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در این شماره می خوانیم:

ابالغ سیاست های کلی محیط زیست

مخازن از نگاه استاندارد هادانستنی های آتش سوزی مخازن

مدیریت محیط زیست از تحصیل تا بازار کار
اخبار همایش ها و سمینار ها

EIA بررسی یک نمونه از مطالعات



بوی��ژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و س��اختاری 
مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

  2� ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست. 
  3� اصالح شرایط زیس��تی به منظور برخوردار ساختن جامعه از 

محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.
  4� پیش��گیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و 
جرم انگاری تخریب محیط زیس��ت و مجازات مؤثر و بازدارنده 
آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به 

جبران خسارت.
  5� پای��ش مس��تمر و کنترل مناب��ع و عوامل آالین��ده هوا، آب، 
خاک، آلودگی های صوتی، امواج و اشعه های مخرب و تغییرات 
نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص های زیست 
محیط��ی در قوانی��ن و مق��ررات، برنامه ه��ای توس��عه و آمایش 

سرزمین.
  6� تهیه اطلس زیس��ت بوم کش��ور و حفاظت، احیاء، بهسازی و 
توس��عه منابع طبیعی تجدید پذیر )مانند دریا، دریاچه، رودخانه، 
مخزن س��دها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و 
تنوع زیس��تی بویژه حیات وحش( و اعمال محدودیت قانون مند 
در بهره برداری از این منابع متناس��ب با توان اکولوژیک )ظرفیت 
قابل تحمل و توان بازسازی( آنها بر اساس معیارها و شاخص های 
پایداری، مدیریّت اکوسیس��تم های حساس و 
ارزشمند )از قبیل پارک های ملّی و آثار 
طبیع��ی ملّی( و حفاظت از منابع ژنتیک 

و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین المللی.
  7� مدیریّت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیس��ت محیطی 
نظی��ر بیابان زای��ی، گرد و غب��ار بویژه ریزگردها، خشکس��الی و 
عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگری 

و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریّت آن.
  8 � گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

  1�8 � صنعِت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصوالت 
کش��اورزی سالم و ارگانیک و مدیریّت پس��ماندها و پساب ها با 
بهره گیری از ظرفیّت ه��ا و توانمندی های اقتص��ادی، اجتماعی، 

طبیعی و زیست محیطی.
  2�8 � اص��الح الگوی تولید در بخش ه��ای مختلف اقتصادی و 
اجتماعی و بهینه س��ازی الگوی مص��رف آب، منابع، غذا، مواد و 

انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
  3�8 � توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی 

و افزایش حمل و نقل همگانی بویژه در کالنشهر ها.
  9� تعادل بخش��ی و حفاظت کیف��ی آب های زیرزمینی از طریق 
اجرای عملی��ات آبخی��زداری، آبخ��وان داری، مدیریّت عوامل 
کاه��ش بهره برداری از آب های زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود 

آالینده ها.
  10� استقرار نظام حسابرس��ی زیست محیطی در کشور با لحاظ 
ارزش ها و هزینه های زیست محیطی )تخریب، آلودگی و احیاء( 

در حساب های ملّی.
  11� حمایت و تشویق س��رمایه گذاری ها و فناوری های سازگار 

با محیط زیست با اس��تفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض 
و مالیات سبز.

  12� تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی 
فرهنگ و اخالق زیس��ت محیطی مبتنی ب��ر ارزش ها و الگوهای 

سازنده ایرانی � اسالمی.
  13� ارتق��اء مطالع��ات و تحقیق��ات علم��ی و بهره من��دی از 
فناوری های نوآورانه زیس��ت محیطی و تجارب سازنده بومی در 
زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب 

محیط زیست.
  14� گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه 
و تقویت فرهنگ و معارف دینِی مش��ارکت و مسؤولیت پذیری 
اجتماع��ی بویژه امر به مع��روف و نهی از منکر برای حفظ محیط 

زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
  15� تقویت دیپلماسی محیط زیست با: 

  1�15� تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله 
با گرد و غبار و آلودگی های آبی.

  2�15� توس��عه مناس��بات و جل��ب مش��ارکت و همکاری های 
هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانب��ه، منطقه ای و بین المللی 

در زمینه محیط زیست.
  3�15� بهره گی��ری مؤث��ر از فرصت ها و مش��وق های بین المللی 
در حرکت به س��وی اقتصاد کم کربن و تس��هیل انتقال و توسعه 

فناوری ها و نوآوری های مرتبط.
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به یکی  تبدیل  و مدیریت آن  مسئله محیط زیست  این روزها    
تا  است  شده  نظام  و  دولت  در  گیری  تصمیم  اساسی  مسائل  از 
جایی که حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در نامه ای به روسای قوا، سیاست های کلی محیط زیست را ابالغ 
کردند و این موضوع نشان از لزوم اهمیت بیشتر مسئوالن بر مسئله 

حفظ و صیانت از محیط زیست کشور دارد.
همچنین به وضوح در رسانه های اجتماعی مانند رادیو و تلوزیون 
چون  بحرانهایی  کنترل  و  زیست  محیط  از  حفاظت  مسئله  به 
وحش  حیات  حفظ  و  شکار  کنترل  هوا،  آلودگی  آب،  بحران 
توجه بیشتری شده است و می توان به جرات گفت همایش ها، 
کنفرانسها و گردهمایی هایی که در این زمینه برگزار می شود 
بهداشت  یا  ایمنی  زمینه  در  تخصصی  همایشهای  برابر  چندین 
است. تمامی این مسائل یا نشانگر این است که وضعیت محیط 
اینکه  یا  و  است  رسیده  بحرانی  مرحله  به  کشورمان  زیست 
و  حفظ  که  است  کرده  پیدا  سوق  سمتی  به  ما  کشور  نگرش 
جنبه  از  سودمند  برنامه  یک  به  تبدیل  زیست  محیط  از  صیانت 
های اقتصادی و اجتماعی شده است. به هر حال رویکرد کنونی 
به  به حمایت گسترده مردمی  نیاز  بوده و  ارزشمند  باشد  هر چه 
اصلی  موضوع  رو  این  از  دارد.  متخصصان  و  کارشناسان  ویژه 

آشنایی  برای  و  شد  انتخاب  زیست  محیط  مدیریت  شماره  این 
با این امر، در صفحات بعدی متن کامل نامه وشرح مختصری از 
گرایش های محیط زیست در دانشگاهها و نیز آینده شغلی این 
از مطالعات  مقاله ای یکی  گروه معرفی شده است همچنین در 
اثرات محیط  تحلیل  عنوان  با  زمینه محیط زیست  اهمیت در  پر 
زیست یا EIA با تشریح یک نمونه موردی مشخص گردیده است 
و هدف از آن آشنایی بیشتر کارشناسان و متخصصان HSE  با این 
گرایش و فعالیتهای مربوطه است. عالوه بر این با توجه به حادثه 
آتش سوزی مخازن نگهداری مواد نفتی و پتروشیمی در جزیره 
خارگ، برخی از نکات ایمنی در این زمینه تشریح گردیده است. 
بسیار  فعالیتهای  شامل  زیست  محیط  مدیریت  که  است  گفتنی 
این فعالیتها در قالب  گسترده تر است که ذکر و تشریح تمامی 
این  تا  مشتاقیم  بسیار  اما  گنجید.  نخواهد  نشریه  از  شماره  یک 
فعالیت ها را به روایت شما مخاطبان عزیز نشریه سکو در اختیار 
داشته باشم و با ارسال مطالب و تجربیات شما به نشانی اینترنتی 
تا  دهیم  قرار  خوانندگان  سایر  اختیار  در  را  تجربیات  این  سکو 
زیست  محیط  مدیریت  ارزشمند  فعالیتهای  با  بیشتری  آشنایی 

صورت گیرد. 

