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 جممتع پرتوش میی دشتس تان :عنوان طرح

 پخش، دهس تان درواهی، خبش آ بشهرس تان دشتس تان -بوشهر حمل طرح: اس تان

 اکرفرما: رشکت پاالیش گاز خارگ

 

 موقعیت ماکن پیش هنادی طرح در منطقه -2-2

کیلومرتي شهر برازجان قرار دارد. براساس گزارش ماکنیایب ارائه شده از طرف اکرفرمای حمرتم  2/18حمل احداث پرتوش میی دشتس تان در حدود 

های شامره بنی موقعیتهای پیش نهادی گزینه هنایت از گزینه ماکین هجت احداث این جممتع پرتوش میی پیش نهاد گردید. در 4(، 2طرح )پیوست شامره

سه و چهار به دلیل عدم رعایت ضوابط اس تقرار )فاصهل نزدیک به مناطق مسکوین(، فاصهل بس یار زاید ات اکانل سد رییسعیل دلواری و 

دند. در ادامه به توضیحات گزینه دسرتیس انمناسب به خط انتقال گاز، اب توجه به کسب پایینرتین امتیاز نسبت به گزینه شامره یک و دو رد ش

 شامره یک و دو پرداخته شده است:

 

 گزینه های ماکین طرح -2-3

مرت در دهس تان انگایل از خبش مرکزی شهرس تان  12به ارتفاع   496226و  3233079این گزینه در خمتصات   الف( گزینه شامره یک:

 است. دشتس تان واقع شده

در شهرس تان دشتس تان، خبش آ ب پخش  506652و  3253357مرت از سطح درای و خمتصات 44به ارتفاع  2 گزینه شامره ب( گزینه شامره دو:

 و دهس تان درواهی واقع شده است. 

به دلیل امتیاز ابالتر بعنوان گزینه برتر انتخاب  2های خمتلف اب یکدیگر مقایسه شدند و در هنایت گزینه شامره ( فصل دوم گزینه1-2در جدول )

مرتین دلیل انتخاب این گزینه ختریب تمرت حمیط زیست به دلیل طول تمرت خط انتقال آ ب و عدم ختریب ارا ی کشاورزی در مسری این شد. هم

 خط لوهل بوده است.

 مشخصات لکی گزینه ماکین منتخب 

گاز، آ ب و برق در نزدیکی آ ن، فاصهل  زمنی نسبتا مسطح، وجود زیرساختهای مناسب نظری جاده دسرتیس و منابعی نظری 2مزاایی گزینه شامره 

ابشد. از معایب های منطقه میکیلومرتی از سکونتگاه 9/1بس یار زاید ات مناطق حتت مدیریت سازمان حفاظت حمیط زیست و رعایت فاصهل 

ی خطر نس یب زمنی لرزه اب این گزینه هزینه ابالی حتصیل ارا ی و وجود ارا ی کشاورزی در اطراف آ ن و قرار گرفنت در منطقه اب هپنه بند

 ابشد. ابشد. مشخصات لکی گزینه منتخب ماکین طرح جممتع پرتوش میی دشتس تان به رشح ذیل میشدت ابال می

 ( جممتع پرتوش میی دشتس تان2های ماکین گزینه پیش نهادی شامره )( ویژگی1-1جدول )

 مشخصات ویژگی ماکین

 Y =506652 &   X =3253357 خمتصات جغرافیایی نقطه میاین

 هکتار  21 مساحت تقرییب زمنی

 شامل غرب برازجان موقعیت

 مرت از جاده اصیل در غرب سایت  2/1 جاده دسرتیس
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 مرت از سطح درای 44 ارتفاع

 مراكز مجعیيت نزدیک

 کیلومرتی غرب 1.9میان دشت شامیل 

 کیلومرتی جنوب غرب 2.7میان دشت جنویب 

 وب رشقکیلومرتی جن 4.7سعد آ ابد 

 کیلومرتی جنوب  3.6شهر آ ب پخش 

 کیلومرتی شامل غرب 2.2روس تای بویری 

 کیلومرتی شامل  1.9روس تای بنه حاج غالم 

 کیلومرتی شامل  2.7روس تای بنه حاج نعمت 

 ترین منطقه حساس زیس یتنزدیک
 کیلومرت در جنوب رشق سایت 4/35منطقه شاکر ممنوع شاهزاده ابراهمی 

 کیلومرت در جنوب غرب سایت 8/21ه حفاظت شده حهل منطق

 کشاورزی دمی -مس تثنیات مالكیت و اکربری ارايض

 کیلومرتی جنوب سایت 5/9کیلومرتی رشق سایت و  5/4رودخانه شریین و حهل به ترتیب در فاصهل  ترین رودخانه های دامئینزدیک

 کیلومرتی 28ر اکانل آ ب رساین سد رییسعیل دلواری د اماکن اتمنی آ ب

 کیلومرتی سایت 2خط لوهل رسارسی انتقال گاز در فاصهل  اماکن اتمنی گاز

 پست برق میاندشت اماکن اتمنی برق

 

 اهداف، نیازها و رضورت های طرح ای پروژه -2-4

ابشد. این در سال می تن 20.000هدف از احداث واحد پرتوش میی دشتس تان، تولید پلمیر ارزمشند پیل اس تال اب ظرفیت اهداف طرح: 

ابشد که از رشکت فنآ وران واقع در برای اولنی ابر در کشور در پرتوش میی دشتس تان تولید خواهدشد. خوراک اصیل واحد متانول می حمصول

ول از مواد اولیه تولید شود. اتیلن گالیکول نزی به مزیان بس یار تمرت از متانمنطقه اقتصادی پرتوش میی ماهشهر و ای از عسلویه اب اتنکر اتمنی می

این  ابش ند.می هاغالف و هاچرخدنده ها،قرقره ها،اهرم ایاتقاهنا، ها،دندانه ها،اس تال دندهاز هممرتین اکربردهای صنعیت پیلاس تال است. پیل

ها، ها و سوئیچسوکتکن شیشه جلوی خودروها، دس تگریه درها، اتصال تمربند امیین، پلمیر دراجزای سوخت سیس مت خودرو، برف پاک

ها، جتهزیات اختالط شریهای آ ب رسد لوازم ورزیش، فندک، لوازم خانگی، لوازم اداری، مبلامن، رسدوش قطعات الکرتیکی، تزئینات خاریج،

 داخیل، دارضامن هايچرخهای فشاری صفحه لکید، های آ بپایش و آ بیاری مچن، دتمهو گرم، ش ناورهای اثبت نگهدارنده سطح آ ب، سیس مت

 رود. اکر میبه    پالترها چاپگرها، اداری، هایماشنی ها،متحرك، تلفن اجزاي سایر و هاهدند
 

برای اولنی ابر در کشور تولید خواهدشد، ذلا دستیایب به  اس تالاب احداث جممتع پرتوش میی دشتس تان، پلمیر پیلنیازها و رضورهتای اجرای طرح: 

پلمیری و رفع نیاز خبش از واردات کشور در صنعت پرتوش میی از نیازها و رضورهتای همم احداث این واحد  خودکفایی در تولید این ماده

ابشد. اس تان بوشهر علریمغ برخورداری از میدان گازی پارس جنویب، درصد ابالیی از نرخ بیاکری در کشور را به خود اختصاص پرتوش میی می

در واقع اکرث شهرس تاهنای این اس تان سهمی از   رسد.% می20ای این اس تان، نرخ بیاکری به داده است بطوری که در بریخ از شهرس تاهن

تواند بر اند. بنابراین اب احداث پرتوش میی دشتس تان گامی در هجت توسعه این شهرس تان برداش ته خواهدشد که میمنابع عظمی گاز نداش ته

گردد. مهچننی اجرای طرح عالوه بر اجیاد ارزش افزوده قر، بیاکری و رشد اقتصادی میاقتصاد حمیل این منطقه اتثریگذار بوده و ابعث اکهش ف

و ابزدهی مطلوب اقتصادی اماکن اجیاد صنایع پاینی دس یت اش تغالزا را برمبنای اس تفاده از حمصول پیل اس تال و اب رسمایه گذاری اندک در 
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و اجامتعی در منطقه ایفا خواهد منود. این طرح یکی از اولویتهای مورد توجه  منطقه فرامه منوده و نقشی اسایس در هببود وضعیت اقتصادی

 اس تانداری بوشهر است.

 

 جایگاه طرح در برانمه های لکی کشور -2-5

 آ ن ولیدت برای نزی ایبرانمه و شودتولید منی ایران که علریمغ اکربردهای فراوان، در است همندیس هایپالستیک هممرتین از اس تالپیل پلمیر

 در متانول یعین پلمیر این اولیه ماده بودن در دسرتس به اب توجه کهحایل وجود نداش ته است. در خبش خصویص اتکنون ای پرتوش میی توسط

ده اب توجه به اکربرد فراوان این ماخواهدکرد.  تمک کشور و اجامتعی اقتصادی توسعه به آ ن تولید مزیان فراوان به جای خام فرویش، به کشور

توان هجت صادرات این ماده ارزمشند به ، میزایی مناسباش تغال در صنایع خمتلف در دراز مدت عالوه بر نیل به خودکفایی در تولید آ ن و

گذاری و جواز اتسیس الزم به ذکر است که صدور جموز رسمایه آ ورد.را برای کشور به ارمغان می ارزآ وری که کشورهای مهسایه اقدام منود

در پیوست شامره یک ارائه گردیده  138668و صورت جلسه شامره م ب  25/02/94پیل اس تال در شهرس تان دشتس تان در اترخی واحد 

 است.

 

 قواننی، مقررات و اس تانداردهای میل پیوست سالمت مرتبط اب طرح -2-6

یاست گذاران است. در این راس تا عالوه بر امروزه حمافظت و ارتقای سالمت ملت ها یکی از وظایف اب امهیت و اصیل دولت مردان و س  

ر اتمنی و ارائه مراقبت های سالمیت، توجه به سایر عوامل اتثری گذار بر سالمت از قبیل عوامل اجامتعی از امهیت ویژه ای برخوردار است د

صیل منوده و اکر و تفرحی می منایند. واقع می توان گفت که سالمت افراد به شدت حتت اتثری حمیطی است که در آ ن متودل شده، رشد کرده، حت 

از سوی دیگر عدالت در سالمت که مهواره به عنوان یکی از اهداف اصیل نظام های سالمت مطرح می ابشد به شدت حتت اتثری عوامل و 

یل سطح حتصیالت، رشایط حامک بر اجامتع است. برریس ها نشان داده اند که اغلب انبرابری های سالمت ریشه در عوامل اجامتعی از قب 

 .جنسیت، سطح درآ مد و... دارند

سازمان هجاین هبداشت اتکید زایدی بر روی نقش سالمت در توسعه و اثرات توسعه اقتصادی، اجامتعی بر روی سالمت دارد. از طریف 

ا ارزاییب اثرات هبداش یت درصد می ابشد ذل 25مطالعات نشان می دهد که نقش سیس مت هبداشت و درمان در ارتقای سالمت جامعه حداکرث 

)پیوست سالمت(  بعنوان یک راهاکر در هجت اکهش اثرات منفی طرح ها، پروژه ها و س یاست ها می ابشد و افزایش اثرات مثبت آ هنا بر 

 .روی سالمت جامعه، مد نظر سازمان هبداشت هجاین و بس یاری از کشورهای توسعه ایفته قرار گرفته است

ت که اب آ ن می توان منافع و حقوق هبداشت را در تصممی گریي ها به صورت عیین نشان داد، بعبارت دیگر پیوست سالمت ابزاری اس

پیوست سالمت مجموعه ای از دس تورالعمل ها، روش ها و ابزارهایی است که به صورت نظام مند در مورد اثرات ابلقوه و گاهی انخواس ته 

دم و گسرتش آ هنا در جامعه قضاوت می کند و اقدامات مناسب هجت مدیریت این اثرات یک س یاست، طرح، برانمه ای پروژه بر سالمت مر 

را مشخص می مناید و به پیشربد ارزش هایی نظری مردم ساالری، عدالت، توسعه پایدار، اس تفاده اخالیق از شواهد و رویکرد جامع به سالمت 

مه های هر جامعه از طریق رشایط حامک بر حمیط زندگی افراد می توانند اثرات نزی تمک می مناید، ذلا از آ ن جا که س یاست ها، قواننی و بران

خود را در هنایت بر سالمت مردم و هبره مندی عادالنه آ انن از فرصت های سالمت اعامل مناید، الزم است که در س یاست گذاری ها و 

ر نیاز به ابزار و روش هایی است ات به وس یهل آ ن بتوان اثرات برانمه ریزی های اجامتعی به سالمت توجه خایص مبذول داشت. به این منظو 
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س یاست ها و پروژه ها و برانمه های الکن را بر سالمت مجعیت ها برریس منود. در حال حارض در دنیا روش ها و ابزارهای خمتلفی در این 

انمیده می شود، مه چننی    Health Impact Assessment  (HIA) زمینه به اکر گرفته می شود که حتت عنوان ارزاییب اثرات سالمت ای

در   Equity Focused Health Impact Assessment به منظور دست اییب به هدف عدالت در سالمت ابزار ها و روش هایی به انم

ذهین اثرات مثبت و منفی بریخ از کشورها به اکر گرفته شده است که اب اس تفاده از این ابزار ها می توان بر اساس شواهد علمی، عیین و 

س یاست ها، پروژه ها و برانمه های الکن را بر سالمت و عدالت در سالمت پیش بیین منوده و برای ارتقای آ ن راهاکر ارائه مناید، در این 

ه ویژه ای راس تا وزارت هبداشت، درمان و آ موزش پزشکی بر اساس رسالت خود مبین بر حفظ و ارتقای سالمت و عدالت که خود از جایگا

در نظام سالمت مجهوری اسالمی ایران برخوردار است و مهچننی مصوبه جلسه هفمت شورای عایل سالمت و امنیت غذایی کشور و بند  ب  

برانمه پنجم توسعه اقتصادی، اجامتعی و فرهنگی کشور موظف به هتیه اس تاندارد های میل پیوست سالمت برای طرح های بزرگ  36ماده 

  .ستتوسعه ای ا

الزم به ذکر است هدف لکی مطالعات پیوست سالمت، برجس ته ساخنت راه های معیل هجت ابال بردن اتثریات مثبت یک طرح و حذف ای به 

ای ابلفعل سالمت(، به منظور هتیه اس تانداردهای  –حداقل رساندن اتثریات منفی آ ن بر روی سالمت و انبرابری های سالمت )اتثریات ابلقوه 

ت سالمت و ارزاییب اثرات طرح های بزرگ توسعه ای بر سالمت و عدالت در سالمت و تعینی و ارائه راهاکرهای مربوطه می میل پیوس

 :ابشد. مهچننی رشح خدمات این مطالعات مشمول موارد ذیل می گردد

ظرخواهی از ذی نفعان، اس تقرار ، ن HIA هتیه فرم ها و دس تور العمل های کشوری انواع خمتلف مطالعات سالمت شامل مراحل اجنام -

پایه ای برای رشایط سالمت، تعریف پیامدهای سالمت، تعینی کننده های سالمت، تفکیک کننده های عدالت، مجعیت حتت اتثری، گروه 

 های مجعییت آ سیب پذیر، اس تفاده از هبرتین شواهد و...

ای کشوری مرحهل غرابلگری، تدوین اس تانداردهای کشوری شامل تدوین اس تانداردهHIA   تدوین اس تانداردهای کشوری فرایند -

، تدوین اس تانداردهای کشوری مرحهل ارزاییب، تدوین اس تانداردهای کشوری مستند سازی در مراحل اجنام اکر،تدوین scoping مرحهل  

رحهل پایش، تدوین اس تانداردهای اس تانداردهای کشوری مراحل آ ماده سازی و ارائه گزارش و توصیه ها، تدوین اس تانداردهای کشوری م

 کشوری مرحهل ارزش یایب ...

اجامتعی خود مهواره می توان به تالش دولت هجت رس یدن به  -از مجهل هممرتین اهداف دولت مجهوری اسالمی ایران طی برانمه های اقتصادی 

در راس تای ترغیب رسمایه داران داخیل و  خودکفایی میل و دست اییب به توسعه های صنعیت و اقتصادی و ارائه س یاست های تشویقی

خاریج هجت احداث و هبره برداری پروژه های صنعیت اشاره منود و جایگاه طرح در راس تاي اکهش بیاکري در منطقه و مهچننی توسعه صنایع 

هماجرت جواانن منطقه اتثری  در منطقه )اس تان خوزس تان( در اولویت خايص قرار دارد كه يم تواند در تثبیت رشایط منطقه و مهچننی اکهش

 .مطلويب داش ته ابشد

رشوع گردیده و آ چنه در خبش صنعت برق در  1384برانمه چهارم توسعه اقتصادي، اجامتعي و فرهنگي مجهوري اساليم ایران از سال 

اري از اتسیسات جدید اب چارچوب این برانمه مورد توجه بیشرت قرار گرفته است شاخص هاي اصيل و همم صنعت برق يم ابشد. هبره برد

 توجه به رشد تقاضاي انرژي الكرتیيك در كشور، هامهنگ كردن آ هنا اب مجموعه اتسیسات موجود و ابالبردن كیفیت هبره برداري و خدمت رساين

واند حبث مفصيل ابشد به مشرتكنی و هبینه سازي هزینه هاي تولید انرژي اب اس تفاده از پیرشفت هاي مداوم دانش فين كه خود به تنهايي يم ت

 .كه كوشش ها و رسمایه گذاري هاي بس یار را طلب يم كند و مهگي در افق دید و دس تور اکر آ ینده صنعت برق قرار دارند

گردد، این مفهومی است که در سالهای اخری از سوی سازمان هجاین هبداشت نزی  ماهیت سالمت به عوامل اجامتعی موثر بر سالمت ابز می

است. ریشه پیوست سالمت عوامل اجامتعی مؤثر بر سالمت است چرا که سالمت مردم در جوامع بیش از اینکه حتت تآ ثری مطرح شده 
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سوادی، عوامل اقتصادی، اجامتعی و فرهنگی هر  خدمات نظام سالمت ابشد حتت تآ ثری عوامل بریون از نظام سالمت است. مک سوادی، یب

 حتت اتثری مثبت ای منفی قرار دهد. یک قادر است به تنهایی سالمت فرد را

به منظور اکهش آ سیب هاي عوامل موثر بر سالمت آ حاد مجعیت كشور، انيش از اجراي طرح هاي بزرگ، وزارت هبداشت، درمان و 

پس  نسبت به تدوین اس تانداردهاي ميل پیوست سالمت این گونه طرح ها اقدام و 1389آ موزش پزشيك موظف است حداكرث ات پااین سال 

  .از اتیید معاونت برانمه ریزي و نظارت راهربدي، توسط معاونت مذكور براي اجرا به دس تگاه هاي اجرايي ذیربط ابالغ گردد

 1391-1394( قانون برانمه پنجم توسعه كشور، مصوب سال 32بند ب )ماده  

  ست مجهوریمعاونت برانمه ریزی و نظارت راهربدی رای 13/5/1392مورخ  41288مصوبه شامره  

 هیئت دولت 81/ 3/  26قانون خبيش از مقررات مايل دولت مصوب  94دس تورالعمل اجرايئ آ ئنی انمه ماده  

 جملس 1373قانون برانمه دوم توسعه کشور، مصوب سال  

 برانمه سوم توسعه 122و  121به خصوص ماده  1379قانون برانمه سوم توسعه کشور، مصوب سال  

 جملس 1353و هبسازی حمیط زیست، مصوب سال قانون حفاظت  

قانون حنوه جلوگریی از آ لودگی هوا در خصوص وظائف اکرخاجنات، اکرگاهها و نریوگاهها در زمینه کنرتل منابع اجیاد و  16، 15، 12مواد  

 انتشار آ الینده ها در هوا

  :ت شاملاس تانداردها و ضوابط انتشار آ الینده ها مصوب سازمان حفاظت حمیط زیس 

 الف( اس تاندارد خرویج فاضالب ها      

 ب( اس تاندارد هوای پاک       

 ج( اس تاندارد صدا       

 1378آ ئنی انمه جلوگریی از آ لودگی صویت، مصوب  

 لك كشور1380قانون بودجه سال 10تبرصه 

 قانون اکر 85ماده  

 قانون اکر 96تبرصه ماده  

ترین پیوست است که اب حتقق آ ن هر چهار بعد سالمت جسمی، رواین، فرهنگی و اجامتعی  سالمت جامع دهد که پیوست مطالعات نشان می

توان گفت اس تانداردهای ارائه شده در مطالعات پیوست سالمت، مهچننی مطالعات امیین و ارزاییب اثرات  شود. ذلا به طور لکی می حمقق می

 های شهرک پرتوش میی مکران مد نظر قرار گرفته است. دیس و گزارشات مرتبط طرایحهمن -زیست حمیطی ، مطالعات پایه و تمکییل فین

 

املليل مرتبط اب طرح در سه حیطه حمیط زیست، امیین و هبداشت است. به صورت هاي بنیاین خبش شامل قواننی، اس تانداردها و کنوانس یون

 ( بیان شده است. 1-2ترین قواننی مرتبط در جدول )اختصار همم
 

( امه قواننی، آ ینی انمه ها و اس تانداردهای مرتبط 1-2جدول )  

 اکربرد در مطالعات مفاد مرتبط سال تصویب عنوان قانون

 س ند فرادست در الزام هر گونه فعالیت به حفاظت حمیط زیست حفاظت حمیط زیست 1358 اصل پنجامه قانون اسايس

نظام فين و اجرايي طرح 

 هاي معراين كشور
17و 16، 6اي بنده 1375  

حمیطي طرح ها در كنار سایر مطالعات فين مطالعات ارزاییب اثرات زیست

 و اقتصادي در مرحهل اماکن س نجي

19و  12، 11، 7،9،10مفاد 1353قانون حفاظت و هبسازي  اقدام به هر معيل كه موجبات آ لودگي حمیط زیست را فرامه مناید ممنوع  
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1371اصالحیه: حمیط زیست  است. 

ون حنوه جلوگریي از قان

 آ لودگي آ ب
14،17،18و 8-2مواد 1373  ضوابط و اس تانداردهای ورود پساب به منابع آ ب سطحی و زیرزمیین 

قانون حنوه جلوگریي از 

 آ لودگي هوا
7ات1مواد 1374  

اقدام به هر معيل كه موجبات آ لودگي حمیط زیست را فرامه مناید ممنوع 

 است.

ضوابط و معیارهای اس تقرار 

احدها و فعالیهتای صنعیت و 

 و تولیدی

اصالحیه 

1391 
ضوابط اس تقرار 6رده های گوانگونرعایت فواصل جماز از اکربری   

دس تورالعمل تعینی حرمی 

 کیفی آ هبای سطحی
1382 

های سطحی و حرمی کیفی منابع  آ ب

 زیرزمیین
 رعایت فاصل جماز از منابع آ یب

 94-1390 قانون برانمه پنجم توسعه
 62،123،138،184مواد

،185،187،188،190،140، 

توسعه پایدار منابع آ ب، اجرای برانمه مدیریت یکپارچه زیست بومی،           

هبره برداری هبینه از منابع طبیعی و پایه، اخذ جموز های رضوری، الزام به 

 اجرای برانمه مدیریت سزب در لکیه واحدهای دولیت و خصویص

رم قانون برانمه چها 71ماده 

 توسعه اقتصادي
1386-1390 

اتكید بر رضورت ارزایيب اثرات زیست 

 هاي بزرگ ها و پروژه حمیطي طرح
 هتیه گزارش ارزایيب اثرات زیست حمیطي جممتع پرتوش میی دشتس تان

  حفاظت  وسایل  انمه آ ینی

  انفرادي
 ن سالمیت حمیط و فرد استرعایت متام موارد اصویل در حمیط اکر که ضام اکر  قانون 48  ماده  طبق 1340

 رعایت ضوابط هبداشت حمیط مفاد مرتبط اب سالمت و هبداشت آ ب 1371 آ ینی انمه هبداشت حمیط

آ ئنی انمه اجرایی حنوه 

 جلوگریی از آ لودگی صویت
 رعایت ضوابط مرتبط اب آ لودگی صویت لکیه مفاد 1378

آ ینی انمه ارزایيب اثرات 

ها و  زیست حمیطي طرح

 ها پروژه

 لکیه مواد 1390اصالحیه

طرح های مشمول و ش یوه انمه مطالعات ارزاییب اثرات و حنوه تصویب، 

بالفاصهل پس از رشوع  HSEمس ئول ش ناخنت جمراین طرح  در اس تقرار نظام 

 فعالیت و اجرای مفاد مطالعات ارزاییب اثرات و راهاکرهای اکهش پیامدها

 

 

 ه ها و اس تانداردهای مرتبط ( امه قواننی، آ ینی انم1-2ادامه جدول )

سال  عنوان قانون

 تصویب

 اکربرد در مطالعات مفاد مرتبط

 لکیه مواد 1383 قانون مدیریت پسامند
حنوه ساماندهی پسامند های صنعیت، 

 ویژه و انساین

 690و  688مواد 1376 قانون جمازات اسالمی
جمازات هتدید سالمت و هبداشت 

 معومی

 را یقواننی تغیری اکربری ا
و 1359

1370 
 مفاد مرتبط اب تغیری اکربری ارا ی

های رضوری برای ضوابط و جموز

 تغیری اکربری ارا ی

 حرامی راه ها 1374 ها و راه آ هنقانون اصالح امیین راه
رعایت حرامی راه ها و ممنوعیت دفع 

 پسامند در حرامی

 حنوه و اس تانداردهای ختلیه پساب ایی ممانعت از آ لودگی آ هباآ ینی انمه اجر  1373 انمه اجرایی جلوگریی از آ لودگی آ بآ ینی

 رعایت اس تانداردها جداول اس تانداردهای خرویج فاضالب 1373 اس تاندارد فاضالب خرويج

 رعایت اس تانداردها جداول و اس تانداردها 1389 اس تاندارد جلن فاضالب

 انداردهارعایت اس ت جداول اس تانداردها 1395 اس تانداردهای هوای پاک
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 رعایت اس تانداردها جداول اس تانداردها 1384 اس تانداردها و معیارهای رس و صدا

هـ سازمان حفاظت حمیط زیست  49065/ ت9505تصویب انمه شامره  

های درخصوص تعینی حد جماز اس تانداردهای خرویج از اکرخاجنات و اکرگاه

 صنعیت

1395 
های هوا در حد جماز انتشار آ الینده

 سوزهاع: زابهلصنای
 رعایت اس تانداردها

هـ سازمان حفاظت حمیط زیست  49065/ ت9505تصویب انمه شامره 

های درخصوص تعینی حد جماز اس تانداردهای خرویج از اکرخاجنات و اکرگاه

 صنعیت

1395 
های هوا در حد جماز انتشار آ الینده

 ها و صنایع پرتوش مییصنایع: پاالیشگاه

مرتبط اب  رعایت اس تانداردهای

 دودکش منابع احرتایق اب سوخت گاز

 1395ماخذ: قواننی، مقررات، ضوابط و اس تانداردهای حمیط زیست انساین، سازمان حفاظت حمیط زیست، 
 

 سوزضوابط و معیارهای زابهل -2-4-1

 اس تانداردهای راهربدی-الف

 درصد ابشد 5/99ابید حداقل  C.Eراندمان سوزاندن  -1

 درجه سانتیگراد ابشد. 1200ااتقک اولیه ابید بیش از درجه حرارت  -2

 STACK)درصد اکسژین در گاز      دودکـش  7-6اب حداقل  1600اثنیه در درجه حرارت بیش از  2زماند ماند گاز در ااتقک اثنویه حداقل  -3

GAS) .ابشد 

( کتـاب قـواننی، مقـررات و اسـ تانداردهای 3-4طـابق اب جـدول )اس تاندارد خروجهیا )ات زمان تدوین اسـ تاندارد مـیل( م ب( اس تاندارد خروجیها:

 حمیط زیست انساین سازمان حفاظت حمیط زیست ابشد.

