
13(4) 209-216, Winter 2022 

Journal of Animal Environment 
(AEJ)  

Journal homepage: http://www.aejournal.ir 
 

 * Corresponding Author’s email: hse1400@gmail.com 

 

Received: 22 July 2020; Reviewed: 21 September 2020; Revised: 21 November 2020; Accepted: 21 December 2020 
(DOI): 10.22034/AEJ.2021.299952.2612 

 

 

Original Research Paper 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk management of environmental pollution factors offshore gas 

platforms (Case study: South Pars gas field) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Mohammadzadeh, Mahnaz Mirza Ebrahim Tehrani* , Seyed Ali Jozi, Roxana Moogouei  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Environment, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  
 

 

Key Words  Abstract                                            
Environmental pollution 

Offshore gas platforms 

Risk management  

 Introduction: The decrease of energy resources in the world and the increase of its demand 

has led Human to extract oil and gas even in the depths of the seas; Therefore, paying attention 

to environmental management of energy consumption is an undeniable necessity. 
Materials & Methods: The study area is the South Pars gas field, which is located on the joint 

border line between Iran and Qatar. The first step in implementing risk management is to 

identify the risk. The present study used the results of risk assessments of previous years, 

HAZOP reports and through interviews with some experts in the field of oil and gas extraction 

from the sea. Contaminants were extracted and the required information for each agent, 

including the probability of risk occurrence, the severity of the risk effect and the degree of risk 

control were determined. Then a risk map was prepared and finally the risk rating was done. 
Result: The results showed that 6 factors have the highest intensity of risk impact, which are 

also in the group of risks with an emergency nature. These factors include Low Pressure Flaring, 

Operation of wells, Operation of the platform, Supply and transmission, Crane activity on the 

platform and Helicopter activity on the platform. 

Conclusion: In the results of the present study, it was found that Low Pressure Flaring has the 

highest intensity of risk impact, which is also one of the emergency risks. The Flaring process 

can produce sulfur compounds that will have detrimental effects on human health, the 

environment and air quality. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2021.299952.2612
http://ehemj.com/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Moogouei


 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 hse1400@gmail.com :نویسنده مسئول * پست الکترونیکی 209

 1399دی  1 تاریخ پذیرش:؛ 1399آذر  1 تاریخ اصالح: ؛1399شهریور  31 تاریخ داوری:؛ 1399د مردا 1 تاریخ دریافت:
 (DOI): 10.22034/AEJ.2021.299952.2612 

 

 

 مقاله پژوهشی  
 

 

 

ریسک عوامل ایجاد آلودگی محیط زیستی سکوهای گازی فراساحلی )مطالعه  شناسایی

 (موردی: میدان گازی پارس جنوبی

 
 

 
 
 
 
 

 

 ، سیدعلی جوزی، رکسانا موگویی*طهرانیرضا محمدزاده، مهناز میرزا ابراهیم
 

 

 

  ، ایرانتهران دانشگاه آزاد اسالمی، ،شمالگروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران 

 هچکید  کلمات کلیدی
 آلودگی محیط زیستی

 سکوهای گازی فراساحل
  مدیریت ریسک
 

ق داده اعماق دریاها سو استخراج نفت و گاز حتی در سمتانسان را به  آنافزایش تقاضاي جهان و  در انرژي منابع كاهش مقدمه: 

 ضرورتی انکارناپذیر است. انرژي مصرف یزیست مدیریت محيط به توجه؛ لذا است

ست. اار گرفته ان و قطر قرباشد كه بر روي خط مرزي مشترک ایرمورد مطالعه ميدان گازي پارس جنوبی می منطقه ها:مواد و روش

اي هبل، گزارشقهاي السازي مدیریت ریسک، شناسایی ریسک است. تحقيق حاضر از نتایج ارزیابی ریسک ساولين قدم براي پياده

HAZOP
ی آلودگ ندهیجادكناگيري نمود. عوامل و از طریق مصاحبه با برخی متخصصان حوزه استخراج نفت و گاز از دریا بهره  

. شخص گردیدمریسک  استحراج شدند و اطالعات مورد نياز هر عامل شامل احتمال رخداد ریسک، شدت اثر ریسک و ميزان كنترل

 ها به انجام رسيد.بندي ریسکقشه ریسک گردید و در نهایت رتبهن سپس اقدام به تهيه

ر ري نيز قراطراهاي با ماهيت اضزمان در گروه ریسکباشند كه همشدت تأثير ریسک میعامل داراي باالترین  6نشان داد نتایج  نتایج:

فعاليت  -5،مين و انتقالأت -4، برداري از سکوبهره -3، هاعاليت چاهف -2، فلرینگ با فشار كم -1دارند. این عوامل عبارتند از: 

 .فعاليت هيليکوپترها بر روي سکو -6و  ها بر روي سکوجرثقيل

 اشد كه جزبير ریسک میشدت تأثترین داراي بيش كم فلرینگ با فشاردر نتایج پژوهش حاضر مشخص گردید كه  گيري و بحث:نتيجه

، المتی انسانسباري روي تواند تركيبات گوگرد دار ایجاد نماید كه آثار زیانند مشعل سوزي مییآفر باشد.طراري نيز میضهاي اریسک

 محيط زیست و كيفيت هوا خواهد داشت.

