشد. و کارآمد نمی ثروم دهند میماده نفتی را ن

 )گرمپاشی با فشار کم (آب  آب –

 قرار خواهد گرفت. تاثیرر نامطلوبی تحت هر ارگانیسم در ناحیه کاربرد، توسط آب به طو •

 کند. تر می ین اثر را بر روي نفت خام سنگین دارد به نحوي که حرارت ماده نفتی را سیالتر بیش •

 گاه روي زیست بر (نامطلوب محسوس) اثرات نامطلوب محتمل -3-ج

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی –

 قابل اجرا نیست. ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •
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توجه ویژه براي جلوگیري از غنی شدن بیش از حد یا مسـمومیت احتمـالی ناشـی از وجـود آمونیـاك، مـورد        •

 نیاز است.

تر بـوده و در مـورد   ثرومـ  دهنـد  مـی تري روي آب تشکیل  هاي نازك که الیه تر سبکاین روش براي مواد نفتی  •

تـر هسـتند یـا حتـی در مـورد مـواد نفتـی کـه مـدتی در           هاي ضـخیم  مواد نفتی سنگین که تولید کننده الیه

 ي دارد.تر کماند (هوازده) اثربخشی  معرض هوا قرار گرفته

 پاشی با فشار باال (آب گرم) آب –

منـاطق   اسـتفاده از ایـن روش تنهـا در    ارگانیسـم موجـود در محـل وجـود دارد؛     هرگونـه شـدن   احتمال کشته •

 باشد. که انتقال ماده نفتی براي دالیل زیبایی محیطی نیاز است، مناسب میمحدودي 

 گاه ترین اثر نامطلوب بر روي زیست بیش -4-ج

 با بخار و ماسه پاشی يساز پاك –

 هاي خیلی مضر و مخرب است که هر ارگانیسم موجودي را خواهد کشت. تکنیک وجز •

 گیرد. ارد خیلی محدود مورد استفاده قرار میتنها به دالیل زیبایی محیطی در مو •

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 پخش میکروب طبیعی –

 آن اطالعات ناکافی و ناقص وجود داد. یاثربخشدر زمینه اثر و میزان  •

 )يساز پاكکننده در سواحل (پیش  پاك  استفاده از مواد پیش –

 موجود است. ها آنیا اثر  یاثربخشاطالعات ناقصی در مورد محصوالت در دسترس، میزان  •
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 ي مصنوعیها سازه -4-4-3-2-6

 

 گاه توصیف زیست -الف

 هـا  هـا و حفـاظ   هـاي پـل و تیغـه    هاي سـاحلی، پایـه   ي عمودي محافظ ساحلی از قبیل دیوارهها سازه ،ي مصنوعیها سازه

ي عمـودي از بـتن، چـوب و ورق موجـدار     هـا  سـازه . شوند میها را شامل  ها و اسکله          شکن ها، موج کرانهرپ و حفاظ  مانند ریپ

د سـاحل یـا   توانـ  مـی در جلـوي دیـواره سـاحلی     هرچنـد گیرنـد،   در زیـر سـطح آب قـرار مـی     معموال ها آن. شوند میساخته 

هـا،   هـا، بنـدرگاه   در لنگرگـاه  ژهیـ و بـه  افتـه ی توسـعه در امتـداد خطـوط سـاحلی     هـا  سازهنیز وجود داشته باشد. این  زهیر سنگ

 هاي ساحلی و مناطق مسکونی رواج دارند. گاه تفریح

 میزان حساسیت -ب

هـا بـه    در ایـن محـدوده   يسـاز  پـاك اي دارنـد.   طبیعی محدوده حساسیت گسترده يساز پاكبسته به فرآیند  ها سازهاین 

هـا هسـتند، زیبـایی     محیطی در مناطقی که محل تجمع موجودات سـاحلی از قبیـل پالنکتـون    زیستدالیل متفاوتی از قبیل 

 و موارد مشابه، صورت خواهد گرفت. افتهی توسعهدر مناطق شهري، کاهش تماس انسان با مواد نفتی در نقاط ساحلی 

 ها مصنوعیسازه
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سـطوح ناصـاف و زبـر را     قـادر اسـت   نفوذنـد، امـا مـاده نفتـی     رقابـل یغي عمودي در مقابل ماده نفتی ها سازه یطورکل به

، مـاده نفتـی    هـا  از مواد نفتی را در خط ساحلی تشکیل دهد. در چنین شرایطی در هنگام طوفـان  هیال کیپوشانده و  شدت به

هـا بـه    ریـزه  سـنگ  يسـاز  پـاك و مشـکالت   مسایلخواهد شد.  پرتابهاي خاکی و زمینی  گاه به سمت باال و محدوده زیست

 کند. ریزه و انباشت فراوان نخاله اهمیت خاصی پیدا می لخل بزرگ مابین سنگدلیل فضاهاي متخ

 ي پاسخها روش -ج

 گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زیست -1-ج

 یی نخالهجا هجابدستی ماده نفتی و  يساز پاكحذف/ –

 است. ثروم مانده باقیها و مقادیر کم از مواد نفتی  نمودن نخاله جا هجاببراي  •

 (آب سرد) فشار باالپاشی با  آب –

رپ  سازي مواد نفتی چسبناك از سطوح صلب و شستشوي ماده نفتی جمـع شـده در حفـرات ریـپ     براي پاك •

 شده کارآمد است. . این روش حتی براي مواد بنزینی در نواحی آلودهشود میاستفاده 

جـاور سـاحل رانـده    هـاي تحتـانی م   گاه در این روش ممکن است رسوبات آغشته به مواد نفتی به داخل زیست •

 شوند.

مقـادیر زیـادي از ایـن مـواد را بـه همـراه خواهـد         مانـدن  یباقپاشی رود مواد نفتی سنگین احتمال  انجام آب •

 داشت.

 تـر  هـاي حسـاس   گـاه  زیست استفاده از این روش براي نشت مواد بنزینی ممکن است سبب انتقال این مواد به •

 شود.

 ها کننده جذب –

سـازي   از سـایر فرآینـدهاي پـاك    مانـده  یبـاق ی تـ فنهاي نـازك از مـواد    براي جذب الیهها و  رپ در امتداد ریپ •

 .شود میاستفاده 

ها پـایین اسـت لـذا مـاده نفتـی       فیزیکی مواد نفتی سنگین به کمک این جاذب يساز پاكنرخ  که ییجا آن از •

 براي بازیافت به دست خواهد آمد. تر کم

 گردد. ها منجر به تولید ضایعات و فاضالب مازاد می از جاذب اندازه از  شیباستعمال  •

 مکش –

بازیافـت و  در حفـرات در مراحـل ابتـدایی، سـبب افـزایش نـرخ        جمع شـده استفاده از روش مکش ماده نفتی  •

 کاهش تولید ضایعات نفتی خواهد شد.

مقـادیر زیـادي از    مانـدن  یاقب نیبنابراکند،  آوري جمعا رهاي ضخیم ماده نفتی  این روش تنها قادر است الیه •

 مواد نفتی محتمل خواهد بود.
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 بازیافت طبیعی –

 ین اثر را دارد.تر بیش تر سبکبراي مواد نفتی  •

هـاي پایـدار ترکیبـات     مانـده  بـاقی  آوري جمـع تر، ممکن است استفاده از این روش،  در مورد مواد نفتی سنگین •

 نفتی را ایجاب کند.

 گاه زیست تا حدي اثر نامطلوب بر روي -2-ج

 شستن به کمک آب –

 است که ماده نفتی سیال است. ثرومهنگامی ها تنها  رپ براي دیواره ساحلی قابل اجرا نیست؛ بر روي ریپ •

هاي بنزینی در جـایی کـه سـالمت     یافته و یا حتی براي نشتی  رپ در مناطق توسعه ممکن است بر روي ریپ •

 .ها در خطر است، از این روش استفاده نمود انسان

بـا مقـادیر زیـاد پسـماند همـراه خواهـد        احتمـاال کردن مواد نفتی سنگین،  جا هجاباستفاده از این روش براي  •

 بود.

 تر منتقل کند. هاي حساس گاه هاي بنزین، ماده نفتی را به سمت زیست ممکن است براي نشتی •

 پاشی با فشار کم، (آب سرد) آب –

 است. ثرومتنها زمانی که ماده نفتی سیال است  •

 شده (حتی اگر بنزین باشد) کمک کند.  د به انتقال ماده نفتی انباشتهتوان می شده  تیهدااسپري آب  •

بـا مقـادیر زیـاد پسـماند همـراه خواهـد        احتمـاال کردن مواد نفتی سنگین،  جا هجاباستفاده از این روش براي  •

 بود.

 تر منتقل کند. حساس هاي گاه هاي بنزین، ماده نفتی را به سمت زیست ممکن است براي نشتی •

 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) پاشی با فشار کم، آب آب –

 اجتماع بیولوژیکی یا سراشیبی آنی در منطقه عملیات وجود ندارد. گونه چیهکه  شود میفرض  •

 سیال تغییر دهد. صورت بهاغلب به آب با دماهاي باال نیاز است تا مواد نفتی را  •

 ها نیاز است. رپ جامد مانند ریپ يها هیالسازي مواد نفتی هوازده از  به فشار باال براي پاك معموال •

 خط ساحلی يساز پاكعوامل  –

قـرار   مـدنظر هر نوع از مواد نفتی داراي مسمومیت و قابلیت بازیافت خاص خود اسـت کـه در ایـن روش بایـد      •

 گیرد.

 ساز عوامل جامد –

زي تـدریجی مـواد نفتـی (حتـی بنـزین) بـه کـار        مـدت رهاسـا   این مواد براي بازیافت و کنترل اثرات طـوالنی  •

 روند. می
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خیلی ویسکوز هستند و بـه محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در داخـل        که ییجا آن ازبراي مواد نفتی سنگین،  •

 .ستین گذارتاثیر، دهند میماده نفتی را ن

 سوزاندن در محل –

امکـان دسترسـی و    معمـوال ، شـوند  مـی هـاي ایزولـه تشـکیل     لکـه  صـورت  به تر بیشیم نفتی که خهاي ض الیه •

 ي دارند.تر کمسوزاندن 

که در مورد آلودگی هـوا و ماهیـت فیزیکـی پسـماندهاي سـوختن مـواد نفتـی وجـود دارد، بایسـتی           یمسایل •

 شود. قرارگرفته مدنظر

 عمومی نکات اساسی خواهند بود. سالمت بهمالحظات مربوط  افتهی توسعهدر مناطق  •

 گاه زیست بر روي لوب محسوس)(نامطاثر نامطلوب محتمل  -3-ج

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی –

 نیست. اجرا قابل ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •

 ازیـ موردنیا مسمومیت احتمالی ناشـی از وجـود آمونیـاك،     حد از  شیبتوجه ویژه براي جلوگیري ازغنی شدن  •

 است.

تر بـوده و در  ثرومـ  دهنـد  مـی تـري روي آب تشـکیل    هـاي نـازك   که در الیه تر سبکاین روش براي مواد نفتی  •

تر هستند یا حتی در مـورد مـواد نفتـی کـه مـدتی در       هاي ضخیم الیه دکنندهیتولمورد مواد نفتی سنگین که 

 ي دارد.تر کم(هوازده) اثربخشی  اند قرارگرفتهمعرض هوا 

 یزن شنبا بخار و  يساز پاك –

 .گیرد میقرار  استفاده موردمحیطی در موارد خیلی محدود  تنها به دالیل زیبایی •

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -4-ج

 پخش میکروب طبیعی –

ي مصـنوعی اطالعـات ناکـافی و    هـا  سـازه هـایی بـر روي    بـراي کـاربرد   ژهیو  به، یاثربخشدر زمینه اثر و میزان  •

 ناقص وجود داد.

 سواحل يساز پاكبراي پیش استفاده از مواد شیمیایی  –

 وجود دارد. ها آنیا اثر  یاثربخشاطالعات ناقصی در مورد محصوالت در دسترس، میزان  •
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 اي سواحل ماسه -4-4-3-2-7

 

 گاه توصیف زیست -الف

از گـل و   تـر  بـزرگ و  متـر  میلـی  2از  تـر  کوچـک  یطـورکل   بهکه  الیه متشکل از رسوبات است شامل یک اي  سواحل ماسه

هـاي نامرتـب ماسـه     هاي یک اندازه یا مخلـوط  ممکن است خط ساحلی، شامل ماسه الي یا مواد به اندازه گل و رس هستند.

اي  ماسـه  يهـا  زدانـه یرگلی، ماسه شنی یا یک ترکیبی از این دو باشد. سواحل زمانی وسیع و صـاف هسـتند کـه رسـوبات از     

سـواحل داراي پهنـاي کـم     معمـوال انـد،   آمده به وجوداي  هاي ماسه از درشت دانهاست و در جاهایی که رسوبات  شده  لیتشک

 باشند. و شیب تند می

 میزان حساسیت -ب

هـاي مـواد نفتـی برخوردارنـد.      اي از میزان حساسیت متوسط و متمایل به حساسیت باالیی نسبت به نشتی ماسهسواحل 

هـا و   یی کـه گـرایش  هـا  مکـان  ياسـتثنا   بـه و بزرگـی ندارنـد    مالحظـه   قابـل این سواحل اجتماعـات بیولـوژیکی    یطورکل  به

 ايسواحل ماسه
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بنـابراین ایـن احتمـال وجـود دارد     ؛ و شامل رسوبات خیلی کم گلـی هسـتند   استگاه مطرح  تمایالتی براي محافظت زیست

اي در منـاطق   ه. سـواحل ماسـ  داشـته باشـند  بیولوژیکی طبیعـی   ییکاراکه اثرات اکولوژیکی، اندازه و مقدار محدودي به دلیل 

. حـداکثر نفـوذ داخـل ماسـه     شـوند  مـی نواحی حساس در نظر گرفته  وجز ها آنرشد یافته، به خاطر استعمال باالي تفریحی 

خواهـد رسـید.    تـر  بـیش متـر یـا    سـانتی  25بـه   دانـه  درشـت متر خواهد بود و نفـوذ داخـل ماسـه     سانتی 15از  تر کم زدانهیر

 هـا  آنفراوانـی از   طـور   بـه هاي نفتی شده را مدفون نموده و در سواحل تفریحی که  الیه سرعت  بهست ا ماسه قادر يساز پاك

مـاده نفتـی تـا حـدي کـه امکـان دارد، الزم        يسـاز  پـاك انتقـال و   منظور  بهپرهزینه  يها يساز پاك معموال، شود میاستفاده 

، این رسوبات بـا مـواد تمیـز جـایگزین گـردد      دشو میکه مقادیر فراوان رسوبات منتقل  یزمان دراست. ممکن است الزم باشد 

 تر به داخل ماسه وارد نماید). و عمیق تر بیشد ماده نفتی را توان میرفت و آمد بر روي ماسه  نیچن هم(

 ي پاسخها روش -ج

 گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زیست -1-ج

 یی نخالهجا هجاب –

هـا بـه نـوع     چنـین از بـین بـردن نخالـه     کند. هـم  تعیین میها را  درجه نفتی شدن انتقال یا عدم انتقال نخاله •

 ها از منبع مورد نظر یا وجود منابع حساس بستگی دارد. استفاده انسان

 بازیافت طبیعی –

 ي دارد.تر کماثر  دوردستو در نواحی  تر سبکهاي کوچک، انواع مواد نفتی  براي نشتی •

 شستشو دادن با آب –

 خواهد بود. ثرومده و سطح شنی باشد، تنها هنگامی که ماده نفتی سیال بو •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال مواد نفتـی سـنگین،    يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 خواهد گذاشت.

 تر منتقل کند. هاي حساس گاه هاي بنزین، ماده نفتی را به سمت زیست براي نشتی •

 ها کننده جذب –

 نیست. اجرا قابل ها آنهاي بنزینی به علت تبخیر سریع  براي نشتی •

 گردد. به تولید ضایعات و فاضالب اضافی منتهی می ازحد شیباستعمال  •

مـاده نفتـی    رو نیـ ازانرخ انتقال فیزیکی مواد نفتی سنگین در چنین محیطی کند خواهـد بـود،    که ییجا ازآن •

 خواهد ماند. ها باقی ي براي بازیافت توسط جاذبتر کم

 گاه مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -2-ج

 دستی ماده نفتی يساز كپاحذف/ –
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 رسد. فرسایش و انهدام و دورریزي ضایعات به حداقل می مسایلانتقال رسوب و  •

 زیر شن تمیز مدفون شده باشد که یهنگاماست نه  ثرومزمانی که ماده نفتی روي سطح است،  اساسا •

گـاه، رعایـت    ، استفاده از روش دستی که منجر به بـرهم زدن زیسـت  شود میسریع تبخیر  بنزین که ییجا ازآن •

 نخواهد بود. يساز پاكدر توازن با مزایاي  شود میو تولید ضایعات و فاضالب  مالحظات ایمنی پرسنل

 حذف مکانیکی مواد نفتی –

 .شود مییی حجم باالیی از ماسه تمیز به همراه ماسه آلوده جا هجابسبب  •

 .گیرد میر سواحل پرتردد و هنگامی که طول زیادي از ساحل آلوده شده است، مورد استفاده قرار د •

گـاه، رعایـت    ، استفاده از روش دستی که منجر بـه بـرهم زدن زیسـت   شود میبنزین سریع تبخیر  که ییجا ازآن •

 نخواهد بود. يساز پاكدر توازن با مزایاي  شود میو تولید ضایعات و فاضالب  مالحظات ایمنی پرسنل

 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب –

 چسبد. است که ماده نفتی سیال است و به سستی به رسوبات می ثرومتنها زمانی  •

 دست بهینه گردد. حداقل کردن شسته شدن ماسه به پایین منظور  بهبایستی فشار  •

 مکش –

 یري کند.د از نفوذ عمقی مواد نفتی جلوگتوان میاستفاده سریع از این روش  •

را حـداقل   هـا  کننـده  جـذب پاشی از این روش استفاده شود مقدار ضایعات مربوط بـه   هنگامی که به همراه آب •

 خواهد کرد.

 مکش کند. یآرام به، اما کامالاي  هاي ماسه د ماده نفتی غیر چسبناك را از روي الیهتوان می •

 سوباتراصالح  –

بـراي   يسـاز  پـاك یـک مرحلـه نهـایی     عنـوان  بـه مناسب اسـت.  ، اند شدهبراي رسوباتی که به مقدار کم آلوده  •

 رود. هاي تفریحی بشمار می آراستن ساحل

گـاه، رعایـت    شود، استفاده از روش دستی که منجر به برهم زدن زیسـت  بنزین سریع تبخیر می که ییجا آن از •

 نخواهد بود. يساز پاكشود در توازن با مزایاي  مالحظات ایمنی پرسنل و تولید ضایعات و فاضالب می

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی –

 قابل اجرا نیست. ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •

 است. ازیموردن، ازحد شیبتوجه ویژه براي جلوگیري از غنی شدن  •

تر بـوده و در مـورد مـواد    ثرومـ  دهنـد  مـی تـري تشـکیل    هـاي نـازك   که الیه تر سبکاین روش براي مواد نفتی  •

تر هستند یا حتی در مورد مواد نفتی کـه مـدتی در معـرض هـوا      هاي ضخیم الیه دکنندهیتولنفتی سنگین که 

 ي دارد.تر کم(هوازده) اثربخشی  اند قرارگرفته

 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك –
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 رسوبات باشد. ییجا هجابمواد نفتی سنگین بدون  يساز پاكممکن است این روش تنها راه  •

 ساز عوامل جامد –

 قابل اجرا نیست. ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •

 شده جلوگیري کند. تر ماده نفتی جمع ممکن است استفاده اولیه از نفوذ عمیق •

خیلی ویسکوز هستند و بـه محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در داخـل        که ییجا آن ازبراي مواد نفتی سنگین،  •

 .ستین گذارتاثیر، دهند میماده نفتی را ن

 سوزاندن در محل –

 نماید. يساز پاكهاي ماده نفتی را از روي سطح  ي انباشتهثروم طور  بهد توان می •

ن ناحیـه، خاصـیت فیزیکـی    هایی در مورد آلودگی هوا، اثر دمایی بر روي زنـدگی گیاهـان و جـانوران آ    نگرانی •

 پسماند وجود دارد.

 .، نیاز خواهد بودحفرشده يها هایی براي انباشته کردن ماده نفتی در حوضچه گودال به حفر احتماال •

و سـطح کـافی بـراي امکـان سـوختن مـاده نفتـی در دسـترس          در شن نفوذ خواهند کـرد  تر سبکمواد نفتی  •

 نخواهد بود.

 گاه زیست بر روي طلوب محسوس)(ناماثر نامطلوب محتمل  -3-ج

 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب –

 ها به کار گرفته شود. این روش ممکن است براي شل کردن و جدا کردن ماده نفتی چسبناك از ماسه •

 .گیرد میقرار  تاثیرنامساعدي توسط آب گرم تحت  طور  بهارگانیسم موجود  هرگونه •

 گاه بر روي زیست ترین اثر نامطلوب بیش -4-ج

 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب –

 کنـد و رسـوبات نفتـی    شن را روان کرده، ساحل را دچار فرسایش می اندازه  بههاي آب فشار باال رسوبات  جت •

 هاي نزدیک ساحل شستشو خواهد داد. گاه شده را از داخل زیست 

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 پاکسازي سواحل  یایی براي پیشاستفاده از مواد شیم –

 مورد نیاز است. ها آنو اثر  یاثربخشي در مورد محصوالت در دسترس، میزان تر بیشاطالعات  •

 پخش میکروب طبیعی –

هـاي آب شـیرین    گـاه  بـر روي زیسـت   ی پخش میکـروب طبیعـی  اثربخشدر مورد اثر و  جامع و کافیاطالعات  •

 دارد.نوجود 
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 اي سواحل شن و ماسه -4-4-3-2-8

 

 گاه توصیف زیست -الف

شـوند.   سـنگ، مشـخص مـی    تر از مخلوطی از ماسه و رسوبات به اندازه قلـوه  اي که بیش اي توسط الیه سواحل شن و ماسه

انـدازه ماسـه) تـا     (بـه  يا مرتب و منظم پوشیده توسط رسوبات ریزدانه يها سنگ ها از یک الیه قلوه گاه ممکن است این زیست

تواننـد   سنگ را تحت پوشش قرار دهند. در نواحی که با برف و یخ پوشیده شـده، عناصـر شـنی مـی     مخلوط ماسه، ریگ و قلوه

هاي خیلی بزرگ نیز باشند. نرخ جایگزینی مجدد طبیعـی بـراي شـن در مقایسـه بـا ماسـه خیلـی کنـد اسـت.           تخته سنگ

 آیند. حساب می ها و نهرها به هاي بزرگ و نقطه جداکننده رودخانه عنوان سواحل دریاچه هاي مخلوط شن و ماسه به گاه زیست

 میزان حساسیت -ب

بیولـوژیکی در ایـن    هاي مـاده نفتـی دارنـد. اجتماعـات     هاي مخلوط شن و ماسه حساسیت متوسطی به نشتی گاه زیست

تنـان در   اوقـات زنـدگی نـرم    تـر  بیشنده هستند. و موجودات آلی کم، خیلی پراک کردن خشکمناطق به دلیل تحرك رسوب، 

 ايشن و ماسه سواحل
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و  يگـذار  تخمـک بـراي   هـا  مـاهی مجـاور سـاحل توسـط     گـاه  است. زیسـت  ینیرزمیزهاي عمیق  گاه ها در پناه گاه این زیست

 دار در آنجا وجود داشته باشد. ممکن است تعداد محدودي پرنده و پستان چنین هم. گیرد میها مورد استفاده قرار  حفاظت

ها ممکن نیست ماده نفتـی بـه داخـل رسـوبات نفـوذ کنـد زیـرا فضـاهاي          گاه رسیدن مواد نفتی ویسکوز به این زیستبا 

نسـبت بـه الیـه     مـدت  یطـوالن نفوذ عمیق مـاده نفتـی و مانـدگاري     رو نیا از. اند پرشدهمتخلخل مابین رسوبات توسط ماسه 

 است. تر کمشنی 

 اسه مخلوطهاي ساحل شن و م ي پاسخ: محیطها روش -ج

 گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زیست -1-ج

 ها حذف و خارج کردن نخاله –

هـا بـه نـوع     چنـین از بـین بـردن نخالـه     کند. هـم  ها را تعیین می درجه نفتی شدن انتقال یا عدم انتقال نخاله •

 یا وجود منابع حساس بستگی دارد موردنظرها از منبع  استفاده انسان

 پاشی آب –

 ین اثر را دارد.تر بیشچسبد،  که ماده نفتی سیال است و آزادانه به رسوبات می یزمان درتنها  •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال مواد نفتـی سـنگین،    يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 خواهد گذاشت.

 بازیافت طبیعی –

 ي دارد.تر کماثر  دوردستو نواحی  تر سبکهاي کوچک، انواع مواد نفتی  براي نشتی •

 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب –

 چسبد. است که ماده نفتی سیال است و به سستی به رسوبات می ثرومتنها زمانی  •

 د سبب فرسایش شود.توان میهاي اضافی  فشار •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال مواد نفتـی سـنگین،    يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 ت.خواهد گذاش

 تر منتقل کند. هاي حساس گاه د ماده نفتی را به سمت زیستتوان میهاي بنزین،  براي نشتی •

 ها کننده جذب •

 گردد. به تولید ضایعات و فاضالب اضافی منتهی می حد از  شیباستعمال  •

 هاي نازك مواد نفتی روي آب، حتی براي نشت مواد بنزینی مفید است. براي بازیافت الیه •

مـاده   رو  نیـ ا ازنرخ انتقال فیزیکی مواد نفتـی سـنگین در چنـین محیطـی کنـد خواهـد بـود،         که ییجا آن از •

 ها باقی خواهد ماند. ي براي بازیافت توسط جاذبتر کمنفتی 
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 گاه مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -2-ج

 مکش –

جلـوگیري   هـا  آن تـر  بـیش مـواد نفتـی در مراحـل اولیـه نشـت، از نفـوذ        آوري جمعاستفاده از این روش براي  •

 خواهد کرد.

 دستی ماده نفتی يساز پاك حذف/ –

 دستی که سـبب بـر هـم خـوردگی محـیط،      يساز پاكمواد بنزینی تمایل به تبخیر سریع دارند،  جا که از آن •

 ، مزیتی نخواهد داشت.شود میمالحظات شدید مربوط به ایمنی کارگران و تولید ضایعات و فاضالب 

 کند. فرسایش و تولید ضایعات را کم می یلمساانتقال رسوب و  •

عمقـی نفـوذ کـرده یـا      طـور   به که  اینبر روي سطح است، نه  اساساکه ماده نفتی  شود میزمانی ترجیح داده  •

 مدفون شده باشد.

 اصالح رسوب –

ل در نقـاطی کـه انتقـا    ژهیـ و  بـه براي تجزیه ماده نفتی سنگین سطحی یا نمایان کردن مواد نفتی نفوذ کـرده،   •

 .شود میرسوب منجر به فرسایش خواهد شد، استفاده 

اصـالح و پخـش رسـوبات در داخـل پروفیـل عمـومی        منظـور   بهدر جایی که سطح کافی براي تقابل با امواج،  •

 گردد. خاك وجود دارد، استفاده می

وردگی جا که مواد بنزینی تمایل به تبخیر سریع دارند، عملیات اصـالح رسـوبات کـه سـبب بـر هـم خـ        از آن •

، مزیتـی نخواهـد   شـود  مـی محیط، مالحظات شدید مربوط بـه ایمنـی کـارگران و تولیـد ضـایعات و فاضـالب       

 داشت.

 حذف مکانیکی مواد نفتی –

 .شود میسبب انتقال مقادیر زیادي رسوب به همراه ماده نفتی  •

 دیگر مشکل و دشوار است. صورت  بهکه انتقال  شود میتر اجرا  براي انواع ماده نفتی سنگین •

جا که مواد بنزینی تمایل به تبخیر سریع دارند، عملیات انتقـال مکـانیکی رسـوبات کـه سـبب بـر هـم         از آن •

، مزیتـی  شـود  مـی خوردگی محیط، مالحظات شدید مربوط به ایمنـی کـارگران و تولیـد ضـایعات و فاضـالب      

 نخواهد داشت.

 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك –

 یی رسوبات باشد.جا هجابن وجود دارد که تنها تکنیک براي انتقال مواد نفتی ویسکوز بدون این امکا •

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی –

 نیست. اجرا قابل ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •
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تر بـوده و در  ثرومـ  دهنـد  مـی تـري روي آب تشـکیل    هـاي نـازك   که در الیه تر سبکاین روش براي مواد نفتی  •

تر هستند یا حتی در مـورد مـواد نفتـی کـه مـدتی در       هاي ضخیم الیه دکنندهیتولمورد مواد نفتی سنگین که 

 ي دارد.تر کماند (هوازده) اثربخشی  معرض هوا قرار گرفته

 نفتی خالص دارد. موادتکنیک ثانویه بعد از برداشت  عنوان  بهین کاربرد را تر بیش •

 ، مورد نیاز است.حد از  شیبجلوگیري از غنی شدن توجه ویژه براي  •

 سوزاندن در محل –

 نماید. يساز پاكهاي ماده نفتی روي سطوح را  ي انباشتهثروم طور  بهد توان می •

و موضوعات همراه ایـن روش شـامل آلـودگی هـوا، خاصـیت فیزیکـی پسـماند و اثـر دمـایی بـر روي            مسایل •

 .شوند میزندگی گیاهان و جانوران 

 .گودال باشدمواد نفتی نیاز به حفر  آوري جمعممکن است براي  •

 بر روي سطح رسوب باقی نخواهند ماند. تر سبکمواد نفتی  •

 مواد جامد کننده –

 شده جلوگیري کند. تر ماده نفتی جمع ممکن است استفاده اولیه از نفوذ عمیق •

 ست.قابل استفاده نی ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •

هـاي نـازك    از ایـن مـواد بـراي بازیافـت الیـه      تـوان  میها استفاده شده باشد،  و بالشتک ها بومدر صورتی که از  •

 مواد نفتی استفاده کرد.

جایی که خیلی ویسکوز هستند و به محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در داخـل       براي مواد نفتی سنگین، از آن •

 .ستین گذارتاثیر، دهند میماده نفتی را ن

 است. استفاده قابلهاي مناسب و انتخاب صحیح محصول  در موقعیت تر سبکاي مواد نفتی بر •

 گاه بر روي زیست (نامطلوب محسوس)اثر نامطلوب محتمل  -3-ج

 پاشی با فشار باال (آب سرد) آب –

هـاي مجـاور سـاحل منتقـل      گـاه  هاي آب با فشار باال رسوبات آغشته به مواد نفتـی را بـه داخـل زیسـت     جت •

 خواهند کرد.

 د منجر به فرسایش شود.توان می ازحد شیباگر مقدار ماسه زیاد باشد، فشار اضافی و  •

 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب –

 قرار خواهد گرفت. تاثیرارگانیسم موجود توسط آب گرم تحت  هرگونه •

هـاي   گـاه  زیسـت  هاي مواد بنزینی ممکن است منجـر بـه انتقـال مـاده نفتـی بـه       استفاده از آن بر روي نشتی •

 تر گردد. حساس
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 گاه اثر نامطلوب بر روي زیست ترین بیش -4-ج

 پاشی با فشار باال (آب گرم) آب –

قـرار   تـاثیر ارگانیسـم موجـود را تحـت     هرگونهشن و ماسه نفتی شده را به نواحی مجاور ساحل انتقال داده و  •

 خواهد داد.

 به کمک بخار يساز پاك –

 برد. ارگانیسم موجود را از بین می هرگونه که يطور  بهاست  يآور انیزتکنیک بسیار مخرب و  •

 .دهد میرا افزایش  شده پخشتر ماده نفتی  پتانسیل نفوذ عمیق •

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 سازي سواحل پاك استفاده از مواد شیمیایی براي پیش –

 مورد نیاز است. ها آنو اثر  یاثربخشي در مورد محصوالت در دسترس، میزان تر بیشاطالعات  •

 پخش میکروب طبیعی –

 هاي آب شیرین وجود دارد. گاه بر روي زیست یاثربخشاطالعات ناقصی در مورد اثر و  •
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 سواحل شنی -4-4-3-2-9

 

 گاه توصیف زیست -الف

هـاي   . بـه ایـن معنـی کـه دانـه     شوند میشن باشد، شنی نامیده  ها آنبندي غالب مصالح در   هایی که غالب دانه گاه زیست

درصـد   10از  تـر  کـم قطر را خواهد داشت. مقدار ماسه در ایـن سـواحل    متر میلی 256تا  متر میلی 2موجود در این سواحل از 

بنـدي خـاص از نفوذپـذیري بـاال و ظرفیـت بـاربري        درصد نیز خواهد بود. این سواحل به دلیل دانـه  20تا  تر بیشو در عمق 

ي بـزرگ (بـا   هـا  دریاچـه . ایـن سـواحل در کنـار    کننـد  مـی ل نقلیه را تحمـل ن یبدین معنی که ترافیک وسا برخوردارندکمی 

 گیرند. ي با جریان شدید، شکل میها رودخانههاي بزرگ) و  موج

 

 

 

 

 سواحل شنی
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 میزان حساسیت -ب

سواحل شنی از حساسیت متوسطی نسبت به نشت نفت برخوردارند. اجتماعـات بیولـوژیکی در ایـن سـواحل بـه دلیـل       

هـا کـم خواهـد بـود. ایـن سـواحل در مقایسـه بـا          جایی رسوبات تمرکز کمی داشته و تجمع مـواد ارگانیـک نیـز در آن    هجاب

 تر خواهد بود. ها بیش دارند چراکه نفوذ مواد نفتی در آنتري برخور اي از حساسیت بیش سواحل شن و ماسه

 ي پاسخها روش -ج

 گاه بر روي زیست حداقل اثر نامطلوب -1-ج

 یی نخالهجا هجاب –

چنـین از بـین بـردن     کنـد. هـم   ها را تعیـین مـی   یا عدم انتقال نخاله انتقال ضرورت و میزان درجه نفتی شدن •

 یا وجود منابع حساس بستگی دارد. موردنظرمنبع ها از  ها به نوع استفاده انسان نخاله

 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب –

 چسبد. است که ماده نفتی سیال است و به سستی به رسوبات می ثرومتنها زمانی  •

 گردد. ها استفاده می در تلفیق با روش مکش و استفاده از جاذب معموال •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال ، مواد نفتـی سـنگین   يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 خواهد گذاشت.

 با آب شسته شدن –

 چسبد. است که ماده نفتی سیال است و به سستی به رسوبات می ثرومتنها زمانی  •

 .شود میپاشی استفاده  ي مختلف آبها روشبا  معموال •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال مواد نفتـی سـنگین،    يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 خواهد گذاشت.

 بازیافت طبیعی –

ین اثـر را  تـر  کـم و مناطق دچـار فرسـایش،    دوردست، نواحی تر سبکهاي کوچک، انواع مواد نفتی  براي نشتی •

 دارد.

 ها کننده جذب –

 گردد. به تولید ضایعات و فاضالب اضافی منتهی می ازحد شیباستعمال  •

 هاي نازك مواد نفتی (حتی براي بنزین) مناسب است. براي بازیافت الیه •

مـاده   رو نیـ ا ازجایی که نرخ انتقال فیزیکی مواد نفتـی سـنگین در چنـین محیطـی کنـد خواهـد بـود،         از آن •

 ها باقی خواهد ماند. ي براي بازیافت توسط جاذبتر کمنفتی 
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 گاه اثر نامطلوب بر روي زیست مقداري -2-ج

 مکش –

جلـوگیري   هـا  آن تـر  بـیش مـواد نفتـی در مراحـل اولیـه نشـت، از نفـوذ        آوري جمعاستفاده از این روش براي  •

 خواهد کرد.

 پاشی با فشار باال (آب سرد) آب –

هـاي مجـاور سـاحل منتقـل      گـاه  هاي آب با فشار باال رسوبات آغشته به مواد نفتـی را بـه داخـل زیسـت     جت •

 خواهند کرد.

 ته باال به فشار آب زیادي براي شسته شدن نیازمندند.یمواد نفتی با ویسکوز •

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی –

 قابل اجرا نیست. ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •

یا مسـمومیت احتمـالی ناشـی از وجـود آمونیـاك، مـورد        حد از  شیبتوجه ویژه براي جلوگیري از غنی شدن  •

 نیاز است.

تر بـوده و در مـورد   ثرومـ  دهنـد  مـی تري روي آب تشکیل  هاي نازك که الیه تر سبکبراي مواد نفتی این روش  •

تـر هسـتند یـا حتـی در مـورد مـواد نفتـی کـه مـدتی در           هاي ضـخیم  الیه دکنندهیتولمواد نفتی سنگین که 

 ي دارد.تر کماند (هوازده) اثربخشی  معرض هوا قرار گرفته

 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ –

گـاه،   ، اسـتفاده از روش دسـتی کـه منجـر بـه بـرهم زدن زیسـت       شـود  میجایی که بنزین سریع تبخیر  از آن •

نخواهـد   يسـاز  پـاك در تـوازن بـا مزایـاي     شود میو تولید ضایعات و فاضالب  رعایت مالحظات ایمنی پرسنل

 بود.

 کند. فرسایش و انهدام و دورریزي ضایعات را کم می مسایلانتقال رسوب و  •

 .دهد میروش را کاهش  یاثربخشوذ عمیق ماده نفتی در شن متخلخل، میزان نف •

 اصالح رسوبات –

 .شود میاست، استفاده  رممکنیغفرسایشی انتقال شن  مسایلدر جایی که به دلیل  •

کـافی در معـرض امـواج     انـدازه   بـه به حالت اولیه خود بایستی محـدوده   ها آنبراي اصالح رسوبات و بازگشت  •

 قرار داشته باشد.

گـاه، رعایـت    ، اصـالح رسـوبات کـه منجـر بـه بـرهم زدن زیسـت       شـود  میجایی که بنزین سریع تبخیر  از آن •

 نخواهد بود. يساز پاكدر توازن با مزایاي  شود میو تولید ضایعات و فاضالب  مالحظات ایمنی پرسنل

 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك –

 یی رسوبات باشد.جا هجابمواد نفتی سنگین بدون  يساز پاكاین روش تنها راه ممکن است  •
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 سوزاندن در محل –

 نماید. يساز پاكهاي ماده نفتی را از روي سطح  ي انباشتهثروم طور  بهد توان می •

 گودال باشدمواد نفتی نیاز به حفر  آوري جمعممکن است براي  •

 واهند ماند.بر روي سطح رسوب باقی نخ تر سبکمواد نفتی  •

و موضوعات همراه ایـن روش شـامل آلـودگی هـوا، خاصـیت فیزیکـی پسـماند و اثـر دمـایی بـر روي            مسایل •

 .شوند میزندگی گیاهان و جانوران 

  مواد جامد کننده –

 جلوگیري کند. جمع شدهتر ماده نفتی  ممکن است استفاده اولیه از نفوذ عمیق •

خیلی ویسکوز هستند و به محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در داخـل      جایی که  براي مواد نفتی سنگین، از آن •

 .ستین گذارتاثیر، دهند میماده نفتی را ن

هـاي نـازك    از ایـن مـواد بـراي بازیافـت الیـه      تـوان  میها استفاده شده باشد،  و بالشتک ها بومدر صورتی که از  •

 مواد نفتی استفاده کرد.

 گاه روي زیست بر (نامطلوب محسوس)اثر نامطلوب محتمل  -3-ج

 با فشار کم (آب گرم) یپاش آب –

 استفاده شود. ،این روش ممکن است براي شستن مواد نفتی نفوذ یافته با ویسکوزیته باال •

 قرار خواهد گرفت. تاثیرارگانیسم موجود توسط آب گرم تحت  هرگونه •

 حذف مکانیکی مواد نفتی –

 ی وجود دارد.در این روش احتمال انتقال مقادیر زیادي شن با ماده نفت •

تـر در داخـل    و عمیـق  تـر  بـیش د مـاده نفتـی را   توان میآالت و پرسنل بر روي ساحل شنی  عبور و مرور ماشین •

 رسوبات نفوذ دهد.

 گاه نامطلوب بر روي زیست ترین اثر بیش -4-ج

 با فشار باال (آب گرم) یپاش آب –

هـاي مجـاور سـاحل منتقـل      گـاه  زیسـت هاي آب با فشار باال رسوبات آغشته به مواد نفتـی را بـه داخـل     جت •

 خواهند کرد.

 قرار خواهد داد. تاثیرارگانیسم موجود را تحت  هرگونه •

 به کمک بخار يساز پاك –

 برد. ارگانیسم موجود را از بین می هرگونهکه  يطور  بهاست  يآور انیزتکنیک بسیار مخرب و  •
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 پتانسیل افزایش عمق نفوذ مواد نفتی خواهد شد. •

 در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص استاطالعات  -5-ج

 شیمیایی خط ساحلی يساز آمادهپیش  –

 مورد نیاز است. ها آنو اثر  یاثربخشي در مورد محصوالت در دسترس، میزان تر بیشاطالعات  •

 پخش میکروب طبیعی –

 .نداردهاي آب شیرین وجود  گاه بر روي زیست یدر مورد اثر و اثربخش جامع و کافیاطالعات  •
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 حل پوشیده از گیاهسوا -4-4-3-2-10

 

 گاه توصیف زیست -الف

 هـا  رودخانـه تـرین سـواحل بـراي     کـه معمـول   شوند میسواحل پوشیده از گیاه شامل سواحل غیر باتالقی پوشیده از گیاه 

. ایـن  شـود  مـی د کم یا زیاد بوده و پوشش گیاهی چمن، بوتـه یـا درخـت را شـامل     توان می. شیب سواحل شوند میمحسوب 

(دور از دسـترس)   افتـه ین توسـعه . در منـاطق  شـود  مـی بندي خاك آن از رس تا شن را شامل  سواحل اشباع از آب نبوده و دانه

 هاي پوسیده باشند. ها و شاخ ند پوسیده از برگتوان میاین سواحل 

 میزان حساسیت -ب

کـه ایـن سـواحل از اهمیـت      وجـود ایـن   دارند. بامتوسط تا زیادي نسبت به نشت نفت برخور تیگاه از حساس این زیست

باالیی به لحاظ دارا بودن حیوانات خاص برخوردار نیستند اما درهرحـال حیوانـات مختلـف ممکـن اسـت از پوشـش گیـاهی        

تـري   اند احتماال دچـار آسـیب بـیش    ها براي تغذیه استفاده نمایند. گیاهانی که در دوره سیالبی به مواد نفتی آغشته شده آن

 سواحل پوشیده از گیاه
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 شـه یاگر سریع اتفاق افتـاده باشـد) سـبب نفـوذ مـواد نفتـی و رسـیدن آن بـه ر         ژهیو واهند شد، چراکه نشست سیالب (بهخ

چنـین نفتـی کـه پـس از      تـرین آسـیب را خواهنـد دیـد. هـم      خواهد شد. در این میان گیاهان فصلی و ساالنه بـیش  اهانیگ

 ز ارتفاعی آب در سواحل باقی خواهد ماند.کند تا سیالب بعد با همین ترا فروکش کردن سواحل نشست می

 ي پاسخها روش -ج

 گاه حداقل اثر نامطلوب بر روي زیست -1-ج

 بازیافت طبیعی –

 دارد. تر سبکهایی در ابعاد کوچک و متوسط و مواد نفتی  حداقل اثر را براي نشتی •

 گذارد. باال میا مواد نفتی با ویسکوزیته یهاي بزرگ یا متوسط و  ي بر روي نشتیتر بیشاثر  •

 شستشو با آب –

 دار از لحاظ عملیاتی دشوار بوده و کارایی پایینی خواهد داشت. این روش براي سواحل شیب •

باشد. البته فـرض بـر ایـن اسـت      ، میاند شدهو در مواردي که ماده نفتی انباشته  این روش مناسب سواحل آرام •

 ها هدایت شود. ذبد به سمت تجهیزات بازیافت یا جاتوان میکه ماده نفتی 

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال مواد نفتـی سـنگین،    يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 خواهد گذاشت.

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزینی ممکن است منجـر بـه انتقـال مـاده نفتـی بـه زیسـت        استفاده از آن بر روي نشتی •

 تر گردد. حساس

 )پاشی با فشار کم (آب سرد آب –

 رود. مواد نفتی مخلوط با ماسه به داخل آب و انجام عمل بازیافت پس از آن به کار می يبراي شستشو •

 رساند. پاشی را به حداقل می ناشی از آب رسوباتپوشش گیاهی پتانسیل فرسایش  •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال مواد نفتـی سـنگین،    يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 خواهد گذاشت.

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزینی ممکن است منجـر بـه انتقـال مـاده نفتـی بـه زیسـت        استفاده از آن بر روي نشتی •

 تر گردد. حساس

 گاه اثر نامطلوب بر روي زیست مقداري -2-ج

 ها کننده جذب –

 .استهاي بنزینی مفید و سودمند  هاي نازك مواد نفتی و حتی براي نشتی الیه افتیبازبراي  •
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مـاده   رو ایـن جایی که نرخ انتقال فیزیکی مواد نفتـی سـنگین در چنـین محیطـی کنـد خواهـد بـود، از         از آن •

 ها باقی خواهد ماند. ي براي بازیافت توسط جاذبتر کمنفتی 

 گردد. الب اضافی منتهی میبه تولید ضایعات و فاض ازحد شیباستعمال  •

 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ –

 ینفتـ مقداري مخلوط کردن ماده نفتی در داخل الیه و از بین بردن گیاهـان توسـط عبـور و مـرور در منـاطق       •

 است. ریناپذ اجتناب شده

 ط،محـی  یخـوردگ  بـرهم دسـتی کـه سـبب     يسـاز  پـاك جا که مواد بنزینی تمایل به تبخیر سریع دارند،  از آن •

 ، مزیتی نخواهد داشت.شود میمالحظات شدید مربوط به ایمنی کارگران و تولید ضایعات و فاضالب 

 ها نخاله يساز پاكحذف/ –

هـا بـه نـوع     چنـین از بـین بـردن نخالـه     کند. هـم  ها را تعیین می درجه نفتی شدن انتقال یا عدم انتقال نخاله •

 حساس بستگی دارد ها از منبع مورد نظر یا وجود منابع استفاده انسان

بـه  و مشـکالت   مسـایل ، حـداقل  شـود  میها هدایت و کنترل  در جایی که الیه نازك است یا کار از درون قایق •

 آید. می وجود

 مکش –

 رسانی باالست. عبور و مرور وسایل نقلیه را ندارد، پتانسیل آسیب تیظرفدر جایی که الیه،  •

و الیـه ظرفیـت عبـور و مـرور وسـایل نقلیـه را دارد،        ا را در جـایی کـه دسترسـی خـوب بـوده     هین اثرتر بیش •

 خواهد داشت.

 .شود میتنها هنگامی مفید است که ماده نفتی جمع  •

 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی –

 ممکن است مورد نیاز باشد.گیرد،  قرار میمورد استفاده حیوانات حساس که در نواحی  •

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی –

 ه ماد غذایی یک فاکتور محدود کننده براي کاهش ماده نفتی است، کاربرد دارد.در جایی ک •

 ي خواهد داشت.تر بیشمواد نفتی خالص اثر  يساز پاكپس  •

 قابل اجرا و عملی نیست. ها آنبراي مواد نفتی بنزینی به دلیل تبخیر سریع  •

 سوزاندن در محل –

 فتی از سواحل داشته باشد.ماده ن يساز پاكد حداقل تخریب فیزیکی براي توان می •

 ي دارد.تر کمبراي مناطق پوشیده از علف نسبت به سواحل پوشیده از درخت و درختچه اثر  •
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 گاه روي زیست بر (نامطلوب محسوس) اثر نامطلوب محتمل -3-ج

 پاشی با فشار باال (آب سرد) آب –

 کند. فرسایش می اسپري کردن آب با فشار باال گیاهان را از بین برده و رسوبات را دچار •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال مواد نفتـی سـنگین،    يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 خواهد گذاشت.

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزینی ممکن است منجـر بـه انتقـال مـاده نفتـی بـه زیسـت        استفاده از آن بر روي نشتی •

 تر گردد. حساس

 حذف مکانیکی مواد نفتی –

 در اثر استفاده از تجهیزات وجود دارد. اندازه از  شیبهاي فیزیکی  احتمال ایجاد خرابی •

 گاه بر روي زیست ترین اثر نامطلوب بیش -4-ج

 آب گرم)(پاشی با فشار کم  آب –

گـاه و از بـین    منجـر بـه فرسـایش زیسـت     اساسـا د موجب مرگ و از بین رفتن گیاهان شود و توان میآب گرم  •

 شد. رفتن آن خواهد

 آب گرم)(پاشی با فشار باال  آب –

 براي رسوبات و گیاهان ایجاد خواهد کرد. ییتلفیق فشار باال و آب گرم، خطر باال •

 اصالح رسوب –

 گاه خواهد شد. سبب تخریب گسترده زیست •

 ساز عوامل جامد –

 .ستینقابل اجرا و عملی  ها آندر مورد مواد بنزینی به دلیل تبخیر سریع  •

و استعمال ذرات آزاد ریز، از انتقال ماده نفتـی مخلـوط شـده و چسـبیده بـه گیاهـان،        کارگیري بهممکن است  •

 ها جلوگیري کند.                                        و نخاله ها زباله

 هـاي نـازك   از ایـن مـواد بـراي بازیافـت الیـه      تـوان  میها استفاده شده باشد،  و بالشتک ها بومدر صورتی که از  •

 مواد نفتی استفاده کرد.

جایی که خیلی ویسکوز هستند و به محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در داخـل       براي مواد نفتی سنگین، از آن •

 نخواهد بود. گذارتاثیردهند،  نفتی را نمیماده 

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 سازي سواحل پاك استفاده از مواد شیمیایی براي پیش –
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 در گیاهان آب شیرین موجود است. ها آنو اثر  یاثربخشاطالعات ناقصی در مورد میزان  •

 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك

هـاي   گـاه  و اثـر اسـتفاده بـر روي زیسـت     یاثربخشـ ي در زمینه محصوالت در دسترس، میزان تر بیشاطالعات  •

 ساحلی داراي پوشش گیاهی مورد نیاز است.

 پخش میکروب طبیعی –

در خطـوط سـاحلی پوشـیده شـده از گیـاه آب شـیرین وجـود         یدر مورد اثر و اثربخش جامع و کافیاطالعات  •

 دارد.ن
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 سواحل گلی -4-4-3-2-11

 

 گاه توصیف زیست -الف

. گـاه ایـن رسـوبات مقـادیري     انـد  شـده اي تشـکیل   هاي پوشیده از رسوبات سیلتی و ماسه از الیه معموالها  گاه این زیست

؛ اشباع بوده و ظرفیـت بـاربري پـایینی خواهـد داشـت      صورت به معموالشن و ماسه نیز به همراه خواهند داشت. این رسوبات 

 معمـوال داشته و در برابر امواج مقاومت کمی از خود نشان خواهنـد داد. ایـن سـواحل     یبنابراین سواحل گلی شیب بسیار کم

 دارند. تعلق ها تاالببه 

 میزان حساسیت -ب

آن، برخوردارنـد. ایـن    يسـاز  هـاي مـرتبط بـا پـاك     باالیی نسبت به نشت نفـت و فعالیـت   از حساسیت ها گاه این زیست

هـا هسـتند. بـه دلیـل      پوسـتان و حتـی مـاهی    سواحل سرشار از مواد ارگانیک و مواد غذایی مـورد اسـتفاده پرنـدگان، سـخت    

هاي حفرشـده توسـط حیوانـات داخـل      ها و گودال ها نفوذ نکرده و تنها در سوراخ ها نفت در آن گاه نفوذناپذیر بودن این زیست

 سواحل گلی
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هـا بـه معنـی وارد آمـدن      خواهد شد. نرخ بازیافت طبیعی مواد نفتی در این سواحل پایین بوده و ظرفیـت بـاربري پـایین آن   

نی خواهـد بـود، چراکـه سـبب فرسـایش شـدید و       هاي طوال نفت و براي مدت يساز هاي پاك خسارات سنگین در اثر فعالیت

 هاي زیرین خاك خواهد شد. اختالط مواد نفتی با الیه

 ي پاسخها روش -ج

 گاه بر روي زیست حداقل اثر نامطلوب -1-ج

 بازیافت طبیعی –

هاي کوچک و مـواد نفتـی سـبک دارد چراکـه از پخـش شـدن مـواد نفتـی ناشـی از           حداقل اثر را براي نشتی •

 کند. جلوگیري می يساز پاكي ها فعالیت

هاي بزرگ یا مواد نفتی سنگین استفاده از این روش ماندگاري و دوام زیـاد مـواد نفتـی در محـیط      براي نشتی •

 را به همراه دارد.

 یپاش آب –

 است. ثرومتنها براي مواد نفتی مایع تازه  •

بازیافـت را   یاثربخشـ تیجـه  د قابلیت کنتـرل کـردن جریـان آب و مـواد نفتـی و در ن     توان میتوپوگرافی محلی  •

 قرار دهد. تاثیرتحت 

هـاي   گـاه  هاي مواد بنزینی ممکن است منجـر بـه انتقـال مـاده نفتـی بـه زیسـت        استفاده از آن بر روي نشتی •

 تر گردد. حساس

 ها کننده جذب –

 است. ثروم، شود میتجهیز و بازیافت ،  تا زمانی که ماده نفتی توسط جاذب •

 گردد. منجر به تولید ضایعات و فاضالب اضافی می اندازه از  شیباستعمال  •

هـا و انجـام عمـل بازیافـت سـبب حـداقل نمـودن پخـش مـواد نفتـی در            انتخاب محل دقیق قرار دادن جاذب •

 هاي مختلف خواهد شد. الیه

 گاه اثر نامطلوب بر روي زیست مقداري -2-ج

 هاي آغشته به مواد نفتی حذف نخاله –

هـا بـه نـوع     چنـین از بـین بـردن نخالـه     کند. هـم  ها را تعیین می دم انتقال نخالهدرجه نفتی شدن انتقال یا ع •

 ها از منبع مورد نظر یا وجود منابع حساس بستگی دارد. استفاده انسان

 احتمال تجزیه و فروپاشی الیه نرم در ابعاد وسیع وجود دارد. •

 مکش –
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 نیست.ایمنی اجرایی  مسایلهاي بنزینی به دلیل مالحظات و  براي نشتی •

 .گیرد میشده بر روي سطح مورد استفاده قرار   انتقال ماده نفتی جمع منظور  به •

تـر در   ماده نفتی خودداري شود زیرا در این صورت مـاده نفتـی عمیـق    جمع شدنخندق براي  هرگونهاز حفر  •

 داخل رسوب نفوذ خواهد کرد.

هـاي   ي سـطح و کنتـرل کـردن مسـیر    هـا بـر رو   گزینـی تختـه   د توسـط جـاي  توانـ  میهاي نرم  فروپاشی الیه •

 کنترل شود. یدسترس

 گاه بر روي زیست (نامطلوب محسوس) اثر نامطلوب محتمل -3-ج

 سوزاندن در محل –

 کننـده  خنـک یـک   عنـوان   بـه ویـژه در جـایی کـه آب      خیزي بیولوژیکی به ممکن است حرارت بر روي حاصل •

 وجود ندارد اثر بگذارد.

 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب –

 کنده خواهد شد. یآسان  بهاگر الیه محکم نباشد، گل  •

 نیست. ثروم، شوند مین جا هجاب پایینبراي مواد نفتی با چگالی باال که با فشار  •

 د توانایی کنترل مسیر جریان آب و مواد نفتی شسته شده را محدود نماید.توان میتوپوگرافی محیط  •

هـاي   گـاه  ممکن است منجـر بـه انتقـال مـاده نفتـی بـه زیسـت       هاي مواد بنزینی  استفاده از آن بر روي نشتی •

 تر گردد. حساس

 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ –

در جاهایی که ماده نفتی با مقادیر متوسط یا زیاد وجود داشته و در نقاطی که منـابع حسـاس بایـد حفاظـت      •

 .گیرد میشوند، این روش مورد استفاده قرار 

هاي مختلف در اثر لگدمال شـدن محـیط زیـر پـاي پرسـنل       در درون الیهدر این روش احتمال پخش آلودگی  •

 عملیات پاسخ وجود دارد.

 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب –

 احتمال برجاي ماندن اثرات فیزیکی و حرارتی بر محیط وجود دارد. •

 گاه اثرات نامطلوب بر روي زیست ترین بیش -4-ج

 عوامل جامدکننده –

 ماده نفتی داخل الیه در طی عملیات بازیافت وجود دارد. تر بیشاحتمال باالي تجزیه و مخلوط شدن  •

جایی کـه خیلـی ویسـکوز هسـتند و بـه محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در           بر روي مواد نفتی سنگین، از آن •

 ندارد. يتاثیر، دهند میداخل ماده نفتی را ن
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 حذف مکانیکی مواد نفتی –

 بور و مرور وسایل نقلیه را نخواهد داشت.الیه نرم ظرفیت ع •

 گاه در سطح وسیع خواهد شد. منجر به تخریب فیزیکی زیست احتماالاین روش  •

 پاشی با فشار باال (آب سرد و گرم) آب –

 شدن رسوبات در سطح وسیع خواهد شد. فشار باالي آب موجب فرسایش و کنده •

 .دهد میمناطق مجاور را افزایش  و حمل ماده نفتی به شده ینفتپتانسیلی دفن رسوبات  •

 اصالح رسوبات –

 خواهد کرد. گاه را از نظر فیزیکی تخریب وسیعی زیست طور  به •

 .دهد مینفوذ، دفن و ماندگاري ماده نفتی را افزایش  •

 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك –

پاشـی   لـذا در زمـان آب  ؛ شـوند  مـی پاشی با فشار بـاال طراحـی    زمان با آب محصوالت متداول براي استفاده هم •

 کنترل گردد. دائمابایستی فشار آب 

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي پخش میکروب طبیعی و غنی –

 اجرایی نیست. ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •

 هاي گلی موجود است. گاه بر روي زیست یاطالعات ناقصی در مورد اثر و میزان اثربخش •

 پاکسازي سواحل استفاده از مواد شیمیایی براي پیش –

در مــورد مســمومیت مسـتقیم محصــوالت، نتــایج اخــتالالت از کــاربرد و بازیــابی،    جــامع و کــافیاطالعـات   •

 دارد.نو سود خالص وجود  یاثربخش
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 ها تاالب -4-4-3-2-12

 

 گاه توصیف زیست -الف

هاي اطـراف خـود متفـاوت بـوده و پوشـش گیـاهی متناسـب بـا          که با زمین يفرد  به منحصرآب، خاك  براساس ها تاالب

هـاي پسـت    هـا، زمـین   ها از قبیل باتالق گاه از زیست یهاي شامل طیف وسیع تاالب .شوند میبندي  هاي مرطوب، طبقه محیط

 هـا بـه   هـاي بیولـوژیکی از تـاالب    هی، هیدرولوژي و استفادهها، پوشش گیا تاالب دهنده لیهاي تشک شوند. الیه ها می و مرداب

هـا معمـوال روي سـطح یـا زیـر       گاه کند. پوشش گیاهی در این زیست ها را دشوار می آن يبند متنوع هستند که طبقه يا اندازه 

هـا   یـا زهکـش  هـا و آبروهـا    وت اصلی میان تـاالب اسطح آب قرار داشته و ساکن بودن سطح آب به همراه پوشش گیاهی، تف

فصول خشک با افت سـطح آب، تـاالب بـه زمـین      ا شروعهاي گلی در این است که ب ها با زمین است. همچنین تفاوت تاالب

 گردد. گلی تبدیل می

 

 هاتاالب
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 میزان حساسیت -ب

 سرشـار  معمـوال  هـا  سـتگاه یکه ایـن ز  ییجا بسیار باالیی در برابر نشت نفت برخوردار هستند. از آن ها از حساسیت تاالب

ها برجـاي خواهـد گذاشـت. نشـت نفـت عـالوه بـر         گاه هاي زنده هستند نشت نفت اثرات شدیدي بر این زیست از ارگانیسم

 قرار خواهد داد. تاثیرشدت تحت  ها را نیز به هاي خاك تاالب هاي طبیعی، الیه ارگانیسم

 ي پاسخها روش -ج

 گاه بر روي زیست حداقل اثر نامطلوب -1-ج

 بازیافت طبیعی –

هـاي   دارد؛ اغلـب از خرابـی   تـر  سـبک هاي کوچک تا متوسط و یا مواد نفتـی   ین اثر مخرب را براي نشتیتر کم •

 کند. ، جلوگیري میيساز پاكي ها فعالیتناشی از 

براي جلوگیري از نفتی شدن حیواناتی کـه در دوره تمیـز شـدن تـاالب از آن اسـتفاده خواهنـد کـرد، ممکـن          •

 مورد نیاز باشد. يساز پاكات اي از اقدام است انجام پاره

 ها کننده جذب –

هـاي آب و   و بازیافت براي حداقل کردن اختالالت وارد بـه الیـه   يساز پاكرعایت احتیاط حین انجام عملیات  •

 خاك و گیاهان تاالب، ضروري و الزم است.

 گردد. منجر به تولید ضایعات می حد از  شیباستعمال  •

 شسته شدن با آب –

 اساسی در مسیر عملیات باشد. یها و گیاهان مشکل فرسایش الیهممکن است که  •

 موضعی و سنگین، مورد استفاده قرار گیرد.  هاي نفتی انتخابی براي برداشت لکه طور  بهد توان می •

 د سخت باشد.توان میهدایت آب و جریان نفت به سمت تجهیزات بازیافت  •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال ین، مواد نفتـی سـنگ   يساز پاكاستفاده از این روش براي  •

 خواهد گذاشت.

منتقـل   تـر  بـیش هـایی بـا حساسـیت     گـاه  استفاده از آن براي مواد بنزینی ممکن است ماده نفتی را به زیست •

 کند.

 آب سرد پاشیدنفشار کم،   –

 هاي خاك و گیاهان موجود را از بین ببرد. د الیهتوان میباالي آب   فشار •

مقـادیر زیـاد مـاده نفتـی را برجـاي بـاقی        احتمـاال مواد نفتـی سـنگین،    يساز پاكده از این روش براي استفا •

 خواهد گذاشت.

 



13 ت     02/02/96 6 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

منتقـل   تـر  بـیش هـایی بـا حساسـیت     گـاه  استفاده از آن براي مواد بنزینی ممکن است ماده نفتی را به زیست •

 کند.

 گاه بر روي زیست مقداري اثر نامطلوب -2-ج

 سوزاندن در محل –

 باشد. ها فیزیکی مواد نفتی با حداقل تخریب يساز پاكي حذف و ها روشممکن است یکی از  •

 ها حفاظت کند. د از ریشهتوان میوجود یک الیه آب بر روي سطح مرداب  •

 ین مالحظات است.تر مهماز  ییک )فصل رشد و نمو گیاهان( یبازه زمان •

 خ مناسب باشد.یخل ممکن است براي نشت مواد بنزینی به دام افتاده در دا •

 مکش –

 باشد. ثرومماده نفتی انباشته شده، از سطح مرداب  يساز پاكد در توان می •

هـایی بـر روي سـطح و کنتـرل عبـور و مـرور،        د توسط قـرار دادن تختـه  توان میلگدمال شدن گیاهان و سطح  •

 محدود شود.

 هاي آغشته به مواد نفتی حذف نخاله •

 را کاهش خواهد داد. وحش اتیحهاي متحرك آغشته به مواد نفتی، آلودگی  برداشت و خارج کردن نخاله •

 گاه بر روي زیست (نامطلوب محسوس) اثر نامطلوب محتمل -3-ج

 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی –

 .شود میجلوگیري از نفتی شدن حیوانات حساس در تاالب انجام  منظور  به •

یـک الیـه ضـخیم چسـبناك روي      صـورت   بـه چون مواد نفتی متوسط و سنگین که  نفتی هماغلب براي مواد  •

 پوشانند، مناسب است. گیاهان را می

این امکان وجود دارد که بازیافت گیاهان به دلیـل هـر دو فـاکتور اثـر مـاده نفتـی و تخریـب فیزیکـی توسـط           •

 بیفتد. ریخاتبه  يساز پاكپرسنل عملیات 

هـاي قـرار    دمال کردن گیاهان توسط کنتـرل کـردن مسـیر راه بـا اسـتفاده از تختـه      ممکن است له شدن و لگ •

 عملیاتی کاهش یابد. يها گرفته روي سطح یا هدایت و راهنمایی قایق

 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ –

در جاهایی که ماده نفتی با مقادیر متوسط یـا زیـاد وجـود داشـته و در نقـاطی کـه منـابع حسـاس اسـتفاده           •

 .گیرد میاز تاالب با احتمال آلودگی مواجهند، این روش مورد استفاده قرار  کننده

 تر رسوبات در مسیر تردد پرسنل، وجود دارد. هاي پایین در این روش احتمال ورود آلودگی به الیه •
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 گاه زیست ترین اثر نامطلوب بر روي بیش -4-ج

 پاشی با فشار باال (آب سرد) آب –

 ها و حیوانات را از بین خواهد برد. رسوبات، ریشهاسپري با فشار باال  •

 پاشی با فشار باال (آب گرم) پاشی با فشار کم، آب آب –

 آب گرم سبب از بین رفتن گیاهان خواهد شد. •

 حذف مکانیکی مواد نفتی –

 هاي نرم منجر به تخریب فیزیکی و گسترده خواهد شد. استفاده از وسایل نقلیه روي الیه •

 هاي زیادي تغییر دهد. هاي تاالب، هیدرولوژي و پوشش گیاهی را براي سال کامل الیه طور  بهد توان می •

هـاي دیگـر رد شـده دلیـل محکمـی بـراي        ، در مـواقعی کـه تکنیـک   اند شدهنفتی  شدت  بهیی که ها تاالبدر  •

 .شود میاستفاده از این روش وجود داشته باشد، استفاده 

 اصالح رسوبات –

 ریز وجود ندارد. هاي آلی و دانه تر مواد نفتی در خاك و عمیق تر یشبهیچ سودي در مخلوط کردن  •

 ساز عوامل جامد –

 اجرایی نیست. ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •

 رود. به کار می مانده باقیانتقال/ هوازدگی ماده نفتی  افزایش چسبندگی به گیاهان و کاهش نرخ منظور  به •

جایی کـه خیلـی ویسـکوز هسـتند و بـه محصـول اجـازه مخلـوط شـدن در           ین، از آنبر روي مواد نفتی سنگ •

 ندارد. يتاثیر، دهند میداخل ماده نفتی را ن

 خط ساحلی يساز پاكعوامل  –

هـاي   گـاه  و اثـر اسـتفاده بـر روي زیسـت     یاثربخشـ ي در زمینه محصوالت در دسترس، میزان تر بیشاطالعات  •

 است.ساحلی داراي پوشش گیاهی مورد نیاز 

 اطالعات در مورد نحوه و شدت اثرگذاري ناقص است -5-ج

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي پخش میکروب طبیعی و غنی –

 قابل اجرا نیست. ها آنهاي بنزینی به دلیل تبخیر سریع  براي نشتی •

 یا مسمومیت احتمالی ناشی از وجود آمونیاك، مورد نیاز است. ازحد شیتوجه ویژه براي جلوگیري از غنی شدن ب •

 وجود دارد. ها تاالبدر  یاثربخشاطالعات ناقصی در مورد اثر و  •

 سازي شیمیایی خط ساحلی پیش آماده –

و سـود   یاثربخشـ اطالعات ناقصی در مورد مسـمومیت محصـول، نتـایج اخـتالل از کـاربرد و بازیـابی، میـزان         •

 خالص وجود دارد.