سخ�ن اول 

  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای 
بند ی��ک اصل 110 قان��ون اساس��ی، در نامه ای به روس��ای قوا، 

سیاست های کلی محیط زیست را ابالغ کردند.
  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر رهبر معظم انقالب، ایجاد 
نظ��ام یکپارچه ملّی محیط زیس��ت، مدیریت هماهنگ و نظام مند 
مناب��ع حیاتی، جرم ان��گاری تخریب محیط زیس��ت، تهیه اطلس 
زیس��ت بوم کش��ور، تقویت دیپلماسی محیط زیس��ت، گسترش 
اقتصاد س��بز و نهادینه س��ازی فرهنگ و اخالق زیست محیطی از 

جمله محورهای ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی است.
  متن سیاس��تهای کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به این شرح است:
  بسم  اهلل  الّرحمن  الّرحیم

  سیاست های کلی محیط زیست :
  1� مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی)از قبیل هوا، 
آب، خاک و تنوع زیس��تی( مبتنی بر توان و پایداری زیس��ت بوم 

»به نقل از سایت خبری سازمان حفاظت از محیط زیست«

ابالغ سیاست های کلی محیط زیست
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  مقدمه
  مدیریت  محیط زیس��ت فرایند تخصیص منابع طبیعی و انسان 
ساخت، برای استفاده بهینه از محیط زیست و به منظور برآورده 
شدن، نیازهای اساسی نسل فعلی و نسل آینده در حداقل ممکن 
و حتی بیشتر، در صورت امکان و بر اساس پایداری است. بدون 
تردید مدیریت محیط زیست،  فرایندی جامع نگر بوده و ناچار 
اس��ت به اکولوژی، اقتصاد، فانون، سیاس��ت، جامعه مدنی، نهاد 
های دولتی و بس��یاری عوامل دیگر توج��ه کند و در عین حال 
ب��ه برنامه های توس��عه ایی کوتاه مدت و بلند مدت کش��ور نیز 

متمرکز شوند.
  هرگون��ه توس��عه در بخش ه��ای اجرایی ممکن اس��ت برای 
مدیری��ت محیط زیس��ت، » تهدی��د« بوجود بی��اورد. همچنین 
عملکرد بخش های اجرایی، چنانچه با معیارهای معینی مطابقت 
نداش��ته باش��د، مدیریت محیط زیس��ت را با تهدید های جدی 
روبرو خواهد کرد. بنابراین مدیریت محیط زیست بطور مستمر 
چه از طریق فعالیتهای جاری بخش��ها و یا فعالیتهای توس��عه ایی 
آنها ممکن اس��ت با »تهدید« مواجه شود؛ این در حالی است که 
»فرصت« های بسیار محدودی از سوی بخش های اجرایی برای 

مدیریت محیط زیست متصور می باشد.
  یکی از تهدیدهایی که فعالیت های توسعه ایی برای » سازمان« 
مدیریت محیط زیس��ت فراهم میاورد، تخریب و آلودگی های 
زیس��ت محیطی ناش��ی از این گونه فعالیت ها است. لذا بمنظور 
مواجه��ه با ای��ن نوع تهدی��د، مدیریت محیط زیس��ت رویکرد 
پیش��گیرانه ایی با عنوان ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی مدنظر 

قرار داده است.

  ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی از پایان دهه 1960 میالدی، به 
عنوان فعالیتی به منظور پیش بینی و شناس��ایی اثرات یک پروژه 
بر روی رفاه و س��المت انسان و محیط بیو ژئوفیزیکی آن مطرح 
گردی��د و اج��رای قانونی آن جایگاه ویژه ایی  در کش��ورهای 
مختلف جهان یافت. از س��ال 1373، در کشور ایران نیز ارزیابی 
اثرات زیس��ت محیطی بعنوان یکی از ابزارهای مدیریت محیط 

زیست جایگاه قانونی یافت.
  ارزیابی اثرات زیست محیطی:

  بر اس��اس تعری��ف برنامه عم��ران ملل متح��د، ارزیابی اثرات 
زیس��ت محیط��ی عبارتند اس��ت از: امتحان، تحلی��ل و ارزیابی 
فعالیتهای طرح ریزی ش��ده با دیدگاه زیست محیطی مناسب و 

توسعه پایدار. 
  بر اس��اس تعری��ف اتحادیه بین المللی ارزیابی اثرات زیس��ت 
محیطی، ارزیابی عبارت اس��ت از: فرایند شناس��ایی، پیش بینی، 
ارزشیابی و اقدامات کاهش اثرات بیوفیزیکی، اجتماعی و دیگر 
اثرات مرتبط با توس��عه پیشنهادی قبل از تصمیم گیری اصلی و 

عملیات اجرایی است.
  بر این اس��اس، مهمترین اهداف انجام 
ارزیابی اثرات زیست محیطی؛ اطمینان 

یافتن از رعایت سیاس��ت ها و اهداف تعیین شده در برنامه ها و 
فعالی��ت های یک طرح یا پروژه در راس��تای ضوابط، معیارها، 

قوانین و مقررات زیست محیطی دولتی می باشد.
  ش��ورای عالی حفاظت محیط زیس��ت در تاریخ 1373/1/23، 
در مصوبه ش��ماره 138،  پروژه های مشمول تهیه ارزیابی اثرات 
زیس��ت محیطی را تصویب نمود. این پروژه ها در ابتدا شامل 7 
نوع پ��روژه بود ولی در حال حاضر به 33 نوع پروژه گس��ترش 

یافته است. که در ادامه به نمونه هایی از آنها اشاره میکنیم:
  کارخانجات پتروشیمی، پاالیشگاهها، نیروگاهها، سدها و سازه 

ه��ای آبی، طرح ه��ای خطوط نفت و گاز، ط��رح های بزرگ 
جنگل داری، طرح های گردش��گری و اکوتوریسم، طرح های 
ب��زرگ راه آهن، کش��تارگاههای بزرگ صنعت��ی، مراکز دفن 

زباله برای شهرهایی با جمعیت بیش از 200 هزار نفر  و غیره.
  الزم بذکر اس��ت که پروژه های توسعه داخل شهری )احداث 
پل، تقاطع های غیر هم س��طح، بهسازی مسیرها و غیره( مشمول 
انجام ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی نمی شوند. لذا در صورت 
صالح دید کارفرما، مطابق ش��رح خدمات ارائه ش��ده، اقدام به 

پیش بینی اثرات انها می گردد.

   مراح�ل انج�ام ارزیاب�ی اث�رات زیس�ت 
محیطی

  مطابق با ش��رح خدمات ارائه شده از سوی 
ش��هرداری، مراحل انجام و ارائه گزارش 

ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی بش��رح 
زیر می باشد:

  1.بیان کلیات ) خالصه غیر فنی، 
نیازه��ا و ضرورته��ای  اه��داف، 
قانون��ی،  الزام��ات  ط��رح، 
اس��تانداردها، آیین نامه ها، تعیین 
محدوده م��ورد مطالعه، کاربری 
های طبیعی و انس��ان س��اخت در 

محدوده طرح )شعاع 1000 متری 
اطراف طرح((

  2. تشریح طرح در هر یک از گزینه 
های فنی، مکانی پیش��نهادی در مرحله 

س��اختمانی و به��ره ب��رداری )موقعیت، 
وس��عت، محدوده، زیرس��اخت های مورد 

نیاز، نیروی انس��انی و تجهیزات پیش بینی شده، 
ظرفیت و عمر طرح(

  3. تشریح وضع موجود در محدوده طرح )محیط فیزیکی 
-ش��یمیایی : هوا، آب، خاک، اقلیم و محی��ط بیولوژیکی: 

حیات وحش و فضای سبز(

  4. پیش بینی اثرات زیس��ت محیطی گزین��ه ها در مراحل 
مختل��ف س��اختمانی و بهره برداری ) می��زان و نوع آالینده 
ه��ای هوا،  میزان و نوع آالینده های آبهای س��طحی و زیر 

زمینی،میزان و نوع آالینده های خاک و غیره(
  5. جمع بندی اثرات زیست محیطی ) انجام ارزیابی اثرات 
زیست محیطی با روشهایی مانند  ماتریس لئوپولد، ماتریس 