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2021.299952.2612
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 قدمهم
های فعالیت بشر بوده و هست. اغلب زندگی همواره محرک انرژی       

روزمره براساس استفاده از انرژی استوار شده است. رشد جمعیت، 

های صنعتی شدن شهرها در قرن گذشته و افزایش فعالیت صنعتی

توان بر افزایش می خصوصاست. به انرژی گردیده افزایش مصرف باعث

های غیرتجدیدپذیر مانند نفت و گاز تأکید تقاضا و مصرف انرژی

منفی پیامدهای  ،منابعاین  و نادرست از حداستفاده بیش از  نمود.

طرفی  از(. 1) است همراه داشته یست بهز انسان و محیط برای بسیاری

حفاری و استخراج نفت و  سمتانسان را به ،افزایش تقاضای انرژی

طول پنجاه  داده است. در ها سوقدر اعماق دریاها و اقیانوس گاز حتی

برداری از منابع تجدیدناپذیر برای پاسخگویی، به سال گذشته، بهره

یش یافته است و به موازات شدت افزاتقاضای جهانی برای انرژی به

های از فعالیت زیستی ناشی های محیطاین افزایش استخراج، آلودگی

این سکوها به طرق  (.2) دریایی نیز افزایش پیدا کرده است سکوهای

دریا، تغییرات  نفت و گاز به سکو، نشت حضور افراد روی مانند مختلفی

های ناشی از آلودگیهای جامد به دریا، دمایی در آب، انداختن زباله

زیست  رساندن به محیط باعث آلودگی دریاها و آسیب غیرهحفاری و 

های فعالیت زیستی محیط شوند. اثراتمیگیاهی و جانوری  هایگونه و

کلی تقسیم بندی کرد:  توان به دو دستهنفت و گاز فراساحلی را می

 اتمسفر انتشاراتو  دریا ها بهپساب تخلیه خاطرهکه ب ،تأخیری اثرات -1

ها و انفجارهای بزرگ ، که ناشی از نشتآنیاثرات  -2باشند. یک می

علت وسعت که به بود گذشته این در نادرست انسان تصور (.3) باشندمی

شوند. امروزه که ها هرگز آلوده نمیها آنزیاد آب دریاها و اقیانوس

قیم و غیر صورت مستاثرات آلودگی آب دریاها بر زندگی انسان به

ها به شکل مستقیم به اثبات رسیده، مسأله مبارزه با رفع این آلودگی

کننده اولین تری مطرح شده است. شناخت عوامل آلودهبسیار جدی

گام جهت رفع آلودگی است. آلودگی ناشی از نشت نفت و گاز از 

باشد. خلیج فارس به ترین عوامل آلودگی آب دریاها میجمله مهم

بودن ذخایر نفت و گاز از این امر مستثنی نیست. خلیج  دلیل دارا

رود شمار میکه یک آبراه تجاری و بازرگانی بهفارس عالوه بر این

باشد که حلقه چاه تولیدی می 800حوضه نفت وگاز با  34دارای 

پایانه بزرگ نفتی به نقاط مختلف  35های نفتی را از طریق فرآورده

غذایی و پروتئینی  چنین منبع غنی مواد(، هم4کند )جهان صادر می

های گرم و دریایی شامل انواع آبزیان نیز هست که در اعماق آب

کنند و ارتباط مستقیم با ارتزاق روزمره حیات بخش آن زندگی می

براساس قانون حفاظت از دریا و  مردم منطقه و ساحل نشینان دارند.

کردن  ، آلوده14/11/1354نفتی مصوب  مرزی از آلودگی هایرودخانه

های داخلی و دریایی سرزمینی ایران به های مرزی و آبرودخانه

ها و خواه توسط نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی

ها و تأسیات و سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی و یا توسط لوله

از راهکارهای  (. یکی5است ) ممنوع یا دریا خشکی در نفتی واقع مخازن

اسی جهت حل مسائل ناشی از آلودگی دریایی، انجام مطالعات اس

های زیست محیطی است. ارزیابی ارزیابی و شناسایی پیامدها و جنبه

ریزان، مدیران برنامه ریزی در دسترسبرنامه عنوان یک ابزاربه تواندمی

 بالقوه زیست بتوانند اثرات گیرد تا براساس آن گیرندگان قرارو تصمیم

شوند می پدیدار توسعه، و عمرانی هاینتیجه اجرای پروژه که در محیطی

ها انتخاب رفع کاهش آن منطقی جهت هاینموده و گزینه را شناسایی

دانیم که ریسک در تمام کارهای بشر وجود دارد و در می (.6کنند )

های صورتواقع همان عدم حتمیت )احتمال( و زیان )پیامد( به

ضرب احتمال ها حاصلترین این ترکیبمرسوممختلف است. یکی از 

در پیامد است که در بسیاری از منابع مورد تأیید قرار گرفته است 

های ارزیابی ریسک در صنایع رو امروزه استفاده از روش(. از این7)