 سوزها ابید جتهزیات مناسب برای کنرتل آ لودگی نصب شود.در زابهل 

 های زابهل سوز وجود داش ته ابشد.گریی و پایش لکیه خرویجاماکانت الزم برای ثبت و اندازه 

 که قرار است سوزانده شود نباید اب هیچ ماده گندزدای لکردار گندزدایی شوند. پسامندهایی 

 .ترکیبات هالوژندار و پالستیکهای لکردار نباید سوزانده شوند 

 .پسامندهای حاوی فلزات س نگنی نباید سوزانده شوند 

 گریند.ها برای جلوگریی از انفجار نباید در داخل زابهل سوز قرار ظروف حتت فشار و افشانه 

  فلزات مسی در خاکسرت حاصل از سوزاندن ابید در مقادیر معـنی )قـانوین( و مشـخص شـده در پسـامندهای خطـرانک )اسـ تانداردهای

 بنی امللیل( ابشد. امالح نقره و پسامندهای پرتونگاری و عاکیس نباید سوزانده شود.

 ( اســ تفاده شـود. مقـادیر زاید پسـامندهای شــ مییایی 2-2جـدول) سـوزهای دارای اسـ تاندارد و اتییـد شــده اب رعایـت خـرویج دراز زابهل

 واکنش دهنده نباید سوزانده شود.

 سوز ابیس یت به اتیید سازمان حفاظت حمیط زیست و وزارت هبداشت برسد.حمل نصب زابهل 
 

 

 زیست حمیطی -الزامات درون سازماین هبداش یت -2-4-2

 تدوین گردد: دشتس تانتوسط مشاوران کنرتل کیفیت مجموعه پرتوش میی این الزامات در آ غاز دوران هبره برداری ابید 

 آ ور حمیط اکرگریی عوامل زایندس تورالعمل پایش و اندازه 
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 دس تورالعمل مرصف هبینه منابع و انرژی 

 های هبداش یتروش ش ناسایی و ارزاییب ریسک 

 حمیطی یستحمیطی  و نظارت، ممزیی و پایش ز های زیستروش ش ناسایی و ارزاییب جنبه 
 

 سوزهاهای هوا در صنایع: زابهل( حدود جماز انتشار آ الینده2-2جدول)

 حد جماز انتشار واحد اندازه گریی آ الینده منبع آ الینده
 2درجه  1درجه 

 

 

 دودکش کوره

mg/Nm ذرات
3

 150 200 
SO2 mg/Nm

3
 450 650 

NOX mg/Nm
3

 200 300 
HCL mg/Nm

3
 50 75 

CO mg/Nm
3

 300 450 
H2S mg/Nm

3
 15 40 

 1395ماخذ: قواننی، مقررات، ضوابط و اس تانداردهای حمیط زیست انساین، سازمان حفاظت حمیط زیست، 

 

 فازبندی لکی طرح )آ ماده سازی، ساخت، اجرا و هبره برداری و ...( برانمه های توسعه آ یت ای فازبندی لکی -2-7

 شد:ابفازبندی لکی طرح شامل مراحل زیر می

های ماکین، گزارش فین طرح، حتلیل ابزار و حتلیل مایل و اقتصادی س نجی طرح که شامل گزارشات گزینهمطالعات اماکنالف( فاز مطالعایت : 

 طرح می ابشد. 

ابشد. فازبندي  ی يمفاز ساخامتين شامل فعالیتهاي اجرايي و مرحهل تآ منی مواد اولیه مورد نیاز اجرای احداث جممتع پرتوش میب( فاز ساخامتین : 

برداري و احداث  طرح هجت معلیات اجرايي شامل جتهزی اکرگاه، احداث تمپهاي اجرايي، حتویل زمنی، آ ماده سازي، آ زمایشات خاك و نقشه

اي تقطری، اندازي برهجها، نصب جتهزیات فين خبشهاي خمتلف از مجهل: نصب و راهاحداث فونداس یون (،Piping) اتسیسايت شامل لوهل گذاري

كن ای كندانسور و اندازي و نصب سیس مت خنكخمازن ذخریه مواد، بویلرها، راکتورها، نصب ژنراتورها، نصب شریآ الت كنرتيل و تمپرسورها، راه

( 5-2)   سال در نظر گرفته شده است. برانمه زمانبندی اجرای طرح در جدول 3مدت زمان اجرای طرح در فاز ساخامتین حدودا  ابشد.... يم

 ارائه شده است.

هایی از قبیل درایفت مواد اولیه، نگهداری و ذخریه سازی، تولید حمصول، بس ته بندی و انبارش و در این فاز، فعالیت برداری:ج( فاز هبره

واهد کش ید. سال به طول خ 25برداری جممتع پرتوش میی دشتس تان پیش بیین شده است که فاز هبرهگرید. فروش و صادرات حمصول صورت می

 الزم به ذکر است برای جممتع پرتوش میی دشتس تان طرح توسعه آ یت در نظر گرفته نشده است.
 

 ( برانمه زمانبدی اجرای طرح جممتع پرتوش میی دشتس تان در فاز ساخامتین5-2جدول)

 سال سوم سال دوم سال اول   رشح فعالیهتا

 - - %100 زیست حمیطی -فین -مطالعات توجیه اقتصادی

 - - %100 مطالعات زیر بنایی و دسرتیس

   %100 مطالعات همندیس و طرایح همندیس)فاز مقدمایت(
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   %100 مطالعات همندیس و طرایح همندیس )فاز تمکییل(

   %100 زیرسازی و بسرتسازی، تسطیح شیب و معلیات خایک

  %20 %80 حموطه سازی و اجرای پالن اصیل

 %30 %70 - جتهزیاتهای فرآ یندی، خمازن و سازه

 %60 %40 - اتصاالت فلزی، جتهزیات تمکییل و ابزار دقیق

 %100 - - اندازی آ زمایشی و حتویل هناییتست، راه

 

 ترشحی زیرفعالیت های طرح ای پروژه به تفکیک فازبندی فوق از نظر هبداشت و سالمت جامعه حتت پوشش -2-8

 ی دشتس تان پرداخته شده است.در این قسمت به رشح فرآ یند جممتع پرتوش می

 
 

  ASAHI فرآ یند  -2-8-1

هامنطور که در هدف اجرای طرح عنوان شد، در جممتع پرتوش میی دشتس تان ماده پلمیری پیل اس تال تولید خواهد شد. برای تولید این حمصول 

ابزاییب  و تولید متیالل، اکس یداس یون از ابال لظتفرمادلئید اب غ آ یب حملول یک تولید شامل فرآ یند این اس تفاده خواهدشد. Asahiاز فرآ یند 

 عامل به عنوان متیالل از اس تفاده و اکاتلزیور شستشوی آ ب از خالص اکسانابزاییب تری فرمادلئید، غلیظ حملول از خالص اکمال اکسانتری

 د.ابشخبش می 6این واحد شامل  .ابشدمی کوپلمیریزاس یون در زجنری قطع عامل و زجنری انتقال

 تولید متیالل  -100واحد   -

 تولید فرمادلئید  -200واحد  -

 تولید تری اکسان -300واحد  -

 ابزاییب حمصول و کوپلمیریزاس یون -400واحد  -

 ابزاییب تری اکسان -500واحد   -

 بس ته بندی و آ ماده سازی حمصول -600واحد  -
 

راکتور،  3تقطریی متصل به  –رمادلئید در یک سیس مت واکنشی از واکنش اس توکیومرتی متانول و ف(: 100تولید متیالل )واحد  -2-8-1-1

 گردد. متیالل طبق فرمول زیر تولید می

 
 

شود. واحدهای راکتور اب رزین یوین % می90شود که موجب حصول متیالل اب خلوص در این فرآ یند آ زئوتروپ متیالل و متانول شکس ته می

گردد. متانول مهراه اب جراین از است و فرمادلئید از جراین برگش یت واحد تری اکسان اتمنی میاند. در این واحد تنها به متانول نیپر شده

شود. این راکتور به صورت و حملول فرمادلئید برگش یت از واحد تولید تری اکسان به داخل راکتور تزریق می R-101برگش یت از ابالی راکتور 

ابشد. دما در ابال، پاینی و وسط راکتور مبدل یوین اکتیوین اس یدی جامد مانند آ مربلیت می بسرتهای پرشده اب اکاتلیست خمصویص مانند رزین
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 V-10به خمزن E-101%  پس از عبور از مبدل 99شود. متیالل تولیدی اب خلوص گراد نگه داش ته میدرجه سانیت 95و  45، 70به ترتیب در 

 بعدی واحد به فرمادلئید تولید برای آ ن مابقی و کوپلمیریزاس یونل انتقال زجنری به واحد شود. خبشی از متیالل به عنوان عامل عامفرس تاده می 

 شود.می فرس تاده
 

 گردد:تولید می آ ب طبق فرمول زیر و فرمادلئید هوا، اکسژین اب متیالل کردن اکس ید از(: 200تولید فرمادلئید )واحد  -2-8-1-2
 

   
 آ هن، بیسموت، کبالت، مانند فلزایت خبش این در رفته باکر اکاتلیست گرید.می صورت اثبت بسرت از س تفادها اب گازی فاز در متیالل اکس یداس یون

 جذب توسط غلیظ بس یار فرمادلئید حملول تولید مشالکت از یکی % است.98 معموال متیالل تبدیل ابش ند. درصدمی نیلک و تنگسنت کروم،

-داده عبور برج از میان گاز کهآ ن از قبل راکتور پساب مشلک، این از اجتناب منظور به است. جذب برج در انخالیص هایالیه تشکیل ش مییایی،

فرمادلئید  وزین %70 حاوی حملول شود.می داده عبور شود،می نگهداری جذب برج قسمت انهتایی در که فرمادلئید آ یب حملول یک میان از شود،

حد  از بیش غلظیت اب فرمادلئید حملول فرمادلئید، جذب فرآ یند و متیالل اکس یداس یون آ ید. حاصلمی بدست از طریق تنظمی دمای خبش انهتایی برج

 به فرآ یند این در ابشد.اکسان می تری س نزت یعین بعدی مرحهل برای مزییت ابشد، بیشرت فرمادلئید غلظت هرچه .بود خواهد تئوری حالت و انتظار

 ابشد داش ته وجود جممتع داخل در نزی فرمادلئید تولید ابید واحد حامت آ ن، پیوس ته و اکیف مقادیر به دسرتیس زین و فرمادلئید ابالی خلوص امهیت حلاظ

 بر در را بیشرتی هایهزینه خود که ابشدمی دیگری جتهزیات و هادس تگاه اکرخانه، نیازمند به ورودی اولیه مواد صورت به فرمادلئید تغذیه و

های راکتور اب اکاتلزیور گردد. لوهلتولید می R-201ر این واحد، فرمادلئید در فاز خبار و از طریق یک راکتور پیوس ته داشت. از این رو د خواهد

 V-201کند. متیالل خرویج از خمزن پرشده و آ ب خنک کن از طریق پوس ته راکتور اب جذب حرارت واکنش و تولید خبار، سیس مت را خنک می

  خملوط شده ات خورایک که C-201 صورت خبار در آ مده و اب خملوط هوای اتزه ورودی و خبار برگش یت از برج حذببه  E-201 اب عبور از مبدل

شود. جراین خرویج از گراد اجنام میدرجه سانیت 290تشکیل شود. واکنش در دمای  1/1و  5شامل متیالل و اکسژین اب نسبت مویل 

-Cشود. آ ب از خبش فوقاین برج حذب عبور داده می   C-201ئید موجود در خبش حتتاین برج جذبیک الیه حملول فرمادل از میان  R-102راکتور

انهتای برج  در دما. مناید جذب را فرمادلئید خبار ات شودمی برج وارد نزی تری اکسان تولید واحد از برگش یت حملول فرمادلئیدگردد و ، تغذیه می201

 اکسان تری تولید واحد ، به T-202در خمزن سازیذخریه از پس C-102جذب  برج از انهتای راین خرویجج ابشد.می گراددرجه سانیت85 حدود

 .شودمی برگردانده برج داخل به دوابره هوا اب شدن خملوط از پس نآ   مابقی و بویلر سوخت عنوان به برج فوقاین از جراین خبشی شود.می ارسال
 

 خورنده اجنام غری اس یدی جامد اکاتلزیور اب کردن ترمیریزه واکنش فرمادلئید، از اکسانتولید تری در(: 300تولید تری اکسان )واحد  -2-8-1-3

 مبدل هایرزین نزی و (Zeolit) بتا - زئولیت مانند هازئولیت شامل هجان در اس تال پیل تولید خمتلف واحدهای گرید. اکاتلزیورهای مطرح درمی

 ابش ند.می سولفوانت هایگروه دارای اکتیوین یوین
 

 
 

گراد و درجه سانیت R-301  (120( Mixedدار )مهزندر راکتور  وزین( %70 خلوص )اب فرمادلئید تولید واحد از خرویج فرمادلئید حملول از

 اب شلک گازی حمصولگردد. تولید می پیوس ته صورت به اکسان تریدقیقه( در حضور بزنن و اکاتلزیور س یلیس و آ لومینا،  20زمان اقامت 

ارسال  V-302کننده  جدا خمزن به و شده تصفیه E-301طریق از ،جراین در موجود اکاتلزیورهای حذفبرای مرتامک شده، S-301 مبدل  از عبور

به برج  V-302شود. بزنن موجود در جراین در% به واحد تولید فرمادلئید فرس تاده می5/35به مزیان  V-302گردد. فاز آ یب موجود در خمزن می
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اب آ ب خملوط  T-303در داخل خمزن  که بوده بزنن حاصهل، متاما   مقطر گردد. جراین تفکیک خبش چهار به درآ جنا ات شودارسال می C-301تقطری 

 جدا در خمزن و شده ختلیص آ نیوین یوین مبدل رزین حاوی برج در شده، خنکگراد درجه سانیت 75ات دمای حدود  E-304مبدل  شده، در

 .شودمی ارسال پساب به حوضچه آ یب فاز و شده برگرداندهT-301 خمزن  به بزنن الیه گردند.می جدا مه جمزا از الیه 2صورت  بهV-306 نده کن 

 خملوط  T-302 اختالط خمزن در آ ب اب حاصهل جراین و شده ادغام برج، ابالی از خرویج اثنویه جراین اب C-301برج  انهتای از خرویج جراین

 C-301برج  به آ یل الیه گردد.تفکیک می الیه 2 به V-305جداکننده  ، این جراین در خمزنC-302یوین  تبادل برج در ختلیص از پس ود.شمی

 عبور از پس که بوده خالص اکسان تری هامنC-301 برج  از خرویج جراین سومنی .شودارسال می حوضچه پساب به آ یب فاز شده و برگردانده

 این به نیازی اس تال مهوپلمیر، پیل تولید برای. گرددمی ارسال کوپلمیر اس تال پیل تولید واحد به کوپلمیریزاس یون ، برایV-304زی خمزن جداسا از

 گردد.می راکتورهای پلمیریزاس یون( ارسال(اس تال  پیل تولید واحد به مس تقامی حاصهل فرمادلئید هامن و نبوده واحد
 

 تواندمی که کندزجنری معل می انتقال عامل عنوان به متیالل کوپلمیریزاس یون، مرحهل در(: 400لمیریزاس یون )واحد ابزاییب حمصول و کوپ  -2-8-1-4

 اکسانگردد. تریمی حاصهل کوپلمیرهای پایداری ابعث پلمیری هایزجنریه پایدارکردن فرآ یند مناید. قطع را پلمیری زجنریهای کوپلمیریزاس یون، طی در

و حملول بزنن و اکاتلزیور V-403، متیالل خرویج از خمزن V-402اب اکس ید اتیلن خرویج از خمزن  V-401نگهداری  خمزن از خرویج

BF3Bu2O از خمزن            V-404میکرسدر  گراددرجه سانیت 85دمای  ، درS-401   گردد. خملوط حاصهل،اثنیه خملوط می 64به مدت 

 پلمیری زجنریهای و شود کوپلمیریزه اتیلن اکس ید اب اکسانتری ات فرس تاده شده  R-401 ژاکت دارای یچهمارپ  دو اکسرتودری راکتور یک به سپس

% مونومر آ زاد  1/0درجه سانیت گراد و  70حدود  دمای ، ریز بس یار جامد ذرات شامل  R-401از  جراین خرویج گردند. پایدار متیالل، اب

اب حملول تری اتیلن آ منی رقیق شده ات اکاتلزیور مهراه آ هنا غری فعال و   T-404در داخل خمزنR-401  ابشد. ذرات کوپلمیر خرویج از راکتورمی

 شستشو T-504خمزن  داخل در آ ب اب دوابرهجدا شده،  S-402 سانرتیفوژ جداکننده توسط دوغاب از آ مده دست به حمصول سپسگرفته شود. 

 در و شده آ بگریی S-404جداکننده  توسط شود. در هنایتمی جدا آ ب، اب انخالیص مهراه دهمع S-403سانرتیفوژ  در اکملرت جداسازی از پس و

 پساب خرویج .شودمی ارسال تمکیل واحد به بندی بس ته و سازی آ ماده برای سپس گردد.می پودری و خشک اکمل بطور X-401 کن خشک

 شود. جدا اکمالا  حملول در موجود اکسان تری ات شده فرس تاده اکسان تری ابزاییب واحد ، بهS-402سانرتیفوژ  از
 

اکسان و ، به منظور ابزاییب تریT-501سازی در خمزنبعد از ذخریه S-402پساب خرویج از (: 500ابزاییب تری اکسان )واحد  -2-8-1-5

 مقادیر تمی اس ید فرمیک به برج تقطری مهراه اب C-501 برج از خرویج حتتاین جراین. گرددارسال می C-501آ منی به داخل برج تقطری اتیلتری

به برج  V-502مرتامک و از طریق خمزن   E-502، پس از عبور از مبدل C-502شود. جراین فوقاین خرویج از برج ارسال می C-502اثنویه 

 سوم برج به سپس و گرددیم جدا C-503در برج کنتاکتور  آ ن وزین % 50حملول از بزنن توسط اکسان تری گردد.ارسال می  C-503کنتاکتور

خرویج از  فوقاین جراین شود. برگردانده اس تالپیل کوپلمیر حمصول تولید واحد به و ابزاییب اکسان اکمالتریشود. فرس تاده می C-504  تقطری  

 شود.برج کنتاکتور )جداسازی جذیب( اس تفاده می در اتزه بزنن اب مهراه که بوده بزنن هامن ،C-504برج 
 

 هامن کوپلمیریزاس یون که واحد از حاصهل پودری جامد ذرات واحد این در(: 600بس ته بندی و آ ماده سازی حمصول )واحد  -2-8-1-6

 آ نیت مواد و هاپایدارکننده عنوان به هاافزودین به آ ن که درآ مده گرانول صورت به  S-601اکسرتودر توسط هستند، اس تال پیل کوپلمیرهای

 12 هایکیسه داخل در و توزین سپس شوند.می نگهداری بلند ذخریه خمازن داخل در و منتقل هوا اب سپس گرانولها د.شو می اضافه اکس یدان

 .شوندمی بندی بس ته کیلوگرمی
 

 ترشحی فرآ یند و منودار خط تولید -2-9
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 کشور که است متانول خوراك عنوان به ماده ینهممرت  اس تالپیل تولید هامنطور که ذکر شد برایتولید ماده پیل اس تال: ترشحی فرآ یند  -2-9-1

 شودمی حمسوب هجان در متانول تولیدکنندگان بزرگرتین جزو ماده این از سال در تن میلیون2 تولید ظرفیت بودن دارا اب حارض حال در ایران

 اب و فرمادلهید تبدیل به اکاتلیس یت فرآ یند یک در متانول ابتدا اکرخانه این در است. منطقه در اولیه ماده وفور طرح این برجس ته ناکت از ذلا

 شود. ارسال می مربوطه اکرخانه به اس تالپیل تولید برای %60مزیان  به تغلیظ آ ن

 خمزن ذخریه یک در و ایبدمی انتقال اکرخانه حمل به اکمیون 1260 حدود سال توسط در تن 25217 مزیان به متانولتولید فرمادلئید:  -2-9-1-1

 متانول. شودمی گرم درجه 160ات  و هدایت خمصوص گرمایشی دس تگاه به پمپ یک توسط سپس شود.می ذخریه مرتمکعب 2000 یتظرف  به

 میلمیرت 25 قطر به تیوب هزار 28 حدود دارای این راکتور شود.می راکتور وارد و خملوط درجه 160 داغ هوای متناسب مزیان اب شده تبخری

جاسازی شده است. سپس گاز فرمادلئید خرویج از راکتور وارد برج شست و شو اب  آ ن در اکس یدآ هن اکاتلیست تن 25 حدود که ابشدمی

 شود% به واحد تغلیظ فرس تاده می 60برای تغلیظ بیشرت ات غلظت  ماده شود. این% تولید می37آ ب شده و فرمادلئید مایع اب غلظت 

 شود.طه در واحد پیل اس تال ارسال می% تولیدی برای مرصف به خمزن مربو 60فرمادلئید.
 

 ابشد:های خمتلفی میاکرخانه پیل اس تال شامل قسمتاکرخانه پیل اس تال:  -2-9-1-2
 

 اکسولنیید به اکاتلیست حضور در و گالیکول اتیلن ماده اب مهراه راکتور یک درون % در 61 غلظت اب فرمادلهید :Qواحد  -2-9-1-2-1

 شود.برای فرآ یند بعدی فرس تاده می  Tاکسولنی به واحداند. ماده دیشده تبدیل اس تالپیل به مولکولها از نمیی واحد این در. شودتبدیل می
 

 اس ید % و60 فرمادلهید از مشخیص مقدار افزودن اب و وارد مربوطه راکتور به درایفیت اکسولنی دی ماده واحد این در: Tواحد  -2-9-1-2-2

 بدست ابالتری غلظت اب اکسنی تری آ جنا در و شده هدایت تقطری برج مست به راکتور از خرویج گاز  شود.د میمعدین، تری اکسنی تولی

-می بدست خالص اکسنی تری و اجنام سازی خالص معل شده، کریسالزیر هایدس تگاه وارد ابشدمی مایع بصورت که ماده این سپس آ ید.می

 ارسال کنند. بعدی واحد به واکنشی فرآ یند برای ات کنندمی اضافه ده قلیاییاکسنی ما تری به واحد این انهتایر د آ ید.
 