 



13 ت     02/02/96 8 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 ها گاه هاي پاسخ و زیست الصه روشخ -4-4-4

هاي پاسخ فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بـراي چهـار نـوع مـاده نفتـی       مروري کلی از روش )13-4(تا  )6-4(در جداول 
 هاي ساحلی ارائه شده است. گاه هاي آبی و زیست شده به تمامی محیط متفاوت اعمال

 هاي آبی هاي مواد نفتی در محیط ط از پاسخ براي نشتیمحصوالت بنزینی: خالصه اثر محیطی مرتب -6-4جدول 
 محیط آبی

هاي  رودخانه
 )4( کوچک/نهرها

ها و مخازن  دریاچه
 )3( کوچک

 هاي بزرگ رودخانه
 روش پاسخ )1( هاي آزاد آب )2(

 فیزیکی ي پاسخها روش
 بازیافت طبیعی الف الف الف الف
 انحراف یا خروج مواد نفتی -گذاري بوم - - - -
 مهار و محصور کردن مواد نفتی -گذاري بوم الف الف الف الف
 گیري سرباره - - - الف
 ها ریز ها/ خاك سد - - - ب
 فیزیکی آوري جمع ب ب ج ب
 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ - - - -
 حذف مکانیکی مواد نفتی - - - -
 ها جاذب - - - -
 مکش - - - -
 هاي آغشته به مواد نفتی نخالهخارج کردن  - - - -
 اصالح رسوبات - - - -
 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی - - - -
 سوزاندن در محل - - ب ج
 شسته شدن با آب - - - -
 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب - - - -
 با فشار زیاد (آب سرد) یپاش آب - - - -
 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب - - - -
 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب - - - -
 با بخار يساز پاك - - - -
 پاشی ماسه - - - -

 ي پاسخ شیمیاییها روش
 ها کننده پخش د د د د
 ساز عوامل امولسیون - - - -
 عوامل ویسکواالستیک - - - ب
 کننده عوامل جمع د د ب د
 ها جامدکننده د د د ب

شیمیایی براي استفاده از مواد  - - - -
 سازي سواحل پاك پیش

 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك - - - -
 ژیکی ي پاسخ بیولوها روش

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی - - - -
 پخش میکروب طبیعی - - - -

 ع مواد نفتی استفاده شده است.اانوگاه خاص و  مقایسه اثر محیطی مرتبط هر روش پاسخ براي محیط یا زیست منظور بهبندي زیر  طبقه
 باشد  گاه داشته ممکن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زیست -الف
 باشد گاه داشته ممکن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -ب
 گاه داشته باشد ممکن است اثر نامطلوب محسوسی بر روي زیست -ج
 گاه داشته باشد روي زیستترین اثر نامطلوب را بر  ممکن است بیش -د
 است ناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذاري اطالعات  -ه
 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد روش در این زمان نمی یاثربخشاثر یا  - -

 



امه نیتدو -چهارم فصل رن ودگ حوادث بحران تیریمد ب  139 02/02/96    ها دریاچه و ها رودخانه در ینفت یآل

 هاي ساحلی هاي مواد نفتی در محیط تی: خالصه اثر محیطی مرتبط از پاسخ براي نشمحصوالت بنزینی -7-4جدول 
 محیط ساحلی

 ها تاالب
)12( 

سواحل 
 گلی

)11( 

سواحل 
 شنی

)10( 

سواحل شن 
 اي و ماسه

)9( 

سواحل 
پوشیده از 

 )8( گیاه

سواحل 
 اي ماسه

)7( 

هاي  سازه
 مصنوعی

)6( 

سواحل 
 سنگی

)5( 
 روش پاسخ

 ي پاسخ فیزیکیها روش
 بازیافت طبیعی الف الف الف الف الف الف الف الف

 یا خروج مواد نفتی انحراف -گذاري بوم - - - - - - - -

 مهار و محصور کردن مواد نفتی -گذاري بوم - - - - - - - -

 گیري سرباره - - - - - - - -

 ها ریز ها/ خاك سد - - - - - - - -

 فیزیکی آوري جمع - - - - - - - -

 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ - - د د د د د د

 حذف مکانیکی - - د د د د د د

 ها جاذب ب ب - - - - ب ج

 مکش - - - - - - - -

 ها خارج کردن نخاله - - - - - - - -

 اصالح رسوبات - - د د د د د د

 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی - - - د - - - د

 سوزاندن در محل - - - - - - ج ب

 شسته شدن با آب ب ب ب ب الف الف ب ب

 (آب سرد)پاشی با فشار کم  آب ب ب ب ب ب الف ج ب

 با فشار زیاد (آب سرد) یپاش آب ب ب د د ج ج د د

 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب - - د د د د د د

 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب - د د د د د د د

 با بخار يساز پاك - - - - - - - -

 پاشی ماسه - - - - - - - -

 ي پاسخ شیمیاییها روش
 ها کننده پخش - - - - - - - -

 ساز عوامل امولسیون - - - - - - - -

 عوامل ویسکواالستیک - - - - - - - -

 کننده عوامل جمع - - - - - - - -

 ها جامدکننده - ب - - - - د د

استفاده از مواد شیمیایی براي  - - - - - - ه ه
 پاکسازي سواحل پیش

 سواحلسازي  ترکیبات شیمیایی پاك - - - - - - - -

 ژیکی ي پاسخ بیولوها روش
 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی - - - - - - - -

 پخش میکروب طبیعی - - - - - - - -
 ع مواد نفتی استفاده شده است.اگاه خاص و انو مقایسه اثر محیطی مرتبط هر روش پاسخ براي محیط یا زیست منظور  بهبندي زیر  طبقه
 داشته باشدگاه  حداقل اثر نامطلوب را بر روي زیستممکن است  -الف
 داشته باشدگاه  ممکن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -ب
 گاه داشته باشد ممکن است اثر نامطلوب محسوسی بر روي زیست -ج
 گاه داشته باشد ین اثر نامطلوب را بر روي زیستتر بیشممکن است  -د
 است ناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذاري اطالعات  -ه
 د مورد ارزیابی قرار گیردتوان میروش در این زمان ن یاثربخشاثر یا  - -

 



ت     02/02/96 140 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 هاي آبی حیطمهاي مواد نفتی در  : خالصه اثر محیطی مرتبط از پاسخ براي نشتیمواد گازوییلی و نفت خام سبک -8-4جدول 
 محیط آبی

هاي  رودخانه
 )4( کوچک/نهرها

ها و مخازن  دریاچه
 )3( کوچک

 هاي بزرگ رودخانه
)2( 

 هاي آزاد آب
)1( 

 روش پاسخ

 ي پاسخ فیزیکیها روش
 بازیافت طبیعی الف الف ب ب
 گذاري بوم الف الف الف الف
 گیري سرباره الف الف الف الف
 ها ریز ها/ خاك سد - - - الف
 آوري فیزیکی جمع ب ب ب ب
 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ - - ج ج
 حذف مکانیکی - - - -
 ها جاذب - - - -
 مکش - - - -
 ها خارج کردن نخاله - - - -
 اصالح رسوبات - - - -
 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی - - - -
 سوزاندن در محل - - ب ج
 شسته شدن با آب - - - -
 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب - - - -
 با فشار زیاد (آب سرد) یپاش آب - - - -
 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب - - - -
 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب - - - -
 با بخار يساز پاك - - - -
 پاشی ماسه - - - -

 هاي پاسخ شیمیایی روش
 ها کننده پخش د د د د
 ساز عوامل امولسیون - - - -
 عوامل ویسکواالستیک - - - ب
 کننده عوامل جمع د د ب د
 ها جامدکننده د د د ب
سازي  پاك استفاده از مواد شیمیایی براي پیش - - - -

 سواحل
 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك - - - -

 ژیکی هاي پاسخ بیولو روش
 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی - - - -
 پخش میکروب طبیعی - - - -

 ع مواد نفتی استفاده شده است.اگاه خاص و انو مقایسه اثر محیطی مرتبط هر روش پاسخ براي محیط یا زیست منظور  بهبندي زیر  طبقه
 باشد گاه داشته ممکن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زیست -الف
 باشد گاه داشته ممکن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -ب
 گاه داشته باشد روي زیستممکن است اثر نامطلوب محسوسی بر  -ج
 گاه داشته باشد ترین اثر نامطلوب را بر روي زیست ممکن است بیش -د
 است ناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذاري اطالعات  -ه
 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد روش در این زمان نمی یاثربخشاثر یا  - -

 

 

 



امه نیتدو -چهارم فصل رن ودگ حوادث بحران تیریمد ب  141 02/02/96    ها دریاچه و ها رودخانه در ینفت یآل

 هاي ساحلی هاي مواد نفتی در محیط تیاثر محیطی مرتبط از پاسخ براي نش: خالصه مواد گازوییلی و نفت خام سبک -9-4جدول 
 محیط ساحلی

 ها تاالب
)12( 

سواحل 
 گلی

)11( 

سواحل 
 شنی

)10( 

سواحل شن و 
 اي ماسه

)9( 

سواحل پوشیده 
  از گیاه

)8( 

سواحل 
 اي ماسه

)7( 

هاي  سازه
 مصنوعی

)6( 

سواحل 
 سنگی

)5( 
 روش پاسخ

 ي پاسخ فیزیکیها روش
 بازیافت طبیعی الف الف الف الف الف الف الف الف
 انحراف یا خروج مواد نفتی -گذاري بوم - - - - - - - -
 گیري سرباره - - - - - - - -
 ها ریز ها/ خاك سد - - - - - - - -
 آوري فیزیکی جمع - - - - - - - -
 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ ب الف ب ب ب ب د د
 حذف مکانیکی - - ب ج ج د د د

 ها جاذب الف الف الف الف الف الف الف الف
 مکش ب ب ب ب ب ب ج ب
 ها خارج کردن نخاله الف الف الف ب الف الف ب ب
 اصالح رسوبات - - ب د ب ب د د
 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی - - - ب - - - د
 سوزاندن در محل ب ب - ب - - ج ب
 شسته شدن با آب الف الف الف الف الف الف الف الف
 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب الف الف ب الف الف الف ج الف
 با فشار زیاد (آب سرد) یپاش آب ب الف د ج ج ب د د
 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب ج ب ج د ج ج د د
 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب د ب د د د د د د
 با بخار يساز پاك د ج - - - - - -
 پاشی ماسه د ج - - - - - -

 هاي پاسخ شیمیایی روش
 ها کننده پخش - - - - - - - -
 ساز عوامل امولسیون - - - - - - - -
 عوامل ویسکواالستیک - - - - - - - -
 کننده عوامل جمع - - - - - - - -
 ها جامدکننده ب ب ب د - - د د
شیمیایی براي استفاده از مواد  ه ه ه - ه ه ه ه

 سازي سواحل پاك پیش
 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك - ب - ه - - د ه

 ژیکی هاي پاسخ بیولو روش
سازي غذایی (به کمک  غنی ج ج ب ب ب ب ه ه

 ها) ریزمغذي
 پخش میکروب طبیعی ه - ه ه ه ه ه ه
 ع مواد نفتی استفاده شده است.اگاه خاص و انو مقایسه اثر محیطی مرتبط هر روش پاسخ براي محیط یا زیست منظور  بهبندي زیر  طبقه
 باشد گاه داشته ممکن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زیست -الف
 باشد گاه داشته ممکن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -ب
 گاه داشته باشد روي زیستممکن است اثر نامطلوب محسوسی بر  -ج
 گاه داشته باشد ترین اثر نامطلوب را بر روي زیست ممکن است بیش -د
 است ناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذاري اطالعات  -ه
 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد روش در این زمان نمی یاثربخشاثر یا  - -

 



ت     02/02/96 142 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 هاي آبی حیطمهاي مواد نفتی در  : خالصه اثر محیطی مرتبط از پاسخ براي نشتینفت خام رده متوسط و محصوالت میانه -10-4جدول 

 محیط آبی

 هاي کوچک/نهرها رودخانه
)4( 

 ها و مخازن کوچک دریاچه
)3( 

 هاي  رودخانه
 )2( بزرگ

 هاي آزاد آب
)1( 

 روش پاسخ

 ي پاسخ فیزیکیها روش
 بازیافت طبیعی ب ب ج ج
 گذاري بوم الف الف الف الف
 گیري سرباره الف الف الف الف
 ها ریز ها/ خاك سد - - - الف
 فیزیکی آوري جمع ب ب ب ب
 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ - ب ج ج
 حذف مکانیکی - ب ج ج
 ها جاذب ب ب الف الف
 مکش الف الف الف الف
 ها خارج کردن نخاله - ب ب ب
 اصالح رسوبات - - - -
 آغشته به مواد نفتیحذف گیاهان  ب ب ب ب
 سوزاندن در محل الف ب ب ب
 شسته شدن با آب - - - -
 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب - - - -
 با فشار زیاد (آب سرد) یپاش آب - - - -
 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب - - - -
 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب - - - -
 با بخار يساز پاك - - - -
 پاشی ماسه - - - -

 هاي پاسخ شیمیایی روش
 ها کننده پخش ب ج د د
 کننده عوامل امولسیون ب ب ه ه
 عوامل ویسکواالستیک ب ب ب ب
 کننده عوامل جمع ب د ب د
 ها جامدکننده ب ب ب ب
 سازي سواحل پاك استفاده از مواد شیمیایی براي پیش - - - -
 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك - - - -

 ژیکی هاي پاسخ بیولو روش
 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی ه ه ه ه
 پخش میکروب طبیعی ه ه ه ه

 ع مواد نفتی استفاده شده است.اگاه خاص و انو مقایسه اثر محیطی مرتبط هر روش پاسخ براي محیط یا زیست منظور  بهبندي زیر  طبقه
 باشد گاه داشته روي زیستممکن است حداقل اثر نامطلوب را بر  -الف
 باشد گاه داشته ممکن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -ب
 گاه داشته باشد ممکن است اثر نامطلوب محسوسی بر روي زیست -ج
 گاه داشته باشد ترین اثر نامطلوب را بر روي زیست ممکن است بیش -د
 است ناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذاري اطالعات  -ه
 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد روش در این زمان نمی یاثربخشاثر یا  --

 



امه نیتدو -چهارم فصل رن ودگ حوادث بحران تیریمد ب  143 02/02/96    ها دریاچه و ها رودخانه در ینفت یآل

 هاي ساحلی هاي مواد نفتی در محیط تی: خالصه اثر محیطی مرتبط از پاسخ براي نشرده متوسط و محصوالت میانه خامنفت  -11-4جدول 
 محیط ساحلی

 ها تاالب
)12( 

سواحل 
 گلی

)11( 

سواحل 
 شنی

)10( 

سواحل شن و 
 اي ماسه

)9( 

سواحل پوشیده 
 از گیاه

)8( 

سواحل 
 اي ماسه

)7( 

هاي  سازه
 مصنوعی

)6( 

سواحل 
 سنگی

)5( 
 روش پاسخ

 ي پاسخ فیزیکیها روش
 بازیافت طبیعی الف ب ب ب ب ب الف الف
انحراف یا خروج مواد  -گذاري بوم - - - - - - - -

 نفتی
 گیري سرباره - - - - - - - -
 ها ریز ها/ خاك سد - - - - - - - -
 آوري فیزیکی جمع - - - - - - - -
 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ ب ب الف ب الف ب ج ج
 حذف مکانیکی - - ب ج ب ج د د

 ها جاذب الف الف الف الف الف الف الف الف
 مکش ب ب ب ب ب ب ب ب
 ها خارج کردن نخاله الف الف الف ب الف الف ب ب
 اصالح رسوبات - - ب د ب ب د د
 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی - - - ب - - - ج
 سوزاندن در محل ب ب ب ب ب ب ج ب
 شسته شدن با آب ب ب الف الف الف الف الف الف
 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب الف الف ب الف الف الف ج الف
 با فشار زیاد (آب سرد) یپاش آب ب الف د ج ج ب د د
 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب ب ب ج د ج ج ج ج
 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب د ب د د د د د د
 با بخار يساز پاك د ج - - د د - -
 پاشی ماسه د ج - - - - - -

 هاي پاسخ شیمیایی روش
 ها کننده پخش - - - - - - - -
 سازي عوامل عملیات امولسیون - - - - - - - -
 عوامل ویسکواالستیک - - - - - - - -
 کننده عوامل جمع - - - - - - - -
 ها جامدکننده ب ب ب د ب ب ج د
استفاده از مواد شیمیایی براي  ه ه ه ه ه ه ه ه

 سازي سواحل پاك پیش
سازي  ترکیبات شیمیایی پاك ب ب ب ه ب ب د ه

 سواحل

 ژیکی هاي پاسخ بیولو روش
کمک سازي غذایی (به  غنی ج ج ب ب ب ب ه ه

 ها) ریزمغذي
 پخش میکروب طبیعی ه ه ه ه ه ه ه ه
 ع مواد نفتی استفاده شده است.اگاه خاص و انو منظور مقایسه اثر محیطی مرتبط هر روش پاسخ براي محیط یا زیست  بندي زیر به طبقه

 باشد گاه داشته ممکن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زیست -الف
 باشد گاه داشته اثر نامطلوب بر روي زیستممکن است مقداري  -ب
 گاه داشته باشد ممکن است اثر نامطلوب محسوسی بر روي زیست -ج
 گاه داشته باشد ترین اثر نامطلوب را بر روي زیست ممکن است بیش -د
 است ناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذاري اطالعات  -ه
 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد روش در این زمان نمی یاثر یا اثربخش - -

 



ت     02/02/96 144 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 هاي آبی حیطمهاي مواد نفتی در  : خالصه اثر محیطی مرتبط از پاسخ براي نشتینفت خام سنگین -12-4جدول 
 محیط آبی

هاي  رودخانه
 )4( کوچک/نهرها

ها و مخازن  دریاچه
 )3( کوچک

 هاي بزرگ رودخانه
)2( 

 هاي آزاد آب
)1( 

 روش پاسخ

 زیکیي پاسخ فیها روش
 بازیافت طبیعی ب ج ج ج
 گذاري بوم الف الف الف الف
 گیري سرباره الف الف الف الف
 ها ریز ها/ خاك سد - - - الف
 آوري فیزیکی جمع ب ب ب ب
 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ ب ب ج ب
 حذف مکانیکی ب ب ج ج
 ها جاذب ب ب الف الف
 مکش الف الف الف الف
 ها خارج کردن نخاله - ب ب ب
 اصالح رسوبات - - - -
 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی ب ب ب ب
 سوزاندن در محل الف ب ب ب
 شسته شدن با آب - - - -
 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب - - - -
 آب پاشی با فشار زیاد (آب سرد) - - - -
 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب - - - -
 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب - - - -
 با بخار يساز پاك - - - -
 پاشی ماسه - - - -

 هاي پاسخ شیمیایی روش

 ها کننده پخش ب ج د د
 ساز عوامل عملیات امولسیون - - - -
 عوامل ویسکواالستیک - - - -
 کننده عوامل جمع - - - -
 ها جامدکننده - - - -
سازي  پاك مواد شیمیایی براي پیشاستفاده از  - - - -

 سواحل
 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك - - - -

 ژیکی هاي پاسخ بیولو روش

 ها) سازي غذایی (به کمک ریزمغذي غنی ه ه ه ه
 پخش میکروب طبیعی ه ه ه ه

 ع مواد نفتی استفاده شده است.اخاص و انوگاه  منظور مقایسه اثر محیطی مرتبط هر روش پاسخ براي محیط یا زیست  بندي زیر به طبقه
 باشد گاه داشته ممکن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زیست -الف
 باشد گاه داشته ممکن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -ب
 گاه داشته باشد ممکن است اثر نامطلوب محسوسی بر روي زیست -ج
 گاه داشته باشد بر روي زیست ترین اثر نامطلوب را ممکن است بیش -د
 است ناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذاري اطالعات  -ه
 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد روش در این زمان نمی یاثر یا اثربخش - -

 



امه نیتدو -چهارم فصل رن ودگ حوادث بحران تیریمد ب  145 02/02/96    ها دریاچه و ها رودخانه در ینفت یآل

 هاي ساحلی هاي مواد نفتی در محیط تیمرتبط از پاسخ براي نش محیطی: خالصه اثر نفت خام سنگین -13-4جدول 
 محیط ساحلی

 ها تاالب
)12( 

سواحل 
 گلی

)11( 

سواحل 
 شنی

)10( 

سواحل شن و 
 اي ماسه

)9( 

سواحل 
 پوشیده از گیاه

)8( 

سواحل 
 اي ماسه

)7( 

هاي  سازه
 مصنوعی

)6( 

سواحل 
 سنگی

)5( 
 روش پاسخ

 ي پاسخ فیزیکیها روش
 بازیافت طبیعی ب ب ب ب ب ب ب ب
 نفتیانحراف یا خروج مواد  -گذاري بوم - - - - - - - -
 گیري سرباره - - - - - - - -
 ها ریز ها/ خاك سد - - - - - - - -
 آوري فیزیکی جمع - - - - - - - -
 دستی ماده نفتی يساز پاكحذف/ الف الف الف ب الف الف ج ج
 حذف مکانیکی - - الف ج ب ج د د

 ها جاذب ب ب ب ب ب ب ب الف
 مکش ب الف ب ب ب ب ب ب
 ها خارج کردن نخاله الف الف الف ب الف الف ب ب
 اصالح رسوبات - - ب د ب ب د د
 حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی - - - ب - - - ج
 سوزاندن در محل ب ب ب ب ب ب ج ب
 شسته شدن با آب ج ج ب ب ج ج الف ب
 پاشی با فشار کم (آب سرد) آب ج ج ب ب ب ب ج ب
 با فشار زیاد (آب سرد) یپاش آب ب ب د د ج ب د د
 پاشی با فشار کم (آب گرم) آب ب ب ب د ب ب ج د
 پاشی با فشار زیاد (آب گرم) آب ج ب د د د د د د
 با بخار يساز پاك د ج - - د د - -
 پاشی ماسه د ج - - - - - -

 هاي پاسخ شیمیایی روش
 ها کننده پخش - - - - - - - -
 ساز عملیات امولسیونعوامل  - - - - - - - -
 عوامل ویسکواالستیک - - - - - - - -
 کننده عوامل جمع - - - - - - - -
 ها جامدکننده - - - - - - - -

استفاده از مواد شیمیایی براي  ه ه ه ه ه ه ه ه
 سازي سواحل پاك پیش

 سازي سواحل ترکیبات شیمیایی پاك ب ب ب ه ب ب د ه

 ژیکی هاي پاسخ بیولو روش
سازي غذایی (به کمک  غنی د د ج ب ج ج ه ه

 ها) ریزمغذي
 پخش میکروب طبیعی ه ه ه ه ه ه ه ه
 ع مواد نفتی استفاده شده است.اگاه خاص و انو مقایسه اثر محیطی مرتبط هر روش پاسخ براي محیط یا زیست منظور  بهبندي زیر  طبقه
 باشد گاه داشته ممکن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زیست -الف
 باشد گاه داشته ممکن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زیست -ب
 گاه داشته باشد ممکن است اثر نامطلوب محسوسی بر روي زیست -ج
 گاه داشته باشد ترین اثر نامطلوب را بر روي زیست ممکن است بیش -د
 است ناقصدر مورد نحوه و شدت اثر گذاري اطالعات  -ه
 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد روش در این زمان نمی یاثربخشاثر یا  - -

 

 





 

 1پیوست 1

 از لوله خطوط عبور يها روش یمعرف
 یآب يها طیمح





وش یمعرف -1 وستیپ وله خطوط عبور يها ر ز ل  149 02/02/96 یآب يها طیمح ا

ت  س و ی ف -1پ ر ع ش یم و ر يها ر و ب ط ع و ط ه خ ول ز ل ح ا  یآب يها طیم

 لوله از درون رودخانهانتخاب روش عبور خط  -1-1.پ

بـه انتخـاب روش    تـوان  یمـ  هـا  آناز جملـه  کـه   موفقیت عبور یک خط لوله از رودخانه به عوامل متعـددي بسـتگی دارد  

سـاخت و  کاهش اثـرات منفـی بـر محـیط زیسـت در هنگـام        منظور  بهمناسب عبور از آن رودخانه با توجه به عوامل مختلف 

سـایر   براسـاس کل عمومی مطرح شده است و مالحظـات تخصصـی و جزییـات اجرایـی     مالحظات به ش . ایناشاره نمودساز 

 اعمال خواهد شد. شده  هیتهي ها دستورالعمل

و  داري نگـه  هاي مختلفی از انتخاب مسیر قبـل از احـداث تـا نظـارت بـر      طراحی عبور یک خط لوله از رودخانه شامل گام

 شـده   هیـ تهتـا طـرح    شود. در مراحـل مختلفـی از رونـد طراحـی الزم اسـت      یبعد از احداث آن را شامل م لوله از برداري بهره

ول برسد. بر این اساس الزم است تـا روشـی بـراي عبـور خـط لولـه       وتائید مقامات مسمورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفته و به 

و  دسـت  نییآن بـر محـیط زیسـت رودخانـه و منـاطق پـا       اتتاثیراز رودخانه انتخاب شود که متناسب با شرایط آن منطقه و 

 گیرد.هاي شرکت سازنده خط لوله قرار  بردان از آب، تهیه و مبناي فعالیت بهره

 ي یک عبور ناموفق از رودخانه شامل موارد زیر است:ها طور کلی بر اساس تجربیات موجود ویژگی  به

 ریزي نامناسب برنامه –

 طراريهاي شرایط اض برنامهعدم تهیه  –

 انتخاب تکنیک نامناسب عبور –

 کار هاي پیمان شرکت تجربه کمکارگران و پرسنل  –

 و ... کار د در نظر گرفتن توانایی پیمانبیش از ح –

هـاي آن   ریزي مناسب و انتخاب روش عبور مناسـب از رودخانـه بـا در نظـر گـرفتن شـرایط و ویژگـی        بر این اساس برنامه

مـدت و بلندمـدت    ت عبور خط لولـه از رودخانـه و کاسـتن از آثـار مخـرب آن در کوتـاه      رودخانه سبب افزایش احتمال موفقی

 خواهد شد.

کـه سـبب شـده تـا هـر پـروژه عبـور خـط لولـه از رودخانـه            فـردي دارد   بـه  هاي منحصر هر منبع آبی یا رودخانه ویژگی

بر عبور خط لوله کـه در زمـان طراحـی بایـد      ثرومترین عوامل  مهم )1-2 .فرد باشد. در جدول شماره (پ  به اي منحصر پروژه

 شود. در نظر گرفته شود مشاهده می

هـاي جـدي    بـرداري سـبب بـروز آسـیب     توانـد در زمـان احـداث و یـا بهـره      نادیده گرفتن هر یک از ایـن مالحظـات مـی   

اسـت. در انتخـاب    ور که اشاره شد یکی از این مالحظات انتخاب شیوه عبور مناسـب از رودخانـه  ط محیطی شود. همان زیست

هـاي   است که باید مورد مالحظه قرار بگیرد. این عوامـل بـا توجـه بـه ویژگـی      گذارتاثیرروش عبور از رودخانه عوامل متعددي 

در  هـا  آن تـاثیر بررسـی شـده و    دقـت  بـه هر رودخانه و نیز هر خط لوله متفاوت هستند که در زمان طراحی خـط لولـه بایـد    

 ترین این عوامل شامل موارد زیر است: ر گرفته شود. مهمدر نظ بلندمدتو  مدت کوتاه

 قطر خط لوله –

 



ت     02/02/96 150 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 ق و خصوصیات جریان در مقطع عبوريعرض، عم –

 حساسیت منطقه –

 هاي ژئوتکنیکی ویژگی –

 ترکیب بستر رودخانه –

 هاي هیدرولوژیکی موجود داده –

 هاي شیوه عبور از رودخانه هزینه –

 نیاز و در دسترس ان فضاي کار موردمیز –

 هاي قانونی محدودیت –

 تکنولوژي موجود –

 از رودخانه دست نییبرداران پا بهره –

 وضعیت کاربري و تملک اراضی منطقه –

 هاي فنی و مهندسی محدودیت –

 هاي مرتبط با آن ویژگیفصل سال و  –

 متعدد عبور خط لوله از رودخانه یا مراکز آبی مالحظات -1-1جدول پ.

 جزییات بررسی مالحظه

 هیدرولیکیژئوتکنیکی / 

 بستر سنگعمق 
 بستر سنگپایداري 

 پایداري حریم رودخانه
 حریم رودخانه عرض

 و سرعت آب رودخانه بده
 عمق/ عرض/ شیب/ مقطع کانال

 پایداري و ترکیب اجزاي حریم رودخانه
 (مانند پهنا و عمق) دشت البیسهاي  ویژگی

 يریگ رسوبمناطق در معرض فرسایش و 
 (بار بستر و بار معلق) پتانسیل حمل و نقل رسوب

 تغییرات جریان آب
 تغییرات کیفیت آب/ عمق آب زیرزمینی

 هاي انتقال در دست ساخت کانال
 رودخانه یزدگ خیشرایط 

 خاك
 ترکیب عمومی اجزا خاك

 خاك اجزاترکیب شیمیایی 
 توانایی احیا

 

 

 



وش یمعرف -1 وستیپ وله خطوط عبور يها ر ز ل  151 02/02/96 یآب يها طیمح ا

 متعدد عبور خط لوله از رودخانه یا مراکز آبی مالحظات -1-1جدول پ.ادامه 

 جزییات بررسی مالحظه

 پوشش گیاهی

 هاي در معرض خطر و یا کمیاب گونه
 هاي موجود گونه
 هاي در معرض خطر و یا کمیاب گونه

 هاي آبی موجود گاه هاي زیست ویژگی
 هاي زمانی حساس و محدودیت زمانی اجرا دوره
 گذاري تخمهاي  مکان
 ها هاي مهاجرت ماهی مکان

 حساسیت مجراي آب
 ها هاي موجود براي عبور ماهی محدودیت

 از منبع آب برداري نوع بهره
 مراکز برداشت آب رسمی

 مراکز برداشت آب شخصی یا
 آبیاري

 اثرات جانبی

 ها عبور ماهی تیمحدود
 تعداد عبور از مجراهاي آب

 حریم رودخانهنحوه استفاده از 
 نیاز به ایجاد دسترسی محلی به محل سایت
 ویژگی عملیات احداث و نیازهاي ساخت ساز

 1الحظات فنی اجرایی در عبور از رودخانهم -2-1.پ

 کلی سه روش براي عبور خط لوله از درون رودخانه یا منابع آبی وجود دارد که عبارتند از: طور  به

 عبور لوله با حفر کانال –

 بدون حفر کانال عبور لوله –

 صورت هوایی  عبور لوله به –

 .شود میبررسی  ها روشدر ادامه مالحظات فنی عبور خط لوله از درون رودخانه در هر یک از این 

 عبور لوله با استفاده از کانال -1-2-1.پ

 ریـ گیـرد (نظ  هـا انجـام مـی    عبور لوله با حفر کانـال در کـف آن   ه،هاي اجرایی مربوط نقشهروهایی که طبق  در آب –

بایست روش اجرایـی کـار و تغییـر مسـیر آب را، زمـان       کار می ي آبرو و غیره) پیمانها کانالها و  ، مسیلها رودخانه

 .2آالت و وسایل مورد لزوم را جهت تصویب به مهندس یا نماینده او ارائه دهد چنین ماشین اجراي آن و هم

 .است شده گرفته نفت وزارتیی اجراي هادستورالعمل از بخش نیا مطالب -1
 .شود مراجعه IPS-C-PI-140/11 استاندارد از پنجم بند به تر بیش اطالعات جهت -2
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هاي اجرایی مربـوط باشـد ولـی در     هایی باید طبق نقشه گذاري در چنین مسیر ي مورد نیاز براي لولهها کانالابعاد  –

 از دو متر روي لوله نخواهد بود. تر کمهر حال حداقل عمق آن 

 SAGBENDS,OVERدار ( هـاي شـیب   در بین خم ساخته شیپهاي  بردن خم سرد و یا خم به کارها  در تقاطع –

BENDS) .دو طرف تقاطع مجاز نخواهد بود 

هـاي   دوبله بوده (گرم و یا سرد بستگی به مورد) و در جاهایی کـه طبـق نقشـه    طور  بهدر تقاطع پوشش روي لوله  –

 1هـاي مخصـوص   ي بتـونی بایـد از نـوار   هـا  وزنـه برده شود قبـل از نصـب    به کاري بتونی ها وزنهبایست  مربوط می

 استفاده نمود.

 عبور لوله از زیر آب -2-2-1.پ

هـا آبـی،    هـا، برکـه   ابـل انحـراف باشـد (نظیـر مـرداب     ق غیـر  هـا  آنهرگاه لوله در مسیر خـود بـه مراکـزي کـه آب      –

آالت مـورد نیـاز را تهیـه و نحـوه و زمـان       کار موظف است ماشـین  هاي بزرگ و غیره) برخورد نماید، پیمان رودخانه

 به مهندس یا نماینده او ارائه نماید. ییداتاجراي عملیات را جهت 

 ها حفر نماید. در نقشه شده  دادهکار باید کانال زیرآب را با ابعاد نشان  پیمان –

کـار موظـف اسـت ابعـاد کانـال را در زیـر آب        یابد، پیمان استقرارلوله بایستی در زیر آب و در کانال  که  درصورتی –

 در نقشه اجرایی قرار بگیرد. شده مشخصچنان اجرا کند که لوله در عمق 

دو طرف تقاطع، مجـاز نخواهـد بـود ولـی      2ردا بیشهاي  ساخته در بین خم هاي پیش کار بردن خم سرد یا خم  به –

زیـرآب اسـتفاده    3هاي سـرد  با اجازه مهندس یا نماینده او از خم توان میضرورت عملیاتی ایجاب نماید، چه  چنان

 گذاري لوله، از روش کشیدن استفاده نگردد. براي جاي که  ایننمود مشروط به 

گـاه بـراي لولـه     و تکیـه  حائلین تر بیشندن و یا کشیدن لوله کانال باید به طریقی احداث گردد که در زمان خوابا –

هـاي الزم را بـراي تعیـین     گیـري  کـار بایـد انـدازه    لوله در کانال قـرار گرفـت پیمـان    که  اینآید. به مجرد  به وجود

متـر باشـد بایـد     5موقعیت و طول قسمت معلق آن در زیرآب انجام دهد، هر قسمت معلق کـه طـول آن بـیش از    

 یبی که مورد قبول مهندس یا نماینده او باشد ترمیم گردد.به ترت

زمینـی اعمـال    ي زیـر هـا  لولـه مشخصـات فنـی کـه بـراي      بـر اسـاس  هاي زیـر آب بایـد    ي مورد استفاده در تقاطعها لوله

هـا غـالف    کـه در نقشـه   ها مشخص شده باشد. هنگـامی  که خالف آن در نقشه کاري گردد. مگر آن ، تمیز شده و عایقگردد می

  (COAL TAR ENAMEL)عـالوه در جـایی کـه اسـتفاده از      پیچی شده و بـه  بتونی مسلح درج شده باشد، لوله باید دوباره نوار

بایـد از مصـالح   زده شـود. غـالف بتـونی      (COAL TAR ENAMEL)يمتـر  میلـی  5/2تصریح شده بایستی به لوله یـک الیـه   

1- Rock Shield 
2- Sag Bends 
3- Cold Bends 
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چه لولـه بـا هـوا پـر شـده       مراجعه شود) و ضخامت آن به میزانی باشد که چنان IPS-M-CE-165بوده (به استاندارد  شده داییت

 .2ماند هکیلوگرم بر متر خنثی نموده و لوله در ته بستر باقی ب 60برابر  1باشد نیروي ارشمیدس

دیگر جوش داده شـده و پـس از بازرسـی جـوش      دند، به یکي عایق شده پوشش بتنی گردیها لولهکه  آن از پس –

کـه پوشـش بتنـی      طـوري   ، بـه شـود  مـی ریـزي   و بـتن  گیـري شـده   بندي و محل جوش اطـراف آن قالـب   و عایق

هـایی کـه بـراي لولـه عـایق شـده        نواختی حاصل گردد. بتن مصرفی براي مفاصل داراي شن و ماسه بـا انـدازه   یک

اسـتفاده   ییـد اتاز سیمان زودگیر و مـواد اضـافه شـونده مـورد      توان یملی در هر حال خواهد بود و شود میاستفاده 

 نمود.

 باشد باید به طریق زیر آن را تعمیر کرد. دهید  صدمه% ضخامت بتن عایق 25بیش از  که  درصورتی –

متر مربع باشد بدون تعمیـر مـورد قبـول خواهـد بـود مشـروط بـر آن         سانتی 900از  تر کماگر مساحت خرابی  •

 که پوشش بتنی سالم باشد.

متـر مربـع باشـد بایـد بـتن       سـانتی  900از  تـر  بـیش متر مربع ولـی   سانتی 2500از  تر کمگر مساحت خرابی  •

آن ایـان شـود شکسـته و سـپس     هاي بتن سالم مجاور آن را تا جایی که بتن سالم نم معیوب را برداشته و لبه

 ماسه و سیمان تعمیر کرد. 1:3با مخلوط  را

از روي طـول قسـمت    کـامال متر مربـع باشـد بایـد پوشـش بتنـی       سانتی 2500از  تر بیشاگر مساحت خرابی  •

 که در این مشخصات فنی تصریح شده ساخته خواهد شد. یقیبه طرمعیوب برداشته شده و پوشش جدید 

در پیرامـون   هـا  آنبـوده و طـول    متـر  میلـی  3بیش از  ها آنهایی که عرض ناظر ترك بنا به تشخیص مهندس •

درجـه ادامـه دارد و یـا     180هـاي دیگـر بـا هـر عـرض و بـیش از        درجه ادامه دارد و یا ترك 180لوله بیش از 

تـر و  م سـانتی  2متر طول را باید با تعـریض تـرك بـه حـداقل      سانتی 30هاي دیگر با هر عرض و بیش از  ترك

 ماسه سیمان و با استفاده از وسایل چوبی تعمیر نمود. 1:3پر کردن آن با مخلوط 

گـام کـار نکـات زیـر را     کار موظـف اسـت هن   چه براي استقرار لوله در زیرآب، کشیدن آن ضروري باشد پیمان چنان –

 :رعایت نماید

وصـل شـود بـه     دشـو  مـی کـه بـه خـط لولـه جـوش       PULLING HEADسیم بکسل کشنده لوله باید به یـک   •

هـاي روي   مجـاز نگردیـد و کلیـه جـوش     حـد  از  شیبـ طریقی که در موقع کشیدن تنش خمشی وارد به لوله 

 گرافی آزمایش گردند. وسیله رادیو  لوله باید به

 رو وجود نداشته باشد. روش کشیدن لوله به طریقی است که امکان کشیده شدن لوله به کف آب •

1- Negative Buoyancy 
 .شود مراجعه  IPS-C-TP-274 استاندارد از 10 بند به تر بیش اطالعات جهت -2
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کـار   پیمـان  بـه عهـده   تمامـا اجـراي صـحیح روش کـار     تیولومسآب و در محل خود، لوله در زیر  استقراردر زمان  –

 است.

در اختیـار مهنـدس    ییـد اتبـراي   قـبالً  آن را جزییاتدارد باید کلیه  آن راگرفتن  به کارقصد  کار مانیپروشی که   –

حـداکثر   هـا،  مربـوط بـه بـار   هاي مورد استفاده، محاسـبات   شامل دستگاهاین جزییات باید  یا نماینده او قرار دهد.

فشار خمشی، زمان انجام عملیات و هر اقدام دیگري که ناظر در خواست نمایـد خواهـد بـود. در زمـان کشـیدن و      

تجـاوز   1% حـداکثر تـنش تسـلیمی   50گذراندن و یا پایین آوردن لوله در محل خود تنش حاصل در لوله نبایـد از  

 نماید.

گـردد.   رو بـه وضـعیت اولیـه خـود بـر      باید پر شود به ترتیبی کـه سـطح آب  گذاري کانال  پس از تکمیل شدن لوله –

هـا   نقشـه  بـر اسـاس  ها  رو رو باید به انحناي اولیه خود ترمیم و کوبیده شده و عملیات حفاظتی لبه آب هاي آب لبه

 مهندس یا نماینده او انجام شوند. تأییدو با 

در فواصـل و   شـده  داییـ تبـا طـرح    2ي مخصوص مردابها هوزنکار موظف است  ها پیمان در صورت تصریح در نقشه –

 و به رضایت مهندس یا نماینده او نصب نماید. شده  نییتعها  انواعی که در نقشه

 ییـد اتخشـک گـذارده شـود، در صـورت      هـا  رودخانـه ها لوله باید با پوشش سیمانی در کـف   چه طبق نقشه چنان –

 را در محل بریزد.د بتن توان میکار  مهندس یا نماینده او پیمان

هاي آب که امکـان شسـته شـدن روي لولـه وجـود دارد،       کار موظف است در محل تقاطع خط لوله با جریان پیمان –

 يلبـه بـاال   اوالچین نموده و یا دیوار بتنی طوري احداث نمایـد کـه    دست لوله در جهت جریان آب را سنگ پایین

فاصله آن از لوله طوري باشـد کـه امکـان تعمیـرات احتمـالی       ایانثآن از روي لوله کار گذاشته شده باالتري بوده و 

 ي اجرایی).ها نقشهطبق باشد (بعدي بدون تخریب دیوار بتنی میسر 

 3سایر مالحظات فنی عبور از رودخانه -3-2-1.پ

 ي کوچکها رودخانهعبور از  -الف

امکـان از   تـا حـد  تخریب یا ایجاد آسیب به حیات جانـداران و گیاهـان در حـریم رودخانـه      از جلوگیري منظور  به –

 مسیرهاي دسترسی موجود براي رسیدن به محل عبور از رودخانه استفاده شود.

آسـیب بـه بسـتر رودخانـه      هرگونـه عمق عبور لوله از زیر بسـتر رودخانـه بـه صـورتی انتخـاب شـود کـه از بـروز          –

 جلوگیري شود.

1- Yield Stress 
2- Swamp Weight 

 زمـان  دری آتـ ي هـا  دسـتورالعمل  درشـود  پیشـنهاد مـی   کـه  ستین موجود نفت وزرات دستورالعمل در و است طرحی اتقیتحق میت شنهادیپ بخش نیا مطالب -3
 .  شود لحاظ اجرا
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کـافی از حـریم رودخانـه     انـدازه   بـه انتخـاب شـود کـه     يا گونه بهورودي و خروجی لوله در دو طرف رودخانه  نقاط –

 دور باشد تا آسیب وارده به حریم اطراف رودخانه به حداقل برسد.

عمـل شـود    يا گونـه  بـه سازي محل سایت ورودي یا خروجی از گیاهان و درختان،  در صورت نیاز براي قطع و پاك –

 ترین میزان پوشش گیاهی از بین رود. که کم

اي است که احتمال فرسایش آن در اثر تـردد تجهیـزات زیـاد اسـت، بایـد       گونه اگر شیب مناطق اطراف رودخانه به –

 استفاده نمود که آثار فرسایش به حداقل برسد. يا گونه  بهاز مسیرهاي موقت عبور 

 .شود میحفر کانال مشاهده  لهیوس  بهي کوچک ها رودخانهدر تصاویر زیر نحوه عبور از 

 
 ي کوچک از طریق حفر کانالها رودخانهات اجرایی عبور از جزیی -1-1شکل پ.
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 ات اجرایی عبور لوله از رودخانه با استفاده از حفر کانال و استفاده از پمپجزیی -2-1پ.شکل 
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 انتقال در بستر هاي لولهعبور لوله از رودخانه با استفاده حفر کانال و استفاده از بند و  -3-1شکل پ.

 ي بزرگها رودخانهعبور از  -ب

د امـا مـوارد زیـر نیـز بایسـتی در آن      وي معمـول خواهـد بـ   ها روشي بزرگ مشابه ها رودخانهمالحظات مربوط به عبور از 

 رعایت گردند:

 باید از مناطق اطراف استفاده شود. یطیمح ستیزتر با رعایت مالحظات  شدر صورت نیاز به فضاي کار بی –

 هایی براي کاهش فرسایش خاك بستر رودخانه و مناطق اطراف استفاده شود. در صورت نیاز از سازه –

 .شود میحفر کانال مشاهده  لهیوس  بهي بزرگ ها رودخانهدر تصویر زیر نحوه عبور از 
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 هاي بزرگ به کمک حفر کانال اجرایی عبور از رودخانهجزئیات  -4-1شکل پ.

 عبور لوله از رودخانه بزرگ یا مراکز آبی بدون حفر کانال -4-2-1.پ

 )HDDروش حفاري افقی ( -

 .تمحیطی رعایت موارد زیر الزامی اس عالوه بر مالحظات عمومی زیست

آسـیب بـه بسـتر رودخانـه      هرگونـه عمق عبور لوله از زیر بسـتر رودخانـه بـه صـورتی انتخـاب شـود کـه از بـروز          •

 جلوگیري شود.

کـافی از حـریم رودخانـه     انـدازه   بـه انتخـاب شـود کـه     يا گونه بهنقاط ورودي و خروجی لوله در دو طرف رودخانه  •

 به حریم اطراف رودخانه به حداقل برسد. دور باشد تا آسیب وارده

ایش آن در اثر تـردد تجهیـزات زیـاد اسـت، بایـد      اي است که احتمال فرس گونه اگر شیب مناطق اطراف رودخانه به •

 اي استفاده نمود که آثار فرسایش به حداقل برسد. گونه از مسیرهاي موقت عبور به

باشـد تـا آسـیب وارده بـه اطـراف       6-1پ.باید بـاالتر از حـد معمـول آب مطـابق شـکل       آالت نیماشهاي  فعالیت •

 رودخانه به حداقل برسد.

زدودن نفت در محل اجراي پروژه موجود باشد کـه در صـورت نشـت نفـت و یـا سـایر       باید یک سري از تجهیزات  •

 قرار بگیرد. استفاده موردمواد به رودخانه 

در تمام مراحل حفاري باید سطح آب تحت نظارت باشـد تـا در صـورت ورود گـل و الي حفـاري بـه سـطح آب         •

 عملیات متوقف شود.

 



وش یمعرف -1 وستیپ وله خطوط عبور يها ر ز ل  159 02/02/96 یآب يها طیمح ا

بـرداري تعیـین شـود تـا گـل و الي       مناسبی براي تخلیـه و خـاك   در محل خروج لوله در صورت امکان باید فضاي •

 راه نیابد. دست نییپاحفاري به آب 

) مشـاهده  HDDو سـایت عبـور لولـه از رودخانـه بـا اسـتفاده از روش حفـاري افقـی (         ها فعالیت در تصاویر زیر شماتیک

 .شود می

 

 اجراي خط لوله ریزي برنامهي بزرگ و دریاچه براي ها رودخانهنحوه تعیین سطح معمول آب در  -5-1شکل پ.

 

 HDDبرش مقطع عبور به روش  -6-1پ.شکل 
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 )HDDات اجرایی روش عبور افقی خط لوله (جزیی -7 -1پ.شکل 

 

 

 



 

 2پیوست 2

 هاي لیست چک کردن پر راهنماي
 لوله خطوط شکست ریسک ارزیابی

 یآب منابع يها میحر در
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ت  س و ی ي -2پ ما ن ه ر را ن پ د ر ک ک ت چ س ی ي ل ی ها زیاب ر ک ا س ت ری س ک ط ش و ط ه خ ول ر ل ر د ع يها میح ناب  یآب م

 1سومشاخص عامل  -1-2.پ

(عواملی بـه غیـر از خـط    ارتباط دارد که ناشی از خطاي پرسنل غیر مرتبط با خطوط  یرسان این شاخص به عوامل آسیب

 امـا اسـتفاده از ایـن عنـوان     ،انـد  این عوامل را عوامل خـارجی نیـز نامیـده    مراجعهستند. در برخی از لوله و محیط اطراف آن) 

 گیرد. قبیل حرکت زمین را نیز در بر ممکن است خطرات ناشی از عوامل محیطی از

 
 %20 امتیاز 0-20 حداقل عمق پوشش -الف
 %20 امتیاز 0-20 ها سطح فعالیت -ب
 %10 امتیاز 0-10 ات سطحیتاسیس -ج
 %15 امتیاز 0-15 جانمایی خط -د
 %15 امتیاز 0-15 یهاي آموزش عموم برنامه - ه
 %5 امتیاز 0-5 شرایط حریم خط لوله -و
 %15 امتیاز 0-15 زنی گشتدوره  -ز

--------------------------------------------------- 
 %100 امتیاز 0- 100  

. انـد  شـده بنـدي   یا زلزله در شاخص طراحی طبقـه  لغزش نیاز زمعواملی از قبیل حرکت زمین ناشی ارزیابی در این روش 

 قابل مشاهده هستند. 1-2پ. شکلبر هریک در  ثرومفاکتورهاي مختلف این شاخص و عوامل 

 

1- Third Party 
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 بر شاخص عامل سوم ثرومفاکتورهاي  -1-2پ. شکل

هـا و یـا    هـا، ارگـان   سـازمان  يبـردار  ترین عامل مطابق آمـار ثبـت شـده از حـوادث، حفـاري و خـاك       در این شاخص مهم

 ها است. آن هاي ناشی از فعالیت کشاورزان و آسیب

 پارامترهاي ریسک -1-1-2.پ

هـاي سـایر    به کـاهش تهدیـد ناشـی از حفـاري     روند، می به کارهایی که براي ارزیابی اقدامات تسکینی  هجنسبسیاري از 

چنـان   رغـم تمـام ایـن توجهـات هـم      هاي ناشی از عوامل سوم علـی  چنان آسیب ها، مرتبط هستند؛ اما دالیلی که هم سازمان

 ادامه دارد، عبارتند از:

 اطالع هستند. هاي کسب مجوز یا اخطارها بیاز فرآیند معموال تر کوچککاران  پیمان –

هـاي جبـران    تـر بـودن هزینـه    کاران وجود ندارد (پـایین  در صورت عدم برخورد با خطوط لوله، مشوقی براي پیمان –

 )خسارت رسانخسارت نسبت به پرهیز از خسارت براي عامل 

 یی بدون دقت کافیها نقشه –

 ها بردار خط در تعیین موقعیت عدم دقت بهره –

 احتمال وقوع حوادث ناشی از عامل سوم به دو عامل بستگی دارد: –

 سهولت دسترسی به خط لوله از طرف عامل سوم •

 هاي عامل سوم در نزدیکی خط لوله نوع و دوره بازگشت فعالیت •

 تهدیدکنندگان خطوط لوله از دیدگاه این شاخص عبارتند از: –

 يبردار خاكتجهیزات  •

 ها) ها (موشک پرتابه •

 نقلیه لیاوسترافیک  •
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 تجهیزات کشاورزي •

 اي القائات لرزه •

 هاي حصارکشی تیرك •

 هاي مخابراتی (تلفن) دکل •

 )وزن نیسنگ(حیوانات حفار یا  وحش اتیح •

 هاي مدفون زیر آب ها در مورد لوله ها و قایق لنگر کشتی •

 آالت الیروبی ماشین •

 دهند عبارتند از: قرار می تاثیررا تحت  اتتاسیسفاکتورهایی که در معرض خطر بودن  –

 عمق پوشش •

 ماهیت پوشش (خاکی، سنگی، بتنی و روسازي) •

 ها) و خندق زهایر خاكتوسط انسان (حصارها،  شده ساختهموانع  •

 ها) ها و صخره ها، خندق موانع طبیعی (درختان، رودخانه •

 1هشدار خطوط لوله عالیموجود  •

 ROW(2وضعیت رعایت حریم خطوط لوله ( •

 ها زنی ها و گشت بازدیددوره و مدت  •

 شده گزارشزمان پاسخ به خطرات  •

 شود: وضعیت پارامترهاي زیر تخمین زده می براساسچنین سطح فعالیت  هم –

 چگالی جمعیتی •

 اتتاسیسو ساز در نزدیکی   هاي ساخت فعالیت •

 اي در نزدیکی خط مجاورت و حجم ترافیک ریلی و جاده •

 هاي مهار در خارج از آب محل •

 مدفون در محل غیر از خط لوله مورد نظر اتتاسیستعداد سایر  •

هاي ناشی از عامـل سـوم تنهـا بـه سـوراخ شـدگی، شکسـتگی یـا پـاره شـدگی            باید به این نکته توجه داشت که آسیب

شود چراکه درصورتی که هنگام انجام عملیات حفـاري، خراشـی در لولـه یـا پوشـش آن       خطوط در زمان حفاري محدود نمی

معمـوال   کـه  نیـ نمـود، مضـاف بـر ا    خوردگی یا خستگی تسـریع خواهـد  اد گردد، این خراش روند تخریب لوله را از طریق ایج

1- Pipeline Marker 
2- Right of Way 
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دلیل آموزش نیروي کارآمد بـراي بازدیـد خطـوط در حـین عملیـات حفـاري        نیشوند. به هم ها نادیده گرفته می این خراش

 ین موارد ضروري است.براي جلوگیري از نادیده گرفته شدن ا اتتاسیسدر نزدیکی 

 رسانی عامل سوم ارزیابی پتانسیل آسیب -2-1-2.پ

 درصد) 20(وزن پیشنهادي  حداقل عمق پوشش -

هـاي عامـل سـوم روي آن     عنوان پوشش خط لوله و براي محافظت لولـه از فعالیـت    عمقی از خاك یا مواد مشابهی که به

 نظر این پارامتر است. گیرد، مورد قرار می

 شود. ) استفاده می1-2دن یک امتیاز به عمق پوشش از رابطه (پ.منظور نسبت دا  به 

 ) عمق پوششm× ( 12/13 =20تا امتیاز حداکثر  )1-2پ.(

چنـین ارزیـاب بایـد     مـورد بررسـی را قـرار داد. هـم     ي ترین مقدار آن در محدوده در رابطه فوق براي عمق پوشش، باید کم

 ه باشد.روز بودن آن اطمینان داشت از دقیق بودن و به

شـود کـه خطـوط لولـه در برابـر عبـور        متر سبب مـی  سانتی 30تر از  بررسی تجارب نشان داده است که عمق پوشش کم

حـداقل عمـق    هـا  نامـه  و مطـابق توصـیه بسـیاري از آیـین    پذیر باشد  آالت سبک و حتی ابزارآالت کشاورزي نیز آسیب ماشین

 تر براي پوشش لوله ضروري است. کم

نظـر داشـته و مقـادیر     لولـه، یـا دال بتنـی را نیـز در    هایی از قبیل بتن، پوشـش   ین پارامتر بایستی پوششي ا در محاسبه

 مثال:  عنوان  ها را جایگزین کرد. به پوشش خاك معادل آن

 متر پوشش خاکی سانتی 20 =متري                      سانتی 5پوشش بتنی 

 متر پوشش خاکی سانتی 30 =متري                    سانتی 10پوشش بتنی

 متر  پوشش خاکی سانتی 60 =      غالف بتنی                                   

 متر پوشش خاکی سانتی 60 = دال بتنی                                           

لولـه اضـافه خواهـد     هاي فوق مقادیر معادل آن به مقدار پوشـش خـاکی روي   در صورت وجود پوشش خاکی روي پوشش

آن  يهشـداردهنده از قبیـل نـوار هشـدار اسـتفاده کـرد کـه بـر رو         عالیمشد. براي متوقف کردن عملیات حفاري، بایستی از 

 )2-2پ.چاپ شده است. (شکل هشداري  عالیم
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 نصب نوار هشدار در مسیر خط لوله -2-2شکل پ.

کـه تجهیـزات حفـاري بـراي      متر بـوده و بـه دلیـل ایـن     سانتی 90تا  75مدفون معموال به عرض  ي نوارهاي هشداردهنده

شوند تا حدي از آسیب رسـیدن بـه لولـه از ایـن طریـق جلـوگیري خواهنـد کـرد. اسـتفاده از           ها دچار مشکل می آن نفوذ در 

منـابع آبـی وجـود     يهـا  میها) نیز در همین راستا اثربخش خواهند بود؛ اما در محدوده حر هشداردهنده سطحی (پرچم یمعال

 شود. کدا توصیه میوهر دو عالمت هشدار م

 صورت زیر خواهد بود.  ي در نظر داشتن نوار و شبکه محافظ در امتیاز عامل سوم به نحوه

 متر   سانتی 9پوشش اضافی     (محافظ)          =    نوار هشدار

 متر سانتی 45شبکه هشدار (محافظ)      =       پوشش اضافی 

ي شـاخص در نظـر گرفتـه     هـا) شـرایط مشـابهی بـراي محاسـبه      ي مدفون زیر آب (عبور از رودخانـه  در مورد خطوط لوله

 ورت زیر است.ص هاي قابل کشتیرانی روش محاسبه به خواهد شد. در مورد خطوط عبوري از رودخانه

 صفر امتیاز .................................................. متر 5/1 تا 0عمق قرارگیري لوله زیر سطح آب بین 

 امتیاز 3 .................. متر (حداکثر عمق لنگرها) 5/1عمق قرارگیري لوله زیر سطح آب بیش از 

 امتیاز 7 .................................... حداکثر عمق لنگرها از شیبعمق قرارگیري لوله زیر سطح آب 

 عمق قرارگیري لوله زیر کف کانال (این امتیاز به مقادیر فوق اضافه خواهد شد)  

 صفر امتیاز .............................................................متر سانتی 60تا  0

 امتیاز 3 متر............................................................ سانتی 90تا  60

 امتیاز 5 متر.......................................................... سانتی 150تا  90

 امتیاز 7 متر تا حداکثر عمق الیروبی........................... سانتی 150

 هشدار!
 حفاري ممنوع

 ترین عمق پوششکم سطح زمین

 نوع عالیم هشداردهنده
 خط لوله

 بتنیدال 
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 امتیاز 10 مق الیروبی............................................حداکثر ع از شیب

 امتیازات فوق اضافه خواهد شد) به مجموعپوشش بتنی (این امتیاز 

 صفر امتیاز ...........................بدون پوشش............................................

 امتیاز  5 .................................متر پوشش............. سانتی 5/2حداقل 

کـه عمـق آب    انـد  شـده شود. این امتیازات بـا فـرض ایـن در نظـر گرفتـه       تر بیشامتیاز  20مجموع امتیازات فوق نباید از 

 ) بـه ارزیـابی بهتـر   3-2پ. هـا (شـکل   تهیه نقشه ها رودخانهمانعی براي دسترسی عامل سوم است. در مورد مقاطع عبوري از 

 شاخص توسط ارزیاب کمک خواهد نمود.

 
 هاي عبور خط لوله از بستر رود اي از نقشه نمونه -3-2شکل پ.

 درصد) 20سطح فعالیت (وزن پیشنهادي  -

ي لولـه، احتمـال برخـورد بـا آن را      در محـدوده  تـر  گر این موضوع است که فعالیت حفـاري بـیش   این پارامتر در واقع بیان

هـا   آهن، اتوبـان، مسـیر عبـور اتومبیـل     این شاخص به کمک جمعیت فعال در محدوده خط، وجود ریل راه .افزایش خواهد داد

شـود. چـرا کـه خسـارات ناشـی از ایـن        هـا) محاسـبه مـی    هاي سنگین (کـامیون  هاي پرسرعت و اتومبیل خصوص اتومبیل به

وزن و حفـار نیـز در    چنین فعالیت حیوانـات سـنگین   لیه در صورت برخورد به خط لوله بسیار شدید خواهد بود. هموسایل نق

نیـز قـادر بـه     وزن و پرنـدگان  مقدار این شاخص مهم خواهد بود. در صورت بدون پوشش بودن خطوط لولـه حیوانـات سـبک   

طور معمول یک پارامتر ریسـک محسـوب شـده و معمـوال در       به »ها سطح فعالیت«رسانی به خطوط لوله خواهند بود.  آسیب

کـار پیشـنهادي بـراي فـرار از ایـن عامـل تغییـر         طول زمان براي یک نقطه خاص از خطوط لوله ثابت نخواهـد بـود. تنهـا راه   

آیـد. بـراي بـرآورد امتیـاز ایـن       حسـاب نمـی   کارهاي معمـول کـاهش ریسـک بـه     مسیر خط لوله است که این روش نیز از راه

 شود (بیان مثال براي فهم بهتر است): پارامتر از روش زیر استفاده می

 باشند: نقاط با سطح فعالیت باال به شرح زیر داراي صفر امتیاز می

 تیپرجمعمناطق  •

 و ساز ساخت  در حالمناطق  •

 ساحل رودخانه
 ساحل آب مشاهده قبلی

 کف رودخانه
 نما شده خط لوله رخ

 متر 5/1 خط لوله
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 تر) تماس در هفته و بیش 2هاي مردمی مبتنی بر یافتن خط لوله ( تعداد زیاد تماس •

 ساز باشد اي که خطر با ریل یا جاده مجاورت یا تقاطع •

 مدفون به تعداد زیاد اتتاسیسسایر  •

 وحش اتیحهاي مداوم از طریق  تخریب •

 محل لنگراندازي معمول •

 محل معمول الیروبی •

 :باشند امتیاز می 8نقاطی با سطح متوسط فعالیت، به شرح زیر داراي 

 مناطق با تمرکز جمعیتی متوسط •

 نیستند دکنندهیتهدکه  یمولرمعیغهاي ساختمانی  فعالیت •

 عدد در ماه) 5تر از  تعداد کمی از گزارشات برخورد با خط لوله (کم •

 مدفون در منطقه اتتاسیستعداد کم  •

 هاي ناشی از فعالیت جانوران با تعداد کم آسیب •

 :باشند امتیاز می 15نقاط با سطح پایین فعالیت به شرح زیر داراي 

 مناطق روستاییمناطق با تمرکز جمعیتی کم و  •

 بار در سال باشند. 10تر از  گزارشات پیرامون برخورد با لوله کم •

 هاي کشاورزي با ابزار سنتی یا عمق زیاد لوله) رسانی در منطقه انجام نگیرند (فعالیت هاي معمول آسیب فعالیت •

 باشند. امتیاز می 20مناطق بدون فعالیت داراي  •

 یی از قبیـل: هـا  فعالیـت جمعیـت بـا    عمـدتا چرا که  شود میجمعیت یکی از عوامل کلیدي محسوب  ،بندي فوق در دسته

، ایجـاد فضـاي سـبز و سـاخت اسـتخر همـراه اسـت کـه از         حائلچاه آب و فاضالب، ساخت دیوار  باغبانی، حفر، کشیحصار

بـه تخریـب پوشـش بتنـی یـا خـراش        کـه منجـر   پتانسیل برخورد با خط لوله برخوردارند. گاه نیز برخوردهاي صورت گرفته

 .خواهند شد ها لولههاي آتی سبب شکستگی  گردند در سال می ها لولهبرداشتن 

 درصد) 10وزن پیشنهادي ( یرو سطح اتتاسیس -

خطـوط   یرو سـطح  اتتاسیسـ کنـد.   رو سطحی از عامل سوم را محاسبه مـی  اتتاسیسپذیري  این پارامتر استعداد آسیب

هـا   هاي متفاوتی (ناشی از عامـل سـوم) هسـتند. برخـی از ایـن آسـیب       هاي مدفون در معرض آسیب خشلوله در مقایسه با ب

 کارانه. خراببرخورد وسایل نقلیه یا عملیات عبارتند از 

اما در مقاطع موجود امتیاز به ترتیب زیر ؛ شود کامل در نظر گرفته می ها آنوجود ندارند امتیاز  اتتاسیسدر مقاطعی که این 

 شود: محاسبه می
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 امتیاز 10 .........................................................................یرو سطح اتتاسیسنبود 

 صفر امتیاز ......................................................................یرو سطح اتتاسیسوجود 

بـه   اتتاسیسـ یازات محاسبه شده به مقادیر باال اضافه خواهد شد (در صـورت وجـود   براساس وضعیت پارامترهاي زیر، امت

 شوند): صفر اضافه می

 امتیاز 5 ..........................................................متر باشد...................................... 600 از شیبها  تا اتومبیل اتتاسیسفاصله 

 امتیاز 2 ...........................................................................متر حفاظت شده باشد......2ي  کمک حفاري با فاصلهمحدوده به 

ــانتی 10وجــود نــرده محــافظ (بــه ضــخامت   ــین اتومبیــل  حــایترجمتــر و  س ــا و از جــنس لولــه آهنــی) ب  ه

 ..............................................................................................................................................................اتتاسیس

 

 امتیاز 3

ــواره ــر   دی ــا قط ــان (ب ــانتی 40اي از درخت ــا   س ــر ی ــازهمت ــا س ــین   ه ــابه ب ــرد مش ــا عملک ــیی ب و  اتتاسیس

 ...............................................................................................................ها)........................................... ومبیلات

 

 امتیاز 4

 امتیاز 3 ..........................................................اتتاسیسها و  متر) بین اتومبیل سانتی 10خندق (به عمق و عرض حداقل 

 امتیاز 1 ..................................................................................................................................هشداردهنده عالیموجود 

 

 سطحی رو اتتاسیساي از امتیازدهی به پارامتر  نمونه -4-2شکل پ.

 درخت

 شیرآالت
 موانع بتنی

150 ft 

بزرگراه
 

 حفاظت

 درختان
 موانع بتنی

 حصار
 فاصله از بزرگراه

 عالیم

 امتیاز

2 
4 
2 
0 
1 

9 
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 درصد)  15وزن پیشنهادي محل خط لوله ( -

از آغاز عملیـات حفـاري ضـروري اسـت.      شیستعالم پاندازي سیستمی براي ا منظور تعیین محل دقیق خطوط لوله راه  به

هـاي ایـن سـامانه     انـدازي شـده اسـت. شـماره تلفـن      صورت مجزا در هریک از ایاالت راه  چنین سیستمی به متحده االتیدر ا

یـه  اسـاس بـراي شـروع کل    نیاند. بر همـ  هاي گسترده اعالم شده رسانی صورت مجزا و از طریق اطالع براي هر یک از ایاالت به

هاي ساخت و ساز از قبیل هرگونه عملیـات سـاختمانی واحـدهاي مسـکونی کوچـک تـا عملیـات عمرانـی وسـیع و           فعالیت

منظـور اطـالع از عـدم برخـورد بـا خطـوط لولـه در          گسترده، پیش از حفاري بایستی از طریق این سیستم استعالم الزم، بـه 

 مختصات مورد نظر، صورت پذیرد.

منظـور جلـوگیري از وقـوع حـوادث شکسـت ناشـی از         هاي منابع آب، به ط حساس از قبیل حریماي در نقا چنین سامانه

ات انتقـال نفـت و   تاسیسـ روز شـده از   هـاي بـه   عامل سوم ضروري اسـت. ایـن سـامانه بایسـتی بـا در دسـت داشـتن نقشـه        

گویی به استعالمات باشد. مشخصات زیر از چنین سیسـتمی مـورد انتظـار     وقت آماده پاسخ صورت تمام  هاي نفتی، به فرآورده

 خواهند بود:  

 شده يزیر برنامههاي حفاري  ظرفیتی براي دریافت و ذخیره اطالعات مربوط به فعالیت •

 هشدار خطوط لوله عالیماعزام نیرو به محل انجام حفاري براي جانمایی دقیق  •

 هاي الزم آموزش به همراهاري کامل گذ انجام فرآیندهاي جانمایی و عالمت •

 هاي دقیق خطوط لوله شامل محل، عمق و مشخصات لوله داشتن نقشه •

 کاران) قبل از آغاز کار نیاز با حفاران (پیمان برقراري ارتباطات و جلسات مورد •

 بازدید میدانی هنگام حفاري •

 ها روز بودن نقشه سیستمی براي اطمینان از به •

 پس از اتمام حفاري اتتاسیسبازدید از  •

 شود: مورد امتیاز این پارامتر از شاخص عامل سوم از دستور زیر استفاده می در

 امتیاز 15 مشخص بودن دقیق مسیر...........................................................................

 صفر امتیاز ..................................  مشخص نبودن دقیق مسیر......................................

گـویی بـه اسـتعالم وجـود دارد.      هاي اجرایی یا سیستم پاسخ عدم وجود نقشه در صورتیی براي تعیین محل لوله ها روش

 که عبارتند از: کنند میها و تجهیزاتی استفاده  از دستگاه ها روشاین 

 RFهاي جستجوي  روش •

 هاي الکترومغناطیسی    روش •

 هاي مغناطیسی روش •
• Vacuum extraction 
 نفوذ امواج رادار به درون زمین •
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 هدایت الکتریکی محدوده مورد بررسی •

 GPSاستفاده از  •

 درصد)15برنامه آموزش عمومی (وزن پیشنهادي  -

دقت داشـت کـه اغلـب     دیبا توانند نقش مهمی در کاهش شاخص عامل سوم داشته باشند. هاي آموزش عمومی می برنامه

اند. بنابراین اجراي یک برنامه آموزشی صحیح از  و در اثر کمبود اطالعات رخ داده يرعمدیصورت غ  عامل سوم به احوادث با منش

هـایی کـه در    ها و سـازمان  برداري، جمعیت ساکن و یا ارگان نفعان براي پرسنل بهره خطوط لوله یا سایر ذي يبردار سوي بهره

ثر وتواند تا حد زیادي در مقدار شاخص عامل سوم م هاي منابع آب و خط لوله داراي فعالیت هستند، می ه مشترك حریممحدود

 ثر پارامترهایی که باید مورد ارزیابی قرار بگیرند، به همراه وزن هر یک عبارتست از:وواقع شود. در مورد یک برنامه آموزشی م

خطـوط لولـه از عامـل سـوم توضـیح داده       يریبـه مخاطبـان میـزان اثرپـذ    جزوات و بروشورها: در ایـن بروشـورها    •

 خواهد شد.

 امتیاز 2 مالقات ساالنه با مقامات دولتی............................................................................................

 امتیاز 2 .....................................................کار و حفار........ هاي محلی پیمان مالقات ساالنه با شرکت

 امتیاز 2 هاي گروهی................................................................................. برنامه منظم براي آموزش

 امتیاز 4 منطقه........................................................................................خانه با ساکنان  به تماس خانه

 امتیاز 2 کاران و حفاران در ارتباط با حیطه کاري هریک......... ارسال جزوات و بروشورها براي پیمان

 امتیاز 1 کاران.................................................................................. تبلیغات ساالنه در نشریات پیمان

 درصد)  5شرایط حریم خط لوله (وزن پیشنهادي  -

بودن، در دسترس بودن و قابل بازدید بـودن حـریم خـط لولـه کـه       ییشناسا اي براي ارزیابی میزان قابل این پارامتر سنجه

 دهی است. ح قابل نمرهسط 5در 

 عالیـم وضـوح قابـل تشـخیص هسـتند.      ها به گر و نشان عالیممسیر کامال قابل تشخیص بوده و  امتیاز: 5 –عالی  •

.. را نشـان داده و مسـیر خـط حتـی بـا حـذف یـک        .کلیه موارد از قبیل تغییر جهت، تغییر ضخامت، تغییر قطـر و 

 عالمت نیز قابل تشخیص است.