 70که در حال حاضر بیش از طوریمختلف رو به گسترش است، به

ر دنیا وجود دارد. از جمله نوع مختلف کیفی و کمّی ارزیابی ریسک د

 PHL (Preliminary Hazard List)، PHAهای توان به روشمی

((Preliminary Hazard Analysis،  SSHA(Sub System Hazard 

(Analysis، HAZOP ها روش نمود. این و مصاحبه با متخصصین اشاره

کار معموالً برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به

های مناسب های موجود ارزیابی ریسک روشود. عمده روشرمی

توان جهت مدیریت و ها را میجهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آن

گیری درخصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی تصمیم

به بررسی مدیریت محیط زیستی یک سکوی  Elbisy (.8کار برد )هب

ن در دریای مدیترانه پرداخت و گازی به همراه خطوط لوله انتقال آ

های ناشی از آن را ارزیابی کرد و های محیط زیستی و آلودگیجنبه

چنین اشاره نمود که استخراج نفت و گاز و عملیات تولید بسته هم

به سطح فرآیند، ذات و حساسیت محیط اطراف و تکنولوژی تولید، 

و  Beyer. (9) های زیادی برای اثرگذاری بر محیط دارندپتانسیل

ساحلی تولید  هایآب زیستی تخلیه در بررسی اثرات محیط ،همکاران

استخراج نفت و گاز ساحلی توسط سکوهای ناشی از فعالیت  شده

شوند. این ها سبب آلودگی آب میگازی بیان کردند که این فعالیت

شامل ترکیبات نفت خام پراکنده،  های تخلیه شده عمدتاًآب

 .(10) باشدمی غیرهها و آلکیل ای،چندحلقه ماتیکآرو هایهیدروکربن

رو پژوهش حاضر در صدد است مدیریت ریسک عوامل ایجاد از این

را به انجام  جنوبی گازی دریایی پارس یهاسکوزیستی آلودگی محیط

مدیریت  مطالعه ضرورت وهشیژپ انجام طی ،و همکاران Karami برساند.

بررسی قرار دارند. ایشان معتقدند  های نفتی را موردریسک در پروژه

گذاری ها در اقتصاد ایران و نیاز به سرمایهدلیل اهمیت این پروژهبه
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بندی در بخش باالدستی نفت و گاز کشور، ارزیابی و اولویت گسترده

در ، و همکاران Kirin. (11) های احتمالی امری ضروری استریسک

های جوش لیلی لولهپژوهشی به مقایسه ریسک تجربی، عددی و تح

پارامترهای مکانیک شکست  حفاری نفت براساس شده در صنعت داده

( برای سنجش FADنمودار ارزیابی شکست ) پرداختند. ایشان از ابزار

گیری نمودند. نتایج پژوهش ایشان نشان احتمال خرابی لوله بهره

و  Dimaio. (12) داد ارزیابی تحلیلی از امتیاز باالتری برخودار است

و محاسبه  سازیمدل برای (BN) چندمنظوره بیزین شبکه یک ،همکاران

تخریب موانع ایمنی در ارزیابی ریسک صنعت نفت و گاز ایجاد 

 تواند کاراییچند منظور می BNنمودند و نتایج نشان داد که مدل 

ای انجام مطالعه طی ،و همکاران Vora .(13) الزم را داشته باشد

برای ارزیابی خطرات زیست محیطی بازیابی مروری، یک چارچوب 

پژوهش حاضر  رو. از این(14) ارائه نمودند EORهای نفت از محلول

درصدد است ارزیابی و مدیریت ریسک عوامل ایجاد آلودگی محیط 

روش مدیریت ریسک جنوبی را به گازی میدان پارس سکوهای زیستی

عنوان یک ابزار اند بهتوسازمانی به انجام برساند که این ارزیابی می

 ریزان و مدیران قرار گیرد.ریزی در دسترس برنامهبرنامه

 

 هامواد  و روش
مورد مطالعه میدان گازی پارس  منطقه: منطقه مورد مطالعه      

ترین منبع گازی جهان جنوبی )گنبد شمالی در بخش قطری( بزرگ

ی خلیج هااست که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در آب

 37"فارس قرار گرفته است. این میدان گازی در بین طول شرقی 

 11"تا  °26 30' 47"و عرض شمالی  °52 00' 38"تا  51° 54'

منابع انرژی کشور  ترینقرار دارد و بخش ایرانی آن از اصلی 26° 39'

 ساحل جنوب کیلومتری 100 حدود در میدان اینرود. شمار میبه

 گاز کننده دریافت تسهیالت و تجهیزات حداثا محل عسلویه، بندر

کل  %8رد. ذخایر گاز این میدان عظیم حدود دا قرار استخراجی

ذخایر گاز جهان و بخش ایرانی آن نزدیک به نیمی از ذخایر گاز 

کیلومتر مربع  9700گردد. مساحت این میدان  کشور را شامل می

  عت دارد.کیلومتر مربع وس 3700است که سهم متعلق به ایران 

سازی مدیریت ریسک، اولین قدم برای پیاده: روش تحقیق       

های بسیاری برای کمک به شناسایی شناسایی ریسک است. روش

ها شامل چک لیست، فن دلفی، (: این روش15ریسک وجود دارد )