شود و اب افزودن ماده بواتنل واکنش مورد نظر اجنام و در وارد راکتور اکاتلیس یت می Tتری اکسنی بدست آ مده از واحد : Bواحد  -2-9-1-2-3

 شود.هنایت ماده بوتیالل خالص تولید می
 

 تولید پلمیریزاس یون واحد در اس تفاده منظور به اکاتلیست این که شودمی سازی آ ماده نیاز مورد اکاتلیست واحد این در: Cواحد  -2-9-1-2-4

 شود.می
 

 معل از پس که شوندمی کوپلمیر و ترکیب مهدیگر اب اکاتلیست جماورت در اکس یلنی دی و اکسنی تری مواد واحد این در: Yواحد   -2-9-1-2-5

 .شودمی ارسال بندیبس ته   و/ سازی گرانول/ کن خشک واحد به اس تال پیل گرانول تولید برای سازیخنیث
 

 منودار و فلودایگرام خط تولید -2-9-2

گردد لك فرآ یند شامل دو مرحهل ای مراحل تولیدی و فرآ یندی جممتع ارائه شده است. هامنطور که مالحظه می( دایگرام جعبه1-2منودار ) در

شود. مهچننی اس تال تولید میاتیلن گالیکول پیل مرحهل اول از متانول و هوای داغ، فرمادلهید هتیه شده و سپس از فرمادلهید واست. در 

 های لکیه اجزای طرح جممتع پرتوش میی دشتس تان در پیوست شامره سه ارائه شده است.فلودایگرام
 

 



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 17 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 17 of 229 

 سالمت جامعه حتت پوشش ترشحی فرآ یندها و برانمه های طرح از نظر هبداشت و-2-9

 

 اتسیسات جانیب و پروژه ای پیی ایند و اتثری آ ن بر هبداشت و سالمت جامعه حتت پوشش-2-10

 های پیی آ ینداتسیسات جانیب و پروژه -2-10

بیعی و واحد امسز نشاین، خط لوهل گاز ط خانه، خمازن، واحد تولید خبار و واحد آ تشاتسیسات جانیب این پروژه شامل کوره زابهل سوز، تصفیه

بیین شده است. در ذیل به توضیح بریخ از اتسیسات نشاین جمهز برای سایت پیشابشد. یک واحد آ تشمعکوس اب پسامند جامد و ... می

 جانیب پروژه پرداخته شده است:
 

 ل است:       ( ذی6-2مشخصات خمازن این مجموعه اب هدف اتمنی نیاز یک ماه جممتع به رشح جدول )خمازن:  -2-10-1

 مرت 10مرت و ارتفاع  20اب ابعاد سطح مقطع به قطر  مرتمکعب 2500الف( خمزن خوراک متانول به ظرفیت 

 مرت 3مرت و ارتفاع  7ابعاد سطح مقطع به قطر مرتمکعب پروژه اب  100به ظرفیت  MEGب( خمزن 

 مرت 6مرت و ارتفاع  12ابعاد سطح مقطع به قطر گاز اب  مرتمکعب برای رشایط اضطراری قطع 500ج( خمزن سوخت گازوییل به ظرفیت 

 ( مشخصات خمازن جممتع پرتوش میی دشتس تان6-2جدول )

 ابعاد نوع ساخت جحم مفید )مرتمکعب( رشح

 20*10 سقف اثبت اب بالنکت ازت معودی 2500 خمزن متانول

 7*3 سقف اثبت اب بالنکت ازت معودی MEG 100خمزن 

 12*6 سقف اثبت اب بالنکت ازت ودیمع 500 خمزن گازوییل

 

2-10-2- RO :اب پسامند جامد 

شود. آ ب خام درایفیت ( اس تفاده میROآ ب سد رییسعیل دلواری، از روش امسز معکوس) TDSدر این جممتع پرتوش میی به منظور پاینی آ وردن 

ایبد. اکهش می 25حدود  TDSو ای سه مرحهل ای، به د ROاب باکرگریی سیس مت  3000حدود  TDSمرت مکعب در سال اب  1500000به مزیان 

 گردد.% برآ ورد می90راندمان این سیس مت تصفیه در حدود 
 

 حوضچه تبخری -2-10-3

( و پساب  مرتمکعب در سال150TDS= ،18000کننده سیس مت )خنکمرت مکعب در سال(، آ ب 1500000) ROپساب حاصل از سیس مت 

مرت مکعب در سال( بعد از خروج از حوضچه خنیث سازی، به حوضچه تبخری به مساحت 10000الح )حاصل از سیس مت هتیه آ ب بدون ام

 مرت مکعب در سال خواهد بود. 200000شود. شدت تبخری در این حوضچه هکتار و جمهز به سیس مت اسپری در هوا وارد می 8
 

 خانهتصفیه -2-10-4

هز هجت تصفیه پساب صنعیت و یک پکی  تصفیه فاضالب جلن فعال هوازی هجت تصفیه خانه جم در جممتع پرتوش میی دشتس تان یک واحد تصفیه

خانه واحد تصفیه فاضالب هبداش یت پرس نل پروژه طرایح شده است. پساب انساین پس از تصفیه به مرصف آ بیاری فضای سزب خواهدرس ید.
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صنعیت جممتع پرتوش میی شامل واحد جداسازی آ ب و روغن
1

ه، تزریق هوای فرشد
2

، بسرتهای رزین pH، حوضچه خنیث سازی هجت تنظمی 

 ابشد. آ نیوین و اکتیوین می
 

 سوزکوره زابهل -2-10-5

سوز خواهد شد. قابل ذکر است که این طرح هیچ گونه فلری ندارد. در واقع در رشایط اس تارت اپ و شات دان گاز خرویج وارد کوره زابهل

ین جممتع طرایح شده است که بصورت موازی اب یکدیگر در رسویس هستند. این دو سیس مت یکی سوز بصورت موازی برای ادو کوره زابهل

 قادر به سوزاندن ضایعات مایع و سیس مت دیگر زابهل سوز ضایعات گازی هستند. 
 

 

آ وری و به کوره علکیه خبارات خرویج از لکیه سیس متهای فرآ یندی توسط یک ش بکه اجکتور مجکوره زابهل سوز پسامند گازی: -2-10-5-1

ارائه گردیده است.  4سوز گازی در پیوست شامره گردد. فلودایگرام و مشخصات لکی سیس مت زابهلسوز پسامند گازی هدایت میزابهل

 مشخصات دقیق کوره زابهل سوز پس از اجنام همندیس تفصییل توسط سازنده دس تگاه قابل ارائه خواهد بود.
 

گردد. فلودایگرام سوز پسامند مایع هدایت میآ وری به کوره زابهللکیه پسامندهای مایع از طریق ش بکه مجعند مایع: کوره زابهل سوز پسام-2-10-5-2

ارائه گردیده است. مشخصات دقیق کوره زابهل سوز پس از اجنام  4و مشخصات لکی سیس مت زابهل سوز پسامند مایع در پیوست شامره 

 قابل ارائه خواهد بود.همندیس تفصییل توسط سازنده دس تگاه 

 

 ویژگی های طرح در هر یک از گزینه ها و فازهای طرح شامل: -2-11

 مزیان پوشش سطح خدمات رساین به احاد مردم اب دیگاه هبداش یت -2-11-1

 ختمنی لکی رسمایه گذاری راییل و ارزی -2-11-2

 ابشد. اری طرح و هزینه تولید میگذهای اثبت، رسمایه در گردش، رسمایههای لکی طرح شامل هزینههزینه
 

 هزینه پرس نل، حقوق اولیه، مواد خرید چون هاییهزینه تآ منی منظور به که است ایرسمایه درگردش رسمایهرسمایه در گردش:  -2-11-2-1

 شده است. میلیون یورو برآ ورد 41/3حدود  در گردش در رسمایه طرح این برای که شودمی گرفته نظر در غریه و انرژی تآ منی
 

آ الت و جتهزیات سازی، اتسیسات، ماشنیسازی، ساخامتنهای زمنی، حموطههای اثبت طرح شامل هزینههزینههای اثبت: هزینه -2-11-2-2

 گذاری طرح ارائه شده است.های اثبت رسمایه( فهرست اکمیل از هزینه8-2ابشد. در جدول )آ زمایشگاهی و.. می

 ت رسمایه گذاری طرحهای اثب( هزینه8-2جدول)

 مبلغ )یورو( رشح
 --- زمنی

 2147323 حموطه سازی

 5594074 ساخامتن سازی

 60000000 ماشنی آ الت، جتهزیات و وسایل آ زمایشگاهی

 

                                                           
1
 API SEPRATOR 

2 DAF 
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 های اثبت رسمایه گذاری طرح( هزینه8-2ادامه جدول)

 مبلغ )یورو( رشح
 35560 اتسیسات

 108000 وسایل محل و نقل

 21000 وسایل دفرتی

 6790569 درصد اقالم ابال( 10) پیش بیین نشده

 74696553 مجع لك

 1395ماخذ: مطالعات اماکن س نجی جممتع پرتوش میی دشتس تان، رشکت پاالیش گاز خارک،                 
 

 رسمایه گذاری طرح و حنوه اتمنی منابع مایل طرح -2-11-2-3

% رسمایه متعلق به 15است که  گرفته اجنام فرض این اب مایل اتمنی به مربوط اس باتحم و است شده گرفته نظر در وام طرح این برای

 گردد. % ابیق مانده از حمل وام اتمنی می85سهامداران است و 
 

  های تولیدهزینه -2-11-2-4

 بیینپیش هایهزینه و بمیه ونگهداری، تعمری انرژی، اولیه، مواد پرس نل، حقوق هایهزینه شامل برداریهبره دوران در طرح معلیایت هایهزینه

 های تولید ساالنه پیل اس تال ارائه شده است.( فهرست اکمیل از هزینه9-2در جدول ) .ابش ندمی نشده

 (هزینه تولید ساالنه پیل اس تال9-2جدول)
 مبلغ)یورو( رشح

 7008775 هزینه مواد اولیه و بس ته بندی

 859524 هزینه حقوق و دس متزد

 374308 نرژی)آ ب، برق و سوخت(هزینه ا

 2573584 هزینه تعمریات و نگهداری

 540810 % اقالم ابال(5هزینه پیش بیین نشده تولید )

 108162 % اقالم ابال(1هزینه اداری و فروش )

 139374 هزارم رسمایه اثبت( 2هزینه بمیه اکرخانه )

 6929526 هزینه اس هتالک

 اریهزینه اس هتالک قبل از هبره برد

 درصد هزینه های قبل از هبره برداری( 20)

267115 

 18801178 مجع لك

 1395ماخذ: مطالعات اماکن س نجی جممتع پرتوش میی دشتس تان، رشکت پاالیش گاز خارک،                 

 

 

 برآ ورد خدمات هبداش یت و درماین، آ موزیش و معنوی مورد نیاز نریوی انساین -2-11-3

ابشد. نریوي متخصص توسط پامیناکر )ابتدا از بومیان منطقه و سپس از  شامل نریوهاي متخصص و غری متخصص يم نریوي انساين طرح،

گردند. در این پروژه تعداد لك نریوهاي الزم براي مراحل خمتلف فاز ساخامتين در  شهرهاي اطراف( و نریوهاي اکرگري از بومیان منطقه اتمنی يم
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 شود.  نفر پیش بیين يم 213برداری نفر و در فاز هبره 200حدود 

 

 ترشحی مرحهل آ ماده سازی و اقدامات زیربنایی و تبینی تغیری وضعیت هبداشت و سالمت جامعه حتت پوشش. 3

شـامل  3سـازي در طـرح احـداث جممتـع پرتوشـ میی دشتسـ تان، شـامل مراحـل اسـ تقرار نریوهـا، جتهـزی اکرگـاه، اجیـاد امـاکانت زیربنـاييمراحل آ مـاده

ابشـد. فعالیتهـاي دوره اسـ تقرار ماننـد خـاكربداري، تسـطیح و ، راههاي دسرتيس و ارتباطي و رسویسهاي جانيب يم 4ویسهاي تآ منی آ ب و برقرس 

هـا سازي و حصاركيش، اجیاد دپوهاي مواد و مصاحل، احداث فونداس یوهناي خمازن واحدهاي صـنعيت، احـداث اسـ تآ ماده سازي زمنی ، حموطه

اي نظری نگهبـاين، آ زمایشـگاه، دفـرت پـامیناکر، اکرفرمـا و  و نصب جتهزیات و خمازن و نظایر آ ن در این مرحهل اجنام يم گریند. مهچننی ابنیه و ساخامتهنا

توان معلیات اجرايي معـده در فـاز سـاخامتين را بـه صـورت زیـر خالصـه  مشاور نزی در حموطه جممتع پرتوش میی احداث خواهدگردید. به طور لکي يم

 منود:

 حصار كيش حموطه اطراف سایت  -

 آ الت مورد نیاز پروژه جتهزی اکرگاه شامل ساخت انبار، اتمنی نریوي انساين و ماشنی -

 سازي نقشه احداث خبشهاي خمتلف و تسطیح ارايضپیاده -

 اکانل كين، خاكربداري و خاكریزي  -

 دشتنانتقال برق از پست برق میا -

 نداحداث اکانل هدایت رواانهبا و س یل ب  -

 ها  ها و تعمریات، عایق بندي رسجوشها و عیب ایيب لوهلجوشاکري لوهل -

 بتون ریزي و احداث فونداس یون -

 احداث واحدهای فرایندی و راه اندازي و نصب سیس مت خنك كن ای كندانسور -

 نصب ژنراتورها و نصب شریآ الت كنرتيل -

   و مهچننی خمزن سوخت گازوییل MEGاحداث خمازن خوراک متانول و  -

 خانه فاضالب احداث تصفیه -

 های تعبیه شدهاجیاد فضای سزب در حمل -

 احداث خطوط انتقال آ ب و گاز -
 

 احداث و جتهزی اکرگاه -3-1

اتسیسات و جتهزیات ساخامتين اب در نظر گرفنت رشایط اقلمیي و عـوارض طبیعـي زمـنی و در پیونـد اب  هايش بكهها، در جتهزی اکرگاه، دفاتر، اکرگاه

   .اي در حمیط زیست اجیاد خنواهدكرد اخته خواهند شد. جتهزی اکرگاه ختریب معدهیكدیگر س
                                                           
3
 Infrastructure 

4
 Utility 
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 معلیات تسطیح، پاکرتایش و آ ماده سازی زمنی سایت -3-2

سازی سایت است کـه معـدات خـود پس از انتخاب سایت و متلک زمنی، گام اول در همیا ساخنت سایت پرتوش میی و رشوع معلیات اجرایی، آ ماده

بدلیل اینکـه حمـل سـایت مـورد نظـر هجـت احـداث جممتـع پرتوشـ میی دشتسـ تان در ارا ی کشـاورزی اب شود. ح و پاکرتایش زمنی آ غاز میاب تسطی

سـازی حموطـه شیب مالمی واقع گردیده است، ذلا معلیات تسطیح و پاکرتایش و آ ماده سازی سایت به سادگی قابل اجنام است. جحم معلیات آ ماده

 ابشد:به رشح جدول زیر می پرتوش میی دشتس تان
 

 ( جحم معلیات آ ماده سازی حموطه پرتوش میی دشتس تان1-3جدول)

 مقدار اکر)مرتمربع( رشح اکر
 200000 تسطیح

 9240 حصارکشی

 20000 آ سفالت و پیاده رو سازی

 50000 اجیاد فضای سزب و غریه

 1395ماخذ: اطالعات درایفیت از اکرفرما،     
 

 هاي دسرتيس جدید به صورت آ سفالته در داخل سایت و اطراف پرتوش مییاحداث جاده -3-3

د و به منظور اجیاد اماکانت و تسهیالت دسرتيس و ارتباط بنی واحدهاي خمتلف داخل سایت جممتع در فاز ساخامتين و نـزی بـراي اجیـاد امـاکن تـرد

هـزیات و دسـ تگاهها، جـاده دسـرتيس داخـيل میـان واحـدهاي خمتلـف بـرداري، تعمـریات و نگهـداري جت دسرتيس مناسب بنی واحدها در زمان هبره

احداث خواهد شد. در مرحهل خنست مراحل آ ماده سازی و خاکریزی هجت احداث جاده دسرتیس خارج  سایت و سپس شـ بکه معـابر داخـیل و 

لومرت، احداث جـاده دسـرتیس در حـداقل ممکـن کی 2/1بر اساس طرح جامنایی اتسیسات، زمنی آ ماده خواهدشد. اب توجه به وجود جاده در فاصهل 

 خواهدبود.
 

 آ التتردد ماشنی -3-4

آ الت ساخامتین هجـت پـاکرتایش، اجنـام معلیـات معـراین، تردد وسایط نقلیه هجت جاجبایی اکرگران، محل مصاحل، محل اکنکس و ... و مهچننی ماشنی

منطقـه خواهدشـد. افـزایش ترددهـا موجـب افـزایش آ لـودگی هـوا و رس و صـدا  و خاکریزی منجر به تغیری وضعیت موجود خاکربداریآ الت ماشنی

 گردد.می
 

 اتمنی مواد اولیه و منابع قرضه -3-5

شـود اتمـنی مـواد اولیـه اسـت. اتمـنی منـابع قرضـه از معـادن دارای جمـوز صـورت از هممرتین مواردی که منجر به تغیری و ختریب حمیط زیسـت مـی

 خواهدگرفت.
 

 كين و حتكمی پیي و ...س نگربداري، پیي اري، خاكریزي، خاكربد -3-6

هزارمرتمکعـب(  100سطح زمنی سایت مسطح بوده و عاري از پس يت و بلندهياي طبیعي است و ذلا جحم معلیات خایک در حـداقل ممکـن )حـدودا 

 خواهدبود. 

 هاي اداری و اقامتگاهیتمپ -3-7
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ی موقت هستند، هجت سکونت اکرکنان سایت در فاز ساخامتین در حمدوده بالفصل اجیاد خواهد هاهاي دامئي و غریدامئی که شامل تمپسکونتگاه

 شد. 
 

 جممتع پرتوش میی دشتس تان اتسیسات و جتهزیات واحدهاي فرآ یندي نصب جتهزیات اصیل، -3-8

گـردد ویل  و ختریـب حمـیط زیسـت مـیگردند. بدهییی است لکیه ساخت و سازها منجـر بـه تغیـریدر این مرحهل جتهزیات اصیل احداث و نصب می

هــاي واحــدهاي تولیــدي جممتــع بــر روي اثــرات ایــن اتسیســات از حمــدوده بالفصــل جتــاوز خنواهــدکرد. در ایــن مــرحهل جتهــزیات، خمــازن و دســ تگاه

ابشـد. بطوریکـه ايص يمگردند. این معلیات بـه سـبب تنـوع و گسـرتدگي فرآ ینـدها داراي رشایـط و ویژگیهـاي خـفونداس یوهناي تعبیه شده نصب يم

هاي خمتلف از قبیل ابرگریي، محل و نقل و ابرگذاري، آ ماده سازي، نصب و راه انـدازي جتهـزیات الکـرتیيك، ماکنـیيك و معلیات گوانگوين در زمینه

اجـرايي نصـب خواهنـد  هـايهـاي فرآ ینـدهاي خمتلـف بـرروي شـالوده و مطـابق نقشـهها، لوهلگرید. خمازن، جتهزیات، دس تگاه اتسیسايت صورت يم

هـايي ها، شریآ الت و قطعات فلـزي اب روشـهاي معمـول زنـگ زدايي شـده و اب اسـ تفاده از عـایقگردید. در این مرحهل لکیه جتهزیات فلزي نظری لوهل

اب جوشـاکري ای اب شـوند. در مـرحهل بعـد، اتصـاالت نصـب شـده مانند رنگ اپوكيس و عایقهای مناسب دیگر )بعنوان عایق حـراريت(، عـایقاکري يم

شوند، حتت آ زمایشـات كیفـي و رادیـوگرار قـرار گرفتـه و ابزريس  ها و جتهزیايت كه جوشاکري يم گردند. لوهل ها به یكدیگر متصل يم اس تفاده از فلن 

 د شد. شوند. اب توجه به رشایط حمیطي منطقه، جتهزیات زیرزمیين اب سیس مت حفاظت اکتدیك در مقابل خوردگي حمافظت خواهيم

گردنـد. بـرا از اکانلها و خطوط لوهل انتقال مواد اولیه، حمصوالت، یوتیلیيت و مهچننی پساهبا و مواد دور ریز نزی در این مرحهل احداث و نصب يم

 هـاي یـوتیلیيت و خـطخطـوط رسویـس (Flare)ها عبارتند از: خطوط لوهل ورود و خروج آ ب خنک کننده، حمصول، خـرويج مشـعل این ش بکه

هايي از خطوط لوهل هجت اجیاد ارتباط مورد نیاز بنی واحدهاي خمتلف فرایندي در داخل جممتـع نـزی لوهل خوراک واحدهاي فرآ یندي. مهچننی ش بکه

ط گردنـد. خطـو هاي انتقال مواد بنی واحدها و ای ارتباطـات خـاريج جممتـع نصـب يم ها و ش بکهگردد. مهچننی در این مرحهل لوهلاحداث و نصب يم

نصب شـده و ای بـه روش زیـرزمیين اجـرا گردنـد. پایـپ رکهـا قاهبـاي  (Pipe Rack)هاي خمصوص ها ممکن است بصورت هوايي و بر روي پایهلوهل

گردنـد. در مـواردي کـه خطـوط لـوهل بصـورت ابش ند که بر روي فونداسـ یوهنا نصـب و اجـرا يمخبصويص از نوع فوالدي )ای بعضا بتين مسلح( يم

مـرت خنواهـد  4/1هـا تمـرت از گرید. معق خـاک روي لـوهل شوند، معلیات عایقاکري و اجیاد سپرهاي حمافظيت )بتين(، اجنام يمعبور داده يمزیرزمیين 

هـا جوشـاکري شـده و پـس از عـایقاکري در اکانل بود. براي این منظور الزم است اکانلهايي هجت اس تقرار لوهل حفـر گـردد. در مراحـل بعـدي لـوهل

 شود.شوند. در هنایت اتسیسات اصیل نظری واحدهای فرآ یندی احداث میشده قرار داده يمآ ماده 
 

 آ وری و هدایت رواانهبا و س یل بنداحداث اکانل مجع -3-9

ه ابران بـه خـارج از حموطـ آ وری آ هبای سطحی در حموطه و اطراف سایت هجت هدایت رواانهبای حاصل از ابرشدر این مرحهل احداث اکانل مجع

 صورت خواهد گرفت. 

 توسعه فضای سزب -3-10

% 25شوند، توسعه فضای سزب به نسبت حداقل های ساخامتین که موجب تغیری و دخل و ترصف در وضعیت حمیط زیست میعالوه بر فعالیت

یاهی سازگار اب رشایط های گ مساحت بالفصل سایت، از مجهل مواردی است که چهره منطقه را دگرگون خواهد ساخت. بنابراین اکشت گونه

 21هکتار از  4اکری و توسعه فضای سزب درخیت در پریامون جممتع رضوری است. در این طرح حدودا بومی منطقه، تقویت پوشش گیاهی، هنال

 د.کنهکتار عرصه سایت جممتع پرتوش میی دشتس تان تبدیل به فضای سزب خواهد شد. این قسمت تغیری خمریب در حمیط زیست اجیاد منی
 

 اس تقرار و نصب اتسیسات جانیب جممتع پرتوش میی -3-11



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 23 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 23 of 229 

اب پسامند  ROخانه و سیس مت آ وری پساب و تصفیهنشاين، سیس مت مجعآ تش و امیين سیس متسپس نوبت به احداث و نصب جتهزیات جانیب نظری 

اوز خنواهدکرد. اما احداث خطوط لوهل انتقال آ ب رسد. اثرات خمرب ساخت و سازهای اتسیسات جانیب نزی از حمدوده بالفصل جتو ... می جامد

اب توجه به فاصهل حمل احداث سایت پرتوش میی دشتس تان از خط انتقال گاز و مهچننی  و گاز اثرایت در حمدوده مس تقمی بر جای خواهد گذاشت.

 ابشد. لوهل انتقال گاز و آ ب الزامی می از حمل اتمنی آ ب مورد نیاز  )اکانل انتقال آ ب سد رییسعیل دلواری( در فاز ساخت، احداث خطوط
 

 خط انتقال گاز از خط ششم رسارسی به سایت پرتوش میی دشتس تان -3-11-1

شوند شامل مسریاییب، اعامل حرامی طرح، تسطیح و پاکرتایش، مسریسازی ریزفعالیهتای خط لوهل انتقال گاز که منجر به ختریب حمیط زیست می

ها گذاری، جوشاکری، خاکریزی و آ زمایش لوهلها از اکرخانه به حمل طرح، لوهلداری و حفر اکانل، محل لوهلو توسعه جاده دسرتیس، خاکرب 

کیلومرت نیازمند مطالعات ارزاییب زیست حمیطی در قالب گزارش مس تقل و 2است. بدهيیی است احداث خط لوهل گاز به حمل سایت به طول  

 جداگانه است.
 

 اکانل سد رییسعیل دلواری به سایت پرتوش میی دشتس تانخط انتقال آ ب از  -3-11-2

ها از اکرخانه به احداث خط لوهل انتقال آ ب شامل تسطیح و پاکرتایش، مسریسازی و توسعه جاده دسرتیس، خاکربداری و حفر اکانل، محل لوهل

مسری خط لوهل آ ب به ترتیب طویل معادل  1ره شام ابشد. در خصوص گزینهها میحمل طرح، لوهل گذاری، جوشاکری، خاکریزی و آ زمایش لوهل

کیلومرت  28کیلومرت خواهد داشت که از ارا ی کشاورزی متعددی عبور خواهد کرد، در حایل که گزینه شامره دو )گزینه منتخب( به طول 44

هيیی است احداث خط لوهل مسری بس یار مناس برتی داش ته و ختریب تمرتی در حمیط زیست خبصوص ارا ی کشاورزی اجیاد خواهد کرد. بد

کیلومرت نیازمند مطالعات ارزاییب زیست حمیطی در قالب گزارش مس تقل و  28هجت انتقال آ ب از سد رییسعیل دلواری به حمل سایت به طول 

 صه منود:توان معلیات اجرايي معده در فاز ساخامتين هجت احداث خط لوهل انتقال آ ب را به صورت زیر خال يم به طور لکیجداگانه است. 
 