همـه   عالیـم یم تمیز بوده و پوشش گیاهی چنـدانی روي آن وجـود نـدارد. در صـورتی کـه      حر امتیاز: 3 -خوب •

 موجود باشند، اطالعات خوبی در مورد وضعیت خط در اختیار قرار خواهند داد.

تـري بـراي تعیـین     بـیش  عالیـم آهـن   ، جـاده و راه  مسیر کامال تمیز نبوده و در محل رودخانـه  امتیاز: 2-متوسط •

 است. ازیدقیق مسیر موردن

شـده و از بـاال قابـل مشـاهده نبـوده و یـا        در برخی از نقاط مسیر با پوشش گیـاهی محـو   امتیاز: 1-زیر متوسط •
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 اند و یا گویا نیستند. نصب نشده یخوب  یا به عالیمقابل تشخیص نیست.  یخوب  که از پایین به این

 صفر امتیاز: مسیر خط لوله قابل تشخیص نیست. -ضعیف •

 درصد) 15(وزن پیشنهادي دوره گشت  -

هـاي عامـل سـوم     کار مناسبی براي کاهش احتمال بروز شکست در اثـر فعالیـت   زنی و بررسی وضعیت خط لوله، راه گشت

زنـی   ها را مـورد بررسـی قـرار دهـد. گشـت      به این فاکتور بایستی دوره بازگشت و کیفیت گشت یازدهیاست. ارزیاب براي امت

 یافت که براي مدت زمانی طوالنی، گزارشی از وضعیت لوله ارائه نشده باشد.تري خواهد  زمانی اهمیت بیش

 زنی باید مورد بررسی قرار گرفته و گزارش گردند عبارتند از: مواردي که در یک گشت

تـرین   هـا (همـه مـوارد از مهـم     ها، فرسایش سواحل رودخانه و ناپایداري شیب حرکات زمین: لغزش زمین، نشست •

 هستند که در صورت وقوع در محل خط لوله به آن آسیب جدي وارد خواهند کرد) عوامل حرکت زمین

 هاي ساخت و ساز: هرگونه ساخت و ساز در حریم یا نزدیکی حریم خط لوله فعالیت •

 سازه، تغییر منظره یا تغییر در باغات موجود هرگونهتجاوز به حریم: احداث  •

 گرها نو نشا هشداردهنده عالیمرفتن  نیاز بکم شدن یا  •

 اي، ریلی و تصادفات که به حریم خط لوله تجاوز کرده باشند. حوادث جاده هرگونه •

 کاري ایجاد باغات جدید یا هر نوع درخت •

 ها و مسیرهاي زهکشی، توسط عامل سوم  تغییرات ایجاد شده بر روي شیب •

 زنی در دو مقطع زمانی باید انجام گیرد: گشت

 کنترل دسترسی به حریم و جلوگیري از هرگونه تجاوز به حریمبرداري براي  در شرایط معمول بهره •

 در حال انجام است. نظر مورددر شرایطی که فعالیتی از سوي عامل سوم در محدوده  •

در حالت دوم (فعالیت عامل سوم در حریم) امتیاز این پـارامتر بـا فـرض کنتـرل تمـامی مـوارد ضـروري بـه ترتیـب زیـر           

 تعیین خواهد شد.

 .........................................................................................................................بازدید روزانه............ امتیاز 15

 ....................................... ..................................................چهار بار در هفته.................................... امتیاز 12

 ........... .................................................سه بار در هفته.................................................................... امتیاز 10

 ................. .................................................................................................بار در هفته................ 2 امتیاز 8

 ................... ..............................................................................................................بار کیاي  هفته امتیاز 6

 ................... .......................نوبت در ماه................................................................................... 4-1 امتیاز 4

 .................. ........................بار در ماه.............................................................................. 1از  تر کم امتیاز 2

 ................. ...............................بدون بازدید.................................................................................... صفر امتیاز
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 شاخص خوردگی -2-2.پ

 
 

 %10 خطر خوردگی= خوردگی اتمسفري
 %20 + خوردگی داخلی                 
 %70 شده + خوردگی فلز مدفون                 
 100% 

 خطر خوردگی 

 %10امتیاز         0-10 خوردگی اتمسفري  -الف
 %5امتیاز           0-5 در معرض اتمسفر يریقرارگ -1-الف
 %2امتیاز           0-2 نوع اتمسفر -2-الف
 %3امتیاز           0-3 پوشش اتمسفري -3-الف

 

 %20امتیاز          0-20 خوردگی داخلی -ب
 %10امتیاز         0-10 خورندگی ماده انتقالی -1-ب
 %10امتیاز         0-10 جلوگیري از خوردگی -2-ب

 

 %70امتیاز         0-70 خوردگی زیرسطحی -ج
 %20امتیاز         0-20 محیط زیرسطحی -1 -ج

 %15امتیاز         0-15 خورندگی خاك
 %5امتیاز          0-5 خوردگی مکانیکی

 

 %25امتیاز         0-25 حفاظت کاتدي -2-ج
 %15امتیاز         0-15 اثربخشی (کارایی)

 %10امتیاز         0-10 لپتانسیل اختال
 

 %25امتیاز         0-25 پوشش -3-ج
 %10امتیاز         0-10 تناسب

 %15امتیاز         0-15 وضعیت
 %100امتیاز       100-0  
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فـوالدي وجـود دارد. در ایـن فصـل سـعی بـر        ي پتانسیل خرابی خط لوله در اثر خوردگی، اغلـب در مـورد خطـوط لولـه    

اسـت کـه بحـث در مـورد جزییـات       ذکـر  انینمایش چگونگی ارتباط تحلیـل خـوردگی بـا کـاهش ریسـک بـوده اسـت. شـا        

 هاي پدیده خوردگی، فراتر از هدف این گزارش است.  مکانیزم

ن شـده و خطـر خرابـی و شکسـت     اي آ هرگونه کاهش در ضخامت دیواره لوله، منجر به کاهش صالحیت و قابلیـت سـازه  

هـاي دیگـر    خط را افزایش خواهد داد. مـواد غیرفلـزي قابـل کـاربرد در خطـوط لولـه نفتـی در بعضـی اوقـات مسـتعد شـکل           

چـون بتـون و پنبـه نسـوز را در      ها و اسیدهاي موجود در خاك قادرنـد مـواد سـیمانی هـم     خوردگی محیطی هستند. سولفات

ها نیز در معرض نور فرابنفش (نور خورشید) دچار تخریـب خواهنـد شـد.     عضی از پالستیکهاي سیمانی تخریب کنند. ب لوله

) ممکـن اسـت   PVCپذیر باشند. لوله کلرید پلـی وینیـل (   ها آسیب توانند در مقابل حمله هیدروکربن می لنیات یهاي پل لوله

ن خواهند برد. تمرکـز اصـلی ایـن گـزارش بـر روي      ها واقع شده که عمال دیواره لوله گاز گرفته و آن را از بی مورد تهاجم موش

در یـک   يفـوالد  ریـ طـور مـوازي ترسـیماتی از بـرآورد خطـوط غ       خطوط فوالدي بوده و در انتها ارزیاب بایستی قادر باشد، به

 رفتار مشابه داشته باشد.

شـرح زیـر پیـروي     هـاي خرابـی از مراحـل منطقـی خاصـی بـه      حالـت براي بررسی عنوان و برآورد توانایی خورنـدگی در  

 توان در فرآیند کنترل خوردگی نیز از آن استفاده نمود. این مراحل شامل موارد زیر است: شود، که می می

 تعیین نمودن و مشخص کردن انواع خوردگی ممکن/محتمل (اتمسفري، داخلی، زیرسطحی) –

 پذیري ماده لوله مشخص کردن میزان آسیب –

 ز میان تمامی فرآیندهاي پیچیده خوردگیگیري خوردگی ا هاي پیش ارزیابی سنجه –

مواد مـورد اسـتفاده در خطـوط لولـه مسـتعد خـوردگی نبـوده و در واقـع آزاد از هـر نـوع توانـایی تنـزل محیطـی               برخی

پذیري این مواد اسـتفاده نمـوده و بـر همـین      چون استحکام و انعطاف باشند. معموال طراحان از بعضی خواص مکانیکی هم می

 شود. شاخص خوردگی در مورد چنین خطوطی حذف میاساس برآورد 

چنـین چنـدین نـوع خطـاي انسـانی       دو فاکتور نوع ماده و محیط در تعریـف خطـر خـوردگی بایـد بررسـی گردنـد. هـم       

توانند خطر خوردگی را افزایش دهند. انتخاب نامناسب مواد براي محیط یـک اشـتباه و قـرار دادن مـواد ناسـازگار در کنـار        می

هـا، واشـرها) و    چـون پـیچ   پتانسـیل خـوردگی باشـد. ایـن مسـئله شـامل مـواد اتصـاالت (هـم          جادکننـده یتواند ا ییکدیگر م

 هاست.   جوش

 سه نوع خوردگی -1-2-2.پ

نماید. در واقع ایـن شـاخص اثـرات سـه      و زیرسطحی را ارزیابی می یشاخص خوردگی سه نوع خوردگی اتمسفري، داخل

 کند.   توانند قرار بگیرند مشخص می ینوع محیط کلی را که در مجاورت خط لوله م

منظـور بـرآورد پتانسـیل      وکـار دارد. بـه   گیرنـد سـر   هایی که در معرض جو قرار می خط لوله يخوردگی اتمسفري با اجزا

 براي خوردگی در اینجا باید ارزیاب موارد زیر را در نظر گیرد:
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 پذیري امکان آسیب –

 نوع اتمسفر –

 رسیدهی/ باز کاري/پوشش  برنامه رنگ –

شـود. ایـن    دهـی مـی   % خطر خوردگی کلی وزن10براي مدل برآورد خطر کلی تشریح شده در اینجا، خوردگی اتمسفري 

له بـه  ادهنده این است که خوردگی اتمسفري مکانیزم خرابی نسبتا نادري براي اغلب خطوط لوله اسـت. ایـن مسـ    وزن نشان

 است.دلیل مدفون بودن اکثر خطوط لوله انتقال مواد نفتی 

آمدن خـوردگی در داخـل خـط لولـه از جانـب مـواد انتقـالی سـرو کـار دارد. مـوارد            به وجود خوردگی داخلی با پتانسیل

 بررسی شامل موارد زیر است:

 محصول یخورندگ –

 گیري هاي پیش فعالیت –

اخلـی  تـر بـودن خـوردگی د    تر بـه دلیـل محسـوس    شود. وزن بیش % خطر خوردگی کلی وزن داده می20خوردگی داخلی 

هـاي پیچیـده اسـت.     بندي ها نیز اغلب جزء طبقه نسبت به خوردگی اتمسفري در اغلب موارد است. خوردگی زیرسطحی لوله

اند. از میان موارد در نظر گرفتـه شـده ایـن بـرآورد یـک ترکیـب        هاي به وجود آورنده این نوع خوردگی پیچیده چراکه مکانیزم

 شوند: گیرانه زیر در نظر گرفته می جلوگیري از خوردگی موارد پیش نسبت داده شده وجود دارد. درواقع براي

 حفاظت کاتدي –

 دهی خط لوله پوشش –

 خورندگی خاك –

 دیگر شده مدفونحضور فلز  –

 هاي آزاد پتانسیل براي وجود جریان –

 هاي ناشی از خوردگی تنش براثرخوردگی  پتانسیل ترك –

 براي آزمایش موردنظرهاي  فاصله میان نمونه –

 ها و تداخل باندها وکنندهس یک  بازرسی –

 ها دوره بازگشت برداشت آمار از نمونه –

 لوله هاي پوشش دوره و نوع بازرسی –

 هاي جداره لوله دوره و نوع بازرسی –

 فاصله زمانی کوتاه براي انجام بازدیدها –

 استفاده از ابزارهاي بازرسی داخلی –
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غلـب بازرسـی مسـتقیم دیـواره لولـه پرهزینـه و       شـود. ا  دهـی مـی   % از خطر خوردگی کلـی وزن 70 یرسطحیخوردگی ز

برآوردهـاي خـوردگی معمـوال پتانسـیل خـوردگی را از طریـق بررسـی پارامترهـاي نماینـده وجــود           رو نیـ مخـرب اسـت و ازا  

 کنند. خوردگی استنباط می

 امتیازدهی پتانسیل خوردگی -2-2-2.پ

کنـد. در   خـوردگی کلـی، مشـخص مـی     صـورت سـهم پـارامتر در خطـر     دهی پارامترها، اهمیت نسبی هر مـورد را بـه   وزن

هـا و شـرایط اختصـاص داده شـده و پـس از جمـع        سیستم امتیازدهی ارائه شده در این گزارش، معموال امتیازها بـه وضـعیت  

هـاي فـوالدي سـه مفهـوم اصـلی       عنوان مثال، تحت خوردگی زیرسطحی خط لوله بستن، خطر خوردگی معین خواهد شد. به

دهـی   خطـر و خـوش خـیم)، پوشـش     شود بهترین تلفیق محیط (خیلی بی اتدي بررسی میدهی و حفاظت ک محیط، پوشش

 دهد. هم متیلن خیلی مناسب)، باالترین امتیازها را پیشنهاد می((خیلی مناسب)، و حفاظت کاتدي 

 % خطر خوردگی)10پیشنهادي   خوردگی اتمسفري (وزن -1-2-2-2.پ

طـور معمـول ایـن      لوله در اثر واکنش بـا اتمسـفر اسـت کـه بـه     خوردگی اتمسفري ناشی از تغییر شیمیایی ماده  دیواره 

میلیـارد   2خسـارت سـاالنه، ناشـی از خـوردگی اتمسـفري بـیش از        متحده االتیگردد. در ا واکنش سبب اکسیداسیون فلز می

ردد. از گـ  دالر است. باید توجه داشت که در صورت مدفون شدن خط لوله، دیواره آن کامال از این نـوع خـوردگی مصـون نمـی    

هایی از لوله از حالت مدفون خـارج شـده و در معـرض اتمسـفر      طرفی ممکن است در اثر مرور زمان و عوامل فرسایشی بخش

 قرار گیرد.

 ک طرح ارزیابی ممکن، براي خوردگی اتمسفري عبارتست از:ی

 )امتیاز10% خطر خوردگی=10خوردگی اتمسفري (

 تیازام 5% اتمسفري= 50 قرار گرفتن در معرض -1

 امتیاز 2% اتمسفري= 20 شرایط محیطی -2

 امتیاز 3% اتمسفري= 30 لوله پوشش -3

 امتیاز 5/1= % پوشش50 تناسب پوشش -3-1

 امتیاز 5/1= % پوشش50 شرایط -3-2

 % از شرایط50 بازرسی چشمی -3-2-1

 % از شرایط30 1هاي غیرمخرب تست -3-2-2

 % از شرایط20 2هاي مخرب تست -3-2-3

1- NDT 
2- DT 
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 % از خوردگی اتمسفري)50در معرض اتمسفر (وزن پیشنهادي  يریقرارگ -

ترین خطر ناشی از خوردگی اتمسفري را براي بخشـی از خـط لولـه کـه در معـرض هـوا قـرار گرفتـه، و          ارزیاب باید بیش

 ترین شرایط آب و هوایی برآورد کند.   براي سخت

تـرین خطـر مربـوط بـه      گیري باید بر اساس چند سناریو صورت گیرد که ارزیاب باید تصمیم بگیرد که بـیش  این تصمیم

هـاي قبلـی یـا مسـایل کشـف شـده) و بـه         خرابـی (هـاي ثبـت شـده     گیري باید بر پایـه داده  کدام سناریو است. این تصمیم

 ابی براي یک لوله فوالدي عبارتند از:اي از پارامترهاي ارزی کارگیري دانش و تجربه باشد. نمونه

 امتیاز   0 ................................................................... فصل مشترك آب/هوا

 امتیاز   1 ........................................................................................ 1ها پوسته

 امتیاز   2 ..................................................................................... بندي عایق

 امتیاز   2 ......................................................................... ها ها/ بست گاه تکیه

 امتیاز   3 ................................................................ فصل مشترك هوا/ زمین

 امتیاز   4 .................................................... قرارگیري در معرض سایر موارد

 امتیاز   5 ................................................................................... کدام هیچ

 .کند داللت میرا داشته و ارزیابی آن نیز بر کل مقاطع  زین امتیاتر کمدر این طرح، بدترین مورد، 

 فصل مشترك آب/ هوا 

گیـرد، شـناخته    مـی طـور متنـاوب در معـرض آب و هـوا قـرار        بـه کـه  لولـه  بخشـی از  عنـوان    به ،فصل مشترك آب و هوا

هـا و یـا بارنـدگی،     ها در اثر رهاسازي آب از سدها، سـیالب  ها و رودخانه تغییرات سطح آب در دریاچهعنوان مثال   به شود. می

هـا در   تفـاوت گیـرد.   آب صـورت مـی  غلظـت اکسـیژن   در اثـر تغییـر    معموالمکانیزم کار  چنین سطوحی را ایجاد خواهد کرد.

باشـد خـواص الکترولیتـی     شـور  لـب شـور یـا    اگـر آب،  نمایـد.   غلظت اکسیژن نواحی کاتدي و آندي بر روي فلز را ایجاد مـی 

 هایی هستند. هاي ساحلی معموال داراي چنین خوردگی سازه خواهد یافت.خوردگی افزایش 

 ها) ها (بدنه پوسته 

حتـی بـا وجـود     دارنـد. بـراي خـوردگی   شرایط مناسـبی   ،هاي مدفون ها و بدنه پوستهدهد که  نشان میتجربیات صنعتی 

د مکـانیزم خـوردگی بـارزي باشـد.     توانـ  مـی  اتمسـفري خـوردگی   ،در زیرزمین هستندکننده آن محصور پوسته  بدنه و که نیا

کنتـرل   برقرار خواهد شد. با برقـراري ایـن جریـان، تقریبـا    بدنه لوله ن پوسته و یالکتریکی بها، اتصال  هنگام استفاده از پوسته

1- Casing 

 

                                                 



ر راهنماي -2 وستیپ رزیابی هاي لیست چک کردن پ ک ا وله خطوط شکست ریس ع يها میحر در ل  179 02/02/96    یآب مناب

اسـت کـه لولـه اصـلی تبـدیل بـه آنـد شـده و           ت ممکـن زمـانی  خواهد بود. بـدترین حالـ  واکنش الکتروشیمیایی غیرممکن 

 خوردگی در سطح آن اتفاق بیفتد.

 بندي عایق 

سطحی، سبب به دام انداختن رطوبت در اطراف لوله شـده باعـث وقـوع خـوردگی نامحسـوس در      لوله بندي خطوط  عایق

گسـترش  و خـوردگی  شـده  اي بـا آب تـازه جـایگزین شـود منبـع اکسـیژن تـازه         طور دوره . اگر رطوبت و نم بهآن خواهد شد

 خواهد یافت.

 ها ها / بست گاه تکیه 

هسـتند کـه اغلـب نـم و رطوبـت را در      ، نقـاط حساسـی   هاي لوله ها و بست گاه دهند که تکیه نشان میتجربیات صنعتی 

لولـه ایجـاد   ا رنـگ  یـ   بـراي کـاهش و از دسـت دادن پوشـش     یو در برخی اوقات مکـانیزم خته اندادیواره لوله به تله مجاورت 

اغلـب نامشـخص    هـا  این نوع خرابـی  .پذیر است امکان نقاطخوردگی مکانیکی در  ناشی از  چنین خرابی و آسیب همکنند.  می

 هستند.

 فصل مشترك زمین/ هوا 

کـه   هنگـامی  باشـد.  تـر  مهـم د توانـ  میا/زمین از نقطه نظر خوردگی در مقایسه با فصل مشترك آب/هوا، فصل مشترك هو

زبـري سـطح لولـه در چنـین نقـاطی      گـردد.   محسوب میدر شاخص خوردگی این امتیاز  شود، میلوله به زمین وارد یا خارج 

. د کـرد ، ایجـاد خواهـ  وجـود آوردن یـک فصـل مشـترك هـوا/ آب)      لولـه (بـه  مجـاورت  براي به دام انداختن نـم در   یپتانسیل

بـه  رسـانی   گردد که چنـین مـواردي سـبب آسـیب     زدگی و غیره می خیهاي خاك منجر به تغییر دادن محتویات نم،  ییجابجا

 خواهند شد.لوله   پوشش

  قرارگیري در معرض سایر موارد 

شـوند، ممکـن اسـت     هاي ممکن براي خوردگی خطوط لولـه فـوالدي را شـامل مـی     عالوه بر موارد فوق که بدترین حالت

وجـود نـدارد. یـک لولـه پالسـتیکی      مـوارد بـاال   هیچ کدام از گردد، که در غیر فوالدي هاي  وجود وضعیتی سبب تنزل در لوله

نخواهد گرفـت، ولـی در معـرض نـور خورشـید      قرار  تاثیرمیایی تحت شیبا مواد حتی تماس و یا آب یا هوا با تماس از طریق 

هـاي پالسـتیکی در نظـر گرفتـه      لولـه نـور خورشـید در بـرآورد خطـر     به دسترسی . بنابراین ممکن است ترد و شکننده شود

 خواهد شد.

 هیچ کدام 

خواهـد  وجـود ن  اتمسـفري ی براي خـوردگ  یپتانسیل نشودواقع  اتمسفرده خط لوله درمعرض وناگر هیچ قسمت خورده ش

 داشت.
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 خوردگی اتمسفري)از % 20 پیشنهادي (وزن اتمسفرنوع  -

فرآینـدهاي اکسیداسـیون را   چراکـه   ،دند خوردگی فوالد را باال بـرده یـا تسـریع بخشـ    توان می اتمسفرهاي معین  مشخصه

 ها عبارتند: آنو اصول کلی اولیه در مورد  اتمسفريهاي  برخی از این مشخصهخواهند داد. افزایش 

 SO2ا ترکیبـات معـدنی همچـون کلرایـد یـا      یـ  CO2چون نمک یا  ترکیبات شیمیایی: برخی ترکیبات شیمیایی آلی هم

 قادرند اکسیداسیون فلز را تسریع بخشند.

 رطوبت •

 گردد. دما: دماي باالتر منجر به ترویج خوردگی می •

، امتیازبنـدي زیـر، قابـل     مسـفر بـر خـوردگی خطـوط لولـه     از اتاثر متقابل چند مشخصه ا یاثر یک مشخصه براي نمایش 

 پیشنهاد است:

 امتیاز صفر .................................دریایی (نمک باال) و شیمیایی.................................................. -الف

 امتیاز 5/0 ...................باال............................................................................شیمیایی و رطوبت  -ب

 امتیاز 8/0 ..................................................................ساحلی، مردابی، دریایی (نمک باال)........... -ج

 امتیاز 2/1 ..................................................باال..................................................رطوبت و دماي  -د

 امتیاز 6/1 ......................................شیمیایی و رطوبت پایین..................................................... - ه

 امتیاز 2 ..........................ایین و دماي کم..................................................................رطوبت پ -و

 امتیاز 2 ......................بدون هیچ عاملی................................................................................. -ز

 % خوردگی اتمسفري)30اتمسفري (وزن دهی پوشش  -

. تحلیـل راهکارهــاي جلـوگیري بــراي حــداقل رسـاندن خطــر اســت     اتمســفري،تانسـیل خــوردگی  از پ بخــشسـومین  

هـا و   هـا، آسـفالت   ، واکـس پیچـی  شـامل رنـگ، نـوار    براي جلوگیري از خوردگی اتمسـفري فلـزات (خـط لولـه)     دهی پوشش

 یقضـاوت گونـه   ارزیـاب هـیچ  کـه   باتوجه بـه ایـن  هاست.  آن نیتر متداول يکار رنگه اي است ک هاي طراحی شده ویژه  پوشش

خطوط لوله براي این منظـور امتیـازدهی خواهـد شـد.       وششپبرنامه بازرسی ، لذا د داشته باشدتوان میندهی  پیرامون پوشش

 صورت زیر خواهد بود. اي از امتیازات پیشنهادي براي این برنامه به نمونه

  لوله پوشش خطوطارزیابی 

 :فاکتور زیر بستگی دارد 4به  خطوط لوله  کارایی پوشش

 دهی کیفیت پوشش –

 دهی کیفیت کاربرد پوشش –

 کیفیت برنامه بازرسی –
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 کیفیت برنامه اصالح نقص –

طـور   نماینـد. بـه   دهی را تعیـین مـی   دهی و دو فاکتور دوم شرط صحیح و مناسب پوشش که دو فاکتور اول قابلیت پوشش

نقطه نظر خوب، متوسـط، ضـعیف و یـا عـدم وجـود، صـورت خواهـد گرفـت.          4ها از  لفهوکلی، بررسی کیفی هرکدام از این م

تـر باشـد. مقیـاس ارزیـابی بـر       لفه از بقیه مهـم وبراساس تشخیص ارزیاب یک م که نیمقادیر امتیازي باید معادل باشند، مگر ا

 شود. یر پیشنهاد میصورت ز  نقطه نظر ذکر شده در باال، به 4اساس 

 امتیاز 3 ............................................................................. خوب

 امتیاز 2 ........................................................................... متوسط

 امتیاز 1 ........................................................................... ضعیف

 امتیاز صفر ..................................................................... عدم وجود

 ارزیابی پوشش)50 ي(وزن پیشنهاد  تناسب پوشش % 

 گیرد. در مورد تجارب مشابه صورت میتناسب پوشش معموال بر اساس قضاوت 

o پوشش با کیفیت باال و براي محیط فعلی خودش طراحی شده است. -خوب 

o طور خاص و ویژه طراحی نشده است. پوشش مناسب است، اما احتماال براي محیط فعلی خودش به -متوسط 

o رایط محیطی نیست.در ش یده سیپوشش در مکان موجود است، اما براي مدت طوالنی قادر به سرو -ضعیف 

o هیچ پوششی وجود ندارد. -عدم وجود 

پـذیري، مقاومـت در    مقاومت الکتریکـی، چسـبندگی، سـهولت کـاربرد، انعطـاف      ها شامل پوششنکته: برخی خواص مهم 

یـا   هاي خاك، مقـاوم در برابـر آب، مقـاوم در برابـر بـاکتري      مقابل ضربه، مقاومت جریان (بعد از فرآوري)، مقاوم در برابر تنش

 شود.   دیگر حمالت موجودات زنده می

ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیـت و کـاربرد یـک پوشـش در یـک محـیط خـاص کـه در قالـب بررسـی            کاربرد پارامتر:

..) و .مواردي از قبیل تمیز کردن پیش از اجراي پوشش، ضخامت پوشش، محیط کـاربرد (کنتـرل دمـا، رطوبـت گـرد و غبـار و      

 یرش پوشش، صورت خواهد گرفت.آوري و گ فرآیند عمل

 بندي براي امتیازدهی این پارامتر با تعاریف زیر، صورت خواهد پذیرفت: طبقه

o هـاي کـاربردي صـورت     از مشخصات فنی با جزییات باال استفاده شده است، توجه زیادي به تمامی جنبـه  -خوب

 است. گرفته و سیستم کنترل کیفیت متناسب مورد استفاده قرار گرفته

o هاي کنترل و کیفیت و نظارت منظم است.  مشابه موارد فوق، اما بدون سیستم -متوسط 

o دقت صورت گرفته است. کاربرد پوشش و کنترل ضعیف (بدون توجه به نیازها) و بی -ضعیف 

o طور ناصحیح و نامناسب انجام شد، مراحـل نادیـده گرفتـه شـد، شـرایط محیطـی         کاربرد پوشش به -عدم وجود

 کنترل نشده است. 
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 دهی) % برآورد پوشش50دهی  (وزن  وضعیت پوشش 

o :برنامه بازرسی بایسـتی مـورد ارزیـابی قـرار بگیـرد. مستندسـازي و بایگـانی درسـت          کامل و دقیق بودن بازرسی

 شوند. ال بازرسی محسوب می هاي ایده تلف، بخشی از برنامههاي مخ اطالعات برداشت شده در نوبت

 بندي براي امتیازدهی این پارامتر با تعاریف زیر، صورت خواهد پذیرفت: طبقه

o براي تعیین خوردگی اتمسفري. ایـن بازرسـی توسـط افـراد      ژهیو بازرسی منظم کامل و دقیق خط لوله، به -خوب

 هاي مشخص انجام خواهد شد.  لیست و از طریق پر کردن چک دهید آموزش

o گیرند. انجام می دهید ها نامنظم ولی توسط افراد آموزش بازرسی -متوسط 

o گیرد. دار صورت می تصادفی نقاط مشکل تیبازرسی کم و با تکیه بر رؤ -ضعیف 

o گیرد. بازرسی انجام نمی گونه چیه -عدم وجود 

هـاي   تیـز)، بارگـذاري   يهـاي ریـز، اثـر ضـربات (از اشـیا      ، سـوراخ یخـوردگ  ها شامل ترك  هاي متداول پوشش نکته: نقص

هـاي   هاي پوشش داده شده)، جداشدگی، نرم شـدگی یـا سـیال شـدن و خرابـی      عنوان مثال روي هم چیدن لوله  به(تراکمی 

 شود. عمومی (براي مثال، تشعشع اشعه فرابنفش) می

داشـته باشـند. زیـرا تمیـز کـردن و پوشـش دادن ایـن         هاي پیچیده هاي تیز و شکل اي به گوشه ها باید توجه ویژه بازرس

شیرها. چنـین نقـاطی اغلـب     يها و برخی اجزا ها، رزوه ها، پیچ هایی از چنین نقاطی عبارتند از مهره نقاط مشکل است. نمونه

 شوند. اي هستند که دچار خوردگی می نواحی اولیه

 ها اصالح نقص 

 ها ارزیابی و بررسی خواهد شد. قیق بودن برنامه اصالح نقصبراي امتیازدهی به این پارامتر، کامل و د

o ریـزي بـراي    هرگونه نقص گزارش شده در پوشش خط لوله، بالفاصله شده ثبـت و بایگـانی شـده و طـرح     -خوب

 موقع آن انجام خواهد گرفت.  تعمیر به

o شود. میشده و در وقت مناسب تعمیر  طور نامنظم گزارش   هاي پوشش خط لوله به نقص -متوسط 

o شود و اقدام منظمـی بـراي تعمیـر آن صـورت      خط لوله همواره و همیشه گزارش نمی  هاي پوشش نقص -ضعیف

 گیرد. نمی

o هاي موجود در پوشش خط لوله. توجه کم یا عدم توجه به نقص -عدم وجود 

 % امتیاز)20داخلی (وزن پیشنهادي  یخوردگ -2-2-2-2.پ

 امتیاز 20%، 20 خوردگی داخلی

 امتیاز 10% خوردگی داخلی= 50 محصولخورندگی  -1     
 امتیاز 7% خورندگی محصول= 70   هاي تغییر نرخ خوردگی پتانسیل -1-1          

 



ر راهنماي -2 وستیپ رزیابی هاي لیست چک کردن پ ک ا وله خطوط شکست ریس ع يها میحر در ل  183 02/02/96    یآب مناب

 امتیاز 2امتیاز یا حدود  7% از  30   تجهیزات -1-1-1                 
                 1-1-2- O&M  30  امتیاز 2امتیاز یا حدود  7% از 

 امتیاز 3امتیاز یا حدود  7% از  40 سرعت جریان -1-1-3                 
 امتیاز 3% خورندگی محصول، 30 (وجود مراکز جریان گردابی) هاي خطوط جریان مشخصه -1-2         

 امتیاز 1امتیاز یا حدود  3% از 40 خوردگی ناشی از جامدات -1-2-1                 
 امتیاز 2امتیاز یا  3% از  60 خوردگی مرتبط با آب -1-2-2                 

 امتیاز 10% خوردگی داخلی، 50 ها گیري پیش -2     

در این بخش برآوردي از توانایی و قابلیت ایجاد خـوردگی داخلـی انجـام خواهـد شـد. خـوردگی داخلـی، کـاهش دیـواره          

ثر بروز یک واکنش میان دیواره داخلی لوله و ماده انتقـالی توسـط لولـه، اسـت. خـوردگی      وجود آمده در ا هاي به لوله یا آسیب

هـاي داخلـی    طـور متـداول در خـوردگی     زا و خوردگی شکافی، انواع خاصی از خوردگی آهـن گـالوانیزه هسـتند کـه بـه      حفره

چنـین شـایان ذکـر اسـت کـه       . هماست حساب آمده خوردگی داخلی بهشوند. در این بخش فرسایش نیز فرمی از  مشاهده می

 بـراي بلکـه   ،منظـور محافظـت لولـه اسـتفاده نشـده       دهـی داخلـی تنهـا بـه     چون پوشـش  گیري هم هاي پیش خیلی از روش

 .ردیپذ یشوند نیز انجام م وجود آمدن خوردگی می هایی که منجر به به محافظت محصول از ناخالصی

 بـا اسـتفاده از  شـود تـا    مـی هـاي محصـول ارزیـابی     مشخصـه  تخمینی از باداخلی، برآورد میزان تهدید ناشی از خوردگی 

 طریق تغییر برخی از مشخصات محصول، اعمال گردند. از و گیرانه پیش هاي روش

 % پتانسیل خوردگی داخلی)50دهی  خورندگی محصول (وزن -1

تـرین   نسبی محتویات خط لوله که در تماس با دیـواره لولـه هسـتند. بـیش     حملهبه  شود میمربوط بررسی این برآورد و 

اضـافه شـدن   ، طور ذاتـی بـا مـواد لولـه ناسـازگار اسـت. خطـر دیگـر          تهدید براي سیستم در جایی وجود دارد که محصول به

طـور جداگانـه امتیـازدهی      تواننـد بـه   صورت روزانه است. این دو سـناریو مـی   هاي خورنده در داخل ماده انتقالی و به ناخالصی

 منظور برآورد خورندگی محصول با هم تلفیق گردند.    شده و سپس به

 هاي جریان+ تغییر نرخ خورندگی خورندگی محصول= مشخصه

هایی از قبیل نفت خام، به دلیل خاصیت خورندگی نسـبتا پـایین و نبـود افزودنـی (معمـوال) نسـبت        در مورد هیدروکربن

 حاکم خواهد بود.  70به  30نرخ خورندگی) توزیع وزنی حدود  به عامل دوم (تغییر

هاي مدیریت ریسک شکست خطوط لوله، در ارزیابی پارامتر مـورد بحـث، بایسـتی ترکیبـی از دو متغیـر       در تدوین برنامه

ترکیـب   ،لولـه کند، مورد ارزیابی قرار گیرد، امـا در مـورد پـایش وضـعیت فعلـی خطـوط        که بدترین حالت ممکن را تولید می

 واقعی مد نظر قرار خواهد گرفت.

 

 

 



ت     02/02/96 184 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 پتانسیل تغییر نرخ خوردگی 

این پارامتر به تغییر توان خورندگی ماده انتقـالی در شـرایط غیـر معمـول ارتبـاط دارد. ایـن تغییـر ممکـن اسـت در اثـر           

 عواملی از قبیل:

o تغییر فرآیند تحویل محصول به خط لوله 

o  ها آنیا احتمال خرابی و  اتتاسیستغییر توان انتقال 

o تحویل محصول به خط لوله اتتاسیساز  داري نگهبرداري و  عملیات بهره 

رده چنین شرایطی قرار گیرد. فرسایش  تواند در عنوان مثال تبدیل به سکون) نیز می صورت پذیرد. تغییر شرایط جریان (به

دیواره لوله، در گذر زمان خواهد شد. در مجموع ارزیـابی ایـن   نیز در اثر مالش جریان به دیواره ایجاد شده و سبب کنده شدن 

 پارامتر در رابطه با ایجاد خوردگی داخلی از طریق بررسی و امتیازدهی چهار مورد زیر صورت خواهد گرفت.

o :هـاي جریـان مـورد     هـا و آلـودگی   و ارزیابی تجهیزات و امکاناتی که براي فیلتراسیون ناخالصـی  بررسی تجهیزات

 گیرند. ه قرار میاستفاد

o  تجاربO&M: به وجود آلودگی در جریان داخل خط لوله.  برداري بهرهگویی پرسنل  ارزیابی نحوه پاسخ 

o :بررسی حداکثر سرعت و انـرژي جریـان ممکـن در مقطـع      باالترین سرعت و باالترین سطح انرژي در خط لوله

 وله.مورد بررسی از خط لوله و اثر این شرایط بر فرسایش دیواره ل

o :بررسی حداقل سرعت و انرژي ممکن براي جریـان در مقطـع    حداقل سرعت و حداقل سطح انرژي در خط لوله

 .ها در اثر افزایش زمان تماس خط لوله و ماده انتقالی مورد بررسی و ارزیابی اثر آن بر خوردگی دیواره

زارشـات تهیـه شـده و بـا نگـاهی بـر ارزیـابی        تواند براساس مشاهدات انجام شـده یـا گ   امتیازدهی به فاکتورهاي فوق می

جـایی کـه ایـن دسـتورالعمل بـراي کـاربران        صورت گیرد. ازسـوي دیگـر از آن  » پتانسیل تغییر نرخ خوردگی«نهایی پارامتر 

بخش آب، و ارزیابی مقطعی از لوله کـه در حـریم منبـع آب قـرار گرفتـه (یـا قـرار خواهـد گرفـت)، تهیـه شـده اسـت، ایـن              

 خط، تعیین شوند. برداران بهرهد با نظرخواهی متخصصین و توان میامتیازات 

 امتیازدهی ساده شده براي تعیین خورندگی محصول 

در بسیاري از موارد، مقدار جزییات تشریح شده براي خـوردگی داخلـی ممکـن نیسـت، لـذا  بـراي امتیـازدهی پتانسـیل         

 :خوردگی طرحی ساده به شرح زیر پیشنهاد شده است

o امتیاز 0 قوي خورندگی 

o امتیاز 3 خوردگی متوسط 

o امتیاز   7 و خاصتحت شرایط ویژه گی خورند 

o (غیر خورنده) امتیاز 10 بدون خاصیت خورندگی 
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باشـد. در چنـین مـواردي،     پـذیر  امکـان خوردگی ناشی دیدگی سریع  که آسیب شود میزمانی پیشنهاد  »قوي گیخورند«

و  H2Sمحتـواي  نمـک، آب، محصـوالت بـا     هـاي آب  تقال حـالل وجه سازگار نیست. انهیچ  معموال ماده انتقالی با مواد لوله به

   باشند. هایی از چنین موارد می هاي فلزي، نمونه به کمک لولهمحصوالت اسیدي 

نداشـتن   باشـد، انتسـاب داده خواهـد شـد.     پذیر امکانکند  ینرخبا لوله   آسیب به خطهنگامی که  »متوسط گیخورند«

مـاده  کـه هـر    شـود  مـی طور کلـی فـرض     به رده خواهد شد.ن در ای يری، سبب قرارگخورندگی محصولمورد آگاهی کافی در 

  د.داشته باشوجود  لهامسگواهی و مدرکی برخالف این  که نیدارد، مگر ا خوردگیقابلیت ات تاسیسرسانی به  قابل آسیب

تحـت شـرایطی (کـه    خطـر اسـت امـا     طور معمول بـی   بدین معنی است که محصول به »تحت شرایط خاصگی خورند«

   امکان آن وجود دارد) توانایی خورندگی خواهد داشت.

 براي خوردگی وجود ندارد.بدین معنی است که هیچ امکان منطقی  »بدون خاصیت خورندگی«

 خوردگی داخلی)از % 50پیشنهادي   ها (وزن گیري پیش -

اي از اقـدامات بـراي کـاهش ایـن      انتقالی براي یک خط لولـه، مجموعـه  در صورت مشخص شدن خاصیت خورندگی ماده 

اي از کیفیت انجام ایـن اقـدامات خواهـد بـود. تفـاوت امتیـاز هریـک از اقـدامات          اثر قابل انجام هستند که این فاکتور نماینده

(کـاهش ریسـک خـوردگی)    بـا خـوردگی داخلـی     ازیـ دهنده میزان کمبودهاي سیستم بـراي مقابلـه موردن   زیر تا امتیاز نشان

 جمع بسته خواهند شد. 10کارگیري چند مورد از موارد زیر امتیازات تا سقف  است. در صورت به

 امتیاز 0 اقدامی صورت نگرفته است  هیچ

 امتیاز 2 پایش داخل لوله
 امتیاز 4 روند خوردگی بازدارنده یا کندکنندهمواد تزریق 

 امتیاز 5 انتقالی خورنده نیست)گیرانه (ماده  عدم نیاز به اقدامات پیش

 امتیاز 3 داخلی  پوشش

 امتیاز 3 برداري متناسب اقدامات الزم در قالب بهره
 امتیاز 3 رانی پیگ

 %)70(وزن پیشنهادي  یرسطحیز خوردگی -3-2-2-2.پ

 امتیاز) 70% خطر کلی خوردگی، 70خوردگی زیرسطحی (

 امتیاز 20 شرایط زیرسطحی محیط اطراف خط لوله -1

 امتیاز 15 گی خاكخورند -1-1
 امتیاز 5 خوردگی مکانیکی -1-2

 امتیاز 25 دهی پوشش -2
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 امتیاز 10 تناسب -2-1
 امتیاز 15 شرایط -2-2

 امتیاز 25 حفاظت کاتدي -3

 امتیاز 15 اثرگذاري -3-1

 امتیاز 10 پتانسیل تداخل -3-2

 امتیاز AC 2مرتبط با  -3-2-1
 امتیاز 1 1پوسته گذاري -3-2-2

 امتیاز   DC 7مرتبط با  -3-3-3

 امتیاز 1 2هاي تلوریک جریان -3-3-3-1

 امتیاز DC 3ریل  -3-3-3-2
 امتیاز 3 خارجی خطوط -3-3-3-3

درصـورتی کـه   ، انجـام خواهـد شـد.    زیـر خـاك یـا آب   مـدفون در  ي فلزي ها لولهبراي شکست این بخش برآورد خطر در 

لولـه پالسـتیکی یـا      عنوان مثال براي یـک خـط    به( مقاوم است یرسطحیزدر برابر خوردگی  شود میکه ارزیابی  يا خط لوله

 براي تعیین شاخص خوردگی از این پارامتر استفاده نخواهد شد.  ، شود میسطح زمین واقع لوله که در   خطبخشی از 

عنـوان  ترین خطر براي خط لوله، تشکیل سلول گالوانیکی اسـت کـه خـط لولـه بـه       در زمینه خوردگی زیرسطحی، عمده

 آند یا کاتد آن باشد. 

کـه در   شـود دهد که فلز یا فلزات در یـک فـرم الکترولیـت نـواحی آنـدي و کاتـدي واقـع         می خوردگی گالوانیک وقتی رخ

خـاك یـک الکترولیـت     معمـوال است. از آنجـایی کـه    داده شده طور کامل نشان یک نمایه از سلول گالوانیک به )5-2پ.(شکل 

 خـط لولـه  تنها یا مـابین یـک    خط لولهد مابین سطوح یک توان میخوردگی گالوانیک  سلولیک  ،دهد میرا تشکیل مناسب 

 آید.وجود بهدیگري  شده مدفونو تکه فلز 

1- Shielding 
2- Telluric 
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 سلول خوردگی گالوانیک -5-2پ.شکل 

شـرایط زیرسـطحی    عمـده بخـش  در سـه   یرسـطح یزشده در این گزارش، خطـر خـوردگی    در رویکرد امتیازدهی تشریح

 .  شود می و تخمین زدهشده بررسی  ،دهی حفاظت کاتدي و پوششلوله، محیط اطراف 

 خطر خوردگی)از % 20 يشنهادیلوله (وزن پاطراف محیط  یرسطحیشرایط ز -

بـرآورد   اتو انشـعاب  هـا  منظور مشاهده بهتر موقعیت این پارامتر در سلسله مراتـب کلـی بـرآورد خطرخـوردگی، شـاخه       به

 شامل موارد زیر خواهد شد.  این پارامتر رتبط با خطر م

 امتیاز 100 شاخص خوردگی

 امتیاز 10 خوردگی اتمسفري -1
 امتیاز 20 خوردگی داخلی -2

 امتیاز 70 خوردگی زیرسطحی -3

 امتیاز 20 شرایط زیرسطحی محیط اطراف لوله -3-1

 امتیاز 15 خورندگی خاك -3-1-1
 امتیاز 5 مکانیکیخورندگی  -3-1-2

 امتیاز 25 دهی پوشش -3-2

 امتیاز 25 حفاظت کاتدي -3-3

 هاجایی الکترونجابه

 جریان الکتریسیته (ارتباط الکتریکی)

 الکترولیت

 کاتد
 آند

 هاي مثبتیون

 هاي منفییون
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ه شـده کـ  محـیط اطـراف لولـه اسـت. توصـیه      پیرامـون  ارزیـابی  ، انجام خوردگی زیرسطحی پتانسیل جنبه اصلی تخمین

 شود.  زده  تخمین ،اصلی و مهم محیط  عنوان جنبه  گی خاك به خورند

 درصد)15(وزن پیشنهادي  خورندگی خاك 

فـرض بـر تمـاس مسـتقیم لولـه      ر اغلب موارد شود، در نتیجه د خطوط لوله همواره ناقص فرض می  پوششکه  جایی از آن

 و تشـکیل سـلول  یـک الکترولیـت   عملکـرد بـه عنـوان    دهنده توانایی خـاك بـراي    نشانخورندگی خاك اغلب و خاك است. 

هـا و حضـور    صورتی که تماس غیرمسـتقیم وجـود داشـته باشـد فعالیـت بـاکتري       عالوه در  بهدر اطراف لوله است.  کگالوانی

 البتـه الزم بـه ذکـر    د.نـ گرد افزایش احتمال وجود الکترولیتی در خـاك اطـراف لولـه مـی     منجر بهدیگر مواد افزاینده خوردگی 

گیرد. بنابراین با توجه بـه سـهم مهـم خـواص      است که اثرات مخرب خاك و محیط بر پوشش لوله در این شاخص جاي نمی

الکتریکی خاك اطراف خط لوله در روند خوردگی، عواملی از قبیل رطوبت خاك، تخلخـل، تمرکـز یـونی، درجـه حـرارت نیـز       

 ثر است. ودر تعیین وضعیت محیط به لحاظ خوردگی م

قـرار دهـد. گروهـی از     تـاثیر توانـد رونـد و نـرخ خـوردگی را تحـت       موجود در خاك نیز مـی  1هاي ت میکروارگانیسمفعالی

تواننـد سـبب تخریـب دیـواره      هاي کاهنده سولفات در صورت وجود در خـاك مـی   هوازي تحت عنوان باکتري هاي بی باکتري

آینـد. بـه همـین     هـا بـه حسـاب مـی     راي این بـاکتري هاي حاوي سولفات و نمک محلول محیط مناسبی ب لوله گردند. خاك

 ها را داشت.   توان انتظار وجود این باکتري ها) می ها و دریاچه هاي مرطوب (از قبیل سواحل و کف رودخانه دلیل در خاك

pH : تمرکز یون در خاك که به کمکpH شود، اثرات شـدیدي بـر خـوردگی خطـوط لولـه مـدفون دارد.        نمایش داده می

هـاي فلـزي    قادر به تقویت روند خوردگی خواهند بود. در مـورد لولـه   )8تا  4(حتی مقادیر  9تر  یا بیش 3تر از  کم pH مقادیر

 تري در مقایسه با محیط قلیایی دارد. تر شرایط خورندگی بیش محیط اسیدي

 گی خاك امتیازدهی خورند 

عنـوان شاخصـی بـراي قضـاوت       مقاومت الکتریکـی خـاك بـه   تواند تنها براساس  ک ارزیابی ساده از خورندگی خاك میی

 )1-2استفاده کند. (مثال جدول پ.

امتیـاز خورنـدگی خـاك نتیجـه     در باال باشـند. در ایـن صـورت     شده یتوانند شامل پارامترهاي بررس هاي دقیق می ارزیابی

 خواهد بود:  زیر  رابطهمختلف در قالب  امتیازات پارامترها کردن جمع

 = امتیاز خورندگی خاك]مقاومت الکتریکی خاك[ + [pH]+]رطوبت خاكstatsgo [+[MIC]+]خوردگی فوالد[)2-2(پ.

1- MIC 
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جـایی کـه در ایـن     مختلـف در ایـن زمینـه صـورت گیـرد. امـا از آن      رب اجتیا  یهاي کارشناس قضاوت هیبر پاها  دهی وزن

کـافی   1-2، لـذا اسـتفاده از جـدول پ.   اي از وضعیت خـط لولـه در مقطعـی کوچـک اسـت      گزارش هدف داشتن برآورد ساده

 خواهد بود.

 نمونه از ارزیابی خاصیت خورندگی خاك بر مبناي مقاومت الکتریکی آن -1-2جدول پ.

 امتیاز خورندگی خاك خورندگی خاك مقاومت الکتریکی نمونه خاك
 0 باال ohm/cm 000/1تر از  کم

 50 متوسط یا با خاصیت خورندگی کم ohm/cm 500/1تا  000/1بین 
 100 کم مقاومت باال (پتانسیل خورندگی پایین) بدون مالحظه آثار خوردگی فعال

 0 باال (با احتیاط) بدون اطالع

 خوردگی) شاخص  رخطاز % 5 پیشنهادي  (وزن ی مکانیکیندگاثرات خور 

تـرك  گیـرد، کـه شـامل     دگی در بـر مـی  نـ مخـرب بـودن محـیط را از هـر دو جنبـه مکـانیکی و خور      این پارامتر پتانسیل 

اتصـال  ناشـی از  )، ترك خـوردگی  SSCCتنش سولفید (ناشی از )، ترك خوردگی HSCCهیدروژنی ( تنشناشی از خوردگی 

 .  شود می) یا تردشدگی هیدروژنی، خستگی خوردگی و فرسایش را شامل HICهیدروژنی (

 )یاز خطر خوردگ% 25پیشنهادي  حفاظت کاتدي (وزن -

 زیر است:شامل موارد  کاز پارامتر حفاظت کاتدی یخطر ناشبرآورد  صشاخ

 امتیاز 100 شاخص خوردگی

 امتیاز 10 اتمسفري -1

 امتیاز 20 داخلی -2
 امتیاز 70 زیرسطحی -3

 امتیاز 20 شرایط زیرسطحی محیط اطراف خط لوله -3-1

 امتیاز 25 دهی پوشش -3-2

 امتیاز 25 حفاظت کاتدي -3-3
 امتیاز 15 کارآیی پوشش -3-3-1

 امتیاز 10 پتانسیل تداخل -3-3-2

 خواهد بود.  زیر هاي حفاظت کاتدیک به دنبال بررسی دو معیار اساسی  ارزیابی سیستم

 .براي خنثی کردن هرگونه پتانسیل خوردگی فراهم شده باشدنیروي الکتریکی کافی 

 آوري شده باشد. جمع شواهد کافی در زمان مناسب براي تضمین کارکرد صحیح سیستم
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 کارایی سیستم حفاظت کاتدیکF

1 

براي ارزیابی کارایی سیستم حفاظت کاتدیک، ارزیاب بایستی مـدارك و مسـتندات مربـوط بـه طراحـی ایـن سیسـتم را        

 االت زیر پاسخی دریافت کند.ومشاهده کرده و براي س

o اند؟ آیا پارامترهاي طراحی شبکه صحیح انتخاب شده 

o است؟ چند سال در نظر گرفته شده عمر مفید سیستم 

o کند؟ آیا سیستم در شرایط فعلی مطابق طراحی صورت گرفته کار می 

 معیارهاي کارایی 

گیـري اخـتالف پتانسـیل بـین دیـواره       در خطوط لوله انتقال مـواد نفتـی، انـدازه    CPثرترین روش براي ارزیابی کارایی وم

گیـري اخـتالف پتانسـیل میـان لولـه و سـطح        هاي دیگري از قبیل انـدازه  وشلوله و محیط الکترولیت اطراف آن است. البته ر

زمین نیز وجود دارند، که ممکن است دشوار و پرهزینـه باشـند. در هـر یـک از ایـن آزمایشـات نیـز معیـاري جهـت تعیـین           

 2لولـه و خـاك  کارکرد بهینه سیستم حفاظت کاتدیک وجود دارد. به عنوان مثـال در روش معمـول اخـتالف پتانسـیل میـان      

، عملکرد مناسـبی نـدارد.  ایـن    CPمیلی ولت) باشد. در غیر این صورت سیستم  850ولت (یا  -85/0اطراف آن باید حداقل 

 گیري شود.   اي نزدیک لوله، اندازه اختالف پتانسیل باید میان لوله و خاك اطراف آن و در فاصله

اي از خـط لولـه کـه در حـریم قـرار گرفتـه اسـت، بایسـتی          در بـازه اي این اختالف پتانسـیل   منظور ثبت منظم و دوره  به

مترهـاي سـطحی، داشـته باشـند. بـر       هاي موردنظر در محل خود نصب شده و امکان اتصال توسـط سـیم را بـه ولـت     الکترود

ا را بـر  همین اساس در هنگام اجراي خط لوله در مقاطع حساس، نماینده وزارت نیرو (ارزیاب) بایستی نصـب ایـن الکترودهـ   

آن کنتـرل نمـوده و یـا در صـورت عـدم وجـود درخواسـت نصـب آن را بدهـد. اسـتاندارد            کیـ روي بدنه لوله و در خاك نزد

حدود یک تـا دو کیلـومتر (بسـته بـه اهمیـت مـاده انتقـالی و شـرایط محیطـی)           فواصل نصب این الکترودها در کشور آمریکا

 توان کاهش داد. ته به نظر کارشناسان و توافق با کارفرما، میهاي منابع آبی بس است، که این بازه را در حریم

ها نیز بسـته بـه اهمیـت مـاده انتقـالی، نقـاط مصـرف و مقطعـی از          و ثبت داده ها الف پتانسیلتزمانی کنترل این اخبازه 

 از: ستهاي برداشت اطالعات عبارت طور معمول ارزیابی بازه  لوله که مورد نظر است تعیین خواهد شد. اما به

 بهترین حالت ماه 6تر از  کم

 متوسط ماه تا یک سال 6

 ضعیف بیش از یک سال

 

1- Cathodic protection (CP) 
2- Pipe-to-Soil 
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  امتیازدهی کارآییCP 

اسـت. در   1هـاي نزدیـک   هاي حفاظت کاتدیک روش پیمایش در بازه هاي ارزیابی عملکرد سیستم روش  ترین یکی از رایج

طالعات مربوط به اخـتالف میـان لولـه و خـاك انجـام شـده و       این روش در فواصل مکانی کوتاه در امتداد خط لوله، برداشت ا

 گیرند.   مورد ارزیابی قرار می

کـه چـه نـوع اطالعـاتی در چـه       هـا، صـورت گیـرد. ایـن     تواند بر مبناي قضاوت در مورد ارزیابی نیز می CPبرآورد کارآیی 

یزات و امکانـات خـاص بـراي انجـام آزمایشـات      اند. با توجه به تخصصی بودن و نیاز به تجه زمانی و مکانی ثبت شده يها بازه

بردار خـط لولـه و بـا توجـه      کارایی سنجی سیستم حفاظت کاتدیک، امتیازدهی به این پارامتر بر اساس نظر کارشناسان بهره

 اي، انجام خواهد شد. هاي تهیه شده براي بازدیدهاي دوره به نحوه اجرا برنامه

 امتیاز 15 خوب

 امتیاز 10 متوسط

 امتیاز 5 ضعیف

 امتیاز 0 بدون اطالع

o :کنند. یید میابندي انجام شده و نتایج آخرین برآوردها کارکرد سیستم را ت ها بر اساس زمان بازدید خوب 

o :هـاي کـارکرد مناسـبی     که نتایج آخـرین ارزیـابی   گیرد یا این ماه صورت می 6ها در فواصل بیش از  بازدید متوسط

 است. از سیستم نشان نداده

o :هـاي کـارکرد مناسـبی از     گیـرد و نتـایج آخـرین ارزیـابی     مـاه صـورت مـی    6ها در فواصل بـیش از   بازدید ضعیف

 است. سیستم نشان نداده
 % از خطر خوردگی)10 يشنهادیپتانسیل تداخل (وزن پ

 امتیاز 100 شاخص خوردگی

 امتیاز 10 اتمسفري -1

 امتیاز 20 داخلی -2

 امتیاز 70 زیرسطحی -3

 امتیاز 20 رسطحی محیط اطراف خط لولهشرایط زی -3-1

 امتیاز 25 دهی پوشش -3-2

 امتیاز 25 حفاظت کاتدي -3-3

 امتیاز 15 کارآیی سیستم حفاظت کاتدیک -3-3-1

 امتیاز 10 پتانسیل تداخل -3-3-2

1 - Close Interval Surveys (CIS)  
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 طوري که:  به
 AC 20%مرتبط با  پتانسیل تداخل -الف

   %10 1اي رشته -ب

 %  DC 70مرتبط با  -ج

 %10 هاي تلوریک جریان -1-ج 

 %  DC 30ریل  -2-ج 

 %30 خطوط خارجی -3-ج 

قطـع   منظـور   بـه گیـري از خـوردگی    ي پـیش هـا  روشدانیم خوردگی یک فرآیند الکتروشیمیایی است و  طور که می همان

ي هـا  روش. هـر چنـد   گیـرد  مـی ي الکتریکی مشـابه حفاظـت کاتـدي صـورت     ها روشکه اغلب با  شوند میفرآیندها، طراحی 

هاي رایج بـراي ایـن اثـرات تـداخل اسـت سـه نـوع         جلوگیري خود مستعد مغلوب شدن از دیگر اثرات الکتریکی هستند. ترم

 .اي رشتهو  DC، مرتبط با AC: اثرات مرتبط با شوند میتداخل ارزیابی 

  تداخل مرتبط باAC  پتانسیل تداخل)از  % 20 پیشنهادي(وزن 

در چنـین حـالتی   گیرنـد.   مـی  قـرار سـانی  طـر یک خدر معـرض   ACخطوط انتقال برق خطوط لوله نزدیک (مجاور) کلیه 

بـراي خـود   امـا  لولـه خطرنـاك نیسـت      در تماس با خطافراد این شارژ شدن براي . جود داردوخط لوله الکتریکی امکان شارژ 

لولـه توسـط    حتـی اگـر خـط    ACشـارژ خـط لولـه انتقـال نفـت و مـواد نفتـی توسـط جریـان          لوله خطرناك اسـت.    خط

 )6-2پ.(کـه در شـکل    .شـود لولـه  د منجـر بـه خـوردگی    توانـ  صورت کاتدي محافظـت شـود، مـی     صنعتی به استانداردهاي

 مشـاهده  قابـل  ACهاي الکتریکی و مغناطیسـی توسـط انتقـال قـدرت      سناریوي اتصال اتفاق افتاده در خط لوله توسط رشته

 از اهمیت برخوردار است که:.  این حالت در ارتباط با منابع آب زمانی است

 وقوع این حالت سبب شکستگی خط لوله در حریم منبع آبی شود

 باشند. هاي محافظتی براي کاهش این اثرات در محدوده مورد نظر انجام نشده روش

 شوند عبارتند از: استفاده می ACهایی که به منظور به حداقل رساندن اثرات تداخل  روش

o هاي الکتریکی محافظ 

o هاي زمینی یا الکترودهاي کنترل 2(زیرانداز) حصیر 

o هاي موجود محدود کردن به سازه 

o 3زمین مکمل (تکمیلی) خط لوله از طریق آندهاي توزیع شده نمودن به متصل 

1- Shielding 
2- Mat 
3- Distributed 
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o ها بدنه بندي 

o ها و رساناها استفاده مناسب و صحیح از رابط 

o بندي اتصاالت عایق 

o شدن یقطبهاي  سلول 

o 1هاي نوري دستگیره 

 
 AC فشارقويتقال نالقاي جریان در خطوط لوله مجاور خطوط ا -6-2شکل پ.

منظـور   هـا، و بـه   بـر خطـوط لولـه مجـاور آن     يخطـوط انتقـال فشـارقو    تـاثیر در بـرآورد میـزان    رهـا یباتوجه به تعدد متغ

 بندي زیر پیشنهاد شده است.  سازي فرآیند امتیازدهی به این فاکتور، طبقه ساده

o  يفشارقوهیچ منبع AC امتیاز 3 ......................................... متري از خط لوله وجود ندارد 1000ي  در محدوده 

o  يفشارقومنبعAC      لولـه مـورد اسـتفاده قـرار      هـاي محافظـت از خـط     در اطـراف خـط لولـه وجـود دارد، امـا روش

 امتیاز 2تا 1 ........ اند گرفته

o   يفشـارقو منبـع AC       اسـت  اي اعمــال نشـده  در اطـراف خــط لولـه وجـود دارد، و هــیچ گونـه اقـدام پیشـگیرانه 

 صفر امتیاز ..............................

 

 

1- Lightning Arresters 

 ترك کنند خط لوله جریان
 به دلیل آسیب جداره یا پوشش لوله

 هاي الکتریکی یا مغناطیسیمیدان
 القا کننده جریان در خط لوله

 خط لوله مدفون

 خطوط فشار قوي
 ACجریان 
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  تداخل مرتبط باDC  پتانسیل تداخل)از  % 70 پیشنهادي(وزن 

این نوع از تداخل در صورت وجود لوله یا سازه فلزي مدفون دیگـري در کنـار خطـوط لولـه انتقـال نفـت، اتفـاق خواهـد         

در  ،دهنـد  مـی را  گالوانیـک افتاد. در صورت نبود سیستم حفاظت کاتدیک، دو سازه فلزي در زیـر خـاك تشـکیل یـک سـلول      

گوي خوردگی در هـر دو سـازه باشـد. امتیـاز ایـن فـاکتور نیـز در دو         حفاظت کاتدیک بایستی پاسخ سیستم صورت غیر این

 حالت وجود و عدم وجود سازه همسایه داده خواهد شد.

 درصد از خطر خوردگی) 25پوشش (وزن پیشنهادي  -

 امتیاز 100 ................................................................................................................. شاخص خوردگی

 امتیاز 10 .......................................................................................................... خوردگی اتمسفري -1

 امتیاز 20 ............................................................................................................... خوردگی داخلی -2

 امتیاز 70 ....................................................................................................... خوردگی زیرسطحی -3

 امتیاز 20 .............................................................. شرایط زیرسطحی محیط اطراف لوله -3-1

 امتیاز 25 ....................................................................................................... دهی پوشش -3-2

 امتیاز 25 .................................................................................................. حفاظت کاتدي -3-3

پوشش خط لوله یکی از دو قسمت مهم حفاظت از خطوط لوله در برابر خوردگی اسـت. ایـن پوشـش معمـوال از مـوادي      

باشـند. امـا امتیـازدهی بـه ایـن فـاکتور براسـاس چهـار          اد مشـابه مـی  ها، آسفالت و مو ها، الستیک ها، پالستیک از قبیل رنگ

 شوند. اعمال می پوشش اتمسفريگیرد. امتیازات مشابه بند  هاي مختلف صورت می مشخصه اصلی آن ولی با وزن

 بندي جمع

تـوان   مـی منظور داشتن یک دید کلی از صـحت امتیـاز کسـب شـده      طور کلی پس از برآورد امتیاز شاخص خوردگی به  به

 استفاده نمود. )2-2پ.(از جدول 
 برآورد محدوده امتیازات شاخص خوردگی بر اساس وضعیت خط لوله -2-2جدول پ.

 وضعیت خط لوله
 امتیاز شاخص خوردگی

 (درصد نسبت به امتیاز کل)
 0 است خوردگی شدید در محدوده مد نظر تشخیص داده شده 

 10 است لوله دیده شدهاي خوردگی و آسیب در خطوط  تا اندازه
 30 احتمال وجود خوردگی تشخیص داده شده است

 60 دهند نتایج تا حدي احتمال وقوع خوردگی را نشان می
 100 هیچ شواهدي از وجود خوردگی دیده نشده است
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 شاخص طراحی -3-2.پ

 
 ریسک طراحی

 %35 امتیاز 0-35 ضریب اطمینان -الف

 %15 امتیاز 0-15 خستگی -ب
 %10 امتیاز 0-10 پتانسیل موج -ج

 %25 امتیاز 0-25 سنجی صحت -د
 %15 امتیاز 0-15 جایی زمین هجاب - ه

 %100 امتیاز 100-0 

شـود.   مکـانیزم خرابـی بـرآورد و تشـخیص داده مـی      4احتمال خرابی خطوط لوله در این مدل از طریق ارزیابی و سنجش 

ها بـا تمرکـز بـر احتمـال فعـال بـودن مکـانیزم خرابـی،          برداري نادرست) ارزیابی عامل سوم، خوردگی و بهره(مکانیزم   در سه

شاخص طراحی) ارزیابی فقط در زمینـه وجـود پتانسـیل یـک مکـانیزم خرابـی فعـال        ( چهارمگیرد، اما در مکانیزم  صورت می

مهـم در تهیـه    عنصـر گـردد. یـک    یزم خرابی نیز ارزیابی مـی صورت نگرفته و توانایی خط لوله براي مقاومت در برابر یک مکان

از ریسک، ارتباط بین چگونگی طراحـی یـک خـط لولـه و چگـونگی عملکـرد آن در حـال حاضـر و تعیـین میـزان            تصویري

 هاي اطمینان عملکرد است.  تخطی از حاشیه

شـوند. کـه ایـن فرضـیات      ط انجـام مـی  هاي عملی و فرضیات مـرتب  هاي اولیه براساس محاسبات، با دلیل و تئوري طراحی

 بـا طراحـی نیـز    پیچیـدگی هاي مورد انتظار در طی عمر مفید خط لوله سـروکار دارنـد.    هاي متغیر مواد و تنش نیز با مقاومت

هـاي   گـاه لولـه، واکـنش    مـدت در برخـی از مـوارد از قبیـل: تکیـه      طـوالنی  هاي هایی در تخمین چگونگی واکنش عدم قطعیت

هاي وارد بـر سـازه، ارتبـاط دارد. در مجمـوع، ارزیـاب همـواره        از تنش یناش يهاي خرابی و بارگذار ن در مکانیزموابسته به زما

هـا الزامـی    ها باید شـناخته شـوند امـا تعیـین کمیـت آن       در تخمین حاشیه اطمینان، نامطمئن خواهد بود. این عدم قطعیت

 نیست.

هاي شکست در طول عمـر مفیـد خـط لولـه خواهـد شـد، لـذا در         پتانسیلجایی که طراحی مناسب، سبب کاهش  از آن

این فصل راهنمایی براي ارزیابی خطوط لوله از دیدگاه پارامترهـاي بحرانـی طراحـی ارائـه شـده اسـت. فاکتورهـاي مختلـف         

 اند. نشان داده شده )7-2پ.(ثر بر این شاخص در شکل وم
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 ثر بر شاخص طراحیورامترهاي مپا -7-2شکل پ.