 روش جریان کار، روش تراوش ذهنی، فن کانون تمرکز، پرسشنامه

رویدادهای ثبت شده از گذشته، ریسک، ساختار شکست ریسک، 

 است. SWOTتحلیل سیستم، مصاحبه و فن  بازدید و مشاهده، روش

های های قبل، گزارشتحقیق حاضر از نتایج ارزیابی ریسک سال

HAZOP (Hazard and Operability Study)  و از طریق مصاحبه با

برخی مدیران عملیاتی و متخصصان حوزه استخراج نفت و گاز از 

گیری عنوان افراد خبره در این حوزه مطرح هستند بهرها، که بهدری

 12های صورت گرفته مشخص شد که حدوداً تعداد نمود. با بررسی

نفر از افراد متخصص و خبره در میدان گازی مورد مطالعه به تمامی 

 حاضر مسلط هستند. سپس عوامل ایجادکننده پژوهش موضوع زوایای

ها عواملی که در نظرات شدند که از بین آنآلودگی زیادی استخراج 

ها مشترک بودند، انتخاب گردیدند و اطالعات مورد نیاز هر خبره

عامل شامل احتمال رخداد ریسک، شدت اثر ریسک و میزان کنترل 

ها مشخص گردید. قابل ذکر است احتمال رخداد ریسک توسط آن

 ADISER (Australian Department لگاریتمی مقیاس براساس ریسک

(of Industry, Science, Energy and Resources  و شدت اثر ریسک

( و پیرو آن، میزان کنترل ریسک براساس 2و  1 )جداول گردید تکمیل

براساس درصد،  تکمیلی اطالعات شد. مشخص پژوهش خبره افراد نظرات

 SPSS Ver. 19افزار باشد. سپس در محیط نرممی 3مطابق با جدول 

ها به بندی ریسکنقشه ریسک گردید و در نهایت رتبه به تهیه اقدام

 انجام رسید.

 
 : احتمال وقوع ریسک بر اساس مقیاس لگاریتمي 1جدول 

1/0 احتمال وقوع  2/0  3/0  4/0  5/0  6/0  7/0  8/0  9/0  1 

 تفسیر

تر از یک کم

مورد در 

 سال

حداکثر 

سالیانه یک 

 اتفاق

حداکثر 

 3سالیانه 

 اتفاق

 حداکثر

 6سالیانه 

 اتفاق

حداکثر 

 12سالیانه 

 اتفاق

حداکثر 

 3ماهیانه 

 اتفاق

حداکثر 

هفتگی یک 

 اتفاق

حداکثر هر 

روز یک  3

 اتفاق

حداکثر 

روزانه یک 

 اتفاق

 دائمی
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 : شدت اثر ریسک 2جدول 

 

 : دامنه احتمال و ضریب اثر هر ریسک3جدول 

 نتایج

های های گذشته، گزارشبراساس نتایج ارزیابی ریسک سال       

HAZOP  ،آلودگی ایجادکننده عامل 32و مصاحبه با افراد خبره 

 انتخاب شدند تحلیل، برای بودندمشترک  نیز که بین کارشناسان

ان احتمال رخداد ریسک، شدت اثر و میز 5جدول  .(4)جدول 

ایجاد آلودگی براساس نظرات افراد  عامل 32کنترل آن را برای 

دست آمده، نقشه ریسک هبراساس دادهای ب نماید.منعکس می خبره

طور معمول به ریسک (. نقشه1 آمد )شکل دستهآلودگی ب عوامل ایجاد

از دو محور تشکیل شده است: محور عمودی که نشانگر اثر بالقوه 

فقی که احتمال برآورده شده از وقوع ریسک را ریسک است و محور ا

تر، به چهار ناحیه دهد. این نقشه برای اهداف تحلیلی بیشنشان می

های احتمال پایین: ریسک-اثر باال -1: شود که عبارتند ازتقسیم می

تر موارد ماهیتی بحرانی دارند و در چهارچوب این ناحیه در بیش

دنباله منزله رویدادهای به (Value at risk) ارزش در معرض ریسک

بینی دلیل پیششوند. این رویدادها بهتوصیف می Fat tail)) پهن

ریزی بازیابی از بیمه یا برنامه تر موارد با استفادهناپذیر بودن، در بیش

های ریسک احتمال پایین:-اثر پایین -2 شوند.فجایع کاهش داده می

رانی هستند که باید پذیرفته یا های عادی و غیربحاین ناحیه، ریسک

احتمال باال:  -اثر باال -3 با ابزارهای عملیاتی نرمال مدیریت شوند.

اند و به توجه گسترده از سوی بخش های این ناحیه اضطراریریسک

پذیرفتنی کاهش  سطحی به هاریسک این کهتا زمانی نیازمندند. مدیریت

احتمال  -پایین اثر -4 شود. اعمالها کاملی بر آن تمرکز شوند، باید داده

بینی های این ناحیه، خطاهای تراکنشی یا پیشتر ریسکباال: بیش

منفعت  ای به سطح هزینههای رویهپذیرند که باید از طریق کنترل

 پذیرفتنی کاهش داده شوند.