سه بعدی، ماتریس مور و غیره(
  6. ارائه برنامه مدیریت محیط زیست ) اقدامات اصالحی، 
برنامه های ظرفیت س��ازی و تقویت آم��وزش برای اجرای 

اقدامات اصالحی، برنامه های مشارکت عمومی(
  7. منابع و ماخذ

  8. مشخصات تهیه کنندگان گزارش

  نمون�ه ای�ی از انجام ارزیابی اثرات زیس�ت محیطی 
)پروژه ایجاد تقاطع های غیر هم سطح(

  تقاط��ع های غیر هم س��طح م��ورد مطالعه در مح��ل تالقی دو 
محل ش��ریانی اصلی درجه 1 شامل بزرگراه امام علی و بزرگراه 
ارتش و نیز درمحل اتصال انتهای بلوار اوش��انی و امتداد شمالی 
بزرگراه صیاد ش��یرازی که در گروه معابر شریانی اصلی درجه 
2 محس��وب می شود، واقع شده است. با توجه به اینکه بزرگراه 
امام علی، شمال شرق تهران را به جنوب آن متصل میکند ومانند 
یک حلقه ارتباطی در بین بس��یاری از ش��ریان های اصلی شهر 
ته��ران ایفای نق��ش مینماند، همچنین بزرگ��راه ارتش نیز محله 
های ازگل، مینی س��یتی، شهرک شهید محالتی، شهرک نفت، 
ش��هرک قائم را به مرکز ش��هر متصل میکن��د، همواره با حجم 
ترافیک باالیی روبه رو هستند، لذا این مهم، ضرورت انجام این 

طرح را دوچندان میکند.
  ب��ه طور کل��ی از اهداف این ط��رح میتوان به روان س��ازی و 
تس��هیل در امر عبورو مرور، کاهش ترافیک و در نتیجه کاهش 
آلودگی هوا، س��طح دسترس��ی آسانتر و س��ریعتر برای نجات، 
ام��داد، واکن��ش س��ریع در 
مواق��ع ض��روری، 
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س��طحی بصورت اثرات منفی- موق��ت- کوتاه مدت  و قطعی و در محدوده اثرات غیرمس��تقیم 
پیش بینی میگردد

   در محیط بیولوژیکی نیز ش��اخص ترین اثرات مربوط به حیات وحش محدوده در اثر پراکنش 
گردو غب��ار و ایجاد الودگی صوتی ناش��ی از تجهیز کارگاه، فعالیت ماش��ین آالت و تجهیزات 
وهمچنین تخریب فضای س��بز در اثر پاکتراشی، تردد ماشین آالت سنگین، افزایش گردوغبار و 
کاهش فتوسنتز میگردد. در کلیه این موارد میتوان با اعمال اقدامات اصالحی و انجام برنامه پایش 

از اثرات وارده کاست.
   در فاز بهره برداری نیز اثر افزایش تراز صوتی و ابهای س��طحی بصورت قطعی پیش بینی ش��ده 

است که اعمال اقدامات اصالحی میتواند در این راه راهگشا باشد.
  در رابط��ه با اثرات طرح برکیفیت ه��وا در فاز بهره برداری، باتوجه ب��ه اینکه احداث تقاطعات 
غیر هم س��طح در محل تقاطع بزرگراه امام علی- صیاد ش��یرازی و اوش��انی، سبب کاهش حجم 
ترافی��ک می گ��ردد، پس غلظت 
گاز  )NO2( بس��یار کمتر ازمیزان 
ای��ن آالینده قبل از احداث تقاطع 
و حتی در حد استاندارد پیش بینی 
می شود. نکته حائز اهمیت مربوط 
به افزایش غلظت ذرات معلق می 
باش��د. عالوه بر تولید ذرات معلق 
نقلیه عبوری در  توس��ط وس��ایل 
پایین  )بدلی��ل حجم  محدوده که 
تولید و کاهش بار ترافیکی( ناچیز 
اس��ت. غلظت آالینده هایی مانند 
هیدروکربن ها، مونوکسید کربن، 
اکس��یدهای گوگ��رد نی��ز بدلیل 
حجم پایین تولی��د در موتورهای 
بنزینی و کاهش ب��ار ترافیکی در 
ای��ن مس��یر، انتظار نمی��رود که از 
ح��دود مج��از فرات��ر رود. ولی با 
توجه به آلودگی ه��وای تهران و 
نقش خودروها در ایجاد الودگی، 
در مح��دوده غیر مس��تقیم اثرات 
طرح بر کیفیت هوا منفی و قطعی 

تلقی میگردد.
  در مرحله بهره برداری به دلیل روان ش��دن نسبی ترافیک و افزایش سرعت خودروها، آلودگی 
صوت��ی افزایش می یاب��د. همچنین انعکاس صدا در زیر پل در اثر تردد خودروها باعث تش��دید 
آلودگ��ی صوتی میگردد. لذا اث��رات آلودگی صوتی در این مرحله منف��ی- بلندمدت- قطعی- 

برگشت پذیر برآورد می گردد.
  در رابطه با اثرات طرح بر آبهای س��طحی نیز، شستش��وی مواد شیمیایی رنگی مورد استفاده در 
هنگام خط کش��ی، ترکیبات بنزینی و روغن های ریخته ش��ده از وسایل نقلیه توسط بارندگی در 
م��دت زمان به��ره برداری مهمترین عامل تهدید کننده ابهای س��طحی می باش��د. همچنین وقوع 
تصادفات جاده ایی و س��وانح خودروها حاوی س��وخت و مواد خطرناک میتواند سبب آلودگی 
ابه��ای س��طحی گردد. لذا اثرات اح��داث طرح در فاز به��ره برداری بر کیفیت آبهای س��طحی 

بصورت اثرات منفی- موقت- کوتاه مدت و قطعی پیش بینی میگردد.
  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات فراوان این طرح در روان سازی و تسهیل در امر عبورو مرور، کاهش ترافیک 
و در نتیجه کاهش آلودگی هوا، س��طح دسترس��ی آسانتر و س��ریعتر برای نجات، امداد، واکنش 
س��ریع در مواقع ضروری، س��هولت در اجرای مدیریت بحران و صرفه جویی در زمان و همچنین 
اقدامات اصالحی ارائه ش��ده در جهت کاهش آسیب های زیست محیطی، این پروژه قابل انجام 

پیش بینی می گردد.
  الزم به ذکر اس��ت که پروژه مورد مطالعه مطابق قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران، 
مش��مول ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار نمی گیرد. لذا در این مطالعه تنها به پیش بینی اثرات 

در فازهای ساختمانی و بهره برداری پرداخته شده است. 

سهولت در اجرای مدیریت بحران و صرفه جویی در زمان اشاره نمود. 
  توس��عه بزرگراهها و ایجاد تقاطعات غیر هم س��طح میتواند در ص��ورت عدم توجهات کافی به 
مس��ائل زیس��ت محیطی- اجتماعی و اقتصادی مش��کالت متعددی را ایجاد نماید که برایند آن 
ب��ر تحقق هدف عمده توس��عه پایدار تاثیرگذار خواهد بود، لذا انجام مطالعات زیس��ت محیطی، 
اقتصادی ، اجتماعی قبل از اجرای پروژه ضرورت می یابد. در این مطالعه پس از تعریف محدوده 
مطالعاتی )مس��تقیم و غیر مستقیم( )شکل 1( به تشریح وضعیت موجود درمحدوده طرح پرداخته 
شد. سپس به بررسی اثرات طرح بر محیط فیزیکی و شیمیایی شامل » آب )سطحی و زیرزمینی(، 
هوا، تراز صوتی، ژئوموفولوژی، لرزه خیزی« و محیط بیولوژیکی ش��امل » فضای س��بز و حیات 
وحش )که با توجه به ش��هری بودن منطقه مورد مطالعه، بیش��تر گونه های پرندگان را ش��امل می 
گش��ت(« در دو فاز ساختمانی و بهره برداری پرداخته ش��د. الزم به ذکر است که بر اساس شرح 
خدمات ارائه شده توسط کارفرما، مطالعه محیط اقتصادی و اجتماعی صورت نگرفت.)شکل 1(