 جدید  ارزیابی خطوط لوله -1-3-2.پ

برخی از اوقات برآورد ریسک شکست ناشی از طراحی، بایستی براي خطوط لوله در مراحـل اولیـه پیشـنهاد طـرح انجـام      

س تـوان گفـت کـه پـ     موجود صورت پذیرد. در واقـع مـی  مدارك طراحی بایستی باتوجه به  یارزیاببپذیرد. در چنین مواردي، 

یید عبور یک خط لوله از حریم یک منبع آبی، براساس مستندات الزم، مراحـل طراحـی و محاسـبه ریسـک شکسـت در      ااز ت

اولیـه از خطـر    يبـرآورد کنترل پارامترهاي طراحی، انجـام پـذیرد. ایـن ارزیـابی،      ستیل محدوده حریم منبع آبی، توسط چک

مشخصـات  و  ریمسـ  خـط چـون بررسـی    هـم اجـرا،  از   ن اطالعات قبـل بهتری هیبر پا يبرآوردچنین . شکست لوله خواهد بود

کـن اسـت بـه بـرآورد     کـه مم حاصل خواهد شد اطالعات جدیدي  زمان با اجراي خط، معموال چنین هم خواهد بود. همخاك 

 اي از این اطالعات شامل موارد زیر است: خط مرتبط باشند. نمونه

 تغییر مسیر –

 بینی نشده پیش یرسطحیزشرایط  –

 ها و اتصاالت) لوله مختلف (زانویی ياستفاده از اجزا –

 ها هاي کنترل کیفیت و تست نتایج بازرسی –
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 امتیازدهی ارامترهاي ریسک وپ -2-3-2.پ

رو نیـاز بـه تخصـص ارزیـاب در      تر بوده و از ایـن  هاي سنجش و ارزیابی مهم لفهوطور تکنیکی از سایر م  شاخص طراحی به

. امـا بـراي محاسـبه ایـن شـاخص در محـدوده حـریم        وجـود دارد برخی از مقـادیر   بهمحاسزمینه بررسی روند طراحی لوله و 

هـا، مقـدار    لیسـت  تواند با پرسش از طراح خط و پـر کـردن چـک    یک منبع آبی، الزامی در این مورد وجود نداشته و ارزیاب می

ل پارامترهـاي ریسـک   شاخص را محاسبه کند. در این فصل مدلی براي سنجش ریسک طراحی تشریح شده اسـت. ایـن مـد   

 نماید.  مرتبط با طراحی را ثبت و ارزیابی می

 )درصد35 يشنهادیوزن پضریب اطمینان ( -1-2-3-2.پ

شـاخص  ایـن   شـود.  گرفتـه مـی   در نظر ها آنو سطح تنش  خطوط لولهاز  اي نمونه، استحکام کلی از ارزیابی در این بخش

کـه   (ضـعف سـازنده)   لولـه دیـواره  در ضـعف  بینـی   و پـیش شناسـایی  . اسـت ها و اسـتحکام اجـزا    بارگذاري، تنشاز  يبرآورد

چـه خـط    گیـرد. در واقـع بـه کمـک مقایسـه آن      مـی  رشکست لوله گردد، نیز در این بخش مورد بررسی قرا به تواند منجر می

. شـود  مـی اطمینـان محاسـبه   حاشـیه  اطمینـان یـا   ضریب ، برداري) دهد (بهره لوله باید انجام دهد (طراحی) و آنچه انجام می

 شود:   ها می از بارگذاري يفرآیند ارزیابی شامل برآورد

 فشار داخلی –

 بارگذاري خارجی –

 بارگذاري ویژه –

 ها) نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت: استحکام سیستم (مقاومت در مقابل بارگذاري

 ضخامت دیواره لوله –

 استحکام ماده لوله –

 اي لوله استحکام سازه –

 عیوب ممکن در لوله –

 دیگر هاي لفهوم –

 شود: ها پرداخته می در زیر به شرح هریک از بارگذاري

 فشار داخلی -

تواند از فشار طراحی (حداکثر فشار ممکن) یـا فشـار نرمـال، بسـته      هنگام محاسبه تنش ناشی از فشار داخلی، ارزیاب می

بـوده و در نظـر گـرفتن      کارانـه  ظـه به نوع برآورد خطر انجام گرفته، استفاده نماید. البتـه در نظـر گـرفتن فشـار حـداکثر محاف     

دسـت   فشار نرمال براي تمامی سطوح خط لوله مناسب خواهد بود. از طرف دیگر باید در نظر داشـت کـه بالفاصـله در پـایین    

دسـت ممکـن اسـت هرگـز فشـار از       هاي پایین شود اما در بخش فشارهاي باالتري مشاهده می معموالها یا کمپرسورها،  پمپ
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نکند. بنابراین درصورتی کـه بالفاصـله در باالدسـت و یـا داخـل حـریم منبـع آبـی مـورد نظـر، پمـپ یـا              حد طراحی تجاوز

کمپرسوري قرار گرفته باشد، کنترل فشار حداکثر در داخل حریم الزامی خواهد بود. اعمال فشـار در طـی یـک سـیکل کـاري      

 طراحی خستگی در نظر گرفته شود.  نیزمرو فرکانس سیکل کاري باید در مکا بخشی از برآورد ریسک است، از این

 بارگذاري خارجی -

 ت،سـ زمـین (نش این بارگذاري شامل وزن خاك در سرتاسر خط مدفون شـده، بـار ناشـی از ترافیـک، حرکـات احتمـالی       

هـاي   هاي مدفون در زیـر آب، نیروهـاي ناشـی از تـنش     وري براي لوله ..)، فشارهاي خارجی و نیروي غوطه.جایی گسل و هجاب

هـا بـه کمـک ترکیـب مناسـبی از ضـخامت        شود. ایـن بارگـذاري   حرارتی،نیروي جانبی در اثر جریان آب و وزن خود لوله، می

ثر اسـت.  وخط لوله نیز در تعیـین ظرفیـت بـاربري خـط مـ      پذیري انعطافشود. پارامتر میزان  دیواره لوله و قطر آن، تحمل می

 .طلبد می راضخامت دیواره ي نسبت به تر پذیري بیش بدین معنی که جنس جداره در یک خط لوله انعطاف

 بارگذاري ویژه -

چنـین بـار ناشـی از وزن     شـود. هـم   بـار تلقـی مـی    عنوان اضـافه  وزن خاك روي لوله و یا هر جسم متحرك باالي خط، به

شـود. معمـوال بـراي بـاربري بارهـاي اضـافه، از غـالف         هاي مدفون در زیر آب در رده این بارها محسوب می ستون آب در لوله

شـود امـا بـه دلیـل قرارگیـري دو       عبور داده می تـر  بزرگاي با قطر  شود. در این حالت خط لوله از درون لوله استفاده می 1لوله

 ش خوردگی از طریق حفاظت کاتدیک، در این روش از اهمیت برخوردار است.دیگر، کنترل و پای فلز در نزدیکی یک

هوایی با فاصـله از سـطح زمـین اجـرا      صورت  بهیی از خط لوله که ها بخش هاي خط لوله: فاصله بین مهارکننده •

ي قـرار خواهنـد گرفـت.این بـار در     تـر  بـیش ي روسـطحی و یـا مـدفون، تحـت بـار      هـا  بخـش ، نسبت به شوند می

بـر  بایسـتی   دارنـده  نگـه هـاي   خواهد بـود. فاصـله میـان پایـه     تر بیش، اند شدهیی که به وسیله پایه مهار نها بخش

ها طراحی شده و توسـط نماینـده وزارت نیـرو در مـوارد عبـور از منـابع آب یـا نقـاط مشـرف بـه            استاندارد اساس

 گردد. ییداتمنابع آب کنترل و 

معمول در طراحـی خـط لولـه و تعیـین ضـریب       طور بهبارگذاري ناشی از عامل سوم  آسیب ناشی از عامل سوم: •

، اما برخی از تجارب مواردي را بـراي افـزایش اطمینـان در مقـاطع مهـم و      گیرد میاطمینان طراحی، مد نظر قرار ن

لـه بـیش   . به عنوان مثال تجربه نشان داده است که در صـورتی کـه ضـخامت دیـواره لو    دهند میحساس پیشنهاد 

رسـانی بـه لولـه     ) قادر به آسـیب 1995هاي مکانیکی موجود (تا زمان  درصد از بیل 5باشد، تنها  متر میلی 9/11از 

 نخواهد شد. دایجا متر میلی 80از  تر بزرگخواهند بود و در اثر برخورد، سوراخی 

1  - Casing 
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هـا (عمـق زیـاد آب) اتفـاق      اچـه در اثر باال رفتن فشار در خطوط لوله واقع در اعمـاق دری  معموالکمانش  کمانش: •

 جلوگیري نمود.   توان از آن افتاده و از طریق کنترل فشار می

زلزلـه و عواقـب آن، حرکـات زمـین (ناشـی از تغییـرات        لیـ از قبتوانایی مقاومت خط لوله در برابر عواملی  سایر: •

 گیرند. رطوبت و دماي خاك)، در رده این نیروها قرار می

 اطمینان امتیازدهی شاخص ضریب 

اولین پیشنهاد براي امتیازدهی شاخص ضریب اطمینان محاسبه دقیق و صحیح ضـخامت دیـواره لولـه و مقایسـه شـرایط      

چـه کـه بایـد     از حاصل تقسیم ضخامت فعلی دیواره لوله بـر آن  tموجود با مقدار محاسبه شده است. براي این منظور نسبت 

توجـه بـه اسـتانداردهاي طراحـی و کـاربري خـط لولـه و بـدون ضـریب          . مقدار مخرج ایـن کسـر بـا    شود مشخص میباشد، 

 امتیاز معادل محاسبه خواهد شد.  3-2. سپس به کمک رابطه زیر و یا جدول پ.آید میاطمینان به دست 

t)امتیاز شاخص )3-2(پ. 1) 35− × = 

 دیواره خط لولهامتیازات مربوط به ضریب اطمینان طراحی  -3-2جدول پ.

t امتیاز 
 (هشدار)  -10 0/1تر از  کم
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  بیش

 درصد) 15خستگی (وزن پیشنهادي  -2-2-3-2.پ

بارگـذاري و  ترین انواع شکسـت شـناخته شـده اسـت. خسـتگی در اثـر        شکست ناشی از خستگی به عنوان یکی از شایع

باربرداري متناوب صورت گرفته و مقدار آن با مقدار و مدت زمـان بارگـذاري و بـاربرداري مـرتبط اسـت. در خطـوط لولـه نیـز         

ترین عوامل براي فراهم ساختن شرایط شکست، شرایط سطح لوله، هندسـه مقطـع، جـنس لولـه، درجـه حـرارت، نـوع         مهم

بینی زمـان شکسـت در اثـر خسـتگی تقریبـا غیـر ممکـن         جایی که پیش از آنهاي وارده و فرآیند جوشکاري، هستند.  تنش

 شود. کمک گرفته می )4-2پ.(است، براي ارزیابی مقدار این پارامتر از شاخص طراحی، از جدول 
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 ترکیبات مختلفی از فشار و دوره بازگشت تغییرات آن در خطوط لوله بر اساسامتیاز خستگی  -4-2پ.جدول 

MOدرصد از  P* 106بیش از  105-106 104-105 103-104 103تر از  کم 

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)  (حداکثر فشار ممکن بهره  
 

امتیـاز خسـتگی، ابتـدا براسـاس مـدارك و مشخصـات فنـی خـط لولـه در مقطـع           براي استفاده از این جـدول در بـرآورد   

مورد بررسی مقـدار حـداکثر فشـار ممکـن بـراي خـط لولـه اسـتخراج شـده و سـپس براسـاس شـرایط محیطـی و یـا نـوع                

و بسـته  تـوان از دفعـات بـاز     عنـوان مثـال مـی    برداري از خط، نوسانات فشار در آن مورد بررسی قـرار خواهـد گرفـت. بـه     بهره

محـل مـورد بررسـی کـه سـبب تغییـرات فشـار در محـل خواهـد شـد و یـا             دسـت  نییشدن یـک شـیر در باالدسـت یـا پـا     

بارگـذاري و بـاربرداري ناشـی از ترافیـک جـاده یـا خـط آهـن عبـوري از روي خـط لولـه، نـام بـرد. سـپس مقـدار فشـار در                 

عنـوان   . بـه شـود محاسـبه   MOPت آن در مقایسـه بـا   هاي بارگذاري و بـاربرداري محاسـبه شـده و نسـب     هریک از این سیکل

بـرداري در باالدسـت آن بسـته شـده (مرتبـه       مرتبـه شـیر بهـره    2طـور متوسـط در هـر هفتـه       مثال در یک خط لوله که به

ــادل  2×52×5=520ســال  5در مــدت  ــی MOPدرصــد  25) و در نتیجــه آن فشــاري مع ــس از  ایجــاد م ــردد، پ ســال  5گ

 خواهد بود. 12 امتیاز خوردگی برابر با

 درصد) 10پتانسیل موج (وزن پیشنهادي  -3-2-3-2.پ

پتانسیل افزایش ناگهانی فشـار و وقـوع ضـربه قـوچ در ایـن پـارامتر مـورد ارزیـابی قـرار خواهـد گرفـت. ایـن پـارامتر در              

آالت و یـا پمـپ     دسـت آن مـواردي از قبیـل شـیر     گیـرد کـه در پـایین    مورد مقاطعی از خطوط لوله مـورد محاسـبه قـرار مـی    

ات در تاسیسـ طـع و یـا وصـل ناگهـانی جریـان بـه کمـک ایـن         گونـه تغییـر فشـار، ق    وجود داشته باشـد (عامـل اصـلی ایـن    

 دست، است).   پایین

براي ارزیابی و امتیازدهی به این پـارامتر، ارزیـاب بایـد از مـواردي از قبیـل نصـب تجهیـزات کنتـرل کننـده اضـافه فشـار            

زایش فشـار ناگهـانی و تـوان    بـردار از پتانسـیل وقـوع و کنتـرل افـ      ناشی از ضربه قوچ، عملکرد صحیح این تجهیزات، علم بهره

 مدیریت شرایط، اطمینان حاصل کند.

گیـرد.   مـالك قـرار مـی    MOPتـر از فشـار    % بـیش 10براي داشتن معیاري جهت انجام مقایسات، فشار با مقـدار بـیش از   

ر سـه رده و  البته بسته به شرایط خط لوله، عمر، و شرایط منبع آب مورد تهدید ایـن مقـدار قابـل تغییـر اسـت. لـذا امتیـاز د       

 براساس احتمال وقوع افزایش فشار، قابل اعمال است.
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 صفر امتیاز ..................................................................................... احتمال وقوع باال

 امتیاز 5 ...................................................................................... احتمال وقوع پایین

 امتیاز 10 ................................................................................................. ریناپذ امکان

)، ناپـذیر  هاي قطع و وصل جریان (در مـورد نفـت خـام و سـایر سـیاالت تـراکم       احتمال وقوع باال در مقاطع باالدست شیر

ناپـذیر بـه سـیاالت تـراکم      هـا و امکـان   احتمال وقوع پایین براي شرایط وقوع افزایش فشار در مقاطع مجهز به کنتـرل کننـده  

 پذیر و یا مقاطع بدون شیر و پمپ است.

 درصد) 25صحت سنجی (وزن پیشنهادي  -4-2-3-2پ.

 عدم نقص خط لوله در یک بازه انتخابی، در دو مرحله صورت خواهد گرفت:

 جستجو و رفع هرگونه تهدید و ناهنجاري در عملکرد خط لوله –

 پرهیز و جلوگیري از تهدیدات محتمل در آینده   –

مرحله اول، عمدتا شامل پایش و بازرسی خطوط لوله و مرحله دوم نیز شامل مراحلـی اسـت کـه در ایـن گـزارش، تحـت       

 اند. هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته عنوان شاخص

مدت خطـوط لولـه بـوده و شـامل مـواردي از قبیـل تـرك،         مدت یا طوالنی اخالل در کارکرد کوتاه هرگونهی خرابی به معن

تـوان تصـور    توانند سبب نشت و یا شکست خـط شـوند. مـی    دار شدن و سایر مواردي که می انحنا، کنده شدن قطعات، دندانه

بـرداري از خـط، بـا نـرخ مشخصـی در       با گذر زمان و بهـره کرد که برخی از این اختالالت در محدوده مورد نظر وجود داشته و 

اي (بسـته بـه حساسـیت طـول      سنجی کارکرد خط لوله بایستی بازدیـدهاي دوره  صحت منظور  بهحال رشد هستند. بنابراین 

تقـال  اي خطـوط ان  سـنجی دوره  هاي صـحت  روش نیتر جیرادوره باید تعیین گردد) و منظم انجام شده و نتایج بایگانی گردند. 

 باشند. می 1ILIهاي نفتی تست فشار و  نفت و فرآورده

 درصد) 15حرکات زمین (وزن پیشنهادي  -5-2-3-2پ.

هـاي اضـافه قـرار بگیرنـد.      هاي ژئـوتکنیکی پوسـته آن تحـت تـنش     توانند در اثر حرکات زمین یا فعالیت خطوط لوله می

افتنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه       اتفاق می ناگهانیصورت   نیز بهمرور زمان و طی چندین سال و برخی  برخی از این اتفاقات به

 کند. هاي آبی که شرایط زیر را داشته باشند صدق می این پارامتر در مورد خطوط لوله گذرنده از حریم

 منبع آبی قطع کرده باشد، هایی را در حریم گسل ،خط لوله –

شده باشـد (ممکـن اسـت شـیب در طـی چنـد سـال        دار ناپایدار عبور داده  خط لوله از داخل یا روي سطح شیب –

 اخیر ناپایدار شده باشد)،

1 - In-line inspection ( سنجی غیرمخرب هاي آزمایش و صحت (یکی از روش   
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 بستر زیر لوله در حال نشست باشندزمین یا  –

 برخی از حوادث محتمل که منجر به حرکت زمین خواهند شد عبارتند از:

 لغزش نیزم –

 فرسایش خاك –

 گرایی) (روان 1جوشش ماسه –

 لغزش سنگ –

 حرکت رسوبات –

 سونامی –

 فشان آتش –

 ها گسلحرکت  –

 ها) شسته شدن مواد زیر لوله (در موارد قرارگیري خط لوله در شیب کناره رودها و دریاچه –

 تخریب کانال انتقال آب مجاور لوله –

 فرسایش سواحل رودخانه در نزدیکی خط لوله –

 تهدید خط لوله گرددتغییر مسیر رود در جهتی که سبب  –

 

 لغزش جایی خط لوله در اثر زمین هشماتیکی از نحوه جاب -8-2شکل پ.

شورت با کارشناسـان مـرتبط، احتمـال بـروز     براي امتیازدهی این پارامتر، ارزیاب بایستی قادر باشد تا به کمک شواهد و م

 :بندي خواهد شد حوادث ناشی از حرکات زمین را تعیین کند. این احتمال در سه رده زیر طبقه

1 - Liquefaction  

جایی موقعیت خط لوله بعد از لغزش جابه
ایجاد تنش خمشی اضافه در لوله سبب 

 خواهد شد

 پروفیل شیب بعد از لغزش

 پروفیل شیب قبل از لغزش

 موقعیت اولیه لوله

 خط شکست شیب
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ثبت شده و یا در اثر بـروز ایـن قبیـل اتفاقـات تلفـات و خسـارات        ها آنمناطقی که سابقه حرکات زمین در  باال: –

 د شد.وارد خواه موردنظرسنگینی به منبع آبی 

 تـاثیر آن را تحـت   حتمـاً حرکت زمین محتمل است اما به دلیل موقعیت و عمـق قرارگیـري خـط لولـه      متوسط: –

 است. شده ثبتقرار خواهد داد. از طرفی ساختار خاك قابلیت حرکت را داشته و سوابقی نیز 

حـوادث   گونـه  چیهـ شواهد حاکی از حرکت زمین به ندرت دیـده شـده، احتمـال حرکـت زمـین کـم اسـت،         کم: –

است. عمـده خطـوط لولـه در صـورت قـرار نگـرفتن        ثبت نشده موردنظراي ناشی از حرکت زمین در محدوده  سازه

 در دو گروه باال و یا عدم اطالع ارزیاب از موارد فوق در این رده قرار خواهند گرفت.

 ندارد.شواهد و دالیلی براي حرکت زمین در این محدوده وجود  گونه چیه احتمال صفر: –

نظر و آشـنا بـه محـدوده، خـط لولـه در ایـن        گونه اطالعات و کارشناسان صاحب در صورت نبودن هیچ ناشناخته: –

 رده قرار خواهد گرفت.

 بندي به شکل زیر خواهد بود. امتیاز مربوط به این دسته

 صفر امتیاز ......................................................................... احتمال وقوع باال

 امتیاز 5 ....................................................................... احتمال وقوع متوسط

 امتیاز   10 ............................................................................ احتمال وقوع کم

 امتیاز 15 .......................................................................... صفراحتمال وقوع 

 صفر امتیاز ........................................................................................ ناشناخته

 برداري نامناسب شاخص بهره -4-2.پ

 
 %30 امتیاز 0-30 طراحی -الف
  امتیاز 0-4 شناسایی خطرات -1-الف
  امتیاز Mop 12-0پتانسیل -2-الف
  امتیاز 0-10 هاي ایمنی سیستم -3-الف
  امتیاز 0-2 انتخاب مصالح مناسب -4-الف
  امتیاز 0-2 ها کنترل -5-الف
 %20 امتیاز 0-20 اجراو  ساخت -ب
  امتیاز 0-10 (انجام بازدیدها)بازرسی  -1-ب
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  امتیاز 0-2 مصالح -2-ب
  امتیاز  0-2 (اتصاالت (جوش دادن))1هم پیوستگی  به -3-ب
  امتیاز  0-2 (بسترسازي (زیرسازي))2زیر خاك -4-ب
  امتیاز  0-2 (رسیدگی به خط) 3کارگیري به -5-ب
  امتیاز  0-2 پوشش دادن -6-ب
 %35 امتیاز 0-35 برداري بهره -ج
  امتیاز 0-7 فرآیندها  -1-ج
  امتیاز 0-3 و سیستم ارتباطات SCADA -2-ج
  امتیاز 0-2 آزمایش مواد مخدر پرسنل -3-ج
  امتیاز 0-2 هاي ایمنی برنامه -4-ج
  امتیاز  0-5 شده هاي ثبت ها و داده ها، نقشه برداري نقشه -5-ج
  امتیاز  0-10 آموزش -6-ج
  امتیاز  0-6 جلوگیري مکانیکی از خطاها -7-ج
 %15 امتیاز 0-15 داري نگه -د
  امتیاز  0-2  بایگانی -1-د
  امتیاز  0-3  بندي زمان  برنامه -2-د
  امتیاز 0-10 فرآیندها-3-د
 %100 امتیاز 100-0 

 پتانسیل خطاهاي انسانی -1-4-2.پ

ي مختلـف، درنتیجـه خطاهـاي انسـانی در     هـا  سـازه درصـد از حـوادث شکسـت     80گزارشات ثبت شده حـدود   براساس

کـه در کشـور آمریکـا     دهـد  مـی . نتایج یـک آمـارگیري نشـان    گرفته استبرداري صورت  داري و بهره اجرا، نگه ،طراحیمراحل 

 .افتاده استنفت و مواد شیمیایی خطرناك در اثر خطاهاي نیروي انسانی، اتفاق  خطوط لولهدرصد از حوادث شکست  62

هسـتند، شـاخص خطـاي     کـردن  یکمـ در بروز خطاهاي انسانی بسیار متعـدد و غیرقابـل    ثرومجایی که عوامل  اما از آن

. امـا شـاخص عملکـرد    خواهـد بـود  سـازي آن بسـیار دشـوار     نبوده و یا کمـی  شدن یکمانسانی نیز در بسیاري از موارد قابل 

) در میرمسـتق یغیـا  (مسـتقیم   خطـوط لولـه  خطاهایی که توسط پرسنل مـرتبط بـا    کردن یکمناصحیح تالشی است براي 

 داري، پدیدار گردد.   برداري و نگه مراحل طراحی، ساخت، بهره

ین خطاهـا در طـول فرآینـد طراحـی تـا      تـر  کوچـک  ،روند محاسبه این شاخص ایـن اسـت کـه    ر بحاکم ین فرض تر مهم

ت دیگـر،  عبـار  بـه خواهـد شـد.   و سبب تخریب خط در مراحـل بعـدي    حساس کردهداري، سیستم را نسبت به شکست  نگه

 . بماند یباقها بدون ابراز  یک خطاي کوچک در مرحله اجرا، ممکن است سال

بـرداري موجـود نیسـت،     بهـره  و موجود و یا قدیمی که اطالعـات پیرامـون مراحـل طراحـی سـاخت      خطوط لوله در مورد

هـا و   طریـق انجـام تحلیـل    تهیـه کنـد. ایـن اطالعـات از     لولـه    خطي براي تعیین تاریخچه تر بیشارزیاب بایستی اطالعات 

1- Joining 
2- Back Fill  
3- Handling  
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 بـه دسـت  کـار خـط    تعیین ضخامت پوشش و بررسی اسناد پیمانبراي برداري  هاي متالوژیکی مواد سازنده لوله، نقشه بررسی

 خواهند آمد.

 )درصد 30پیشنهادي  طراحی (وزن -1-1-4-2.پ

وجـود   صـورت در . چراکـه حتـی   خواهـد بـود  موجـود   خطوط لولهي ارزیابی شاخص براي  این قسمت دشوارترین مرحله

توصـیه   هـا  ارزیـابی . بـراي افـزایش دقـت    کنـد  مـی ي مختلف آن تغییر ها بخشدر مرحله اجرا  معموالهاي طراحی خط،  نقشه

مطالعه مدارك و مستندات به بررسی شواهد و پرسـش از افـراد مطلـع نیـز بپـردازد. مـواردي کـه         عالوه برکه ارزیاب  شود می

 از: دهی شوند عبارتند ازباید امتی ها ارزیابیدر این بخش از 

 امتیاز 4 .................................................................................. شناسایی خطرات

 امتیاز Mop .................................................................................... 12پتانسیل 

 امتیاز 10 ...................................................................................... سیستم ایمنی

 امتیاز 2 ...................................................................................... انتخاب مصالح

 امتیاز 2 ................................................................................................ ها کنترل

 امتیاز 30 مجموع ..................................................................................................

 امتیاز) 0-4شناسایی خطرات ( -

و  خطـوط لولـه  در این مرحلـه، ارزیـاب بایـد مشـخص کنـد کـه تـالش کـافی بـراي شناسـایی خطـرات معمـول بـراي              

هرگونـه اقـدام کـاهش     از شیپـ کـه شناسـایی خطـرات     یـا خیـر. چـرا    شده استبرداري از آن در منطقه موردنظر انجام  بهره

 .  شود میلوله را شامل  هاي شکست و خرابی خطوط تمامی مدل ،ریسک ضروري است. خطرات در اینجا

دسترسـی بـه اسـناد از     صـورت عـدم   لولـه و یـا در    ها با بررسی و مطالعه اسناد مربوط به طراحی و سـاخت خـط   ارزیابی

نظـر، صـورت خواهـد گرفـت و امتیـاز       لولـه  مـورد    طریق مصاحبه با متخصصان و کارشناسان دخیل در طراحی و اجراي خط

 هد شد. به آن اختصاص داده خوا 0-4بین 

 امتیاز) Mop1 )12-0پتانسیل  -

) فشار تئوریک است که خط لولـه ضـمن اعمـال ضـرایب اطمینـان قـادر بـه تحمـل آن         Mopبرداري ( حداکثر فشار بهره

. شـوند  مـی گرفتـه   در نظـر اجرایـی   مسـایل در انتخاب مصالح و  تیعدم قطع. این ضرایب اطمینان براي حذف اثر خواهد بود

Mop رییـ تغطـور کلـی هـر نیـروي خـارجی کـه تـالش بـراي           پذیرد. به فشار داخلی از نیروهاي خارجی نیز اثر می عالوه بر 

احتمـال   براسـاس  هـا  ارزیـابی . بـراي انجـام   خواهـد بـود   ثرومـ  Mop يبر روو  وارد کردهبه لوله تنش  داشته باشد،لوله  شکل

1- Maximum Operating Pressure 
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د توانـ  مـی و نیروهـاي خـارجی    یفشار داخلر داخلی و یا ترکیبی از فشا از یناشهاي وارد بر دیواره لوله که  وقوع فشار یا تنش

ین امتیـاز را خواهـد داشـت.    تـر  بـیش که در بهتـرین حالـت    شود میگرفته  در نظربراي این فاکتور  12تا  0باشد امتیاز بین 

 گرفت. در نظر توان میبراي امتیازدهی به این فاکتورها حالت کلی 

برداري در بخشی از لوله که مـورد بررسـی اسـت،     گامی که در شرایط معمول بهرههن حالت معمول (صفر امتیاز): •

شـود. (یـک    حد صورت نگرفتـه یـا بـا وسـایل سـاده انجـام مـی        از رسیده و جلوگیري از فشار بیش Mopبه فشار 

 سیستم کنترل فشار)

ترکیب بارهاي ذکر شده و یـا خرابـی تجهیـزات فشارشـکن      در اثرحد  از شیبهنگامی که فشار  امتیاز): 5بعید ( •

دسـت) (حـداقل دو سیسـتم     ناگهـانی شـیر در پـایین    بسته شـدن اتفاق بیفتد (مانند باال رفتن فشار پمپاژ در اثر 

 کنترل فشار)

 در اثـر صـورت تئوریـک بـوده و تنهـا       حـد بـه   از شیبـ هنگامی که احتمال وقـوع فشـار    امتیاز): 10خیلی بعید ( •

 کیب عوامل مختلف با احتمال کم اتفاق خواهد افتاد.تر

 نباشد. Mopمولد ایجاد فشار قادر به ایجاد فشار تا سطح طیهر شراهنگامی که تحت  امتیاز): 12غیرممکن ( •

 انجـام اقـداماتی از  ر حـریم منـابع آب حسـاس قـرار دارد،     که د لوله   خطاي از  براي افزایش مقدار این شاخص در محدوده

بـردار آن و اسـتفاده از تجهیـزات فشارشـکن      حد در این بخش از خـط بـه بهـره    از شیبتفهیم ریسک باالي وقوع فشار قبیل 

نظـر ضـرورت افـزایش ضـریب اطمینـان در       بع آبـی مـورد  باشد. با افزایش حساسیت من ده میبراي کنترل فشار در این محدو

 عبارتند از: خطوط لولهکنترل فشار در نظر افزایش خواهد یافت. برخی از تجهیزات  موردلوله   خط

 1شیرهاي فشارشکن  •

 2صفحات فشارشکن •

 کلیدهاي قطع خودکار مکانیکی، الکتریکی یا پنوماتیکی •

   3هاي ایمنی کامپیوتري برنامه •

 امتیاز) 0-10هاي ایمنی ( سیستم -

لولـه     را در خـط  Mopهاي مکانیکی، الکتریکی، پنوماتیکی یا کامپیوتري هستند کـه اجـازه وقـوع     ها، سیستم این سیستم

 کـه هـر سیسـتم بـه     نظر ارتبـاط دارد. ایـن   هاي ایمنی براي بازه مورد دهند. مقدار این فاکتور با تعداد و چیدمان سیستم نمی

مقـدار امتیـاز    کننـده  نیـی رده و سیستم جایگزین چگونـه عمـل خواهـد کـرد، تع    طور مجاز تا چه حد به کنترل فشار کمک ک 

 4نظـر بـه کـاربردن دو، سـه یـا حتـی        این فاکتور خواهد بود. باید توجه داشت که بسته به نوع ماده انتقال و محـدوده مـورد  

1- Relief Valves 
2- Rupture Disks 
3- Programmable Logic Controller, Supervisory Control and Data Acquisition System  
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ایـن فـاکتور و فـاکتور قبـل     هاي ایمنـی بـین    اشتراك سیستم لیسیستم کنترل فشار دور از انتظار نیست. ممکن است به دل

هـاي ایمنـی را در نظـر داشـته باشـد. بـه        ) اشتراکاتی حس شود، که ارزیاب بایستی عدم تکرار امتیاز سیستمMop(پتانسیل 

باشـد. نحـوه    لولـه  در نظـر گرفتـه شـده و مقطعـی نمـی        هاي ایمنی براي کل خط این منظور باید در نظر داشت که سیستم

 الی توضیح داده شده است.دهی در قالب مث امتیاز

 مثال:

 امتیاز صفر ...................................................................... عدم وجود سیستم ایمنی -الف

 گونه تجهیزات کنترل و تخفیف فشاري وجود ندارد) حال هیچ وجود داشته و در عین Mop(حالتی که احتمال رسیدن به 

 امتیاز 3 ..................................سیستم ایمنی در محل موجود است......تنها یک  -ب

 امتیاز 6 .......................................تر سیستم ایمنی موجود است... یا بیش 2تعداد  -ج

 (در این حالت باید منبع انرژي هر سیستم مجزا باشد)

 امتیاز 1 ....................................................................................... بازدید از راه دور -د

 امتیاز 3 ........................................................................ بازدید و کنترل از راه دور - ه

 امتیاز 2 ........................................... بردار (توسط افراد متفرقه) مشاهده فعال بهره -و

 امتیاز 3 ............................................................................ بردار بدون دخالت بهره -ز

 امتیاز 10 ...................................................... هاي ایمنی مورد نیاز نیستند سیستم -ح

هاي ایمنی را در نبود منبع انـرژي بررسـی کنـد، کـه سیسـتم در هنگـام        چنین ارزیاب بایستی نحوه عملکرد سیستم هم

 داد. العملی از خود نشان خواهد ) چه عکسماتیکینوپنبود منبع انرژي (الکتریکی، مکانیکی، 

 امتیاز) 0-2انتخاب مصالح ( -

لولـه  مـورد بررسـی قرارگرفتـه و       شخصـات فنـی طراحـی و اجـراي خـط     منظور تعیین امتیاز ایـن فـاکتور بایسـتی م     به

 اند یا خیر. ها و... به درستی انتخاب و اجرا شده ها، خم نیاز براي لوله، مهارها، پیچ براساس آن تعیین شود که مصالح مورد

 امتیاز) 0-2ها ( کنترل -

انداردها و افـراد خبـره کنتـرل شـده اسـت، تعلـق       خـوبی توسـط اسـت     امتیاز کامل این فاکتور به فرآینـد طراحـی کـه بـه    

 گیرد. می

 ) درصد 20ساخت و اجرا (وزن پیشنهادي  -2-1-4-2.پ

هاي ساخت و انجـام عملیـات سـاختمانی در منـاطق بـا شـرایط مختلـف، ارزیـاب در ایـن           باتوجه به متفاوت بودن روش

منظـور مـوارد    نیـ اطمینان حاصل کند. بـراي ا لوله،   هاي ضروري براي تضمین ایمنی خط مرحله بایستی از سپري شدن گام

 دهی گردند. زیر بایستی بررسی شده و امتیاز
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 امتیاز 10 ..........................................................................(انجام بازدیدها) بازرسی 

 امتیاز 2 ..................................................................................................... مصالح

 امتیاز 2 .................................................(اتصاالت (جوش دادن))  هم پیوستگی   به

 امتیاز 2 .............................................................(بسترسازي (زیرسازي))  زیر خاك

 امتیاز 2 ..................................................................(رسیدگی به خط) کارگیري  به

 امتیاز 2 ............................................................................................. پوشش دادن

 امتیاز 20 ..................................................................................................مجموع 

دهـی قـرار داد. در چنـین شـرایطی بایـد       توان همـین مـوارد را مـورد بررسـی و امتیـاز      مورد خطوط لوله موجود نیز می در

چنـین اثـرات هرگونـه     ردن اتصاالت و شیرآالت جدید را در نظـر گرفـت. هـم   تعمیرات تغییر مسیر یا عمق تعویض یا اضافه ک

لولـه  خواهنـد شـد را در      هاي عمرانی در حریم خطوط لوله، که باعث احتمال ناپایداري جایگاه خط و ساز یا فعالیت  ساخت

 نظر گرفت.

 امتیاز) 0-10( (انجام بازدیدها)بازرسی -

لولـه، بـازرس مجـرب و متخصـص بـر کـل         گیرد که در زمان سـاخت و اجـراي خـط    میترین امتیاز به حالتی تعلق  بیش

کـار، مشـاور یـا کارفرمـاي خـط در ایـن        تـوان از پیمـان   باشد. براي خطوط لوله موجود می هاي اجرایی نظارت داشته فعالیت

 مورد استعالم نمود.

 امتیاز) 0-2مصالح ( -

ی و مشخصات فنی تعیین شـده امتیـاز کامـل را خواهـد داشـت. کنتـرل       هاي محاسبات به کار بردن مصالح مطابق دفترچه

 ها ضروري است. هاي محاسباتی براي تعیین امتیاز آن هاي موجود با دفترچه لوله

 امتیاز) 0-2( (اتصاالت (جوش دادن)) هم پیوستگی   به -

 برخوردارنـد چراکـه در معـرض عـدم     پذیري باالتري در برابر شکسـت  لوله از آسیب  نقاط اتصال نسبت به سایر نقاط خط

هـا در   قـرار دارنـد. براسـاس کیفیـت هریـک از پـارامتر       ... انسانی، بازدیـد و  يرویشرایط محلی، مهارت ن لیهایی از قب قطعیت

 دهی خواهد شد. نظر، امتیاز مورد اتصاالت واقع در محدوده مورد

 امتیاز) 0-2( (بسترسازي (زیرسازي)) زیر خاك -

مـدت آن اثرگـذار خواهـد بـود. ایـن زیرسـازي بایسـتی         اي طوالنی بسترسازي براي خطوط لوله بر رفتار سازهنوع و نحوه 

 باشد. یکنواخت و متراکم شده 

 

 



ر راهنماي -2 وستیپ رزیابی هاي لیست چک کردن پ ک ا وله خطوط شکست ریس ع يها میحر در ل  209 02/02/96    یآب مناب

 امتیاز)  0-2( (رسیدگی به خط)کارگیري  به -

از مصـالح بـراي   داري  نحـوي کـه نگـه    ي رسیدگی و محافظت از مصـالح و تجهیـزات ارتبـاط دارد. بـه      نحوه این پارامتر به 

 شدگی امتیاز حداکثر را به همراه  خواهد داشت. هاي حرارتی، پسماند، خوردگی یا خراب جلوگیري از ایجاد تنش

 امتیاز) 0-2( پوشش دادن -

اسـت بایسـتی نـوع پوشـش       گرفتـه  لولـه در آن قـرار    اي کـه خـط   دهی به این فاکتور براسـاس نیـاز محـدوده    براي امتیاز

تـري   باشـند از امتیـاز بـیش    هایی کـه قبـل از اجـراي لولـه اعمـال شـده       وه اجراي آن بازرسی شود. پوششانتخاب شده و نح

برخوردار خواهند بود. ارزیاب بایستی در بررسی و امتیازدهی به پارامترهاي ساخت و اجرا دقـت بـاالیی داشـته باشـد کـه در      

ز حریم یـک منبـع آبـی (در صـورت امکـان) در بـرآورد امتیـاز        لوله  عبوري ا  و بازدید میدانی از خط يبردار هر شرایطی خاك

 ثر خواهد بود.وتر بسیار م صحیح

 %)35برداري (وزن پیشنهادي  بهره -3-1-4-2.پ

 ،. بـراي شـروع  قـرار دارد در جایگـاه سـوم    لولـه    خـط برداري از  طراحی و اجرا، بهره بعد ازانسانی،  ياز دیدگاه منابع خطا

 تـامین برنامـه  سـتی  چنـین بای  کند. هم تعیینرا لوله   خطبرداري از  یروي متخصص در بهرهارزیاب بایستی میزان استفاده از ن

و نظـارت بـر   اي است کـه در آن قابلیـت مشـاهده     برداري، مرحله . مرحله بهرهردیقرار گایمنی خط نیز مورد بررسی و ارزیابی 

 کامل آشکار شود. ها بایستی فعالیت فرآیند

 برداري قابل محاسبه هستند: امتیاز در فاز بهرهموارد زیر براي برآورد 

 امتیاز 7 ........................................................................................... 1فرآیندها

SCADA امتیاز 3 .......................................................... و سیستم ارتباطی 

 امتیاز 2 ................................................................... مخدر پرسنل تست مواد

 امتیاز 2 ............................................................................... هاي ایمنی برنامه

 امتیاز 5 ................................. ها/ اطالعات ثبت شده ها/ نقشه برداري نقشه

 امتیاز 10 ............................................................................................. آموزش

 امتیاز   6 ......................................................... هاي مکانیکی خطاها هبازدارند

 تیاز)ام 0-7( فرآیندها -

مطمـئن شـود. ایـن اطمینـان بایـد       لولـه   خـط برداري از  دهاي موجود یا مصوب براي بهرهفرآینارزیاب بایستی از کفایت  

صـورت    ندها حاصل شـود. ایـن شـواهد ممکـن بـه     فرآیاستفاده شدن، بازدید شدن و اصالح شدن  بر یمبنشواهدي  براساس

1- Processes 
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بـرداري از   هاي کـاري در بهـره  فرآینـد بـرداري خطـوط موجـود باشـد. در مجمـوع       هاي استفاده شـده بـراي بهـره    چک لیست

 نفت و فرآیندهاي نفتی عبارتند از: خطوط لوله

 داري و کنترل شیرآالت خط اصلی نگه •

 بازدید و کالیبره کردن تجهیزات ایمنی •

 اندازي و یا توقف انتقال خط راه •

 و کمپرسورهاها  پمپکارکرد  •

 تغییرات در انتقال مواد •

 مراقبت از حریم خط •

 سنج کالیبره کردن جریان •

یـت  اتنهـا بـراي کف   اي منطقـه   شـده و شـرکت آب    انجـام  لولـه    خـط برداري از  اقدامات فوق بایستی توسط سیستم بهره

 دخالت خواهد داشت.امتیاز این پارامتر در تعیین  ،برداري بهره

هـا بایسـتی مـوارد زیـر گنجانـده       هایی نیاز خواهـد بـود. در ایـن پروتکـل     براي انجام بهتر فرآیندها پروتکل که توضیح این

 باشند:  شده

 ول توسعه فرآیندها کیست؟ومس •

 ول انجام فرآیندها کیست؟ومس •

 نحوه انجام فرآیندها چگونه است؟  •

 چه کسی باید برسد؟   دییافرآیند به ت •

 ید بازبینی شوند؟بار با ها چند وقت یک بازرسی •

 برداري قدرتمند سهم مهمی در کاهش خطاهاي انسانی خواهد داشت.  باید توجه داشت که یک برنامه بهره

- SCADA و سیستم ارتباطی 

 هساعت پـایش و کنتـرل نمـود    24صورت   لوله  را به  برداري از خط واقع چشم دومی است که بهره در SCADAسیستم 

 .کند میاطالعات مربوط به دما، خوردگی، شکستگی، نشست، شرایط جریان داخل لوله و... را به مرکز مخابره  و

 امتیاز) 0-2برداري (مواد مخدر) ( انجام آزمایشات هوشیاري پرسنل بهره -

 امتیاز) 0-2( ي ایمنیها برنامه -

بـردار در   و ارزیـاب بـراي امتیـازدهی بـه سـوابق بهـره       بردار خط، ارتباط داشـته (خصوصـی یـا دولتـی)     این فاکتور به بهره

 تکیه خواهد کرد.   اتتاسیسزمینه ایمنی کارکنان و 

 



ر راهنماي -2 وستیپ رزیابی هاي لیست چک کردن پ ک ا وله خطوط شکست ریس ع يها میحر در ل  211 02/02/96    یآب مناب

 امتیاز) 0-5( هاي ثبت شده ها/ داده ها/ نقشه برداري نقشه -

 ایـن  باید از وضـعیت موجـود برداشـته شـده و بایگـانی شـوند.       اي دورهصورت   لوله به  خطوط مربوط بهبرخی از اطالعات 

 از:   اطالعات عبارتند

 اختالف ولتاژ میان لوله و خاك •

 وضعیت پوشش لوله •

 نقاط عبوري از داخل آب •

 هاي با طول زیاد) رانی (در محدوده یافته به کمک پیگ شکل رییتغیافتن نقاط  •

 عمق خاك سربار لوله •

 اطالعات دمایی •

 یابی تنش •

 هواییزنی گشت  •

هـایی از مـوارد ذکـر     اي براي تهیه نقشـه  منظور کاهش ریسک آلودگی بایستی بازدیدهاي دوره  هاي منابع آب به در حریم

صورتی که این بازدیـدها انجـام شـده و منجـر بـه       . دریابی) انجام پذیرند لوله، خاك سربار لوله، نشتشده (خوردگی پوشش 

 هاي کاربردي شوند امتیاز این فاکتور کامل خواهد بود. تولید نقشه

 امتیاز) 0-10( وزشآم -

از خطاهـاي انسـانی اسـت. در ایـن ارزیـابی نیـز        یثرترین ابزار مبارزه و جلـوگیري از حـوادث ناشـ   وآموزش نخستین و م

هـاي منـابع آب و یـا جلـوگیري از خسـارات آن، داده       هایی که در راستاي جلوگیري از وقوع حوادث شکست در حریم آموزش

 نظر خواهد بود. شود، مورد می

، در جـدول  خطـوط لولـه  ي آموزشی موفق با هدف کاهش ریسک و خطرات حـوادث ناشـی از شکسـت     ي یک برنامهاجزا

کـه   شـده اسـت  آمده است. تفکیک امتیازات مربوط به بخش آموزش براي هریک از اجزا نیز در این جـدول تعیـین    )5-2پ.(

 . خواهد بودمعیاري براي ارزیابی آن 
 لوله وزش کاهش ریسک شکست براي خطوط ي آم اجزاي برنامه -5-2جدول پ.

 امتیاز 2 هاي مورد نیاز  بایگانی کردن حداقل داده
 امتیاز 2 هاي عمومی آزمایشات انجام آموزش

 امتیاز 5/0 خصوصیات ماده انتقالی
 امتیاز 5/0  لوله  خطتنش وارده بر مصالح 

 امتیاز 5/0  لوله  خطخوردگی 
 امتیاز 5/0 برداري کنترل و بهره

 امتیاز 5/0 داري نگه
 امتیاز 5/0 هاي اضطراري حفاري

 امتیاز 2 روال انجام کارها
 امتیاز 1 بندي آموزش مجدد برنامه زمان
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 امتیاز) 0-6( جلوگیري مکانیکی از خطاها -

  خـط  این فاکتور ارزیابی قطعات مکانیکی که براي قطع جریان یا کاهش فشـار آن و بـا هـدف کـاهش احتمـال شکسـت      

 ها عبارتنداز: گیرد. برخی از این تجهیزات به همراه امتیاز آن شوند را دربر می لوله، استفاده می

 امتیاز 2 .............................................. شیرهاي سه طرفه با کنترل کننده دوتایی

 امتیاز 1 ............................................................................... تجهیزات محدود کننده

 امتیاز   1 ................................................... بندي قفل کردن کلیدها هاي زمان برنامه

 امتیاز 1 ............................................................. کلیدهاي کامپیوتري کنترل جریان

 امتیاز 1 .................................... نمایی تجهیزات و قطعات حیاتی و حساس بزرگ

 امتیاز 6 مجموع ....................................................................................................

 درصد) 15داري (وزن پیشنهادي  نگه -4-1-4-2.پ

بـرداري اتفـاق افتـاده و منجـر بـه حـوادث        توانـد در سـطوح مختلـف از بهـره     انواع خطاهایی است که میداري غلط از  نگه

داري از خطـوط و بـروز اشـتباهات در     داري از خـط، فرآینـدها و رونـدهاي غلـط در نگـه      شکست گردد. نبود مدیریت در نگـه 

طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم سـبب شکسـت         و بـه  داري، خطاهایی هستند که در این فاز، پتانسیل وقوع داشته فرآیند نگه

بـردار خـط را مـورد ارزیـابی      دهی به این فاکتور باید میـزان تخصـص و تجربـه بهـره     لوله خواهند شد. ارزیاب براي امتیاز  خط

 قرار دهد.  

ک آشـکار  رغم وزن کم این فاکتور نتایج عـدم توجـه بـه آن در فاکتورهـاي دیگـر ارزیـابی ریسـ        باید توجه داشت که علی

 خواهد بود.  

بندي براي کنترل شـیرآالت، سیسـتم حفاظـت کاتـدیک، کنتـرل       هاي زمان داري معمول باید شامل برنامه یک فرآیند نگه

کـاري اجـزاي    ن ابزار دقیق و تجهیزات ایمنـی، بازدیـد خـوردگی، رنـگ لولـه، جـایگزین شـدن قطعـات روغـن         کرد کالیبره و

چـه توسـط ارزیـاب بایـد مـورد       بـود. امـا آن   ... خواهـد  سور، کنترل و آزمایش مخازن وداري موتور/ پمپ/ کمپر متحرك، نگه

 تر زیر است. مداري و در قالب سه پارا ي نگه قدرت برنامه ردیبررسی قرار گ

 امتیاز 2 ........................................................... ها بایگانی کردن داده

 امتیاز   3 ................................................................. بندي برنامه زمان

 امتیاز 10 ...............................................................................فرآیندها 

 

 

 

 



 

 3پیوست 3

 در آب منابع و لوله خطوط شیپا

 خطر معرض





وله خطوط شیپا -3 وستیپ ع و ل رض در آب مناب ر مع  215 02/02/96 خط

ت  س و ی  خطر معرض در آب منابع و لوله خطوط شیپا -3پ

 در جلوگیري از بروز یا تشدید اثرات حوادث آلودگی نفتینقش پایش  -1-3.پ

پایش به منظور جلوگیري از آلودگی ناشی از حوادث نشت نفت از خطوط لولـه در دو حـوزه و طـی سـه مرحلـه ضـروري       

 هاي پایش عبارتند از: است. حوزه

حـریم کمـی و کیفـی    هاي سطحی کـه خطـوط لولـه در     هاي سطحی در معرض خطر نشت (آب اي آب پایش دوره -الف

 ).اند قرار گرفته ها آن

 هاي منابع آب سطحی) اي خطوط لوله (در حریم پایش مستمر و دوره -ب

 مراحل انجام پایش عبارتند از:

 اي و منظم در شرایط معمول و پیش از حادثه   پایش دوره –

 پایش مستمر در دوره وقوع حادثه و اجراي برنامه پاسخ –

 شت کوتاه در دوره تسکین اثراتاي با دوره بازگ پایش دوره –

ها و معیارهایی به منظـور ارزیـابی وضـعیت ضـروري اسـت. ایـن        هاي قبل از حادثه و تسکین اثرات تعیین سنجه در دوره

ها بایستی تعیین کننده موقعیت سیستم نسبت به شرایط عادي و تخمین احتمال بروز حادثه، باشـند. بنـابراین تهیـه     سنجه

هـاي مـدیریت ریسـک و بحـران حـوادث نشـت نفـت در         تصمیم مبتنی بر پایش مستمر بـراي برنامـه  یک سیستم پشتیبان 

 . 1منابع آب سطحی ضروري است

نیازهاي مربوط بـه انتخـاب روش پـایش، دوره بازگشـت انجـام پـایش و        در ضمن الزم به ذکر است که مالحظات و پیش

 اند. ثبت نتایج در گزارشات قبلی ارائه شده

لوله در زمان احداث و پس از اتمام آن متضمن کاهش احتمال حوادث شکستگی و یا نشـت اسـت. پـایش    پایش خطوط 

هاي مختلفی قرار گرفته و با توجه به پارامترهـاي متعـددي از قبیـل موقعیـت خـط لولـه، شـرایط         بندي خطوط لوله در طبقه

ي ناشـی از  هـا  آلـودگی ط نسـبت بـه   محیط اطراف خط (به لحاظ خورندگی)، هدف و میـزان حساسـیت محـیط اطـراف خـ     

ي پـایش مختلـف   هـا  روش کـه  ایـن است که با توجه به  آمده IPSي متعددي خواهد داشت. در استاندارد ها روشخرابی خط 

، لـذا در اکثـر اوقـات حـداقل اسـتفاده از دو روش بـراي       دهنـد  مـی هاي متفاوتی از اطالعات را در اختیـار کـاربر قـرار     محدوده

 الزم، ضروري خواهد بود.کسب اطالعات 

 هاي مختلف پایش خطوط عبارتند از: بندي طبقه

 :شاملی زمان بازه براساسي بند طبقه –

ر بخـش  در این گزارش تالش براي پیشنهاد چنین سیستمی است که وزارت نیرو به عنوان متولی بخش آب کشـور در بخشـی از آن بـه عنـوان نـاظر بـوده و د       -1
برداري و احـداث خطـوط، وزارت نیـرو درخواسـت ارائـه نتـایج        بهره نیولوول اجراي برنامه خواهد شد. در بخش اول در صورت توافق با وزارت نفت و مسودیگر مس

اي متشکل از تعدادي شاخص و پارامتر، از وزارت نفـت خواهـد داشـت. در بخـش دوم بـر مبنـاي اسـتانداردهاي         پایش خطوط لوله را در قالب از پیش تعیین شده
 بندي انجام شده، اجرا شده و نتایج ثبت و بایگانی خواهند شد. بر اساس زمان شیهاي تعیین شده، برنامه پا موجود براي تضمین کیفیت آب براي کاربري
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 مداوم شیپا •

 يا دوره شیپا •

 :انجام روش بر اساسي بند طبقه –

 ی)دانیمي ها شیپا( محل در •

 یشگاهیآزما •

 انجام زمان براساس شیپا –

 .دارند توجه خط ریمس اطراف طیمح بری ساختماني ها فعالیت اثرات به تر بیش که اجرا زماني ها شیپا •

ی کـ یزیفي هـا  بیـ تخری دانیـ مي هـا  دیـ بازد و ،یخـوردگ  شیپـا  بـه  تـر  بیش که اجرا اتمام از پسي ها شیپا •

 .دارند توجه لوله خطوط

 پایش و نظارت بر اجراي خطوط لوله -2-3.پ

 شـروع  از قبـل  شـود  اجـرا  یمیلوله قـد  خط باي مواز ریمس ازی قسمت یا تمام دری ستیبا لوله خط کهی صورت در –

 ازي ریجلـوگ ي بـرا یـی  اجرا اتیـ عمل بـر  نظـارت  و ریـزي  برنامه وی میقد لوله خط میحر نییتع احداث، اتیعمل

 انجـام  آب منـابع  میحـر  دری سـاختمان  اتیـ عمل کـه ی صـورت  در. اسـت  ازیـ موردنی میقد خط به صدمه هرگونه

 .استي ضروری میقد لوله میحر حفظي برا آالت نیماش و پرسنلي برا هشداردهنده عالیم نصب ،شود می

 ماننـد ی سـطح  آب منـابع  از اسـتفاده  محـل  در شـات یآزما انجـام  و احـداث  اتیـ عملي بـرا  کـه   ایـن  بـه  با توجه –

 بـه  تعـرض  کـه ي ا اچـه یدر یـا  رودخانـه  حفظ نهیزم در ریز اقدامات تا استي ضرور است، شده هیتوص ها رودخانه

 :رندیگ صورت گرفته صورت آن میحر

 اثــر در آنی آلــودگ هنگــام بـه  هشــداري بــرا کارگـاه  دســت نییپــا در آب تیـ فیک و کــدورت مــداوم شیپـا  •

 یساختماني ها فعالیت

 يدیتول پسابي ها ندهیآال کنترل و روین وزارت ازی سطح منابع به پساب هیتخلي ها استاندارد افتیدر •

 روین وزارتي ها استاندارد نظر تامین عدم صورت دري دیتول پساب هیتصف •

 یــا و مربــوطي ا منطقــه آب شــرکت از هیــداییت افــتیدر و پسـاب ی فــیک کنتــرل روزانــهي هــا فــرم لیـ تکم •

 یاتیعمل منطقه ستیز طیمح سازمان کارشناسان

 منـدرج ی فنـ  ضـوابط  مطـابق ) دار پوشـش ي هـا  لوله مورد در( بودن قیعا وي ریناپذ نفوذ جوش،ي ها یبازرس انجام –

 نـدگان ینما بـه یـی  اجراي هـا  نقشـه  و شـده  ییـد ات گزارشـات ی کپـ  ارائـه  و رانیـ ا نفـت  صـنعت ي ها استاندارد در

 مربوطي ا منطقه آب شرکت
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 ضوابط فنی پایش در حین اجراي خطوط لوله -1-2-3پ.

 سـنجش ي هـا  سـتگاه یا لولـه،  خطـوط  از نفـت  نشـت  ازی ناشـ ی آلودگ به نسبتی آب مراکز تیحساس به توجه با –

 3-5-2-6بنـد  بـه  اسـتناد ي (متـر  300 تا 250 فواصل دری ستیبای آب مراکز میحر در کیکاتد حفاظت وی خوردگ

 .شوند نصب) IPS-C-TP-820 استاندارد از

 محـل  طـرف  دو دری سـت یبای آبـ  مراکـز  بـا  خطـوط  تقـاطع  در کیکاتد حفاظت وی خوردگ سنجشي ها ستگاهیا –

 .گردند نصب تقاطع

هـاي مرطـوب و خورنـده در     در مناطق واقع در حریم مراکز آبی به ویـژه در خـاك   Corrosion Couponاستفاده از  –

 ضروري است.  IPS-I-TP-802فواصل پیشنهاد شده توسط استاندارد 

 .شود می هیتوص تقاطع محل طرف دو در ،یآب مراکز با خطوط تقاطع محل در Corrosion Coupon از استفاده –

 پرکـردن  لولـه، ي جاگـذار  رود، بسـتر  در ترانشـه  حفـر  ،یآبـ  مرکـز  ریـ زي حفار انه،رودخ انحراف ل،یقب ازی اتیعمل –

 نـاظر ( نـدگان ینما و نـاظر  مهنـدس  حضـور  دری سـت یبا لولـه  دادن قـرار  از پـس  رود بسـتر  کردن تراز هم و ترانشه

 .ردیپذ صورت آنانیی نها ییدات با و  ستیز طیمح سازمان وي ا منطقه آب شرکتی) فن

 برداري بهرههاي منابع آب در مرحله  پایش خطوط لوله در حریم -3-3.پ

هاي مختلف پایش براساس هدف، به تعیین روش مناسب کمـک خواهـد نمـود. در کشـورهاي نیوزیلنـد       بندي روش طبقه

 اند. و استرالیا، دو نوع مهم پایش براساس اهداف اولیه دستور کار پایش مشخص شده

باط مستقیم با عملیـات پاسـخ بـه آلـودگی نفتـی ماننـد اطالعـات مـورد نیـاز بـراي           اطالعاتی را در ارت نوع اول: –

 .دهد میسازي در اختیار قرار  هاي پاك یا اجرایی کردن استراتژي ریزي برنامه

مـدت وارد بـر محـیط زیسـت و یـا       کوتـاه  خسـارات  یابیـ ارزبه اهداف غیر عملیاتی مربوط بوده و شامل  نوع دوم: –

 .شود می(مانند بازیابی)، مطالعات محض علمی و تمامی مطالعات پس از واقعه  تر تبلندمدهاي  ارزیابی

شـوند از   مقیاس حادثه و طراحی روش انجام مطالعـات مطـرح مـی    که یاهداف پایش و در پی آن تعیین نوع پایش هنگام

 )1-3اهمیت برخوردار خواهد شد (جدول پ.
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 ها ابط مربوط به آنانواع پایش و خصوصیات و ضو -1-3جدول پ.

 هاي پایش انواع روش
 خصوصیات یا ضوابط

 توصیف نوع

 1نوع 

پایش با هدف اولیه فراهم 
کردن اطالعات براي 

ریزي و اجرایی کردن  برنامه
عملیات پاسخ به حادثه نشت 

 پذیرد فعلی صورت می

 مورد نیازند عایسرنتایج  عموما
 ترند) گیري کم هاي نمونه ها و محل (تعداد نمونهتري مورد نیازند  کارهاي آماري کم

 هاي کنترل و یا براي نشان دادن شرایط پایه تر براي شناسایی سایت نیاز کم
 »ارزش«هایی که شاخص سالمت بیولوژیکی منطقه هستند و از  هاي اصلی یا گونه گاه تمرکز بر روي زیست

 خاصی برخوردارند یا زمان ترمیم بلندمدتی دارند.
 شیپا لیقب ازی اقدامات. شود می انجامی نظارتي ها سازمان توسط که است پاسخ اتیعمل از قبل شیپا شامل

 2کیولوژیب يها کننده میترم ای 1ها پراکننده لیقب ازیی ایمیش عوامل از استفاده
 شود محیطی یا تعیین میزان حساسیت منابع به برنامه واکنش می زیست بینی اثرات شامل پایش به منظور پیش

 2نوع 

اي غیر از  پایش با هدف اولیه
فراهم کردن اطالعات براي 

ریزي یا اجرایی  استفاده در برنامه
کردن عملیات پاسخ به حادثه 

 پذیرد نشت فعلی صورت می

پایش فراتر از محدوده زمانی و مکانی عملیات  تر بوده و فرآیند مدت ممکن است نیازمند مطالعات طوالنی
 توسعه پیدا کند يساز پاك

 گیري به تعداد زیاد نیاز خواهد داشت. هاي نمونه گیري و مکان به مطالعات کامل آماري از قبیل نمونه
 نیازمند کنترل با کیفیت باالي مناطق است

 ها توسعه یابد. هزینه تامینبراي  کننده آلودهپایش ممکن است خارج از محدوده زمانی که از توانایی 
 

 باشـد. مـی کـه بـه نحـوه پاسـخ نیـز مـرتبط        بگیـرد تواند در چندین مرحله قبل، هنگام و بعد از حادثه صـورت   پایش می

بنـدي بـه تعیـین اهـداف، محـدوده عملیـات و طراحـی         بنابراین داشتن توصیفی از مراحل مختلف پایش براساس برنامه زمان

 )2-3سیستم و برنامه پایش مناسب کمک خواهد نمود. (جدول پ.

 توصیف مراحل مختلف از انواع پایش آلودگی نفتی منابع آب -2-3.جدول پ

 شیپا نحوه فیتوص پاسخ مرحله

 اول مرحله
 نشت از قبل

ی خوب بهی کنترل نقاط. باشد بزرگي ها اسیمق در و مدت یطوالن اقدامات شامل تواند می و بودهی اساس شیپا مرحله نیا
 مناطق دری شیپا نیچن ،یکل طور به. شود اصالح زمان مرور به تواند می شیپا و مطالعه روشی طراح  و شده تاسیس

 .شد خواهد انجام داري نگه و محافظت تیاولو در یا بوده نشت به حساس کهی منابع در یا و پرخطر

 دوم مرحله
 اثرات بروز از قبل – نشت از بعد

 به نیبنابرا. شود اجرا وی طراحی کوتاه فاصله دری ستیبا معموال و شده انجامی واکنش صورت به مرحله نیا در شیپا
 نقاط استقرار مرحله نیا در. کنند هیته حادثه محل ازیی ها عکس اثرات بروز از قبلی ستیبا اقدامات نینخست عنوان

 .است دشوار اریبس اعتماد قابلی کنترل
 سوم مرحله

 از قبل – اثرات بروز از بعد
 يساز پاك

 انجام از قبل اثرات و خسارات مقدار تا گیرد می صورت مرحله نیا در نفت نشت تاثیر تحت آب منابع و سواحل شیپا
 .گردد نییتعي ساز پاك اقدامات

 چهارم مرحله
 يساز پاك

 بر نظارت و شیپا مثال عنوان  به. گیرد می صورتي ساز پاك اقدامات انجام هنگام در شیپا اتیعمل از مرحله نیا
 .شوند می گنجانده مرحله نیا در کیولوژیب منابع یا آب تیفیک بهبود ایي ساز پاك ندیفرآ بودن ثروم یا تیموفق

 پنجم مرحله
 انیپا از قبل –ي ساز پاك از بعد

 پاسخ اتیعمل

 رفتیپذ خواهد صورت مرحله نیا در پاسخ اتیعمل انیپا قبل وي ساز پاكي ها فعالیت توقف از پس  آب منابع بر شیپا
 اتیعملیی نهای ابیارزي برا اقدامات نیا درواقع. آمد خواهد در اجرا به مدت کوتاه شیپاي ها برنامه صورت  به معموال که

 . رندیپذ یم صورت پاسخ اتیعمل انیپا موافقت صدور وي ساز پاك
 ششم مرحله

 پاسخ اتیعمل اتمام از پس
 مدت، کوتاه مطالعات صورت  به تواند می و بوده معمول حادثه یک از پسی شیپا اقدامات هیکل شامل شیپا از مرحله نیا

 .باشد مدت یطوالن یا و مدت انیم

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 عملیات پاسخ (پس از نشت) قبل از نشت پاسخ
 پس از بروز اثرات قبل از بروز اثرات اثر

 سازي پس از پاك سازي پاك سازي قبل از پاك قبل از نشت سازي پاك

 

 
 

هـا از   ایـن هزینـه   تـامین کند که این نوع از پـایش تنهـا در مواقـع خاصـی از قبیـل       هاي پایش نوع دوم ایجاب می هزینه

 ها صورت پذیرد. کننده و یا لزوم پیگرد قانونی براي ارزیابی سوي بیمه بخش آلوده

 به حادثه نشتهنگام پاسخ  2و  1هایی از پایش نوع  مثال -3-3جدول پ.

 2 نوع شیپا 1 نوع شیپا تیفعال

 نشت بر نظارت
 یا برنامه بر اساس نفت محل نییتع افتني یبرا نظارت

 پاسخي ها فعالیت
ي ها يریگیپ جهت نشت منبع افتني یبرا نظارت

 یقانون

 مواد یا نفت منبعیی شناسا
 ییایمیش

 ازي ریجلوگ جهت نشت منبع صیتشخي برا ها یبررس انجام
  تا( یافته نشت موادیی شناسا براساس ،یآلودگ یا و نشت

 انجام یا و ،)دیآ دست بهی نشت مواد رفتار از يبهتر ینیب شیپ
 .پاسخي برا ریزي برنامه

 جهت نشت منبعیی شناساي برا ها یبررس انجام
 یقانوني ها يریگیپ

 نفت خواص نییتع
 تیکفای ابیارز جهتیی ایمیش یا/وی کیزیفي ها یبررس انجام
 طیمح بر آن اثرات و نفت رفتاری نیب شیپ یا پاسخ اتیعمل

ی ابیارز جهتیی ایمیش یا/وی کیزیفي ها یبررس انجام
 یطیمح ستیز وي اقتصادی رسان بیآس لیپتانس

 حساس منابع یا نقاطیی شناسا

ي ها تیاولو نیتدوي برای نیزمي ها شیمایپ یا و نظارت
 خساراتی ابیارز یا و خساراتی بررس جهت مطالعات اقدامات

 دری رسان بیآسي ها لیپتانس کردن وارد جهت مطالعات انجام خسارات وصول یا وی قانوني ها يریگیپ جهت
 پاسخي ها  تیاولو

 آب منابع تیفیکی ابیارز
 مخرب اثرات لیپتانس یا دیمف اثرات بازده جهت شیپا

 برنامه در شده گرفته به کاریی ایمیش وی کیزیفي ها روش
 پاسخ

 یا وی واقع خسارات نییتع جهت شیپا انجام
 اطالعات کهی صورت دری احتمال خسارات لیپتانس

 اخذ ،یقانوني گردهایپ در تنها شدهي آور گرد
 قرار استفاده موردی علم صرف مطالعات یا و خسارات

 .رندیگ

 ستون در موجود زنده يها سمیارگان
 آب

 التیش بخش بر اثرات

 افکار توجه جلب و الت،یش بهتر تیریمد منظور به شیپا
 و نفت نشتی احتمال خسارات با ارتباط در ها رسانه وی عموم

 ها آن کنندگان مصرف و ها ماهی سالمت در برنامه پاسخ
 .گیرد می صورت

 نشت اثرات کردنی کم نییتع جهت شیپا انجام
ي گردهایپ منظور به و پاسخي ها برنامه یا نفت

 صورتی علم مطالعات یا خساراتی ابیارز ،یقانون
 .گیرد می

 فرموله سواحل، يساز پاك روشي ساز نهیبه منظور به شیپا یساحل خطوط به مربوطي ها یابیارز
 صورت يساز پاك اتیعمل تیکفا نییتع یا و ها تیاولو کردن

 .گیرد می

 با و نفت مانده باقی اثر و رفتار نییتعي برای مطالعات
 صورت بلندمدت مطالعات انجام وی علم اهداف

 .ردیپذ یم
 مانده باقی اثرات( رسوبات تیفیک

 )رسوبات در نفت

ی آب جثه بزرگ موجودات بر اثرات
 سواحل در زنده موجودات یا و

 بر پاسخ اتیعمل یا نشت حادثهی منف اثراتي براي ها یابیارز
 ریزي برنامه امکان صورت در و مرتبط زنده موجوداتی زندگ

 .گرفت خواهد صورت وحش اتیحي برا پاسخ اقداماتي برا

 نفت نشت اثرات کردنی کم نییتع جهت شیپا انجام
ی ابیارز ،یقانوني گردهایپ منظور به و پاسخي ها برنامه یا

 .گیرد می صورتی علم اهداف یا خسارات
 زنده موجودات ریسا بر اثرات

 و آب در ساکن) واناتیح/اهانیگ(
 یخشک

 مواد از استفاده از اعم پاسخ اتیعملی منف اثراتی ابیارز
 يساز پاك جهتی کیمکان اتیعمل یا و نفت ندهیشو ،ییایمیش

 نفت نشت اثرات کردنی کم نییتع جهت شیپا انجام
ی ابیارز ،یقانوني گردهایپ منظور به و پاسخي ها برنامه یا

 .گیرد می صورتی علم اهداف یا خسارات

 اثرات بروز نشت
 شروع

 يپاکساز

 انایپ

 يپاکساز

 انیپا

 پاسخ
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 )لندیوزین و ایاسترال نفت لوله خطوط شیپا دستورالعمل بر اساس( شیپا برنامه هیتهي راهنما -4-3جدول پ.
 شیپا اهداف نییتع -1

 

 

o  

 شوند؟ داده پاسخ دیبا کهی اصل) االتوس یا( سوال -1-1
 است؟ موجود هیقض به نسبت دانش در ییهاخال ایآ -1-2
 ؟اند گرفته قراری ابیارز موردی اطالعاتي ها محدودیت ایآ -1-3
 هستند؟ ازهاین تمامي گو پاسخ شدهي گردآور اطالعات ایآ -1-4
 شد؟ خواهند تیریمد وي گردآور چگونه اطالعات -1-5
 :شده نییتع خاص اهداف ایآ -1-6

o  
 کنند؟ می انیب را شیپا هدف وضوح و دقت با -الف
 هستند؟ شیپا ستمیس از انتظار موردیی نها جینتا کننده نییتع -ب
 هستند؟ شیپا اختتام زمان دهنده نشان -ج

 مطالعه يها محدوده نییتع -2
 برنامه اسیمق نییتع -3
 )مکان و زماني (ریرپذییتغ سطح نیتخم -4
 ازین مورد دقت زانیم نییتعي براي ریگ میتصم -5
 يریگ اندازه جهت مناسبي پارامترها انتخاب -6
o  6-1- است؟ روندها و راتییتغ دادن نشانیی توانا منتخب پارامتر ایآ 
o  2-6- هستند؟ صرفه به مقرون و اعتماد قابل ها يریگ اندازه ایآ 
o  6-3- هستند؟ مناسب مطالعهی زمان اسیمقي برا پارامترها ایآ 
o  6-4- هستند؟ دسترس در مناسبیی صحراي ها کیتکن ایآ 
 اطالعات کسب روش نییتع -7
o  7-1- شد؟ خواهد انجام تیامن با اطالعاتي گردآور ایآ 
o  7-2- هستند؟ی ابیدست قابلی دانیم يها يریگ اندازه با ازین مورد اطالعات ایآ 
o  7-3- است؟ شده گرفته نظر دری مکان وی زمان راتییتغ و تنوعی طراح در ایآ 
o  7-4- داد؟ خواهند قرار اریاخت در مناسبی زمان بازه در را ازین مورد اطالعات مطالعات ایآ 
o  7-5- بود؟ خواهد نمونه آوري جمع بهي ازین ایآ 
o  7-6- نمود؟ خواهند هیته مناسبي ها نمونه ریگ نمونهي ها دستگاه ایآ 
o  7-7- کرد؟ خواهند خورده دست یا آلوده را نمونه ریگ نمونهي ها دستگاه ایآ 
o  7-8- کرد؟ خواهند متاثریا آلوده را ریگ نمونه دستگاه ها نمونه ایآ 
o  7-9- است؟ ازین مورد نمونه داري نگه ظروف ازي زیسا چه 
o  7-10- هستند؟ محافظت و داري نگه ازمندین شاتیآزما انجام از قبلي ها نمونه ایآ 
o  7-11- است؟ کاملی دانیم اطالعات و ها نمونه ارسال و آوري جمع مراحل ایآ 
o  7-12- است؟ کاهش قابل يبردار نمونهي خطا لیپتانس ایآ 
o  7-13- است؟ی ابیارز قابل يبردار نمونهي خطا لیپتانس ایآ 
o  7-14- دارد؟ وجود شده نییتع زمان در ها دادهی ابیارز و زیآنال امکان ایآ 
 ها آن هیتهي بند زمان برنامه و ها نمونه تعداد نییتع -8
o  8-1- دارد؟ وجود تکرار به ازین ایآ 
o  8-2- است؟ ازین مورد يبردار نمونه بار یک وقت هرچند 
 مطالعاتي برا قبول قابل زمان مدت نییتع -9

 )ها آنیی جانما و مصالح تامینی (بانیپشت -10
 اطالعات تیریمدي ازهاین نییتع -11
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 خطوط لوله نفتبندي استانداردهاي داخلی پیرامون پایش خوردگی  شناسایی و جمع -4-3.پ

مباحـث مربـوط    بـه  (چهـار جلـد)   در چهـار اسـتاندارد  ) نیز IPSهاي صنعت نفت ایران ( راستا مجموعه استاندارد در این

 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) 

نکته مشترك در تمامی استانداردهاي فوق و سایر استانداردهاي صنعت نفت کشـور در ارتبـاط بـا مراکـز آبـی، نگرانـی از       

محیطـی در   هـاي مـدفون اسـت، و عـدم وجـود گرایشـات زیسـت        ایجاد یک محیط خورنده توسـط آب و خـاك اطـراف لولـه    

هـاي ذکـر شـده در بـاال، جداگانـه مـورد بررسـی قـرار          از استاندارد هریکاین بخش در ادامه مراکز آبی است. راستاي آلودگی 

 اند). خواهند گرفت (تنها بندهاي مرتبط با عبور از مراکز آبی مورد بررسی قرار گرفته

 IPS-E-TP-8201استاندارد  -1-4-3.پ

هـاي فـوالدي در برابـر خـوردگی را شـامل       هاي حفاظـت الکتروشـیمیایی از سـازه    این استاندارد نیازهاي طراحی سیستم

ت آنـدیک بـه دلیـل خـاص بـودن      ه حفاظـ حفاظت الکتروشیمیایی شامل دو نوع حفاظت کاتدیک و آندیک است کشود.  می

و ایـن اسـتاندارد بـه حفاظـت کاتـدیک       لـذا . شـود  مـی ه نفلز آند مورد استفاده و باال بـودن هزینـه در خطـوط لولـه اسـتفاد     

هـاي حفاظـت الکتروشـیمیایی خطـوط لولـه انتقـال نفـت و         طراحی سیستم يازهایو نمحدود شده مالحظات مربوط به آن 

 کند. هاي نفتی را بیان می فرآورده

 و NACE RP-01-69-83 2 ي انتقـال نفـت و مـواد نفتـی مطـابق بـا      ها لولهضوابط و معیارهاي پایش و حفاظت خوردگی 

DIN30676(1985)3  یی کـه بـه صـورت مـدفون هسـتند، در      هـا  لولـه . در این استاندارد ذکر شـده اسـت کـه    اند شدهتدوین

دار  ي پوشـش هـا  لولـه اسـت یـا    تـر  بیشبا محیط اطراف خود از حد معینی  ها آنمحیطی خورنده قرار دارند، اختالف پتانسیل 

 دگی نیاز دارند.رخوشده به حفاظت و پایش مداوم 

کـه مـوارد مـرتبط بـا      نمـوده  هـاي مختلـف ارائـه    بنـد   هاي حفاظت کاتدي را در قالب این استاندارد کاربرد (10)در بخش 

 این پژوهش عبارتند از: و هدفعنوان 

دار شـده   بینی شـده بایسـتی پوشـش    هاي تقاطع خط با موارد پیش هاي کوتاه غیر مدفون در محل لوله (10-2-3) –

 هاي مناسب گالوانیک حفاظت شوند. با آندو 

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 یـا سـنگ     در صورت امکان لوله بایستی با خاکی پوشانده شود که حـاوي سـنگ   (10-2-16) –

تـر شـامل پوشـاندن     هاي دائمی و فصلی محافظت بـیش  هاي تقاطع با رودخانه کربناته مانند کک نباشند. در محل

 الزامی است.لوله در محل عبور با پوشش بتن 

هـاي   مـدتی از لولـه   توانند حفاظت کوتاه هاي گالوانیک می که آند شده استاز این بخش اشاره  Fدر بند  (10-4) –

 ها، فراهم سازند.  اي از قبیل سواحل رودخانه هاي خورنده مدفون در محیط

ا فواصـل یـک کیلـومتر    گیري اختالف پتانسیل در طـول مسـیر خطـوط را انتقـال بـ      هاي اندازه ایستگاه (10-6-1) –

هـاي تقـاطع بـه     هـا و یـا محـل    متر و در مواردي از قبیل محل شـیر  500تا  300هاي توزیع با فواصل  براي شبکه

 به یک نصب خواهند شد.   صورت یک

هایی که در محل تقـاطع بـا جـاده     : براي لوله1دار هاي تقاطع پوشش ایستگاه سنجش خوردگی براي محل (10-7) –

اي وضـعیت لولـه و    هـاي دوره  گیري بـراي کنتـرل   اند، یک ایستگاه اندازه دار اجرا شده پوشش صورت  بهآهن  و یا راه

اي  رغم اهمیت محل تقاطع لوله با مراکز آبی در ایـن بنـد اشـاره    علی که  اینپوشش بایستی نصب گردد. (توضیح 

 به آن نشده است). 