 

 

گذاري و در منظور لوهلمعلیات خایک در فاز ساخامتين خط انتقال آ ب، شامل حفاري اکانل به گذاری:خاكربداري و خاكریزي و لوهل -3-11-2-1

 نظری هاي فاز ساخامتينابشد. فعالیتمرت مکعب می   5000ابشد. برآ ورد اولیه جحم معلیات خایک در حدود هنایت پوشاندن خط لوهل می

خاکربداري، خاکریزي و تسطیح و ... هر یک به نوبه خود منجر به آ لودگي صويت و آ لودگي هوا خواهد شد. البته معده مشلک آ لودگي هوا و 

 ابشد. آ لودگي هوا معدات بصورت گرد و غبار و انيش از جحم زاید معلیات خايک در منطقه خواهد بود. صدا مربوط به فاز ساخامتین يم
 

 محل و پیاده منودن لوهل هاي خمصوص انتقال آ ب از اکرخانه به مسری اجراي طرح -3-11-2-2

هاي اصيل اب رعایت ضوابط راهامنيئ و رانندگي كشور از طریق محل و نقل های مذکور از منابع داخیل کشور تآ منی شده و از طریق جادهلوهل

 اي به حمل احداث خط لوهل، انتقال داده خواهد شد. جاده
 

های دسرتیس موجود هجت عدم پاکرتایش و اکهش اثرات طرح بر در طرح فوق اماکن اس تفاده از جاده: احداث جاده دسرتیس -3-11-2-3

انپذیري بر فرسایش خاک، ختریب تواند اثرات اجتنابحمیط زیست در اولویت است. درصورت نیاز به احداث جاده دسرتیس، این امر      می

آ الت راهسازی عالوه بر مرصف های سطحی و قطع پوشش گیاهی از خود به جا بگذارد. فعالیت ماشنیالگوی جراین رواانبزیس تگاه، تغیری 

 ابش ند.منابع و انرژی، دارای تبعات آ الیندگی صدا و هوا نزی می
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ل اجنام خواهد گردید. در زیر هر شاخه لوهل ها پس از تسطیح ابند معلیات ساخامتين و حفر اکان: ریسه كردن لوهلهاریسه کردن لوهل -3-11-2-4

هاي پر از اکه س بوس، خاك اره، پوشال، چوب و ... اس تفاده خواهد شد، دو عدد پش ته خايک اب ارتفاع مناسب احداث و روي آ هنا از كیسه

 ابشد.بطوریكه لوهل از زمنی ارتفاع مناس يب داش ته و هیچگاه سطح لوهل ای عایق آ ن اب زمنی ارتباط نداش ته 
 

ها و اتصاالت، شریها، اتصاالت هنايي گرید. لکیه جوشاکري لوهلها اجنام يماجنام معل جوشاکري مبنظور متصل منودن لوهلجوشاکري:  -3-11-2-5

 .توسط پامیناکر ارائه و به اتئید همندس ای مناینده او رس یده اجنام خواهد شد API-1104هاي خمصوص که براساس اس تاندارد طبق روش
 

بردار حامت تست هیدرواس تاتیک معلیايت است که در انتهاي فاز ساخامتين و قبل از حتویل به هبرهتست هیدرواس تاتیک خط لوهل:  -3-11-2-6

این امر موجب آ لودگي آ ب به شود. گرید. در این معلیات لك خط لوهل اب آ ب پر شده و از این طریق هجت عدم نشت، تست يمصورت يم

شود. الزم به ذکر است پساب تست هزار مرتمکعب آ ب خواهدشد که هجت تست هر خبش خط لوهل اس تفاده می 2000مزیان 

 ابشد.ها میهیدرواس تاتیک فاقد آ لودگی است و قابل ختلیه به حمیط ای اس تفاده جمدد برای کشاورزی ای قابل فروش به شهرداری
 

 

 معلیات در هر یک از گزینه ها و فازهای طرحآ الینده ها و پسامندهای تولید شده طی فرآ یند و . 4

  ها و پسامندهاي همم تولید شده طی فرآ یند و معلیات مرتبط اب طرحآ الینده -4
 ها و پسامندهاي همم انیش از طرحآ الینده -4-1

اندازي هاي نصب و راه فعالیت آ الت ساخامتین، محل و نقل مواد و مصاحل، ساخت اتسیسات جانیب خاکربداری و خاکریزی،تردد و فعالیت ماشنی

ی دشتس تان، جتهزیات، دپو و دفع زایدات ساخامتین و مهچننی به اکر بردن احامتيل مواد ش مییايي در در اثر فعالیهتای ساخامتین پروژه جممتع پرتوش می

کنند كه براي دفع آ هنا ابیس يت الب تولید میزابهل و فاض  ساز،  و های متعددی را تولید خواهدکرد. مهچننی پرس نل شاغل در مراحل ساخت آ الینده

چه برا از انواع آ ن نظری مواد زائد جامد و ای پساهباي انساين  ها، گر حمیطي آ الینده خصوص آ اثر زیست  گرید. در ریزي حصیح صورت  برانمه

ابشد. در این فصل  دوره اثرگذاري آ هنا نزی كواته يم استبدهيیی توانند در جحم زاید تولید شوند، لیكن تولید و انتشار آ هنا اکمال مقطعي بوده و  يم

 های انیش از طرح پرداخته شده است.به تفصیل به توضیح آ الیندگی وضع موجود و آ الینده
 

 آ لودگی هوا -4-1-1

 آ لودگی هوا در وضعیت موجود -4-1-1-1

در وضع موجود به دلیل عدم وجود صنایع و مراکز مجعییت، طبیعی  دهد که کیفیت هوای منطقهابزدیدهای میداین به معل آ مده از منطقه نشان می

بودن منطقه و اکربری معده کشاورزی دمی در حمدوده اثرات مس تقمی طرح از کیفیت مناس یب برخودار است. عالوه بر کشاورزی که فعالیت اصیل 

( 1-4در جدول ) یک حمل برداشت شن و ماسه اشاره کرد.واحد مرغداری و  2توان به های موجود در منطقه میمنطقه است از دیگر فعالیت

 گریی هوا ارائه گردیده است.برداری و اندازهلیست نقاط منونه
 

 لیست نقاط منونه برداري و اندازه گریي هوا ( 1-4جدول )

 مالحظات کد ایس تگاه خمتصات جغرافیايي و ارتفاع حمل منونه برداري نوع منبع ردیف
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1 

 هوا و صوت

ه بالفصل پرتوش میی حمدود

 دشتس تان

506652 

3253357 

 مرت44

S گریي اب دس تگاههاي پراتبل طي دو روز متوايل اجنام شد .اندازه 

 روس تاي بنه حاج غالم 2

510230.28 

292417.36 

 مرت 31

 

 

R گریي اب دس تگاههاي پراتبل طي دو روز متوايل اجنام شد .اندازه 

 96هاي منطقه ش باناکره، اردیهبشت برداريمنونهماخذ: آ رین فن آ زما، آ زمایشات و 
 

-دهد که مزیان ازن، کربنو گازها و خبارات به معل آ مد. آ انلزی گازهاي موجود نشان   يم (PM10)آ زمایشها در دو زمان متفاوت هجت ذرات معلق 

 ی آ زاد ایران است. اکس یدنیرتوژن در حد جماز و تمرت از اس تانداردهای هوااکس یدگوگرد و ديمونواکس ید، دي
 ( نتاجي اندازه گریي گرد و غبار حمیطي پرتوش میی دشتس تان2-4جدول )

 واحد عنوان آ زمایش ردیف
 نتیجه

 انم دس تگاه حمل اجنام آ زمایش
PM 10 PM 2.5 

1 
µg/m ذرات معلق حمیطي

3 
9 7 S 

SKC Pump 
2 6 7 R 

 96اي منطقه ش باناکره، اردیهبشت هبرداريماخذ: آ رین فن آ زما، آ زمایشات و منونه
 

 تکرار آ زمایش -( نتاجي اندازه گریي گرد و غبار حمیطي پرتوش میی دشتس تان 2-4ادامه جدول )

 واحد عنوان آ زمایش ردیف
 نتیجه

 انم دس تگاه حمل اجنام آ زمایش
PM 10 PM 2.5 

1 
µg/m ذرات معلق حمیطي

3 
8 7 S 

SKC Pump 
2 6 6 R 

 96منطقه ش باناکره، اردیهبشت  هايبرداريفن آ زما، آ زمایشات و منونهماخذ: آ رین 

 ( نتاجي آ انلزی گازهاي حمیطي پروژه پرتوش میی دشتس تان3-4جدول)

 حمل اجنام آ زمایش ردیف
CO 

(ppm) 
NO 

(ppm) 
NO2 
(ppm) 

O3 
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

H2S 
(ppm) 

NMHC 
(ppm) 

1 S 8/1 01/0 01/0 04/0 001/0 0 0 

2 R 2/2 01/0 01/0 03/0 001/0 0 0 

 96هاي منطقه ش باناکره، اردیهبشت برداريماخذ: آ رین فن آ زما، آ زمایشات و منونه

 تکرار -( نتاجي آ انلزی گازهاي حمیطي پروژه پرتوش میی دشتس تان 3-4ادامه جدول)

 حمل اجنام آ زمایش ردیف
CO 

(ppm) 
NO 

(ppm) 
NO2 
(ppm) 

O3 
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

H2S 
(ppm) 

NMHC 
(ppm) 

1 S 9/1 01/0 01/0 04/0 001/0 0 0 

2 R 1/2 01/0 01/0 04/0 001/0 0 0 

 96هاي منطقه ش باناکره، اردیهبشت برداريماخذ: آ رین فن آ زما، آ زمایشات و منونه
 
 

 

 
 

 ابر تکرار نتاجي مشابه( 2( نتاجي آ انلزی گازهاي حمیطي پروژه پرتوش میی دشتس تان )4-4جدول )



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 26 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 26 of 229 

 جنام آ زمایشحمل ا ردیف
VOCs 
(ppm) 

Benzene 
(ppm) 

Toluene 
(ppm) 

Ethylbenzene 
(ppm) 

Xylenes 
(ppm) 

1 S 0 0 0 0 0 

2 R 0 0 0 0 0 

 96هاي منطقه ش باناکره، اردیهبشت برداريماخذ: آ رین فن آ زما، آ زمایشات و منونه

 

 

 

 

 آ لودگی هوا انیش از طرح در آ ینده -4-1-1-2

 ینفاز ساخامت -4-1-1-2-1

هـاي مربـوط بـه  و غبار انيش از خاكربداري و خاكریزي، آ ماده سازي و تسـطیح ارايض، فعالیت شامل گرد  هاي هوا در فاز ساخامتين، معداتا  آ الینده

خت و ابشـ ند. ذرات معلـق انيش از معلیـات سـا كيش، دپو و دفع زایـدات سـاخامتین يمها، جتهزیات و ادوات جانيب در خاك و فنسگاهنصب تكیه

تواند مشالکيت را از مجهل مشـالکت تنفيسـ و بینـايي در افـراد جمـاور  ابش ند. این ذرات معلق يم يم (PM10) میكرومرت 10ساز داراي قطر تمرت از 

دیگـر اجیاد مناید. لیكن الزم بذكر است این ذرات پس از مديت تـه نشـنی و از هـواي منطقـه حـذف خواهنـد شـد. از منـابع  هاي مذكور منطقه حمل

 Diesel Particulate Matter (DPM)گردد و حتت عنوان  میكرومرت، ذرايت است كه از موتورهاي دیزيل منترش يم 10ذرات معلق داراي قطر تمرت از 

توانـد  ابشد كه تركیب آ هنـا اب یكـدیگر و اب سـایر ذرات معلـق، يم دوده، ذرات سولفات و س یلیاکت يم  گردد. این ذرات شامل خاكسرت، ش ناخته يم

سبب اجیاد تركیبات مسي در امتسـفر گـردد. ایـن امـر خطـرات زایدي را بـراي سـالميت افـراد مسـ تقر در اطـراف سـایت سـاخامتين دارد. از دیگـر 

و  COو  NOX ،CO2آ الت سـاخامتين نظـری  تـوان بـه گازهـاي خـرويج از اگـزوز ماشـنی آ الت ساخامتين يم هاي انيش از تردد و فعالیت ماشنی آ الینده

آ الت مورد اس تفاده در فـاز سـاخامتين ماننـد بـودلوزر، لـودر، جرثقیـل و سـایر ماشـنی  هیدروكربورهاي نسوخته اشاره منود. اب توجه به اینكه ماشنی

( 5-4جـدول شـامره )گـردد.  منایند، در خرويج اگزوز آ هنـا، اكسـ یدهاي گـوگرد نـزی مشـاهده يم طور معده، از سوخت گازوئیل اس تفاده يم آ الت به

 دهد.يم نشان اندازي راه و ساخت مرحهل در را یك هر اب مرتبط آ الینده تركیبات و فعالیت نزی و هوا آ الینده انتشار منابع معده

 ( منابع آ الینده هوا، فعالیتها و ترکیبات آ الینده در مرحهل ساخت و راه اندازي5-4جدول )

 ترکیبات منبع فعالیت

 CO2,,CO,NOx,SO2,PM تورهاانتشار در دیزل ژنرا تولید برق

 PM حرکت خودروها و معلیات خايک گرد و غبار

 VOCs اتنکهاي ذخریه سوخت ختلیه به امتسفر

 CO2,,CO,NOx,SO2,PM ماشنی آ الت راهسازي اگزاست

 CO2,,CO,NOx,SO2,PM, VOCs جوشاکري، رنگ اکري، شن پايش و ... احداث تمپ

 

 برداریفاز هبره -4-1-1-2-2

ترکیبـات آ یل فـرار، ترکیبـات هیـدروکربین انیش از   CO, NOx, SO2برداري جممتع پرتوش میی دشتسـ تان منـابع آ الینـده هـوا معـدات شـاملمان هبرهدر ز 

زابهل هـا بـه کـوره رمغ هـدایت لکیـه آ الینـدهابشـد. عـیلسـوز     مـیاحرتاق مواد اولیه و خبارات خمازن، بویلرها و معدات انیش از خرویج کـوره زابهل

از جتهزیات و لکیه اتصاالت در این جممتع اگرچه به مقدار مک وجود دارد، موجب اجیاد آ لودگی در حمیط و افزایش مـزیان  VOCسوز، انتشار آ الینده 

ط اب طـرح نظـری هـای جـانیب مـرتبهای انیش از فرآ یندهای پرتوشـ میی، فعالیـتاذلکر خواهدشد. عالوه بر آ الیندههای    فوقسطح و انتشار آ الینده
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ها خواهد شد کـه بـدلیل جحـم پـاینی آ الت در جممتع نزی موجب اجیاد آ لودگی و انتشار آ الیندهمحل و نقل مواد اولیه و انتقال حمصوالت و تردد ماشنی

ی هیدروکربنهای آ یل فرار، بـه آ ورکهاب هجت مجع ابشد. مضنا اس تفاده از طرحها انچزی میفعالیتها اتثری انیش از این خبش در قیاس اب خرویج کوره

 ابشد.روش کرین فعال و غشا در دست برریس و طرایح می
 

 مدلسازی انتشار آ لودگی هوا در جممتع پرتوش میی دشتس تان -4-1-1-2-2-1

 ارائه شده است. 7نتاجي مدلسازی این جممتع پرتوش میی در پیوست شامره 
 

 آ لودگی صویت-4-1-2

 ت موجودآ لودگی صویت در وضعی -4-1-2-1

هـای گسـرتده و حایک از عدم وجود آ لودگی صویت شدید در حمدوده مطالعایت بعلت عدم وجود هپنههای صورت گرفته در حمدوده طرح برداریمنونه

روسـ تاهای  هاست. اب توجه به عدم توسعه صنعیت منابع مودل آ لودگی صویت وجود ندارند و ذلا این آ لودگی تنهـا درفعال صنعیت در حوایل سکونتگاه

 های شهری مصداق دارد.های اصیل و حمیطجماور جاده
 

 آ لودگی صویت انیش از طرح در آ ینده -4-1-2-2

 تولید شده، موقت نویز معده خبش است. مهراه نویز تولید اب انپذیر اجتناب ايگونه به خمتلف مراحل در طرح اجرايفاز ساخامتین:  -4-1-2-2-1

 از: عبارتند نویز مودل منابع ساخت دوره در است. مقطعي ساخت( و دوره در خصوص )به
 

 مانند ساخامتين و...، معلیات میكرس جرثقیل، مانند ساخامتين آ الت ماشنی موقت، اکركرد دیزيل س نگنی، ژنراتورهاي آ التماشنی حركت

 خاكریزي، جتهزی اکرگاه، جوشاکری و محل و نقل مواد اولیه و خاكربداري
 

آ الت  ابش ند. حدود جمـاز توصـیه شـده بـراي ماشـنی ترین عوامل آ لودگي صويت يم آ الت محل و نقل از معده هاي فوق، فعالیت ماشنی از میان فعالیت

آ الت و مهچننی عدم توجه به اس تانداردهاي صويت، در  ابشد. ويل در صورت فرسوده بودن ماشنی يم dB 90-75مرتي بنی  15ساخامتين در فاصهل 

آ اليت نظری بودلوزر، بیل ماکنیيك، لودر، گریدر و انواع خمتلف اکمیوهناي تمپريس و غـریه، مـزیان صـداي اجیـاد شـده ابالتـر از  نینتیجه فعالیت ماش

-ماشـنی ایـن جتمعـي صـداي اثـر امـا كرد، خنواهند اجیاد نویز تولید اب ارتباط در ايمعده مشلک تنهايي به منابع این از یك ابشد. هیچ مقدار فوق يم

های اکهش آ لودگی صویت و عدم اس تفاده از ماشنی آ الت فرسـوده تبعـات منفـی ایـن آ لـودگی گریی از روشابشد. اب هبره سازمشلک تواندمی آ الت

 شود.صویت ات حد زایدی کنرتل می
 

 برداریفاز هبره -4-1-2-2-2

خاص سبب تولید رس و صدا خواهـد شـد. مهچنـنی تمپرسـورها و برداري فعالیتهای انيش از معلكرد کوره زابهل سوز در مواقعي  در طول دوره هبره

 ابش ند.آ الت محل مواد اولیه و انتقال مواد تولیدي نزی از مجهل منابع معده و دامئي تولید رسوصدا در حمل جممتع پرتوش میی يمتردد ماشنی

 

 
 

   پسامند -4-1-3

 پسامند در وضعیت موجود -4-1-3-1

ابشد ابشد. این مواد معدات مواد زائد خانگی میعایت طرح، مواد زائد شامل لکیه مواد زائد تولیدی در روس تاها میدر حال حارض در حمدوده مطال
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ایبد. این مراکز دفن موقت به های دفن موقت روس تاها انتقال میآ وری گردیده و به حملای یک ات دو ابر مجعها هفتهتوسط دهیاریکه بعضا 

ها سوزانده ابشد. در این مرکز دفن موقت، گاهی زابهلراف سایت پرتوش میی دشتس تان، در کنار مزارع کشاورزی میگفته اهایل روس تاهای اط

 شود. می
 

 پسامند انیش از طرح در آ ینده  -4-1-3-1

 فاز ساخامتین -4-1-3-1-1

 ابشد:پسامندهای دوران ساخت برشح ذیل می

 ت تسطیح هجت اجیاد س یل بند اطراف زمنی باکر خواهد رفت.هرگونه خاک حاصل از معلیا پسامندهای خایک: -1

ریزی و ... اب توجه به اینکه ختریب ساخامتن ندارمی خناهل ساخامتین در حداقل خود و حاصل از ساخت و ساز، معلیات بنتهای ساخامتین: خناهل -2

پخش دفع های ذیربط و اب هامهنگی اب شهرداری آ بارگانخواهد بود. هرگونه خناهل ساخامتین، در صورت وجود، در حمل تعینی شده توسط 

 خواهد گردید.

( ارائه شده 6-4آ وری و بفروش خواهد رس ید. مشخصات پسامندهای فاز ساخامتین در جدول)مصاحل فلزی مازاد مجعمصاحل فلزی مازاد:  -3

 است.
 

 ( مشخصات پسامندهای فاز ساخامتین6-4جدول)
 ت و حنوه مدیریتمالحظا مقدار)مرتمکعب( ماده

 100.000 خاک حاصل از معلیات خاکربداری
هجت اجیاد س یل بند اطراف زمنی باکر خواهد رفت و خاک 

 ماند.مازادی بر جای منی

 مقادیر بس یار جزیی های ساخامتینخناهل
اب هامهنگی شهرداری آ ب پخش به ماکن تعینی شده منتقل و 

 گردد.دفع می

 رسد.مجع آ وری شده و به فروش می جزییمقادیر  مصاحل فلزی مازاد

 - 100.000 مجموع

 

 فاز هبره برداری -4-1-3-1-2

ابشد که مشخصات و  روش دفع  هریک برداری شامل پسامندهای فرآ یندی فاز گازی و پسامندهای فرآ یندی فاز مایع میپسامندهای فاز هبره

 ابشد:برشح ذیل می

 ( ارائه گردیده است:7-4) دولدر ج ، قبل از فرآ وری هجت دفعامند فرآ یندی فاز گازی: مشخصات پسپسامند فرآ یندی فاز گازی -1

 

 
 ( مشخصات پسامند فرآ یندی فاز گازی قبل از فرآ وری هجت دفع 7-4جدول )

 درصد وزین)%( مقدار )کیلوگرم بر ساعت( ترکیبات

 5/5 1/124 تری اکسان

 36/5 121 فرمادلهید

 54/0 1/12 بزنن

 04/0 1 متانول

Air 2000 57/88 



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 29 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 29 of 229 

 100 2/2258 مجموع

   

   

   

   

 1395ماخذ: اطالعات درایفیت از اکرفرمای طرح، 
 

پسامندهای فاز گازی اشاره شده در جدول فوق حاصل از مراحل خمتلف فرآ یندی بوده که به منظور عدم انتشار در امتسفر اب اس تفاده از 

Conveying Air  تعبیه شده در هر قسمت به مدار مجعو از طریق اجکتورهای( آ وریCollector پسامندهای گازی هدایت شده و به کوره )

(، هجت Nitrogen Blanket)نزی علریمغ دارا بودن بالنکت ازت  MEGگردد. خمزن ذخریه متانول و زابهل سوز پسامندهای گازی ارسال می

 ابشد. آ وری پسامندهای گازی متصل میسفر، به مدار مجعپیشگریی از احامتل ورود خبارات مواد ذخریه شده در امت 
 

 ( مشخصات پسامند گازی جممتع پرتوش میی دشتس تان8-4جدول )

 درصد وزین)%( مقدار )کیلوگرم بر ساعت( ترکیبات

CO2 29/401 838/16 

H2O 36/282 848/11 

N2 28/1535 423/64 

O2 22/164 891/6 

 100 15/2383 مجع لك

  ppm هاآ الینده

NOX تمی تمرت از حد جماز  

SOX تمی تمرت از حد جماز  

  تمی تمرت از حد جماز ---

 1395ماخذ: اطالعات درایفیت از اکرفرمای طرح،          
 
 

 

 ابشد:برشح جدول ذیل می مشخصات پسامند فرآ یندی فاز مایع، قبل از فرآ وری هجت دفعپسامند فرآ یندی فاز مایع:  -2 
 ( مشخصات پسامند فرآ یندی فاز مایع قبل از فرآ وری هجت دفع9-4جدول )

 درصد وزین)%(  مقدار )کیلوگرم بر ساعت( ترکیبات

 23/0 42/0 فرمادلهید

 4/3 22/6 آ ب

 8/45 7/83 متانول

 6/34 2/63 متیل فرمات

 9/3 13/7 بزنن

 07/12 06/22 تری اکسان

 100 8/182 مجموع

 1395اکرفرمای طرح،ماخذ: اطالعات درایفیت از 
           

آ وری پساب پسامندهای فاز مایع اشاره شده در جدول فوق حاصل از مراحل خمتلف فرآ یندی بوده که مبنظور عدم ختلیه در حمیط وارد ش بکه مجع
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 د.گرد( پسامند فرآ یندی مایع هدایت میIncineratorفرآ یندی مایع شده و پس از تبخری اولیه به کوره زابهل سوز )
 ( مشخصات پسامندهای مایع جممتع پرتوش میی دشتس تان10-4جدول )

 درصد وزین)%(  مقدار )کیلوگرم بر ساعت( ترکیبات

CO2 5/264 9/15 

H2O 5/246 8/14 

N2 1064 1/64 

O2 4/81 9/4 

 100 1658 مجع لك

  ppm هاآ الینده

NOX تمی تمرت از حد جماز  

SOX تمی تمرت از حد جماز  

  تمی تمرت از حد جماز ---

 1395ماخذ: اطالعات درایفیت از اکرفرمای طرح،
 

 :ریز پسامندهای تولید شده در لك فرآ یند 

ست. كاتالیست ه اگرفته شدن در  نظر مولیبد -هنآ  كسید اكاتالیست ي لدئید بر مبنام آ  حاضر تولید فرل حادر اکاتلیست تولید فرمادلئید:-1

محیط ن حفاظت مازتائید سارد حي موابا طرمرکز دفن پسامند ویژه  در یك در عمر مفید ن پایااز پس ، تن در سال 16ر به مزیان مزبو

ه ندزكاتالیست به سال ساارید. دهد گرافن خودسایت( رج خلیا خا)در دایست زمحیط ن مازتوسط ساه محل تعیین شدو در یست ز

ه كاتالیست نقرده از ستفااست اكر ن ذشایااست. سي رست بردر دع كاتالیست فدبه ز نیاون خرید كاتالیست نو بدن و یافت مولیبدزجهت با

جهت کهنه به سازنده، كاتالیست ل سااربا توجه به ه كاتالیست نقري گیرربكارت  صودر كه ابشد میمد نظر      ي گزینه هاو جزن نیز كماكا

تن  16فع ن و دمولیبد -هنيآ  كاتالیست ده از ستفارت اصودر حتي ن حال د. اب ایهد بوافع كاتالیست منتفي خودتعویض با كاتالیست نو مسئله 

 د.  هد بواساله تولید كافي خو20دوره جهت   m3 100كثر ابا حجم حد Fill Landل، یک سادر كاتالیست 
 

اب ابشد. این پساب کیلوگرم در ساعت می 4212مزیان پساب صنعیت تولید شده حدود  پسامند حاصل از سیس مت تصفیه پساب صنعیت: -2 

در بیشرتین  گردد.، در یک سیس مت تصفیه اب اس تفاده از جلن فعال فرآ وری می60به تمرت از  CODاس تفاده از سیس مت جلن فعال هجت اکهش 

یید تن در سال است که در حمل تعینی شده توسط سازمان حمیط زیست و اب روش مورد ات 6-7حالت جلن تولید شده از این فرآ یند در حدود 

 آ ن سازمان دفن خواهدشد.
 

 ها پساهبا و فاضالب -4-1-4

 ها در وضعیت موجودپساهبا و فاضالب -4-1-4-1

ای توســعه نیافتـه بــه حلــاظ صـنعیت اســت و ذلا پسـاب صــنعیت مفهـومی نــدارد. اب توجــه بـه فعالیــت اکـرث اهــایل در خبــش حمـدوده مطالعــایت منطقـه

کنـد. فاضـالب هبداشـ یت روسـ تاها هیچگونـه کود کشاورزی است که در هنایت به خاک و آ ب راه پیدا مـیکشاورزی هممرتین آ الینده آ ب مسوم و 

مناید. در مورد شهر آ ب پخـش نـزی مرت در رسویس هبداش یت اقدام می 5ات  2برانمه مدیریت ندارد و تنها هر خانه اب حفر یک چاه جاذب به معق 

 ارد.آ وری فاضالب ندمتاسفانه این شهر ش بکه مجع

 ها انیش از طرح در آ ینده پساهبا و فاضالب -4-1-4-2

 فاز ساخامتین -4-1-4-2-1
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نشـت سـوختها، نشـت مـواد  هاي پروژه و پرس نل عبارتنـد از ترین پساهبا، فاضالب و مایعات دفعي تولیدي در فاز ساخامتين انيش از فعالیت معده

 .های هبداش یتریزی، فاضالب ش مییایی مایع، پساب انیش از شستشوی جتهزیات، پساب بنت
 

 هانشت سوخت -4-1-4-2-1-1

آ الت در نشت سوختهاي دیزيل، بزنیين و روغنهاي موتور خصوصا روغنهاي سوخته از خمـازن ذخـریه سـوخت، جتهـزیات مـورد اسـ تفاده و ماشـنی

آ الت در حـال عبـور از ها از ماشـنی نشـت سـوختآ ینـد. امـاکن  حال تردد ای تعمری در سایت از دیگـر مایعـات دفعـي در فـاز سـاخامتين بشـامر يم

و آ لـودگي شـ مییايي )شـامل هیـدروكربورها، فلـزات سـ نگنی و ...( منـابع آ ب و  TDSجماورت منابع آ ب در حمدوده طرح موجب افزایش كـدورت، 

 تغیری کیفیت خاک خواهد شد.
 