 تعریف/مصادیق شدت اثر درجه تاثیر اثر

 دهد.نمی خر منفی محیطی زیست تاثیر و خطر گونههیچ 1 بدون اثر

 نیست. محسوس زیست محیط و کارکنان برای خطر 2 ناچیز

 کند.می ایجاد دردسر زیست محیط و کارکنان برای خطر 3 جزئی

 محسوس. تاثیر/شودمی زیست محیط عناصر و کارکنان ناراحتی باعث افتاده اتفاق خطرات 4 کم

 شود.می کار مدتکوتاه توقف و شتیبهدا بطینضا مراجعه سبب زیست محیط در خطر تاثیر 5 متوسط

 شود.می زیست محیط به ناپذیرجبران اما توجه قابل آلودگی و خسارت بروز باعث خطر 6 زیاد

 دارد. ...و تصفیه و سازیپاک به نیاز که است صورتیهب زیست محیط در افتاده اتفاق خطر 7 خیلی زیاد

 شود.آن می آلودگی یا زیست محیط عناصر از بخشی رفتن ازبین باعث زیست، محیط در افتاده اتفاق خطر 8 جدی

 گذارد.جا میهیا آلودگی وسیع ب شودمی زیست محیط از وسیعی منابع رفتن بین از باعث که است صورتیهب زیست محیط در خطر 9 بحرانی

 .دهدمی قرار رتاثی تحت خارجی را نیز انسانی و گیاهیجانوری، زیست طبیعی، محیط منابع که است صورتیبه زیست محیط در خطر 10 فاجعه بار

 درصد عدد معادل

احتمال رخداد ریسک 

 مقیاس لگاریتمی

شدت اثر ریسک طبق 

 مطالعات فرساد

میزان کنترل ریسک بر اساس 

 نظرات افراد خبره

درصد احتمال رخداد 

 ریسک

درصد شدت اثر 

 ریسک

درصد میزان کنترل 

 ریسک

1/0  1 1 10 %  10- %  10 %  

2/0  2 2 20 %  20- %  20 %  

3/0  3 3 30 %  30- %  30 %  

4/0  4 4 40 %  40- %  40 %  

5/0  5 5 50 %  50- %  50 %  

6/0  6 6 60 %  60- %  60 %  

7/0  7 7 70 %  70- %  70 %  

8/0  8 8 80 %  80- %  80 %  

9/0  9 9 90 %  90- %  90 %  

1 10 10 100 %  100- %  100 %  
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 ی گازیهاترین عوامل ایجادکننده آلودگي سکومهم: 4 جدول

 

 