انه، در محل اتاقـک شـیرآالت و... بـه کمـک بـتن پوشـیده       هایی که باید در محل تقاطع با رودخ لوله (10-12-2) –

 .3دار شده باشند پوشش قبالًبایستی همانند باقی نقاط خط لوله و مطابق استاندارد  2شوند

 IPS-C-TP-820 4استاندارد  -2-4-3.پ

هـاي حفاظـت    آزمایشـات مربـوط بـه سیسـتم     انجـام و  بـرداري  بهـره حداقل الزامات بـراي نصـب،   ساخت، این استاندارد 

 .شـود  مـی ي زیـرآب را شـامل   هـا  سـازه ي انتقال و توزیع نفت و مواد نفتی و ها لولهي فوالدي مدفون از قبیل ها سازهکاتدیک 

 .  مورد استفاده قرار گیرد IPS-I-TP-820و  IPS-E-TP-820باید در ارتباطی متقابل و همراه با استانداردهاي  استاندارداین 

 هاي پایش خوردگی براي خطوط لوله مدفون ارائه شده است. در بخش ششم از این استاندارد مالحظات مربوط به سیستم

تجهیزات سنجش میزان خوردگی خطوط لوله حـداکثر در فواصـل یـک کیلـومتري در طـول خطـوط        (6-2-5-3) –

قـاط عبـور لولـه از مـوانعی از قبیـل      متري در مناطق شهري و صـنعتی و در تمـامی ن   300تا  250انتقال، فواصل 

دو طـرف رودخانـه و در نقـاط برخـورد بـا کلیـه        5دار شـده  ها، نقاط عبور پوشش ي قدیمی، اتصاالت و فلنجها لوله

 زمینی موجود در مسیر خط لوله، بایستی نصب شوند. زیر اتتاسیس

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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کنـد کـه مـوارد مـرتبط بـا       کاتـدیک ارائـه مـی   هاي حفاظت  اندازي سیستم هایی پیرامون راه این استاندارد توصیه 11بند 

 حاضر عبارتند از: دستورالعمل

هاي حفاظت کاتدیک نصب شده در کـل مسـیر یـا شـبکه      کار موظف به کنترل تمامی سیستم پیمان (11-2-11) –

هـاي تقـاطع    االجـرا خواهنـد بـود. در مـورد محـل      است که در موارد مختلف مالحظات ویژه هریک الزم نصب شده

اشاره شده اسـت کـه بایسـتی کلیـه مراحـل       شوند میار که نقاط عبور از مراکز آبی از این دسته محسوب د پوشش

 ییـد اتهاي انجام شـده بایسـتی بـه     چنین نتایج کنترل انجام شود. هم IPS-I-TP-820 براساساندازي  نصب و راه

   مهندس ناظر برسند.

 هاي حفاظت کاتدیک آمده است. نیز مالحظات مربوط به بازرسی نصب سیستم Fدر پیوست 

– (F.3) دار شـده بایـد    هـاي پوشـش   دار شـده و اتصـاالت مـواج: تقـاطع     هـاي پوشـش   سنجش، تقاطع هاي ایستگاه

بـل از  ق لولـه داخـل  در اطـراف   هـا  آنبالفاصله پس از اتمام اجرا مورد آزمایش قرار گیرند تا عایق الکتریسیته بودن 

 گودال اثبات شود. پر کردن

 IPS-I-TP-8021استاندارد  -3-4-3.پ

 دو بخش در ارتباط با پایش خوردگی داخلی خطوط لوله است که عبارتند از: شاملاین استاندارد بازرسی 

 نفـت  گـاز،  لولـه  خطوطی داخلی خوردگ) on-line( خط روي ویی صحرا شیپاي برایی راهنما ارائه – اول بخش –

 ی  شگاهیپاال محصوالت و

ي بازدیـد  هـا  روشمجزا تشکیل شـده اسـت کـه شـامل      کامالخطوط لوله از دو بخش  یخوردگ شیپاطورکلی مفهوم   به

بینـی   ارزیـابی و پـیش  و در مجمـوع هـدف هـر دو سیسـتم،     باشـند   گـی آزمایشـگاهی مـی    دي ارزیابی خورها روشمیدانی و 

خواهـد آمـد بـراي دو هـدف مـورد       بـه دسـت  خطوط  یخوردگ شیپابنابراین اطالعاتی که از  در خطوط لوله است.خوردگی 

 استفاده قرار خواهد گرفت.

 یخوردگ نیتسک و دهي کننریجلوگ اقدامات یاثربخش زانیم شیپا •

 خطوطی خوردگ تیریمدي برای اتیعمل یا وی تیریمد اطالعات کردن فراهم •

 یخوردگ بازدارنده مواد عملکردی ابیارز بر هیتک بای شگاهیآزما شیپاي برایی راهنما ارائه - دوم بخش –

 در تدوین این استاندارد از استانداردهاي زیر استفاده شده که جزییات مربوطه در متن استاندارد آمده است.
– 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 مطالبی که در بخش نخست از این استاندارد آمده

 IPS-I-TP-8201استاندارد  -4-4-3.پ

شود.  ا قرارگرفته زیرآب را شامل مییهاي مدفون و  هاي کنترل خوردگی سازه ملکرد سیستمهاي برآورد ع این استاندارد نیاز

چنـین   ات پـایش را کنتـرل نمـود. هـم    تاسیسـ بـرداري و تعمیـر    ثر بودن طراحی، بهرهوتوان م به کمک انجام این برآوردها می

 اند. د نیز در این استاندارد معرفی شدههاي میزانی مورد نیاز هستن هایی که در بازدید ها، تجهیزات و سنجه تکنیک

قابـل اسـتفاده    هـا  آنبوده و در کنار  IPS-CTP-820و   IPS-E-TP-820هاي  ب با استاندارداین استاندارد بازرسی متناس

 در تدوین این استاندارد از استانداردهاي زیر استفاده شده که جزییات 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) 

انـد کـه برخـی از ایـن ضـوابط       از این استاندارد ضوابط و معیارهاي حفاظت کاتـدیک مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      6در بند 

 (مرتبط با پژوهش حاضر) عبارتند از:

هاي مدفون مالك اصلی بـراي پـایش خـوردگی و بازرسـی سیسـتم پـایش        در مورد لوله هاي مدفون: لوله (6-2) –

بندي و نحوه انتخاب نـوع حفاظـت متناسـب بـا      میزان اختالف پتانسیل زمین و خط لوله است. که درجه براساس

 ها نوع خاك نیز از اهمیت برخوردار است. بندي . در این طبقهآمده استمحل در متن استاندارد 

 اند. ي مستغرق در این بند آمدهها لولهمربوط به  مالحظات (6-4) –

هـاي موجــود اســت. در   اي بــا توجـه بــه موقعیـت و حساســیت   هــاي دوره د پیرامــون بازرسـی از ایــن اسـتاندار  7بخـش  

 ترین مـوارد مربـوط بـه محـدوده ایـن دسـتورالعمل در ادامـه بـه         به موارد زیر اشاره شده است که مهم 7هاي بخش  بخش زیر

 اند. طور خالصه آمده 

داري اختالف پتانسیل میان خط لوله و محیط اطراف در نقاط حسـاس: ایـن آمـاربرداري بایسـتی در     آماربر )7-1( –

پارامترهـاي سیسـتم    براسـاس هاي زمـانی   هاي زمانی مشخصی از سیستم حفاظت کاتدیک صورت گیرد. بازه بازه

الکتریسـیته  شامل نوع سیستم حفاظت کاتدیک، ماهیت محیط اطراف خط لولـه، وجـود یـا عـدم وجـود جریـان       

هـاي آنـد گالوانیـک نیـز      گـردد. دوره بازرسـی و آمـاربرداري سیسـتم     سازه، تعیـین مـی   برداري بهرهآزاد و وضعیت 

1- INSPECTION STANDARD FOR MONITORING CATHODIC PROTECTION SYSTEMS (ORIGINAL EDITION DEC. 
1997) 
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 کـه  ایـن ي مشابه موجود در محـل تعیـین شـده و عـالوه بـر      ها سازهسازه مربوطه یا  برداري بهرهتاریخچه  براساس

عـالوه بـر    ضـمنا از یـک مـاه باشـد.     تـر  بـیش شرایط نبایـد   باید داراي دوره بازبینی منظمی باشد، تحت هر الزاما

هـاي تقـاطع خطـوط لولـه بـا خطـوط لولـه قـدیمی یـا           در محل خصوص بهاي، در بعضی موارد   هاي دوره بازرسی

اي نیـز انجـام گیـرد. در ایـن زیـر       دوره اتفـاقی و میـان   صورت  بهنقاطی که در معرض خوردگی قرار دارند، بازرسی 

تقاطع بـا مراکـز آبـی در ایـن دسـته قـرار       (هاي تقاطع  دار شده در محل ي پوششها لولهسی براي بازر بخش دوره

  ماه بیان شده است. 2 )گیرد می

هـاي فلـزي مـدفون: نیازهـا و      آماربرداري اختالف پتانسـیل میـان خـط لولـه و محـیط اطـراف بـراي لولـه         )7-2( –

ع خطوط لوله بـا عـوارض مختلـف در ایـن بخـش مـورد       هاي تقاط دار و محل هاي پوشش مالحظات مربوط به لوله

 اند. بررسی قرار گرفته

 هاي مسلح آماربرداري از سیستم حفاظت کاتدیک بتن) 7-3( –

 1دور از ساحل اتتاسیسآماربرداري از  )7-4( –

 2ها بازرسی یکسوکننده )7-5( –

 بازرسی بستر خطوط لوله )7-6( –

 بازرسی آندها )7-7( –

 آماربرداري جریان الکتریسیته )7-8( –

 هاي بازرسی هدفمند و در مواردي که احتمال شکستگی خطوط و یا هر در بخش هشتم از این استاندارد مالحظات و روش

نشتی وجود دارد، آمده است. در صورت مشاهده هرگونه شرایط غیرعادي یا مشکالتی که احتمال بروز شکست را به همراه   گونه

دوره، براي تعیین دقیق مشکل احتمالی انجام موارد ذکر شده در این بند توصیه شده است.  اي یا میان هاي دوره دیددارند، در باز

 برخی از شرایط غیرعادي عبارتند از:

ي دیشـد  وی ناگهـان  شیافـزا  کننده سو کی یخروجی بازرس انجام هنگام در کهی صورت در افزایش مقاومت مدار: –

 بنـد  در کـار  نیـ ا انجـام  نحـوه  کـه . یافـت  خواهـد  ضرورت مشکل محل و علت یافتن دهد، نشان مدار مقاومت در

 .است شده اشاره کامل طور به) 8-2(

 محـل  در سـرگردان  تهیسـ یالکتر انیـ جر کي یـ برقـرار  احتمـال  کـه ي مـوارد  در جریان الکتریسیته سرگردان: –

-8( بنـد  در انیـ جر نیـ ا منبـع  افتنیـ  يها روش. استي ضرور انیجر نیا محل و علت نییتع دارد وجودی بازرس

 .است آمده استاندارد) 3

 آزمایشات پیوستگی جریان الکتریسیته –

1- Offshore 
2- Rectifiers 
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 هاي گالوانیک مشکالت احتمالی ناشی از نصب ناصحیح آند –

هاي مدفون و یا زیر آب هنگامی کافی و مناسـب خواهـد بـود کـه ترکیبـی از دو سیسـتم        جا که حفاظت کامل لوله از آن

از ایـن اسـتاندارد، آزمایشـات     9دار کردن لوله و سیستم حفاظت کاتدیک آن کامل باشند، در بخـش   وششکنترل خوردگی پ

 اند که عبارتند از: ارائه شده 1هاي مورد نیاز براي تعیین کفایت پوشش لوله و بازرسی

 براسـاس  کـه  اسـت  لولـه  پوشـش یی کارا نییتع مهمي ها روش ازی کی :2لوله پوشش مقاومت نییتع شاتیآزما –

 در لولـه  خـط  از مشـخص  مقطـع  یـک  در ولتاژ و انیجر شدتي ریگ اندازه با پوشش، مقاومت میمستقي ریگ اندازه

 .شود می نییتع محل،

. اسـت  نیـی تع قابـل  زیـ نی سـنج  رایـ م روش کمـک  بـه  پوشـش  عملکـرد یی کـارا  زانیـ م: 3یـی رایم شاتیآزما –

 .شد خواهد نییتع لومتریک طولي ازا بهیی رایم ثابت آن از که شود میی شکل لیتشک به منجر ها يریگ اندازه

 جسـتجو  یـا  و داده صیتشـخ  را مـدفون ي ها لوله پوششي ها یخراب دتوان می روش نیا کمک به: 4رسونیپ روش –

ی خـوب  بـه  لولـه  افراطـ  کـه  اسـت  همراه حیصح پاسخ باي موارد در تنها روش نیا که است حیتوض به الزم. نمود

. باشـد  زیـ ن رطوبـت ي حـاو ي حـد  تای ستیبا شیآزما مورد منطقه در خاك نیچن هم. باشد شده دهیکوب و پرشده

 .است آمده استاندارد B وستیپ در ستمیس نیا از استفاده وي کاربر نحوه رامونیپ تر بیش اتجزیی

ي ادیـ ز حـد  تا و کرده عمل لوله طول در انیجریی رایم براساس ستمیس نیا :C-Scan روش به پوششی بازرس –

 طـول  در کـه  رود یمـ  راانتظـ  پوشـش  ریـ ز در واقـع  لوله از تهیسیالکتر انیجر عبور با روش نیا در. است کیاتومات

 رییـ تغي دارا لولـه  جـداره  پوشـش  کـه ی صورت در. شود کاسته انیجر شدت از لوله جداره مقاومت اثر بر لوله خط

 در انیـ جر شـدت  کـاهش  معمول طور  به. یافت خواهد شیافزا افت نیا سرعت باشدی خوردگ ترك یا و ضخامت

 وجـود  دتوانـ  مـی  بیشـ  نیـ ا بـودن  تـر  بـیش  صـورت  در که کند یمي رویپ کیتمیلگار روند یک از لوله خط طول

 در سـتم یس نیـ ا از اسـتفاده  وي کـاربر  نحوه رامونیپ تر بیش اتجزیی. دانست محتمل را لوله پوشش دری مشکالت

 .است آمده استاندارد B وستیپ

 ازی یکـ  عنـوان  بـه  دیـ بازد نیـ ا رنـد یگ یمـ  قـرار  نیزمـ  از رونیـ ب که لوله خط ازی نقاط مورد در :5یدانیم دیبازد –

 .است مطرح کیکاتد حفاظت ستمیسی بازرس همراه بهی اصلي ها یبازرس

 لولـه  خطـوط  مـورد  در استاندارد براساس و معمول طور  به شیآزما نیا :لوله خط طول در لیپتانس اختالف ثبت –

 مشـکل  بـروز  احتمـال  لولـه  خـط  ازی خاصـ  محـدوده  در کـه ي مـوارد  در. گیرد می انجامي لومتریک یک فواصل در

 .شود انجام زیني متر 5/1 فواصل در است ممکن شیآزما نیا 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 می بند دهم از این استاندارد ضوابط و استانداردهاي مورد نیاز براي ثبت و تحلیل داده

 لوله در برابر خوردگی  خطوط شیپا -5-3.پ

گیرنـد. هـر    وجود دارند که بسته به نیـاز مـورد اسـتفاده قـرار مـی      یخوردگ شیهاي مختلف پا امروزه تعداد زیادي از روش

از قبیـل میـزان کـل خـوردگی، نـرخ خـوردگی، وضـعیت خـوردگی، تعیـین و تحلیـل مـواد             خاصی، اطالعات  یک از این انواع

هـاي فیزیکـی لولـه را بـه دسـت       تولید شده در فرآیند خوردگی و یافتن اثرات تخریب و افـت ناشـی از خـوردگی در پـارامتر    

 دهد. شان میها را ن هاي مختلف و مالحظات مربوط به آن اي از روش خالصه )5-3پ.(خواهند داد. جدول 

 )IPS-I-TP-802هاي پایش خوردگی (استاندارد  ها و تکنیک روش -5-3جدول پ.
 کاربرد ارهایمع و ها سنجه روش

 یخط قطبش
 )قطبش برابر در مقاومت( 

 گیري اندازهیی ایمیالکتروش قطبش مقاومت روش از و الکترود سه یا دو کمک بهی خوردگ سرعت
 شود می

 معمول

 نیا کمک به و شود می محاسبه شده خورده فلز مقداری کیالکتر مقاومت راتییتغ به توجه با یکیالکتر مقاومت
 معمول .است نییتع قابلی خوردگ نرخ روش

 در لوله خطوطي برا حایترج( مرجع الکترود یک به نسبت اژیآل یا فلز یک لیپتانس راتییتغ لیپتانس شیپا
 محدود )انتقال خطوط نه است مناسب تیسا

Corrosion coupon 
 در شده نسبی شیآزما قطعه وزن راتییتغی ابیارز قیطر از معلوم دوره یک دری خوردگ زانیم

 نظر مورد محل
 معمول

 محدود یخوردگ از کنندهي ریجلوگ تجمع یا شده خورده فلزي ها یون تجمعی بررس یلیتحل
 معمول انیجر PH گیري اندازه یلیتحل
 محدود انیجر در ژنیاکس تجمع یلیتحل

 معمول سطحي رو بر ها آن جستجو و ها اشعه نفوذ کمک به درزها و ها ترك افتنی یوگرافیراد
 معمول پاسخ افتیدر و کیلتراسونآ امواج ارسال قیطر از حفره و ترك وجود و فلز ضخامت نییتع کیلتراسونآ

 اغتشاش زانیم شیآزما
 انیجر

 معمول سطحی بررسي برای سیمغناط مخصوص لهیم از استفاده

  قرمز مادون يربرداریتصو
 ی)حرارتي عکسبردار(

 عنوان به سطحیی دماي الگو هیته و سطح تمام ای یداخل سطح ازی نقاطي دما گیري اندازه
 لوله یداخل سطح تیوضع ازی شاخص

 ندرت به

 ال،یس یداخل ها حباب دنیترک ازی ناش لرزش یا و ونیتاسیکاو لیدل به خط بیتخر ،ینشت -الف یصوت بازتاب
 ندرت به شد خواهند شناخته صدا بازتاب بر ها آن اثر قیطر از ها ترك -ب

 ندرت به رمشابهیغي فلز الکترود دو نیب مناسب کیگالوان انیجر صفر مقاومت با آمپرسنج

 کنند می جستجو رای خوردگ ندیفرآ ازی ناشي دیتول دروژنیه گاز دروژن،یه سنجش يها لهیم یسنج دروژنیه
ی میپتروش صنعت در

 است معمولی روش
 سنجش سوراخ

 )sentinel hole( دهد می نشان را باشد دهیرس اتمام بهی خوردگ مجاز حد کهی زمان.  

 یخوردگ شیمدیریت پا -1-5-3.پ

اي کامـل و جـامع از امکانــات    بـه منظـور پـایش خـوردگی خطــوط لولـه موجـود و یـا در حـال ســاخت نیازمنـد برنامـه          

توانـد ضـامن کـاهش     صـورت یکپارچـه مـی     افزاري مورد نیاز است. همچنـین مـدیریت ایـن سیسـتم بـه      تا نرمافزاري  سخت

 حوادث ناشی از خوردگی در شبکه خطوط لوله باشد. اجزاي این مدیریت یکپارچه پایش خوردگی خطوط لوله عبارتند از:
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 مناسبي استراتژ –

 مناسب زاتیتجه –

   انتظار موردی منیا –

 منتخب شیپا روش –

 خصوصیات زیر را داشته باشد:بایستی  یخوردگ شیپااستراتژي یک برنامه جامع و کامل 

 شیپـا  زاتیـ تجه نـوع  و محـل یی شناسـا  موجـود  لولـه  خطـوط ي برا: شده نصب زاتیتجه نوع و محلیی شناسا –

 .بود خواهد ثروم ها ریزي برنامه انجام و ستمیس قوت نقاط وي ها یکاست نییتع دری خوردگ

 بـه  باتوجـه  شیپـا  دوره IPS-E-TP-820 اسـتاندارد  در شـده  ذکـر ي بنـدها  بـه  باتوجـه : شیپـا ي ها دوره نییتع –

 وی بازرسـ ي بنـد  زمـان  جـدول  تـوان  می قیطر نیا از و شده نییتع آني بند طبقه و نظر مورد اتتاسیس ساختگاه

 .نمود نیتدو راي ا دوره شیپا انجام

 بخـش  ضیتعـو ي بـرا  نـه یبه زمـان  ای یـ خـوردگ  وقـوع ی نـ یب شیپـ  در عمـدتا  ها یابیارز نیا: شیپا روندی ابیارز –

 ي:برا فیوظا صیتخص. بود خواهد ثروم راستا، نیا در اقدام هرگونه یا لوله خط دهید بیآس

 شده  نییتع شیپ از برنامه مطابق شیپا اتیعمل انجام از نانیاطم •

 شده ثبت اطالعات بهی دسترس وي ساز رهیذخ  نحوه نیتضم •

 شده نییتعي ها دوره در جزییات پر گزارش ارائه •

 اند. مورد بررسی قرار گرفته IPS-I-TP-802باقی پارامترهاي مدیریت یکپارچه خطوط لوله در استاندارد 

هـاي ایـن دو بخـش     در بخش دوم مالحظات خاصی در مورد برخورد خطوط لوله با مراکز آبی و یا تـداخل حـریم   –

 است. در نظر گرفته نشده

 انتخاب روش پایش -2-5-3.پ

، بایستی با توجه به هـدف و محـل نصـب یـا     دهد میاطالعات محدود و خاصی در اختیار قرار  ی،هر روش که اینباتوجه به 
، روش مناسب انتخاب گردد. گـاه نیـز بـراي کسـب اطالعـات مـورد نیـاز اجبـار بـر اسـتفاده از چنـد نـوع             استفاده از سیستم

جدیـد و یـا تغییـرات مشخصـات      وقعیتی وضعیت سیستم در یک مکه هدف شناسای اینخواهد بود. بسته به  سیستم پایش
ي مختلف و اطالعات متفاوتی براي تعیـین روش مـورد نیـاز هسـتند. امـا در      ها باشد، روششناخته شده  سیستم در موقعیت

 در موارد زیر خالصه نمود. توان میمجموع اطالعات مورد نیاز در شرایط مختلف براي انتخاب سیستم پایش را 
 .شوندي ریگ اندازهی ستیبا تر یطوالن بازه دری برخ و زمان ازی کوچک بازه در اطالعات ازی برخي: ریگ اندازه انزم –

 عیـ توز یـا  و مانـده  بـاقی  ضـخامت  ،ینـرخ خـوردگ   ایـ  یکـل خـوردگ   لیـ قب از: آمد خواهند دست  به کهی اطالعات –

 یداخل سطح دری خوردگ

 راتییتغ به پاسخ سرعت –
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 است طیمحی خورندگ زانیم شینماي برا شکل نیبهتر که: لوله اطراف طیمح رفتار با ارتباط –

 نظر مورد طیمح در انجام تیقابل –

 لوله داخل الیس به توجه با محتملی خوردگ نوع –

 جینتا حیتوض و ریتفسي دشوار زانیم –

 شیپاي تکنولوژ سطح –

 ارائه شده است؛) 6-3هاي پایش خوردگی خطوط لوله در جدول (پ. اي از مشخصات روش چکیده –

 )IPS-I-TP-802هاي پایش خوردگی خطوط لوله (استاندارد  روش مشخصات -6-3جدول پ.

 پاسخ زمان یخروج اطالعات نوع يریگ اندازه زمان روش
 رییتغ به

 یخوردگ نوع انجام قابل طیمح

 یعموم ها طیمح تمام متوسط یکلی خوردگ يا لحظه یکیالکتر مقاومت
 یعموم تیالکترول عیسر یخوردگ نرخ يا لحظه یقطب مقاومت

 صیتشخ وی خوردگ تیوضع يا لحظه لیپتانس گیري اندازه
 موضعی ای یعموم تیالکترول عیسر یخوردگ نرخ میرمستقیغ

 کیگالوان گیري اندازه
 بدون آمپرسنج(

 )مقاومت
 موضعی ای یعموم تیالکترول عیسر یخوردگ تیوضع يا لحظه

 عیسری لیخ یلیتحلي ها روش
 کل وی خوردگ تیوضع

 تحت ستمیس دری خوردگ
 يریگ اندازه

 یعموم ها طیمح تمام عیسر معموال

 صیتشخ و ترك گسترش يا لحظه یصوتي ها روش
 ونیتاسیکاو عنو هر عیسر ینشت

 ون،یتاسیکاو ترك،
 یشدگ سوراخ و یابی نشت

 موضعی یخوردگ نوع هر آهسته یدگید بیآس عیتوز عیسر نسبتا یحرارت گیري اندازه

 ينور زاتیتجه
ی دسترس بودن ایمح صورت در

 صورت نیا ریغ در ع،یسر
 آهسته

 موضعی ها طیمح تمام آهسته یدگید بیآس عیتوز

 به وي ا مشاهده
 )gages( درجه کمک

 هنگام کار شروع ازمندی،ن آهسته
 است خط شدن خاموش

 نرخ وی دگید بیآس عیتوز
 موضعی ای یعموم ها طیمح تمام آهسته یخوردگ

Corrosion coupon 
 در دیبای طوالن زمان مدت

 باشد طیمح معرض
 نحوه وی خوردگ نرخ متوسط

 شدن خورده
 موضعی ای یعموم ها طیمح تمام آهسته

ي ها روش
 وجود یا مانده باقی ضخامت عیسری لیخ کیلتراسونآ

 ها حفره و ها ترك
 موضعی ای یعموم ها طیمح تمام آهسته نسبتا

 آهسته نسبتا یخوردگ کل يا لحظه یا عیسر دروژنیه نفوذ
 ها تیالکترول یا داغي گازها

 اکسنده ریغ
 یعموم

 محافظ يها سوراخ
Sentinel holes 

 آهسته مانده باقی ضخامت آهسته
 در حایترج ها، طیمح تمام
 یعموم بخار یا گاز حاملي ها لوله

 ها طیمح تمام آهسته یخوردگ عیتوز آهسته نسبتاً یوگرافیراد
 و حفره وجود احتمال
 ها یخوردگ ترك
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 پایش منابع آب در معرض خطر نشت آلودگی -6-3.پ

هاي احتمـالی و پنهـان در خطـوط لولـه واقـع در حـریم        در پایش منابع آب با ریسک باال، پایش به منظور اطالع از نشت

تغییـرات پارامترهـاي کیفـی آن    اي و مـنظم صـورت گرفتـه و رونـد      صـورت دوره   صورت خواهد گرفت. این پایش بایستی به

ثبت و بایگانی گردد. در مرحله پس از نشت و وقوع آلودگی نیز، پایش منبـع آبـی در فـاز اول بـراي تعیـین شـدت آلـودگی،        

 گیرد.   هاي تسکینی صورت می و در فاز سوم براي هدایت فعالیت يساز در فاز دوم براي تعیین اثربخشی اقدامات پاك

 نجش در آبترکیبات نفتی مورد س -1-6-3.پ

شناسـایی   ،٢هـاي پلـی آروماتیـک    هیدروکربن و ١هاي نفتی گیري تحت عنوان کلی هیدروکربن ترکیبات نفتی مورد اندازه

ییـد سـالمتی و   اهـا در ت  گیـري آن  ، اندازه3ترین مواردي که بر اساس آخرین استانداردهاي جهانی مهم .شوند گیري می و اندازه

انـد. ایـن ترکیبـات عمومـا شـامل مـواد سـمی و خطرنـاکی از          ارائه گردیده )7-3پ.( پاکی آب ضروري است، به شرح جدول

 باشند. ها می قبیل بنزن، تولوئن، نفتالن، آنتراسن و مشتقات آن

 گیري هاي نفتی مورد اندازه ترین ترکیبات پلی آروماتیک هیدروکربن مهم -7-3جدول پ.

 نیالت نام یفارس نام فیرد  نیالت نام یفارس نام فیرد

 Fluorantene فلورانتن Naphthalene  9 نفتالن 1
 Pyrene رنیپ m-Naphthalene  10 نفتالن-لیمت 2
 B(a)Anthracene آنتراسن e- Naphthalene  11 نفتالن لیات 3
 Chrysene زنیکر Acenaphthylene  12 لنیاسنفت 4
 B(k)Fluoranthene فلورانتن Acenaphthene  13 )k(B اسنفتن 5
 B(b)Fluoranthene فلورانتن Florene  14 )b(B فلورن 6
 B(a) Pyrene رنیپ 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 متناسـب بـا شـرایط اسـت.      برداري و انجـام آزمایشـات هـدف    نکته مهم در تمامی مراحل پایش نشت آلودگی، نمونه

هـاي پـایش کیفـی     یـا دسـتورالعمل   4ASTMهـاي متعـددي از قبیـل     برداري از منابع آب بایستی بر مبناي اسـتاندارد  نمونه

هـا   ترین مواد معرف حضـور نفـت در آب بـه همـراه مقـادیر حـداقل آن       ها صورت بگیرند. برخی از مهم ها و یا دریاچه رودخانه

 اند. هاي شرب، صنعت و کشاورزي نیز در این دستورالعمل مورد بررسی 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 کنترل آلودگی نفتی)(استانداردهاي پایش کیفی منابع آب جاري و مخازن -3-6-3.پ

تحـت عنـوان    سازمان برنامه و بودجـه کشـور   551شماره  ضابطهتواند براساس  ها می پایش کیفی مخازن سدها و دریاچه

بـرداري بـراي    هـاي نمونـه   انجـام بگیـرد. در ایـن نشـریه روش     »دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سـدها «

هـاي   چنـین مالحظـات و دسـتورالعمل    الزم آمـده اسـت. هـم    بـرداري و آزمایشـات   پایش شیمیایی آب به همراه دوره نمونـه 

تحــت  ســازمان برنامــه و بودجـه کشــور  522ي  ضــابطه شـماره هــاي جـاري نیــز در   هــا و آب مشـابه، مربــوط بــه رودخانـه  

کلیـه مـوارد الزم    بـه  هـا  قابل استفاده است. در این دستورالعمل »هاي سطحی (جاري) دستورالعمل پایش کیفیت آب«عنوان

 موارد زیر اشاره شده است: بیلاز ق

 برداري نحوه نمونه –

 برداري با توجه به حساسیت منبع دوره بازگشت نمونه –

 ها براي ثبت روند داري داده نحوه بایگانی و نگه –

 مقادیر شاخص بسته به مصارف وابسته به منبع   –

 گیري آب ي نمونهها روش -4-6-3.پ

 باشد: ، فیزیکی میکروبیولوژیکی و رادیولوژیکی به ترتیب زیر میگیري آب براي تجزیه شیمیایی هاي نمونه ترین روش معمول

 اي (ناپیوسته) گیري لحظه نمونه - »الف«روش  –

 گیري مرکب نمونه - »ب«روش  –

 گیري مداوم (پیوسته) نمونه - »ج«روش  –

گیـري از منـابع آب بـه منظـور انجـام پـایش کیفـی و تعیـین ترکیبـات           اي از اسـتاندارد نمونـه   موارد اشاره شده خالصـه 

اسـت. ایـن    گیـري تعیـین شـده    ي نمونهها روشدر این استاندارد اصول مشخص براي یکنواخت کردن شیمیایی در آن است. 

گیـري کـه در    واژه نمونـه .مـوارد خـاص نیـز کـاربرد خواهـد داشـت       در احتماالبوده و  اجراکار در مقیاس عمومی قابل  ردستو

 ه کار رفته مطابق تعریف زیر خواهد بود:این استاندارد ب

 ».باشد نظر مورد ماده کل گر انینما که ماده ازی قسمت آوردن دست به از است عبارتي ریگ نمونه«

 :نمونه است آوري جمعاین استاندارد شامل سه دستور کار براي 

باشد که فقط معـرف خصوصـیات آب در    اي، از یک محل به خصوص می آوري نمونه لحظه براي جمع »الف«روش  –

 باشد.  هاي رادیولوژي مناسب می هاي باکتریولوژي و برخی آزمون گیري است. این روش براي آزمون زمان نمونه

هـاي نمونـه در فواصـل     تباشـد کـه قسـم    مـی  خصـوص   بهآوري نمونه مرکب از یک محل  براي جمع »ب«روش  –

ي مختلـف یـک منبـع    هـا  مکـان آوري مقادیر آب از  تواند از جمع شود. نمونه مرکب می زمانی مختلف گردآوري می

 هاي مختلف تشکیل گردد. هاي مختلف در زمان اي از آب گردآوري شده از محل و یا مجموعه
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گـردد کـه بـراي     گیـري انجـام مـی    نمونـه  گیري مداوم (پیوسـته) از یـک و یـا چنـد ایسـتگاه      نمونه »ج«در روش  –

 باشد. هاي تجزیه مداوم آب مناسب می دستگاه

 نکات مهم -5-6-3.پ

گـر خصوصـیات واقعـی منبـع اصـلی باشـد و        گیري به دست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایـان  هدف از نمونه

تنـاوب   ،گیـري  زمـان نمونـه  ، گیـري  نـه نقاط نمو ین عوامل اساسی که براي رسیدن به این مقصود الزم است عبارتند ازتر مهم

 .گیري قواعد عمومی زیر باید به کار رود در هر روش نمونه .و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش ،گیري نمونه

 .است گرفته انجام برداشت عمل محل آن از که باشندي ا نقطه در موجود تیوضع دهنده نشان دیبا ها نمونه –

 روش در نظـر  مـورد  تعـداد  بـه  آزمـون ي ریدپـذ یتجد امکـان  که  ينحو به باشند مناسب حجمي دارا دیبا ها نمونه –

 .گردد فراهم مربوط آزمون

 رییـ تغ عـدم  تـامین ي برا الزمي ها مراقبت که گردد نقل و حمل وي بند بسته آوري، جمع روش طبق دیبا ها نمونه –

 .باشد شده اعمال آن مورد در شگاهیآزما در هیتجز مرحله تا نمونه ژهیو اتیخصوص و باتیترک در

 يا لحظهي ریگ نمونه - »الف« روش -

 کاربرد دامنه 

o مخـازن،  هـا،  انوسیـ اق هـا،  دریاچـه  کوچک،ي نهرها و ها چشمه ها رودخانه ها، چاه« مانندی منابع آب ازي ریگ نمونه 

 تحـت ي هـا  یصـاف  و هـا  بـرج  بخار،ي مولدها د،یتول و هیته مخازن و ظروف آب،ي مجار وی رسان آب شبکه خطوط

 ی.کیولوژیراد یا وی کیولوژیباکتر ،یکیزیف ،شیمیاییي ها آزموني برا »جو فشار ریز یا و ادیز فشار

o استي بردار نمونه زمان و محل در موجود تیوضع و طیشرا گر انینما تنهاي ا لحظه نمونه کی. 

 يریگ نمونه مدت و تناوب 

ماننـد  (کشی شده از یـک منبـع بـزرگ آب     به منظور برآورد صحیح و منطقی از ترکیب آب خام جاري در یک شبکه لوله

اي و یـا تغییراتـی    باشد. بـراي پیشـگیري از تغییـرات درون لولـه     اي که به قدرکافی از ساحل دریاچه دور می دریاچه) در نقطه

طـالع از  اآب ممکـن اسـت ایجـاد شـود و بـاالخره بـه منظـور کسـب          هـاي فرعـی   که به دلیل نفوذ فاضالب به داخل شـبکه 

 باشد. گیري انفرادي با زمان تناوب طوالنی مانند هر دو هفته و یا ماهیانه کافی می تغییرات فصلی در کیفیت آب، نمونه

زمـان تنـاوب   از نزدیک خط ساحلی چنین منبـع آبـی و یـا رودخانـه برداشـته شـود، بایـد داراي         ها نمونهکه   در صورتی

آن بسـیار مهـم اسـت     مصـرف تري از تغییرات حاصل در ترکیب آب را کـه در   هر روزه باشد تا بتوان اطالع دقیق مثالتر  کوتاه

 .به دست آورد
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 حرارت درجه میتنظ 

o سـرد  چیمـارپ  کمـک  بـه ی سـت یبا شـوند  مـی  برداشـته  طیمحـ ي دما از باالتر حرارت درجه در ها نمونه که یهنگام 

 .دیرسان طیمح حرارت درجه به را آن حرارت درجه کننده

o نیچنـ  اسـت، ی طـ یمح حـرارت  درجـه  از ریـ غي گـر ید حرارت درجه میتنظ به ازین آزموني ها روش ازی بعض در 

 .داد انجام آن بودن مشخص صورت در دیبا رای میتنظ

 معلق ذرات: 

o ي دارای اصـل  منبـع  در موجـود  آب کـه   یصـورت  در و شود می برداشته معلق ذرات کردن جدا بدون معموال ها نمونه

ی نسـب  طـور   بـه  کـه  برداشـت ي طـور  دیـ با را نمونـه  باشـد  وستهیپ هم به معلق مواد یا و دیکلوئ صورت  بهي مواد

 .باشد زین مواد نیا گر انینما

 نمونه حجم 

 .دارد تیارجح از نمونه تریل چهار برداشتنی ول ،رسد یم نظر بهی کاف نمونه تریل دو برابر حداقلی حجم

 يریگ نمونه محل 

 روباز منابع -الف

o شود برداشته آبی سطحي ها کف از دینبا نمونه. 

o قیـ دق محـل  حیتشـر  آب،ي هـا  تـوده  ریسـا  و مخـازن  ،هـا  دریاچه نهرها، تیوضع در عیوس راتییتغ وجود لیدل به 

 یکنواخـت  تقریبـا  صـورت  بـه  کـه  شود مخلوطي ا گونه به رودخانه آب که یهنگام و نداشته امکاني ریگ نمونهي برا

ـ . بـود  خواهـد  مناسـب  شـود  برداشـته  آبی عرضـ  مقطع از نقطه هر از کهي ا نمونه د،یدرآ  و نهرهـا  مـورد  دری ول

 معمـوال  و اسـت  اجیـ احتي تـر  بـیش  نمونـه  تعداد به ندارد وجود آب شدن مخلوط احتمال که بزرگي ها رودخانه

 .شوند می برداشتهی محل هر در رودخانه مقطع سطح یک مختلف عمق و عرض در ها نمونه نیا

o و رودخانـه  انشـعاب  از تـر  پـایین  راي ریـ گ نمونـه  محل ،یمحل طیشرا قیتطب و ازین مورد اطالعات گرفتن نظر در با 

 عمـل  نیـ ا چـه  چنـان . باشـد  گرفتـه  صـورت  کامـل  اخـتالط  که دیکن انتخابي ا فاصله بای آلودگ هیتخل محل یا

 انشـعاب  محـل  از نیچنـ  هـم  وی آلـودگ  سرچشـمه  یا و رود انشعابي باال ازي ریگ نمونه است بهتر نباشد، مقدور

 محـل  از تـر  پـایین  لـومتر یک 5/4 تـا  5/1 حدود دري ا فاصلهی کل طور  به .ردیپذ صورتی آلودگ سرچشمه یا و رود

 ).باشد نداشته قرار فاصله نیا دری مهم اتتاسیس کهی صورت در( استی کافی آلودگ یا و انشعاب

o شـده  واردي هـوا  تـا  کـرد  آوري جمـع  آبشار یا و سد ردستیز از دورتر لومتریک دو حداقل فاصله در دیبا را ها نمونه 

 مشـابه،  منـابع  ریسـا  یـا  و اچـه یدر مخـازن،  ازي ریگ نمونه هنگام در .باشد داشته را خروجي برای کاف زمان آب در
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 کوچـک ي هـا  انیـ جري ورود منـاطق  مانند باشد ینمی اصل منبع معرف که ییها هیناح ازي ریگ نمونه از است الزم

 کـه ی صـورت  در مگـر  کـرد ي خـوددار  اسـت  دیشـد  راتییـ تغي دارا کـه ی سـاحل  مناطق یا و آب راکد مناطق آب،

 .باشدي ریگ نمونه برنامه از یجزئ نقاط، نیچنی محل طیشرا و تیوضع اثر نییتع

o نقطـه  از قبـل  آب بـات یترک دری احتمـال  راتییـ تغ تـا  شود برداشته نمونهي تعداد آب منبع هر از است تر مطلوب 

 .گردد نییتعي ریگ نمونه نهایی

 دهیسرپوشي ها انیجر -ب

o ي هـا  دسـتگاه  و فشـار  تحـت ي هـا  یصـاف  مخـازن،  ،يمجـار  ،یکشـ  لولـه ي هـا  شـبکه  دري ریگ نمونه نقاط انتخاب

 و هـا  رکننـده یتبخ ،یسـطح ي کندانسـورها  ،یمعـدن  مواد ازي عار آب هیتهي ها دستگاه آب، شیمیایی کننده سبک

 آن، شـکل  و واحـدها  از یـک  هـر  گـرفتن  قرار تیموقع ،یکش لولهی چگونگ تیرعا بهی بستگ کندانسوري ها لوله یا

 دیـ با و داشـته  واحـد  از آب انیـ جر عبـور  سـرعت  و دهد می رخ آب خروج و ورود نیماب کهی راتییتغ و تیخصوص

 .باشد رفتهیپذ انجامی خوب به محل در کردن مخلوط عمل که دیآ یم دست بهی هنگام معرف نمونه کرد دقت

o بـه  تـوان  مـی  داد، خواهـد  قـرار  دسـترس  در را آب عایسـر  کـه  اتصاالت ازی یک یا و ریش ازی کش لوله شبکه یک در 

 لولـه  دیـ با نباشـد ی کـاف  آب انیـ جر شـدت  کـه ی صـورت  در. نمـود  استفاده مناسبي بردار نمونه محل یک عنوان

 لولـه  قطـر  درصـد  25 حـدود  در( شـود  افـزوده  انیـ جر شـدت  تا برد فرو آب لوله داخل دری مسافت راي ریگ نمونه

 )متر میلی 100 تا حداکثر

 نمونه حامل ظروف 

o آثـار  و نماییـد  زیـ تم کیسـولفوکروم  داغ محلـول  بـا  سـپس  و شسته زکنندهیتم مواد با ابتدا راي ریگ نمونهي بطر 

 اثـر  کـردن  برطـرف ي بـرا  سـپس  وی کشـ  آب شـده  ریـ تقط دو بـار  مقطر آب توسط را ظرف در زکنندهیتم محلول

 خاتمـه  در. دیـ ده شستشـو  کیـ ترین دیاسـ  قیـ رق محلول با کرومات مانده باقی در موجودی احتمال نیسنگ فلزات

 .شود خشک دیبگذار و کردهی کش آب شده ریتقط دو بار مقطر آب با را ها يبطر

o غلظـت  جـاد یا تـا  میسد وسولفاتیتي مقدار باشد، کلر مانده باقیي حاو شده برداشته نمونه در آب که  یصورت در 

ي بعـد ی مصـرف  مـواد  بـا  وسـولفات یت کـه ی حـالت  دری ول .دیکن اضافه نمونه هر به تریل در گرم یلیم 100ی بیتقر

 .  کرد حذف را مرحله نیا توان می کند مزاحمت و اختالل جادیا احتماال

o و دیبپوشـان  شـدن  آلـوده  ازي ریجلـوگ ي بـرا  )یومیـ نیآلوم(ي فلـز  ورق با راي بطر گردن و سر و بسته راي بطر در 

 گـراد  یسـانت  درجـه  121 حـداقل ي دما با وکالوات یا و گراد یسانت درجه 170 حداقلي دما با خشک داغي هوا در

 .دیکن زهیاسترل قهیدق 15 مدت به
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o یـک  سـپس  و کـرد  شـل ی کمـ  آنی احتمـال  دنیـ ترک ازي ریجلوگي برا راي بطر پوش در دیبا مدت نیای ط در 

 .دیده قراري بطر دهانه جداره و يا شهیش در نیب مینیآلوم ورق از نوار

 

 

 نمونه انتقال وي گذار برچسب 

 بـر  یـا  و اسـت  شـده  مـات  و زده سـمباده  نوشـتن  جهت قبال که شهیش ازی قسمتي رو بر را ریز مشروحه اطالعات -الف

 :دیسیبنو ظروف به متصلي کاغذ یا وي ا پارچه برچسب یا و دار چسب برچسب کی يرو

o نمونه شماره 

o يریگ نمونه زمان و خیتار 

o نمونه منبع 

o شـده  برداشـته  نمونـه  کـه  نقطه همان از آن کمک بهي گرید فرد که يطور  به کامل، جزییات باي (ریگ نمونه نقطه 

 ).بردارد رای دوم نمونه بتواند است

o يریگ نمونه لهیوس در الیس انیجر سرعت و حرارت درجه 

o نمونه حرارت درجه 

o شده افزوده محافظ مواد مقدار و نوع 

o صحراییي ها آزموني (ریگ نمونه محل در شده انجامي ها آزمون جینتا( 

o ریگ نمونهي امضا 

 م،یسـ  بـا  را آن ونقـل  حمـل  نیحـ  در نمونه تراوش ازي ریجلوگي برا و کرده محکم خود محل در را نمونه ظروف در -ب

 .  دیببند سمانیر یا و نوار

o درصـد  یـک  معـادل ی حجمـ  نمونه از نظر مورد حجم با آن کردن پر از پس که باشدي ا اندازه به دیبا نمونه ظروف 

 باشدی خال عیما انبساط جهت آن تیظرف از

 جداگانـه ي هـا  محفظـه ي دارا جعبـه  نیـ ا کـه  شـود  انجـام ی) چوب حایترج( جعبه در دیبا نمونه ظروف نقل و حمل -ج

 مـواد  یـا  و نمـد  شـده،  مچالـه  کاغـذ  بـا  نمونـه  ظـرف  اطـراف  در آني فضـا  هیبق و بوده نمونه ظروف از یک هري برا

 یـا  وی کیپالسـت  فـوم  یـا  و اره خـاك  ،يفنـر ي ها رهیگ لهیوس به خود محل در نمونه ظرف یا و شده پري گرید مشابه

 .شود مستقر آن مشابهي مواد

 متصـل  آن بـه  برچسـب  یـا  و کـارت  توسـط  یا و نوشته جعبه ظرف دو در واضح طور  به را رندهیگ و فرستندهی نشان - ه

 :مانندي اخطار وی حیتشري ها برچسب لزوم صورت در و دیکن
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 زدن یـخ  از« عبـارت  ردسـ  يهـوا  در و ،»بـاال  بـه  رو قسـمت  نیا« ،»شود حمل با دقت« ،»شهیش« ،»عیما« ،»یشکستن«

 .دیبچسبان آني رو بر دیآ یم در منجمد صورت  به عمدا کهیی ها نمونه ياستثنا به زین را ،»شودي ریجلوگ

 تجزیه، تحلیل و تفسیر نتایج و مقایسه با مقادیر استاندارد -6-6-3.پ

شـاخص آلـودگی در نظـر     عنـوان   بـه را  1هـا  PAH المللـی ترکیبـات متفـاوتی از    منابع و مراجـع مختلـف داخلـی و بـین    

انـد کـه از    شناسـایی و معرفـی گردیـده    تاکنون PAHبا توجه به منابع و مراجع معتبر مذکور بیش از یکصد ترکیب  .گیرند می

شـده   بـرده  نـام هـاي آلـودگی نفتـی در منـابع و مراجـع اسـتاندارد        ین شاخصتر مهمعنوان   بخشی از ترکیبات به ها آنمیان 

 است.

 1053شـماره   داتحادیـه اروپـا، سـازمان بهداشـت جهـانی و اسـتاندار      استاندارد حفاظت محیط زیست آمریکا، اسـتاندارد  

اسـتانداردهاي معتبـر جهـت مقایسـه نتـایج آزمایشـات        عنـوان   بـه نـد  توان مـی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران،  

اغلـب اسـتانداردهاي مـذکور و از جملـه      کـه  ایـن ي برداشتی از منبع آب مورد نظر، مورد استفاده واقع شوند. توضـیح  ها نمونه

در لیتـر   گـرم  میلـی  0002/0را برابـر   PAHsموسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران حـداکثر مقـدار       1053استاندارد 

 اند. اعالم نموده

 

 

1 -Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ( آروماتیک هاي پلی هیدروکربن ) 

 

                                                 



 

 4پیوست 4

 يپاکساز يابزارها و ها روش یمعرف

 آب منابع يها میحر از ینفت مواد





وش یمعرف - 4 وستیپ زارها و ها ر د يپاکساز ياب ع يها میحر از ینفت موا  239 02/02/96    آب مناب

ت  س و ی  آب منابع يها میحر از ینفت مواد يپاکساز يابزارها و ها روش یمعرف - 4پ

 و پاکسازي مواد نفتی آوري جمعي ها روشتشریح  -1-4.پ

 ي فیزیکیها روش -1-1-4.پ

 1ییابی طبیعی توسط محیط طبیعباز -1-1-1-4.پ

 هدف -

ي آن منطقـه، یـا فقـدان روش اثبـات شـده مناسـب       ها ویژگیمحیط زیست با توجه به  تر بیشبراي جلوگیري از تخریب 

 .شود مین جایی نفت از محل آلوده شده انجام همنطقه آلوده، هیچگونه فعالیتی براي جاب سازي پاكبراي 

 تشریح روش -

تـا   گیـرد  مـی قـرار   اي دورهي هـا  ارزیـابی . فقط منطقه آلوده شـده مـورد   شود میجایی نفت انجام ن ههیچ اقدامی براي جاب

 .نفت در آن بررسی شود اتتاثیرمیزان 

 نوع منبع آبی -

 .این روش در تمام منابع آبی قابل استفاده است

 ارد استفادهمو -

 یا مناطق با دسترسی محدود، در مناطق دورافتاده •

عنـوان مثـال در نشـت بنـزین کـه        ها باشد (بـه  تر از سایر روش هنگامی که نرخ پاکسازي و بازیافت طبیعی سریع •

 سرعت تبخیر باالیی دارد)

 .هنگامی که حجم نشت کم باشد •

 تر باشد. ماندن مواد نفتی بیش یهاي پاکسازي از باق منفی روش ثرهايدر مواردي که ا •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

هـاي در معـرض    این روش در مواردي که تردد موجودات زنده در اطراف محیط آب زیاد بوده و یـا احتمـال اسـتفاده گونـه    

 د بسیار مضر باشد.توان میخطر از آب وجود دارد 

 محیطی اثرات زیست -

 .محیطی نفت است به اندازه اثرات زیست

1- Natural Recovery 

 

                                                 



ت     02/02/96 240 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 1صحراییي تجاري و ها بوم يکارگیر هب -2-1-1-4.پ

 هدف -

دادن، انحـراف مسـیر یـا سـد کـردن مسـیر حرکـت         ، تغییـر مسـیر  محدود کردنکنترل حرکت نفت آلوده بر سطح آب با 

 هاي نفتی است. لکه

 تشریح روش -

اي کـه مـانعی در مسـیر حرکـت نفـت       گونـه  بـه   )،Boomدر این روش با قرار دادن ابزارهاي شناور مخصوصی به نام بـوم ( 

نماینـد. بـراي    آوري آن در یـک منطقـه خـاص مـی     آب باشد، اقدام به محدودسـازي گسـترش نفـت و جمـع    شناور در سطح 

گیرند که مانع حرکت نفـت بـر روي آب شـده و نفـت تـا       اي قرار می محدود کردن مسیر حرکت لکه نفتی این ابزارها به گونه

اي قـرار   ن منـاطق حسـاس، ایـن ابزارهـا بـه گونـه      شود. براي جلوگیري از آلوده کـرد  آوري در آن منطقه محدود می زمان جمع

تـر بـوده    چنین این ابزار براي انتقال نفت به مناطقی کـه جریـان آب آرام   گیرند که سبب تغییر مسیر لکه نفتی گردند. هم می

 شوند.   تري به آن منطقه وجود دارد، استفاده می و یا امکان دسترسی راحت

 نوع منبع آبی -

شـود   تـر  بـیش  متـر بـر ثانیـه    4/0دارد. هنگامی که سرعت جریان آب از  کارگیري بهبع آبی قابلیت این روش در تمام منا

 شود.   استفادههاي سریع باید  در آب گذاري بومي ها تکنیکاین روش کارایی نخواهد داشت. در این صورت از 

 موارد استفاده -

هـاي بـه مراقبـت و     بـوم . براي بازیافت مواد نفتی از آب نیازمندند ها بومنفت به کمک  آوري جمعي ها روشتمامی  تقریباً

در حـین عملیـات بایـد خـارج      ها آنهاي جمع شده در پشت  مثال نخاله عنوان  بهویژه در حین استفاده نیازمندند.  داري نگه

د توانـ  مـی مقـادیر زیـاد   گیرنـد چـرا کـه جمـع شـدن بنـزین در        بنزین مورد استفاده قرار نمی آوري جمعبراي  معموال شوند.

نشـانی بـراي    خطرناك باشد. اما در صورتی که سالمت عمـومی در خطـر باشـد ایـن روش بـه همـراه اسـتفاده از فـوم آتـش         

 بنزین نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آوري جمع

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

بایـد بـه نحـوي بـه کـار       ها بومچنین  با اثرات منفی زیادي همراه نیست. هم ها بومنقاط نصب مهارهاي  داري نگهنصب و 

بایسـتی   هـا  بـوم چنـین تـردد بـه محـل نصـب       نامناسب مواد نفتی باعث تشدید بحران نشود. هم آوري جمعگرفته شوند که 

 منطقه داشته باشد. وحش اتیححداقل تداخل را با 

1- Booming 

 

                                                 



وش یمعرف - 4 وستیپ زارها و ها ر د يپاکساز ياب ع يها میحر از ینفت موا  241 02/02/96    آب مناب

 یطیمح ستیزاثرات  -

 افراد بر سطح آب کنترل شود، اثرات این روش بسیار کم است. اگر روند فعالیت و تردد

 1گیر گیر، سرباره هاي کف استفاده از پمپ -3-1-1-4.پ

 هدف -

 نفت شناور بر روي سطح آب (با توجه به اختالف جرم حجمی آن با آب) کردن جمع

 تشریح روش -

گیـري وجـود    فـاوت از ابزارهـاي کـف   نـوع مت  5گیرنـد.   براي این منظور ابزارهاي مکانیکی مخصوصی در سطح آب قرار می

یـا بـر روي    صـورت مجـزا در سـاحل،     توانند به این ابزارها می فیوژ، غرقاب و نواري.یدارند که عبارتند از: آبگردان، مکنده، سانتر

کشتی در آب و یا به تنهایی در روي آب به فعالیت بپردازنـد. بـراي جمـع کـردن نفـت توسـط ایـن ابزارهـا، ابتـدا نفـت بـا            

هـاي مخصـوص هـدایت     ها در یک منطقه جمع و محدود شـده و سـپس بـا کمـک ایـن ابـزار بـه درون تانـک         تفاده از بوماس

آوري خواهـد شـد. بنـابراین بـراي      آوري شده، مقدار زیادي آب آلوده به نفت نیز جمع شود. در این روش همراه نفت جمع می

 نظر گرفته شده باشد. آوري شده باید محل مناسبی در داري و تصفیه نفت جمع نگه

 نوع منبع آبی -

هـاي درختـان سـبب عبـور      این روش در تمام منابع آبی قابل استفاده است. موج، جریان تند آب، گیاهان شـناور و کنـده  

 .دهند میشده و کارایی این روش را کاهش  ها بومنفت از 

 موارد استفاده -

 .کردن در یک نقطه باشد هنگامی که مقادیر قابل توجهی از مواد نفتی قابل جمع

شود. امـا در صـورتی کـه سـالمت عمـومی       آوري بنزین به کمک این روش، معموال به دلیل مخاطرات آن انجام نمی جمع

 آوري بنزین نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نشانی براي جمع در خطر باشد این روش به همراه استفاده از فوم آتش

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 .منطقه نداشته باشد وحش اتیحفت و آمد به محل عملیات بایستی تداخلی با ر

 یطیمح ستیزاثرات  -

 .اگر روند فعالیت و تردد افراد بر سطح آب کنترل شود، اثرات این روش بسیار کم است

1- Skimming 
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 ها و اسکیمرها آوري نفت نشت شده شامل بوم استفاده از تجهیزات جمع -1-4پ.شکل 

 1غشاها و ها جداکننده از ستفادها -4-1-1-4.پ

 هدف -

 جلوگیري از ورود نفت به یک منطقه حساس و یا هدایت جریان نفت به یک محدوده مشخص

 تشریح روش -

هـاي   فـنس  نـد خـاك،  توان مـی  . ایـن عامـل جداکننـده   شوند میمانع عبور نفت از یک محل مشخص  معموالموانع فیزیکی 

دسـت ضـروري بـود و یـا جریـان آب زیـاد باشـد از سـدهاي          آب پـایین  تـامین و یا یک کانال باشند. هنگامی کـه   ،دار سوراخ

 .شود میزیرگذرنده (در جریان آرام) یا سدهاي روگذر شونده استفاده 

 نوع منبع آبی -

چنـین بـراي    م. هـ شـود  مـی هـاي بسـته از ایـن روش اسـتفاده      ي خشک، نقاط کـم عـرض در محـدوده   ها درهدر نهرها و 

نیـز ایـن روش بـه کـار      شـوند  مـی یی ریختـه  هـا  تاالبیا  ها دریاچهنهرهایی که به  ها دهانهجلوگیري از گسترش آلودگی در 

 .شود میگرفته 

 موارد استفاده -

 کند هنگامی که جریان مواد نشت یافته نقاط حساس را تهدید می

ترین اسـتراتژي بـراي دور نگـه داشـتن مـواد نشـتی از نقـاط        رثومدر صورتی که مانع ایجاد شده تخریب نشود، این روش 

 حساس خواهد بود.

1- Barrier/Berm 
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 هاي بیولوژیکی محدودیت -

دسـت   نیـاز آبـی پـایین    نچنـی  هـا باشـد. هـم    تا حد امکان محل ایجاد مانع بایستی درو از نقاط حساس از قبیـل بـاتالق  

 بایستی همواره مورد توجه باشد تا از خشک شدن مناطق حساس جلوگیري شود.

 یطیمح ستیزاثرات  -

ممکن است سبب به هم خوردن نظم در محل رودخانه یا مناطق اطـراف آن شـود. جریـان کـم آب ممکـن اسـت سـبب        

 رودخانه شود دست پاییناختالل در زندگی موجودات آبزي 

 1نفت فیزیکی ردنمحدود ک -5-1-1-4.پ

 هدف -

چنـین بـراي هـدایت حرکـت نفـت شـناور بـه         هم  هاي سطح آب، آزاد کردن مواد نفتی محبوس در میان گیاهان و نخاله

 کننده نفت و یا دور کردن آن از نقاط حساس واقع در مسیر   آوري جمعسمت ابزارهاي 

 تشریح روش -

. در چنـین شـرایطی مـواد    شـوند  مـی هـدایت   آوري جمـع قـاط  مواد نفتی محبوس به کمک جریان آب یا هوا به سمت ن

 بدهند. ونیامولسنفتی ممکن است با آب تشکیل 

 نوع منبع آبی -

و نهرهایی کـه دسترسـی بـه مسـیل یـا       ها رودخانهدر طول  که جریان آب خیلی کم است، و مخازن کوچک ها دریاچهدر 

 .شود میاز این روش استفاده  سکوهاو  ها اسکلهمانند  ساز انساني ها سازهسواحل آن وجود دارد و یا در کنار 

 ارد استفادهمو -

 هاي کم آب در جریان •

 ي به سمت تجهیزات بازیافتها بومهدایت مواد جمع شده در پشت  •

 ها و حتی سواحل بدنه آبی محبوس شده باشد هنگامی که مواد نفتی سیار میان گیاهان نخاله •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 محدودیتبدون 

1- Physical Herding 
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 یطیمح ستیزاثرات  -

هـاي زیـرین بدنـه     آلـوده الیـه   يوال گـل نیز با نفت آغشته شود و ایـن   يوال گلدر این روش ممکن است مقدار زیادي از 

 .آبی را آلوده نماید

 1یانساني روین کمک با دستی يساز پاك -6-1-1-4.پ

 هدف -

 تمیز کردن نفت روي سطح آب با کمک ابزارهاي دستی و نیروي انسانی 

 تشریح روش -

در این روش نفت شناور بر سطح آب، بـا اسـتفاده از ابزارهـاي دسـتی و نیـروي انسـانی ماننـد اسـتفاده از دسـت، بیـل،           

. در ایـن  شـود  مـی شـده و در مخـازن مخصـوص قـرار داده      آوري جمعکننده نفت و غیره  چنگک، سطل، پارچه، پدهاي جذب

 شود میتفاده ننفت اس آوري جمعروش از ابزارهاي مکانیکی براي 

 نوع منبع آبی -

 گیرد میدر تمام منابع آبی مورد استفاده قرار 

 موارد استفاده -

 حجم مواد نفتی نشت یافته کم تا متوسط باشد •

 اند که با دست قابل برداشت هستند. هاي نیمه جامد یا جامدي داده مواد نفتی سنگین تشکیل توده •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 .یا محل رویش گیاهان سطحی) بایستی محدود گردد ها تاالبقاط حساس (رفت و آمد در ن

 یطیمح ستیزاثرات  -

 اگر روند فعالیت و تردد افراد بر سطح آب و مناطق اطراف کنترل شود، اثرات این روش بسیار کم است.

1- Manual Oil Removal 
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  ابتدایی و تجهیزاتبا کمک نیروي انسانی  ها دریاچهنفت از سطح و سواحل  آوري جمع -2-4پ.شکل 

 1زاتیتجه کمک با مکانیکی يساز پاك -7-1-1-4.پ

 هدف -

 هاي بدنه آبی با تجهیزات سنگین نفت روي سطح آب و رسوبات کف و کناره آوري جمع

 تشریح روش -

سـنگین ماننـد بیـل     آالت نیماشـ نشین شده در آب یا مناطق ساحلی با اسـتفاده از  در این روش نفت سطحی و نفت ته

. خـاك و آب آلـوده جابجـا شـده توسـط ایـن ابزارهـا بـه         شـود  مـی  آوري جمـع .. جابجـا و  .، گریـدر و بولدوزرمکانیکی، لودر، 

در سـاحل   تـوان  مـی نفت سطحی روي آب، ایـن تجهیـزات را    آوري جمع. براي شود میي دیگري براي تصفیه منتقل ها مکان

 نمود. آوري جمعنفتی سنگین یا جامد شده را مواد  ها آنهاي باري مخصوص قرار داده تا بتوان به کمک  یا روي قایق

 نوع منبع آبی -

و  هـا  دریاچـه بر روي خشکی، در تمام مناطقی که بتوان با این تجهیزات به رسوبات دسترسـی داشـت و بـر روي آب، در    

 انباشته شده است. ها آنو در نقاطی که نفت در  ها رودخانه

 موارد استفاده -

 .و منتقل شوند آوري جمعهنگامی که حجم زیادي از رسوبات آلوده شده بایستی  •

اند عملیـات برداشـت صـورت گیـرد کـه       در سواحل بایستی دقت داشت که تنها تا عمقی که مواد نفتی نفوذ کرده •

 هنگام استفاده از تجهیزات سنگین، دشوار خواهد بود.