 نشت مواد ش مییايي مایع -4-1-4-2-1-2

ها، مـواد پـاك كننـده، مـواد ضـد خـوردگي و سـایر مـواد شـ مییايي كـه در  اس یدها، ابزها، حاللها، روان كننده ریزش انواع مواد ش مییايي مایع شامل

تواند موجب آ لودگي خاك و ای آ ب )در صورت وقوع نش يت در اطراف حـرمی منـابع  حمدوده مورد اس تفاده قرار گرفته اند، در طول فاز ساخامتين يم

ها و معلیـات  كه ممكن است در فاز ساخامتين وارد حمیط گردنـد، معـدات بقـاایي مایعـات مـورد اسـ تفاده در فرآ ینـدهاي مایع  آ ب( گردد. سایر آ الینده

 ابش ند.   هاي آ يل كه پایه نفيت دارند، يم ابشد. این مواد معدات شامل مواد آ يل و رزین خمتلف احداث جممتع پرتوش میی يم

 

 
 

 ریزي پساب بنت -4-1-4-2-1-3

ابشد. این پساب حاوي مقادیري فلـزات سـ نگنی، تیـر، روان  ریزي، شامل آ ب اختالط س امین و دوغاب يم ولیدي در معلیات بنتهممرتین پساب ت

گردد. عالوه بـر ایـن،  ابشد. رها شدن این پساهبا موجب آ لودگي خاک و منابع آ ب )درصورت راهیايب به منابع آ ب( يم هاي خمتلف يم ها، منك كننده

هاي اپوكيس در مواد اس تحاکم خبش كه شـامل  هاي محل كننده رزین در معلیات ساخت و ساز مانند روان سازهاي بنت، س یال سایر مواد مرصر

 آ یند.هاي تولیدي بشامر يم ابش ند، نزی از دیگر آ الینده هاي خمتلف و مواد ش مییايي مازاد يم هیدروكربن
 

 هاي هبداش يت فاضالب -4-1-4-2-1-4

هـاي در فاز ساخامتين شامل فاضالب پرس نل در حال اکر در منطقه طرح، اکرکنان و پرس نيل كـه از آ شـپزخانه و رسویـس هاي هبداش يت فاضالب

وزارت  117-3ابشـد. اب توجـه بـه نرشـیه  ابشد. بطور لکي، مزیان فاضالب تولیدي اتبع مزیان و حنـوه مرصـف آ ب يم منایند، يمهبداش يت اس تفاده يم

% ابشـد، رسانـه تولیـد 80كه رضیـب تبـدیل آ ب بـه فاضـالب  ابشد. در صـوريت لیرت در ش بانه روز يم 200-300ف آ ب نریو، حداکرث رسانه مرص 

نفر شاغل در طرح، مزیان پساب تولیدی بـنی  200بیین لیرت خواهد بود. بدین ترتیب برای پرس نل شاغل اب پیش 160-240فاضالب براي هر نفر 

گردد. البته ابید متـذکر گردد. اب توجه به مزیان فاضالب هبداش یت سیس مت پکی  تصفیه فاضالب پیش نهاد می مرتمکعب در روز برآ ورد می 48ات  32

 شد که تعداد شاغلنی در مرحهل فاز ساخامتین اب توجه به جحم معلیایت در طی روزها متفاوت خواهد بود. 
 
 

 برداریفاز هبره -4-1-4-2-2

 ابشد. ي طرح مربوط به رواانهباي سطحي، پساهباي حاصل از واحدهاي فرآ یندي و خبشهای اداری يمبردار پساهباي تولید شده در فاز هبره
 

 .ابشد( می11-4آ وری از مراحل خمتلف فرآ یندی برشح جدول ): مشخصات پساب صنعیت طرح حاصل مجعپساب صنعیت -4-1-4-2-2-1
 

 ( مشخصات پساب صنعیت انیش از مراحل خمتلف فرآ یندی11-4جدول)



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 32 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 32 of 229 

 (%wtدرصد وزین) مقدار)کیلوگرم در ساعت( ماده

Formaldehyde 6/1 038/0 
water 2/4147 4569/98 

 5052/1 4/63 سایر

 100 2/4212 مجموع

 ماخذ: اطالعات درایفیت از اکرفرمای طرح
 

 60به تمرت از  CODال هجت اکهش اب اس تفاده از سیس مت جلن فع 700-1000معادل  CODهامنطور که در ابال نزی ذکر شد این پساب اب    

 ارائه شده است. 6گردد. فلودایگرام لکی سیس مت تصفیه پساب فرآ یندی در پیوست شامره فرآ وری می
 

 پساب هبداش یت اب اس تفاده از سیس مت جلن فعال تصفیه و هجت آ بیاری فضای سزب اس تفاده خواهد شد.پساب هبداش یت:  -4-1-4-2-2-2
 

مرت  10000پساب سیس مت هتیه آ ب بدون امالح حداکرث  های امسز معکوس و سیس مت اتمنی آ ب بدون امالح:متپساب سیس  -4-1-4-2-2-3

 150000حدودا  گردد. پساب سیس مت امسز معکوساب پساب سیس مت امسز معکوس خملوط     می PHابشد که پس از تنظمی مکعب در سال می

-آ ب خام ورودی خواهد بود. مجموع این دو پساب و مهچننی آ ب سیس مت خنک TDSبع این پساب ات TDSگردد. مرتمکعب در سال برآ ورد می

 شود.به حوضچه تبخری وارد می کننده
 

 

 خطرات، حوادث و شکست های طرح در هر یک از فازهای فوق اذلکر. 5

 خطرات، سواحن و موارد عدم امیين مرتبط اب طرح -5
 برداريهبره خطرات فاز و فاز ساخامتين خطرات فاز مطالعايت، خطرات دس ته سه به توانيم ان راخطرات و سواحن انيش از طرح پرتوش میی دشتس ت

 منود: تقس می
 

 فاز مطالعايت -5-1

هاي آ یند. این دس ته از خماطرات معدات انيش از خطاي طرايح و خطا در برداشتخماطرايت که در این خبش وجود دارد در اثر ساحنه بوجود مني

 :ابش ندابشد و مش متل بر موارد ذیل میمیداين يم
 

 خماطرات احامتيل انيش از خطاي طرايح -5-1-1

آ یند. این دس ته از خماطرات معدات انيش از خطاي طرايح ای نقص هامنگونه که ذکر شد، خماطرايت وجود دارد که که در اثر ساحنه بوجود مني

ترین طول سوزاندن در کوره زابهل سوز ای هجت برآ ورد هبینهزم است که مطالعات ویژهفرایندي هستند. بطور مثال در طرایح کوره زابهل سوز ال

ها منجر به آ لودگی فضای معومی و حمیط اجامتعی اطراف نگردد و در عنی حال اختالط و ترقیق از راندمان قابل قبویل اجنام شود ات پخش آ الینده

ای نزی رخ نداده انپذیر خواهد بود، هرچند که حادثهد اس تاندارد ابشد، خماطرات آ ن اجتناببرخوردار ابشد. اما اگر طول دودکش کوره تمرت از ح

ای رخ نداده است، اما خطای طرایح در دوران مطالعایت طرح، ابعث بروز فاجعه است. در این مورد نزی ظاهرا ساحنه، خطای معلیایت ای حادثه

   برداری شده است.در دوران         هبره
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 هاي میداينخماطرات احامتيل انيش از خطا در برداشت -5-1-2

هاي هاي میداين اجنام خواهد شد. بطور مثال ارتفاع س تون ای ارتفاع مشعهاي اجنام شده بر مبناي مطالعات پایه و برداشتبس یاري از طرايح

هاي ه است. بر مهنی اساس، خطا در حماس بات ویژگيفونداس یون خمازن اکمال به جنس، ابفت و مقاومت خاک در نقطه احداث اتسیسات وابس ت

هاي خام مطالعات طرايح را خمدوش ساخته و رضیب تواند دادهبرداري و آ انلزی پارامرتهاي فزییيك و ش مییايي خاک، يمحمیطي منطقه، خطا در منونه

اند، هاي خود را به درس يت اجنام دادهراح، حماس بات و نقشهامیين طرايح را اکهش دهد. در اینگونه موارد، خطا در طرايح اتفاق نیفتاده و تمی ط

بیين شده ها و فرآ یند پیشبرداري، سازهاما به علت اینکه اطالعات اولیه حمیطي خمدوش بوده است، ممکن است در روند اجرايي و ای دوران هبره

ننی ابید در نظر داشت که مبناي مدلسازي عددي و هنديس رشایط حتت اثر رشایط حمیطي، از معلکرد اصيل و اس تاندارد خود فاصهل بگریند. مهچ 

 شوند.هاي میداين هتیه يمها و غریه، مهگي بر مبناي برداشتحمیطي ماند مدل پراکنش آ الینده
 

 فاز ساخامتین و اجرایی  -5-2

 خماطرات احامتيل انيش از خطاي اپراتور -5-2-1

برداري که معلیات ساخامتين شود. در فاز  هبرهي و خطاي نریوهاي انساين در فاز ساخامتين اطالق يماین دس ته از خماطرات منحرصا به سهل انگار 

تواند به نقص فين ای ختریب جتهزیات منجر شود که البته توجه به ماهیت طرح، شده که خطاي سوم به پااین رس یده، "خطاي سوم خشص" يم

کند. در فاز ساخامتين موارد بس یاري ممکن است به خطاي اپراتور منجر شود که معده ترین آ هنا عبارتند خشص در فاز هبره برداري اندیک انحممتل جلوه 

 از: 

 هااشتباه در حماس بات و اکر اب سایر دس تگاه -

 اس تفاده اندرست از جتهزیات امیين -

 خواب آ لودگي، خس تگي، بامیري و آ ماده نبودن رشایط جسمي و رويح اپراتور -

 از حد که منجر به اکهش مترکز اپراتور شودآ لودگي صويت بیش  -

 شود.عدم نظارت بر نریوي اکر که به س بک مشردن وظایف و اکهش مترکز منجر يم -

 عدم دانش، ختصص و جتربه اکر در حیطه وظایف حموهل -
 

 خماطرات احامتيل انيش از نقص فين -5-2-2

ها عوامل بس یاري و معدات فتد. در بوجود آ مدن نقص فين جتهزیات و دس تگاهااي از خطاها و حوادث اتفاق يمنقص فين معوما در پیي زجنریه

-بصورت توام دخیل هستند. در رشایط نقص فين، احامتل بروز فاجعه و حوادث غریقابل برگشت بس یار زاید است. نقص فين جتهزیات و دس تگاه

ها، تشدید دامنه حوادث و خماطرات ور غریمس تقمی به پراکنش آ الیندهتواند بطور مس تقمی به آ سیب رساندن جتهزیات و نریوي انساين و بطها يم

 زیست حمیطي منتهیي شود. برا از عوامل منجر به نقص فين عبارتند است:

 فرسودگي و امتام معر مفید دس تگاه  -

 عدم پایش، رسویس به موقع و تست دس تگاه قبل از رشوع به اکر -

 اکر در نظر گرفته شدهنغض ارگونويم و عدم تطابق دس تگاه اب رشح  -

 فشار بیش از دس تگاه و عدم رعایت اس تانداردهاي اکربري -
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 نوساانت الکرتیيك که منجر به سوخنت مدارهاي حساس شود -

 عدم تطابق دس تگاه اب رشایط اقلمیي و آ ب و هوايي منطقه طرح  -
 

 خماطرات احامتيل انيش از رشایط جوي و عوامل طبیعي بر اجراي اتسیسات -5-2-3

بندد و فشار سیس مت را بطور ها را  يمبصورت امین لکیه ورودی Shutdownزمان رخدادهاي فاجعه ابر مانند زلزهل ای طوفان، سیس مت اتوماتیك در 

اجنام شده بصوريت كه مهه رشایط به طور اتوماتیك به رشایط  "Fail safe"كند. بطور لکي طرايح سیس مت به صورتاکمل به مست مشعل ختلیه يم

لرزه در نظر گرفته شده است. براي ن منتهیي خواهد شد. مهچننی در مراحل طرايح بدترین رشایط حمیطي از نظر وزش ابد و طوفان ای زمنیامی

در مدارک طرایح تفصییل پروژه ارایه خواهد شد كه در  "Emergency Response Plan"مقابهل اب رشایط اضطراري و انامین مدريک حتت عنوان 

 پرس نل در قبال حفظ جان خود و صیانت از جتهزیات همم ترشحی شده است.آ ن وظایف 
 

 ایترافیك و ترددهای جاده افزایش -5-2-4

حوادث احامتيل انيش از تردد خودروها در زمان احداث و جایگذاري اتسیسات حممتل خواهد بود. طبیعتا تردد خودروها به منظور جاجبايي 

ابشد که از رشکت فن  پرس نل و ... احامتل بروز ساحنه را افزایش خواهد داد. خوراک اصیل واحد متانول میاتسیسات، اجراي خط لوهل، جاجبايي

شود که خود احامتل بروز حوادث زیست حمیطی و انساین را آ وران واقع در منطقه اقتصادی پرتوش میی ماهشهر و ای از عسلویه اب اتنکر اتمنی می

 توانند سواحني را به مهراه داش ته ابش ند. هايي است که يم، جوشاکري، لیفتینگ و ... نزی از فعالیتدهد. مهچننی زیرسازیافزایش می
 

 برداري هبره فاز  -5-3

برداري، تولید، جاجبایی، انتقال و ابشد، در فاز هبرهاب توجه به هدف طرح احداث پرتوش میی دشتس تان که تولید حمصوالت اب ارزش پیل اس تال يم

 های آ ن است.ترین فعالیتصوالت، از هممذخریه حم
 

 رشایط جوي و عوامل طبیعي -5-3-1

های شدید، زمنی لرزه و طوفان ابش ند. رشایط جوي و عوامل طبیعي از دیگر پارامرتهاي حمیطي موثر در افزایش پتانس یل سواحن و حوادث يم

بندی اب خطر نس یب ابال قرار گرفته جممتع پرتوش میی دشتس تان در مرز هپنهتوانند منجر به بروز سواحن و حوادث شوند. سایر عوامل طبیعي يم

آ ید حموطه طرح بوجود يم است. مهچننی اب توجه به رشایط اقلمیي و توپوگرافیک منطقه، در صورت ابرندگي طوالين مدت، جراین آ ب سطحي در

خنواهد بود.  به عبارت دیگر توقف معلیات، حمدود ساخنت دامنه معلیات،  زاپويش بوده و مشلککه اب توجه به اقدامات امیين و طرايح قابل چشم

قع حبران خارج کردن فرآ یندهاي معلیايت از دس تور اکر جتهزیات، آ گايه به اصول مدیریت حبران، مترینات قبيل، پیش بیين جتهزیات مورد نیاز در موا

عمول و رشایط اکر، به اکهش پتانس یل بروز سواحن و حوداث در پیي رشایط جوي قبل از بروز حادثه و ارزایيب ریسک فرآ یندها و معلکردهاي م

 کند.انمساعد و عوامل طبیعي خمرب تمک يم
 

 نقص فين -5-3-2

انگاري در ابزريس و تعمریات از مجهل مواردی است که پتانس یل بروز عدم نظارت بر راندمان و معلکرد، عدم پایش و اکلیرباس یون جتهزیات و سهل

تواند به حوادث خمتلفی از مجهل نشت، حریق، شود که میای از خطاها اطالق  میدهد. نقص فین به زجنریهص فین در سیس مت را افزایش مینق

 انفجار و غریه منجر شود.
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 گاز  نشت و سوزيآ تش انفجار، احامتل -5-3-3

آ الت و ای حفاري غریجماز در جماورت خطوط لوهل و ای خطاي انساين در شنیها و ای برخورد مابرداري مواردي از قبیل خوردگي لوهلهبره دوران در

تواند منجر به انفجار و آ تش سوزي و خسارات جربان انپذیري گردد. در زمان تعمریات و نگهداري و ختلف از مقررات جموز اکر و ایزوالس یون يم

نشت احامتيل مواد گازي انيش از شكست احامتيل خطوط لوهل ای خمازن )بویژه خمازن  برداري هممرتین خطرات احامتيل جممتع پرتوش میی شامل مرحهل هبره

یطي ای متانول( نگهدارنده حتت فشار ای نشت تدرجیي از خط لوهل )انتشارات ترکیبات آ یل فرار مانند بزنن( و اتصاالت آ ن بر اثر عوامل خمتلف حم 

سوزی و انفجار در ، نتاجي ارزاییب ریسک پروژه ارائه گردیده است. آ تش10یوست شامره ابشد. در پ  سوزي يمبروز حواديث نظری انفجار و آ تش

منایند بعنوان خماطرات امیین برای اکرکنان و ای جوامع حمیل پریاموین وجود واحد پرتوش میی که این فرآ ورده و ای دیگر حمصوالت خماطره آ مزی را تولید می

شوند. این انول، هیدروژن و ای خمازن خمتلف بطور ابلقوه برای سالمت و امیین انساهنا خطرانک حمسوب میهای انتقال گاز طبیعی، متدارد. لوهل

های انتقال و ای اتسیسات، خطاهای انساین و ای خسارات و آ سیبهای وارده به خمازن پیامدها انیش از عوامل خمتلفی مانند خوردگی و پوس یدگی لوهل

سازی، مییایی مانند جیوه اکمال ش ناخته شده است. ویل خطرات آ تش سوزی، نشت و ای انفجار در مراحل ذخریههاست. مسیت مواد ش  و ای لوهل

کند. در ها و شریهای فشار بویژه در فضاهای بس ته بروز میابشد که معدات در لوهلاس تفاده و ای محل و نقل از نشت امهیت بیشرتی برخوردار می

هیدروژن، دی اکس یدکربن و ترکیبات نیلک و جیوه هممرتین مشالکت امیین وضعیت اتفایق و ای بروز حوادث طبیعی  اثر نشت و ترامک گازهای متان،

روند. فعالیت کوره زابهل سوز نزی در صورت عدم اکرکرد حصیح و سوزاندن نظری زلزهل و تصادفات رانندگی وسایل نقلیه حامل این مواد بشامر می

 ات مسی برای اهایل و خبصوص پرس نل خود جممتع مناید که تبعات آ ن جربان انپذیر خواهدبود.تواند تولید ترکیبانقص می

 پتانس یل طبیعي خماطرات انيش از مواد ش مییايي خطرانک -5-3-4

بروز سواحن و  مواد ش مییايي از مجهل اکاتلزیورها در واحدهاي فرایندي و برا مواد مرصر مانند فیلرتها بطور طبیعي وجود دارند که در صورت

ه حوادث احامتل پراکنش ای نشت آ هنا وجود دارد. مهچننی عدم اکرايي حصیح اتسیسات واحدهاي فرایندي، نقص سیس مت، خطاي اپراتور ای عدم توج

ن دست خماطرات، هاي امیين ممکن است پتانس یل طبیعي وجود مواد ش مییايي را به خماطرات ابلفعل تبدیل مناید. براي آ گايه از ایبه دس تورالعمل

 د. ش ناسايي لکیه مواد ش مییايي مورد اس تفاده در واحدهاي فرآ یندي، به عنوان گام اول مدیریت سواحن و خماطرات ابید در دس تور اکر قرار گری 
 

 پتانس یل خماطرات انيش از نشت -5-3-5

ترکیبات آ یل فرار مانند بزنن در اتصاالت و.. وجود دارد. در جممتع پرتوش میی دشتس تان احامتل نشت متانول و گازوییل از خمازن و مهچننی نشت 

 متانول قابل اش تعال است و خطر ابالیی از نظر انفجار و اش تعال دارد. مهچننی مسیت متوسطی از راه تنفیس و گواریش دارد.

 به دس ته دو منود. این بندي تقس می ي انگهاينهانشت و كند هاينشت دس ته دو به نشت ماهیت مبناي بر توانيم را هالوهل و خمازن از نشت انواع

 ابش ند:يم تعریف قابل زیر شلک

 و اتصاالت( حمل در خصوص )به لوهل اب فرسایش اغلب و دهد يم رخ طوالين زمان مدت طول در و تدرجیي طور به نشت نوع کند: این -الف

 هنایت در است ممکن تدرجیي نشت ایبد. حمل يم افزایش زمان گذشت اب معموال است. مزیان نشت ارتباط در ... و شریها چون اتسیسايت

 است. مهراه صدا تولید اب اغلب شود. نشت دچارگس یختگي

 

 لوهل در گس یختگي ای و شکس تگي حلظه وقوع که در مويج است. ش ناسايي مهراه لوهل در جراین رشایط انگهاين تغیری اب نشت نوع این انگهاین: -ب

ابشد. در صورت نشت از خمازن و اتسیسات اماکن  لوهل در نشت آ مدن به وجود از نشاين توانایبد، يميم گسرتش لوهل طول در و شوديم اجیاد

دست  آ لودگی حموطه وجود خواهد داشت. در هنگام نش يت حمتوایت مایع ای گازی در هر نقطه از پرتوش میی، بالفاصهل نزدیکرتین نقاط ممکن در ابال
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شود )در غری اینصورت و در موارد اندر، این امر به شلک دس يت ورت اتوماتیک توسط شریهاي خمصويص بس ته يمو پاینی دست آ ن حمل بص

سازي گاز رها شده در حمیط بر عهده اجنام خواهد شد( ات اب این اکر از خروج مقدار زاید مواد اولیه ای حمصول جلوگریي به معل آ ید. وظیفه آ شاکر

ابشد که اب افت فشار سیس مت، دس تور های ویژه میابشد. این مقوهل در رابطه اب مایعات، بر عهده فشارس ن آ تش يم جتهزیات آ شاکر کننده گاز و

هاي اداري در پرتوش میی به حمض شنیدن صداي آ الرم هشدار هاي غری حمصور )فضاي ابز( و ساخامتنمنایند. در ماکنتوقف فرایند را صادر می

رسانده و از آ ن حلظه ات عادي شدن رشایط بدون در نظر گرفنت  (Master Point)را به نقاط از پیش تعینی شده  ابیست خوديم مربوطه افراد

-نشاین و تعمریات يمشان در اختیار افرسان آ تش نشاين که پریوي از دس تورات آ انن الزامیست، ابش ند. در این میان تنها پرس نل آ تشمس ئولیت

اي ابید ابشد که فضاي درون آ ن بتواند در حالت گونهها و حمل اکر اینگونه افراد بهت بپردازند. ذلا ساخامتنابیست به تالش خود هجت همار نش

 های کنرتل نزی از رشایط مشابه برخوردار ابش ند. ایزوهل از حمیط پریامون قرار گرید. الزم است ااتق
 

 نوع خطرات

Subsystem: 1.Process Units and Storage Tanks 

Hazard Types 

1. Hydrocarbons 

2. Electricity 

3. Environmental Hazards 

4. Refined Hydrocarbons 

5. Other Flammable Materials 

6. Open Flame 

7. Entrapment 

8. Toxic Liquids 

9. Toxic Solids 

10. Toxic Gases 

11. Hot Surfaces 

12. Hot/Cold Fluids 

13. Cold Surfaces 

14. Asphyxiates 

15. Electromagnetic Radiation 

16. Use of Natural Resources 

17. Corrosive Substances 

18. Hazards Associated with Difference in Height 

19. Ergonomic Hazards 
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 نوع خطرات

Subsystem: 1.Process Units and Storage Tanks 

Hazard Types 

20. Dynamic Situation Hazards 

21. Pressure Hazards 

22. Security Related Hazards 

23. Noise 

24. Ionizing Radiation 

25. Psychological Hazards 

26. Biological Hazards  

 

 هااکربرگ

 

Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

23. Study 

application of 

low-NOx 

burners in fired 

heaters and the 

effect of 

combustion air 

preheating in 

recuperator 

1. Related 

process 

equipment, 

storage 

tanks, 

tankers and 

piping 

1. R 

1.1. Human error, 

inappropriate 

procedure or 

equipment defect 

during field 

activities like 

sampling, 

loading/ 

unloading and 

inspection 

1.1.1. Fire 

1.1.1. Selected 

sample points 

have been 

converted to 

bomb-type to 

reduce exposure, 

etc.  

2 D M 

1. Emphasize replacing 

pipe plugs after 

draining and document 

it into procedure 

R 

1.1.2. Personnel 

health effects 

1.1.2. Application 

of MeOH 

analyzers in units 

have reduced the 

necessity of 

sampling  

4 B M 

2. Consider sampling 

bombs with safer 

smaller (<0.3 lit) 

bombs. 

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.3. 

Environmental 

pollution in 

case of spillage 

1.1.3. MSDS of 

materials in 

protected cabinets 

in process area 

and in laboratory 

2 E M 

3. Training and 

procedure to be 

provided for sampling 

(both from process 

equipment and tankers 

for loading/unloading 

operations) with regard 

to HSE concerns  

R 

1.1.4. 

Possibility of 

personnel 

injury 

1.1.4. NFPA 

diamond labeling 

on storage tanks  

2 C L 4. Study to minimize 

exposure of 

loading/unloading 

personnel room to 

toxic and other 

hazardous materials 

from tankage and 

sewage areas  

R 

1.1.5. 

Environmental 

pollution in 

case of NOx 

formation 

1.1.5. Steam rings 

to prevent leakage 

from flanges to 

catch fire in unit 

as required by 

Engineering 

Standards 

0 A L 

1.1.6. 

Portable/wheeled 

DCP and CO2 

extinguishers in 

process area 

6. Review possible 

problems with cooling 

systems of sample 

points and emphasize 

following safety 

procedures in sampling  

R 

1.1.7. Break Glass 

Units in process 

area and tankage  

7. NFPA diamond 

labeling to be provided 

for sample points 

R 

1.1.8. Regular 

patrolling in 

process area and 

tankage with 

documenting in 

log sheets  

8. Protective measures 

to be provided together 

with training for area 

washing that causes 

chemicals to vaporize 

R 

1.1.9. PPE 9. Review SLO R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.10. 

Housekeeping 

and safety 

supervision 

minimizes 

spillage  

direction line to Utility 

cnter (currently 

blinded) and provide 

means for disposal to 

ET whenever required 

in order to minimize or 

eliminate direction to 

SU  

1.1.11. Routine 

inspection and 

check of 

equipment at site 

11. Review and correct 

any problems with 

erroneous connection 

of open and closed 

drain lines in process 

unit 

R 

1.1.12. 