  مطاب��ق پیش بین��ی های صورت 
گرفته، ش��اخص ترین این اثرات 
در ف��از س��اختمانی و در محی��ط 
به  مرب��وط  ش��یمیایی  فیزیک��ی- 
ت��راز  افزای��ش  و  ه��وا  کیفی��ت 
صوتی،آلودگی آبهای سطحی در 
اثر انباشت خاکهای باطله و ورود 
آلودگی ناش��ی از خاکبرداری و 
خاکریزی، فعالیت ماش��ین آالت 
س��اختمانی و نش��ت روغ��ن های 
نفتی، سوخت  ترکیبات  مستعمل، 

فسیلی نشت یافته می باشد.
در رابطه با اثرات طرح بر کیفیت 
ه��وا در ف��از س��اختمانی، میتوان 
ب��ه تولی��د حج��م قاب��ل توجهی 
گردوغب��ار و ذرات معلق ناش��ی 
از ت��ردد و فعالی��ت ماش��ین االت 
س��اختمانی درعملی��ات حم��ل و 
نقل، خاکبرداری و تخلیه مصالح 

اشاره نمود. 
  ب��ه دلی��ل کاه��ش حج��م تردد 
خودروه��ای س��بک در ای��ن فاز 

پیش بینی میگردد که از غلظت گاز NO2 کاسته شود و بدلیل شروع فعالیت ماشین االت سنگین 
ش��اخص آلودگی ذرات معلق و مونوکسید کربن بطور موقتی و کوتاه مدت افزایش چشمگیری 
یاب��د. باتوجه به اینکه ماش��ین آالت مورد اس��تفاده در فاز س��اختمانی به طور عمده از س��وخت 
گازوئی��ل اس��تفاده میکنند و به دلیل کیفی��ت پایین گازوئیل مصرفی، خروج��ی )SO2( از اگزوز 
این ماش��ین آالت بس��یار باال می باشد، که س��بب افزایش این گاز در این فاز میگردد. الزم بذکر 
اس��ت که بدلیل اینکه جهت باد درمحدوده مورد مطالعه بس��مت جنوب غربی بوده است. لذا این 
امر س��بب حرکت ذرات معلق و گردو غبار از رمپ جهت��ی جنوب به غرب می گردد  در نتیجه 
آلودگی هوا ناش��ی از س��اخت و س��از بصورت اثر منفی  موقت در محدوده اثرات غیر مس��تقیم 

مطالعاتی پیش بینی میگردد.
  در رابط��ه ب��ا اثرات طرح بر تراز صوتی در فاز س��اختمانی نیز ، میتوان به افزایش تراز صوتی در 
اثر ورود دستگاهها و ماشین االت مربوطه )بولدوزر، بیل مکانیکی، لودر، گریدر و کامیون ها( و 
بکار گیری آنها خصوصا در مراحل حمل و نقل- خاکبرداری- حفاری- عملیات جوش��کاری- 
بتن ریزی اش��اره نمود. عالوه بر فعالیت ماشین االت، تردد خودروها نیز سبب افزایش بیشتر تراز 
صوتی و بروز اثرات تجمعی میگردد. با توجه به اینکه مس��یر طرح از مجاورت مناطق مس��کونی 
عب��ور میکن��د، همچنین با توجه به اس��تاندارد تراز صوت در این مناطق، اث��ر آلودگی صوتی در 

مرحله ساختمانی منفی- موقت- کوتاه مدت- برگشت پذیر پیش بینی می شود.
  الزم به ذکر است که دراین پروژه برای کاهش تراز صوتی از حایل های صوتی به ارتفاع 3 متر 

در اطراف طرح استفاده میگردد که تا حدودی، تراز صوتی را در منطقه کاهش میدهد.
   در رابطه با اثرات طرح بر کیفیت آب سطحی نیز، وقوع آلودگی ناشی از ورود خاکهای باطله 
ناش��ی از خاکبرداری و خاکریزی ) در مرحله انباش��ت و قبل از ورود به گود مجاز آبعلی(، مواد 
شیمیایی، روغن مستعمل، ترکیبات نفتی، سوخت فسیلی نشت بافته، با توجه به موازی بودن مسیر 
فعلی پروژه با رودخانه دارآباد و کانال ازگل و مس��یل قائم محتمل خواهد بود. ورود رس��وبات 
ب��ه آبراهه ها، س��بب افزایش کدورت آب میگردد. در صورت وق��وع بارندگی و ورود بار زیاد 
رسوبات، آبراهه مسدود شده و جریان آب مختل میشود که این امر خطرات ناشی از انباشت آب 
را بهم��راه دارد.  لذا اثرات احداث طرح در فاز س��اختمانی بر کیفیت آبهای 
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  شکل )1( : محدوده مورد مطالعه  
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نهالس��تان ه��اي جنگل��ي خصوص��ي و ش��رکت هاي 
مش��اوره منابع طبیعي براي تامین کادر کارشناسي خود 

نیاز به اس��تخدام فارغ التحصیالن این رشته دارند و محل 
جذب آن ها به شمار مي آیند. مراکز مختلف دیگری نیز 

به صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم در فعالیت هاي توسعه 
ای خود یا تحقیقات پیرامون ش��اخه هاي مختلف این رشته 

نق��ش دارند ک��ه هر یک به تناس��ب نوع فعالی��ت ، اقدام به 
جذب فارغ التحصیالن این رش��ته ب��راي رفع نیازهاي مربوط 

مي نمایند. سازمانهایی چون وزارت خانه هاي صنایع و معادن 
به صورت گسترده تر و کارخانه هاي صنایع چوب تولید کننده 

فرآورده ه��اي مختلف چوبي، کارخانه ه��اي خمیر و کاغذ و 
کارخانه ها و شرکت هاي مختلف مهندسان مشاور، محل جذب 
تعداد کثی��ري از این فارغ التحصیالن اس��ت. گفتنی اس��ت که 
پاالیشگاههای نفت و گاز و صنعت مواد پتروشیمی و شیمیایی و 
صنعت س��یمان نیز برای کنترل فرایند تولید، پساب ها و آالینده 

های تولیدی خود از تخصص این گروه از کارشناس��ان بهره می 
گیرند. در انتها برخی از گرایش های مختلف محیط زیس��ت در 

دانشگاههای سراسری و آزاد آورده شده است.  

  رش��ته محی��ط زیس��ت یکی از گرای��ش های مهندس��ی منابع 
طبیعی اس��ت. این رشته به  بررسی  محیط  پیرامون  انسان  پرداخته  
و در جهت  حفظ  محیط  زیس��ت ، پارک ها، جنگل ها، و حذف  
آلودگ��ی  در منابع  طبیعی  می کوش��د. مدیریت محیط زیس��ت، 
فرایند تصمیم گیري براي تنظیم آن دس��ته از فعالیتهاي بش��ري 
اس��ت که بر محیط زیست تاثیر دارند، به گونه اي که ظرفیتهاي 
قابل  تحمل محیط زیس��ت براي توس��عه بشري مختل نگردد. با 
توجه به گس��تردگي منابع طبیعي و منابع جنگلي کش��ور، فارغ 
التحصیالن مي توانند در نقاط مختلف ایران جذب سازمان ها و 

مراکز کاري مربوط شوند.
    بازار کار این  رش��ته  اداره  منابع  طبیعی ، شهرداری ها ،سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، ادارات جهاد کشاورزی ، فرمانداری، 
هواشناس��ی، جنگل بانی، آم��وزش و پ��رورش، راه و ترابری، 
مسکن و شهرسازی، شرکت نفت، شرکت لوله سازی ، شرکت 
فوالد، ش��رکت مل��ی حفاری ، اداره و آزمایش��گاه های آب و 