1- Mechanical Oil Removal 
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دهـد، بایسـتی از ایـن روش بـا احتیـاط       سایش را افـزایش مـی  هنگامی که برداشت حجم زیاد رسوبات احتمال فر •

 .استفاده نمود

 در مناطقی توسعه یافته یا داراي ذخایر فرهنگی هستند، به اخذ مجوز نیاز خواهد داشت.

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

ممکـن اسـت   هـاي در معـرض خطـر،     یـا محـدوده گونـه    ها تاالبهاي حساس از قبیل  ورود تجهیزات سنگین به محدوده

 ممنوع باشد.

 یطیمح ستیزاثرات  -

بایـد در منطقـه حضـور داشـته باشـند. اگـر        ها آناین تجهیزات بسیار سنگین هستند و تعداد زیادي از افراد براي فعالیت 

 سـازي  پـاك . هر چنـد ایـن روش بـه دلیـل     رساند میخاك آلوده شده بدون جایگزینی از منطقه خارج شود به محیط صدمه 

هـایی کـه در منطقـه وجـود دارد توسـط ایـن روش        تمام میکرواورگـانیزم  بایتقرست، اما ها روشقه یکی از بهترین کامل منط

آلـوده ممکـن اسـت بـه دیگـر نقـاط        جـا نشـده   هجابي ها خاك. جریان آلودگی از مناطق آلوده و یا گیرند میقرار  تاثیرتحت 

 رودخانه یا منبع آبی نیز سرایت نماید.

 1ها کننده جذب از استفاده -8-1-1-4.پ

 هدف -

 پاك کردن نفت از سطح آب با قرار دادن مواد نفت دوست در سطح آب و یا در مسیر حرکت لکه نفتی است.

 تشریح روش -

تا در یـک فرآینـد طبیعـی نفـت را جـذب خـود        ،شوند میدر این روش مواد جذب کننده نفت بر روي سطح آب قرار داده 

نوارهـاي پهـن    صـورت   بـه نفت را از آن جـدا نماینـد. ایـن مـواد در اشـکال مختلـف (       ییها روشنموده و بعد از آن به وسیله 

رفتـه، میـزان انـرژي در    کار  بـه این مواد به نوع مـاده جـاذب    يریکارگ به. اثربخشی شوند می..) تولید . ي غلتان وها بومشونده، 

از  هـا  کننـده  جـذب ارد. تصـفیه تمـام ایـن    چنین چسبندگی نفت بستگی د نفت از این ابزارها و هم جدا کردندسترس براي 

 اجباري است ها آن آوري جمعآلودگی بعد از 

 نوع منبع آبی -

 گیرد میدر تمام منابع آبی مورد استفاده قرار 

1- Sorbents 
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 موارد استفاده -

 .است مدنظردر حرکت بوده و حذف و انتقال مواد نفتی از محدوده  کامال افتهینشت هنگامی که مواد نفتی  •

 ها داشته باشد. بایستی چسبندگی و ضخامت کافی را براي جذب شدن توسط جاذبلکه نفتی  •

 .شود میهاي حساس استفاده  انویه نفت در محدودهث يساز عنوان روشی براي پاك معموال به •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 به همراه داشته باشد. وحش اتیحعملیات نباید مزاحمتی براي مناطق حساس یا 

 یطیمح ستیزاثرات  -

ایـن ابزارهـا توانـایی     کـه  یزمـان چنین  . همشود میاین ابزارها صدماتی به محیط وارد  آوري جمعو  کار گذاشتندر هنگام 

 گذارد.   ، نفت در مناطق آلوده باقی مانده و اثرات منفی به جاي میدهند میجذب نفت خود را از دست 

 

 

 کاهش آلودگی نفت استفاده از مواد جاذب نفت براي  -3-4پ. شکل

 

 



ت     02/02/96 248 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 1مکش قیطر از نفت سطحی آوري جمع -9-1-1-4.پ

 هدف -

 ها بان هیسا ریز در واقع آب از یا و آب سطح روي بر منطقه یک در شده انباشته نفت آوري جمع

 تشریح روش -

 از آن انـدازه . نمایـد  مـی  آوري جمـع  آب سطح روي از را نفت مخصوص، سر یک کمک با مکنده دستگاه یک روش این در

 ایـن . اسـت  ریـ متغ بمکـد  نیـز  را آلـوده  هـاي  سـنگ  توانـد  مـی  کـه  بزرگ دستگاه یک تا کم گنجایش با کوچک دستگاه یک

 مـورد  همزمـان طـور    بـه  ابـزار  مکنده سرطرف  به سطحی نفت هدایت براي ها بوم و آبپاش هاي دستگاه با توانند می ها دستگاه

 .بگیرند قرار استفاده

 نوع منبع آبی -

هـاي   تـوان ایـن تجهیـزات را بـر روي کشـتی بـه درون آب       توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. مـی       آبی مـی  در تمام منابع

هـا مشـکل اسـت بـا      صورت دستی در نواحی که دسترسی بـه آن   هاي بزرگ انتقال داد، یا با استفاده از کامیون و یا به دریاچه

 کمک افراد حمل کرد.

 موارد استفاده -

 هاي مختلف و یا در میان گیاهان گیر کرده و یا در نقاط دور از دسترس قرار گرفته باشد. الیه هنگامی که مواد نفتی در

 .گیرند به جاي اسکیمرها نیز مورد استفاده قرار می معموالمواد نفتی واقع در سطح  آوري جمعدر 

 .به نقاط دسترسی در سواحل نیاز خواهد بود معموال

 .نشانی نیاز خواهد بود بنزین به مالحظات خاصی از قبیل استفاده از فوم آتش آوري جمعبراي 

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 .در نقاط حساس بایستی اعمال گردند ژهیو  بهي خاص رفت و آمد ها محدودیت

 یطیمح ستیزاثرات  -

 است.اگر روند فعالیت و تردد افراد بر سطح آب کنترل شود، اثرات این روش بسیار کم 

1- Vacuum 

 

                                                 



وش یمعرف - 4 وستیپ زارها و ها ر د يپاکساز ياب ع يها میحر از ینفت موا  249 02/02/96    آب مناب

 1نفت به آغشتهي ها نخاله آوري جمع -10-1-1-4.پ

 هدف -

 ها رودخانهخاك و شاخ و برگ و گیاهان شناور آلوده از سطح آب و نواحی اطراف  آوري جمع

 تشریح روش -

 آوري جمـع و گیاهان آلوده به نفت از محدوده عملیـاتی و سـطح آب    ها خاكدستی و یا مکانیکی  صورت  بهدر این روش 

 شوند. کن شهیر. براي این منظور ممکن است برخی از درختان و گیاهان آلوده نیز یابند میشده و انتقال 

 نوع منبع آبی -

 .گیرد میدر تمام منابع آبی مورد استفاده قرار 

 موارد استفاده -

اد در طول اند که پتانسیل رهاسازي این مو هاي سطح آب به حدي آغشته به مواد نفتی شده در مواردي که گیاهان و نخاله

 گاه مربوطه را ایجاد کنند. هاي حیاتی در زیست زمان، مشکالت زیبایی محیط و یا ایجاد مخازنی از آلودگی براي ارگانیسم

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

محـیط اطـراف و رفـت و آمـد در نقـاط       یخـوردگ  دسـت در این روش هنگام برچیدن پوشش گیاهی آلـوده شـده، میـزان    

 حساس محدود و کنترل گردد.

 یطیمح ستیزاثرات  -

 زیاد نخاله ریمقادجایی  ههنگام استقرار تجهیزات براي جاب خصوص بهصدمات فیزیکی به مناطق 

 2آلوده رسوبات اصالح و آوري جمع -11-1-1-4.پ

 هدف -

بـه نحـوي کـه رسـوبات آلـوده       هـا  آنمخلـوط کـردن   انجام اصالحات در رسوبات آلوده شده از طریق افزایش سـطح و یـا   

 قرار گیرند. طبیعی در سطح يساز پاكاعماق براي قرارگیري در معرض 

 

 

1- Debris Removal 
2- Sediment Reworking 

 

                                                 



ت     02/02/96 250 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 تشریح روش -

جـا کـرده یـا رسـوبات نزدیـک بـه سـاحل را         هدر این روش با استفاده از تجهیزات سنگین، شن و ماسـه سـواحل را جابـ   

 نمایند میجا و سپس تصفیه  هجاب

 آبی نوع منبع -

 در هر منبع آبی که امکان حضور تجهیزات سنگین در آن منطقه وجود داشته باشد

 موارد استفاده -

در سـواحلی کـه امکـان برداشـت      معمـوال بندي ماسه تا شن که آلوده بـه مـواد نفتـی هسـتند (     در سواحل با دانه •

 رسوبات به دلیل پتانسیل فرسایش وجود نداشته باشد)

 اند مناسب است. فتی در ترازهاي باالتر از تراز نرمال آب نشت کردهبراي سواحلی که مواد ن •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

گـاه پرنـدگان    هاي آب شرب یا کشاورزي، مناطق پرورش مـاهی (آزاد یـا پرورشـی) یـا نزدیـک زیسـت       گیر در نزدیکی آب

 .شود میاستفاده از این روش پیشنهاد ن

 یطیمح ستیزاثرات  -

موجـوداتی کـه در اعمـاق خـاك زنـدگی       ، کردن نفت نشت کـرده در اعمـاق بـا شـن و ماسـه در سـطح      به دلیل مخلوط 

در برقـراري تعـادل در زنـدگی     ریخاتـ دچار اختالل در زندگی خود خواهد شد. تکرار این روند در طول زمـان سـبب    کنند می

 سبب گسترش آلودگی شوند. ند به سایر مناطق نیز نشت کنند وتوان میخواهد شد. مواد آلوده جاري  ها آن

 1آوري گیاهان آغشته به مواد نفتی جمع -12-1-1-4.پ

 هدف -

پیشـگیري از ایجـاد آلـودگی مـزمن در منطقـه یـا آلـوده کـردن          منظـور   بـه کندن و خارج کردن گیاهان آلوده از منطقـه  

 .منطقه است وحش اتیح

 تشریح روش -

 .شوند می کنده یا و بریده دستی صورت  هب یا مخصوص ابزارهاي از استفاده با آلوده گیاهان روش این در

1- Vegetation Removal 

 

                                                 



وش یمعرف - 4 وستیپ زارها و ها ر د يپاکساز ياب ع يها میحر از ینفت موا  251 02/02/96    آب مناب

 نوع منبع آبی -

 یی که در آن پوشش گیاهی انبوه یا شناور روییده است.ها مرداب

 موارد استفاده -

 بیش از تخریب پوشش گیاهی باشد. وحش اتیهنگامی که ریسک آلودگی ناشی از نفت چسبیده به گیاهان براي ح •

 وجود نداشته باشند. تر کمي جایگزین با اثرات مخرب ها روشهنگامی که  •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 مداوم پایش گردد. صورت  بهعملیات بایستی براي حداقل سازي اختالط رسوبات و تخریبات محتمل، 

 یطیمح ستیزاثرات  -

که گیاهان آن کنـده شـده اسـت،    اي  شود. در منطقه کندن گیاهان سبب از بین رفتن برخی از حیوانات در این محیط می

تـري بـه شـکل اولیـه خـود       اند با سرعت کم تري خواهد کرد. پوشش گیاهی مناطقی که لگدمال شده پوشش گیاهی رشد کم

 .گردد بازمی

 1نفت سوزاندن درجاي -13-1-1-4.پ

 هدف -

 پاك کردن نفت یا مواد نفتی از سطح آب و یا منبع آبی از طریق سوزاندن آن

 تشریح روش -

 متـر  میلـی  3 تـا  2 بـه  حـداقل  آن ضـخامت  که زمانی و شده آوري جمع منطقه یک در آب سطح روي بر شده پخش نفت

 رودخانـه  سـاحل  یـا  یخ مانند طبیعی مرزهاي توسط یا و آتش ضد يها بوم درون دتوان می نفت این. شود می زده آتش رسید

 تـی فن. شـود  مـی  سـوزانده  دارد قـرار  .).و گیاهـان  مانند( اشتعال قابل بستر روي بر که نفتی خشکی روي بر. باشد شده محدود

 رسـوب  زمـین  درون بـه  نفـت  کـه  شرایطی در. شود می سوزانده زا آتش مواد توسط دارد قرار اشتعال غیرقابل بستر روي بر که

 آن را سـپس  و کـرده  آوري جمـع  محـل  یـک  در مناسب يها ضخامت در را نفت ییها کانال ایجاد با تا است الزم  است، نموده

 سـوختن  بـراي  يتـر  کـم  دوام یـا  گیرنـد  مـی  آتـش  سـختی  بـه  شده، لیتشکي ها ونیامولس یا و سنگین يها نفت.  زد آتش

 .هستند اشتعال قابل نیز ها آن اما دارند،

 

1- In-Situ Burning 

 

                                                 



ت     02/02/96 252 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 نوع منبع آبی -

 .سبب تخریب بیولوژیکی خاك و عدم باروري آن در آینده شود ها آنیی که سوزاندن ها زمین جز  بهدر تمام منابع آبی 

 موارد استفاده -

 3تـا   2مـواد شـناور بـه ضـخامت      که این محض  بهو  يساز پاكدر ابتداي عملیات  ژهیو  بههاي شناور  در مورد لکه •

 برسد.   متر میلی

مـواد نشـتی از نـوع سـنگین     ي فیزیکـی بـراي زدودن نفـت، نبـوده و     ها روشدر خشکی هنگامی که دسترسی به  •

 .باشند

 .هاي زیرین را حداقل خواهد نمود الیه به بیآس، الیه آب مقدار ها مردابو  ها تاالبدر  •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 قرار گیرد. مدنظرمقادیر زیاد دود حاصل از این سوختن و اثرات آن بر محیط، بایستی 

 یطیمح ستیزاثرات  -

استفاده از این روش باید در نظر گرفتـه شـود. تـاکنون اثـرات سـمی ناشـی از سـوزاندن بـر روي         اثر دما و کیفیت هوا در 

 .محیط زیست به اثبات نرسیده است

 

 درجا سوزاندن نفت نشت کرده به محیط -4-4پ. شکل

 



وش یمعرف - 4 وستیپ زارها و ها ر د يپاکساز ياب ع يها میحر از ینفت موا  253 02/02/96    آب مناب

 1شستشو با آب فراوان و ایجاد سیل مصنوعی -14-1-1-4.پ

 هدف -

 نفت پخش شده بر روي مناطق اطراف منابع آب آوري جمعبه منظور 

 تشریح روش -

 بـه  نفـت  و شـود  مـی  پمـپ  شـناور  نفـت  سمت به محل باالدست از دارد وجود اطراف محیط در که آبی پمپ یک توسط

 ابزارهـاي  توسـط  سـپس  و شـده  محـدود  هـا  بـوم  توسـط  شـناور  نفـت  ایـن . کند می حرکت دست پایین سمت به آب همراه

 .شود می آوري جمع آب سطح از  )اسکیمرها( گیري کف مخصوص

 نوع منبع آبی -

 .در تمام منابع آبی قابل اجراست

 موارد استفاده -

 .سیالی با چسبندگی کم وجود دارند صورت  بهدر مناطقی که به شدت آلوده شده و مواد نفتی هنوز  •

 .هنگامی که مواد نفتی به داخل رسوبات شنی نفوذ کرده باشد •

پاشـی بـا آب گـرم یـا سـرد و بـا فشـار کـم یـا زیـاد مـورد             ي دیگري از قبیل آبها روشهاي با  دوره صورت  بهاین روش 

 .گیرد میاستفاده قرار 

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 .شود میحاوي منابع اکولوژیکی غنی هستند توصیه ن ساحلهنگامی که رسوبات نزدیک 

 یطیمح ستیزاثرات  -

هاي آلوده شده جاري آسیب ببیند. همچنین نفـت ممکـن اسـت     تردد افراد در منطقه یا آبمنبع آبی ممکن است بر اثر 

 در فضاهاي خالی نزدیک به ساحل محبوس شود و سبب آلودگی منطقه شود.

 

 

 
 

1- Flooding 

 

                                                 



ت     02/02/96 254 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 1پاشی با فشار کم (آب سرد) آب -15-1-1-4.پ

 هدف -

 .اند دهیچسبها  یا گیاهان و یا سنگ ها سازهپاك کردن مواد نفتی که به سطح 

 ح روشتشری -

 آلـودگی  گسـترش  از جلـوگیري  بـراي  روش ایـن  در. شـود  مـی  پاشـیده  آلـوده  سطح به) psi50  از تر کم( کم فشار با آب

 .کرد استفاده آن آوري جمع و نفت کردن محدود براي نیز دیگر تجهیزات از توان می

 نوع منبع آبی -

و نفـت هنـوز مـایع اسـت و بـه دلیـل هـوازدگی خشـک نشـده اسـت. در            انـد  شـده گسترده آلوده  طور  بهدر مناطقی که 

 و منابع آبی که نفت شناور در میان گیاهان سطح آب محبوس شده است. ها مرداب

 موارد استفاده -

 شناور است. عمق کمهاي  هنگامی که ماده نفتی مایع در سواحل وجود داشته و یا در سطح آب

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

سـازي اثـرات بهتـر     . براي حداقلشود میحاوي منابع اکولوژیکی غنی هستند توصیه ن ساحلهنگامی که رسوبات نزدیک 

 و تصفیه گردد. آوري جمعچنین نفت رها شده بایستی  است که عملیات از روي قایق مدیریت گردد.هم

 یطیمح ستیزاثرات  -

چنین نفـت ممکـن اسـت     هاي آلوده شده جاري آسیب ببیند. هم آبمنبع آبی ممکن است بر اثر تردد افراد در منطقه یا 

 در فضاهاي خالی نزدیک به ساحل محبوس شود و سبب آلودگی منطقه شود.

 2پاشی با فشار باال (آب سرد) آب -16-1-1-4.پ

 هدف -

 .چسبیده است ها سازهبراي پاك کردن نفتی که به بسترهاي سفت و یا 

 

1- Low-Pressure, Cold-Water Flushing Cleaning 
2- High-Pressure, Cold-Water Flushing 

 

                                                 



وش یمعرف - 4 وستیپ زارها و ها ر د يپاکساز ياب ع يها میحر از ینفت موا  255 02/02/96    آب مناب

 تشریح روش -

اسـت. آب بـا فشـار      psi 1000تـا   100شو با فشار کم است. در این روش فشار آب بین این روش نیز همانند روش شست

 .نمایند میها نفت را از آب جدا  زیاد به راحتی نفت را پاك کرده و اگر حجم آب کم باشد با استفاده از جذب کننده

 نوع منبع آبی -

 .شود میو مناطق داراي شن و ماسه استفاده  ها سازهاز این روش در مناطق داراي بسترهاي سنگی، 

 موارد استفاده -

 .نباشد ثرومپاشی با فشار کم  هنگامی که آب •

 .هنگامی که هدف شستشوي مواد نفتی از نقاط غیر قابل دسترس باشد •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

چنـین نفـت    واهـد شـد، هـم   در صورتی که مواد حاصل از شستشو به سمت نقاط حساس جریان یابند عملیات متوقف خ

 بازیافت شده تا از آلودگی محیط اطراف جلوگیري شود. عایسرموجود در جریان حاصل بایستی 

 یطیمح ستیزاثرات  -

ي هـا  الیـه مناسب استفاده نشود، به دلیل فشـار بـاال، نفـت جـدا شـده ممکـن اسـت بـه          صورت  بهدر این روش اگر آب 

 دسـت  پـایین آب آلوده ممکن اسـت بـه منـاطق      دسازي به شکل مناسبی اعمال نشود،ي محدوها روشتر نفوذ کند. اگر  پایین

 ناپذیر است. نیز نشت کند. آسیب دیدن برخی از مناطق و لگدمال شدن برخی از گیاهان در این روش اجتناب

 1پاشی با فشار کم (آب گرم) آب -17-1-1-4.پ

 هدف -

 .است دهیچسب ها سازهکه به بسترهاي سفت یا  يشناور ریغپاك کردن نفت 

 تشریح روش -

جـا کـردن    ه) بـراي حـل کـردن و جابـ    psi50 تـر از   با فشار کم (کم درجه) 70تا  38در این روش با استفاده از آب گرم (

جـا   هـاي مشـخص هـدایت شـده و در آن     شود. نفت به وسـیله جریـان آب بـه سـمت محـل      نفت از سطوح آلوده استفاده می

1- Low-Pressure, Hot-Water Flushing 
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چنین با کمک جریان آب مانع نفـوذ نفـت جـدا     شود. در این روش با فشار آب و هم میآوري  توسط ابزارهاي مخصوص جمع

 .شوند هاي پایین می شده به الیه

 نوع منبع آبی -

 .شود میي آلوده شده به نفت استفاده ها سازهاي و  سطوح سنگی آلوده شده، بسترهاي شنی و ماسه

 موارد استفاده -

 زه) در سواحل نشست کرده باشند.هنگامی که مواد نفتی سنگین (اما تا •

 .این روش گرم کردن ماده نفتی تا دماي جاري شدن آن است استراتژي •

 .ي در مورد مواد نفتی سنگین داردتر کماثر  •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

سـت.  یا رسوبات نزدیک ساحل که غنی از اجتماعات بیولوژیکی اسـت، قابـل اسـتفاده نی    ها تاالبهاي  این روش در کناره

سـاز خواهـد    در مناطقی که احتمال تماس آب و نفت گرم شده با مناطق حسـاس وجـود دارد اسـتفاده از ایـن روش مشـکل     

خواهـد شـد امـا مـواد حاصـل از شستشـو        تـر  کمآمد در مناطق حساس و بر روي گیاهان  و  چنین در این روش رفت شد. هم

 بایستی تحت کنترل باشند.

 یطیمح ستیزاثرات  -

ي محدودسـازي بـه شـکل مناسـبی     هـا  روش. اگـر  شـود  مـی  هـا  آنها سبب مرگ  در تماس مستقیم با ارگانیسمآب گرم 

نشت کند. آسیب دیدن برخـی از منـاطق و لگـدمال شـدن برخـی       دست پایینآب آلوده ممکن است به مناطق   اعمال نشود،

 .از گیاهان در این روش اجتناب ناپذیر است

 1م)پاشی با فشار باال (آب گر آب -18-1-1-4.پ

 هدف -

 به سطح چسبناكبراي انتقال نفت خشک شده و نفت 

 تشریح روش -

 دهیچسـب اسـت نفـت     100psiاز  تـر  بـیش درجه) کـه داراي فشـاري    70تا  38در این روش با استفاده از آب گرم (بین 

از سـطح بالفاصـله    بایـد نفـت جـدا شـده      آب و محدودسازي استفاده شـود،  انتقالاز سیستم  استفاده . اگر بدونشود میجدا 

1- High-Pressure, Hot-Water Flushing 
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شـود. اگـر بـا اسـتفاده از سیسـتم انتقـال آب و محدودسـازي انجـام شـود،           آوري جمعتوسط ابزارهاي مخصوص مکنده نفت 

 .شود می آوري جمعگیري از سطح آب  نفت جدا شده توسط ابزارهاي کف

 نوع منبع آبی -

 .شود میي آلوده شده به نفت استفاده ها سازهاي و  آلوده شده، بسترهاي شنی و ماسه سطوح سنگی

 موارد استفاده -

در مواردي که مواد نفتی در اثر هوازدگی به نحوي بـه سـطوح چسـبیده باشـند کـه بـا فشـار کـم آب گـرم قابـل            •

 شستشو نباشند.

 براي جلوگیري از رهاسازي مواد نفتی نشت کرده به مرور زمان   •

 نظور زیباسازيهاي مصنوعی در سواحل به م براي شستشوي سازه •

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

سـاز   در مناطقی که احتمال تماس آب و نفـت گـرم شـده بـا منـاطق حسـاس وجـود دارد اسـتفاده از ایـن روش مشـکل          

 .چنین مواد حاصل از شستشو بایستی تحت کنترل باشند خواهد شد. هم

 یطیمح ستیزاثرات  -

ممکـن اسـت    نفـت هایی که در محدوده مورد استفاده از آب گرم هستند از بین خواهند رفـت. آب آلـوده و    تمام ارگانیزم

 .ها نفوذ کند هاي بین سنگ به حفره

 1آب بخار با کردن تمیز -19-1-1-4.پ

 هدف -

 به سطوح سفت دهیچسبي ها نفتپاك کردن 

 تشریح روش -

. در مقایسـه بـا سـایر    شـود  مـی درجـه) پـاك    100تـا   70سطوح آلوده با استفاده از آب بسیار گرم یـا بخـار آب (دمـاي    

 د.شو میي استفاده تر کمي استفاده از آب تحت فشار در این روش آب بسیار ها روش
 

1- Steam Cleaning 
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 نوع منبع آبی -

 .شود میهاي بزرگ آلوده انجام  و یا سنگ ها سازهاین روش بر روي 

 ارد استفادهمو -

چنـین   گـردد. هـم   يسـاز  پاكزیبایی محیط بایستی  تامینو براي  مانده باقیهنگامی مواد نفتی سنگین در خط ساحلی 

 نبوده از این روش استفاده خواهد شد. ثرومدر مواردي که استفاده از آب گرم 

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 ها، از این روش نباید استفاده گردد. اجتماعات بیولوژیکی و زیر سازههاي نرم، پوشش گیاهی یا  در مناطق حساس با الیه

 یطیمح ستیزاثرات  -

تمـام نفـت جـدا     آوري جمـع اي که از بخار آب جوش استفاده شـود، از بـین خواهنـد رفـت.      ها در محدوده تمام ارگانیسم

 .نیست پذیر امکانشده 

 1یپاش ماسه -20-1-1-4.پ

 هدف -

 ت شده قدیمی از سطوح  براي پاك کردن نفت خشک شده، یا سف

 تشریح روش -

. در برخـی مـوارد اسـتفاده از ماسـه     شـود  مـی در این روش از ابزار مخصوص ماسه پاشی براي پاك کردن سطوح اسـتفاده  

 بازیابی شده ممکن است صورت بپذیرد.

 نوع منبع آبی -

 ها رپ ریپهاي ساحلی یا  ي مصنوعی از قبیل دیوارهها سازه يساز پاكاستفاده براي 

 موارد استفاده -

 .نبوده است ثرومشستشو با بخار  هدر مواردي ک

 

1- Sand Blasting 
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 هاي بیولوژیکی محدودیت -

، از ایـن روش نبایـد   هـا  سـازه هاي نرم، پوشش گیاهی یا اجتماعات بیولوژیکی و زیـر یـا مجـاور     در مناطق حساس با الیه

 استفاده گردد.

 یطیمح ستیزاثرات  -

تمـام نفـت جـدا شـده نیـز       آوري جمع، از بین خواهند رفت. شود میانجام  سازي پاكاي که  محدودهها در  تمام ارگانیسم

 .منطقه با  نفت جدا شده وجود دارد دست پاییننیست. احتمال آلودگی  پذیر امکان

 ي شیمیاییها روش -2-1-4.پ

 1ها پخش کننده -1-2-1-4.پ

 هدف -

تـا از اثـرات آلـودگی بـر      شـوند  مـی این مواد براي حذف نفت شناور از سطح آب و توزیع آن در ستون آب به کـار گرفتـه   

 .، بکاهدکنند میهایی که از سطح آب استفاده  نقاط ساحلی و اکوسیستم

 تشریح روش -

 2بـر روي آب پاشـیده   هـا  آننقـاط تمرکـز    درصـد از حجـم مـواد نفتـی و بـر روي      5این ترکیبات خاص به میزان حدود 

د بـه کمـک قـایق، صـورت پـذیرد.      توانـ  مـی  تر کوچک. این کار در سطوح بزرگ (دریا) به کمک هواپیما و در سطوح شوند می

یا مخلوط با آب مورد استفاده قرار گیرند. این ترکیبات با کـاهش نیـروي کشـش سـطحی مـواد       ییتنها  بهند توان میاین مواد 

. براي مخلـوط شـدن مـواد نفتـی پخـش شـده در آب،       شوند می تر کوچکي ها بخشي سطحی به ها نفتی سبب تقسیم لکه

  جریان آب بایستی مقدار آشفته باشد.

 نوع منبع آبی -

 ي بزرگ با حجم و عمق آب کافی، به منظور انجام شدن اختالطها رودخانههاي آزاد و  آب

 موارد استفاده -

 آب شدیدتر از وجود آن در ستون آب باشد.اثر وجود مواد نفتی در سطح  که یهنگام
 

1- Dispersants 
2- Sprayed 
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 هاي بیولوژیکی محدودیت -

تـی پخـش شـده بـر     فاثرات احتمـالی مـواد ن   د منابع موجود در عمق را از میان ببرند.توان می عمق کمهاي  استفاده در آب

 .ها، بایستی قبل از استفاده مورد ارزیابی قرار گیرد گیر آب

 یطیمح ستیزاثرات  -

هـا، خواهـد شـد.     مـاهی ها و نـوزاد   هاي حیاطی در ستون آب از قبیل پالنکتون سبب افزایش اثرات مواد نفتی بر ارگانیسم

بـوده و در صـورت اسـتفاده از ایـن مـواد برخـی از اثـرات نـامطلوب          ثرومـ مقطعـی   صـورت   بهکننده تنها  از طرفی مواد پخش

 چنان باقی خواهند ماند. سطحی آلودگی نفتی هم

 1هاي مخلوط داکنندهج -2-2-1-4.پ

 هدف -

 منظـور   بـه چنـین   گیرنـد. هـم   هاي تشکیل شده مورد استفاده قرار می این مواد براي تفکیک مواد نفتی و آب در امولسیون

 .از این مواد استفاده نمود توان میگیري امولسیون  جلوگیري از مخلوط شدن آب و مواد نفتی و شکل

 تشریح روش -

 تـوان  مـی چنـین   . هـم شـوند  میدرصد) به مواد نفتی مخلوط شده با آب اضافه  2تا  1/0هاي کم ( این ترکیبات در غلظت

چنین بـا پاشـش ایـن مـواد بـر       از این مواد براي جداسازي آب از مواد نفتی برداشت شده توسط اسکیمرها، استفاده نمود. هم

هـایی نـا    از تشکیل مخلوط آب و مواد نفتـی جلـوگیري نمـود (در آب    توان میهاي نفتی (توسط قایق یا هواپیما)  سطوح لکه

 ).آرامی که تشکیل مخلوط آثار  بدي به دنبال داشته باشد

 نوع منبع آبی -

 .هاي آبی که امولسیون آب و مواد نفتی موجود بوده یا احتمال تشکیل آن باشد در تمامی محیط

 موارد استفاده -

هـاي   ایـن مـواد محـدود باشـند و بـراي لکـه       داري نگـه در شرایطی که مخازن  آوري جمعاد نفتی براي جداسازي آب از مو

 .ها گردد تشکیل مخلوط آب و مواد نفتی سبب کاهش کارایی اسکیمر که یهنگامروي سطح آب 

 

 

1- Emulsion-Treating Agents 
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 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 محدودیت اطالعاتی

 یطیمح ستیزاثرات  -

حجـم مـواد    1/0تـا   01/0بـین   هـا  آنورد استفاده قـرار گرفتـه و حجـم مـورد نیـاز از      جایی که این مواد به تازگی م از آن

 محیطی این مواد در دست نیست. است، اطالعات خاصی از نحوه اثرگذاري زیست کننده پخش

 1مواد ویسکواالستیک -3-2-1-4.پ

 هدف -

و سـبب افـزایش نـرخ     ازدیاد خاصیت ویسکواالستیسـیته مـواد نفتـی شـناور در سـطح آب بـه آن اضـافه شـده         منظور  به

 گیري به کمک اسکیمرها خواهد شد. کف

 تشریح روش -

هاي نفتی اسپري شده و ممکن اسـت بـه مقـداري اخـتالط نیـز نیـاز        مایع بر روي لکه صورت  بهاین ترکیبات شیمیایی، 

اي تبـدیل خواهنـد شـد. ایـن تغییـر       اي ژلـه  داشته باشند. پس از این عمل مواد نفتی بدون تغییر خواص شیمیایی، به مـاده 

 اهد دادضمن افزایش سرعت اسکیمر در برداشت مواد نفتی، مقدار آب همراه آن را نیز کاهش خو

 نوع منبع آبی -

نیاز به افزایش سرعت برداشت توسط اسکیمرها باشد. بوم گذاري از الزامات اسـتفاده از ایـن مـواد بـه حسـاب       که یهنگام

 .شود میچنین استفاده از مواد ویسکواالستیک براي مواد نفتی سنگین و غلیظ توصیه ن آید. هم می

 موارد استفاده -

ش سرعت برداشت توسط اسکیمرها باشد. بوم گذاري از الزامات اسـتفاده از ایـن مـواد بـه حسـاب      نیاز به افزای که یهنگام

 .شود میچنین استفاده از مواد ویسکواالستیک براي مواد نفتی سنگین و غلیظ توصیه ن آید. هم می

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 :شود میمناسب توصیه ناستفاده از این مواد در موارد زیر، به دلیل همراه داشتن آثار نا

 سواحل پوشیده از گیاه،

1- Visco-Elastic Agents 
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 .با زباله زیاد همراه است یلکه نفتنقاطی که 

 .حیاط وحش و پرندگان از محل آلوده شده وجود ندارد داشتن نگهنقاطی که امکان دور 

 یطیمح ستیزاثرات  -

جایی که استفاده از این مواد بـه دلیـل افـزایش ویسکوسـیته و خاصـیت چسـبندگی، ممکـن اسـت سـبب خفگـی            از آن

کـه هـدف بازیافـت نفـت از مخلـوط       شود میاز این روش تنها در مواردي توصیه  استفادهگردد، بنابراین  حیاتیهاي  ارگانیسم

 .جمع شده، باشد

 1عامل جمع کننده -4-2-1-4.پ

 هدف -

تـر، بـراي افـزایش سـرعت و کـارایی عملیـات        بـیش   تر و ضـخامت  کردن مواد نفتی در سطوح کم جمعمنظور   این مواد به

 ها براي دور کردن مواد نفتی از نقاط حساس استفاده نمود. تواند از آن چنین می گیرند. هم سازي مورد استفاده قرار می پاك

 تشریح روش -

آب  يسـاز  پـاك هـر مایـل طـول) بـراي     گـالن در   2تـا   1ر کم (و با مقادیترکیبات شیمیایی حل نشدنی در آب هستند 

 گیرند. اطراف مواد نفتی تازه نشت کرده، مورد استفاده قرار می

 نوع منبع آبی -

 هاي راکد در تمامی آب

 موارد استفاده -

ایـن مـواد را    اريد نگـه جـایی کـه توانـایی     گیرنـد، امـا از آن   مواد نفتی در کنار هم مورد استفاده قـرار مـی   آوري جمعبراي 

مـواد نفتـی در دسـترس هسـتند و امکـان پاسـخ سـریع بـه          يساز پاكیی که ابزار ها مکاندر سواحل و بنادر و  معموالندارند 

 هاي سریع کاربردي ندارند. . این مواد در جریانشوند میحادثه نشت وجود دارد استفاده 

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 .گیري، مناسب نیستند یا مناطق ماهی عمق کمهاي  براي استفاده در آب

 

1- Herding Agents 
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 یطیمح ستیزاثرات  -

 .هاي سطح آب وجود دارد. محصوالت مختلف درجات سمیت متفاوتی دارند امکان مسموم شدن مستقیم ارگانیسم

 1مواد جامد ساز -5-2-1-4.پ

 هدف -

بـر سـواحل، مـورد     این مواد براي تغییر وضعیت فیزیکی مواد نفتی از مایع به جامـد بـا هـدف کـاهش اثـرات مـواد نفتـی       

 گیرند. استفاده قرار می

 تشریح روش -

درصد حجم مواد نفتی مورد استفاده قـرار گرفتـه و مـواد نفتـی نشـت       45تا  10این ترکیبات شیمیایی (پلیمرها) با نرخ 

ن مـواد  هـاي مختلفـی کـه بـراي پاشـید      . از وسایل و دستگاهکنند میکرده را براي چند دقیقه تا چند ساعت به جامد تبدیل 

 براي پاشیدن این مواد استفاده نمود. توان میپاش)،  هاي آب روند (پمپ به کار می

 نوع منبع آبی -

 در همه موارد

 موارد استفاده -

از ایـن ترکیبـات اسـتفاده نمـود. بـا توجـه بـه احتمـال عـدم           توان مییی مواد نفتی باشد، جا هجابهدف عدم  که یهنگام

بـا مـواد     تـوان  مـی اختالط کافی، ممکن است مخلوطی از مواد نفتی جامد شده و مایع وجود داشته باشد. ایـن ترکیبـات را ن  

 .نفتی سنگین مورد استفاده قرار داد چرا که قابلیت ترکیب با چنین موادي را دارا نیستند

 بیولوژیکی هاي محدودیت -

 بایستی ترکیب تشکیل شده تحت هر شرایطی قابل بازیابی به مواد نفتی اولیه باشد.

 یطیمح ستیزاثرات  -

هـاي آبـی دارنـد، امـا در هـر حـال مـواد اسـتخراج          کمی براي محیطاثرات سمی و  همحصوالت تشکیل شده نامحلول بود

 به همراه داشته باشند.ند اثرات نامساعدي توان مینشده از آب، در طوالنی مدت، 

1- Solidifiers 
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 1سازي سواحل پاك ترکیبات شیمیایی پیش -6-2-1-4.پ

 هدف -

 گیرند. هاي مختلف ساحل، مورد استفاده قرار می این مواد با هدف جلوگیري ازچسبندگی و نفوذ آلودگی در الیه

 تشریح روش -

سواحل، مـانع از   تر کردنتا از طریق گیرند  هاي نفتی مورد استفاده قرار می در پیشانی لکه ها تر کنندهترکیبات مختلفی از 

بنـدي در   گردنـد، زمـان   قیـ تزرجایی که این مواد در پیشانی لکه نفتـی بایسـتی    چسبیدن مواد نفتی به سواحل گردند. از آن

 .بسیار مهم است ها آناستفاده از 

 نوع منبع آبی -

 ساحلی ساز انساني ها سازهها و  اي و اسکله سواحل سنگی، شنی، ماسه

 موارد استفاده -

- 

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

 ناشناخته

 یطیمح ستیزاثرات  -

 ناشناخته

 2سواحل يساز پاكترکیبات شیمیایی  -7-2-1-4.پ

 هدف -

 گیرند. هاي آلوده شده، مورد استفاده قرار می مواد نفتی از الیه يساز پاكاین مواد با هدف افزایش کارایی 

 تشریح روش -

هـاي آلـوده شـده بـراي شستشـوي کامـل،        تا مواد نفتی را از الیه رود یماین مواد براي پایین آوردن دما و فشار آب به کار 

 .خارج کند

1- Chemical Shoreline Pretreatment 
2- Shoreline Cleaning Agents 
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 نوع منبع آبی -

 هایی که امکان شستشوي مواد نفتی با فشار زیاد آب، وجود داشته باشد. در تمامی محیط

 استفاده دموار -

 که کارایی عملیات شستشو با فشار زیاد کاهش یافته باشد. گیرد میزمانی مورد استفاده قرار  تر بیشاین روش 

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

مواد نفتی نشت کـرده تـا پخـش کـردن آن در سـتون آب، لـذا در مـواردي         آوري جمع تر بیشجایی که هدف اصلی  از آن

 .شود میو سواحل حساس، استفاده از این روش توصیه ن ها تاالبکه بار رسوبی بستر زیاد بوده یا در مجاورت 

 یطیمح ستیزاثرات  -

تـر   ها توسط رسوبات و انتقال و نشسـت آن در سـواحل بـیش    تر مواد نفتی در ستون آب، احتمال جذب آن با پخش بیش

 کننده است. مشابه مواد پخش این مواد اثرات و خواص سمیگردد. از طرفی  می

 ي بیولوژیکها روش -3-1-4.پ

 1ها سازي با ریز مغزي غلیظ -1-3-1-4.پ

 هدف -

هـا (اغلـب نیتـروژن و     این مواد با هدف افزایش سرعت تجزیـه میکروبـی مـواد نفتـی و از طریـق اضـافه کـردن ریزمغـزي        

 .گیرد میفسفر) انجام 

 تشریح روش -

 :  شوند میي زیر به محیط اضافه ها روشاین مواد به یکی از 

 فرموالسیون غیر ارگانیگ قابل حل

 اسپري به صورت مواد نامحلول  

 .مواد جامد که بایستی به آهستگی اضافه شوند

 در محل تجمع مواد نفتی اسپري شوند. مایمستقچسبند و بایستی  فرموالسیون نفت دوست که به مواد نفتی می

 نوع منبع آبی -

1- Nutrient Enrichment 
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 هایی که مالحظات ایمنی اجازه استفاده از این مواد را بدهند. در تمامی محیط

 وارد استفادهم -

مـواد و بـراي مـواد نفتـی      يسـاز  پـاك و  آوري جمـع براي مواد نفتی نیمه سنگین تا سنگین، پس از انجام کلیـه اقـدامات   

اسـتفاده نمـود. بهتـرین     تـوان  مـی ، از ایـن مـواد   یابـد  مـی کاهش  يساز پاكو  آوري جمعي ها روشکارایی  که یهنگامسبک 

لی با ساختار مولکولی غیر درشت بـوده و در مـواقعی کـه ضـخامت لکـه نفتـی زیـاد        هاي دیز کارایی این مواد در مورد سوخت

از سـرعت تجزیـه بیولوژیـک     هـا  آنباشد، کارایی مناسبی نخواهند داشت. از طرفی در مـورد مـواد نفتـی کـه سـرعت تبخیـر       

 .شوند میاست (بنزین) توصیه ن تر بیش ها آن

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

، چـرا کـه در صـورت بـاقی     شـود  مـی ) توصـیه ن هـا  دریاچه(سدها و  محدودشدههاي آبی  عمق یا بدنه هاي کم در مورد آب

در صـورت مصـرف آمونیـاك)     ژهیـ و  بـه یـا مسـمویت (   1گرایـی   ماندن مقادیر اضافه این مواد، منبع آبی مورد نظر دچار تغذیه

 از این مواد ضروري است. استفادهآب در مراحل مختلف  سمیتخواهد شد. لذا انجام آزمایشات براي تعیین میزان 

 یطیمح ستیزاثرات  -

 .اطالعاتی در دسترس نیست

 2ها سازي طبیعی به کمک میکروب كپا -2-3-1-4.پ

 هدف -

 .گیرد میهاي زنده، انجام  مواد نفتی و از طریق اضافه کردن میکروب این مواد با هدف افزایش سرعت تجزیه میکروبی

 تشریح روش -

 .شوند میهاست که به محدوده آلوده شده اضافه  هایی با قابلیت از بین بردن هیدروکربن والسیون شامل میکروبفرم

 نوع منبع آبی -

 هایی که مالحظات ایمنی اجازه استفاده از این مواد را بدهند. در تمامی محیط

 

 

1- Eutrophication 
2- Natural Microbe Seeding 
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 موارد استفاده -

مـواد و بـراي مـواد نفتـی      يسـاز  پـاك و  آوري جمـع سنگین تا سنگین، پس از انجـام کلیـه اقـدامات     براي مواد نفتی نیمه

اسـتفاده نمـود.    تـوان  مـی هـا   ، از ایـن میکـروب  یابـد  مـی کـاهش   يسـاز  پاكو  آوري جمعي ها روشکارایی  که یهنگامسبک 

ت بـوده و در مـواقعی کـه ضـخامت لکـه      هاي دیزلی با سـاختار مولکـولی غیـر درشـ     بهترین کارایی این مواد در مورد سوخت

از سـرعت تجزیـه    هـا  آننفتی زیاد باشد، کارایی مناسبی نخواهند داشت. از طرفی در مـورد مـواد نفتـی کـه سـرعت تبخیـر       

 .شوند میاست (بنزین) توصیه ن تر بیش ها آنبیولوژیک 

 هاي بیولوژیکی محدودیت -

هـاي آبـی محـدود شـده      عمـق یـا بدنـه    هـاي کـم   شـوند، در آب   ضافهبه همراه کود به آب ا ها کروبیمدر صورتی که این 

، چرا که در صورت بـاقی مانـدن مقـادیر اضـافه ایـن مـواد، منبـع آبـی مـورد نظـر دچـار            شود می) توصیه نها دریاچه(سدها و 

 سـمیت زان در صورت مصرف آمونیاك) خواهد شد. لـذا انجـام آزمایشـات بـراي تعیـین میـ       ژهیو بهگرایی یا مسمویت ( تغذیه

 ها ضروري است. از این میکروب استفادهآب در مراحل مختلف 

 یطیمح ستیزاثرات  -

 .اطالعاتی در دسترس نیست

 ها آنکارگیري  و نحوه به يساز پاك معرفی ابزارهاي -2-4.پ

هـا، جلـوگیري از    هـا و دریاچـه   ترین اقدامات در زمان مقابلـه بـا آلـودگی نفتـی در رودخانـه      کی از مهمیکه  باتوجه به این

هـا و   هـاي محدودسـازي نفـت بـر روي سـطح آب رودخانـه       ک منطقه خاص است. روشیگسترش آن و محدود کردن آن در 

 شود. این دو دسته عبارتند از: مراکز آبی به دو دسته کلی تفکیک می

 هاي تجاري محدودسازي با کمک بوم هاي روش –

 هاي محدودسازي صحرایی روش –

هـا بـه شـکل تجـاري تولیـد شـده و توسـط         هاي مختلف مناطق آلوده انـواع مختلفـی از بـوم    باتوجه به کاربردها و ویژگی

هـا بـه هـر     بـوم  گیرند. در صـورتی کـه ایـن    هاي عملیاتی در زمان بروز حادثه مورد استفاده قرار می ول و تیموهاي مس سازمان

ها در آن منطقه خـاص (بـه دلیـل دشـواري دسترسـی و پوشـش گیـاهی         دلیلی در دسترس نباشند و یا امکان استفاده از آن

هـاي هـر منطقـه اسـتفاده      وجود نداشته باشد، از امکانات در اختیـار (طبیعـی و غیرطبیعـی) باتوجـه بـه ویژگـی        منطقه و...)

هــاي صــحرایی  هــا، روش شـوند کــه بــه ایـن روش   لــودگی در منطقـه ایجــاد مــی شــود و مــوانعی در مقابـل گســترش آ  مـی 

 شود.   محدودسازي نفت گفته می
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ارائـه شـده    )1-4پ.(هـاي محدودسـازي صـحرایی در جـدول      هاي تجـاري و روش  مزایا و معایب مربوط به استفاده از بوم

 است.

 هاي محدودسازي صحرایی هاي تجاري و روش مزایا و معایب استفاده از این بوم -1-4پ.جدول 

 معایب مزایا روش

وم
ب

 
ري

جا
ي ت

ها
 

 کارگیري در اکثر مناطق سهولت به
 کارکرد خوب و کارایی باال در محدودسازي

 قابلیت استفاده مجدد در اکثر حوادث

 ها بوم انبار کردنداري و  نگه
 عدم کارایی در باد شدید، امواج و جریان تند آب

 ها یده به بومبچسهاي رفع آلودگی نفت هزینه
 شده آلودههاي  بوم نابود کردنمشکالت 

ي 
ساز

دود
مح

یی
حرا

ص
 

 در اغلب حوادث این مواد و ابزارها در اختیار هستند
 در اغلب موارد تجهیزات تخصصی زیادي مورد نیاز نیست

 توانند از این مواد به سهولت استفاده نمایند می محلافراد در 

 رفته غیر ممکن است به کاراد براي مو شده جادیارفع آلودگی 
 مشکالت نابود کردن و از بین بردن مواد آلوده وجود دارد

 موقت هستند صورت  بهها  این روش

 نفت محدودسازي صحرایی هاي روش -1-2-4.پ

هـاي نفـت آلـوده و منـاطق آلـوده شـده        هاي متعدد دیگري نیز باتوجه به ویژگی هاي تجاري روش عالوه بر استفاده از بوم

کـه بـا حـداقل     ها باتوجه به ایـن  هاي صحرایی محدودسازي نفت نام دارند. این روش معرض آلودگی وجود دارد که روشیا در 

شـوند بـه ایـن نـام مشـهور       انجـام مـی    امکانات در اختیار و یا استفاده از موانع و امکانات طبیعـی کـه در منطقـه وجـود دارد،    

 ترش و محدودسازي نفت عبارتند از:هاي صحرایی مقابله با گس ترین روش هستند. مهم

 نشانی) هاي آتش هاي پالستیکی و شلنگ هاي ابتکاري (پوشش استفاده از بوم –

 استفاده از شاخ و برگ درختان و ایجاد موانع –

 اسپري آب براي محدود کردن لکه نفت بر سطح آب –

 ها و گیاهان و شاخ و برگ هاي جداسازي با استفاده از علف فنس –

 1عبور جریان از زیر سد کوتاه سدهاي –

 2سدهاي پالستیکی –

 .  شود می مشاهده زات،یتجه فقدان صورت در که نفت محدودسازي صحرایی هاي روش از برخی زیر تصاویر در

1- Under Flow Dams 
2- Weir Dams 
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 نشانی) اي از ایجاد بوم با استفاده از حداقل تجهیزات در اختیار (نایلون و شلنگ آتش نمونه -5-4پ.شکل 

 

 ندهاي موقت و خاشاك منطقهب براي گسترش آلودگی با کمک آبایجاد مانع  -6-4پ.شکل 

 

 ایجاد سدهاي کوتاه و محدود کردن گسترش نفت به مناطق مختلف و عبور جریان از زیر آن  -7-4پ.شکل 
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 یاي از احداث سدهاي کوتاه به منظور عبور جریان و ممانعت از عبور آلودگ نمونه -8-4پ.شکل 

 

 هاي فلزي و گیاهان براي جلوگیري از گسترش آلودگی حصاراز استفاده  -9-4پ.شکل 
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 هاي فلزي و گیاهان براي جلوگیري از گسترش آلودگی حصاراستفاده از  -10-4پ.شکل 

 

 ک منطقه خاص با کمک فشار آب یمحدود کردن آلودگی نفتی در  -11-4پ.شکل 

 

 کمک فشار آب  ک منطقه خاص بایمحدود کردن آلودگی نفتی در  -12-4پ.شکل 
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 تر استفاده از شاخ و برگ درختان براي محدود کردن آلودگی و جلوگیري از گسترش بیش -13-4پ.شکل 

 تجاري هاي بوم توسط نفت محدودسازي -2-2-4.پ

 مراکـز  و هـا  رودخانـه  سـطح  از آن آوري جمـع  و نفـت  محدودسـازي  ابزارهاي ترین و پرکاربردترین هاي تجاري از مهم بوم

 : است زیر دلیل عمده 3 به ها بوم کارگیري به دالیل ترین مهم. هستند آبی

 نهرهـا،  هـا،  رودخانـه  حاشـیه  سـاحلی،  منـاطق  بـوم، محافظـت   کاربردهـاي  ترین مهم از یکی محافظت از مناطق: –

 .است شدن آلوده از آبی منابع سایر و ها تاالب

 سـمت  یـک  از نفتـی  لکـه  جریـان  کـردن  منحـرف  منظـور   بـه  چنـین  ها هم بوم منحرف کردن حرکت لکه نفت: –

 آلـودگی  جلـوگیري  یـا  و نفـت،  آوري جمـع  بـراي  شده تعیین قبل از محلی سمت به یا دیگر و سمت به رودخانه

 .  گیرند می قرار استفاده مورد رودخانه به نزدیک هاي سازه و ها جزیره

 یـک  در آب سـطح  در نفـت  داشتن نگه و کردن  جمع عملیات در زیادي تاثیر گذاري بوم آوري نفت سطحی: جمع –

 .  دارد) نفت آوري جمع متنوع هاي روش کمک با( آن آوري جمع سهولت براي خاص منطقه

شود تا مسیر حرکت آلودگی در سطح آب تغییر یافته یـا جهـت حرکـت آن بـه      ها سبب می ثر از بومواستفاده مناسب و م

 در  اجتمـاعی)  و اقتصـادي  یـا  محیطـی  (از نظـر زیسـت  سمتی دیگر از رودخانه حرکت شود. در این شرایط منـاطق حسـاس   

 هـا  محـل  آن در و شـده  آوري جمـع  شـده  تعیـین  پـیش  از منـاطق  در آلـودگی  و مانـده  محفوظ آلودگی از رودخانه هاي کناره

 شود. آوري جمع تر راحت آب روي بر شده نشت نفت تا شوند می سبب ها بوم. شود می آوري جمع مخصوص ابزارهاي توسط

 جلـوگیري  منـاطق  سـایر  بـه  آن گسـترش  از و متمرکـز شـود   تـر  کوچـک  محـدوده  یک در نفت آوري جمع براي ها تالش

 و هـا  دریاچـه  هـا،  رودخانـه  ماننـد  حساس مناطق محافظت ثر، سببوم و مناسب شکل به ها آن از استفاده بنابراین. نمایند می

 نفتـی  آلـودگی  با مقابله عملیات در ها بوم دلیل همین به. گردد می استانیب و تاریخی هاي سایت یا و آبی منابع سایر و نهرها

 .شود می مشاهده تجاري هاي بوم کارگیري به هاي روش زیر تصاویر در .دارند وسیعی کاربرد
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 )حیوانات زیست مناطق یا گیاهی پوشش با براي محافظت از مناطق حساس (مانند ها بوماستفاده از  -14-4پ.شکل 

 

 )آب ذخیره هاي تانک مانند(براي محافظت از مناطق حساس  ها بوماستفاده از  -15-4پ.شکل 

 

 تجاري هاي بومانحراف مسیر لکه نفتی به سمت دیگر رودخانه با کمک  -16-4پ.شکل 
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 رودخانه از خاص منطقه یک ها در بوم کمک با نفتی هاي لکه آوري جمع و سازي محدود -17-4پ.شکل 

 تجاري يها بوم اصلی اجزاي و ساختمان -1-2-2-4.پ

  :. این سه جز عبارتند ازشود میدر تصویر زیر ساختمان یک بوم و سه جز مهم آن مشاهده 

 روي بـر  راحتـی  بـه  کـه  شـود  مـی  انتخاب جنسی از دارد قرار بوم نایلونی پوشش درون که عضو این عضو شناور: –

 .باشد شناور آب

 در. نمایـد  عبـور  آن زیـر  از نفتـی  لکـه  کـه  دهـد  نمی اجازه بوم بال و است بال عهده بر نفتی لکه مهار نقش بال: –

 .نمایند می عبور بوم بال زیر نفتی از يها لکه دارند تندي جریان که هایی آب

 .رود می به کار آن عمودي استقرار و بال وزن افزایش براي و دارد قرار بوم بال انتهاي در  وزنه مهار: –

 

 هسته شناور

 بال

 وزنه مهار

 پوشش نایلونی

 
 تجاري هاي هاي مختلف ساختمان بوم بخش -18-4پ.شکل 
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 هـا  کابـل  توسـط  سپس و شوند متصل یکدیگر به ي مختلفی تهیه وها طولبراي استفاده در محیط طبیعت باید در  ها بوم

 مناسـبی  کـاربرد  صـورت  نیـ ا غیـر  در. شـوند  محکم ها پل پایه مانند هایی سازه یا و ساحل در هایی گاه تکیه به هایی طناب یا

 :باشند می زیر شرح به بوم اجزاي ترین مهم. کرد خواهد عبور ها آن از نفت و داشت نخواهند

 شناور عضو –

 نایلونی پوشش –

 اتصال درزهاي –

 ها وزنه –

 کشش هاي کابل –

 

 ها رودخانه و دریاها در استفاده تجاري براي هاي بوم مختلف انواع -19-4پ.شکل 

 :شوند می يبند طبقه زیر اشکال به کلی طور به تجاري هاي بوم

 هاي شناور بوم –

 هاي ارتجاعی بوم –

 هاي بادي بوم –

 قیهاي ضد حر بوم –

 ند ساحلب هاي آب بوم –

 هاي جاذب نفت بوم –

 .شود می مشاهده زیر تصاویر رد ها بوم این از هایی نمونه
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 هاي مهار آلودگی نفتی اي از بوم نمونه -20-4پ.شکل 

 

  ارتجاعی يها بوم از اي نمونه -21-3پ.شکل 

 

 بادي يها بوم از اي نمونه -22-4پ.شکل 
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 ي مخصوص ساحلها بوماز  اي نمونه -23-4پ.شکل 

 

 ي ضد حریقها بوماز  اي نمونه -24-4پ.شکل 

 

  نفت کننده جذب يها بوم از اي نمونه -25-4پ.شکل 
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 ها در نهرهاي کوچک براي محدودسازي جریان نفت شناور کارگیري بوم به -26-4پ.شکل 

   
 هاي بزرگ براي محدودسازي جریان نفت شناور ها در نهرها و رودخانه کارگیري بوم به -27-4پ.شکل 

  ها دریاچهو  ها رودخانهدر  گذاري بومي ها روش -3-2-4.پ

ات متعـددي در هنگـام   ظـ فـرد اسـت، مالح   بـه  رودخانه یـک حادثـه منحصـر   که هر حادثه نشت به درون  با توجه به این

 توان به موارد زیر اشاره کرد: عنوان نمونه می ها باید در نظر گرفته شود. به استفاده از بوم

 دهد؟ ها در این حادثه عملی است و جواب می آیا این روش استفاده از بوم –

 وش انتخاب شده چقدر مؤثر است؟دهیم، ر هایی که انجام می در مقایسه با تالش –

 هاي مقابله دیگري وجود دارد؟ هاي منطقه چه روش با توجه به ویژگی –

 زیست چقدر است؟ اثرات منفی روش انتخاب شده بر محیط –

 آیا مناطق حساس اقتصادي و اجتماعی در مسیر آلودگی وجود دارد؟ –

 شود؟ آوري جمع باید آلودگی مقدار چه روش این کارگیري به زمان در –
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ثر در انتخـاب روش  وتـرین عوامـل مـ    از این رو در زمان انتخاب روش مقابله نیز باید به موارد مهمـی توجـه داشـت. مهـم    

 :از عبارتند مقابله براي گذاري بوم

 آبی منبع یا رودخانه نوع –

 سرعت حرکت آب در آن –

 تار و ویژگی مناطق ساحلی رودخانهساخ –

 دریاچه یا رودخانه آب عمق –

 موجود و در اختیارتجهیزات  –

 میزان نفت نشت شده –

 وي انسانی در اختیارنیر –

 وضعیت جوي –

 ، ...فصل سال –

 شـده  نشـت  نفـت  آوري جمـع  و هـا  بـوم  نصـب  و انتخاب در مثال عنوان به( حادثه با مقابله نحوه هر یک از عوامل فوق در

 و نصــب نحـوه  در زیــادي بسـیار  تـاثیر  آن در آب حرکــت سـرعت  و آبـی  منبــع نـوع  یعنـی  دوم و اول عوامــل. دارنـد  تـاثیر 

 کنـدتر  آب جریـان  هـا  آن در کـه  هایی رودخانه با بوم نصب است زیاد آب سرعت که هایی رودخانه در. دارد ها بوم کارگیري به

 هـاي  تکنیـک  با باید ها بوم نصب  است، سریع ها آن در آب جریان سرعت که هایی رودخانه در که يا گونه به. دارد تفاوت است

 نفـت  آوري جمـع  رانـدمان  و سـرعت  افـزایش  باعث اختیار در تجهیزات نیز و دهید آموزش انسانی نیروي. است همراه متفاوتی

 .شود می شده نشت

 جریـان  منطقـه  در زیـادي  بـاد  کـه  زمـانی  مثـال  عنـوان  به. دارد آلودگی گسترش در زیادي تاثیر نیز منطقه جوي وضعیت

 کیـ  در آن شـدن  متمرکـز  سـبب  عکـس  بـر  ایـ  شود منطقه در نفت پخش سرعت افزایش سبب باد وزش است ممکن دارد،

 .شود نقطه

 هـاي  بخـش  وزد مـی  منطقـه  در باد که یزمان شود می مشاهده که چنان هم. است شده داده نمایش وضعیت این تصویر در

 نحـوه  تعیـین  در مهمـی  عامـل  منطقـه  در جـوي  وضـعیت  بـه  توجـه  بنابراین. شد خواهند گیآلود دچار رودخانه از مختلفی

 .بود خواهد مقابله تکنیک انتخاب و گسترش
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 باد بر حرکت نفت نشت شده در رودخانه تاثیر -28-4پ. شکل

مدیریت هـر حادثـه بـا حـوادث      دارد هایی که در هر حادثه وجود شود که با توجه به پیچیدگی مشاهده می ببه این ترتی

 اصـول  بخـش  ایـن  ادامـه  در. خواهـد بـود   متفاوت ها آن در اختیار در تجهیزات کارگیري به شکل و نحوه و هبود متفاوت دیگر

 .  شود می ارائه مقابله تجهیزات از استفاده و کارگیري به کلی

شـود. بـا توجـه بـه      از سـطح آب مشـاهده مـی    نفـت آوري  ها براي جمـع  در شکل زیر نمایی از نحوه استفاده و کاربرد بوم

شـود تـا مـانع گسـترش      هـا در عـرض رودخانـه نصـب مـی      هاي در دسترس در اطراف رودخانه بوم گاه ویژگی رودخانه و تکیه

هـاي   در بـاال و در نظـر داشـتن ویژگـی     ذکرشـده شود با لحاظ موارد  یکه مشاهده م طور همانآلودگی به مناطق اطراف شوند. 

ها مهار شده و حرکـت آن بـه سـایر منـاطق محـدود شـده و        شود تا آلودگی نفتی در کنار بوم ها سبب می رودخانه، نصب بوم

پـیش از ایـن    کـه  نچنـا  هـم آیـد. بنـابراین    به وجـود گیر و انتقال نفت به مخازن  هاي کف آوري آن با کمک پمپ امکان جمع

 در زمان مقابله باید انجام شود. ترین اقداماتی است که اشاره شد جلوگیري از گسترش آلودگی نفتی از مهم

 بدون باد

 منبع آلودگی

 مواد نفتی

 باد

 باد

 ماده نفتی

 منبع آلودگی

 ماده نفتی

 منبع آلودگی
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 جهت آب

 نفت

نشانه شناور  
 گاهمحل تکیه

صفحه اتصال 
 گاهبوم به تکیه

 بوم

 بازوهاي اتصال بوم

 جهت آب

 آوري نفت و آب آلودهشیلنگ جمع

اسکیمر 

 به سمت مخزن نفت

 پمپ

 چند راهی

 به سمت مخزن آب

 گاه مغروق در آبتکیه

 جهت آب

 

 ها و اسکیمرها بومکمک  با نفتی آلودگی آوري جمع روش از کلی نمایی -29-4پ.شکل 
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 ها و اسکیمرها بومآلودگی نفتی با کمک  آوري جمعاز روش  کلی نمایی -30-4پ.شکل 

شـود. در ایـن روش    ها مشـاهده مـی   آوري نفت در رودخانه ها براي محدودسازي و جمع در تصاویر زیر نحوه استفاده از بوم

هـاي نفتـی بـه سـمتی کـه       گیرد که لکه قرار می يا گونه ها به ها نصب شده و سپس جهت آن بوم ،ابتدا با توجه به سرعت آب

شـده بـه مخـازن وجـود دارد هـدایت        ها و نیز انتقال نفـت جمـع   در آن امکان دسترسی بهتري براي نصب اسکیمرها و پمپ

هـاي   اه آب بـه درون تانـک  آوري شـده و همـر   هـا نفـت از سـطح آب جمـع     شـوند. سـپس بـا کمـک اسـکیمرها و پمـپ       می

 شود.   سازي و سپس تانکرهاي حمل منتقل می ذخیره

 

 

 آوريلوله جمع
 شیر

 آب
 ماده نفتی

 ماده نفتی مانع قابل تنظیم
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 نفت آوري جمعبراي تغییر مسیر لکه نفت به منطقه خاص و  ها بوم کارگیري به تکنیک -31-4پ.شکل 

وسـط ایـن   دهـد. نفـت شـناور ت    آوري نفت شـناور نشـان مـی    ها در جمع تصویرهاي زیر شمایی کلی از نحوه عملکرد بوم

شود. سـپس بـا کمـک ابزارهـاي مکـش       ها روي سطح آب جمع می هاي ضخیم پشت این بوم شود و در الیه ها متوقف می بوم

شـود و در تانکرهـاي مخصـوص حمـل نفـت       هاي جداسازي انتقال یافته و نفت از آب آلوده جدا مـی  این نفت به درون تانک

آوري نفت با استفاده از اسکیمرها وجود داشته باشـد بایـد ضـخامت لکـه      جمعکه امکان  یابد. براي آن براي تصفیه انتقال می

تـر از ایـن مقـدار باشـد،      کـه میـزان آلـودگی کـم     یمتـر باشـد. زمـان    یمیل 5ها محصور شده است حداقل  نفتی که پشت بوم

 دهند.   اسکیمرها کارایی خود را از دست می
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بوم دوم براي جلوگیري از 
 نشت نفت از بوم اصلی

 بوم اصلی براي تغییر مسیر نفت به سمت دیگر

 آوري نفتمنطقه جمع

 اسکیمر

 لکه نفت

 جهت جریان آب

 
 شناور منطقه ساحل به ساحلي ها نفت آوري جمعبراي محدود کردن و  ها کارگیري بوم به از نمایی -32-4پ.شکل 

ها توسـط نفـت اسـت. در تصـویر زیـر       منظور جلوگیري از آلودگی آن  ها محافظت از مناطق مهم به از کاربردهاي بوم کیی

گیرهـا اسـکله    کنیـد. آب  از رودخانه مشـاهده مـی  منظور تغییر جهت آلودگی نفتی به سمت دیگر   ها را به نحوه استفاده از بوم

شـوند.   هـا محافظـت مـی    ات مهمی کـه در مسـیر آلـودگی قـرار دارنـد بـا کمـک بـوم        تاسیسها، مناطق مسکونی و سایر  قایق

آوري آن در سـمت دیگـر    شود، تغییر مسیر آلودگی به سـمت دیگـر رودخانـه و جمـع     طور که در این شکل مشاهده می همان

هـا بـه شـکلی کـه      تـر باشـد بـا نصـب بـوم      که دسترسی به یک سمت رودخانه راحـت  یها است. زمان ردهاي بومیکی از کارب

 آوري خواهد شد. شود، نفت به سمت دیگر رودخانه هدایت شده و در آن منطقه جمع مالحظه می
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 جریان آب

 بوم

 مهار

 نشانه مهار

 آبگیر

 اسکه قایق
به سمت محل 

 آوريجمع

 بوم

 
 براي تغییر جهت مسیر نفت و محدودسازي نفت بر سطح آب  ها بوم کارگیري بهاز  نمایی -33-4پ.شکل 

 هاي سریع در رودخانه با آب گذاري بومي ها روش -4-2-4.پ

کـه   یاسـت. زمـان   متر بر ثانیـه  3تا  5/0سرعت جریان آب در آن بین شود که  هایی اطالق می آب سریع به آب اصطالح

هـا کـارایی    هـاي نفـت)، بـوم    ویژگـی  یابد (با توجه بـه  افزایش می متر بر ثانیه 51/0تا متر بر ثانیه  4/0سرعت جریان آب از 

هـایی بـا جریـان آرام متفـاوت اسـت.       هاي سریع با رودخانـه  گذاري در آب دهند. به همین دلیل روش بوم خود را از دست می

شـود. بنـابراین در ایـن     هـا مـی   هـا و عبـور نفـت از بـوم     هایی با جریان سریع سرعت آب سبب عدم کـارایی بـوم   در رودخانه

چنـان کـه در تصـویر زیـر      شود. هـم  آوري استفاده می گذاري و محدودسازي نفت و جمع ها از تکنیک خاصی براي بوم رودخانه

هـا عبـور خواهـد نمـود.      هـاي مـواج کـارایی ندارنـد و نفـت از آن      ها یا دریاچـه  ها در جریان تند رودخانه شود بوم مشاهده می

هـا در محـل رودخانـه نصـب      ها وجود نداشته باشد و یا ممکن است بوم دلیل سرعت آب زیاد امکان نصب بومممکن است به 

 دهد. ها عبور دهد. تصاویر زیر این دو مشکل را نمایش می شوند اما آب نفت را از زیر بوم
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 یا منابع آبی با جریان سریع ها رودخانهدر  ها بومکارایی  عدم -34-4پ.شکل 

 

 

 و شاخ و برگ زبالههاي جاري با جریان تند یا همراه با  بوم گذاري در آب مشکالت -35-4پ.شکل 

اي بـا جریـان پـایین     تصویر زیر نمایی شماتیک از این وضعیت نمایش داده شده است. سه عکس بـاالیی در رودخانـه   در

آب رودخانـه جریـان آرامـی     کـه  یزمان، در شود میکه مشاهده  طور هماناي با جریان تند.  عکس پایین در رودخانه 3است و 
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سـرعت جریـان آب در    کـه  یزمـان در مقابل آلودگی زیاد است. اما  ها آنو کارایی  تر راحت ها بومداشته باشد، نصب و عملکرد 

کامـل از مـدار خـارج شـوند و      طـور   بـه و ممکـن اسـت    دهنـد  مـی کارایی خود را از دست  ها بوماین  یابد میرودخانه افزایش 

لحـاظ شـود، سـرعت آب    بایـد   هـا  بـوم ین مواردي که در هنگام نصـب  تر مهمدیگر عملکردي نداشته باشند. بنابراین یکی از 

 رودخانه است.