Underground 

closed drain line 

from furnaces 

spaded 

12. Study feasibility of 

water/ HC separation 

in storage tank drain 

lines to SU 

R 

1.1.13. Ejectors 

and collection pit 

are used for daily 

collection and 

disposal (to SU) 

of HC from 

closed drain drum 

pit 

13. Study feasibility of 

enlarging drain lines 

from pumps in order to 

reduce draining 

duration  

R 

1.1.14. Inspection 

and supervision 

of PPE and other 

safety equipment 

corresponding to 

contractors 

activities  

14. Study application of 

non-contact methods 

for inspection of 

leakage from 

underground drain 

lines 

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.15. Steam 

spray on air 

coolers to dilute 

emissions  

15. Improve 

measurement intervals 

(esp. in humid days) 

and monitoring of 

VOC concentration in 

ambient air in the 

vicinity of SU  

R 

1.1.16. Process 

CCTV  

16. Provide automatic 

ambient air monitoring 

in SU area 

R 

1.1.17. Training 

& qualification of 

contractor's 

personnel 

17. Review design 

improvement projects 

in SU area in order to 

improve separation and 

safe disposal of HC 

and ambient air quality  

R 

1.2. Normal 

operation of fired 

heaters burners 

produces 

pollutants like 

NOx 

1.2.1. Personnel 

health effects 

1.2.1. Same as 

above 

2 A L 
18. Emphasize 

replacing respirator 

cartridges based on 

vendor 

recommendation as 

will be standardized by 

HSE department  

R 

R 

1.2.2. 

Environmental 

pollution in 

case of NOx 

formation 

2 D M 

1.3. Area washing 

causes chemicals 

to vaporize 

1.3.1. Fire 
1.3.1. Same as 

above 

2 B L 

1.3.2. Personnel 

health effects 
4 B M 

21. Improve the 

existing permanent 

contractors HSE 

management system 

and procedures esp. in 

performance and 

financial matters  

R 

 
 

 
   

     R 

1.5. Intermittent 

or continuous 

venting from 

1.5.1. Personnel 

health effects 

1.5.1. Same as 

above 
4 B M 

24. Develop project 

contractors HSE 

management system  

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

offsite 
1.5.2. 

Environmental 

pollution 

1 E L 

25. Plan for evaluation 

of HSE training 

effectiveness as a part 

of ISO 10015 standard 

R 

      

27. Study applicability 

of Vapor Recovery 

Units for 

loading/unloading 

facilities 

R 

28. Visits to other 

similar plants to be 

organized for plant 

supervisors and HSE 

personnel for exchange 

of operational HSE 

experience  

R 

29. Improve 

supervision of 

preventive maintenance 

(PM) system  

NR 

30. Review and develop 

SOP's used in 

maintenance and 

operation and train 

personnel in their use. 

NR 

31. MSDS of materials 

to be regularly updated  
NR 

1.8. Fugitive 

emissions from 

process 

equipment esp. 

air cooler tubes 

and storage tanks 

1.8.1. Fire 

1.8.1. 

Environmental 

ambient 

measurement and 

monitoring acc. to 

DoE regulations 

2 D M 

1.8.2. Personnel 

health effects 

1.8.2. Installation 

of flue gas 

analyzers for 

selected stacks in 

progress 

1 C L 

33. Consider installing 

safety signs that refer 

to hazardous materials 

close to critical 

equipment  

NR 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.8.3. 

Environmental 

pollution in 

case of spillage 

1 E L 

34. Study and review 

classified areas and 

modifications that have 

been performed in 

electrical equipment at 

site in operation  

NR 

1.9. Contractor 

operations  

1.9.1. Fire 

1.9.1. Regular 

patrolling in 

process area and 

tankage with 

documenting in 

log sheets  

2 D M 

35. Provide training on 

area classification to 

contractors and 

personnel  

NR 

1.9.2. Personnel 

health effects 

1.9.2. Training & 

qualification of 

contractor's 

personnel 

3 B L 

36. Plan for 

improvement of HSE 

culture 

NR 

1.9.3. 

Environmental 

pollution in 

case of spillage 

1.9.3. Inspection 

and supervision 

of PPE and other 

safety equipment 

corresponding to 

contractors 

activities  

2 E M 

37. Organize a steering 

committee for 

reviewing and 

improving work flow, 

responsibilities and 

safety in 

implementation and 

execution of PTW 

system  

NR 

1.9.4. 

Possibility of 

personnel 

injury 

2 E M 

38. Improve with the 

use of HAZOP, 

HAZID, etc. review of 

modifications  

NR 

2. NR 

2.1. Human error, 

inappropriate or 

non-existing 

procedure, 

operator not to 

follow procedure 

correctly or 

equipment or 

tools defect/ 

2.1.1. Fire/ 

Explosion 

2.1.1. 

Improvement in 

cooling water 

treatment to 

minimize 

maintenance 

work on 

exchangers and 

cooling tower 

4 C M 

39. Plan for 

implementation of 

MOC system  

NR 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

failure, incorrect 

or unsuitable 

materials used or 

replaced in case 

of maintenance 

2.1.2. Toxic 

release 

2.1.2. Use of 

corrosion 

inhibitor in parts 

of PF unit to 

minimize 

maintenance 

work  

4 C M 

40. Plan for 

preparation of as-built 

documentation  

NR 

2.1.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.1.3. Applying 

High Tech 

process to 

improve normal 

shutdown and 

decrease 

unexpected shut 

down. 

4 C M 41. Improve 

procurement process to 

consider safety issues   

NR 

2.1.4. Damage 

to asset 

2.1.5. Use of 

filters and 

equipment 

modification in 

unit 400, 

modifications to 

some component 

materials in unit 

450 and 

modifications to 

operating 

procedures in unit 

500 have reduced 

maintenance 

work or 

operational 

problems 

3 C M 

2.1.5. 

Production 

interruption 

3 C M 

43. Study improved 

technology to be 

employed for fired 

heaters burners ignitors 

NR 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.6. 

Environmental 

pollution 

2.1.7. Preventive 

Maintenance 

(PM)   

2 C L 

44. Improve 

communication and 

exchange of 

information between 

operating units, process 

engineering and HSE 

as a foundation of 

developing process 

safety management 

framework  

NR 

2.1.7. Loss of 

reputation 
1 D L 

45. Emphasize in 

communication with 

maintenance 

department, the 

importance and impact 

of housekeeping 

AFTER completing 

maintenance work 

NR 

2.1.8. CMMS  

46. Prepare a procedure 

for coordination 

between various 

departments that may 

require specific tasks to 

be performed during 

maintenance  

NR 

2.1.9. Technical 

inspection  

47. Risk Assessment to 

be part of PTW system, 

especially for 

maintenance work 

NR 

2.1.10. Corrosion 

coupons and local 

probes  

48. Color coding of 

piping and equipment 

to be considered 

NR 

2.1.11. Local 

emergency push 

button on critical 

equipment like 

compressors and 

heaters  

49. SIMOPS 

management  

procedure to be 

prepared  

NR 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.12. MSDS of 

materials in 

protected cabinets 

in process area  

50. Develop and 

implement RBI system 
NR 

2.1.13. Training 

in the use of 

MSDS for 

contractors 

51. Process CCTV 

application to provide 

more accurate 

monitoring of process 

areas by unit operators 

in addition to security  

NR 

2.1.14. Safety 

supervisions on 

contractors at site 

with "Stop Work" 

authority 

52. Consider 

incorporation of safety 

precautions by 

operators in start-up 

and normal operating 

procedures to prevent 

flash back injury when 

opening peep-doors for 

inspecting burners 

NR 

2.1.15. Replacing 

pipe plugs after 

draining acc. to 

procedure 

53. Gas detectors to be 

provided and calibrated 

for local gases. 

E 

2.1.16. NFPA 

diamond labeling 

on storage tanks  

54. After start-up, 

review and correct if 

necessary installation 

elevation of gas 

detectors acc. to 

expected density of 

leaking gases 

E 

2.1.17. Hazardous 

Area 

Classification in 

design  

55. Geometry and 

design requirements of 

dike areas to be 

designed based on 

relevant standards like 

NFPA and API 

E 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.18. PTW 

system 

56. Corrosion 

protection of 

aboveground storage 

tank bottoms to be 

reviewed and improved 

regularly acc. to API 

RP 652 

E 

2.1.19. Break 

Glass Units in 

process area and 

tankage  

57. Tanks dike lining 

materials to be 

designed and reviewed 

regularly based on API 

PUBL 315  

E 

2.1.20. Telephone 

with Noise Hood 

in all units 

58. Organize discussion 

and technical analysis 

meetings using reports 

and documentation of 

formally investigated 

past accidents 

E 

2.1.21. Intercom 

stations for direct 

communication 

with firefighting 

station and 

control room  

59. Tanker load meters 

to be  installed on 

loading/unloading 

system using bench 

marks from similar 

plants 

E 

2.1.22. Inspection 

and supervision 

of PPE and other 

safety equipment 

corresponding to 

contractors 

activities  

60. Fireproofing to be 

considered for electrical 

and other critical cables 

in process area, 

wherever required 

E 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.23. 

Portable/wheeled 

DCP and CO2 

extinguishers in 

process area 

61. Due to possibility 

of flame penetration 

through tube rupture 

point in reactors during 

fast depressurizing, 

study the use of inert 

gas in this operation in 

the HAZOP study 

E 

2.1.24. On Job 

Training (OJT) 

62. Develop a 

procedure for 

"mothballing" piping 

or process equipment 

during installation that 

may come in to 

operation after a rather 

long time 

E 

2.1.25. 

Housekeeping 

and safety 

supervision 

minimizes 

spillage  

63. The available 

capacity of dikes to be 

considered based on 

NFPA 30 

E 

2.1.26. 5S audit is 

currently 

implemented in 

operation  

64. Consider 

performing functional 

safety study for 

instrumentation 

E 

2.1.27. Hazard 

stripe (cord on) 

line will be 

considered in case 

of maintenance at 

site 

65. Start an initiative 

for sharing information 

about impact of an 

escalation of accidents 

(incl. those started 

from interconnecting 

pipelines) to adjacent 

plants in cooperation 

with nearby Mokran 

Petrochemical 

complexes. 

E 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.28. Process 

CCTV  

66. Check adequacy of 

escape routes including 

emergency lighting and 

exit signs based on 

ERP 

E 

2.1.29. PPE 

2.1.30. Safety 

equipment incl. 

safety shower and 

eye wash is 

considered for 

units, cooling 

water chemical 

storage areas, 

loading/ 

unloadings areas 

68. Perform regular 

inspection, calibration, 

maintenance and 

performance test of all 

fire protection systems 

acc. to establish codes 

and standards like 

NFPA and IPS and 

vendor 

recommendations 

E 

2.1.31. First aid 

kits in site offices  

69. Leveling and 

alignment of main 

equipment esp. storage 

tanks and towers to be 

regularly inspected 

E 

2.2. Loss of 

containment due 

to various reasons 

like valves left 

open by mistake 

or 

equipment/piping 

failure 

2.2.1. Fire/ 

Explosion 

2.2.1. Technical 

inspection  
4 B M 

70. Consider a 

comprehensive storage 

tanks fire and 

explosion hazard 

assessment acc. to 

established codes like 

IP 19 

E 

2.2.2. Toxic 

release 

2.2.2. Corrosion 

coupons and local 

probes  

4 B M 

71. Study installation of 

flashing beacons at site 

for gas/fire detections 

E 
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2.2.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 B M 

72. Perform 

consequence modeling 

and use the results for 

better understanding of 

hazards related to 

layout including 

vulnerability of critical 

cables, ESDV locations, 

buildings and structure 

resistance, impairment 

of muster areas and 

escape routes and 

impact on Mokran 

Petrochemical Park. 

E 

2.2.4. Damage 

to asset 
3 B L 

73. Passive fire 

protection 

requirements to be 

considered for storage 

tanks and process 

vessels acc. to API RP 

2218 (only for pool fire 

applications) and study 

jet fire impact 

possibilities too 

E 

2.2.5. 

Production 

interruption 

3 C M 

74.Regularly, Check 

and ensure spray 

nozzles of deluge 

systems are maintained 

in proper conditions  

E 

2.2.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 
75. Regularly, Check 

and ensure deluge 

valves and related 

systems in process area 

are ready for operation  

E 

2.2.7. Loss of 

reputation 
2 C L 

2.3. Poor isolation  
2.3.1. Fire/ 

Explosion 

2.3.1. PTW 

system 
4 C M 

77. Develop a fire 

control pre-plan based 

on NFPA 1620 

E 
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2.3.2. Toxic 

release 
4 C M 

78. Emergency drills 

design and execution to 

be provided and 

reviewed in terms of 

frequency, planning, 

evaluation and type 

E 

2.3.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

79. Consider provisions  

to minimize 

applications 

requirement of 

firefighting foam in 

order to reduce 

environmental impact 

E 

2.3.4. Damage 

to asset 
3 C M 

80. Study and estimate 

the amount of waste 

water produced in 

firefighting using foam 

E 

2.3.5. 

Production 

interruption 

3 C M 

81. Include gas leak 

testing in technical 

inspection of storage 

tanks esp. floating roof 

tanks 

E 

2.3.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

82. Regularly Check 

and verify soil 

pollution caused by 

failure or leakage from 

storage tanks non-

paved dike areas  and 

subsequent sipping in 

adjacent dike areas 

E 

2.3.7. Loss of 

reputation 
2 D M 

83. Consider 

consultation with 

vendor of gas detectors 

on the type of 

calibration gas for 

detectors in storage and 

process area  

E 
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2.4. Poor 

management of 

SIMOPS 

2.4.1. Fire/ 

Explosion 

2.4.1. Safety 

supervisions on 

contractors at site 

with "Stop Work" 

authority 

4 C M 

84. Type, location and 

number of gas 

detectors to be 

designed and reviewed. 

E 

2.4.2. Toxic 

release 

2.4.2. PTW 

system 

4 C M 

85. Provide number, 

location and elevation 

of wind socks and that 

they are visible from 

any location in plant 

area during day and 

night time 

E 

2.4.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

86. CM group to report 

the current most severe 

vibration problems of 

the plant in order to 

find suitable solutions 

to minimize vibration 

problems 

E 

2.4.4. Damage 

to asset 
3 C M 

87. Install flue gas 

analyzers with respect 

to DOE regulation and 

spec. 

E 

2.4.5. 

Production 

interruption 

3 C M 

88. Consider training 

for firefighters in 

realistic situations 

E 

2.4.6. 

Environmental 

pollution 

1 D L 

89. Provide training in 

firefighting for all 

personnel 

E 

2.4.7. Loss of 

reputation 
2 D M 

90. Provide training in 

PSM for top managers 

of Mokran 

Petrochemical 

Complexes. 

E 
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2.5. Poor 

management or 

coordination in 

maintenance 

2.5.1. Fire/ 

Explosion 

2.5.1. Safety 

supervisions on 

contractors at site 

with "Stop Work" 

authority 

4 C M 

91. Consider 

procedures using 

systematic methods for 

investigation and 

analysis of incidents 

and near misses 

E 

2.5.2. Toxic 

release 

2.5.2. PTW 

system 

3 C M 

92. Consider 

performing Layers Of 

Protection Analysis 

(LOPA) esp. for overfill 

scenarios 

E 

2.5.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

93. A procedure to be 

developed to emphasize 

drainage and venting of 

dead legs after each 

shutdown or 

maintenance 

E 

2.5.4. Damage 

to asset 
3 C M 

94. Study applicability 

of steam curtain for 

heaters 

E 

2.5.5. 

Production 

interruption 

3 C M 

95. The usual safety 

precautions that are in 

use for prevention of 

personnel injury due to 

flash back during 

inspection of fired 

heaters burners 

E 

2.5.6. 

Environmental 

pollution 

1 D L 

96. Plan and organize 

facilitated review and 

discussion meetings for 

documented classic 

industrial accidents 

investigations 

E 

2.5.7. Loss of 

reputation 
2 C L 

E 2.6. Poor 

marking, labeling, 

warning or lack of 

lock out/tag out 

2.6.1. Fire/ 

Explosion 

2.6.1. MSDS of 

materials in 

protected cabinets 

in process area  

4 B M 
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2.6.2. Toxic 

release 

2.6.2. Training in 

the use of MSDS 

for contractors 

4 C M 

2.6.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.6.3. NFPA 

diamond labeling 

on storage tanks  

3 C M 

100. Study installing 

area gas imaging for 

process area 

E 

2.6.4. Damage 

to asset 

2.6.4. Hazard 

stripe (cord on) 

line will be 

considered in case 

of maintenance at 

site 

2 C L 

101. Provide training in 

process and operations 

hazards for all 

personnel 

E 

2.6.5. 

Production 

interruption 

3 C M 

102. Study loading/ 

unloading operations 

safety issues (including 

in case of propylene) 

E 

2.6.6. 

Environmental 

pollution 

1 D L 

2.6.7. Loss of 

reputation 
2 C L 

2.7. Overlooking 

safety culture 

2.7.1. Fire/ 

Explosion 

2.7.1. Safety 

supervisions on 

contractors at site 

with "Stop Work" 

authority 

3 C M 

2.7.2. Toxic 

release 

2.7.2. PTW 

system 
3 B L 

2.7.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 
2.7.3. 

Housekeeping 

and safety 

supervision 

minimizes 

spillage  

4 C M 

2.7.4. Damage 

to asset 
3 B L 

2.7.5. 

Production 

interruption 

3 C M 
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2.7.6. 

Environmental 

pollution 

2 D M 

2.7.7. Loss of 

reputation 
2 C L 

2.8. Hot work 

operations such as 

welding, etc. in 

confined spaces 

and congested 

regions 

2.8.1. Fire/ 

Explosion 

2.8.1. Safety 

supervisions on 

contractors at site 

with "Stop Work" 

authority 

3 D M 

2.8.2. Toxic 

release 

2.8.2. PTW 

system 

3 D M 

2.8.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

2.8.4. Damage 

to asset 
3 C M 

2.8.5. 

Production 

interruption 

3 C M 

2.8.6. 

Environmental 

pollution 

1 D L 

2.8.7. Loss of 

reputation 
2 C L 

2.9. Occasional 

rush of 

maintenance 

work  

2.9.1. Fire/ 

Explosion 

2.9.1. PTW 

system 

3 D M 

2.9.2. Toxic 

release 
3 D M 

2.9.3. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 
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2.9.4. Damage 

to asset 
3 D M 

2.9.5. 

Production 

interruption 

3 C M 

2.9.6. 

Environmental 

pollution 

1 D L 

2.9.7. Loss of 

reputation 
2 C L 

2.10. Using 

inexperienced 

human resources 

esp. contractors 

2.10.1. Fire/ 

Explosion 

2.10.1. Training 

in the use of 

MSDS for 

contractors 

3 C M 

2.10.2. Toxic 

release 

2.10.2. Safety 

supervisions on 

contractors at site 

with "Stop Work" 

authority 

4 B M 

2.10.3. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.10.3. PTW 

system 
3 D M 

2.10.4. Damage 

to asset 

2.10.4. Inspection 

and supervision 

of PPE and other 

safety equipment 

corresponding to 

contractors 

activities  

3 C M 

2.10.5. 

Production 

interruption 

2.10.5. Safety 

equipment incl. 

safety shower and 

3 C M 
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2.10.6. 

Environmental 

pollution 

eye wash are 

considered in 

cooling water 

chemical storage 

areas, loading/ 

unloadings areas 

2 D M 

2.10.7. Loss of 

reputation 
2 C L 

2.11. Flash back 

case  

2.11.1. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

 3 C M 

2.12. Leakage of 

hydrocarbons 

from water-

process heat 

exchangers to 

cooling tower 

2.12.1. Fire/ 

Explosion 

2.12.1. Recent 

improvement s in 

cooling water 

treatment to 

minimize 

maintenance 

work on 

exchangers and 

cooling tower 

3 B L 

2.12.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.12.2. Use of 

corrosion 

inhibitor in parts 

of PF unit to 

minimize 

maintenance 

work  

4 A L 

2.12.3. 

Environmental 

pollution 

2.12.3. Preventive 

Maintenance 

(PM)   

2 B L 

2.12.4. Loss of 

reputation 

2.12.4. CMMS, 

Technical 

inspection 
2 B L 

2.12.5. Gas 

detector on 

cooling tower. 
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Activity 

Type 
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2.12.6. Corrosion 

coupons and local 

probes  

3. E 

3.1. 

Leakage/rupture 

due to reasons 

such as vibration, 

corrosion, 

erosion, seal 

failure, joint 

flange failure, 

gasket aging, 

TPD (Third Party 

Damage), poor 

insulation, 

coupling not 

made correctly 

and blockage 

3.1.1. 

Fire/explosion 

3.1.1. same as 

2.1.7 to 2.1.31 
4 C M 

3.1.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

3.1.2. PSV's, 

BDV's,TSHs, etc. 
4 C M 

3.1.3. Damage 

to asset 

3.1.3. Available 

pressure in fire 

water supply and 

distribution 

network supports 

maximum 

demand according 

to Engineering 

Standards. 

4 C M 

3.1.4. 

Production 

interruption 

3.1.4. ESD with 

isolation and/or 

depressurizing 

3 D M 

3.1.5. Loss of 

reputation 

3.1.5. Access to 

live electrical 

equipment is 

restricted by 

design 

2 C L 

3.1.6. 

Environmental 

pollution 

3.1.6. Fail-safe 

design with 

redundant design 

of critical 

instrumentations 

2 D M 

3.1.7. Financial 

loss 

3.1.7. Proper 

material selection 

is considered as 

design basis 

2 C L 
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3.1.8. 

Improvement in 

application of 

materials based 

on operational 

experience 

3.1.9. Vibration 

indication and 

alarm on critical 

rotary equipment 

(centrifugal 

compressors) 

3.1.10. Fired 

heaters and 

furnaces are 

installed upwind 

release sources 

3.1.11. Crane 

operation in 

process area is 

under strict rules 

and supervision 

3.1.12. 

Restricted/limited 

vehicles 

movement in 

process area 

3.1.13. Fire 

brigade and fire 

station 

equipment/ 

engines 
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3.1.14. Passive 

protection 

(fireproofing) for 

pipe racks and 

vessels/towers 

supports 

3.1.15. F&G 

system (fusible 

plug) on critical 

equipment such 

as pumps and 

compressors 

(automatic alarm 

only) in process 

areas (excluding 

tankage) 

3.1.16. F&G 

system (CH4 gas 

detectors) in 

process areas and 

tankage areas 

such as beside 

pumps, 

compressors, 

heaters, etc. 

(activates alarm) 

3.1.17. F&G 

system (TSH) for 

all spherical tanks 

(automatic 

activation signal 

to DLVs) 
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3.1.18. F&G 

system (flame 

detectors-IR type) 

beside large 

hydrocarbon 

inventory 

equipment such 

as towers, 

reactors, etc. 

which cover 30 

meters at 60 deg. 

in its direction 

3.1.19. F&G 

system (Linear 

Heat detectors) 

for all floating 

roof tanks 

(automatic alarm 

only) 

3.1.20. F&G 

system (mimic 

panels) in 

firefighting 

station and 

Control Room 

with different 

audible/visual 

alarms  

3.1.21. Deluge 

valves in tankage 

area 

(automatically 

actuated) and in 

process area 

(manually 

actuated) 

3.1.22. Siren in 

process area and 

tankage 
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3.1.23. Paging 

system 

3.1.24. Flashing 

Light on each 

tank (signal from 

LHD) 

3.1.25. Aircraft 

warning light for 

tall structures like 

towers, telecom 

tower and heaters 

3.1.26. Active fire 

protection (hose 

reel cabinets, fire 

hydrants, deluge 

valves, fire water 

monitors and 

mobile foam 

units) in process 

area 

3.1.27. Proper 

water pressure 

supply and 

distribution 

network comply 

with design 

requirements 

3.1.28. Wind 

Socks (photo-

luminescent) in 

process area and 

tankage 

3.1.29. Muster 

points  

3.1.30. Clinic 
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3.2. Process 

malfunction due 

to overpressure 

and under 

pressure 

(vacuum), 

overheating, 

rollover or reverse 

flow 

3.2.1. 

Fire/explosion 

3.2.1. Same as 

above 

4 B M 

3.2.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 B M 

3.2.3. Damage 

to asset 
4 B M 

3.2.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.2.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.2.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.2.7. Financial 

loss 
2 C L 

3.3. Human error 

in operation 

3.3.1. 

Fire/explosion 

3.3.1. Same as 

above 

4 C M 

3.3.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

3.3.3. Damage 

to asset 
4 C M 

3.3.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.3.5. Loss of 

reputation 
2 C L 
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3.3.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.3.7. Financial 

loss 
2 C L 

3.4. Mechanical 

failure 

3.4.1. 

Fire/explosion 

3.4.1. Same as 

above 

4 C M 

3.4.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

3.4.3. Damage 

to asset 
4 C M 

3.4.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.4.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.4.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.4.7. Financial 

loss 
2 C L 

3.5. Equipment 

failure (such as 

cavitation in 

pumps, 

mechanical seal 

failure in start up 

or instruments 

malfunction) 

3.5.1. 

Fire/explosion 

3.5.1. Same as 

above 

4 C M 

3.5.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

3.5.3. Damage 

to asset 
4 C M 
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3.5.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.5.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.5.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.5.7. Financial 

loss 
2 C L 

3.6. Domino 

effect of adjacent 

units 

3.6.1. 

Fire/explosion 

3.6.1. Same as 

above 

5 C H 

3.6.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

5 C H 

3.6.3. Damage 

to asset 
5 C H 

3.6.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.6.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.6.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.6.7. Financial 

loss 
2 C L 

3.7. Tank or 

tanker overload 

3.7.1. 