صنای��ع  کارخانج��ات  فاض��الب، 
جه��اد  ،وزارت  غذای��ی 

سازندگی،وزارت 
کش��ور، س��ازمان 

وس��ازمان  پارکها 
محیط زیس��ت وس��ایر 

ش��رکت هایی که مجری 
مربوط��ه  ه��ای  ط��رح 
این  ب��ر  میباش��ند. عالوه 
تحقیقات��ي  موسس��ات 

منابع طبیعي، شرکت هاي 
به��ره ب��رداري از جنگل ها، 

مدیریت محیط زیست از تحصیل تا بازار کار

  دانشگاه دولتی
 •رشته مهندسي محیط زیست منابع طبیعي در مجموع این 
رشته دارای سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد می باشد:

1- زیستگاه ها و تنوع زیستی
2- آلودگی های محیط زیست

3- ارزیابی و آمایش سرزمین
 •مجموع��ه محیط زیس��ت در س��ه گرای��ش برنامه ریزی 

،مدیریت ،آموزش محیط زیست
 •مهندسی طراحی محیط زیست

  دانشگاه آزاد
مدیریت  گرایش  درچهارگرایش  زیست  محیط  •مجموعه   

،برنامه ریزی،
آموزش،حقوق

 •مهندسی محیط زیست در دو گرایش آب و فاضالب
و آلودگی هوا

 •مجموعه مهندسی محیط زیست در سه گرایش منابع آب،آب 
و فاضالب،هوا

 •علوم محیط زیست 
 •مهندسی طراحی محیط زیست 

HSE مدیریت محیط زیست گرایش• 

جدی است!محیط زیست در خطر بازار کار و جغرافیای�ی محیط زیست حد و مرز  سیاس�ی 
از نمی شناسد. ابت�کار  به گزارش س��ایت خبری محیط زیست ایران )IENA( نجات تاالب ها دانش آم�وزان درباره پرس�ش 

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست با اعالم پرسشی 
به یاری محیط زیست بیایند.در خصوص تاالب های ایران، از دانش آموزان خواس��ت 

محیط زیستاستخدام کارشناس 
پالستیکي کمتربا شعار امروز یك کیسه 21 تیر ماه روز بدون نایلکس 

ثبت  برنام��ه ریزی و 
زمانبندی بازرسی ها

کامالً به زبان 
ف���ارس�����ی

ایج��اد نموداره��ای 
تح�لی�لی از داده ها 

ثبت کلیه عدم انطباق ها 
به همراه تصویر

به  اتصال  ام��کان 
نسخه دسکتاپ

ام��کان مدیریت و 
ردیابی بازرسین

دارای امنیت اطالعاتی باال و 
ایجاد امضای الکترونیکی

امکان گزارش�گیری 
PDF در قالب

امکان ایجاد بانک اطالعاتی 
و  یکپارچه سازی داده ها

قــوی ترین نـــرم افزار بازرســــی فارســـــی،  ویژه سیستم عامل آندروید

قابــل ارائــه 
نسخه  دو  در 
تــک کاربره و 

ســـازمانی
SDM گروه مهندسین مشاور

WWW.SDM-CO.IR
021 - 66505735
021 - 66532714

HSEنرم افزار بـازرســــی  

شرکت توسعه صنعت 
الکترونیک رایمند

WWW.RAIMAND.CO
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گوهر ب��ه جامانده از عظم��ت بین النهرین تاالب��ی بزرگ که به 
زب��ان محلی به "هورالعظیم" ش��هرت دارد قب��ل از جنگ دارای 
فرصت های ش��غلی، امتیازات فراوان، مظهر ش��ادی و سرزندگی 
ب��رای م��ردم بوده اس��ت که اکنون ب��ه دالیل مختل��ف در حال 
نابودی اس��ت، ب��ه عبارتی نابودی هور نابودی خاطرات ش��یرین 
و نوس��تالژیک م��ردان و زنان قدیمی و بخ��ش اعظمی از تاریخ 
باش��کوه و ت��وام با ت��الش و س��رزندگی این دیار اس��ت و این 
می توان��د باالترین دلیل برای جدیّت در احیای مجدد هورالعظیم 
باشد. اما اکنون در آس��تانه نابودی کامل قرار گرفته و زندگی و 
اش��تغال مردم بومی را در خطر انداخته است. پیشینه تاریخی این 
تاالب ها نیز بس��یار مورد توجه جهانیان است، هورالعظیم که تنها 
باقیمانده تاالب های بسیار بزرگ بین النهرین است در غرب استان 
خوزس��تان واقع شده و به لحاظ تنوع زیستی فوق العاده غنی است 
و عم��ده منابع آبی تاالب از طریق رودخانه های کرخه، نیس��ان، 
س��ابله و نهرهای انشعابی تامین می ش��ود. بررسی ها نشان داده که 
این تاالب ها زمانی مس��احت ش��ان به دو میلیون هکتار می رسید، 
هورالظعیم که یک  س��وم در ایران و دو س��وم آن در عراق واقع 
ش��ده یکی از زیستگاه های حساس و مهم پرندگان مهاجر آبزی 
و بومی منطقه اس��ت و حواصیل، غاز پیشانی سفید، شغال، روباه، 
گربه جنگلی، س��مور آبی، گراز، ش��یر بد و انواع ماهی کپور از 

جمله حیات  وحش منحصر به فرد این تاالب هس��تند  و بیشترین 
تع��داد پرنده های در معرض خطر در این تاالب به س��ر می برند و 
این تاالب از نظر حجم و انوع پرنده نیز بس��یار قابل توجه اس��ت.
از بخش حدودا 64 هزار هکتاری  تاالب هورالعظیم که در ایران 
ق��رار گرفته بود هم اکنون 29 هزار هکتار باقی مانده یعنی معادل 
54  درصد مس��احت این تاالب از بین رفته اس��ت. مس��احت این 
ت��االب در کل بخش ایران و ع��راق در مجموع 307 هزار هکتار 
ب��وده که این مس��احت در کل به 102 هزار هکت��ار کاهش یافته 
یعنی 67 اس��ت. این تاالب بزرگترین و احتم��اال تنها باقی مانده 
اکوسیس��تم وس��یع تاالب بین النهرین می باش��د که نیاز به توجه 
ویژه دارد.یک��ی از کارکردهای مهم این ت��االب، جلوگیری از 
طوفان شن و گرد و خاک است. دالیل فراوان و گوناگونی برای 
نابودی تاالب از س��وی کارشناسان ذکر ش��ده اما مهمترین آنها 
بروز خشکس��الی ها، محدود شدن منابع آب باال دست و استفاده 
از آب برای مصارف کش��اورزی هستند  و همچنین فعالیت های 
اکتش��افی وزارت نفت، در 10 سال گذشته تاالب هورالعظیم در 
استان خوزستان را به بیابان تبدیل کرده است و پسماندهای نفتی 
نیز از مهمترین مشکالت فعالیت های شرکت نفت در هورالعظیم 
اس��ت که پسماندهای نفتی را در حفره هایی در داخل هور تخلیه 
م��ی کنند و روی آن را ب��ا یک الیه خاک می پوش��انند؛ با این 

کار در اطراف محل دفن پس��ماندها دیگر هیچ موجود زنده ای 
اع��م از گیاه و آبزی و حی��وان تا ابد زندگی نخواهد کرد. بخش 
های��ی از تاالب به صورت عمدی خش��ک ش��ده اس��ت، جاده 
س��ازی های بی قاعده و س��وزاندن نیزارها و آلودگی های جوی 
و صوتی تجهیزات نفتی نیز از دیگر مش��کالتی است که فعالیت 
های نفت برای هور داش��ته اس��ت.  وضعیت فعلی تاالب به هیچ 
عن��وان برای هیچ یک از س��اکنین قابل تصور نبوده و نیس��ت و 
اگر دس��ت انس��ان در تخریب این تاالب نب��ود، هیچوقت از بین 
نمی رفت. هورالعظیم یکی از دغدغه های اصلی دوس��ت داران 
محیط زیست در این سال ها بوده است. حق آبه هورالعظیم و کم 
کاری وزارت نیرو وس��ازمان آب وبرق خوزس��تان در مدیریت 
منابع آبی استان ، وعده های وزارت نفت و سازمان محیط زیست 
کشور در خصوص رها سازی آب در تاالب، تعیین حریم تاالب 
هورالعظی��م ، تبدیل هورالعظیم به بیابان و ریزگردهای ناش��ی از 
آن، آتش س��وزی در قسمتهای مختلف هور، خطر انقراض گونه 
های جانوری تاالب و آلودگی های نفتی و زیست محیطی وغیره 
در راس این دغدغه ها بوده اس��ت. فعاالن محیط زیست معتقدند 
که وضعیت فعلی تاالب به مرحله بسیار بحرانی رسیده که نیازمند 

دخالت تمامی ارگانهای دولتی و دخالتهای قضائی است. 