 

 ها  شدن بوم اثر بیهاي سریع و  گذاري در آب بوم مشکالت -36-4پ.شکل 

هـا ممکـن اسـت     هاي آرام بـوم  ها متفاوت است. در رودخانه جریان آب سریع است تکنیک نصب بومهایی که  در رودخانه

هاي سریع باید زوایه تغییـر یابـد. تکینیـک نصـب در ایـن       درجه نسبت به جریان نصب شود اما در رودخانه 90حتی با زاویه 

یابـد. بـراي    ها با جریان رودخانـه کـاهش مـی    ومشرایط به این صورت است که با افزایش سرعت جریان آب زاویه قرارگیري ب

بـا توجـه بـه    دهنـد.   درجـه درون آب قـرار مـی    45تـا   10اي بین  را در زاویه ها آنهاي سریع  ها در جریان افزایش کارایی بوم

کـه   چنـان  هـا انتخـاب نمـود. در نمـودار زیـر هـم       در آب رودخانـه را هـا   توان زاویه مناسب براي قرارگیـري بـوم   نمودار زیر می

درجـه و   35بـوم در آب بـه حـدود     يریـ باشـد، زاویـه قرارگ   متر بر ثانیه 8/0که سرعت آب حدود  شود درصورتی مشاهده می

درجـه   15حـدود   متـر بـر ثانیـه    5/1درجه و در سـرعت   25دریایی باشد، زاویه مناسب حدود  متر بر ثانیه 1اگر سرعت آب 

 است. متر بر ثانیه 5/1ها وجود دارد  گذاري در آن هاي سنتی امکان بوم وشترین سرعتی که با ر است. در حال حاضر بیش

A 

A 

B 

B 

C 

C 
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 زاویه نصب بوم نسبت به سواحل رودخانه

 سرعت آب (گره)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

4. 

3. 

2. 

1. 

 

 متر بر ثانیه است) 514/0(هر گره معادل  هاي سریع ها در آب بوممناسب نصب  زاویه -37-4پ.شکل 

هـا را در سـطح    اویـه قرارگیـري آن  چنـین ز  هـا و هـم   گاه تکیه يریانتخاب زاویه مناسب برحسب سرعت آب محل قرارگ با

  شـود. نصـب ایـن سیسـتم در زمـان مناسـب و بـه        هـا انجـام مـی    صورت تقریبی انتخاب کرده و عملیات نصب بوم  منطقه به

 صورت صحیح نیازمند در اختیار داشتن تجهیزات و نیروي انسانی آماده و آموزش دیده است. 

 
 یی با آب سریعها رودخانهدر  بومزاویه قرار دادن  انتخاب -38-4پ.شکل 

. ممکـن اسـت ایـن شـرایط     شـود  مـی در کناره یـک دریاچـه مشـاهده     ها بوممثال در تصویر زیر نحوه قرارگیري  عنوان  به

. ممکـن اسـت   انـد  شـده مسـتغرق در آب نصـب    يها گاه هیتک صورت  به ها بومبراي یک رودخانه هم واقع باشد. در این تصویر 

بایـد هماننـد    هـا  بـوم هایی در سمت دیگر رودخانه نصب شوند. در هـر شـرایط زاویـه نصـب      گاه تکیهبه  اه بوم ها رودخانهدر 

و نیروي کمـی بـه بـوم وارد شـود. بـه       شده جادیاو جریان  باشد که اصطکاك کمی در مسیر آب بین بوم يا گونه بهشکل زیر 

 شود. میت شده و در آنجا تخلیه این صورت در چند مرحله نفت به سمت محل قرارگیري اسکیمرها هدای
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 هاگاه بومتکیه

 جریان آب

  گره 2 >سرعت آب 

گوي شناور 
 نشانگر

 جاده دسترسی

 پمپ
 اسکیمر

 جریان نفت

 جریان نفت

ها به تغییر شکل بوم
 دلیل نیروي آب

 نفت

 گوي شناور نشانگر

 

 هاي سریع آلودگی نفتی در آب آوري جمعگذاري و  بوم نحوه -39-4پ.شکل 

نفت در آب سریع جریان دارد این امکان وجود دارد که با درك نحوه حرکـت آن همـراه بـا آب بتـوان نفـت را       که هنگامی

هاي سریع همانند شکل زیر اسـت. در تصـویر بـاالیی مشـاهده      آوري نمود. حرکت نفت در رودخانه تري جمع با راندمان بیش

هـاي رودخانـه    شـود تـا نفـت بـه سـمت کنـاره       آب باعـث مـی   یابد و فشار هاي رودخانه جریان می شود که نفت در کناره می

تـوان نفـت    ها در کناره رودخانـه مـی   ها به این نکته توجه داشت. بنابراین با نصب بوم جریان یابد. از این رو باید در نصب بوم

بیرونـی  نفـت را بـه سـمت قـوس      ،حرکـت آب  ،رودخانـه  قـوس چنـین در محـل    آوري نمود. هم تري جمع را با راندمان بیش
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هـایی در ایـن منطقـه هماننـد شـکل دوم نفـت را        توانند با نصـب بـوم   نماید. در این شرایط نیروهاي عملیاتی می هدایت می

 آوري نمایند. جمع

 

 نفت

 A نفت

B 

 

 اي با آب سریع حرکت و گسترش نفت در رودخانه نحوه -40-4پ.شکل 

 ها و دریاچهها  در رودخانه ي تجاريها بومي نصب ها روش -5-2-4.پ

هـا وجـود دارد. بـا توجـه بـه شـرایط منطقـه و         هـا و دریاچـه   ها روي رودخانه طور کلی سه روش عمده براي نصب بوم  به

 ها را به سه روش زیر نصب نمود: توان بوم ابزارهاي در اختیار می

 هایی در ساحل رودخانه)؛ گاه از ساحل به ساحل (با تکیه ها بومنصب  –

 هایی در درون آب)؛ گاه از ساحل به ساحل (با تکیه ها بومنصب  –

 ها) هاي اطراف مانند پل ههایی از ساحل به ساز (با تکیه ها سازهها و  از ساحل به پل ها بومنصب  –

 ،شـود  مـی اعمـال   هـا  بـوم باید همواره لحاظ شود. به دلیل جریان آب و نیرویـی کـه بـه     ها بومنکات ایمنی در استفاده از 

ممکن است تحت نیروي زیادي قرار داشـته باشـند. در زمـان فعالیـت افـراد بایـد مراقـب پـاره          ها بومي ها گاه تکیه و ها طناب 

 ولومسـ ي عملیـات  هـا  بخشچنین در زمان عملیات باید براي تمام  باشند. هم ها آنو صدمه دیدگی ناشی از  ها طنابشدن 

 ارد بـر اقـدامات افـراد نظـارت کـرده و تمـام مـوارد ایمنـی را در        د تیولومسـ ایمنی توسط فرمانده عملیات تعیین شود و وي 

هـا در ایـن زمینـه     نظر داشته باشد. تمام موارد مربوط به خطرات عملیات باید در ابتداي عملیات به افـراد منتقـل شـود و آن   

ي انتقـال نفـت)، بـراي    هـا  لولهدر مناطقی که احتمال آلودگی آب در باالدست رودخانه وجود دارد (مانند عبور توجیه باشند. 

 هـا  آناز  سـرعت  بـه تـا در هنگـام نیـاز     شـود  میدائمی نصب  صورت  بهي ثابتی ها گاه تکیه گذاري بومافزایش سرعت عملیات 
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گـام   صـورت   بـه هـا مشـاهده    گـاه  با کمک انواع تکیـه  ها بومدر ادامه شیوه نصب نیافتد.  ریخاتاستفاده شود و روند عملیات به 

 .  شود میبه گام مشاهده 

 گام اول

 
 دومگام 

 
 سومگام 

 
 گام چهارم

 
 گام پنجم 

 
 

 گذاري در آب رودخانه با جریان سریع (ساحل به ساحل) بوم تکنیک -41-4پ.شکل 
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 گام ششم 

 
 گام هفتم

 
 گذاري در آب رودخانه با جریان سریع (ساحل به ساحل) بوم تکنیک -41-4پ.شکل ادامه 

 اولگام 

 
 گام دوم

 
 گام سوم

 
 

 در آب) گاه تکیهگذاري در رودخانه با آب سریع (ساحل به ساحل با  بوم تکنیک -42-4پ.شکل 
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 گام چهارم

 
 گام پنجم

 
 گام ششم

 
 گام هفتم

 
 در آب) گاه تکیهگذاري در رودخانه با آب سریع (ساحل به ساحل با  بوم تکنیک -42-4پ.شکل ادامه 

 گام اول

 
 

 یی با جریان سریع آب (از رودخانه به پل)ها رودخانهبوم گذاري در  تکنیک -43-4پ.شکل 
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 گام دوم

 
 گام سوم

 
 گام چهارم

 
 گام پنجم

 
 گام ششم

 
 یی با جریان سریع آب (از رودخانه به پل) ها رودخانهبوم گذاري در  تکنیک -43-4پ.شکل ادامه 
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 ها در مناطق ساحلی براي نصب بوم طبیعیهاي  گاه از تکیه استفاده -44-4پ.شکل 

 

 گاه موقت در ساحل) ها در بوم گذاري (تکیه گاه تکیه انواع -45-4پ.شکل 

 

 در بوم گذاري (ساحل به پل) ها گاه تکیه انواع -46-4پ.شکل 
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...) .هـاي فـرآوري نفـت و    پاالیشـگاه ات و تاسیسـ امروزه در مناطقی که به دالیل مختلف (ماننـد عبـور خـط لولـه، وجـود      

 کـه  چنین در گذشته حوادث این چنینی رخ داده اسـت، و منـاطق حساسـی    احتمال نشت نفت به رودخانه وجود دارد یا هم

شـوند تـا در زمـان     ها نصب مـی  در کناره رودخانه یهاي دائم گاه رودخانه وجود دارد که نباید آلوده شوند، تکیه دست نییدر پا

 شود. ها مشاهده می هاي مختلفی از آن ها نصب شود. در تصاویر زیر نمونه ها بوم گاه سرعت با کمک این تکیه ها به نصب بوم

 

 

 

 در حین مقابله  گذاري بومبه منظور افزایش سرعت  ها رودخانه کنار در دائمیي ها گاه تکیه نصب -47-4پ.شکل 

 



وش یمعرف - 4 وستیپ زارها و ها ر د يپاکساز ياب ع يها میحر از ینفت موا  297 02/02/96    آب مناب

 هـا و بـا   هـایی هماننـد لنگـر کشـتی     گـاه  گیرد. به همین منظور از تکیـه ها در دریاچه انجام صورت  ممکن است نصب بوم

هـاي مسـتغرق    گـاه  ها با استفاده از تکیه ها در آب نصب شود. تصاویر زیر نحوه نصب بوم شود تا بوم همان عملکرد استفاده می

 دهد.   ها را نمایش می و نیز انواع آن

 
 گاه تکیه عنوان بهها  ها در دریاچه متفاوت از لنگرها براي نصب بوم انواع -48-4پ.شکل 

 

  نشانگر تکیه گاه در سطح آب 

 نشانگر انتهاي بوم بر سطح آب

 بوم

 مهار (لنگر)

 

 هاي مستغرق گاه با استفاده از تکیه ها دریاچهدر  ها بومنصب  نحوه -49-4پ.شکل 

آوري نفـت رخ دهـد. در تصـویر زیـر برخـی از       شود تا اشکاالتی در سیستم مهار و جمع گاه سبب می نامناسب تکیه نصب

هـا   گـاه  ها ممکن است به دلیل جریان آب تغییر شکل داده و اگـر بـه تکیـه    شود. در این شرایط بوم میاین مشکالت مشاهده 

 لنگر سبک لنگر بدون میله دریانوردي

 لنگر برجسته فشاري لنگر

 لنگر دانفورت لنگر قارچی
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چنـین ممکـن اسـت     آوري نشـود. هـم   محکم بسته نشده باشند، ممکن است مقداري از نفـت درون آن بـاقی بمانـد و جمـع    

هـا عـالوه انتخـاب     ند. بنابراین بـراي نصـب بـوم   اجازه دهند که نفت در آن محل باقی بما ،ها به دلیل نصب نامناسب خود بوم

هـا   اي نصب شـوند کـه بـه بـوم     گونه ها به گاه محل مناسب و نیز زاویه نصب مناسب باید به این نکته هم توجه داشت که تکیه

 ها تغییر شکل زیادي بر اثر جریان آب داشته باشند. اجازه ندهند تا آن

 
 جهت جریان جهت باد

 نفت
A 

B 

 

 ها  گاه به تکیه ها بومناشی از عدم نصب مناسب  مشکالت -50-4پ.شکل 

و بـه کنـاره دریاچـه منتقـل و بـا کمـک        آوري جمعت را از روي دریاچه ها نف ها و بوم ن است با کمک قایقممک چنین هم

شـناور بـه    صـورت  بـه هـا   و بـا کمـک قـایق    شـود  مینمود. در این شرایط بوم در محل دریاچه نصب ن آوري جمع آن راابزارها 

 .  شود می آوري جمعو نفت با کمک آن  شود میمحل منتقل 

 

 ي شناور ها بومکمک  نفت با آوري جمع -51-4پ.شکل 
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اس جـدول زیـر بایـد بـا توجـه بـه سـرعت        ترین اقدامات است. در زمان حادثه بر اس ها یکی از مهم گذاري در رودخانه بوم

 ها اقدام شود.   آب نسبت به انتخاب زاویه مناسب براي بوم

 

 با توجه به سرعت جریان آب ها بومزاویه نصب  تعیین -52-4پ.شکل 

 (اسکیمرها)ها  گیري و طرز استفاده از آن کفابزارهاي  -6-2-4.پ

ترین ابزارهـاي مقابلـه بـا آلـودگی      شوند، اسکیمرها مهم ها که منظور جلوگیري از گسترش آلودگی استفاده می از بوم پس

طـور   گیرنـد. اسـکیمرها بـه    نفت از سطح آب مـورد اسـتفاده قـرار مـی     آوري جمع منظور  بهاین ابزارها ها هستند.  نفتی در آب

هـا نفـت را بـر سـطح آب محـدود کـرده و        گیرنـد. بـوم   ) مورد استفاده قـرار مـی  ها وسیعی با ابزارهاي محدودسازي (مانند بوم

که غلطت نفت زیاد شد بـا اسـتفاده از انـواع اسـکیمرها نفـت را از سـطح آب        ینمایند، زمان ها را در یک مکان متمرکز می آن

 کنند.   آوري می جمع

 

 قایق

 مسیر جریان

 آوريمحل جمع مسیر حرکت نفت

 اسکیمر و مخازن نگهداري
 خط ساحلی

90 60 45 
30 

 سرعت جریان حداکثر زاویه 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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هـاي مختلـف    کنید. این ابزارهـا در انـدازه و تـوان    اهده میرا مش ها آندر تصویر زیر انواع مختلفی از اسکمیرها و روش کار 

هـا   هـا و تـاالب   ها و یا دریاچـه  توانند به روي کشتی یا قایق یا به صورت دستی در نزدیکی سواحل رودخانه اند و می شده  تهیه

 مورد استفاده قرار بگیرند.  

 

 اي و برسی) ، نواري، پرهغلتکیاسکیمرها ( مختلف انواع -53-4پ.شکل 

یـا   غلتـک هـا، نوارهـا،    مکانیکی بـا اسـتفاده از بـرس    صورت  بهنفت را  ها آندیگر است.  اساس کار این ابزارها شبیه به یک

هاي نفت از سطح این  نمایند. با تعبیه تیغه اي منتقل می درون محفظهجا کرده و به  همتحرك از سطح آب جاب يها نقاله تسمه

هـا،   آوري شـده درون ایـن محفظـه    شود. نفـت جمـع   اي جمع می درون محفظه ها آنها جدا شده و در پشت  ها، یا غلتک برس

ر دیگـ  ده و نفتی از یـک شود و بعد از آن آب آلو آوري می هاي مخصوص جمع سپس با استفاده از ابزارهاي مکش به درون تانک

 شود. جدا شده و نفت بازیابی می

 

 

 

 

تمیز کننده 
 فرچه

 سکیمر با فرچه نواري
 فرچه نواري

 كمتحر
 آوريچاهک جمع

 اسکیمر با فرچه استوانه
 فرچه گردان

 حرکت مخزن حرکت مخزن

 حرکت مخزن حرکت مخزن

 تمیزکننده فرچه آوريچاهک جمع

 کنندهغلتک جمع سکیمر درامی
 درام گردان

 لکه نفتی
 آوريچاهک جمع

 سکیمر با نوار جاذب
 آوريچاهک جمع

 آوريجمعنوار 

 لکه نفتی

 نوار گردان
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  ها آنتوسط  و روش جدا کردن نفت غلتکینمونه از اسکیمر  یکی -54-4پ.شکل 
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 ها آن کاربرد و اسکیمرها انواع -55-4پ.شکل 
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 سایر تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی  -7-2-4.پ

 هاي نفت جاذب ابزارهاي -1-7-2-4.پ

در ایـن بخـش مـروري بـر     گیرنـد.   و اسکیمرها ابزارهاي متنوع دیگري نیز هستند که مورد استفاده قرار مـی  ها بومکنار  در

آوري آلـودگی بـا    ها خـواهیم داشـت. بعـد از مهـار و جلـوگیري از گسـترش آلـودگی، مرحلـه جمـع          این ابزارها و طرز کار آن

هاي جـاذب نفـت، آلـودگی کـه توسـط       ها و بالشتک ها، بوم ورقهاستفاده از مواد جاذب نفت است. در این مرحله با استفاده از 

اتی کـه در کنـار رودخانـه یـا     تاسیسـ شود. با توجه بـه عوارضـی طبیعـی و     آوري می ها مهار شده است از سطح آب جمع بوم

رد. هرچنـد  هـا کـاربرد دا   هـا و ورقـه   نفت به شـکل پـدها و بـوم    يها دریاچه سد امکان آلودگی دارد، اشکال مختلفی از جاذب

هایی دارند، اما در عمل این مواد وظیفه جذب نفت تـا چنـدین برابـر وزن خـود را      تفاوت گرید کیشکل ظاهري این ابزارها با 

 شوند.   آوري و معدوم می بر عهده دارند. این ابزارها بعد از جذب نفت توسط افراد از سطح آب جمع

    

 هاي جاذب نفت پدها و ورقههاي جاذب،  اي از بوم نمونه -56-4پ.شکل 

 

 نفت جاذب يها ها و ورقه بوم کاربرد از اي نمونه -57-4پ.شکل 

 

 هاي جاذب نفت در کنار هم ي جاذب و ورقهها بومي مهار، ها بوم کاربرد -58-4پ.شکل 
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 هاي جاذب نفت در کنار هم ي جاذب و ورقهها بومي مهار، ها بوم کاربرد -59-4پ.شکل 

 

 نفت در کنار هم جاذبي ها بومي مهار، ها بوم کاربرد -60-4پ.شکل 
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 ها مخصوص عملیات قایق -2-7-2-4.پ

هاي مناسـب بـراي انتقـال نیروهـا و تجهیـزات       قایق کارگیري  بهي بزرگ و یا دریاچه سدها نیازمند ها رودخانهدر  فعالیت

و یـا اسـکیمرها و نیـز     هـا  بـوم فاده از انـد کـه امکـان انتقـال و اسـت      اي طراحـی شـده   به روي دریاچه است. این قایق به گونـه 

هـا و نحـوه فعالیـت افـراد بـر       اي از ایـن قـایق   در تصاویر زیر نمونهوجود داشته باشد.  ها آننفت توسط  آوري جمعهاي  مخزن

 شود. ها مشاهده می روي آن

 

 قابلههاي مخصوص براي افزایش سرعت عملیات م آماده به کار در داخل قایق ابزارهاي -61-4پ.شکل 

 شیمیایی مقابله با آلودگی نفتی مواد -3-7-2-4.پ

 انـد  شـده منـاطق آلـوده تولیـد     يسـاز  پاك مقابله و منظور  بهکه پیش از ذکر شد انواع متفاوتی از مواد شیمیایی  چنان هم

سـاز،  گیرنـد. ایـن مـواد شـامل مـواد ژل       ي هر حادثه مورد استفاده قرار میها ویژگیکه توسط نیروهاي عملیاتی و با توجه به 

 گیرند.   منطقه  و ماده آالینده مورد استفاده قرار می ها ویژگی.. هستند که با توجه به .مواد جدا کننده، مواد سفت کننده و

  ها آلودگی آوري جمع ابزارهاي -4-7-2-4.پ

هـاي   هـا در محـل   و یا در زمان تعویض شیفت نیروهاي عملیاتی الزم تا ابزارهـا و پوشـاك آلـوده آن   از پایان عملیات  پس

مخصوصی دپو شده و از گسترش آلودگی به سـایر منـاطق جلـوگیري بـه عمـل آیـد. بنـابراین الزم اسـت تـا ایـن ابزارهـا و            

 پوشاك آلوده بعد از انجام عملیات به شکل مناسبی بازیابی شوند.
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 ها و تجهیزات آلوده  و دفع مناسب لباس آوري جمع -62-4پ.شکل 

 نفت و آب و آلوده آوري جمع مخازن -5-7-2-4.پ

ها و یا سایر تجهیـزات صـحرایی الزم اسـت تـا ایـن نفـت از        محدود کردن نفت بر روي سطح آب با استفاده از بوم از پس

هـاي بازیـابی نیـاز بـه      ها به مکان ها و انتقال آن آوري این نفت صورت مناسبی بازیابی شود. براي جمع  محیط خارج شود و به

تـرین جـاده بـه محـل حادثـه قـرار        کنار رودخانه، بر روي رودخانـه و یـا نزدیـک   یا متحرکی است تا در  مخازن ثابت، شناور و

هـاي مختلفـی از    ها نفت را به درون آن انتقال داده و از منطقه خارج نمایند. در تصـاویر زیـر نمونـه    گرفته و با استفاده از پمپ

 شود.   ها مشاهده می آن
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 هاي مختلف ري نفت و آب آلوده در اندازهآو انواع متفاوتی از مخازن جمع -63-4پ.شکل 

 رهاي مخصوص حمل ابزارهانیکانت -6-7-2-4.پ

هـایی   ترین زمـان ممکـن یکـی از روش    تر تجهیزات به محل حادثه در کوتاه کانتینرهاي سیار براي انتقال سریع از استفاده

اي از ایـن کانتینرهـاي    نمونـه گیـرد. در تصـاویر زیـر     هاي عملیاتی مورد استفاده قـرار مـی   است که در حال حاضر توسط تیم

 شود. ه مشاهده میثحمل تجهیزات به محل حاد

 

 

 آماده به کار در داخل کانتینر براي استفاده سریع در محل حادثه ابزارهاي -64-4پ.شکل 
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 شخصی ایمنی ابزارهاي -7-7-2-4.پ

قـرار بگیـرد تـا     هـا  آنرعایت ایمنی  نیروهاي عملیاتی الزم است تا حداقلی از تجهیزات تهیه شده و در اختیـار   منظور  به

مقابله با آلودگی نفتی از این تجهیزات استفاده نمایند. پوشاك مناسب، عینـک محـافظ، دسـتکش و در صـورت نیـاز      در زمان 

 ابله با آلودگی نفتی هستند.  ترین ابزارهاي ایمنی فردي در حوادث مق ماسک از مهم

 

 تجهیزات ایمنی شخصی مقابله با آلودگی نفتی حداقل -65-4پ. شکل 

 

 



 

 5پیوست 5

 يبرا مانور يزیر برنامه و طرح

 يریگ میتصم حوزه و یاتیعمل يها میت





امه و طرح -5 وستیپ رن ور يزیر ب را مان  311 02/02/96    يریگ میتصم حوزه و یاتیعمل يها میت يب

ت س و ی ح -5 پ ر ه و ط م رنا ر يزیر ب و را مان مل يها میت يب ه و یاتیع ز و م ح ص  يریگ میت

 کلیات -1-5.پ

افتد، افرادي کـه در شـرایط بحرانـی، اضـطراري و وقـوع بالیـا        که بالیا و شرایط اضطراري واقعی همواره اتفاق نمی جا آناز 

و کارآمـد بـا ایـن شـرایط      ثرومـ ، از فرصت کـافی جهـت کسـب تجربـه در زمینـه نحـوه مقابلـه        باشند می تیولومسدار  عهده

بـراي ارزیـابی میـزان اثربخشـی طـرح مقابلـه خـود         از شـانس واقعـی   نـدرت   بـه ریـزان   برنامـه  عالوه  به. باشند میبرخوردار ن

برخوردار هستند. واضح است که انتظار براي وقوع شرایط بحران واقعی جهت ارزیـابی و آزمـایش میـزان آمـادگی و کارآمـدي      

 عنـوان   بـه  تـوان  مـی اي اسـت، بنـابراین برگـزاري مـانور (کـه گـاهی از آن        هـاي صـورت گرفتـه، کـار غیرعاقالنـه      ریزي برنامه

باشـد. در حـین برگـزاري     ثرومـ اي  تا میـزان قابـل مالحظـه    خالد براي رفع این توان میسازي شرایط واقعی نیز نام برد)  شبیه

هـا و میـزان    آورد کـه نسـبت بـه ارزیـابی مهـارت      سازي شرایط واقعی این امکان را براي مدیران بحران فـراهم مـی   مانور، شبیه

 ].13،14هاي از قبل صورت گرفته مبادرت ورزند [ ریزي امهها و برن اثربخشی طرح

جایی نفرات و تجهیزات است. مـانور مـدیریت    هدر کاربرد نظامی، مانور به معناي انجام ماهرانه و هوشمندانه حرکات و جاب

ول اسـت.  وفـراد مسـ  کارگیري نیروها و تجهیزات براي مقابله با بحران فرضـی توسـط ا   بحران یا شرایط اضطراري نیز تمرین به

ها را آزمود و اصوال از حوادث مختلف واقعی و نحوه مقابله با  توان قابلیت بدیهی است که در حوادث واقعی بهتر از زمان مانور می

ی، رسان هاي مختلف مقابله با بحران ازجمله اطالع توان جنبه عنوان نوعی مانور استفاده نمود. با انجام مانور می  توان به ها می آن

 چنـین اطالعـات الزم بـراي هماهنـگ     پذیري نیروها را تمرین کرد و هم گیري، هماهنگی، برقراري ارتباطات و هدایت تصمیم

 ].5ول در مدیریت شرایط اضطراري را فراهم نمود [وهاي مس هاي هر یک از سازمان نمودن برنامه

ي انجـام کارکردهـاي خـود در شـرایط واقعـی وقـوع       مانور، بخشی یکپارچه از آموزش است که پرسنل را در راسـتا  درواقع

در حـین اجـرا و    دنظریـ تجدنیسـت، بلکـه نیازمنـد بـازنگري و      گـام  بـه  گـام نماید. مدیریت مانور یک فرآینـد   بحران آماده می

هـاي کسـب شـده خـود را در یـک تمـرین نمایشـی از         کنندگان در مانور، تجـارب و آمـوزش   . شرکتاستسازي فرآیند  پیاده

هـاي   بـا آن، آمـادگی   ثرومـ ، که امید است هیچ وقت اتفاق نیفتد اما الزم است که بـراي مقابلـه   گیرند مید واقعی به کار رویدا

 ].  14خواهد بود [ ثرومالزم ایجاد شده باشد. براي طراحی یک برنامه اجراي مانور، تصور اجراي یک تئاتر در ذهن، بسیار 

هـا در بخـش آب و مقابلـه بـا حـوادث آلـودگی        کـارگیري آن   ا بـا رویکـرد بـه   در این بخش از گزارش اجزاي اصلی مانوره

هـا نیـز معرفـی سیسـتم فرمانـدهی       شود. در بخش پیوسـت  هاي آن به درون آب تشریح می ناشی از ورود نفت خام و فرآورده

 حادثه و نیز یک سناریو فرضی از ورود آلودگی به رودخانه و دریاچه سد ارائه شده است.  

 مورد انتظار از طراحی و اجراي مانور آلودگی نفتی در بخش آب اهداف  -2-5.پ

ها و مانورهاي مناسـب   تجربه نشان داده است که هرگونه عملیاتی براي مقابله با شرایط واقعی بحران، بدون اجراي تمرین

گونـه شـرایط    خـود در ایـن   يهـا  تیولوعنوان نمونه بسیاري از افراد از مس  اي همراه است. به هاي قابل مالحظه قبلی با ریسک

العمل مناسبی در برابر شرایط مختلـف بحرانـی از خـود نشـان      هیچ نوع اطالعی نداشته و عالوه بر آن نخواهند توانست عکس
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هـایی بـراي    عمل ننمایند. چنـین ریسـک   یخوب  ها به ها و دستورالعمل چنین ممکن است در برابر تجهیزات، روش دهند. هم

باشند، در واقـع اگـر شـرایطی فـراهم نگـردد کـه در آن امکـان         بینی می بخش منابع آب غیرقابل پیش ول دروهاي مس سازمان

 ].17، 18ها اطمینان حاصل نمود [ توان نسبت به عملکرد آن ارزیابی توانمندي پرسنل و تجهیزات فراهم نباشد، نمی

والنی و بـا طـول عمـر بـاال از خطـوط لولـه       چنین وجود شـبکه گسـترده و طـ    بودن کشور ایران و هم زیخ نفتبا توجه به 

و پایین بودن استانداردها، آلودگی منابع آبی بـه نفـت و مـواد نفتـی بسـیار محتمـل اسـت. در چنـد سـال           ،انتقال مواد نفتی

ایجـاد   هـا  رودخانـه بـه   و ورود مـواد نشـتی   خطوط لوله انتقال نفتشکست اخیر نیز حوادث مشابهی از بروز آلودگی ناشی از 

ایـن حـوادث در   هـایی از   نمونـه است که اثرات منفی اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی زیادي به همراه داشته است.  شده

در مـورد ایـن    ولومسـ ي هـا  سـازمان شدند. نتیجـه ارزیـابی واکـنش    واقع بررسی تحت عنوان تجارب داخلی مورد فصول قبل 

بحـران برخـوردار نبـوده و یـا     مواجـه بـا   بـراي  آمادگی مناسبی  ا ازها در زمان حادثه ی ان داده است که این سازمانحوادث نش

 .  ]2،5،13،14[ اند ربط از هماهنگی مناسبی برخوردار نبوده هاي ذي ها و سازمان با سایر ارگان

هـاي عمـومی بـراي مقابلـه بـا شـرایط        مناسب و کارآمد براي اثبـات نقـش همـاهنگی و همکـاري     یاهربرگزاري مانورها 

  بـه ، در مواردي که قبل از وقـوع بحـران مانورهـاي مناسـبی     دهد میتجربیات موجود نشان است.  ین حوادثچنیاضطراري در 

هـاي واقعـی را تـا میـزان      لفـات بحـران  در مقیاس کامل با مشارکت عموم مردم برگزار شده است، میزان خسارات و ت خصوص

 اي کاهش داده است.  قابل مالحظه

 يهـا  تیولومسـ ي خـدمات در قبـال مشـترکین خـود از     هـا  بخـش در بخش آب، همانند سایر  ولومس يها سازمانعموم 

 :  ها عبارتند از متعددي برخوردارند که برخی از آن

 مردم آب بهداشت و آب امنیت تضمین –

 بحران یک رخداد شرایط در ها آن عمل نحوه مینهز در نیمشترک آموزش –

ــادگی کســب – ــراي آم ــه ب ــا مقابل ــی شــرایط ب ــاندن و بحران ــاخال پوش ــازمان در موجــود يه ــر در خــود س  براب

 سیستم هاي پذیري آسیب

 اضطراري و بحرانی شرایط با مقابله جهت نهادها سایر با مناسب همکاري و هماهنگی براي آمادگی کسب –

ي تابعه وزارت نیـرو در اجـراي وظـایف فـوق کمـک شـایانی       ها شرکتاي و سایر  ي آب منطقهها شرکتبرگزاري مانور به 

بـراي   گیرنـد  مـی هـا آمـوزش و مـانور را جـدي      ي آمادگی خود براي مقابلـه بـا بحـران   ها برنامهیی که در ها سازماننماید.  می

 ].17،18عی از آمادگی و کارآیی باالتري برخوردار خواهند بود [مقابله با شرایط بحرانی و رویدادهاي اضطراري واق

ابتـدا   هر برنامـه بایسـتی پـیش از هـر اقـدام،      ریزي چند ساله شروع شده، که در  هر برنامه مانور در قالب یک دوره برنامه

هـاي پرسـنل مجـرب و     پذیري و توصـیه  ارزیابی آسیبدر قالب  ي رسمیها ارزیابینسبت به شناسایی مناطق هدف بر مبناي 

ي مقابله بـا شـرایط اضـطراري و اقـدامات فـوریتی مـورد نیـاز        ها شیوهها و  ها، سیاست باسابقه اقدام گردد. در مرحله بعد طرح

 و اسناد موجود در این زمینه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.   ها دستورالعملچنین  توسعه داده شده و هم
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د نـ ي موجـود مـورد ارزیـابی قـرار خواه    هـا  برنامـه  کـه  ایـن مورد نیاز تدوین گردیـده یـا   ي آموزشی ها برنامهبر این اساس 

و اقـدامات مقابلـه بـا شـرایط      هـا  فعالیـت ساله، انواع مختلفی از مانورها براي ارزیابی و تقویت  3گرفت. در طی دوره آموزشی 

نیز مـورد ارزشـیابی قـرار گرفتـه و نتـایج حاصـل       بحرانی در مناطق هدف، طراحی و اجرا خواهد گردید. هر یک از این مانورها 

 گرفت.ي آتی مورد استفاده قرار خواهد ها فعالیتریزي اقدامات و  از آن در فرآیند برنامه

 ].  17آب نشان داده شده است [ تامیني ها بخشچرخه فرآیند برنامه تدریجی مانور در  )1-5(پ.در شکل 

 
 ]17[ رخه برنامه مانور پیشروچ -1-5پ.شکل 

باشـد.   متعـدد آنـان   يهـا  تیولومسـ کننـده در آن و نـوع    و تعداد افراد شـرکت  هساده یا برگزار شدبه شکل د توان میمانور 

، هـدف  تـی بـدانیم  فگی ننشـت آلـود  حفظ محیط زیست و جلوگیري از خسارت ناشـی از  را اگر هدف عالی از برگزاري مانور 

دیگـري را نیـز    یدانسـت. اهـداف فرعـ    ولومسـ ي هـا  سـازمان تقویت آمادگی عملی پرسـنل   توان مینهایی از اجراي مانور را 

 :  از عبارتند ها آندر نظر گرفت که برخی از  توان می، اجراي مانور  نظر از مقیاس و مدت زمان صرف

 حادثه بروز زمان در ولومس يها سازمان فرماندهی وحدت و عملیات تمرین –

 بحران در درگیر عملیاتی نیروهاي تخصصی تمرین –

 ها آن رفع در اقدام جهت موجود کمبودهاي و هاخال شناسایی –

 اضطراري شرایط و بحران بروز حین در افراد يها تیولومس و ها نقش دقیق تعیین –

 افراد کارایی و عملکرد ها، آگاهی سطح بهبود –

 کنندگان شرکت در نفس به اعتماد و مهارت ایجاد –

 بحرانی و اضطراري شرایط با مقابله هاي برنامه و ها طرح ارزیابی –

 بحران به پاسخ و ها ریزي برنامه نتایج ارزشیابی و بررسی –

 پرسنل هاي مهارت و ها توانمندي سطح يارتقا –

 ریسک مدیریت هاي سیاست و راهبردها یابی ارزش –

 قبلی شده ارائه هاي آموزش اعتبارسنجی –

 مانور آموزش

 ریزيبرنامه بهبود اقدامات
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 فرآیندها و ها روش تجهیزات، کارایی میزان ارزیابی –

 بحران مدیریت فرآیند سودمندي نمایش –

 اجراي مانور  هاي ، مالحظات و چارچوبتبیین ضرورت -3-5.پ

نمایـد. از جملـه مـواردي کـه  ضـرورت       به دالیل مختلف نسبت به طراحی و اجراي مـانور اقـدام مـی   معموال یک سازمان 

هـاي موجـود، ایجـاد انگیـزه یـا ارزیـابی        هـا و تخصـص   به تمرین مهارت توان میکند  میاجراي مانور در یک سازمان را ایجاب 

افتـد کـه از مانورهـا بـراي توسـعه       ندرت اتفاق می  یک برنامه، سامانه یا روش طراحی شده قبلی در آن سازمان اشاره نمود. به

   نیز بهره گرفت.در این راستا از مانورها توان  هاي جدید بهره گرفته شود، اما می مهارت

 زیر را در بر داشته باشد: موارد د توان می» چرا باید مانور برگزار شود؟«پاسخ به این پرسش که 

 .شوند ارزیابی اند، نگرفته قرار استفاده مورد است وقت خیلی که موجود هاي تخصص و ها مهارت که است نیاز –

 .است واقعی فضاي و شرایط در آزمون نیازمند جدید ساختار –

 .  کنند کار هم با چگونه که بگیرند یاد دارند نیاز آني اعضا که است شده تشکیل جدید تیم یک –

 .  گردد ارزیابی پرسنل احضار جدید هاي سیستم که است نیاز –

 .گردد ارزیابی تحویلی و جدید تجهیزات که است نیاز –

 .  گیرند قرار ارزیابی مورد است نیاز که است شده حاصل آشنایی جدیدي هاي آموزش و ها شیوه با –

 . است نیاز گروهی و جمعی دسته کار در موفقیت میزان افراد، مجدد ارزیابی براي فرصتی –

 .  گیرند قرار ارزیابی مورد جدیدي هاي شیوه که است نیاز –

ر گروه، و نفع شرکت کننده د هاي ذي توان به ایجاد هماهنگی با سایر بخش از وظایف مدیر مانور (یا تیم مدیریت مانور) می

با هدف افزایش سطح کارآمدي در اجراي مانور، اشاره کرد. این اقدام بایستی به منظور کسب اطمینان از حمایت و پشـتیبانی  

له منجر به تعیین شفاف اهداف و حوزه اجرایی مـانور  اهاي مختلف شرکت کننده در مانور صورت گیرد. این مس ها و گروه بخش

گیري در مورد نحوه ارزیابی فرآیند اجرایی مانور  آینده جلوگیري خواهد کرد. در این مرحله تصمیم ها در شده و از ایجاد چالش

و تعیین ابزار مورد استفاده براي سنجش نتایج آن، ضروري است. هدف اصلی از تحلیل ضرورت مانور، تعریف هدف مورد انتظار 

هـا (نتـایج) خواهـد شـد کـه بایسـتی دربرگیرنـده         خروجـی از اجراي مانور است. تعیین شفاف هدف منجر به یـک رشـته از   

زمـان بـا    چنین همزمان با تحلیل نیاز است که مدیر مانور باید هم ترین شیوه، اندازه و سطح پیچیدگی مانور باشد. هم مناسب

 .1جهت اجرا، هدایت و پیگیري مانور تنظیم نماید یها، برنامه زمانی مناسب انجام تحلیل

 د به صورت زیر بیان شود:  توان مییی از تعریف هدف براي مدیریت بحران بخش آلودگی نفتی ها نمونه

گیـري و قابـل دسـترس جهـت      گویی پرهیز کرده و تنها یک هدف به صورت شـفاف و قابـل انـدازه    در مورد تعیین هدف بایستی دقت شود، که از هرگونه کلی -1
 اجراي مانور مدنظر قرار گیرد. البته بایستی تعریف هدف با توجه به وسعت مانور مورد نظر، انجام گیرد.  
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 رعت عمل تیم در مهار آلودگی نفتیارزیابی میزان س –

 هاي مدیریت بحران در شرایط محلی ایجاد شبکه –

 ده، براي مقابله با شرایط بحرانیارزیابی میزان کفایت پاسخ ترتیبات ساختاري ایجاد ش –

 هاي نفتی در شرایط اضطراري لودگیبی میزان سرعت و دقت عمل گروه مهار آارزیا –

 سایل مهار نفت و عملکرد اعضاي آنارزیابی میزان سرعت در اعزام قایق نجات، دسترسی به و –

 ستهرسانی حادثه به وقوع پیو ارزیابی میزان سرعت و کیفیت در نحوه اطالع –

ین تـر  مهـم . کنـد را ارزیـابی   باشـند  مـی  گـذار تاثیرعواملی را که بـر روي آن   پس از تعیین هدف، مدیر مانور بایستی سایر

 عوامل مشترکی که نیاز است در طراحی و اجراي یک مانور مد نظر قرار گیرند، عبارتند از:  

 لیـ قب ازي متعـدد  عوامـل  بـه  سـناریو . گیرد می شکل آن براساس مانور که است روایتی یا داستان سناریو :سناریو –

 .بود خواهد وابسته هستند زین مانوري پارامترها ریسا که اسیمق محل، زمان،

 دسـترس  در یـا  اسـت  نیـاز  مـورد  مـانور  اجـراي  تـا  زمـان  مقـدار  چـه  شود؟ رعایت باید زمانی محدوده چه :زمان –

 شـب  یـا  روز از زمـانی  هچـ  در باشد؟ می دسترس در یا است نیاز مورد زمانی مدت چه مانور اجراي براي باشد؟ می

 شود؟ اجرا بایستی مانور

 آالتـی  ماشـین  و تجهیـزات  نـوع  چـه  و افـراد  و نهـاد  از يتعداد چه است؟ چقدر مانور عملکردي محدوده :مقیاس –

 باشند؟ داشته حضور و مشارکت آن در باید

 شود؛ داده پاسخ زیر سواالت به که بایستی مانور اجراي محل تعیین مورد در :مانور اجراي محل –

 شود؟ اجرا بایستی مکانی چه در مانور •

 است؟ نیاز آن اجراي براي فضا مقدار چه •

 است؟ شخصی یا نهاد چه مانور اجراي محل بردار بهره یا مالکیت •

 دارد؟ وجود مانور اجراي محل براي جایگزینی آیا •

 است؟ نیاز مورد زمینه این در اقداماتی و مجوزها چه •

 باشد؟ می چگونه نظر مورد محل به دسترسی نحوه •

 نمود؛ عمل زیر سواالت پاسخ مبناي بر توان می مانور در کننده شرکت پرسنل تعیین براي :پرسنل –

 نمایند؟ شرکت مانور در باید کسانی چه  •

 است؟ چگونه) مانور در کننده شرکت افراد( ها آن به دسترسی نحوه  •

 ؟باشند یم کسانی چه کلیدي پرسنل  •

 ؛نمود عمل زیر االتوس مبناي بر توان می کننده  مشارکت نهادهاي تعیین جهت :نهادها –

 نمایند؟ مشارکت مانور اجراي در حتما باید کلیدي يها سازمان و نهادها چه •

 ؟ است نیاز خاصی نهاد پشتیبانی و حمایت به آیا •
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 دارد؟ وجود سازمانی يها محدودیت چه •

 ؛باشد گشا راه تواند می زیر االتوس به پاسخ مانور هاي هزینه تعیین براي :ها هزینه –

 ؟شود می شامل را مواردي چه مانور هاي هزینه •

 نماید؟ هزینه باید منظوري چه براي نهادي یا کسی چه  •

 سـایر  و) رسـانی  آذوقـه ( غـذایی  مـواد  سـوخت،  نقل، و حمل تجهیزات، پرسنل، هاي هزینه بایستی چنین هم •

 .  گیرند قرار نظر مد و محاسبه بایستی مصرفی موارد

 .دسترس در تجهیزات و ها محدودیت ها، نیازمندي :تجهیزات –

 همـه  مشـارکت  چگـونگی  گرفتـه  صـورت  هـاي  ریـزي  برنامـه  در :نهادهـا  وظایف شرح و اجرایی يها تیمسوول –

 .  گردد تضمین و گرفته قرار نظر مد باید ها آن توانمندي و آمادگی میزان و ضروري نهادهاي

 وقـوع  احتمـال  آیـا  اسـت؛  گرفتـه  قـرار  نظـر  مـد  هـوایی  و آب شـرایط  چه مانور اجراي براي :هوایی و آب شرایط –

 است؟ شده منظور هوایی و آب بد شرایط

 گیرند؛ قرار مدنظر زیر موارد بایستی رابطه این در :اداري و مدیریتی مسایل –

   کاغذي یا الکترونیکی مستندسازي و ثبت •

   اداري و ستادي پرسنل پشتیبانی  •

   ولومس نهادهاي و مانور اجراي محل به نزدیک مناطق ساکنین به خبر اعالم  •

   احتمالی خسارات پرداخت مانند بیمه با مرتبط مسایل  •

 شوند؛ رعایت باید زمینه این در زیر موارد :پشتیبانی و لجستیکی نیازهاي –

 نیاز مورد آذوقه تهیه و بینی پیش •

 ..).افراد، پرسنل، انتقال( نقل و حمل •

 موقت اسکان محل یا گاه پناه •

 ...و ها آن سازي ذخیره و سوخت مانند مصرفی مواد •

بـا مراجـع و    مـرتبط  هاي نامه توافق یا ها نامه تفاهم نیاز، مورد قانونی مالحظات رعایت و تعیین :قانونی مالحظات –

 هاي ذیربط سازمان

 در طراحی و اجراي مانور ثرومهاي  فرم شاخص -1-5پ. جدول

 مورد نظر در مانور يها ویژگی شاخص ردیف

  هدف 1
  سناریو 2
  زمان 3
  مقیاس 4
  محل اجراي 5
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 در طراحی و اجراي مانور ثرومهاي  فرم شاخص -1-5پ. ادامه جدول

 مورد نظر در مانور يها ویژگی شاخص ردیف

  پرسنل 6
  نهادها 7
  ها هزینه 8
  تجهیزات 9
  شرح وظایف 10
  آب و هوا 11
  مدیریتی و اداري مسایل 12
  نیازهاي لجستیکی و پشتیبانی 13
  مالحظات قانونی 14

 

 نتایج مورد انتظار از اجراي مانور  -4-5.پ

کننده در مانور  ها یا نهادهاي شرکت اي که مسایل مورد انتظار از افراد، گروه نتایج مورد انتظار از مانور، در قالب جمالت ویژه

توانـد داشـته باشـد، نتـایج مـورد انتظـار از آن        رغم این که مانور فقط یک هدف می شوند. علی مینمایند، بیان  را منعکس می

 جهی. هر نت باشد گیري می شود و مختصر، ملموس و قابل اندازه تواند زیاد باشد. یک نتیجه مورد انتظار مناسب با فعل آغاز می می

نتایج مورد انتظار، شیوه اجراي مانور را مشـخص خواهنـد نمـود. یـک     صورت مستقیم به هدف مانور ارتباط داده شود.   باید به

 :]9،14، 2،5[صورت جمله زیر باشد   تواند به حل مناسب براي تنظیم (نوشتن) نتایج مورد انتظار از مانور می راه

 »ظایف خود برآیندند از عهده شرح وبتوان یخوب بهکننده در مانور   هاي مشارکت در زمان اجراي مانور، افراد یا گروه«

 تدوین یک برنامه زمانی مناسب -1-4-5.پ

ریـزي مراحـل مختلـف مـانور و      بندي مناسب جهت تکمیل برنامـه  مدیران مانور بایستی نسبت به تدوین یک برنامه زمان

ریـزي مانورهـاي بـزرگ و گسـترده از اهمیـت خاصـی        در زمـان برنامـه   خصـوص   بـه  لهامسـ اقدام نماینـد. ایـن    ها آناي راج

ماننـد رسـم    ،بنـدي و مـدیریتی و ابزارهـاي آن    ي زمانها شیوهاز  ،ر است. براي تسهیل در انجام کار، توصیه شده استبرخوردا

) بـراي ایـن کـار    Primaveraیا  Microsoft projectافزارهاي مناسب (مانند  و در صورت نیاز از نرم 1نمودار بار چارت (گانت)

 استفاده شود.

1- Gant Chart 
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 طراحی مانور  -5-5.پ

. مـدیر مـانور بـا تحلیـل ایـن      گیـرد  مـی شده در بخش تحلیـل نیازهـا صـورت     آوري جمعاطالعات  براساسطراحی مانور 

یسـتی مـوارد   یـد. بـراي طراحـی مـانور با    نما اطالعات، تجارب قبلی، تصورات و ابتکارات خود نسبت به طراحی مانور اقدام می

 زیر مدنظر قرار گیرند:

 (روش اجرایی مانور)   تعیین نوع مانور –

 ین سناریوي اجراي مانورتدو –

 انتخاب و تعیین پرسنل مجري مانور –

 تعیین نیازهاي کنترلی مانور –

 گیري در مورد نحوه هماهنگی بین نهادي تصمیم –

 تعیین نیازهاي اداري (اجرایی) و قانونی –

، مسـایل ایـن کـار باعـث فهـم مشـترك از       گـردد. ي برقـرار  ثرومان ارتباط نفع ذيدر مرحله طراحی مهم است که با همه 

ین ممانعت از ایجـاد شـایعات و اطالعـات    نچ و هم ها آنسازي شرح وظایف و کارکردهاي  شفاف،در نهادها تر بیشایجاد تعهد 

 .  ]5،14،15[گردد  میغلط 

 اجرایی مانور حوزهمحدوده و تعیین  -1-5-5.پ

و مرزهـاي اجرایـی مـانور     هـا  محـدودیت کـه در آن   گـردد  مـی تجزیه و تحلیل نیازها منجر به تعیین حوزه عملیاتی مانور 

. محدوده اجرایی بایستی به اندازه کافی گسترده باشـد، طـوري کـه نتـایج مـورد انتظـار قابـل دسـترس         خواهند شدمشخص 

هـاي افـراد شـرکت کننـده در مـانور تعیـین گـردد. تعـدادي از          باشند، اما از طرف دیگر نبایستی فراتر از حـد تـوان و قابلیـت   

 عبارتند از: دهند میقرار  تاثیرمحدوده مانور را تحت  خاص صورت  بهعواملی که 

 مانور اجراي از) انتظار مورد( نتایج –

 کنندگان شرکت تجربه و عملکرد استانداردهاي –

 کننده شرکت نهادهاي هاي محدودیت و ها توانمندي –

 بینانه واقع مانور یک شرایط ایجاد براي موجود هاي محدودیت –

 هوایی و آب شرایط –

 تجهیزات و اتتاسیس هاي محدودیت –

 ثرومـ نتـایج و محـدوده اجرایـی پـروژه در انتخـاب بهتـرین شـیوه         کـه  ي گوناگونی براي اجراي مـانور وجـود دارد  ها شیوه

ه همـان  کـ  د مرحلـه بعـد  توانـ  میهاي) مورد انتظار از اجراي مانور، تیم مدیریت مانور  نتایج (خروجیتعیین  پس از. باشند می

 آغاز کند.است را  طراحی مانور
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 تعیین شیوه مناسب اجراي مانور -2-5-5.پ

مـدیر مـانور در تعیـین نـوع مـانور یـا مانورهـاي مـورد نیـاز           خصـوص   بهو  نیولومسهدف و نتایج مورد انتظار از مانور به 

را تنها به یـک شـیوه محـدود ننماینـد. در اغلـب مـوارد تجربـه نشـان          مدیران خودخواهد نمود، در این راستا بایستی کمک 

د بسـیار  توانـ  مـی باشـد،   ي اجراي مانور مـی ها شیوهداده است که طراحی یک فرآیند تدریجی و رو به جلو که دربرگیرنده انواع 

 مختلفی از جمله موارد زیر باشد: عوامل تاثیرد تحت توان میباشد. شیوه موردنظر  ثروم

 مانور مدیریت تیم تجربه و مهارت –

 آموزشی نیازهاي –

 کلیدي نهادهاي و پرسنل تعهد میزان –

 اجرا محل بودن دسترس در –

 کنندگان شرکت بودن دسترس در –

 تعهدات سایر –

 تدارکات براي نیاز مورد زمان مدت –

 مانور اجراي براي نیاز مورد زمان مدت –

  دسترس در (تجهیزاتی، علمی و سازمانی) منابع –

 بودجه –

اي بـوده و تنهـا بـا     تمـرین سـاده  ممکن اسـت  مانور هر ساده یا پیچیده طراحی و اجرا شوند.  صورت  بهند توان میمانورها 

سـازي شـده و محـدوده وسـیعی از      در آن شرایط اضـطراري بزرگـی شـبیه    که اینمشارکت یک تیم کوچک قابل اجرا باشد یا 

 هـاي مختلفـی ارائـه شـده     بنـدي  تقسـیم  ،در منابع مختلف براي انواع مانوري مختلف در آن مشارکت نمایند. ها سازمانافراد و 

ه سـه گـروه اصـلی    گرفته توسط آژانس مدیریت بحران استرالیا انـواع مـانور بـ    صورت يبند میتقسبا توجه به جامعیت است. 

 ].14،15[ ها توضیحاتی ارائه شده است شوند که در ادامه پیرامون آن تقسیم می

 اي مانور مباحثه -1-2-5-5.پ

. ایـن نـوع مـانور    گـردد  مـی در این شیوه با طرح یک سناریو نسبت به بحث و گفتگو در مورد آن توسط اعضاي تیم اقـدام  

شـفاهی در   طـور   و تجـارب فـردي و گروهـی و بـه    جهت ارائـه اطالعـات    ،کننده در آن فرصت مناسبی را براي اعضاي شرکت

آورد. ایـن نـوع    مقابلـه بـا شـرایط فرضـی صـورت گیـرد، بـه وجـود مـی          براي ها آنمورد نوع و سطح اقداماتی که باید توسط 

ي مناسـب و قابـل قبـول بـراي مقابلـه بـا رویـدادها و اتفاقـات خـاص، ارزیـابی میـزان            هـا  شیوهمانورها براي تدوین و توسعه 

. در تعـدادي از  ندشـو  مـی برگـزار   ياضـطرار هاي جدید مدیریت شـرایط   ها، ایجاد و توسعه روابط، یا کشف ایده اثربخشی طرح

 .اند شدهمانورهاي دورمیزي نیز عنوان  عنوان  بهاي  منابع، مانورهاي مباحثه
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ایـن نـوع از    هـا وجـود دارد.   آن يبرگـزار کمی داشته و با مشارکت تعداد محدودي از افـراد، امکـان   این نوع مانورها هزینه 

کارهـاي نـوین و خالقانـه مـدنظر      ارائـه راه  تر ها بیش در آني برخوردار بوده و تر کمنسبت به سایر مانورها از رسمیت مانورها، 

هـاي اجرایـی و تنهـا در یـک اتـاق برگـزار شـوند.         خـارج از فضـاها و محـیط    یدر محلند توان . مانورهاي دورمیزي میباشد می

 متفاوت به شرح زیر برگزار شوند. شکل 4ند در توان میاي خود  مانورهاي مباحثه

 هـا  روشهـا و   یک ابزار آموزشی جهت آشـنایی افـراد بـا طـرح     عنوان به معموالاز این نوع مانورها  :1ر توجیهیمانو –

. مانور تـوجیهی شـامل ارزیـابی یـک طـرح از طریـق سناریوسـازي و بحـث پیرامـون مشخصـات           شود میاستفاده 

. این نـوع مانورهـا نسـبت بـه سـایر      سریع و ارزان انجام شوند کامالند توان می. مانورهاي توجیهی استکلیدي آن 

سـازي مجـدد یـک اتفـاق واقعـی کـه        شـبیه  براسـاس ي بوده و اغلب تر کمانواع مانورهاي دورمیزي نیازمند تجربه 

هـاي موجـود    هـا و سـامانه   . مانورهاي توجیهی براي آزمایش و بازبینی طـرح شوند میرخ داده است، طراحی  رایاخ

 باشند؛ میقابل استفاده بسیار مفید بوده و در موارد زیر 

 توجیه پرسنل جدید •

 آموزش یا ارزیابی پرسنل •

 هاي کلیدي یک طرح لفهونگ نمودن مپرر •

 طرحارزیابی  •

له یا موضوع مطرح شده پیرامون وقـوع حادثـه، نماینـدگان هـر     امس بهدر این نوع مانور، با توجه  :2معارفه نهادي –

را با شرح وظایف خـود ارائـه خواهنـد داد. ایـن مانورهـا ممکـن        یول، برنامه عملیاتی متناسبویک از نهادهاي مس

صـورت کارآمـدي مـورد بـازنگري قـرار گرفتـه و         هـاي موجـود بـه    هـا شـیوه   گرایی باشند، اما در آن است فاقد واقع

 هـاي آموزشـی بـه    شوند، این نـوع مانورهـا ماننـد فعالیـت     کارهاي جدید تشویق می ها و راه نهادها به توسعه شیوه

گیرنـد،   هاي مناسب براي تهدیدات و یا سناریوهاي جدید مورد استفاده قـرار مـی   زمانی که براي کشف پاسخ ژهیو 

 باشند. درمجموع این مانورها در شرایط زیر ممکن است کارآمدي مناسبی داشته باشند: ثر میوم

 راهبردي یا فنی موضوعات دادن قرار مدنظر براي •

 معین تاریخ و ساعت یک در (تجهیزاتی، علمی و سازمانی) منابع بودن دسترس در روي بر تمرکز •

 مفید و کاربردي اطالعات تقسیم •

 مختلف نهادهاي اجرایی هاي شیوه و  توانمندي از مشترك فهم توسعه و ها شبکه ایجاد •

 بحران مدیریت ربطان ذي به نهادها معارفه •

1- Orientation Exercise. 
2- Agency Presentation 

 

                                                 



امه و طرح -5 وستیپ رن ور يزیر ب را مان  321 02/02/96    يریگ میتصم حوزه و یاتیعمل يها میت يب

(یا مدیر) مـانور بـراي افـراد کلیـدي سـناریویی را       گر لیتسهدر این شیوه از مانور دورمیزي،  مانور فرضی (نظري): –

هـاي مختلـف شـرایط     بـا طـرح پرسـش    گـر  لیتسـه خواهد.  در مورد نحوه مقابله پاسخ می ها آنمطرح نموده و از 

ي از آن بـراي افـراد مشـخص    تـر  بـیش تـا عمـق    آورد مـی شده بـه وجـود     اي را در سناریوي طرح نشده  بینی پیش

را تغذیـه نمـوده و او نیـز بـا طـرح پیوسـته ایـن         گر لیتسهمختلف  االتوسکوچک با طرح  یک تیم معموالگردد. 

بـا حضـور    معمـوال . ایـن نـوع مانورهـا    دهـد  میکنندگان را در چالش قرار  کنید؟) شرکت که (حاال چکار می سوال

ایـد تـالش کنـد کـه     ب گـر  لیتسه. در چنین مانوري شود میربطان برگزار  یکی از مدیران شرایط بحران و سایر ذي

حاضرین را در اجراي مانور مشـارکت دهـد. مانورهـاي نظـري نیازمنـد تـدارك مناسـب بـوده و بـه نسـبت سـایر            

. از لحـاظ هزینـه نیـز بـه     باشـند  مـی ي براي تـدارك دیـدن شـرایط    تر بیش زمان مدتمانورهاي دورمیزي نیازمند 

کارآمـد و مجـرب ممکـن اسـت کـار       گـر  لیسـه تیـک   کـردن  دایـ پنسبت ارزان بوده، گرچه باید توجه داشت که 

ي هـا  شـیوه بـراي ایجـاد درك و شـناخت مشـترك از      خصـوص   بـه هـا   بري باشد. این نوع تمـرین  سخت و هزینه

کننـدگان بـراي    هاي عملکردي از طریق درخواسـت از شـرکت   سازي تنش چنین شبیه ، هممسایلمختلف مقابله با 

 .گیـرد  مـی در شرایط واقعی مـورد اسـتفاده قـرار     ها آنهاي مناسب به  خپیچیده و ارائه پاس مسایلتجزیه و تحلیل 

 باشد: مؤثرد در شرایط زیر مفید و توان میاین نوع مانور  درمجموع

 بسـیار  هـا  آن اطالعـات  میـزان  که این یا و نداشته شده مطرح مسایل از قبلی آگاهی نوع هیچ افراد که یهنگام •

 . باشد می اندك

 بحـران  بـا  مقابلـه  بـراي  »حـاال  همین و جا همین« که شود تمرکز لهامس این روي بر شود خواسته که یهنگام •

 .آورد عمل به بایستی اقدامی چه فرضی

 اجرایی و کاربردي اطالعات و منابع مبادله براي •

 مخاطبین به ها روش و ها شیوه ارائه •

 زانسا تصمیم توانمندي ارزیابی •

 پرسنل عملکرد ارزیابی براي زا تنش شرایط ایجاد •

، طراحـی و اجـرا   گیرنـد  مـی این نوع مانورهـا بـراي پرسـنلی کـه در یـک صـنف شـغلی قـرار          :1مانورهاي صنفی –

پیوسته و متوالی بـراي پوشـش دادن یـک برنامـه جـامع،       صورت  به مسایلاي از  معمول، مجموعه طور  به. شود می

اي بـه همـراه سـه     داراي شرح واقعـه  مسایل. هر یک از شوند میبراي افراد عضو یک صنف یا اتحادیه خاص مطرح 

باشـد. بـراي مثـال در یـک شـرایط       در راستاي مسـیر مطلـوب مـی    موردنظربراي ایجاد تمرکز افراد  الوسیا چهار 

بر روي پیشگیري، آمادگی، پاسخ و بازیافت تمرکـز دارنـد. ایـن نـوع مانورهـا نیازمنـد        مسایلاي از  معین مجموعه

و بـراي مـدیران گـروه و بحـران مفیـد بـوده و ابـزار کارآمـدي          باشند میبر ن بوده، اما چندان هزینه تدارك مناسبی

1- Syndicate Exercise 
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هـا بـا    پیچیده خواهند بود. این نـوع تمـرین   مسایلکارهاي مشترك براي  و راه ها شیوهبراي تبادل تجارب و ایجاد 

در  درواقـع ر روي آمـوزش وجـود دارد.   زیـادي بـ   دیـ کات هـا  آنهاي کوچکی به مرحله اجرا درآمده و در  حضور گروه

مجـزا مـورد ارزیـابی     صـورت   بـه ها یـا صـنوف شـغلی     و اقدامات مرتبط با هر یک از انواع گروه مسایلاین مانورها 

 .گیرند میقرار 

 1مانورهاي کارکردي -2-2-5-5.پ

در یـک فضـاي عملیـاتی اجـرا شـده و       معمـوال اي (دورمیزي) بوده، اما  شبیه مانورهاي مباحثه ینوع  بهمانورها از این نوع 

واقعی شرح وظایف خود را بـه مرحلـه عمـل دربیاورنـد. ایـن نـوع مانورهـا         صورت  بهکننده  افراد شرکت ها آننیاز است که در 

، بـراي مثـال مـدیریت یـک تصـادف یـا شـرایط        شـوند  مـی براي ارزیابی یا اجراي تمرین در مورد یک کارکرد خاص طراحـی  

 اي. هاي جاده مرکز مدیریت فوریت اضطراري توسط یک

که نسبت به کسب آمـادگی بـراي مقابلـه بـا یـک رویـداد در شـرایط واقعـی          شود میاز پرسنل خواسته در چنین مانوري 

اقدام نمایند. تدارك و مدیریت این نوع مانورها از پیچیدگی خاصـی برخـوردار بـوده و اغلـب یـک تـیم در طـی چنـد هفتـه          

 . نمایند میواقعی جهت تمرین در مانور اقدام  مسایلها بر مبناي اتفاقات و نسبت به تدوین سناریو

هـاي الزم   ریزي شـده و همـاهنگی   چنین ممکن است که راهکارهاي مناسب براي مقابله با شرایط اضطراري نیز برنامه هم

اداري و اجرایـی  مقـدمات  زمنـد  نیا ممکـن اسـت  به عمل آید. تدارك و اجراي این نوع مانورهـا   نشده ینیب شیپبراي اقدامات 

نـد بارهـا توسـط افـراد مختلـف بـه اجـرا درآمـده و         توان می، مناسببر نیز باشند. اما در صورت طراحی  زیادي بوده و لذا هزینه

و اسـتانداردهاي مختلـف مـورد آزمـون قـرار       هـا  دسـتورالعمل ضمن ارتقا سطح توانمندي پرسنل مـرتبط، در حـین برگـزاري    

 ت در شرایط زیر مفید واقع گردند:ممکن اس هامانورگیرند. این نوع 

 )کارکردي( عملیاتی مرکز یک در بحران با مقابله مختلف يها شیوه ارزیابی یا توسعه تمرین، –

 مرکز داخل در) سازي( گیري تصمیم هاي مهارت ارزیابی یا توسعه تمرین، –

 عملیاتی مراکز سایر و میدانی هاي تیم با عملیاتی مرکز بین تعامل ارزیابی –

 نیست مرکز از خارج منابع سازي فعال به نیازي که زمانی –

 ستین دسترس در مرکز از خارج منابع سازي فعال براي کافی مالی منابع که زمانی –

1- Functional Exercise 
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 1مانورهاي میدانی -3-2-5-5.پ

. اجـراي  شـوند  مـی از شـرایط اضـطرار بحـران واقعـی قـرار داده       يا شـده  يساز هیشبدر مانورهاي میدانی پرسنل در شرایط 

  بـه سـازي تصـادف ماشـین) یـا      ساده و تنها با مشارکت یک تیم کوچک (مانند شـبیه  صورت  بهاین نوع مانورها ممکن است 

  گسترده و با درگیر نمودن تعداد زیادي از پرسنل طراحی و اجرا شود. صورت

طراحـی و اجـرا    هـا  آني و تحلیـل نتـایج حاصـل از    دپس از اجراي مانورهـاي دورمیـزي و کـارکر    معموالاین نوع مانورها 

ند با هزینـه کـم و تنهـا بـا صـرف چنـد سـاعت طراحـی و اجـرا شـوند، امـا اجـراي             توان می. مانورهاي میدانی ساده شوند می

جهـت طراحـی و اجـرا     ،زیـاد  زمـان  مـدت هـاي سـنگین و    مانورهاي بزرگ با مشارکت نهادهاي مختلف نیازمند صرف هزینـه 

مانورهـاي بـزرگ میـدانی    نمـود.  هـاي پرسـنل اسـتفاده     براي ارزیابی تخصص و مهـارت  توان می. از این نوع مانورها باشند می

. طراحـی  باشـند  مـی چنین تعداد زیادي از پرسـنل جهـت اجـرا     نیازمند یک تیم مدیریتی جهت طراحی و هدایت مانور و هم

 رت گرفته و ممکن است چندین ماه نیز طول بکشد.این نوع مانورها بایستی توسط کارشناسان متخصص و مجرب صو

نظر از ابعاد زمانی و مالی مانورهـاي میـدانی، در بعضـی از مـوارد اجـراي ایـن نـوع مانورهـا تنهـا شـانس و فرصـت             صرف

جهت مقابله با شـرایط بحرانـی و میـزان همـاهنگی نهادهـاي مختلـف        ،هاي مورد نیاز موجود براي ارزیابی بخشی از تخصص

تواننـد، مفیـد    مـوارد زیـر مـی    در طراحی و اجـراي مانورهـاي میـدانی    درمجموع. باشند میایط مشابه رویدادهاي واقعی در شر

 باشند:

 عملیاتی پرسنل هاي توانمندي و ها مهارت سطح افزایش یا ارزیابی تمرین، –

 نهادي بین هاي همکاري و ها هماهنگی اثربخشی میزان ارزیابی –

 ورمان طرح سازي فعال نحوه ارزیابی –

 مانور برنامه جایگاه تثبیت –

 باشد عملیاتی پرسنل گیريکار  به به نیاز خاص طرح یا پروژه یک نتایج ارائه براي که مواقعی در –

 تدوین سناریوي مانور  -3-5-5.پ

 تر شبیه داستان یا روایتـی  سناریوي مانور بر مبناي هدف، نتایج مورد انتظار، شیوه و محدوده اجراي آن تدوین شده و بیش

عمـومی و کلـی    ی. در مورد حادثه یا شرایط اضطراري واقعی، اطالعـات استاز اطالعات و تصورات کلی و خاص در زمینه مانور 

در اختیار نهادهـا و پرسـنل    معموالضروري است. این اطالعات عمومی  ها آنکنندگان در مانور از  وجود دارد که آگاهی شرکت

عمـومی بـراي آشـنایی     يتوانند موارد شود. این اطالعات کلی می انور قرار داده میدخیل در مراحل مختلف طراحی و اجراي م

 . ]5،14[افراد با محل اجراي مانور باشند 

1- Field Exercise. 
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هـاي ویـژه در مـورد     عالوه بر اطالعات عمومی، پرسنل مجري مانور، براي اجراي آن نیازمند یک سري اطالعـات و آگـاهی  

کارهـاي   چنـین راه  بینانه و هم این اطالعات براي طراحی سناریوهاي مناسب و واقعباشند. وجود  مشکالت و اتفاقات واقعی می

زمـان بـا پیشـرفت مـانور، رعایـت تـوالی زمـانی         ها الزم است. جهت ارائه مناسب و به هنگام اطالعات خاص هـم  مقابله با آن

خـاص خـود، اطالعـات مـرتبط در      يها تیموراستی با شرح وظایف و میچنین هر گروه از پرسنل با مناسب ضروري است. هم

 هاي معین براي کنترل جریان اتفاقات و رویدادها آشنا باشند. این نوع اطالعات در موارد زیر قابل استفاده است: زمان

 توسعه سناریو مانور؛ –

 کنندگان؛ در زمینه مانور به شرکت تر بیشارائه اطالعات  –

 ان در مانور؛کنندگ خاص جهت ارائه راه حل توسط شرکت مسایلطرح  –

 کنندگان؛   ي عملیاتی و اجرایی براي شرکتها محدودیتتعیین  –

 کنندگان. اقدامات فوریتی توسط شرکت –

 د:ر باشزی صورت  بهد در زمینه ساعت بروز آلودگی نفتی و شدت آن توان مینمونه این اطالعات  عنوان  به

هـا   ساعت آینده آلـودگی نفتـی بـه دریچـه     12شود در  میبینی  هشدار آلودگی نفتی اعالم شده و پیش 22:30در ساعت 

 آب آلوده وارد قسمتی از شبکه لوله شده است. 09:28برسد. در ساعت 

 مانور ستاد اجراییتعیین و منصوب نمودن پرسنل  -4-5-5.پ

را بـراي اجـ   هـا  آنگیري کـار   بـه هاي پرسنل مورد نظر نسبت به  تخصص و توانمندي بر اساسمدیر یا تیم مدیریتی مانور 

، امـا  باشـند  مـی . بعضـی از اقـدامات و کارکردهـا در همـه مانورهـا مشـترك       نماینـد  میو پشتیبانی مراحل مختلف مانور اقدام 

نمونـه نیـازي نیسـت کـه      عنـوان   بـه ویژه و خاص مدنظر قـرار گیرنـد.    صورت  بهدر بعضی از مانورها بایستی  ها آنتعدادي از 

در مانورهـاي میـدانی در مـانور دورمیـزي نیـز مـدنظر قـرار گیرنـد. بسـته بـه            ازیـ وردنماي از کارکردها و اقدامات  بخش عمده

، یـا تـیم مـدیریت مـانور یـک      بـوده دار وظـایف متعـددي    ماهیت و پیچیدگی مانور، هر یـک از پرسـنل ممکـن اسـت عهـده     

کننـده   راي پرسـنل شـرکت  یک راهنما، وظایف و عنـاوین پیشـنهادي بـ    عنوان بهخاص را به چند نفر محول نمایند.  تیمورام

 ].14باشند [ )2-5(پ. جدول صورت  بهند توان میدر مانور 

 ]14[ مانور ستاد اجراییعناوین و شرح وظایف پیشنهادي براي پرسنل  -2-5پ.جدول 

 وظایف شرح عنوان
 مانور کنترل و مدیریت مانور فرمانده یا مدیر

 مانور برگزارکنندگان عملکرد سنجش و ارزیابی )ناظران( داوران
  ویژه هاي ایده و اطالعات ارائه و مباحث ارائه در يگر لیتسه  گر لیتسه

 ایمنی موارد رعایت بر نظارت ایمنی افسر یا ولومس
 مجروحان و بازیگران مدیریت بازیگران مدیر

 تماشاگران یا قربانیان مجروحان، نقش بازیگري بازیگران
 نقل و و حمل تدارکاتی نیازهاي مدیریت و کننده هماهنگ نقل و حمل و تدارکات ولومس
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 ]14[ مانور ستاد اجراییعناوین و شرح وظایف پیشنهادي براي پرسنل  -2-5پ.جدول ادامه 

 وظایف شرح عنوان
 مانور اجراي یا تمرین منطقه مدیریت )نمایش( تمرین متصدي

  مانور برگزاري محل امنیت مدیریت )امنیتی افسر( امنیتی کننده هماهنگ
 غیرمترقبه و اتفاقی خسارات هرگونه ارزیابی و مدیریت خسارات کنترل) یا مسووالن( ولومس

 )مانور گوي سخن -ها رسانه با مانور رابط( خبرنگاران و ها رسانه با ارتباط ها رسانه با ارتباط ولومس
  بازدیدکنندگان از میزبانی  بازدیدکنندگان از حفاظت ولومس

  مانور اجرایی روند مستندسازي مستندسازي
 

کننده در مانور، پرسنل مورد نظر خـود را بـراي حضـور و مشـارکت در اجـراي مـانور تعیـین         ي شرکتها سازمانهر یک از 

و سـریع افـراد    تـر  راحـت چنین بـراي جلـوگیري از سـردرگمی افـراد و شناسـایی       . همنمایند میکرده و به مدیر مانور معرفی 

نمونـه   عنـوان  بـه را با استفاده از یک نشانه مشـخص از سـایر افـراد متمـایز نمـود،       ها آندر اجراي مانور بهتر است که  ولومس

 ].5،14از یک نوع لباس با رنگ خاص یا بازوبند و موارد مشابه در این رابطه استفاده نمود [ توان می

 کارکردهاي مورد انتظار از اعضاي ستاد اجرایی مانور -1-4-5-5.پ

 ؛  استزیر  صورت  بهدهاي مورد انتظار از پرسنل کلیدي درگیر در مانور کارکر

نهایی و کلی اجرا و هدایت مانور بر عهده مـدیر یـا بـه عبـارت بهتـر کـارگردان        تیولومس مدیر یا فرمانده مانور: –

دار  عهـده  مـوردنظر چنین هدایت فرآیند آن را جهت تحقـق اهـداف    . این افراد شروع و پایان مانور و هماستمانور 

اتفــاق غیرمنتظــره و  هرگونـه پیوســته بـا ســایر پرســنل در ارتبـاط بــوده و    طـور   بــهباشــند. مـدیران مــانور   مـی 

نماینـد. بـراي اجـراي مانورهـاي بـا مقیـاس بـزرگ، ممکـن اسـت کـه            اي را مدیریت و کنترل می نشده بینی پیش

 مدیران براي خود دستیاران یا معاونینی انتخاب کنند.  