Fire/explosion 

3.7.1. Same as 

above 
4 C M 
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or overflow 3.7.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

3 B L 

3.7.3. Damage 

to asset 
4 C M 

3.7.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.7.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.7.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.7.7. Financial 

loss 
2 C L 

3.8. Burner flame-

out or cases that 

require purging 

(with possibility 

of explosive 

mixture 

formation), hot 

spot and tube 

failure 

3.8.1. 

Fire/explosion 

3.8.1. Snuffing 

steam (manually 

activated) 

5 C H 

3.8.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

3.8.2. Provision 

for injection of 

MPS and N2 to 

process side of 

heaters tube 

5 C H 

3.8.3. Damage 

to asset 

3.8.3. Burner 

Management 

System (BMS) for 

Fired Heaters 

(BSLs are 

override) 

5 C H 

3.8.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.8.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.8.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 
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3.8.7. Financial 

loss 
2 C L 

3.9. Switch 

between different 

hydrocarbons in 

tanker loading 

operations 

3.9.1. 

Fire/explosion 

3.9.1. Sampling 

and analysis in 

laboratory 

together with 

safety procedures 

for preparation of 

tankers for 

loading/unloading 

5 B M 

3.9.2. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

5 B M 

3.9.3. Damage 

to asset 
5 B M 

3.9.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.9.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.9.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.9.7. Financial 

loss 
2 C L 

3.10. Spillage in 

loading/unloading 

operations due to 

hose failure or 

truck movement 

3.10.1. 

Fire/explosion 

3.10.1. 1. Same as 

1.1.6-1.1.7 

4 C M 

3.10.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

5 B M 

3.10.3. Damage 

to asset 
4 C M 

3.10.4. 

Production 

interruption 

3 C M 
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3.10.5. Loss of 

reputation 
3 C M 

3.10.6. 

Environmental 

pollution 

3 C M 

3.10.7. 

Financial loss 
2 C L 

3.11. Ignition 

sources like 

welding, electrical 

equipment, 

internal-

combustion 

vehicles, etc. 

3.11.1. 

Fire/explosion 

3.11.1. 1. Same as 

1.1.6-1.1.7 

4 B M 

3.11.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 B M 

3.11.3. Damage 

to asset 
4 B M 

3.11.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.11.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.11.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.11.7. 

Financial loss 
2 C L 

3.12. Backflow 

through funnels 

3.12.1. 

Fire/explosion 

3.12.1. 1. Same as 

1.1.6-1.1.7 

4 B M 

3.12.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 B M 
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Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3.12.3. Damage 

to asset 
4 B M 

3.12.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.12.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.12.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.12.7. 

Financial loss 
2 C L 

3.13. Tank failure 

(seal failure, 

sunken roof, tank 

components or 

connections 

failure, air ingress 

due to vacuum, 

etc.) 

3.13.1. 

Fire/explosion 

3.13.1. Technical 

inspection (visual 

check)  

4 B M 

3.13.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 A L 

3.13.3. Damage 

to asset 
4 B M 

3.13.4. 

Production 

interruption 

3 C M 

3.13.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

3.13.6. 

Environmental 

pollution 

2 C L 

3.13.7. 

Financial loss 
2 C L 

2. Highly 1. Related 1. R 1.1. Human error, 1.1.1. Fire 1.1.1. Same as 2 D M   
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Flammable 

Liquids like 

LPG, C5 Cut, 

LE, Propylene 

process 

equipment, 

storage 

tanks, 

tankers and 

piping 

inappropriate 

procedure or 

equipment defect 

during field 

activities like 

sampling, 

loading/ 

unloading and 

inspection 

1.1.2. Personnel 

health effects 

safeguards of 

"Flammable 

Liquids" in 

Routine case 

4 B M   

1.1.3. 

Environmental 

pollution in 

case of spillage 

2 E M   

1.1.4. 

Possibility of 

personnel 

injury 

2 C L   

1.1.5. 

Environmental 

pollution in 

case of NOx 

formation 

0 A L   

1.2. Area washing 

causes chemicals 

to vaporize 

1.2.1. Fire 

1.2.1. 1. Same as 

1.1.6-1.1.7 

2 B L 

102. Study loading/ 

unloading operations 

safety issues (including 

in case of propylene) 

E 

1.2.2. Personnel 

health effects 
4 B M 

107. Emphasize using 

truck wheel chocks in 

loading/unloading 

operations in order to 

minimize possibility of 

accidental movement of 

trucks before end of 

operations 

E 

1.3. Intermittent 

or continuous 

venting from 

offsite 

1.3.1. Personnel 

health effects 

1.3.1. 1. Same as 

1.1.6-1.1.7 

4 B M   

1.3.2. 

Environmental 

pollution 

3 D M 

101. Provide training in 

process and operations 

hazards for all 

personnel 

E 

1.4. Possibility of 1.4.1. Fire 1.4.1. 1. Same as 2 C L 66. Check adequacy of E 
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back flow of HC 

to atmosphere in 

routine 

maintenance in 

D-2005 

[Internal Check] 

1.4.2. Personnel 

health effects 

1.1.6-1.1.7 

3 C M 

escape routes including 

emergency lighting and 

exit signs based on 

ERP 

1.4.3. 

Environmental 

pollution in 

case of spillage 

2 D M 

111. Develop an SOP 

for overfill protection 

and holding a 

minimum inventory of 

in storage tanks 

E 

1.5. Collection of 

HC 

accompanying 

subsurface 

ingressing water 

in closed drain 

drum pit 

1.5.1. Fire 

1.5.1. 1. Same as 

1.1.6-1.1.7 

3 D M 

1.5.2. Personnel 

health effects 
3 C M 

112. Review relevant 

codes and standards in 

consultation with fired 

heater technology 

providers about the 

latest control and safety 

systems 

E 

1.5.3. 

Environmental 

pollution in 

case of spillage 

2 D M 

113. Consider 

thermography of 

furnaces 

E 

1.6. Fugitive 

emissions from 

process 

equipment esp. 

air cooler tubes in 

unit 600 and 

storage tanks 

[Internal Check] 

1.6.1. Fire 

1.6.1. 1. Same as 

1.1.6-1.1.7 

2 D M 

114. Study with 

reference to codes and 

standards the proper 

safe distance from 

process equipment for 

movement of motor 

vehicles 

E 

1.6.2. Personnel 

health effects 
1 C L 

115. Review in 

coordination with PET 

zone and nearby 

petrochemical 

companies the problem 

of  motor vehicles 

traffic near BSPC 

fences 

E 
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Hazard/Aspect Sources 
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Type 
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1.6.3. 

Environmental 

pollution in 

case of spillage 

1 E L 

116. Review and 

improve coordination 

procedure and 

information flow in 

emergency 

management 

E 

1.7. Contractor 

operations  

1.7.1. Fire 

1.7.1. 1. Same as 

1.1.6-1.1.7 

2 D M 

1.7.2. Personnel 

health effects 
3 B L 

118. Develop business 

continuity management 

(BCM) plan 

E 

1.7.3. 

Environmental 

pollution in 

case of spillage 

2 E M 

119. Review and 

consider  proper 

distribution and type of 

F&G system field 

devices 

E 

1.7.4. 

Possibility of 

personnel 

injury 

2 E M 

120. Verify connection 

between F&G system 

and DCS interface in 

control room 

E 

2. NR 

2.1. Same as 

Causes of 

"Flammable 

Liquids" in Non-

Routine case 

2.1.1. Same as 

Consequences 

of "Flammable 

Liquids" in 

Non-Routine 

case 

2.1.1. Same as 

safeguards of 

"Flammable 

Liquids" in Non-

Routine case 

   

121.HVAC 

shutdown/damper 

should be closed upon 

HC gas alarm. 

 

3. E 

3.1. Rollover in 

LPG tanks 

3.1.1. Damage 

to tanks and 

possibility of 

fire/explosion 

3.1.1. TI's on top 

and bottom of 

tanks 

3 C M 

3.2. Same as 

Causes of 

"Flammable 

Liquids" in 

Emergency case 

3.2.1. Same as 

Consequences 

of "Flammable 

Liquids" in 

Emergency case 

3.2.1. Same as 

safeguards of 

"Flammable 

Liquids" in 

Emergency case 
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Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3.2.2. Drain 

collector and 

route to SLH and 

closed drain for 

LPG tanks 

3.2.3. Thermal 

relief valves 

3.2.4. Fire-

resistant bund 

walls in concrete 

type 

3.2.5. 

Overpressure 

protection system 

in LPG tanks 

3.2.6. Sun shield 

for LPG storage 

tanks  

3.2.7. Deluge 

valve and spray 

nozzles for LPG 

storage tanks 

(manual) 

4. Flammable 

gas like H2, FG, 

NG 

1. Related 

process 

equipment 

and piping 

1. R 

1.1. Same as 

Causes of 

"Flammable 

Liquids" in 

Routine case 

1.1.1. Same as 

Consequences 

of "Flammable 

Liquids" in 

Routine case 

1.1.1. Same as 

safeguards of 

"Flammable 

Liquids" in 

Routine case 
     

2. Battery 

rooms (H2) 

1.1.2. Steam rings 

to prevent leakage 

from flanges to 

catch fire in 

reaction sections 
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2. NR 

2.1. Normal 

operation of fired 

heaters burners 

produces 

pollutants like 

NOx 

2.1.1. 

Environmental 

pollution  

 1 E L 

134. Check and report 

if cooking ovens using 

FG in restaurant are 

equipped with 

automatic trip (both 

temperature and flow)  

and if they are 

operational; more over 

regular inspection is 

highly recommended 

R 

2.2. Same as 

Causes of 

"Flammable 

Liquids" in Non-

Routine case 

2.2.1. Same as 

Consequences 

of "Flammable 

Liquids" in 

Non-Routine 

case 

2.2.1. Same as 

safeguards of 

"Flammable 

Liquids" in Non-

Routine case 

   

135. Consider 

discontinuing direct 

contact of FG taken 

from process sources 

with foodstuffs in 

restaurant  

R 

2.3. Liquid carry 

over from process 

vessels down to 

heater burners  

2.3.1. 

Possibility of 

fire in 

combustion 

chamber in 

addition to 

problem in the 

burners and 

also fire 

beneath fired 

heaters 

2.3.1. Catch pots 

are foreseen at 

some parts of FG 

header 

3 C M 

32. Toolbox meetings 

to be considered esp. in 

case of maintenance at 

site 

NR 

3. E 

3.1. Same as 

Causes of 

"Flammable 

Liquids" in 

Emergency case, 

especially 

hydrogen 

embrittlement 

3.1.1. Same as 

Consequences 

of "Flammable 

Liquids" in 

Emergency case 

3.1.1. Same as 

safeguards of 

"Flammable 

Liquids" in 

Emergency case 

   



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 74 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 74 of 229 

Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 1. Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
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3.2. Periodic 

Venting of HC 

and H2 mixture 

from D-4536 to 

4538 

 

3.2.1. Same as 

above 

3.2.1. Same as 

above 
4 C M 

3.3. Boost 

charging of 

batteries 

3.3.1. 

Possibility of 

explosion in 

battery room 

3.3.1. None 4 D H 

138. Install hydrogen 

detectors in battery 

rooms and check if 

electrical equipment 

including exhaust fans 

are suitable for 

hazardous area 

E 

140. Consider H2 gas 

detection and alarm 

system in process areas 

E 

  

101. Provide training in 

process and operations 

hazards for all 

personnel 

E 

66. Check adequacy of 

escape routes including 

emergency lighting and 

exit signs based on 

ERP 

E 
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1. Electric 

equipment 

with   various 

voltage Lelel 

1. Electrical 

equipment and 

power distribution 

systems including 

substations 

1. R 

1.1. Human error, 

inappropriate 

procedure or 

equipment defect 

during field 

activities like 

inspection and 

testing 

1.1.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

1.1.1. Indication of 

necessary variables 

in monitors in 

electrical rooms 

3 A L 

143. Provide 

training for 

electrical safety 

R 

2. Transformers 

1.1.2. Labeling, 

color coding and 

warning signs 

144. Study 

implementing 

PTW system in 

electrical 

maintenance work 

in rack out/rack in 

cases 

R 

3. Electrical panels 1.1.3. SOP 

145. Improve 

lockout/tag out 

practices use in 

electrical 

maintenance works 

R 

4. Cable routes, 

trenches, trays, 

gallery/room, etc. 

1.1.4. PTW system 

covers electrical 

maintenance works 

146. Improve 

restriction of 

unauthorized 

access to 

substations esp. in 

emergency 

maintenance 

through 

coordination and 

training 

NR 

5. Electrical heat 

tracing 
1.1.5. PPE 

147. Improve 

housekeeping in 

electrical 

maintenance work 

and enforce 

through PTW 

system 

NR 
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6. Electrical 

Reduction Heater 

1.1.6. Lockout/tag 

out 

148. Procure 24-V 

lamps for 

maintenance in 

confined space and 

discontinue use of 

220-V lamps 

R 

7. Diesel 

Generator 

2.  NR 

2.1. Human error 

in case of 

maintenance 

2.1.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality 

2.1.1. Same as 

above 
3 B L 

149. Plan for 

replacing two-stick 

plugs with safety 

plugs having earth 

connections and 

use of explosion 

proof electrical 

tools 

NR 

8. UPS and battery 

chargers 

2.1.2. damage 

to electrical 

asset 

2.1.2. Electrical and 

mechanical locks 

in MV circuit 

breakers, switch 

boards, etc. 

2 C L 

150. Use 

experience from 

the recent accident 

in Shahid 

Tondguyan 

Petrochemical 

Complex circuit 

breaker in order to 

possibly improve 

safety of 

maintenance 

workers in rack 

in/rack out  

NR 

2.1.3. Vacuum 

used in circuit 

breakers to avoid 

arc generation, as 

required 

151. Training on 

CPR and assistance 

to electrical shock 

victims to be 

provided with 

personnel 

NR 
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2.1.4. Cover for 

electrical panels 

and equipment 

152. Plan for 

implementing 

buddy system for 

electrical 

maintenance and 

inspection works 

NR,R 

2.1.5. Key 

interlocks 

implemented in 

CO2 protection 

systems 

46. Prepare a 

procedure for 

coordination 

between various 

departments that 

may require 

specific tasks to be 

performed during 

maintenance  

NR 

2.1.6. Lighting is 

provided for most 

electrical panels 

37. Organize a 

steering committee 

for reviewing and 

improving work 

flow, 

responsibilities and 

safety in 

implementation 

and execution of 

PTW system  

NR 

2.1.7. Inspection of 

contractors 

electrical tools 

153. Check 

electrical 

protection 

boundaries  based 

on NFPA 70E for 

personnel 

protection and 

prepare safety 

instructions as 

required 

NR 

2.1.8. Safety 

equipment and 

clinic 

154. Improve 

lighting in MV 

room for 

maintenance work 

NR 
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2.1.9. Personnel 

protection against 

electrical shock to 

through low-

current fuses 

155. Personnel 

protection against 

electrical shock to 

be provided 

NR 

2.2. Poor 

management or 

coordination in 

maintenance 

2.2.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality 

 

3 B L 

156. Study and 

review possibility 

of total flooding 

CO2 system test 

taking into account 

possible problems 

and its necessity 

acc. NFPA 12  

E 

2.2.2. damage 

to electrical 

asset 

2 D M 

157. Study and 

propose suitable 

fire protection 

systems for 

transformers 

E 

2.3. Overlooking 

safety culture 

2.3.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality  

3 C M 

158. Consider fire 

detection for 

auxiliary 

transformers 

E 

2.3.2. damage 

to electrical 

asset 

2 D M 

159. Study 

application of fire 

protection systems 

other than CO2 for 

electrical rooms 

and control room 

and consider using 

them in automatic 

mode 

E 
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2.4. Occasional 

rush of 

maintenance work  

2.4.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality 

 

3 C M 

160. Plan for 

improving 

preparedness of 

site medical team 

for handling 

electrocution 

victims 

E 

2.4.2. damage 

to electrical 

asset 

1 D L 

161. Study 

application of 

automatic gaseous 

fire protection 

system for diesel 

generators  

E 

2.5. Using 

inexperienced 

human resources 

esp. contractors in 

overhauls 

2.5.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality 

 

3 B L 

162. Review and 

apply fire 

protection (cable 

covers or foam) for 

power and 

instrument cables 

as required 

E 

2.5.2. damage 

to electrical 

asset 

2 D M 

2.6. Defective 

maintenance tools  

2.6.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality 

 3 B L 
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2.6.2. damage 

to electrical 

asset 

2 C L 

2.7. Cable damage 

due to incorrect 

materials, 

manufacturing 

problems, Third 

Party Damage 

(TPD) 

2.7.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality 

 

4 B M 

2.7.2. damage 

to electrical 

asset 

3 C M 

2.8. Poor marking, 

labeling, warning 

or lack of 

lockout/tagout 

2.8.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality 

 

3 B L 

2.8.2. damage 

to electrical 

asset 

2 C L 
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2.9. Contact with 

live equipment 

2.9.1. 

Electrocution 

and/or 

electrical burn 

or other 

injuries due to 

contact or arc 

generation 

with possibility 

of fatality 

 4 B M 

3. E 

3.1. Power 

overloading, short 

circuit, etc. 

3.1.1. Electrical 

fire 

3.1.1. Overload 

relays at various 

voltage levels 

4 C M 

3.1.2. Damage 

to electrical 

asset 

3.1.2. Overload 

and short circuit 

analysis has been 

performed in 

design 

3 C M 

3.1.3. 

Personnel 

 injury with 

possibility of 

fatality  

3.1.3. Circuit 

breakers  
4 C M 

3.1.4. 

Production 

interruption 

3.1.4. Inspection 

and maintenance 

procedures  

4 C M 

3.1.5. 

Production of 

waste and 

environmental 

pollution as 

result of plant 

shutdown 

3.1.5. Total 

flooding CO2 

protection systems 

for substations, 

cable gallery/room 

and control room 

(set on manual) 

3 C M 
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3.1.6. Loss of 

reputation 

3.1.6. Smoke 

detectors in for 

substations, cable 

gallery/room and 

control room 

activate alarm in 

control room, fire 

station and 

substations 

2 C L 

3.1.7. F&G cables 

are fire retardant  

3.1.8. LHDs for 

main transformer 

3.1.9. 

Portable/wheeled 

DCP and CO2 

extinguishers for 

substations, cable 

gallery/room, 

process area and 

control room 

3.1.10. Fire brigade 

and fire station 

3.1.11. Clinic and 

nearby hospital 

3.2. Non-electrical 

fire impact on 

electrical 

equipment 

3.2.1. Damage 

to asset 

3.2.1. Fail-safe 

design with 

redundancy in case 

of power supply 

loss or command 

loss 

4 C M 

3.2.2. Process 

upset 

3.2.2. Deluge 

valves for main 

transformers 

4 C M 
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3.2.3. See 

"Hydrocarbons"for 

other safeguards 

3.3. Power failure 

due to failure from 

source, equipment 

damage, Third 

Party Damage 

(TPD) or human 

error 

3.3.1. 

Possibility of 

plant control/ 

ESD software 

reset as 

happen upon 

UPS failure  

3.3.1. Major parts 

of electrical cables 

are underground 

and then pass thru 

electrical cable 

trays/trenches 

4 C M 

3.3.2. 

Production 

interruption 

3.3.2. Cable 

routing practice in 

design 

4 C M 

3.3.3. 

Possibility of 

fire after shut 

down  

3.3.3. As-built 

cable route 

drawings are 

available 

3 C M 

3.3.4. 

Possibility of 

damage to 

equipment as 

happened 

because of 

opening of fast 

depressurizing 

valves in 

compressor 

suction drums 

3.3.4. Excavation 

work permit 

3 C M 

3.3.5. Use of 

conduits and 

armor for 

protection of cables 

wherever required 

3.3.6. Redundancy 

in power supply 

system 

transformers  

3.3.7. DC charger 

(UPS), also 

supported by diesel 

generator (auto-

start) for 

emergency power 
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2. Electrical 

charge or 

electrostatic 

energy 

1. Electrical 

equipment like 

transformers, 

panels, electric 

motors, HVAC, 

DC chargers 

1. R 

1.1. Induction due 

to proximity of 

power cables or 

high voltage 

equipment 

1.1.1. 

Instrument 

malfunction or 

interference 

with impact on 

process 

operations 

including 

occasional trip 

1.1.1. Segregation 

of electrical, 

telecom and 

instrument cables 

considered in 

design 

2 B L 

163. Prepare 

instructions for 

inspection and 

repair of electrical 

equipment related 

to induction 

R 

2. 

Loading/unloading 

operations 

1.1.2. Instrument 

cables are screened 

102. Study loading/ 

unloading 

operations safety 

issues (including in 

case of propylene) 

E 

3. Piping, process 

equipment and 

storage tanks 

1.1.3. Earthing 

system 

164. Check and 

verify the 

minimum distance 

from the first step 

of storage tanks 

stairs to ground is 

provided to 

maximize chance 

of electrostatic 

discharge upon 

operators climbing 

and install related 

warning signs 

R 

4. Operator 

clothes 

1.1.4. Use of 

capacitors in 

substation relays in 

order to facilitate 

earthing 

165. Check and 

ensure adequate 

static electricity 

discharge from 

storage tank roofs 

is performed 

through storage 

tank body 

earthling system 

E 
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5. Welding 

1.1.5. Replacing 

U/G cables of 

some critical 

pumps with A/G 

cables currently 

under progress 

166. Emphasize 

taking appropriate 

precautions against 

static electricity 

hazards in loading 

HAR product 

(currently loaded 

from top of 

tankers) 

E 

6. Equipment 

cleaning, washing, 

etc. 

1.1.6. Training for 

electrical 

maintenance 

personnel 

167. Study 

application of 

antistatic agents in 

storage tanks that 

require protection 

against static 

electricity hazards, 

taking into account 

product 

specifications 

E 

1.1.7. Regular 

inspection and 

maintenance 

168. Check 

whether or not 

precautions against 

static electricity 

hazards are 

reported in MSDS  

of products 

E 

1.1.8. Regular 

inspection of 

Oxygen content of 

storage tanks vapor 

space 

169. Include in 

loading/unloading 

procedure the 

application of 

initial slow filling 

rate based on 

Engineering 

Standard Doc 

E 
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1.2. Body contact 

1.2.1. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality, 

sometimes due 

to domino 

effect 

1.2.1. Training for 

electrical 

maintenance 

personnel 

1 A L 

170. Train 

personnel involved 

in 

loading/unloading 

operations on 

safety precautions 

necessary in 

loading/unloading 

E 

1.2.2. PPE 

58. Organize 

discussion and 

technical analysis 

meetings using 

reports and 

documentation of 

formally 

investigated past 

accidents 

E 

2. E 

2.1. Human error, 

inappropriate or 

non-existing 

procedure, operator 

not to follow 

procedure correctly 

or equipment or 

tools defect/ 

failure, incorrect or 

unsuitable 

materials used or 

replaced in case of 

maintenance; 

switch sparks in 

process areas 

2.1.1. Fire/ 

Explosion 

2.1.1. Earthing as 

used in 

loading/unloading 

operations  

5 C H 

36. Plan for 

improvement of 

HSE culture 

NR 

2.1.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.1.2. Training of 

personnel in 

materials hazards 

5 C H 

171. Check if 

explosive 

atmosphere can be 

created above 

liquid level in 

dosing units  

E 

2.1.3. Damage 

to asset 

2.1.3. SOP for 

loading/unloading 

operations 

4 C M 

2.1.4. Toxic 

release by 

domino effect 

2.1.4. Safety 

supervisions for 

loading/unloading 

operations 

3 C M 

2.1.5. 

Production 

interruption 

2.1.5. N2 

blanketing for 

fixed roof storage 

tanks 

5 C H 
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2.1.6. 

Environmental 

pollution 

2.1.6. Earthing for 

fixed and floating-

roof tanks 

3 C M 

2.1.7. Loss of 

reputation 

2.1.7. Regular 

inspection and 

maintenance 

3 C M 

2.2. Inappropriate 

loading/unloading 

operations incl. 

poor bonding or 

earthing, switch 

loading, high filling 

rate 

2.2.1. Fire/ 

Explosion 

2.2.1. Same as 

above 

4 C M 

2.2.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

2.2.3. Damage 

to asset 
4 C M 

2.2.4. Toxic 

release by 

domino effect 

3 C M 

2.2.5. 

Production 

interruption 

4 C M 

2.2.6. 

Environmental 

pollution 

3 C M 

2.2.7. Loss of 

reputation 
3 C M 

2.3. Fluid 

movement in and 

out of piping and 

equipment  

including steam 

leakage that creates 

a jet or water jet 

used in washing, 

2.3.1. Fire/ 

Explosion 

2.3.1. Same as 

above 

5 C H 

2.3.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 
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particles in streams 

(including 

droplets) or two 

phase flow, 

operations like 

purging 

2.3.3. Damage 

to asset 
4 C M 

2.3.4. Toxic 

release by 

domino effect 

3 C M 

2.3.5. 

Production 

interruption 

5 C H 

2.3.6. 

Environmental 

pollution 

3 C M 

2.3.7. Loss of 

reputation 
3 C M 

2.4. Stray currents 

in case of anodes 

or rectifier failure 

during welding 

2.4.1. Fire/ 

Explosion 

2.4.1. Same as 

above 

5 C H 

2.4.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

4 C M 

2.4.3. Damage 

to asset 
4 C M 

2.4.4. Toxic 

release by 

domino effect 

3 C M 

2.4.5. 

Production 

interruption 

5 C H 

2.4.6. 

Environmental 

pollution 

3 C M 

2.4.7. Loss of 

reputation 
3 C M 
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3. Lightning 

discharge  

1. Plant area is a 

lightning-prone 

area 

1. E 
1.1. Strike by 

lightning 

1.1.1. 