 پیامد جنبه محیط زیستي عامل ردیف پیامد جنبه محیط زیستي عامل ردیف

1 

های فعالیت و احتراق  پمپ

ها )پمپ آتش آب و فایر پمپ

 شانی(ن

واسطه به CO2, COx,  NOxSO ,تولید 

 احتراق
 آلودگی صوتی ایجاد نویز ها بر روی سکوفعالیت جرثقیل 17 لودگی هواآ

 احتراق ژنراتورهای مولد برق 2
علت بدسوزی احتمالی آلودگی ذرات معلق به

 در ژنراتور
 تیآلودگی صو ایجاد نویز فعالیت هیلیکوپترها بر روی سکو 18 لودگی هواآ

3 
فلرینگ یا مشعل سوزی با 

 فشار زیاد

علت بدسوزی احتمالی آلودگی ذرات معلق به

 در ژنراتور
 19 لودگی هواآ

کنترل فشار سرچاهی توسط 

 سری ولوها

نشت مایعات و آلودگی 

 بستر دریا
 آلودگی آب

4 
فلرینگ یا مشعل سوزی با 

 فشار کم

و ذرات معلق به  COx,  NOxSO ,  انتشار 

 تراقواسطه اح
 20 آلودگی هوا

عملیات انتقال میعانات به واحد 

 تست چاه

نشت میعانات و آلودگی 

 دریایی
 آلودگی آب

5 
روشن کردن چراغ در منطقه 

 بی نور
 آلودگی نوری در هنگام برداشت از منبع

 آلودگی نوری

 )آب(
21 

فرآیند ایجاد نیروی گرانشی 

جهت جدا کردن کاندنسیت از 

 آب

 ی آبآلودگ نشت کاندنسیت

6 

فرسودگی، خوردگی  و خرابی 

)خط لوله  درخط سی الین

 دریایی(

 دلیل خوردگینشت گاز و میعانات به
غییر در تنوع ت

 زیستی
22 

 و دفع  اتخرابی تجهیز

 باره ترکیباتیک

 دفع آب همراه و 

 های صنعتیپسآب
 آلودگی آب

 23 یآلودگی صوت های آبیایجاد نویز در محیط فعالیت توربین های گازی 7

برداشت آب و میعانات گازی از 

عمق و رهاسازی آب همراه در 

 سطح دریا

برداشت آب و میعانات 

گازی از عمق و رهاسازی 

 آب همراه در سطح دریا

 آلودگی آب

8 
خرابی تجهیزات و اتصاالت 

 حاوی سیاالت نفتی
 24 آلودگی آب نشت کندانسیت در آب دریا

های برداشت اسیدواش لوله

ت دفع رسوبات میعانات جه

 کربنات کلسیم

دفع آب همراه در هنگام 

 فعالیت اسید واش

تغییر در تنوع 

 زیستی

 هابرداری و فعالیت چاهبهره 9

جابجایی آب دریا از عمق به سطح، افزایش 

واسطه دفع گل و شن آب کدورت آب دریا به

همراه، نشت آب فرایندی و کاندنسیت در 

واسطه آب دریا و افزایش تبخیر آب به

 افزایش دمای انبساط گاز

 25 لودگی آبآ

های برداشت اسیدواش لوله

میعانات جهت دفع رسوبات 

 کربنات کلسیم

تخلیه اسید سولفوریک و 

 اسید کلریدریک در دریا

تغییر در تنوع 

 زیستی

 رانیپیگ 10
دفع ترکیبات آنتی کروژن به هنگام فعالیت 

 پیگ رانی
 وی سیاالتتعمیر تجهیزات حا 26 آلودگی آب

تخلیه آب فرایندی و 

کاندنسیت در هنگام خارج 

 کردن تجهیز از فعالیت

تغییر در تنوع 

 زیستی

 27 آلودگی آب دفع ترکیبات اکساینده در آب دریا الکترولیز آب 11
خرابی تجهیزات و اتصاالت در 

 های برداشتپمپ

-نشت روغن سوخته پمپ

 های برداشت به آب دریا

تغییر در تنوع 

 یزیست

 28 لودگی صوتیآ های آبینویز و ارتعاش در محیطافزایش   برداری از سکوفعالیت و بهره 12
خرابی تجهیزات و اتصاالت حاوی 

 آنتی کروژن

 Pl550نشت آنتی کروژن 

 در آب دریا

تغییر در تنوع 

 زیستی

13 
 تامین برق

 

ها با  GTGدفع ترکیبات دفعی احتراق 

 درجه در محیط 400دمای 
 29 دگی آبلوآ

جهت باز  MOVتعمیر و تنظیم 

 هاو بسته کردن ولو

نشت روغن هیدرولیک در 

 یهاهنگام تنظیم فشار ولو
SSV 

غییر در تنوع ت

 زیستی

14 
تعمیر و نگه داری )رنگ و 

 عایق(
 30 آلودگی آب نشت  تینر  و حالل های رنگ در آب دریا

شستشو و تمیز کاری ابزارآالت و 

 قطعات

چرب حاصل از دفع پساب 

 تنظیفات صنعتی در دریا
 آلودگی آب

15 
فرآیندهای مکانیکال و 

 پایپینگ

نشت پساب حاصل از تنظیفات صنعتی در 

 دریا
 31 آلودگی آب

شستشوی عرشه کشتی و 

 قطعات آن

ها پساب شستشوی کشتی

 در دریا
 آلودگی آب

16 

مین و انتقال )جابجایی أت

اجسام و افراد با کشتی و 

 قایق(

 اقامت و تهیه و طبخ غذا 32 لودگی صوتیآ هااد نویز به هنگام نزدیک شدن کشتیایج
تولید پساب حاصل از 

 شستشو
 آلودگی آب
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 عامل ایجاد آلودگي 32دست آمده برای ریسک ه: دادهای ب5جدول 

کنترل هر ریسک را نشان  ریسک، میزان ها در نقشهاندازه دایره       

شکل که هرچقدر میزان کنترل ریسک باالتر باشد دهد. بدینمی

 تر خواهد بود و بالعکس. بزرگ اندازه دایره
 

 
 (16) : نقشه ریسک عوامل ایجاد آلودگي1شکل 

 

اساس شدت تأثیر ریسک بر بندیریسک، رتبه با استناد به نقشه       

ریسک برای سه گروه آلودگی هوا، آلودگی آب و آسیب به تنوع 

ه شده است. این شکل گویای این است که ارائ 2زیستی در شکل 

ترین ترین به کمترتیب از بیشباالیی شدت تأثیر ریسک به % 25

ها )پمپ های آب و فایر پمپفعالیت و احتراق  پمپمربوط به مقدار 

برداری از فعالیت و بهره، هابرداری و فعالیت چاهبهره، نشانی(آتش

مین و انتقال )جابجایی أت ،ها بر روی سکوفعالیت جرثقیل، سکو

، فعالیت هیلیکوپترها بر روی سکو، اجسام و افراد با کشتی و قایق(

فرآیند ایجاد نیروی گرانشی ، سوزی با فشار کمفلرینگ یا مشعل

 باشد.می جهت جدا کردن کاندنسیت از آب
 

 
هوا، آلودگي آب بندی ریسک برای سه گروه آلودگي : رتبه2شکل 

 و آسیب به تنوع زیستي

عامل 

 آلودگي

 احتمال رخداد 

 ریسک

شدت اثر 

 ریسک

میزان کنترل 

 ریسک

عامل 

 آلودگي

احتمال رخداد 

 ریسک

شدت اثر 

 ریسک

میزان کنترل 

 ریسک

1 89/0 3/8 5/2 17 9/0 5/7 5/2 

2 89/0 7/5 2/1 18 89/0 4/7 2/3 

3 59/0 1/6 4/1 19 21/0 5/5 7/4 

4 87/0 3/7 7/8 20 22/0 2/5 4/2 

5 89/0 7/5 5 21 3/0 1/7 4/2 

6 59/0 2/5 8/8 22 42/0 9/5 8/5 

7 9/0 1/5 6 23 9/0 3/5 5/4 

8 89/0 1/5 5 24 52/0 5/5 4/3 

9 9/0 9/7 6/8 25 9/0 4/6 4/3 

10 69/0 9/3 5/5 26 9/0 7/4 1/6 

11 89/0 4/6 4/3 27 4/0 7/4 2/5 

12 89/0 5/7 3 28 54/0 4/4 2/7 

13 38/0 9/5 6 29 6/0 4/4 3/6 

14 38/0 3/4 6/5 30 3/0 4/4 5/4 

15 3/0 2/5 1/2 31 64/0 9/5 3/7 

16 89/0 4/7 6/2 32 74/0 6/6 2/2 
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 بحث 
گردد مشخص می 1اساس نتایج حاصل از پژوهش در شکل بر       