ارزیابی مانور به منظور تشـخیص نقـاط قـوت و ضـعف نحـوه اجـراي مـانور بـا          نجش و ارزیابی عملکرد مانور:س –

گرفتـه  کار  بـه هـاي   چنین سنجش توانایی و آمادگی نیروهـا و تجهیـزات و تناسـب روش    توجه به اهداف آن، و هم

ی با توجـه بـه سـناریوي مـانور تعیـین      شود. در هر مانور، موارد ارزیاب شده جهت مقابله با حوادث فرضی انجام می

 گیرند، عبارتند از:   در ارزیابی مانورها، مورد توجه قرار می معموالشود. مواردي که  می

 اقدامات بندي زمان •

 نیروها حضور نحوه •

 استفاده مورد تجهیزات •

 یسازمان برون و درون تعامالت و هماهنگی •

 نیروها فرماندهی و مدیریت نحوه •

 ارتباطات •

 شده  میتنظ سناریوي به ملع میزان •
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 ولومس يها سازمان از یک هر در تخصصی هاي دستورالعمل به پایبندي میزان •

کننـدگان در مـانور بایسـتی توسـط داوران و نـاظران مـورد سـنجش و ارزیـابی قـرار گیـرد. داوران            عملکرد شرکت

 تیولومسـ کـه توسـط تـیم مـدیریت مـانور تعیـین و منصـوب شـده و          باشند مینمایندگانی از نهادهاي مختلف 

 نظارت و ارزیابی فرآیند اجراي مانور را بر عهده دارند.  

نـوع مـانور و سـناریو طراحـی شـده       براسـاس در مورد انتخاب افراد ارزیاب یا به عبارت بهتر داوران مانور، بایسـتی  

مدیریتی باشد، بایـد ارزیابـان نیـز از     مسایلاز اجراي مانور ارزیابی  نمونه اگر هدف عنوان  بهبراي مانور اقدام نمود. 

هـاي خـاص و ویـژه     دید و سابقه مدیریتی متناسب، مرتبط و کافی برخوردار باشند و یا اگر هدف ارزیابی تخصـص 

فنـی   مسـایل باشد، در این صورت باید نسبت به انتخاب افرادي اقدام نمود که از تخصص و تجربه کافی در زمینـه  

هـاي مختلـف مـورد     برخوردار باشند. در مورد مانورهاي گسترده و بزرگ تیم ارزیابی مانور باید ترکیبی از تخصـص 

 نظر در سناریوي مانور تعیین و انتخاب شوند. 

ي خاصـی بایسـتی تهیـه    هـا  دسـتورالعمل ها، در این مرحله با توجه به سناریو و اهـداف مـانور    براي توجیه ارزیاب

ــاب شــده و طــی  ــه ارزی ــزاري جلســات تــوجیهی ب ــن    برگ ــه در ای ــواردي ک ــه م ــوزش داده شــود. از جمل ــا آم ه

 :ه نمودبه موارد زیر اشار توان میبایستی مدنظر قرار گیرند،  ها دستورالعمل

 یـک  هـر  وظـایف  شـرح  مطالعه و بحران مدیریت ولومس يها سازمان در ها آن نیجانش و نیولومس با آشنایی •

 ستاد اعضاي از

 مانور سایت در سازمان هر تجهیزات و پرسنل ،نیولومس با آشنایی •

 منطقه هر در ها سازمان عملکرد نحوه سناریوي مطالعه •

 مانور شروع از قبل مانور برگزاري محل در حضور •

 مانور هاي فعالیت روند در دخالت عدم •

 مانور جریان در نظر اظهار عدم •

 جغرافیایی هاي بخش و ها سازمان فعالیت روند دقیق مشاهده •

 ها آن به مناسب پاسخ و ارزیابی فرم االتوس دقیق مطالعه •

 مانور قوت و ضعف نقاط طرفانه بی درج •

 ابیارزی تیم ولومس به مربوطه يها فرم لیتحو •

 :طور خالصه، شامل موارد زیر است  بهها  چنین شرح وظایف ارزیاب هم

 کنندگان شرکت براي مانور قوانین و قواعد تدوین •

 مانور در کنندگان شرکت براي بازخورد ایجاد •

 مانور اجرایی آهنگ کنترل •

 مانور پیشرفت پایش •
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 مانور گزارش ارائه و تدوین براي نیاز مورد اطالعات تامین •

 آن در استفاده مورد هاي تکنیک و ها شیوه مانور، روند تهیه گزارش از و نظارت •

 مانور از حاصل نتایج گزارش و یابی ارزش •

  بـه عملیـات اجرایـی   بایـد پـیش از آغـاز    براي نظارت بر روند اجرایی مانور، داشتن تمرکز کافی تیم ارزیابی براي 

 از محل و محدوده اجرایی مانور بازدید به عمل آورند. دقت

 ي عمده ارزیابی مانور عبارتند از:  ها روش

 شود لتکمی بایستی دیده آموزش ارزیابان توسط که ارزیابی هاي فرم تهیه •

 دیگر افراد یا مانور در کننده شرکت هاي گروه و افراد به نامه پرسش ارائه طریق از ارزیابی •

 دیگر افراد یا مانور در کننده شرکت هاي گروه و افراد با مصاحبه طریق از ارزیابی •

 مانور از شده تهیه فیلم روي از ارزیابی •

 : استزیر  صورت  تواند به میهاي ارزیابی  نمونه آیتم عنوان  به

o و عملیاتیي روهاین ثروم رسیدن تا عملیات اعالم زمان از شده  ثبت زمان :حادثه محل به رسیدن زمان 

 حادثه محل در عملیاتی پرسنل شدن پیاده

o عملیات شروع تا نیرو شدن پیاده از شده  ثبت زمان :تجهیزات سازي آماده زمان 

o یآلودگ کامل رفع تا عملیات شروع از شده  ثبت زمان :عملیات انجام زمان  مدت 

o انتخاب و عملیات اهمیت و وسعت نوع، حسب بر صحیح ياجرا وظایف، هماهنگی :تیم هماهنگی 

 اطفایی مواد و ابزار صحیح

o شب، در قوه چراغ مانند کمکی تجهیزات و فردي حفاظت تجهیزات عملیات، لباس :عملیاتی انضباط 

 لزوم صورت در تنفسی دستگاه

o بر  عملیات انجام جهت خودروها آمادگی و تجهیزات بودن دسترس در و بودن سالم :تجهیزات آمادگی

 لیست چک اساس

o در و مناسب دسترسی حریق، محل تا خودروها استقرار محل مناسب فاصله :خودروها استقرار نحوه 

 خودرو استقرار جهت ایمنی موارد گرفتن نظر

o در افراد عملکرد و حریق محل بر نظارت نحوه :تیم فرمانده عملکرد و عملیات در فرماندهی نحوه 

 تامین نحوه امر، تحت افراد جان حفظ جهت عملیاتی نکات رعایت داشتن نظر در محوله، وظایف انجام

 ؛]3[ تجهیزات و امکانات از مناسب استفاده و گیريکار به و آب

ارائـه   زیرهاي بندي در جدول  چنین نمونه فرم ارزیابی مراحل مختلف انجام مانورهاي عملیاتی اطفاء حریق در محوطه هم

جهـت آشـنایی    صـرفا  )2-5(پ.هاي جـدول   چنین آیتم شده است. ذکر این نکته ضروري است که موارد ارائه شده فوق و هم

 خصـوص   بـه هـا   مانورها ارائه گردیده است، هر چنـد تعـدادي از آیـتم   مخاطب گزارش با مفهوم و اهمیت ارزیابی در برگزاري 
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نحوه فرماندهی در عملیات و عملکرد فرمانده تیم، انضباط عملیاتی، آمادگی تجهیزات، مدت زمان انجام عملیـات، همـاهنگی   

، مـدت زمـان مناسـب بـراي     متناسب با ساختار عملیاتیباید تیم در ارزیابی مانورهاي برگزار شده در بخش آلودگی نفتی نیز 

 .  ]5،14،15[انجام اقدامات مختلف مورد استفاده قرار گیرند 

 فرم ارزیابی مراحل مختلف انجام مانورهاي عملیاتی  -3-5پ. جدول

 :اتیعمل شماره :اتیعمل خیتار ی:اتیعمل مانوری ابیارز فرم
 یاصالح شنهادیپ   و شده انجامی ابیارز اریمع موضوع فیرد

 )1AT( دنیرس زمان 1

 يخودروها ثروم تعداد دنیرس تا اتیعمل اعالم زمان ازشده   ثبت زمان
 ی     اتیعمل

 
 10:ازیامت                    زمان مطلوب عملیات: اریمع

10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
AT< AT< AT< AT< AT<  

      

 زاتیتجه يساز آماده زمان 2
                                           اتیعمل شروع تا روین شدن ادهیپ ازشده   ثبت زمان

 
 15:ازیامت                    زمان مطلوب عملیات: اریمع 

15-13 12-10 9-7 6-4 3-0  
AT< AT< AT< AT< AT<  

      

RT( اتیعمل زمان 3 3( 
 متفاوت: اریمع خطر کامل رفع تا اتیعمل شروع ازشده   ثبت زمان

 اتیعمل دامنه برحسب
 10:ازیامت                   زمان مطلوب عملیات: اریمع 

10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
AT< AT< AT< AT< AT<  

      

 )TA4ی (میتی هماهنگ 4
 انتخاب -تیاهم و وسعت -نوع برحسب حیصح اجرا -فیوظای هماهنگ

  ابزار حیصح
  15: ازیامت          ینسب: اریمع

15-13 12-10 9-7 6-4 3-0  
  مردود فیضع متوسط خوب یعال
      

 )5RDی (اتیعمل انضباط 5

 نوع به نسبتی تنفس دستگاهي فرد حفاظت زاتیتجه -اتیعمل لباس
 اتیعمل

 
 10:ازیامتی                   نسب: اریمع

10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
  مردود فیضع متوسط خوب یعال
      

 )6EP( زاتیتجهی آمادگ 6
  ابزارها و خودروهای آمادگ -بودن دسترس در -زاتیتجه بودن سالم

 
 15:ازیامت                  ینسب: اریمع

15-13 12-10 9-7 6-4 3-0  
  مردود فیضع متوسط خوب یعال
      

 )7EP(تجهیزات  استقرار 7

 و افرادی منیا -مناسبی ابیدست -یآلودگ محل تا مناسب فاصله
  زاتیتجه

 
 10:ازیامت                 ینسب: اریمع

10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
  مردود فیضع متوسط خوب یعال
      

 )FC8( اتیعملی فرمانده 8
 -افراد جان حفظ -افراد عملکرد نحوه بر نظارت -یآلودگ محل بر نظارت

 امکانات مناسب  و زاتیتجه تامین
 15:ازیامت                   نسبی ر:ایمع 

15-13 12-10 9-7 6-4 3-0  
  مردود فیضع متوسط خوب یعال
      

   شده: کسب ازاتیامت جمع ازیامت 100: ازاتیامت جمع

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  لیاي) مـدیر مـانور، یـک تسـه     در حین برگزاري مانورهـاي دورمیـزي (مباحثـه    :گر لیتسه –

را بـا طـرح    کنتـرل جریـان مباحثـات    گر لینماید. تسه گرفتن وظایفی مشابه کارگردان مانور یا سر داور تعیین می

هـاي   از مهـارت  گـر  لیتسـه گیـرد. لـذا نیـاز اسـت کـه شـخص        کنندگان در دسـت مـی   چالشی از شرکت االتوس

 دار باشد. برخور موردنظرارتباطی و اطالعاتی باال در زمینه موضوع 

دار رعایـت مـوارد ایمنـی و برقـراري آن      کنندگان و پرسنل مجري مـانور عهـده   گرچه همه شرکت متصدي ایمنی: –

یـا   ولومسـ ایمنـی مـانور تعیـین شـوند.      ولومسـ  عنـوان   بهباشند، اما بسته به نوع مانور، باید یک یا چند نفر  می

بـه   يدیگـر  يهـا  تیمأموری را برعهده داشته و نباید ایمن مسایلایمنی وظیفه خاص پایش و نظارت بر  والنومس

هاي مورد نیاز به قدر کافی برخوردار باشـد. از جملـه شـرح وظـایف      چنین بایستی از مهارت محول گردد، هم ها آن

 توان به موارد زیر اشاره نمود؛   متصدي ایمنی می

 ازرسی سایت در مرحله طراحی مانورب •

 زمان اجراي مانورموارد ایمنی در پایش پیوسته  •

 ر در رابطه با رعایت مسایل ایمنیتوجیه همه افراد دخیل در اجراي مانو •

 راتشناسایی سریع، مدیریت و گزارش خط •

 افتاده در حین اجراي مانور  اتفاقگزارش سریع هرگونه جراحت و حادثه  •

 انیپایش افراد از لحاظ استرس و فشار رو •

افراد اجرا کننده نقش مجروحین و مصـدومین، بخـش مهمـی از بسـیاري      بازیگران و مدیریت و هدایت بازیگران: –

تـري بخشـیده و حـس روانـی و هیجـانی در مـانور ایجـاد         به مانور واقعیـت بـیش   ها آنباشند. وجود  از مانورها می

 بسیار سـختی بـوده و لـذا بـه     لهامسدر بسیاري از مانورهاي بزرگ  خصوص  بهنمایند. هماهنگی این بازیگران  می

 تیولومسـ گـردد. ایـن شـخص     طور معمول از بین مجریان مانور یک نفر براي مدیریت این بـازیگران تعیـین مـی    

را قبل از برگزاري مانور شـامل انتقـال اطالعـات الزم در مـورد نحـوه رفتـار        ها آنانتخاب بازیگران و توجیه مناسب 

 را بر عهده دارد.   ها آنهمه  تیمسوولچنین  در حین برگزاري مانور و هم ها آنو واکنش 

نماینــد.  در حـین اجــراي مـانور تعــدادي از افـراد نقـش مجــروحین و مصـدومین حادثـه را ایفــا مـی        بـازیگران:  –

. در اغلـب مـوارد بـازیگران نقـش مجـروحین      اسـت واقعی نمودن شرایط اجرایی مانور ترین کارکرد این افراد،  اصلی

هـا یـا نهادهـاي     . در بعضی اوقات، از بازیگران براي ایفاي نقش نمایندگان رسـانه گیرند میو مصدومین را بر عهده 

 شود. میسیاسی به خصوص در مانورهاي دورمیزي کمک گرفته 

. باشـند  مـی بسیاري از مانورها بـه طـور معمـول نیازمنـد پشـتیبانی لجسـتیکی        متصدي تدارکات و حمل و نقل: –

 گردد؛   د بنا به دالیل زیر تعیین توان می تیموراممتصدي این 

 برداران از محل اجراي مانور بهرهبرقراري ارتباط با مالکان یا  •

 اي رفاهی افرادمواد غذایی مورد نیاز و نیازه تامینهماهنگی براي  •
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 براي حمل و نقل افراد و تجهیزات هماهنگی •

 نظر ریو موردنیاز براي اجراي سنا ها و سایر عناصر مورد هماهنگی براي ساخت مدل •

 یازسایر تجهیزات، مواد مصرفی و منابع مورد ن تامینایجاد هماهنگی براي  •

در مواردي که نیاز است براي اجراي مانور صـحنه نمایشـی طراحـی شـود، یـک نفـر از        کارگردان صحنه نمایش: –

ح وظـایف ایـن نفـر    . شـر گـردد  مـی مدیر یا به عبارت بهتر کارگردان صحنه نمایش تعیین  عنوان  بهمجریان مانور 

 د شامل موارد زیر باشد؛ توان می

 یش مناسب صحنه (محل) اجراي مانورآرا •

 سایل و ابزار در داخل صحنه نمایشجانمایی مناسب و •

 وسایل به هنگام لزوم تامین •

 نوربازنگري و بازسازي صحنه با مشورت سایر پرسنل مجري ما •

اي محافظـت   گاه برخی از مانورهـا بـه دالیـل امنیتـی بایسـتی دور از حضـور عمـوم و در منطقـه         امنیت: ولومس –

باشـند. در   ظـت مـی  فاموجـود در صـحنه مـانور نیازمنـد مح    شده اجرا شده، و گاه تجهیزات، امکانات و سایر منابع 

زیکـی از منطقـه   امنیـت، وظیفـه حراسـت فی    يبرقـرار متصـدي   عنـوان   بـه چنین مواردي الزم است که یک نفـر  

 اجراي مانور، تجهیزات و سایر امکانات را برعهده بگیرد.  

بسته به نوع مانور و گستردگی آن ممکن اسـت وجـود فـردي     کنترل خسارت و رویدادهاي غیرمترقبه: ولومس –

 موقـع   بـه رسـانی   اجـراي مـانور و اطـالع    زمـان   مدتمدیریت حوادث و اتفاقات غیرمترقبه محتمل در  تیولومسبا 

هـاي مناسـب بـراي کـاهش خسـارات ناشـی از        گیري روشکار  بهچنین تضمین  و هم مسوولهاي  به سایر بخش

بـردار از محـل    آن، ضروري باشد. این فرد بایستی قبل و بعد از اجراي مانور با حضـور نماینـدگان مالـک و یـا بهـره     

 ثبـت ارتی در طـی اجـراي مـانور بایسـتی     اجراي مانور نسبت به بازرسی از محل اقدام نماید. هر نوع اتفاق و خس

هـا و   بردار محل اطالع داده شـود. متصـدي کنتـرل آسـیب     چنین مالک و یا بهره و به تیم مدیریت مانور و هم شده 

 :نظر قرار دهدخسارات بایستی موارد زیر را نیز مد

 بیمه •

 محدودیت تردد وسایط نقلیه سنگین •

 ها آسیب و خسارت به زیرساخت •

 اتیونیکی در ارتباط رادیویی و مخابراختالل الکتر •

گـوي مـانور جهـت     سخن عنوان  بهیک نفر از افراد متخصص و مسلط تیم اجرایی مانور، بایستی  گوي مانور: سخن –

ها تعیین شود. تجربه نشـان داده اسـت کـه در زمـان وقـوع بحـران، عـدم همکـاري           گویی و ارتباط با رسانه پاسخ

به منابعی که اطالعات نـاچیزي در مـورد بحـران دارنـد، متوسـل شـده و        ها آن شود میها موجب  مناسب با رسانه

تعبیـر یـا تبـادل اطالعـات نادرسـت منجـر شـود. بنـابراین بـراي تمـرین نحـوه             ممکن است بـه سـوء   لهامساین 
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گـوي   سـخن  عنـوان   بهرسانی مناسب در مورد مانور، فرد مناسبی  چنین اطالع ها و هم گویی مناسب به رسانه پاسخ

هاي جمعی تعیین خواهد شد. بهتر است که بـراي جلـوگیري از تناقضـات     مانور جهت ارتباط با نمایندگان رسانه

گو شـخص مهـم و کلیـدي در ارتباطـات بحـران       گو اعالم شود. سخن همه اطالعات مرتبط با مانور از طریق سخن

. بهتـرین  اسـت گـر اعتبـار مـدیریت بحـران      شـان ها چنین فردي ن رسانه خصوص  بهاست. از دیدگاه عموم مردم و 

. لـذا در حـین اجـراي    اسـت گـوي بحـران    سـخن  عنـوان   بهمتخصص  حال نیدرعطرف و  راهبرد، انتخاب فردي بی

و 1مانور نیز باید از یک فرد مناسب براي تمرین نحوه ارائه اخبار مـرتبط بـا مـدیریت بحـران، بهـره گرفتـه شـود [       

14  .[ 

 هـا  آنمعمول تعدادي از مانورهاي میدانی براي افـراد مختلـف جـذاب بـوده و      طور  به ندگان:میزبانی از بازدیدکن –

باشـند. لـذا بایسـتی تمهیـدات الزم در ایـن خصـوص        مند به بازدیـد از مراحـل مختلـف اجـراي مـانور مـی       عالقه

جهـت میزبـانی و    ولومسـ  عنـوان   بـه اندیشیده شده و در صورت امکان، براي حضور این بازدیدکنندگان یک نفـر  

 یخـوب   بـه سناریوي مورد نظـر جهـت اجـراي مـانور      جزییاتانتخاب گردد. این فرد بایستی در مورد  ها آنهدایت 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: توجیه شده باشد. از جمله شرح وظایف این فرد می

 شده  پذیرش و هدایت بازدیدکنندگان به مناطق از پیش تعیین •

 تایج مورد انتظار از اجراي مانورتشریح اهداف و ن •

 رویدادها در حین اجراي مانور گزارش •

 گانبازدیدکنند سواالتگویی به  پاسخ •

 ریزي و کنترل مانور برنامه -5-5-5.پ

 شـده  نیـی آورد که مانور به سمت تحقق هدف و نتـایج تع  موقع برنامه کنترلی مانور این اطمینان را به وجود می  تدوین به

مورد انتظار از آن در حال جریان است. در این راستا الزم است که در مراحل طراحـی مـانور یـک سـازوکار مناسـب و کارآمـد       

کنترلی تدوین شده و در حین برگزاري مانور، توسط اعضاي ستاد اجرایی به خوبی به مرحله اجرا گذاشته شود. این موضوع از 

د اجراي مانور را به خوبی کنتـرل نمـوده تـا حـوادث و رویـدادهاي مـورد نظـر در        آن جهت حائز اهمیت است که بتوان فرآین

بنی شده، در زمان و مکان مناسب خود به مرحله اجرا گذاشته شوند. از جمله مسـایل   اي پیش سناریوي مانور و اقدامات مقابله

 ].14،15مناسب جهت اجراي مانور است [ يبند بسیار مهم در این زمینه تدوین برنامه زمان

 بندي اجراي مانور زمان -1-5-5-5.پ

 يبنـد  زمـان نمایـد.   تحقـق اهـداف مـورد نظـر مـانور را ضـمانت مـی        ،تدوین یک برنامه زمانی مناسب براي اجراي مـانور 

 شود؛   میموارد زیر ي اصلی توسط مدیر یا تیم مدیریت مانور صورت گرفته و شامل ها برنامه

 رویدادها توالی با مرتبط جزییات –
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 رویداد هر اجراي براي نظر مورد زمان  مدت –

 گیرد می قرار مانور مجریان اختیار در که زمانی برنامه یک ارائه –

 نورما اجرایی روند تعیین و دهی جهت براي راهنمایی –

تـر شـود. از طـرف دیگـر در مـورد مـانور میـدانی بـراي ارائـه           فشـرده پاسـخ  زمـان   بنا بـر نیـاز بایـد   در تعدادي از مانورها 

واقعـی وقـوع رویـداد     زمـان   مـدت از  تـر  بـیش مانور مشابه شرایط واقعی و حتـی   زمان  مدترسنل نیاز است که هاي پ مهارت

سـازي بـیش از حـد آن ممکـن      ي اعمال شود، چرا که فشـرده تر بیشمانورها بایستی که دقت  زمان مدتباشد. البته در تغییر 

 .  ]2، 5، 14[ ها دور نماید جدي مانور را از واقعیت طور  بهاست که 

 ارتباطات در مانور -2-5-5-5.پ

کننـده آن، عـالوه بـر رعایـت برنامـه زمـانی مصـوب،         بین مجریان مـانور و تـیم هـدایت    سیستم ارتباطی مناسب برقراري

 را ایجاد کـرده و ضـامن موفقیـت مـانور خواهـد بـود.      شده  بینی امکان برخورد مناسب با حوادث غیرمترقبه و رویدادهاي پیش

براي برقراري ارتباط بین پرسـنل مـانور بـا مـدیر یـا تـیم       هاي همراه  تلفندر صورت امکان استفاده از سیستم مثال  عنوان  به

د بسیار کارسـاز باشـد. در مـورد مانورهـاي بـزرگ نیـاز اسـت کـه یـک مرکـز کنتـرل مسـتقل جهـت              توان میمدیریتی مانور 

 .  ]2، 5، 14[ ي مختلف ایجاد گرددها مدیریت روند اجرایی مانور و برقراري ارتباط مستمر بین گروه

 مقدمات اداري و تدارکات  -6-5.پ

مـدیر یـا تـیم    و از سـوي  در مرحلـه طراحـی مـانور    زمان، صحنه اجراي مانور،   تعیین جزییات مرتبط با زمان، مکان، مدت

ظر قـرار  در طراحـی مـانور مـدن    انـد  شـده به طور معمـول مـواردي کـه در زیـر لیسـت      که  است. با وجود این يضرورمدیریتی 

مـواردي   الزم و ضـروري خواهـد بـود.   هاي تفصـیلی در ایـن رابطـه     انجام بررسی ،سازي طرح مانور ، اما قبل از نهاییگیرند می

 مد نظر قرار گیرند، عبارتند از: که باید در این رابطه

 نظر مورد مانور سناریوي با آن تناسب میزان و سایت مکان –

 سایت محل از بازدید و بازرسی –

 آن از استفاده براي صالح ذي مراجع از داییت اخذ –

 آن از خروجی و سایت به دسترسی هاي راه –

 سایت امنیت و کنترل –

 نظر مورد سناریوي با آن آرایی صحنه تناسب و سایت محل بودن بینانه واقع –

 مانور در بازیگران مشارکت بندي زمان –

 مانور اجرایی سایت سازي آماده براي نیاز مورد زمان  مدت تعیین –

 )مانور از بعد و قبل( ها آسیب و خسارات کنترل براي ها نیازمندي تعیین –
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 سایت ایمنی نیازهاي تعیین –

 ازیموردن بودجه و ها هزینه –

 ازیموردن فیزیکی و انسانی منابع –

 سازي شبیه براي نیاز مورد خاص امکانات و تجهیزات –

 محتمل مالی و جانی خسارات جبران جهت تجهیزات سایر و افراد بیمه –

 نیاز مورد رفاهی امکانات سایر و آذوقه تامین –

 نقل و حمل –

 بازدیدکنندگان و ها رسانه با تعامل نحوه مدیریت –

 مـانور  اجـراي  حـین  در اسـت  ممکـن  کـه  مـانور  اجراي محل به نزدیک ساکنین خصوص  به عمومی رسانی اطالع –

 د.شون خسارت دچار

 مانور با مرتبط اطالعات و اخبار انتشار و نیاز مورد مدارك و اسناد تهیه –

کننـدگان در مـانور جهـت     چنین عالوه بر موارد فوق الزم است که زمان مناسب جهـت اطـالع بـه مجریـان و شـرکت      هم

ین اهداف مورد نظر تعیین گردد، تا نهادها و افرادي که قرار اسـت در مـانور مشـارکت نمـوده یـا در آن حضـور       تر بیشحصول 

 .  ]2، 5، 14[ براي کسب آمادگی برخوردار باشند یابند از فرصت زمانی کافی

 برگزاري مانور با اعالم قبلی/ بدون اعالم قبلی  -7-5.پ

ها بایستی بدون اعـالم قبلـی برگـزار گردنـد. امـا       در خصوص طراحی و اجراي مانورها، برخی معتقدند که این نوع تمرین

 ل عمده وجود دارد:در این زمینه دو مشک

کننـده در    هاي بسـیار پیشـرفته دارد و پرسـنل شـرکت     ر بدون اعالم قبلی، نیاز به آموزشبرگزاري مانو که ایناول  –

 مانور بایستی که از مهارت و تخصص بسیار باالیی برخوردار باشند. 

بر سـر خـدمت حاضـر هسـتند و مشـغول       اکنون  همبرگزاري مانور بدون اعالم قبلی براي پرسنلی که  که  ایندوم  –

باشند، مشکل بـوده و ممکـن اسـت کـه در حـین تمـرین، اتفـاقی واقعـی رخ دهـد کـه            ه میانجام کارهاي روزمر

 رسیدگی به هر دو مورد را با مشکالت بسیاري مواجه کند.  

اي ماننـد فراخـوانی افـراد بـه      تمرین و اجراي مانورها به خودي خود در بردارنده بعضـی از اقـدامات از پـیش اعـالم نشـده     

. اما واقعیت این است که عملیاتی نمـودن سـایر اجـزاي دیگـر طـرح اجرایـی مـانور        استحادثه  محل خدمت و آگاه کردن از

مـانور بـدون اعـالم قبلـی برگـزار       کـه  نیـ اتصمیم در مورد  هرگونه. بنابراین اتخاذ استبدون هرگونه اعالم قبلی بسیار دشوار 

و درگیـر در عملیـات اجرایـی     ولومسـ ي بـوده و الزم اسـت کـه مـدیران و سـایر پرسـنل       تر بیشگردد، نیازمند تعمق و تفکر 

 .  ]2[ مانور همه موارد و حواشی امر را به خوبی مدنظر قرار دهند

 



ت     02/02/96 334 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

 اجراي مانور (تهیه دستورالعمل اجرا)  -8-5.پ

برگـزاري   تیولومسـ ده و مجري و به بیان گویاتر فرمانده مـانور تعیـین نمـو    عنوان  بهتیم مدیریت مانور شخصی را  معموال

. مانور بر مبناي نسخه نهایی طـرح مصـوب کـه از قبـل در اختیـار سـتاد اجرایـی و سـایر افـراد          نمایند میمانور را به او محول 

هـا نسـبت    عملکـرد افـراد و گـروه   مـانور  زمان بـا اجـراي    هم گردد. میکننده و بازیگران مانور قرار داده شده است برگزار  شرکت

 .  گیرد میمستمر مورد پایش قرار  صورت  بهنتایج مورد انتظار به اهداف و 

کتبـی یـا شـفاهی از آن تهیـه و ارائـه       صـورت   بـه در برگزاري یک مانور موفق، خالصه گزارشی که از روند اجرایـی مـانور   

ائـه اطالعـات   ار خصـوص   بـه ، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و الزم اسـت کـه نهایـت دقـت در تـدوین آن و      گردد می

و حـداقل بایسـتی    اسـت درست و دقیق به عمل آید. این خالصه گزارش در واقع دربرگیرنده چکیـده سـناریو اجرایـی مـانور     

 شامل موارد زیر باشد: 

 مورد انتظار از اجراي مانورهدف و نتایج  –

 مسایل ایمنی و ترتیبات اجرایی مانورموضوعات مرتبط با  –

 نور و مناطق خارج از محدودهی ماتعیین دقیق محدوده اجرای –

 قراري ارتباط و دستور کار مخابراتروش بر –

 زمان و مکان اجراي مانور –

 زمان اجراي مانور  مدت –

 مواد غذایی و...) تامیننحوه تدارکات و پشتیبانی از اجراي مانور (محل استراحت،  –

 خصوص پرسنل کلیدي وظایف افراد بهنقش و شرح  –

بایسـت کـه    و مـی و مالحظاتی که در لحظات آخر قبل از شروع عملیات اجرایی مانور اعـالم شـده    مسایلهر نوع  –

 مدنظر قرار گیرند.

 شروع مانور -1-8-5.پ

هاي ارتباطی و حصول اطمینـان از برقـراري ارتبـاط و اعـالم آمـادگی سـتاد اجرایـی و         فرمانده مانور بعد از آزمایش سامانه

د نسبت به اعالم شروع مانور اقدام نمایـد. در مـورد مانورهـاي دورمیـزي، شـروع مـانور       توان میکنندگان در مانور،  سایر شرکت

. مانورهاي کارکردي ممکـن اسـت بـا اعـالن پیـام      گردد میاعالم  گر لیتسهبا اعالم موضوع مورد بحث یا موضوع مانور توسط 

پیـام رادیـویی یـا تلفنـی بـه تـیم اجرایـی مـانور          شروع یا نمایش آن آغاز شوند. شروع مانورهاي میدانی اغلب از طریق یـک 

کنندگان در مانور بـر طبـق برنامـه زمـانی مصـوب وارد مرحلـه        و بعد از این اعالن ستاد اجرایی و سایر شرکت گیرد میصورت 

 .  شوند میاجرایی مانور 
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 حین اجراي مانور -2-8-5.پ

نمایـد. او در حـین اجـراي مـانور      مـانور اقـدام مـی   نسـبت بـه کنتـرل     ،اصـلی  يبند زمانفرمانده مانور با استفاده از برنامه 

و رفـع آن  اقـدام در جهـت   در صورت بـروز مشـکل قـادر بـه     ، اطمینان حاصل کرده و کارهاموقع و صحیح   ستی از انجام بهبای

 نظـر  مـورد ي هـا  برنامـه د با توجه به روند اجرایی مانور نسبت بـه اصـالح   توان میچنین  فرمانده مانور هممانور باشد. گیري  پی

توقـف مـوقتی    صـورت   بـه اقدام نماید. این نوع اقدامات اصـالحی ممکـن اسـت     شده  نییتعدر راستاي تحقق اهداف از پیش 

 اجراي مانور، ایجاد تغییر در مسیر اجرایی آن، افزایش سرعت یا کاهش سرعت اجرایی مانور باشد. 

 هـا  آنداوران و ناظران در حین اجراي مانور با نظارت مستمر بر عملکرد ستاد اجرایی و سایر پرسنل و ثبـت نحـوه پاسـخ    

 . نمایند میو ارائه گزارش به فرمانده مانور در راستاي بهبود عملیات کمک  نظر موردبه اتفاقات 

اصلی تشکیل شده باشد کـه یـک بخـش از آن بـراي سـتاد       لفهومتواند از دو  طور معمول می  سیستم ارتباطی مانور نیز به

گیرد. ستاد اجرایی در حـین اجـراي    کننده در مانور مورد استفاده قرار می ها و افراد شرکت اجرایی و بخش دیگر براي سایر گروه

لفن همـراه، یـک شـبکه    توان از سیستم ت مانور نیازمند برقراري ارتباط مستمر با تیم فرماندهی است. براي برقراري ارتباط می

 سیم مجزا یا ترکیبی از هر دو بهره گرفت.  بی

هاي رادیویی محلی بهره گرفت، اما در این رابطه باید دقت  تر از ایستگاه توان براي پوشش بیش در مورد مانورهاي بزرگ می

صورت شفاف باید اعالم شود که اخبـار    نمود که از ایجاد اختالط بین اخبار مانور با اتفاقات واقعی جلوگیري به عمل آمده و به

ها فقط باید براي ارسال اطالعات عمومی اسـتفاده نمـوده و از ارسـال     در حال پخش مرتبط با مانور است. البته از این سیستم

 اطالعات ویژه که بایستی فقط افراد خاصی از تیم مدیریت یا ستاد اجرایی مانور از آن باخبر باشند، خودداري نمود. 

ی را در پـی داشـته باشـد،    احتمـال  هـا و خسـارات   اي رخ دهـد کـه آسـیب    ر در حین اجـراي مـانور رویـداد غیرمترقبـه    اگ

مرتبط بایستی با هماهنگی فرمانده مانور نسبت به توقـف مـانور اقـدام نمـوده و بعـد از مرتفـع نمـودن مشـکل بـه           والنومس

 دامه یابد. مانور ا ،دیده احتمالی  وجود آمده و انتقال افراد حادثه

 پایان مانور -3-8-5.پ

شده باشد و فرمانده مانور بایستی بتواند با مدیریت مناسـب مـانور، آن را در     یک فعالیت کنترل صورت  بهپایان مانور باید 

اجـراي مـانور    زمـان   مـدت زمان مقرر به پایان برساند. گاهی ممکن است براي باالبردن سطح کیفی و تکمیـل اهـداف مـانور،    

تر اهداف مورد نظر، پایـان مـانور در زمـانی زودتـر از موعـد مقـرر        تمدید شود. از طرف دیگر ممکن است به دلیل تحقق سریع

اعالم گردد. الزم است که هرگونه تصمیمی در مورد زمان پایان مانور با مشارکت همه اعضاي سـتاد اجرایـی اتخـاذ گردیـده و     

 ریتی مانور برسد. و تیم مدی ها آن داییتبه 

کننـده در   د با ستاد اجرایـی و همـه پرسـنل شـرکت    توان می یراحت  بهدر مورد مانورهاي دورمیزي وکارکردي، مجري مانور 

هـا زمـانی کـه اهـداف      مجري ارتباط برقرار نماید. اما در مورد مانورهاي میدانی به دلیل پراکنـدگی پرسـنل هـر یـک از گـروه     
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هـا   و گـروه  هـا  بخـش بـر روي عملکـرد سـایر     هـا  آن تیـ موراماید به شرطی که توقـف فعالیـت یـا    مرتبط با خود را محقق نم

 خود اقدام نمایند.   تیمورامد نسبت به اعالن پایان توان مینباشد  گذارتاثیر

، متصـدي خسـارات نسـبت بـه ارزیـابی      نماینـد  مـی هاي مختلف نسبت به ترك محل اجراي مانور اقـدام   گروه که یهنگام

 نماید.  هاي وارده به محل را ثبت می خسارت و آسیب هرگونهقدام نموده و محل ا

نسـبت   عایسـر ، بایسـتی  توسط پرسـنل از مانور شده  کسباطالعات شدن  پیش از فراموشبالفاصله پس از خاتمه مانور و 

همکـاري تمـامی افـراد     ،مـانور مراحـل مختلـف   نقـص از   به تهیه گزارش مانور اقدام گردد. بـراي تهیـه یـک گـزارش کـار کـم      

اعـالم پایـان مـانور، هـر یـک      مفید خواهد بود. هنگام کننده در مانور اعم از ارزیابان، ستاد اجرایی و تیم مدیریت مانور  شرکت

 گروه خود اطمینان حاصل نمایند.  تیمورامي مختلف بایستی نسبت به اتمام ها بخشو متصدیان  والنومساز 

 نحوه مستندسازي مانور -9-5.پ

اطالعـات مناسـبی را    ،د. مستندسـازي براي مستندسازي مانور تخصیص بدهـ  مناسبی را زمان مدتمانور بایستی ت مدیری

چنـین مستندسـازي مناسـب ایـن امکـان را بـه وجـود         . همدهد میدر اختیار افراد دخیل در طراحی، اجرا و بازبینی مانور قرار 

ذا نیـاز بـه زمـان و هزینـه جهـت طراحـی مجـدد مـانور نباشـد. تـیم           چندین بار به اجرا درآمـده و لـ   ،آورد که طرح مانور می

و  هـا  سـازمان معمـول از روابـط عمـومی     طـور   بـه مستندسازي که  ولومسمدیریت مانور بایستی نسبت به تعیین فرد یا افراد 

 ،فنـی مـرتبط   مسـایل ، اقدام نماید. البته در خصـوص مستندسـازي دقیـق و علمـی     شوند مینهادهاي درگیر در مانور انتخاب 

 استفاده گردد.   ،ي مرتبط در تدوین گزارش مستند مانورها بخشکارشناسی هر یک از  نقطه نظراتبایستی که از  حتما

 مستندات مرتبط با مدیریت مانور -1-9-5.پ

. بـراي رعایـت   اسـت نظـر بسـیار متغیـر     مورد نیاز بسته به اندازه و پیچیـدگی مـانور مـورد    جزییاتحجم مستندسازي و 

حداقل مستندسازي نیاز است که نسبت به تهیه یک صفحه از اطالعات مرتبط با هدف، یـک یـا چنـد نتیجـه مـورد انتظـار،       

لیسـتی از مـواردي کـه    سناریویی همراه با اطالعات عمومی و خـاص در مـورد مکـان، تجهیـزات و زمـان مـانور اقـدام شـود.         

  .مدنظر قرار گیرد در زیر آورده شده استمانورهاي پیچیده، بایستی در مستندسازي 

 عات عمومی در مورد مانور استمعمول شامل یک سري اطال طور  به، که عمومیدستورالعمل  –

 اجرایی مانور)ي ستان مانور (سناریوشرح اتفاقات یا دا –

 دستورالعمل ویژههاي مرتبط با پرسنل مجري مانور شامل برنامه زمانی اصلی، اطالعات ویژه و هر نوع  دستورالعمل –

 سازمانی مانور و دیاگرام ارتباطیساختار  –

 اي ثبت عملکرد روند اجرایی مانوره برگه –

 ها هاي منتشر شده توسط رسانه یاماخبار و پ –

 هاي صورت گرفته در جلسات برداري یادداشت –
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 ها نامه دعوت –

 اسناد مالی –

 هرسانی به ساکنین منطق اطالع –

 دستورالعمل عمومی -1-1-9-5.پ

. این دستورالعمل شامل هدف، نتـایج، قالـب (فرمـت)، مقـدمات کنترلـی و      استدستورالعمل عمومی اولین سند کنترلی 

طـور معمـول دسـتورالعمل عمـومی در سـطح        . بـه اسـت هماهنگی، فرآیند تعیین پرسنل، ایمنی، مقدمات اداري و تدارکات 

نیـز   ولومسـ ان خـارج از سـازمان   نفعـ  ذيکننـده و    ارکتي مشـ ها سازمانوسیعی پخش شده و براي پرسنل اجرایی، روساي 

 .شود میفرستاده 

 تشریح مانور (بیان طرح مانور) -2-1-9-5.پ

. گیـرد  مـی کننـدگان در مـانور مـورد اسـتفاده قـرار       عمـده شـرکت   مسایلطرح داستان مانور براي سناریوسازي هر یک از 

 مسـایل از اطالعات ویژه مرتبط با مانور اسـتفاده گردیـده و شـرح مـاوقع هـر یـک از        تر بیش ،براي تدوین طرح داستانی مانور

 .  گیرد میمورد نظر در آن مورد تشریح قرار 

و بخشـی از آن نیـز ممکـن     شـود  مـی اصلی براي ستاد اجرایی مـانور ارسـال    يبند زماناین طرح داستانی در قالب برنامه 

کتبـی تهیـه    صـورت   بـه هـان گـروه ارسـال گـردد. گرچـه ایـن طـرح         انند فرمانـد است تنها براي تعدادي از پرسنل کلیدي م

 شفاهی ارائه گردد.   صورت  به، اما ممکن است شود می

 ي مرتبط با ستاد اجراییها دستورالعمل -3-1-9-5.پ

شـامل یـک سـري اطالعـات عمـومی و خـاص در مـورد مـانور، برنامـه           معمـوال ي مرتبط با ستاد اجرایـی  ها دستورالعمل

. در باشـند  مـی ي از اطالعات ارائه شـده در دسـتورالعمل عمـومی    تر بیش جزییاتي ایمنی و ها دستورالعملاصلی،  بندي زمان

ي هـا  دسـتورالعمل و شـرح وظـایف خـود     تیـ موراممانورهاي بزرگ ممکن است که ستادهاي اجرایی مختلف بسـته بـه نـوع    

ي ویـژه تحـت   هـا  دسـتورالعمل نمونـه   عنوان  به. شوند می ي ویژه نامیدهها دستورالعملمختلفی داشته باشند، که تحت عنوان 

 :توانند تهیه و تدوین گردند میعناوین زیر 

 هاي ارزیابی داوري دستورالعمل –

 سازي سایت اجرایی مانور اي آمادهه دستورالعمل –

 ها و بازدیدکنندگان مدیریت رسانهمقدمات مورد نیاز براي  –

 خسارات کنترل –

 هاي ایمنی خاص دستورالعمل –
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 ارتباطی و دیاگرام مانور سازمانینمودار  -4-1-9-5.پ

هـاي حاضـر در    سـاده یـک نمـاي هندسـی سـاده از سـاختار کنتـرل و ارتبـاطی بـین گـروه           صـورت   بـه نمودار سازمانی 

چنـین الزم اسـت یـک دیـاگرام ارتبـاطی بـراي نشـان دادن نحـوه ارتباطـات بـین سـتاد اجرایـی مــانور و              . هـم اسـت مـانور  

دهنـده شـماي ارتبـاطی بـین سـامانه       نشـان  یخـوب   بـه تهیـه گـردد. ایـن دیـاگرام ارتبـاطی بایـد       کنندگان در مانور  شرکت

هـا و   چنـین بایسـتی نـوع سـامانه     کننـده در مـانور باشـد، هـم     هـاي شـرکت   فرماندهی مانور با پرسنل مجـري و سـایر گـروه   

هـاي مـورد    یم) و بـه خصـوص فرکـانس   سـ  اي و یـا بـی   تجهیزات ارتباطی مورد استفاده (تلفن ثابـت، سـیار، همـراه، مـاهواره    

 هاي مختلف اجرایی مانور قرار داده شود.   بخش نیولومساستفاده در اختیار 

 هاي ثبت عملکرد روند اجرایی مانور برگه -5-1-9-5.پ

ي مختلـف، در  هـا  بخـش و پرسـنل   نیولومسـ ي مختلف ستاد اجرایی مانور اعم از ها بخشي ارزیابی و ثبت عملکرد ها فرم

. در ایـن صـفحات داوران نسـبت بـه ثبـت      شـود  مـی کنندگان در مـانور قـرار داده    ارزیابی عملکرد شرکت اختیار داوران جهت

. البتـه نیـاز اسـت    نماینـد  مـی وقایع و نحوه واکنش افراد حاضر در مانور به اتفاقات در نظر گرفته شده در سـناریو مـانور اقـدام    

هـاي ارزیـابی متناسـب بـا نـوع و گسـتره مـانور         لیسـت  سازي چک نسبت به آماده ،که قبل از اجراي مانور و در مرحله طراحی

وین گـزارش مـانور تبـدیل    اقدام و در اختیار ارزیابان قرار داده شود. در نهایـت ایـن صـفحات بـه اسـناد بـا ارزشـی بـراي تـد         

 گردند. می

 ها رسانی توسط رسانه اطالع -6-1-9-5.پ

رسـانی مناسـب    . اطـالع نماینـد  مـی تشار اخبار و اطالعات مرتبط با آن اقدام ها قبل، حین و بعد از اجراي مانور به ان رسانه

صـدمات و   هرگونـه ها بـراي اعـالن عمـومی اتفاقـات و رویـدادهاي مـرتبط بـا مـانور و جلـوگیري از           و به هنگام توسط رسانه

. اسـت سـیار مفیـد و کارسـاز    ساکنین مناطق نزدیک به محل اجراي مانورهاي میـدانی ب  ژهیو  بههاي محتمل به افراد  خسارت

 .  است ثرومهاي عمومی و آموزش عمومی نیز  چنین نشر مطالب مفید مرتبط با مانور در افزایش سطح آگاهی هم

 جلسات صورت -7-1-9-5.پ

برداري و ثبت مطالـب ارائـه شـده توسـط افـراد مختلـف در مستندسـازي مـانور بسـیار           یادداشت ،در مرحله طراحی مانور

مناسـب و مفیـدي بـراي اتخـاذ تصـمیمات و تسـهیل در        نـه یزم شیپـ تبط با هر یک از جلسات، هاي مر . یادداشتاستمهم 

محولـه بـه افـراد     يها تیمورامها باید نسبت به ثبت تصمیمات، شرح وظایف و  . در این یادداشتاستطراحی مانورهاي آتی 

هـا بعـد از    جلسـه  دام گـردد. صـورت  ي عملیـاتی اقـ  هـا  بخـش براي اجراي هـر یـک از    موردنظر زمان مدتهاي خاص و  و گروه

 کننده در جلسات توزیع شود.   تنظیم، باید بین تمامی افراد شرکت
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 ها نامه دعوت -8-1-9-5.پ

ي اسـتانی و  هـا  سـازمان ي خـدماتی، نهادهـا و   هـا  بخشها ممکن است براي تعدادي از افراد مانند پرسنل سایر  نامه دعوت

مند به مشـارکت یـا بازدیـد از رونـد اجرایـی مـانور هسـتند، ارسـال          القهیی که عها سازمانها و سایر  محلی، نمایندگان رسانه

گردد. البته در مواقعی بسته به نوع مانور و هدف آن، از عموم مردم و یا نمایندگان نهادهـاي غیردولتـی نیـز جهـت بازدیـد از      

هـا بـراي مستندسـازي     این نامـه  داري و آرشیو مناسب رونوشت اجراي مانور یا مشارکت در اجراي آن دعوت به عمل آید. نگه

 د مفید واقع شود.توان میبهتر روند اجرایی مانور 

 موقع ساکنان محلی  سازي به آگاه -9-1-9-5.پ

موقع در اختیار سـاکنان محلـی و یـا افـراد سـاکن در        قبل از شروع عملیات اجرایی مانور نیاز است که اطالعات کافی و به

جلـوگیري بـه عمـل آیـد. در      هـا  آنهاي احتمالی به  فواصل نزدیک به محل اجراي مانور قرار داده شود، تا از خسارات و آسیب

ی عـادي  در رونـد زنـدگ   بلندمـدت باشد کـه باعـث ایجـاد اخـتالل شـدید و       يا گونه  بهضمن زمان و مکان اجراي مانور نباید 

 ساکنان محل گردد.

 تلخیص و تکرار -2-9-5.پ

هـاي مختلـف الزم اسـت کـه نسـبت بـه        بـراي افـراد و گـروه    هـا  دسـتورالعمل زمان با تکمیل مستندات مانور و ارسال  هم

از همـه نیـاز اسـت کـه یـک       تـر  مهـم اقـدام گـردد.    هـا  آنسازي مجدد  تلخیص مستندات یا در صورت امکان بازنگري و آماده

شـفاف وظـایف    صـورت   بـه از مستندات مانور در اختیار ستاد اجرایی آن قرار داده شود. در این خالصـه بایـد    خالصه کاربردي

سـناریوهاي مـورد نظـر     یخـوب   بـه  هـا  آنها بیان گردیده و اطمینان حاصل گردد کـه   هاي هر یک از افراد و یا گروه و ماموریت

 مدنظر قرار گیرند: یخوب  بهد زیر اند. در تهیه خالصه بایستی موار را درك نموده

 دف و نتایج مورد انتظار از مانوره –

 افراد در طی اجراي مانور يها تیولومسکارکرد و  –

 ی مورد استفاده توسط ستاد اجراییسیستم ارتباط –

 بینی نشده شرایط و اتفاقات پیش نحوه و فرآیند مقابله با –

 هاي بعد از اجراي مانور نیازمندي –

تواند اثربخش باشد. تکرار فرآینـد اجرایـی سـناریوهاي طراحـی شـده نسـبت بـه کسـب          میزي میتکرار در مانورهاي دور

طـور معمـول قبـل      ها مفید است. به چنین مدت زمان در نظر گرفته شده براي اجراي آن ها و هم شدن آن اطمینان از عملیاتی

ها و نـواقص موجـود و   ها جهت شناخت خال رار آناز اجراي مانورهاي میدانی بزرگ نسبت به برگزاري مانورهاي دورمیزي و تک

گردد. نسخه نهایی خالصه روند اجرایی مـانور معمـوال در روزهـاي پایـانی نزدیـک بـه زمـان         ها تا حد امکان اقدام می رفع آن

 شده باشد. هاي مختلف اجرایی مانور اعمال شده در بخش شود تا در آن تصمیمات نهایی اتخاذ اجراي مانور منتشر می
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 قالب تدوین مستندات مانور  -3-9-5.پ

راهنما براي اجـراي مانورهـاي بـزرگ ارائـه گردیـده اسـت. بـراي         عنوان  بهدر این بخش یک چارچوب و قالب پیشنهادي 

 باشند، اقدام نمود. ورد نیاز نمینسبت به حذف مواردي که م توان می یسادگ  به تر کوچکمانورهاي 

 رعنوان مانو –

 سازمان مجري مانور –

 هاي عمومی ملدستورالع –

 منابع –

 مقدمه؛ –

 نوع مانور –

 مکان/تاریخ/زمان –

 دالیل برگزاري مانور –

 کننده در مانور  هاي شرکت سازمان –

 هدف –

 نتایج مورد انتظار –

 زمان و زمان شروع مانور  مدت –

 پرسنل مانور دهنده –

 ستاد اجرایی و داوران –

 چارچوب اجرایی مانور –

 ودهمحد –

 زمینه پیش –

 نیاز هاي مورد اطالعات و آگاهی –

 ایمنی –

 ول(ان) ایمنیومعرفی مس –

 هاي واقعی شرایط تصادف یا جراحت نحوه عمل در –

 ها و خسارات آسیب –

 ها متصدیان کنترل خسارات و آسیب معرفی –

 هر نوع خسارت واقعی اتفاق بیفتد نحوه عمل در صورتی که –

 تدارکات و اقدامات اداري –

 هیزاتتج –
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 آذوقه (مواد غذایی موردنیاز) –

 حمل و نقل –

 امکانات بهداشتی –

 گاه (نحوه اسکان) پناه –

 ها هزینه –

 هاي موجود اجراي مانور و محدودیتمناطق  –

 ات بازیگران حاضر در اجراي مانورمشخص –

 رسانی به بازیگران آموزش و اطالع –

 مقدمات تدوین گزارش –

 ستاد اجرایی –

 بازیگران –

 دگان در مانورکنن شرکت –

 امنیت –

 ارتباطات عمومی –

 ها رسانه –

 بازدیدکنندگان محلی –

 رسانی به ساکنین بومی اطالع –

 هایی که در مانور مشارکت ندارند سازمانرسانی به  اطالع –

 کنترل مانور –

 ساختار سازمانی مانور –

 معرفی ستاد اجرایی –

 نندگان؛ارتباطات (سیستم ارتباطی)ک شرکت –

 توزیع –

 مدیر مانور) ي(امضا تیولومس –

 ها ضمیمه –

 ستاد اجرایی –

 اصلی (برنامه مانور)رنامه زمانی ب –

 اطالعات عمومی –

 عات ویژه و خصوصی در مورد مانوراطال –
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 کننده  هاي مشارکت تظار از سازماناهداف و نتایج مورد ان –

 نمودار سازمانی –

 ]14دارها) [ها (نمو ها و فلوچارت شامل نقشه -هاي مورد نیاز  لیست پیوست –
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ت  س و ی ه -6پ ژ ه وا م  نا

 نامه واژه -1-6.پ

Agency Presentation معارفه نهادي 

Ammonia محلول یا بخار آمونیاك 

Anchor  مهار، لنگر 

API (AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE) موسسه نفت آمریکا 

Arrival Time زمان رسیدن 

AS (AUSTRALIAN STANDARD) استاندارد استرالیا 

As Built 
هایی که حاوي آخرین تغییرات در اجراي  ساخت: نقشه هاي چون نقشه
 دهند ها بوده و موقعیت واقعی نقاط پروژه را نشان می پروژه

ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR 
TESTING AND MATERIALS) انجمن آمریکایی آزمایش و مواد 

Barrier/Berm موانع 

Biological Response Methods  پاسخ روش هاي بیولوژیک  

Bioremediation Agents 

شود که در  سازي زیستی، به فرآیندهایی گفته می زیست پاالیی یا پاك
بوم و برگردان آن به شرایط  سازي و پاالیش زیست آن، در راستاي پاك

کار گرفته  ها به ها و آنزیم آن ها یا باکتري نخستین، از ریزاندامگان، قارچ
آشکار  ها. نمونه . مانند پاالیش کلر هیدروکربن با کمک باکتريشود می

هاي نفتی  سازي آلودگی ها در پاك کارگیري ریزاندامگان و باکتري آن به
 است.

Blistering ورم کردن، تاول زدن 

Boom وسیله براي سدکردن مسیر مواد نفتی شناور بر سطح آب 

Booming عملیات نصب بوم 

BSI (BRITISH STANDARD INSTITUTE) موسسه استاندارد انگلیس 

Cased Crossing تقاطع خطوط لوله و منابع آبی که پوسته گذاري شده باشد 

Casing پوسته گذاري 

Chain of Command زنجیره فرماندهی 

Chemical Response Methods هاي شیمیایی پاسخ به آلودگی نفتی روش 

Chemical Shoreline Pretreatment 
سواحل رودخانه یا مواد شیمیایی که پیش از رسیدن مواد نفتی به 

شوند تا از چسبیدن مواد نفتی به  دریاچه، به سطح ساحل افزوده می
 سواحل جلوگیري کنند
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Coal Tar Enamel  
سنگ که براي پوشش خطوط لوله مورد استفاده  ترکیبی از قطران زغال

 گیرد قرار می

Coating پوشش دهی 

Corrosion Coupon 
مورد استفاده که در شرایط یکسان با خط قطعاتی با مشخصات آلیاژ لوله 

لوله قرار داده شده و براي تعیین میزان خوردگی ناشی از شرایط محیطی 
 گیرند اي قرار می خط لوله، مورد بازدیدهاي دوره

CP (CATHODIC PROTECTION) حفاظت کاتدیک 

Debris نخاله 
DIN (DEUTSCHES INSTITUT FUR 
NORMUNG E V) ش خوردگی کشور آلماناستاندارد پای 

Dispersant 
ماده جداکننده (مواد شیمیایی که براي پخش مواد نفتی در سطح آب 

 شوند) استفاده می

Drug Testing تست اعتیاد 

DSS (DECISION SUPPORT SYSTEM) سیستم پشتیبان تصمیم 

Emulsion Treating Agents 
جداسازي امولسیون  مواد جدا کننده امولسیون، مواد شیمیایی که براي

 شوند متشکل از نفت و آب استفاده می

 Equipment Preparation  آمادگی تجهیزات 

Equipment Stability   استقرار تجهیزات 

Field Exercise مانورهاي میدانی 

Flooding شستشو با مقادیر زیاد آب 

Flushing پاشیدن آب با فشار زیاد 

Function Command  فرماندهی عملیات 

Functional Exercise مانورهاي کارکردي 

Handling 
کارگیري به معنی استفاده صحیح از  به کارگیري(در این دستورالعمل به

 باشد) قطعات و در جاي صحیح می

HDD روش حفاري افقی  

Herding کردن جمع 

Herding Agents 
نشت یافته در آب، این مواد شیمیایی که با افزوده شدن به مواد نفتی 

 کنند صورت یک توده جمع می  مواد را به

HIC (HYDROGEN-INDUCED CRACKING) ترك خوردگی هیدروژنی 
HSCC (HYDROGEN STRESS CORROSION 
CRACKING) هاي ناشی از تنش هیدروژنی خوردگی بر اثر وجود ترك 
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Hydrazine هیدرازین 

IAP (INCIDENT ACTION PLAN) عمل پاسخ به حوادث برنامه 

ICS (INCIDENT COMMAND SYSTEM) سیستم فرماندهی حادثه 

ILI (IN-lINE INSPECTION) هاي آزمایش و صحت سنجی غیرمخرب یکی از روش 

Inhibitor بازدارنده 

In-Situ Burning سوزاندن درجا 

IPS (IRANIAN PETROLEUM STANDARD) استاندارد صنعت نفت ایران 

Joining  جوش دادن 

Knot  متر بر ثانیه 0.514واحد سرعت (دریایی) معادل 

Lamination الیه شدن تورق، الیه 
MIC (MICROBIALLY INDUCED 
CORROSION) ها خوردگی ناشی از وجود میکروب 

MOP (MAXIMUM OPERATING 
PRESSURE)  برداري بهرهحداکثر فشار ممکن 

NACE (NATIONAL ASSOCIATION OF 
CORROSION ENGINEERS) استاندارد پایش خوردگی خطوط لوله نفتی در آمریکا 

Natural Microbial Seeding 
آوري مواد نفتی از محیط آبی است که  هاي بیولوژیک جمع یکی از روش

ها به محیط آبی روند تجزیه طبیعی مواد  با افزودن برخی از میکروب
 بخشد نفتی را سرعت می

Natural Recovery 
سازي مواد نفتی نشت یافته در  بازیابی طبیعی (فرآیند طبیعی پاك

 هاي آبی) محیط

Nutrient Enrichment 
سازي آلودگی نفتی در آب است که با افزودن  هاي پاك یکی از روش

تر  ها به محیط آبی روند تجزیه طبیعی مواد نفتی را سریع ریزمغذي
 کند. می

Offshore  دور از ساحل 

Orientation Exercise مانور توجیهی 

Over Bends 
واسطه برآمدگی در وسط خط لوله ایجاد   به خمی در خطوط لوله که

 شود می

Physical Response Methods هاي فیزیکی پاسخ به آلودگی نفتی روش 
POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARNONS (PAHs) آروماتیک هاي پلی هیدروکربن 

Preparation Time سازي تجهیزات  زمان آماده 

PIPELINE SAFETY ACT (PSA)-2002  
 

 



ت     02/02/96 348 العمل مدیری ودگی پیشگیريدستور  ها ها و دریاچه نفتی رودخانه هاي و بحران حوادث آل

PSI  پاسکال 6895واحد فشار معادل 

Rectifiers ها یکسوکننده 

RF (RADIO-FREQUENCY) شوند امواج رادیویی که براي بازرسی خطوط لوله به کار گرفته می 

Rock Shield 
هاي  لوله از آسیبپوشش توري مانندي که براي محافظت خطوط 

 گیرد مکانیکی مورد استفاده قرار می

Run Discipline  انضباط عملیاتی 

Run Time  زمان عملیات 

Sag Bends شود واسطه وزن خط لوله و شکم دادن آن ایجاد می  خمی که به 

Sand Blasting سازي به کمک پاشیدن ماسه پاك 

SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND 
DATA ACQUISITION) 

هاي  هاي کنترل سرپرستی و گردآوري اطالعات، سیستم سامانه
SCADA هاي شیمیایی، حمل و  براي مونیتور کردن یا کنترل پروسه

رسانی شهري، کنترل تولید و توزیع انرژي الکتریکی  هاي آب نقل، سیستم
و در خطوط نفت و گاز و سایر فرآیندهاي گسترده (توزیع یافته) استفاده 

 شود. می

Sediment Reworking شده)  گزینی رسوبات آلوده سازي و یا جاي اصالح رسوبات (فرآیند پاك 

Sentinel Hole 
ها یا مخازن ایجاد کرده و نمونه  اي که در دیواره لوله سوراخ سنجش(حفره

 موردنظر را براي سنجش خوردگی مورد استفاده قرار خواهند داد)

Shoreline Cleaning Agents روند سازي سواحل به کار می مواد شیمیایی که براي پاك 

Skimmer 
آوري مواد نفتی شناور بر سطح آب که معموال به  اي براي جمع وسیله

 شود ها به کار گرفته می همراه بوم

Skimming وسیله اسکیمرها  آوري مواد نفتی به عملیات جمع 

Solidifiers 
ها را  شدن به مواد نفتی نشت یافته در آب آنمواد شیمیایی که با اضافه 

 کنند آوري می صورت یک توده جامد جمع  به

Sorbent کننده جذب 
SSCC (SULFIDE STRESS CORROSION 
CRACKING) هاي ناشی از وجود سولفید خوردگی بر اثر تنش 

Statsgo (STATE SOIL GEOGRAPHIC) نرخ خوردگی فوالد در خاك 

Steam Cleaning سازي به کمک بخار آب پاك 

Syndicate Exercise مانورهاي صنفی 

Team Arrangement  هماهنگی تیمی 

Third Party 
عامل سوم (در مورد خطوط لوله عواملی به غیر از خط لوله و محیط 

 گیرند) اطراف آن نام می
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TPHs (TOTAL PETROLEUM 
HYDROCARBON) هاي نفتی هیدروکربن 

Vacuum مکیدن/مکش 

Vacuum Extraction 
هاي کوچکی را در  روشی براي تعیین محل خطوط لوله مدفون که حفره

 کنند و تا عمق خاصی ایجاد می طح خاك و از طریق مکش (ایجاد) خالس

Visco-Elastic Agents 
مواد شیمیایی که براي افزایش مقدار ویسکوزیته مواد نفتی نشت یافته 

 تر گردد. آوري آسان شوند تا جمع اضافه میها  در آب به آن

Water Ways راهه آب 

Weir Dam کندسدهاي الستیکی، سدي که سطح آب را بلند می 

Yield Stress تنش تسلیمی 
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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 این

مـدیریت پیشـگیري و    دسـتورالعمل «با عنوان

هـا و   نفتـی رودخانـه  هـاي   بحران حوادث آلودگی

با رویکرد مدیریت پدیده نشـت نفـت   » ها دریاچه

منظـور حفاظـت    بـه  ،هـاي انتقـال   از خطوط لولـه 

هـاي   آلـودگی هاي سـطحی در برابـر حـوادث     آب

 نفتی تهیه شده است.

حاضر داراي چهار بخـش عمـده بـا     ي ضابطه

 بـا  ارتباط در آب منابع هاي حریمعناوین کلیات، 

 حــوادث ریسـک  مـدیریت انتقــال،  لولـه  خطـوط 

 تـدوین  ها و دریاچه و ها رودخانه در نفتی آلودگی

 در نفتـی  آلـودگی  حـوادث  بحران مدیریت برنامه

 باشد.  ها می دریاچه و ها رودخانه
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