آش�تی با طبی�ع�تتاالب هورالعظیم در وضعیت بحرانی
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مهندس امیرمسعود قاسمی؛ کارشناس ایمنی پایانه نفتی خارگ
مهندس محمد صفی خانی؛ کارشناس ایمنی پایانه نفتی خارگ

مخازن  گذشته،  های  ماه  خصوص  به  و  اخیر  سال  چند  در    
ذخیره سازی نفت خام از نوع سقف شناور، در جنوب کشور 
به ویژه در جزیره خارگ دچارآتش سوزی شده است. این نوع 
حادثه به صورت پی در پی در صنعت نفت دنیا و کشور ما به 
وقوع می پیوندد. این موضوع بهانه ای شد تا بیشتر با این نوع 

مخازن، دالیل آتش سوزی و نحوه پیشگیری از آن آشنا شویم.
این مخازن مشخص است،مخازن سقف  نام  از    همانطور که 
شناور به مخازنی گفته می شود که به جای داشتن یک سقف 
شناور  صفحه  اصطالح  به  یک  دارای  مخزن،  باالی  در  ثابت 
هستند که متناسب با میزان سیال داخل مخزن قابلیت حرکت به 

باال و پایین را دارد و برای جلوگیری از تجمع مخلوط بخارات 
رو  این  اشتعال ساخته می شوند.از  قابل  سیال  باالی  در  هوا  و 
احتمال آتش سوزی و انفجار در این مخازن بسیار کاهش می 
باال  اشتعال  قابلیت  با  مایعات  برای  شناور  سقف  مخازن  یابد. 

مانند نفت خام مورد استفاده قرار می گیرند.

  ساختمان مخازن سقف شناور
عمده  نوع  دو  دارای  خود  نیز  مخازن  این  شناور  های  سقف    

هستند: 
  1.مخازن سقف شناور تک پوشه )با خن گرداگرد(
  2.مخازن سقف شناور دو پوشه )با خن تمام سطح(

ساختمان مخازن سقف شناور دوپوشه با 
خن سرتاسری )نمای کنار(

ساختمان مخازن سقف شناورتک پوشه با 
خن گرداگرد )نمای کنار(

  انواع آتش ها در مخازن سقف شناور:
  1.آتش تمام سطح )گسترده(

  2.آتش سوزی روی سقف
  3.انفجار در خن

)Bound Wall( 4.آتش در ناحیه دیواره های اطراف مخزن  
)Rim Seal( 5.آتش در ناحیه نشت بند  

َخن
نشت بند نشت بند

)Rim Seal( )Rim Seal( 
Floating Roof Floating Roof

Pontoon
سقف شناور سقف شناور

مایع داخل مخزن مایع داخل مخزن
)نفت خام( )نفت خام(

دانستنی های آتش سوزی مخازن با سقف شناور

َخن
Pontoon

  آتش سوزی تمام سطح )گسترده(
  آتش سوزی های تمام سطح فقط در صورتی اتفاق می افتند که 
به دلیلی سقف مخزن غرق شود و سطح مایع قابل اشتعال به طور 

کامل در معرض آتش قرار گیرد.

  آتش سوزی روی سقف
  در صورت نشت مایع قابل اشتعال روی سقف مخزن و رسیدن 
خواهیم  را  مخزن  سقف  روی  سوزی  آتش  مایع،  به  جرقه  منبع 
داشت. بهترین روش جهت جلوگیری از این نوع آتش سوزی ها 

پاک سازی سقف از کلیه مواد قابل اشتعال است.

  آتش سوزی و انفجار در َخن
منبع  رسیدن  و  ها  داخل خن  به  نفت  نشت  در صورت    
جرقه به آن، امکان انفجار در داخل خن وجود دارد. این 
سقف  شدن  غرق  موجب  که  صورتی  در  سوزی  آتش 
نگردد به راحتی قابل کنترل می باشد.در صورتیکه سقف 
غرق شود آتش تبدیل به آتش تمام سطح می گردد که 

کنترل آن بسیار مشکل است.

  آتش سوزی در ناحیه دیواره های اطراف
آتش  و  باندوال  ناحیه  به  اشتعال  قابل  ماده  ورود  در صورت    
به  بسته  روبرو خواهیم شد.  اینگونه آتش سوزی  با  آن  گرفتن 
این  در  گسترده  سوزی  آتش  امکان  گرفته  آتش  ماده  حجم 

حالت نیز ممکن می باشد. 
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آتش  از  جلوگیری  برای  پیشنهادی  راهکارهای    
سوزی در مخازن سقف شناور:

   نصب تجهیزات کنترل صاعقه 
است  مشهود  مخازن  نوع  این  حوادث  آمار  در  که  همانطور    
به زمین  از صاعقه  ناشی  الکتریکی  بار  کنترل و هدایت صحیح 
سوزی  آتش  حوادث  از  پیشگیری  مهم  راهکارهای  از  یکی 
خواهد بود. به همین دلیل کلیه بخش های این مخازن باید متصل 
به زمین بوده و مقاومت اهمی این اتصال به صورت آنالین پایش 
الکتریک سقف شناور که جدا  بار  شود. همچنین برای هدایت 
از بدنه مخزن است و در عین حال به دلیل حرکت امکان اتصال 
ثابت در آن نیست، از هدایت گری به نام شانت)shunt( استفاده 
به صفحه  از یک طرف  ای است که  میله  واقع  شود. شانت در 
سقف متصل شده و از طرف دیگر در تماس با بدنه مخزن است 
آتش  حوادث  اغلب  دارد.  را  مخزن  طول  در  حرکت  وقابلیت 
ها  این شانت  نامناسب  دلیل عملکرد  به  از صاعقه  ناشی  سوزی 
به وقوع می پیوندند زیرا به مرور زمان شانت ها پوشیده از سیال 
شده یا فرسوده می شوند و عملکرد مورد انتظار آنها کاهش می 

یابد.
و  سازی  خنک  حریق،  اعالم  و  تشخیص  تجهیزات  و  سامانه 
اطفاء ثابت این سامانه  از اثرات آتش بر روی مخزن می کاهد 
حضور  امکان  و  کنترل  تشخیص،  را  آتش   و 

باالی مخزن می دهد.  بادگیر  بر روی  نیاز  را درصورت  نفرات 
این سامانه شامل شناساگرهای حرارتی طولی )LHD( به دور لبه 
به یک سیستم خنک کننده در  سقف شناور و اتصال خودکار 
بدنه مخزن و سامانه اطفاء حریق کف آتش نشانی و در نهایت 

یک سیستم هشدار به اتاق کنترل یا منطقه اطراف است.
ایمنی  های  توصیه  برخی  شده  گفته  موارد  با  متناسب  پایان  در 
به ایمنی  و مشخصات فنی بر اساس استانداردهای معتبر مربوط 

مخازن سقف شناور اشاره می گردد:
روی  مخازن  حفاظت  خصوص  در   545  API RPپیشنهادهای

سطحی در مقابل صاعقه :
  1.شانت ها باید 1 فوت زیر سطح مایع نصب شوند.

  2.فاصله شانت ها از یکدیگر نباید بیشتر از 3 متر باشد.