فرآیند ایجاد نیروی گرانشی جهت جدا ، مین برقأتهای که ریسک

، باره ترکیباتو دفع یک اتخرابی تجهیز، کردن کاندنسیت از آب

دارند. ماهیت بحرانی  شستشو و تمیزکاری ابزارآالت و قطعات

، هاجهت باز و بسته کردن ولو MOVتعمیر و تنظیم های ریسک

فرآیندهای مکانیکال و ، عملیات انتقال میعانات به واحد تست چاه

های برداشت میعانات جهت دفع رسوبات اسیدواش لوله، پایپینگ

خرابی تجهیزات و ، داری )رنگ و عایق(تعمیر و نگه، کربنات کلسیم

خرابی تجهیزات و اتصاالت حاوی ، برداشت هایاتصاالت در پمپ

های های عادی و غیربحرانی هستند. ریسکریسکجزء  آنتی کروژن

سوزی با فشار فلرینگ یا مشعل، سوزی با فشار زیادفلرینگ یا مشعل

برداری فعالیت و بهره، الکترولیز آب، هابرداری و فعالیت چاهبهره، کم

، اجسام و افراد با کشتی و قایق( مین و انتقال )جابجاییأت، از سکو

، فعالیت هیلیکوپترها بر روی سکو، ها بر روی سکوفعالیت جرثقیل

، کلسیم رسوبات کربنات دفع میعانات جهت های برداشتلوله اسیدواش

 اقامت و تهیه و طبخ غذا، شستشوی عرشه کشتی و قطعات آن

راغ در روشن کردن چهای باشند. ریسکمی اضطراریدارای ماهیت 

خرابی تجهیزات و اتصاالت ، های گازیفعالیت توربین، منطقه بی نور

خوردگی  فرسودگی، ،سیاالت حاوی تجهیزات تعمیر ،نفتی سیاالت حاوی

بینی پیش یا تراکنشی خطاهای وجز رانیپیگ، الینخرابی درخط سی و

 هایی که ماهیت اضطراریهای ذکر شده، آناز بین ریسک پذیرند.

باید مورد توجه ویژه بخش مدیریت سکوهای گازی قرار گیرند  دارند

که به سطحی پذیرفتنی کاهش داده نشوند، نباید تمرکز از و تا زمانی

سطوح باالی شدت  نیز نشان داد 2 شود. نتایج در شکل ها برداشتهآن

ها های آب و فایر پمپپمپفعالیت و احتراق مربوط به تأثیر ریسک 

برداری فعالیت و بهره، هاچاه برداری و فعالیتبهره، نشانی(آتش )پمپ

مین و انتقال )جابجایی أت، ها بر روی سکوفعالیت جرثقیل، از سکو

، فعالیت هیلیکوپترها بر روی سکو، اجسام و افراد با کشتی و قایق(

فرآیند ایجاد نیروی گرانشی و  سوزی با فشار کمفلرینگ یا مشعل

بندی باشد. مطابقت نتایج رتبهمی از آبجهت جدا کردن کاندنسیت 

تأثیر ریسک  شدت باالترین عامل دارای 6دهد می ریسک نشان و نقشه

طراری نیز قرار ضا های با ماهیتگروه ریسک زمان درباشند که هممی

، سوزی با فشار کمفلرینگ یا مشعل -1دارند. این عوامل عبارتند از: 

، برداری از سکوفعالیت و بهره -3، هابرداری و فعالیت چاهبهره -2

 ،مین و انتقال )جابجایی اجسام و افراد با کشتی و قایق(أت -4

فعالیت هیلیکوپترها بر روی  -6و  ها بر روی سکوفعالیت جرثقیل -5

 ،هاکشسکوها، عملیات نفت از آلودگی نشت ،Pourmirو  Payan .سکو

، تصادف به دریا ن تعادلشست وشوی مخازن و تخلیه آب مخز

 که یعوامل عنوانرا بهتجهیزات پاالیشگاهی در سواحل  و هاکشنفت

. (17) ند معرفی نمودندکهمواره سالمت محیط زیست را تهدید می

Lee  وNeff،  تخلیه آب تولیدی ناشی از فعالیت سکوهای گازی و

ا که ب( 18)اند عنوان منبع مهم آلودگی آب بیان کردهنفتی را به

بیان ، و همکاران Beyer سو است.هم حاضرنتایج پژوهش بخشی از 

وهای گازی کتوسط س هاچاهکردند که آب خروجی ناشی از فعالیت 

 باشدمیترین منبع عملیاتی آلودگی صنعت نفت و گاز ساحلی بزرگ

 مطابقت دارد. حاضرپژوهش . این نتایج نیز با بخشی از نتایج (10)

عنوان اولین عامل از عوامل کم به ی با فشارسوزفلرینگ یا مشعل

باشد که در شدت تأثیر ریسک میترین دارای بیش فوق، شش گانه

سیستم  طراری نیز قرار گرفته است.ضهای با ماهیت اریسک دسته

باشد. هدف فلر یک جزء بسیار مهم از مفهوم ایمنی پاالیشگاه می

کیبات ارگانیک فرار و اصلی فلر سوزاندن گازهای هیدروکربنی، تر

باشد. معموالٌ گاز سوزانده بخارات حاصل از احتراق به اتمسفر می

برداری قرار علت عدم صرفه اقتصادی، مورد بهرهشده در مشعل به

علت دور بودن خطوط انتقال و یا ترش بودن گیرد. این امر بهنمی

چه گرباشد. امیگاز و وجود مقادیر زیاد هیدروژن سولفید در گاز 

تواند کامالٌ متفاوت مختلف می هایشده در مشعل گاز سوزانده ترکیب

عنوان گاز غالب در صنایع باالدستی باشد، اما معموالٌ گاز متان به

سوزی یند مشعلآفر(. 19) شودنفت و گاز در مشعل محسوب می

ماید دار ایجاد نهای متفاوت مانند ترکیبات گوگردتواند آالیندهمی

باری روی سالمتی انسان، محیط زیست و کیفیت هوا که آثار زیان

رنگ که روی سطوح گوگرد، گازی است بیخواهد داشت. دی اکسید

دهد. این ترکیب بسیاری از مواد جامد و ذرات هوا واکنش انجام می

در آب و نیز قطرات باران حل شده و تری اکسید گوگرد و در نهایت 

شود. در صورت مواجهه افراد آسمی با تبدیل میبه اسید سولفوریک 

، عالئم ppm 5تا  1های دقیقه در غلظت 10مدت این آالینده به

های سازمان جهانی بهداشت کند. بررسینفس بروز می تنگی مشخص

در صورت  است که گوگرد نشان دادهتعیین آستانه اثر دی اکسید برای

مکعب در کروگرم در مترمی 1000مواجهه با این ترکیب در غلظت 

گرفتن ضریب  نظرشد. با در حاد ظاهر خواهد دقیقه اولین اثر 10 مدت

میکروگرم در  500های باالتر از ایمنی در این بازه، مواجهه در غلظت

ترین راه اتالف جا که اصلیاز آن (.20) مکعب توصیه نشده استمتر

ترین میزان بیش رینگ بوده و عمدتاًها سیستم فلانرژی در پاالیشگاه

گردد، نیز از همین سیستم متصاعد می یهای محیط زیستآالینده

سزائی هسازی عملکرد و اصالح این بخش از اهمیت بتوجه به بهینه

ها و راهکارهای گوناگونی برخوردار بوده و هست. تا به امروز روش

گشته که عمدتاٌ  جهت کاهش و یا بازیابی گازهای ارسالی به فلر ارائه
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کننده گازهای ارسالی به فلر معطوف بر روی اصالح واحدهای تولید

به کمک طراحی یک سیستم خاص  گرددپیشنهاد میاند. اما گشته

طور چشمگیری کاهش هپاالیشگاه را ب فلرینگ گاز، میزان سازیفشرده

آوری را جمع شدندمی که تاکنون سوزانده داد و از این طریق گازهایی

 Fuel Gas Turbines چونهم ییهاسیستم برای خوراک عنوانهب سپس و

یند آلودگی ناشی از سوختن آتبدیل نمود. پیرو این فر HRSG و

از بین عوامل  طور بسیار محسوسی کاهش خواهد یافت.هگازها نیز ب

تأمین و  برداری از سکو،شش گانه، چهار مورد شامل فعالیت و بهره

ها فعالیت جرثقیل و افراد با کشتی و قایق(، انتقال )جابجایی اجسام

فعالیت هیلیکوپترها بر روی سکو همگی ایجاد نویز  بر روی سکو و

گردد از گردند که پیشنهاد مینمایند و باعث آلودگی صوتی میمی

ترین های تمام هیدرولیک با کمهای با موتور کم صدا و جرثقیلقایق

برداری از نین برای فعالیت و بهرهچگیری گردد. همایجاد نویز بهره

گیری گردد که توسط آالتی بهرهممکن از ادوات و ماشین سکو تا حد

های حاوی آب منتقل گردند. برای فعالیت هیلیکوپترها بر الستیک

موجودات زنده دریایی در  های حضوراساس پیکتوان برسکو می روی

گانه، ز عوامل ششبندی نمود. دیگر عامل امحل استقرار سکو، زمان

که در طی انجام این جاباشد. از آنها میبرداری و فعالیت چاهبهره

ترین آلودگی نشت آب فرایندی و کاندنسیت به دریا فعالیت مهم

باشد، لذا ایجاد مخازن مکش در مسیر آب فرایندی تا حد بسیار می

 نماید.باالیی از آلودگی آب دریا جلوگیری می
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