  3.جنس شانت باید از فوالد ضدزنگ آستنیتیک باشد.
  4.حداقل عرض شانت باید 2 اینچ باشد.

  5.حداقل سطح مقطع شانت باید 20 میلی متر مربع باشد.
  6.حداقل عمر مفید شانت باید 30 سال باشد.

هدایت  برای   )Bypass Conductor( کنارگذر  7.هادی    
اجزاء بلند مدت و میان مدت صاعقه مورد استفاده قرار گیرد.
  8.حداکثر مقاومت الکتریکی دو سر این هادی باید 0/03 

اهم باشد.
  9.هادی کنارگذر باید در فواصل 30 متری نصب شود.

  10.تمام اجزاء هادی الکتریسیته که در ناحیه Rim Seal قرار 

ندارند مانند قیچی، غشاء های نشت بند و باید توسط عایق 
یا  برابر  مقاومتی  باید  عایق  شوند.  جدا  سقف  از  الکتریکی 

بیشتر در برابر ولتاژ 1 کیلو ولت داشته باشد.
درون  از  که  سقف  اجزاء  دیگر  و   Guide Pole 11.کلیه    
سقف عبور می  کنند باید با نصب عایق به صورت الکتریکی 
 1 بیشتردربرابرولتاژ  برابریا  مقاومتی  باید  عایق  شوند.  جدا 

کیلوولت داشته باشد.

  
  در نمودار روبه رو مهمترین 
دالئل بروز آتش سوزی در 
مخازن  شناور  سقف  ناحیه 
به  اشتعال  قابل  مایعات 
همراه درصد بر اساس آمار 

صاعقهصاعقه9797مشخص شده است:

کار گرم بر روی مخزن2
ثبت نشده1

)Rim Seal( آتش سوزی در ناحیه نشت بند  
  این نوع آتش سوزی شایع ترین نوع آتش سوزی در مخازن سقف شناور است. امکان گسترده شدن 
از  باشد و در موردی قبل  با سقف شناور ذاتی بسیار کم می  آتش )تمام سطح( به خصوص در مخازن 
نوع  این  در  آتش  است.سطح  داشته  ادامه  متوالی  روز  چند  برای  بند  نشت  ناحیه  سوزی  آتش  کشف، 
بسیار محدود می باشد و مهار آتش با سهولت بیشتری قابل انجام است.تجهیزات ثابت برای مقابله با این 
نوع آتش سوزی ها بر روی مخزن در نظر گرفته می شود که خاموش نمودن آتش را تسهیل می سازد.

عمده ترین نوع آتش سوزی در این مخازن آتش سوزی در ناحیه نشت بند است.

کف خاموش کننده آتش نشانی شانت در حالت عدم اتصال به بدنه مخزن

آتش سوزی در ناحیه نشت بند مخزن

780 NFPA نکات ایمنی مورد اشاره
  1.کلیه دریچه های مخزن باید بسته باشند.

  نکات ایمنی دیگر:
بروز  امکان  که  هوایی  و  آب  شرایط  1.در    
مخازن  تخلیه  و  بارگیری  دارد،  وجود  صاعقه 

صورت نپذیرد.
 )Vent( 2.شعله گیر بر روی مسیرهای تخلیه گاز  

نصب گردد.
  3.به دور مخزن یک دیواره محافظ وجود داشته 
باشد که در صورت خرابی کامل مخزن و بروز 
یک نشتی گسترده این دیواره از گسترش حجم 
سیال به بخش های دیگر جلوگیری کند. به این 

دیواره ها Dike یا Bound wall  می گویند.
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  اس��تانداردها مجموع��ه ای از مق��ررات وقوانینی هس��تند که 
براساس توافق عمومی از لحاظ علمی، فنی و تجربی به صورت 
قواعدی مش��خص پذیرفته میشوند وتوسط س��ازمان یا انجمنی 
ش��ناخته ش��ده تصویب و منتش��رمی ش��وند. موضوع و محیط 
کاربرد اس��تانداردها متفاوت بوده و براساس معیارهای مختلفی 
تدوین می ش��وند. برخی از این اس��تانداردها تاکید بسیاری بر 
نحوه طراحی و س��اخت تجهیزات یا فضاهای کاری دارند که 

عموما مهندس��ان طراح یا متخصصین س��اخت حداکثر استفاده 
از ای��ن اس��تانداردهای کاربردی را خواهند داش��ت اما در این 
اس��تانداردها اغل��ب موضوعاتی چ��ون طراحی ایم��ن، کنترل 
ضایعات، نحوه تعمیر و نگهداری و بس��یاری موارد HSE دیگر 
نیز وجود دارد که تسلط بر آنها اهمیت زیادی برای کارشناسان 
حوزه HSE نیز خواهد داش��ت. از آنجا که طراحی و محافظت 
از مخازن حاوی مواد خطرناک مانند مواد نفتی آتشگیر یکی از 

موضوعات بسیار با اهمیت در حفظ جان انسانها و محیط زیست 
به شمار می آید، اس��تانداردهای مختلفی در این زمینه طراحی 
و تدوین ش��ده اند که هر یک به موضوع��ی درباره طراحی یا 
نگه��داری مخازن حاوی مواد س��می یا آتش��گیر پرداخته اند. 
در ادامه عالوه بر معرفی و تش��ریح برخی از این اس��تانداردها، 
توضیح��ی اجمالی در مورد کد مرتبط با هر یک از موضوعات 

مخازن ارائه شده است.

استاندارد NFPA - کد 30
مل��ی  انجم��ن   National fire Protection Association
آتش نش��انان آمری��کا به هم��راه اعضای  بی��ن المللی مختلفی 
در س��ال 1896 این اس��تاندارد را پایه ریزی کردن��د و امروزه  
اس��تاندارد NFPA یکی از دقیق ترین و کامل ترین اس��تاندارد 
ه��ا در زمینه مقابله و پیش��گیری از خطرات آت��ش و طراحی، 
س��اخت تجهیزات آتش نشانی می باش��د که کلیه صنایع برای 
حفاظت از حریق و ایمنی از این اس��تاندارد اس��تفاده می کنند.

این استاندارد معموال برای تفکیک  و دسته بندی موضوع های 

مختلف از کد هایی اس��تفاده می کنند. اس��تاتدارد  NFPA کد 
30 به استاندارد مایعات قابل اش��تعال و احتراق اختصاص داده 
شده است. در این استاندارد ابتدا دسته بندی مایعات به ویژه از 
لحاظ آتش��گیری و انفجار و تعاریف آنها مش��خص می شود و 
سپس می توان گفت که از فصل 9 تا انتهای آن مربوط به ایمنی 
انواع مخازن و ظروف حاوی مواد آتش��گیر و خطرناک است. 
و در آن مباحث��ی چ��ون کنترل و متوقف س��ازی آتش و انواع 
سیس��تم های کش��ف و هش��دار دهنده آتش، مدیریت حریق، 
کنترل عوامل ایجاد جرقه، آموزش و تصمیم گیری در شرایط 

اضطراری، نگهداری و بازرس��ی و مدیریت امنیت اطالعاتی را 
تحلی��ل و بیان می کن��د و همچنین در آن می ت��وان با مباحثی 
چون ش��رایط طراحی مخازن و قوانین ساخت و تولید آن، حد 
مایعات در مخازن، نش��تی و پوس��یدگی در مخازن و اتصاالت 
و کنترل این نش��تی ها، ش��رایط تهویه در نواح��ی کنترل، الزام 
جداسازی  و دور نگهداشت بعضی مواد مشخص از هم، سیستم 
های الکتریکی مورد استفاده و موارد دیگر را با جزییات کامل 

مرور کرد.

190-IPS-E-PR کد- IPS استاندارد  
  بس��یاری از کش��ور های صنعتی در جهان در راس��تای توسعه 
 ،)JIS(اس��تاندارد ها گام های بزرگی برداشته اند از جمله ژاپن
آلم��ان)DIN( و بریتانیا )BS( و کش��ور های دیگر اس��تاندارد 
ه��ای مختلفی منتش��ر کرده ان��د. »وزارت نفت ای��ران« نیز در 
 IPS)Iranian حیطه صنایع نفت و گاز و پاالیش��گاه، استاندارد
Petroleum Standard( را از سال 1369 اقدام به  تدوین نموده 
و این اس��تاندارد الزاماً در پروژه ها، قرارداد ها، بازرس��ی ها و 
اصول طراحی و س��اخت لحاظ می ش��ود. این اس��تاندارد بیان 
کنن��ده دیدگاه ه��ای وزارت نفت ایران در رابطه با تاسیس��ات 

تولید نفت و گاز و پاالیشگاه های نفت و واحد های پتروشیمی 
و فراورش گاز می باشد که شامل گزیده هایی از استاندارد های 
مرجع قابل قبول بین المللی اس��ت همچنین براس��اس تجربیات 
وزارت نفت و برحسب نیاز مواردی تکمیلی و اصالحی به آنها 
اضافه شده است که هر پنج سال یک بار این استاندارد ها مورد 
بررسی قرار گرفته و به روز می شوند و مواردی حدف یا اضافه 
می ش��وند. از آنجا که این اس��تاندارد مورد تایید وازرت نفت 
ایران اس��ت، مبنای طراحی و س��اخت در کشور ما به شمار می 
آید و تسلط براین اس��تاندارد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

است.

  موض��وع اصل��ی اس��تاندارد ک��د IPS-E-PR-190 جانمایی 
و فاصل��ه گذاری بی��ن تجهیزات در صنایع نفت و گاز اس��ت. 
ای��ن کد فاصله می��ان اکثر تجهیزات مانند ظ��روف نگهداری، 
کمپرس��ورها، فلرها و س��ایر تجهیزات حاوی مواد قابل اشتعال 
را به تفکیک تشریح کرده است و یکی از مهمترین بخش های 
آن مرب��وط به مخازن ذخیره و نگهداری مواد آتش��گیر با نقطه 
اشتعال های مختلف و فواصل آنهاست. در این استاندارد فاصله 
مخ��ازن از هم و حتی فاصله دیوارهای مخازن نیز مطرح ش��ده 

است. 

  استاندارد API  - کد 2510
 )American Petroleum Institute(  انجم��ن نف��ت آمری��کا  
بزرگترین انجمن در حیطه صنایع نفت و گاز آمریکا می باش��د 
که قوانین و اس��تاندارد های آن تقریبا تم��ام نیاز های مرتبط با 
فراین��د تولید ، پاالیش ، توزیع و دیگر اس��تاندارد های مرتبط  

نفت و گاز را مرتفع می کند. 

  کد 2510 این استاندارد به طور ویژه در مورد طراحی و نصب 
تاسیسات Liquefied Petroleum Gas( LPG (است. دراین کد 
موضوعات متنوع��ی در زمینه طراحی تجهیزات حاوی LPG و 
الزامات آتش نش��انی و کشف و هش��دار مطرح شده است اما 
فصل 11 آن به طور ویژه در زمینه طراحی مخازن س��رد ش��ده 
LPG  است و در آن عالوه بر تشریح الزامات تعیین فوندانسیون 

و طراحی فش��ار و غیره و برخی دیگر استانداردهای کاربردی 
دیگر که می تواند در این طراحی مفید باشد را نیز معرفی کرده 

است. 

   EIA  :Environmental Impacts Assessment:  
ارزیابی اثرات زیست محیطی 

گیاهان،  تمام  زندگی  مناطق  به  بوم  زیست   :  Biome
در  محیط  طبیعی  شرایط  با  موجودات  سایر  و  حیوانات 
انواع  با  زیست بوم  یک  شود.  می  گفته  ویژه  منطقه  یک 
حیات جانوری مشخص با توجه به موقعیت، شرایط آب 

وهوائی، عرض جغرافیائی و ارتفاع تعیین می شود.
Floating Roof Tank : مخازن سقف شناور

Lightning : صاعقه گیر 
Pontoon : خن یا خزینه به کار رفته در سقف های مخازن 
سقف شناور که به دلیل فضای خالی داخل ان وظیفه ایجاد 

شناوری سقف بر روی سطح سیال بر عهده آن است.

مخازن از نگاه استاندارد ها
HSE پرنیان سعیدی، کارشناس ارشد

HSE فرشید طالب لو، کارشناس 

عبارات و اصطالحات این شماره 
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همایش ملی مدیریت تأمین 
پایدار و امنیت انرژی 

) با رویکرد پدافند غیرعامل(  
تاریخ شروع:

 2 الی3 دی ماه 94
ارسال اصل مقاالت: 10 آذر 94

مکان برگزاری: اهواز
امنیت ملی و امنیت انرژی

تسهیل مدیریت بحران در حوزه 
انرژی از منظر پدافند غیرعامل

مخاطرات و آلودگی های زیست 
محیطی بخش انرژی کشور

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست

تاریخ شروع : 8 الی12 اسفند 
ماه 94

مکان نمایشگاه :
نمایشگاه بین المللی تهران

محور نمایشگاه:
ارائه فناوری های کنترل آلودگی 

های آب ،هوا و صوت
حفظ منابع طبیعی و جنگلها و 

مراتع
مدیریت و خدمات فنی و مهندسی 

در حوزه محیط زیست وغیره.

کنفرانس ملي مدیریت کالنشهر با 
رویکرد محیط زیست

تاریخ شروع: 5 الی 7 دی ماه 94
مکان نمایشگاه :

 تهران، دانشگاه آزاد اسالمي

ششمین همایش ملی مهندسی 
HSE ایمنی و مدیریت

محورهای همایش: 
ایمنی و محیط زیست، ایمنی و 
سالمت شغلی، سیستم مدیریت 

HSE،فرهنگ ایمنی و...
تاریخ برگزاری: 11الی13 اسفند94

تاریخ ارسال اصل مقاله:
 24 آبان 94

مهلت ثبت نام:
 18 بهمن 94

مکان برگزاری:
 تهران، دانشگاه صنعتی شریف

تلفن تماس با دبیرخانه: 
66165427-021

وب سایت همایش:
www.cpsl.ir 

ایمیل:
CPSL@che.sharif.edu 

هم�ای��ش ه�ا

ایمنـــــی.بهداشت.محیط زیــست
مجله تخصصی

HSE

ایمنی و بهداشت کار

r

)هود 61(خـداونــد شـمـا را از زمیـن پـدیـد آورد و آبادی زمین را به شـما واگـذاشـت.
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با بازیافت هر  یک تن کاغذ :
سـالـم  درخـــت  اصـله   17
و در مصرف  28 هزار  می ماند 

14مـگاوات  و  آب  لیـتـر 
صـرفه جـویی  برق 

می شــود .

,

ST
Specialised Seminar On

HSE Softwares

1  
محل برگزاری :اولیـن سـمینار تخصـصی

تهران
مرکز همایش های برج میالد HSE نـرم افـزار های

چهارشنبه پنجم اسفند   1394

HSE معرفی نرم افزار های جدید در حوزه

HSE بررسی و تحلیل نرم افزار های داخلی در حوزه

معرفی، تحلیل و آنالیز نرم افزار های حوزه مدیریت ریسک

تلفن ثبت نام   : 

SDM گروه مهندسین مشاور

HSE ارائه دهنده خدمات تخصصی در حوزه

09125864532همراه:تلفکس:  66505735
تهران-ستارخان-خیابان دکتر حبیب اللهی- کوچه چهارم دریان نو- پالک 6  طبقه سوم

هزینه ثبت نام در سمینار:
150.000تومان 021-66532514

HSE

ایمنی و بهداشت کار

HSE نشریه بازار کار



نشـریـه   سـکو
HSE گروه مهندسین نشریه تخصصی بازار کار

SDM مشاور
انجمن ایمنی صنعتی
دانشگاه کار قزوین

موسسه آموزش عالی کار
غیر دولتی -  غیر انتفاعی