Possibility of 

fire and 

explosion 

1.1.1. Lightning 

arrestors system 

for all buildings 

5 B M 

172. Consider 

training on life 

protection in 

lightning 

conditions 

E 

1.1.2. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

1.1.2. Dedicated 

earthing system for 

lightning discharge 

4 B M 

173. Instruct unit 

operators to 

monitor conditions 

of storage tanks 

during lightning 

using process 

CCTV 

E 

1.1.3. Damage 

to equipment 

due to 

overvoltage 

with possible 

subsequent 

interruption in 

production 

1.1.3. See 

Hydrocarbons for 

other safeguards 

4 C M 

174. Minimize 

maintenance works 

under drastic or 

adverse 

environmental 

conditions 

including lightning 

E 

1.1.4. Surge 

arrestor for 

electrical 

equipment against 

over voltage 

81. Include gas 

leak testing in 

technical 

inspection of 

storage tanks esp. 

floating roof tanks 

E 

1.1.5. Dedicated 

earthing system for 

lightning discharge 

from telecom tower 

175. Initial filling 

of floating roof 

storage tanks or 

landing of floating 

roof to be avoided 

when lightning 

strike is likely 

E 
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176. Prioritize 

repair of leakage 

points found in 

higher elevations 

during technical 

inspections in 

order to prevent 

fire/explosion due 

to lightning 

E 
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1. Weather 

1. High 

winds 

1. R 1.1. Wind load 

1.1.1. Loose 

equipment may be 

cut from their 

installation location 

1.1.1. Wind load is 

taken into account 

in design of tall 

structures, piping 

and buildings 

2 C L 

177. Plan for use of 

regional 

meteorological data in 

planning of operation 

and maintenance 

activities 

R 

2. Fine 

particles 

1.1.2. Dropped 

objects; see 

"Hazards associated 

with difference in 

height" hazard type 

1.1.2. Inspection 

and maintenance 
   

178. Plan for 

continuous 

measurement and 

monitoring of 

hazardous chemicals 

in plant area 

R 

3. 

Temperature 

extremes 

1.1.3. Personnel 

injury 

1.1.3. SOP for 

operations 
3 C M 

179. Check and verify 

requirements against 

bad weather in design 

documents 

R 

4. High 

humidity, 

rain and 

flood 

1.1.4. Damage to 

asset 
1.1.4. Wind Socks 2 C L 

180. Discuss in the 

forthcoming regional 

health and 

environmental 

committee the 

problem of dispersion 

of hazardous 

chemicals in the area 

R 

5. Dust storm 

1.1.5. Environmental 

pollution due to 

carry over of 

pollutants from 

adjacent plants 

1.1.5. PTW system 2 E M 

181. Plan for training 

of plant personnel in 

handling hazardous 

chemicals 

R 

6. Lightning; 

see " 

Electricity" 

hazard type 

1.1.6. Possibility of 

negative impact in 

operation of process 

equipment esp. 

turbines and fired 

heaters 

1.1.6. First aid kits  

se isfl eiis li 
2 C L 

182. A procedure to be 

developed for deciding 

on production 

interruption/ 

continuation in bad 

weather 

E 
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1.2. Dust in 

process area 

1.2.1. Reduced 

visibility and 

increased risk of 

personnel injury or 

health impacts 

1.2.1. Dust filter 

against dust/fine 

dust ingress or 

accumulation at 

inlet of air 

compressor, HVAC 

and fired heaters 

2 D M 

183. A procedure to be 

developed for rotation 

of personnel and 

necessary precautions 

for performing 

operational tasks in 

process area in hot 

weather 

R 

1.2.2. Performance 

reduction of 

equipment taking 

fresh air (by dust) 

such as air 

compressors, 

cooling towers, 

dryers, air coolers 

and fired heaters 

1.2.2. Positive 

pressurization of 

analyzer houses 

2 D M 

184. Expedite 

execution of current 

heat stress 

measurement projects 

R 

1.2.3. Instrument 

faults that may lead 

to process upsets 

1.2.3. Regular 

turbidity 

measurement of 

cooling towers 

water 

3 C M 

185. Verify if positive 

pressurization is 

implemented for 

analyzer houses, 

substations, control 

rooms, critical 

electrical panels 

R 

1.2.4. Faster aging of 

installations and 

equipment 

1.2.4. IP enclosure 

protection for 

outdoor electrical 

equipment and 

instrumentation 

3 C M 

186. Expedite 

supplying safety 

goggles to employees 

against dust 

R 

1.2.5. Impairment of 

CCTV cameras  

1.2.5. Inspection 

and maintenance 

2 D M 

187. Check and ensure 

integrity of foam 

storage drum (sun-

exposed) in fire station 

R 

1.2.6. SOP for 

operation and 

maintenance 

188. Study application 

of air dust filtration 

devices for manned 

areas and sensitive 

instruments 

R 
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1.2.7. PPE 

189. Develop a 

procedure to 

emphasize regular 

draining of 

accumulated water in 

drum boots drain 

lines, flow-meters 

tubing and 

deconcentration line 

in unit 900 

R 

1.2.8. Fitness to 

work  and periodic 

medical 

examinations 

190. Study possibility 

of water freezing in 

service water header 

that is currently under 

modification to A/G 

R 

191. Study addition of 

local sewers in process 

units that can hold 

surface run-off water 

and can minimize 

direction to the 

environment 

E 

1.3. Hot 

weather and 

direct sun light  

1.3.1. Negative 

health impacts and 

possibility of 

increased human 

errors 

1.3.1. Site 

environmental 

conditions have 

been taken into 

account as the basis 

of design, including 

min/max design 

temperature 

[Note: it is believed 

that the actual max 

temperature can be 

above design 

values.] 

3 D M 

192. Study possibility 

of revising the 

contract with Fajr 

petrochemical 

company (Central 

utility) in order to use 

the extra capacity of 

its surge basin for 

collection of waste 

water 

E 
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1.3.2. Instrument 

faults leading to 

process upsets 

1.3.2. Procedure for 

reducing routine 

operational tasks in 

very hot weather 

3 B L 

193. Contingency 

plans to be developed 

for selected bad 

weather conditions 

like flood and dust 

storms 

E 

1.3.3. Reduced 

performance and 

faster aging of 

electrical equipment 

1.3.3. Overhauls are 

planned performed 

in suitable seasons 

3 C M 

194. Study applying 

loose-fit plastic caps in 

tail pipe of PSVs as 

required 

E 

1.3.4. Negative 

impacts on 

refrigeration and 

cooling processes 

1.3.4. Fitness to 

work  and periodic 

medical 

examinations 

2 C L 

195. Check and ensure 

slope and water drain 

on plant area paving 

and reinforcing pads 

are provided in order 

to minimize water 

accumulation 

R 

1.3.5. Damage to 

piping and fittings 

1.3.5. SOP for 

operation and 

maintenance 

1 D L 

196. Develop a 

procedure for 

handling of hazardous 

materials that are 

sensitive to exposure 

to sun light or are 

highly flammable acc. 

MSDS(Like H2O2) 

E 

1.3.6. Faster aging of 

non-metallic 

equipment like 

junction boxes, 

cables, some piping 

and hoses 

1.3.6. Training 2 C L 

1.3.7. Increased 

evaporations in 

open-top equipment 

like SU with 

subsequent increase 

in pollutants in area  

1.3.7. PPE 

3 D M 

1.3.8. Sun shields 

and other 

protections for 

some instruments  

1.3.9. Shelters for 

major pumps, 

compressors and 

some other 

equipment 
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1.3.10. Sun shield 

for LPG storage 

tanks  

1.3.11. Inspection 

& maintenance  

1.4. Freezing  

[Note: the min 

design 

temperature is -

3.5 C so water 

freezing is 

possible but has 

never been 

experienced] 

1.4.1. Delay in 

operation 

1.4.1. Site 

environmental 

conditions have 

been taken into 

account as the basis 

of design 

2 C L 

1.4.2. Malfunction 

of instrumentation 

1.4.2. 

Steam/electrical 

Tracing 

3 C M 

1.4.3. Low pressure 

of fuel gas that 

affects consumption 

3 D M 

1.4.4. Increased load 

on piping or pipe 

support nuts and 

bolts that may lead 

to loss of integrity 

2 B L 

1.5. Excessive 

humidity, 

ingress of water 

to electrical 

building and 

heavy rain  

1.5.1. Instrument 

faults that may lead 

to process upsets 

1.5.1. Site 

environmental 

conditions have 

been taken into 

account as the basis 

of design 

2 C L 

1.5.2. Water 

collection on 

floating roof tanks 

roofs  

1.5.2. Heaters for 

inside of electrical 

panels 

3 B L 

1.5.3. Acid rain that 

causes faster aging 

of installations and 

equipment 

1.5.3. Rain water 

drain on external 

floating roof tanks 

3 D M 
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1.5.4. Increased risk 

of general accidents 

like fall, slip, etc. 

1.5.4. Regular 

inspection of drain 

line on floating roof 

tanks roofs  

2 D M 

1.5.5. Possibility of 

damage to asset 

caused by water 

ingress 

1.5.5. IP enclosure 

protection for 

outdoor electrical 

equipment and 

instrumentation 

3 B L 

1.5.6. Increased heat 

stress in hot weather 

1.5.6. Positive 

pressurization of 

analyser houses 

3 B L 

1.5.7. Impact on 

water content tests 

results 

1.5.7. Various 

measures and 

means for avoiding 

flooding of plant 

area by collection of 

surface water that 

end up in SU 

3 C M 

2. E 2.1. Wind load 

2.1.1. Environmental 

pollution; see 

"Hydrocarbons" 

hazard type 

2.1.1. Wind load is 

taken into account 

in design of tall 

structures, piping 

and buildings 

3 C 
M 

 

2.1.2. Personnel 

injury  

2.1.2. Inspection 

and maintenance 
3 C M 

2.1.3. Damage to 

asset incl. increased 

rate of corrosion 

2.1.3. SOP for 

operations 
3 C M 

2.1.4. Loss of 

communication 

2.1.4. Wind Socks 

3 C M 
2.1.5. PTW system 

2.1.6. Clinic 

2.1.7. Ambulance 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 3. Environmental Hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.8. Mutual aid 

with other 

organizations in the 

area 

2.1.9. Alternative 

telecom system via 

PABX 

2.2. Heavy rain  

2.2.1. Flooding of 

plant area with 

possibility of 

environmental 

pollution or risk of 

fire in fired heaters 

area 

2.2.1. Site 

environmental 

conditions have 

been taken into 

account as the basis 

of design 

3 C M 

2.2.2. Rain water 

drain on external 

floating roof tanks 

2.2.3. Regular 

inspection of drain 

line on floating roof 

tanks roofs  

2.2.4. IP enclosure 

protection for 

outdoor electrical 

equipment and 

instrumentation 

2.2.5. Positive 

pressurization of 

analyzer houses 

2.2.6. Various 

measures and 

means for avoiding 

flooding of plant 

area by collection of 

surface water that 

end up in SU 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 3. Environmental Hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.3. Hot 

weather and 

direct sun light  

2.3.1. Increased 

flaring and 

subsequent 

environmental 

pollution 

2.3.1. Site 

environmental 

conditions have 

been taken into 

account as the basis 

of design, including 

min/max design 

temperature 

[Note: it is believed 

that the actual max 

temperature can be 

above design 

values.] 

2 C L 

2.3.2. Instrument 

faults leading to 

process upsets or 

even process 

accidents 

2.3.2. Sun shields 

and other 

protections for 

some instruments  

3 C M 

2.3.3. Possibility of 

fire due to exposure 

or increased rate of 

evaporation of 

reactive or 

flammable chemicals  

2.3.3. Shelters for 

majors pumps, 

compressors and 

some other 

equipment 
4 C M 

2.3.4. Sun shield for 

LPG storage tanks  

2.3.5. Inspection 

and maintenance  

2.4. Dust in 

process area 

2.4.1. Instrument 

faults that may lead 

to process upsets 

2.4.1. Positive 

pressurization of 

analyser houses 

4 B M 2.4.2. IP enclosure 

protection for 

outdoor electrical 

equipment and 

instrumentation 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 3. Environmental Hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.4.3. Inspection 

and maintenance 

2. Tectonic 

1. 

Earthquakes 

or other earth 

movement 

activity 

1. E 
1.1. Natural 

disaster 

1.1.1. Major damage 

or loss of asset  

1.1.1. Earthquake 

load is taken into 

account in design 

of piping, 

equipment and 

buildings 

5 B M 

197. Training/drills to 

be planned and 

implemented against 

earthquakes 

E 

1.1.2. Personnel 

injury 
5 B M 

198. Develop a 

contingency plan for 

earthquakes  

E 

1.1.3. Loss of 

production 
4 C M 

199. MEDEVAC 

procedure to be 

developed 

E 

1.1.4. Environmental 

pollution 
3 C M 

200. Check and verify 

requirements against 

earthquake in design 

documents 

E 

1.1.5. Possibility of 

loss of 

communication 

3 C M 

1.1.6. 

Fire/Explosion; see 

"Hydrocarbons" and 

"Refined 

Hydrocarbons" 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 4. Refined Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Lube oil/ 

Hydraulic oil 

1. Rotating 

machinery like 

turbine and 

generator 

bearings, 

pumps, 

compressors, 

aircoolers, etc. 

1. R 

1.1. Contact of 

lube oils with 

hot process 

fluids within 

mechanical seals  

1.1.1. Coking of 

lube oil  within 

mechanical seals 

with subsequent 

possibility of 

process fluids 

leakage 

 3 D M 

201. Study replacing 

the current mineral 

type lube oils used for 

pump mechanical seals 

with synthetic type 

R 

2. Cranes 

1.2. Human 

error in normal 

operation 

1.2.1. Small local 

fire  

1.2.1. Open 

drain 
2 C L 

76. Expedite 

procurement of 

required components 

of deluge valves for 

automatic operation 

E 

3. Maintenance  

1.2.2. Possibility 

of injury to 

personnel 

1.2.2. Portable 

and wheeled fire 

extinguishers 

3 C M 

202. Develop a 

procedure for use of 

Fuller's Earth for 

collection of 

contaminated soil 

around diesel storage 

tanks, turbines area 

and other similar 

location in case of 

spillage 

R 

1.2.3. 

Environmental 

pollution, esp. in 

non-paved areas 

like near turbines 

1.2.3. Routine 

area cleaning 

and washing 
2 C L 

203. Include in 

maintenance 

procedures 

minimization of and 

safe handling of lube 

oil spillage 

NR 

1.2.4. Training 

in the use of fire 

extinguishers 

2. NR 

2.1. Human 

error in case of 

maintenance 

2.1.1. Small local 

fire  
2.1.1. Same as 

above 

2 C L 

2.1.2. Possibility 

of injury to 

personnel 

2 C L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 4. Refined Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.3. 

Environmental 

pollution, esp. in 

non-paved areas 

like near turbines 

2 C L 

3. E 

3.1. Contact of 

leaked seal oil 

with hot surfaces 

3.1.1. Fire 

3.1.1. Regular 

inspection of 

seal oil pressure 

3 B L 

3.1.2. Personnel 

injury  

3.1.2. SOP for 

pump start-up 
3 C M 

3.1.3. Damage to 

asset 
3.1.3. Deluge 

and spray nozzle 

systems for 

main pumps 

3 B L 

3.1.4. Production 

interruption 
3 C M 

2. Transformer 

oil 
1. Transformers 

1. R 

1.1. Field 

operation 

activities, like 

sampling, 

inspection and 

maintenance 

1.1.1. Personnel 

health effects 

1.1.1. MSDS 

2 C L 

204. Study and develop 

fire protection 

strategies for 

transformer fires 

E 

1.1.2. PTW 

system 

205. Study transformer 

protection measures 

and equipment against 

transformer oil 

vaporization and fire  

E 

1.1.3. HSE 

supervision 

1.1.4. SOP 

2. E 

2.1. Electrical arc 

within large 

quantities of oil 

in contact with 

high voltage 

2.1.1. Fire 

2.1.1. High 

temperature trip 

on transformers 

through circuit 

breakers 

4 B M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 4. Refined Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

elements 

2.1.2. Personnel 

injury 

2.1.2. Buchholz 

Relay, Sudden 

Pressure Relay, 

pressure 

relieving device 

and other 

protection 

means on the 

transformers 

4 C M 

2.1.3. Loss of 

asset 

2.1.3. Fire wall 

around 

transformers 

5 B M 

2.1.4. 

Interruption of 

production 
2.1.4. Deluge 

valves and spray 

nozzle system 

on transformers  

4 C M 

2.1.5. 

Environmental 

pollution 

4 B M 

3. Diesel Oil 

(or gasoil) 

1. Gasoil 

atmospheric 

storage tanks 

1. R 

1.1. Human 

error, 

inappropriate 

procedure or 

equipment defect 

during field 

activities like 

loading/ 

unloading and 

inspection 

1.1.1. Fire 

1.1.1. Location 

of diesel storage 

tanks and 

limited access 

2 C L 

206. Develop an HSE 

procedure for 

loading/unloading of 

diesel storage tanks 

R 

2. Gasoil road 

tanker/pump 

1.1.2. Personnel 

injury 

1.1.2. Routine 

inspection 
2 C L 

202. Develop a 

procedure for use of 

Fuller's Earth for 

collection of 

contaminated soil 

around diesel storage 

tanks, turbines area 

and other similar 

location in case of 

spillage 

R 

3. Gasoil piping 

and hose 

1.1.3. Increased 

risk of general 

accidents like 

slip, trip, etc. 

1.1.3. Portable 

fire 

extinguishers 

close to storage 

tanks 

2 C L 

207. Develop the 

existing environmental 

emergency drill 

guidelines into a formal 

system work procedure 

E, 

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 4. Refined Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

4. Diesel 

Generators 

1.1.4. 

Environmental 

pollution 

1 C L 

208. Since diesel 

storage tanks are to be 

relocated, provide 

means for collection 

and safe disposal of 

spilled diesel oil in the 

new location 

NR 

1.2. Contractor 

operations  

1.2.1. Fire 

1.2.1. Same as 

above 

2 C L 

209. Study addition of 

CO2 total flooding or 

AFFF fire protection 

systems for diesel 

generators 

E 

1.2.2. Personnel 

injury 
2 C L 

1.2.3. Increased 

risk of general 

accidents like 

slip, trip, etc. 

2 C L 

1.2.4. 

Environmental 

pollution 

1 C L 

2. NR 

2.1. Maintenance 

activities 

2.1.1. Fire 
2.1.1. Same as 

above 
3 C M 

2.1.2. Personnel 

injury 

2.1.2. SOP for 

maintenance 

3 C M 

2.1.3. Increased 

risk of general 

accidents like 

slip, trip, etc. 

2 D M 

2.1.4. 

Environmental 

pollution 

2 D M 

2.2. Piping and 

equipment 

failures 

2.2.1. Fire 

 

3 C M 

2.2.2. Personnel 

injury 
3 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 4. Refined Hydrocarbons 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.2.3. Increased 

risk of general 

accidents like 

slip, trip, etc. 

2 C L 

2.2.4. 

Environmental 

pollution 

2 B L 

3. E 
3.1. Fire in diesel 

generators 

3.1.1. Damage to 

asset 

3.1.1. Location 

of diesel 

generators and 

limited access 

4 B M 

3.1.2. Air shut-

off valve and 

Fuel shut-off 

valve for main 

diesel generator 

3.1.3. Smoke 

detectors and 

alarm for main 

diesel generator 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 5. Other Flammable Materials 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2. Flammable 

materials other 

than 

Hydrocarbons 

and Refined 

Hydrocarbons 

1. Filter 

Cartridges 

1. 1. 

NR, E 

1.1. Sources of 

ignition like 

hot surfaces, 

hot work 

operations 

such as 

welding, etc. 

1.1.1. Local 

fire 

1.1.1. Cooling 

tower drift 

eliminator 

packings were 

recently replaced 

with self-

extinguishing type 

4 C M 

211. Consider 

replacing main 

cooling tower 

packings with self-

extinguishing type 

NR 

2. Wooden pallets 

1.1.2. 

Personnel 

injury  

1.1.2. Portable 

and wheeled fire 

extinguishers 

3 C M 

212. Develop a 

procedure for safe 

storage or disposal of 

used scaffolding 

lumber/ timber 

NR 

3. Plants around 

process units 

1.1.3. Damage 

to asset 

1.1.3. SOP for 

maintenance 

4 C M 

213. Install safety 

signs in maintenance 

workers assembly 

area 

NR 

4. Gaskets, 

packings, etc. 
1.1.4. Training  

214. Consider 

preventing 

unauthorized entry 

and trash collection 

in skirts of towers 

E 

5. Lumber/ 

Timber used in 

scaffolding 

1.1.5. PTW 

system 

6. Workers clothes 1.1.6. Clinic 

7. Maintenance 

wastes 

1.2. Contact of 

oily object 

with O2 

Cylinders 

accessories 

1.2.1. Fire and 

Explosion 

1.2.1. O2 cylinders 

are only used by 

designated 

qualified 

personnel 

5 C H 

8. Packaging 

materials 

1.2.2. Damage 

to asset 
1.2.2. Training 5 C H 

9. Grease/solvents 

(as an increasing 

factor of 

flammability) 

1.2.3. 

Personnel 

injury  

1.2.3. SOP for 

maintenance 
4 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 5. Other Flammable Materials 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

10. Insulating 

material  

contaminated with 

hydrocarbon 

material 

11. Plastic 

materials and 

GRP 

12. Cooling tower 

packings (PE) 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 6. Open flame 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Burner 

flames 

1. Fired 

heaters  

1. NR 

1.1. Increased 

pressure in fire box 
1.1.1. Flash back;  

    

215. Incorporate in fuel 

gas start-up procedure 

checking of liquid 

accumulation in fuel gas 

line and draining of 

liquid if required 

NR 

1.2. Liquid 

accumulation in 

fuel gas line 

originating from 

FG branch line to 

flare upon shut-

down 

1.2.1. Burning liquid 

Hydrocarbon spillage 

from under the 

burners due to liquid 

carry over to FG line 

(also called "Flash 

back") 

    

2. E 
2.1. Tube rupture 

and similar cases 
2.1.1. Same As 1.1.1 

    

2. Flare 
2. Flare 

stacks 

1. 

R/NR 

1.1. Exposure to 

radiation 

1.1.1. Personnel injury 

and health effects 

1.1.1. Stacks 

height and 

location 

4 B M 

216. Check and verify if 

fence is provided for 

BSPC flare stack 

R 

1.1.2. Faster aging of 

installations and 

equipment 

1.1.2. SOP for 

operation and 

maintenance  

3 B L 

217. Refer to design 

document and check 

safe distance and sterile 

area of BSPC flare stack 

R 

1.1.3. PTW 

system 

218. Check with AKPC 

to find out about safe 

distance and sterile area 

of AKPC flare stack 

R 

Accumulation 

effect of NOx, 

POC. 

Accumulation Air 

pollution  

1.1.4. PPE 

3 C M 

219. Include hazards of 

radiation in safety 

training programs 

R 

1.1.5. Safety 

supervision for 

maintenance of 

flare stack  

220. Ensure use of 

telecom devices and 

buddy system are 

included in SOP for 

maintenance of flare 

R 

1.1.6 Zero 

Flaring and 

FGR 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 6. Open flame 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2. E 

2.1. Exposure to 

radiation 

2.1.1. Personnel injury 

and health effects 2.1.1. Stacks 

height and 

location 

4 C M 

221. Verify if the 

temporary increased in 

flare radiation due to 

increased flaring rate is 

taken into account in 

design of flare stacks 

E 

2.1.2. Damage to 

installations and 

equipment 

4 C M 

222. Study addition of 

an alternative power 

source for T-8001 reflux 

pump (P-8002) in case 

of power failure 

E 2.2. Sending liquid 

hydrocarbons to 

flare due to process 

up-sets  

2.2.1. "Golden rain" 

with subsequent 

damage to flare stack, 

tip and surroundings 

2.2Process 

control 

consideration 

based on 

applicable 

standards 

4 D H 

2.2.2. Possibility of 

personnel injury 
4 C M 

2.2.3. Environmental 

Pollution 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 7. Entrapment 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Emergency 

situations 

1. Blockage of 

routes to 

muster location 

or 

contamination 

of escape routes 

and muster area 

1. E 

1.1. Reduced visibility 

due to smoke; also see 

"Asphyxiates" 

1.1.1. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

1.1.1. PA/GA in 

process area 

with 

independent 

back-up battery 

system 

3 C M 

71. Study 

installation of 

flashing beacons at 

site for gas/fire 

detections 

E 

2. Entrapment 

within 

congested areas 

or places with 

difficult access 

1.1.2. 

Impairment of 

emergency 

response 

operations 

1.1.2. Fire/gas 

detection and 

alarm audiable 

and visual 

4 C M 

66. Check 

adequacy of escape 

routes including 

emergency lighting 

and exit signs 

based on ERP 

E 

3. Elevator/Lift 

1.1.3. ERP and 

emergency 

evacuation drills 

223. Special tools 

for MEDEVAC of 

injured personnel 

from height or 

depth to be 

available  

E 

1.1.4. Escape 

routes and 

muster area 

116. Review and 

improve 

coordination 

procedure and 

information flow in 

emergency 

management 

E 

1.1.5. 

Emergency 

lighting with 

quick 

switchover and 

adequate 

capacity 

78. Emergency 

drills design and 

execution to be 

reviewed and 

improved in terms 

of frequency, 

planning, 

evaluation and type 

E 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 7. Entrapment 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.6. Wind 

Socks 

199. MEDEVAC 

procedure to be 

developed 

E 

1.1.7. Telecom 

systems 

117. Review the 

existing BSPC ERP 

against established 

best practice 

E 

1.1.8. Mutual 

aid is in place 

acc. to ERP 

88. Consider 

training for 

firefighters in 

realistic situations 

E 

1.1.9. POB 

counting system 

currently based 

on simple ID 

cards 

89. Provide training 

in firefighting for 

all personnel 

E 

1.1.10. SCBA 

provided in 

control room 

224. Consider 

implementation of 

an efficient 

personnel  location 

identification 

system 

E 

1.1.11. Escape 

masks 

225. Plan for 

efficient 

distribution of 

escape masks to 

personnel 

E 

1.2. Excessive radiation 

of fire 

1.2.1. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

1.2.1. Same as 

above 
4 C M 

226. Check and 

ensure automatic 

HVAC shut-down 

and closure of 

dampers are 

executed upon 

detection of 

flammable/toxic 

gas 

E 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 7. Entrapment 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.2.2. 

Impairment of 

emergency 

response 

operations 

1.2.2. Structural 

passive fire 

protection 

provisions 

along escape 

routes 

4 C M 

227. Review and 

provide as required 

remote fire 

protection means 

for high locations 

with limited access 

E 

1.2.3. 

Secondary 

damage to 

equipment or 

injury to 

personnel 

1.2.3. Active fire 

protection 

provision 

(extinguishers) 

along the 

escape route 

4 C M 

228. Check and 

ensure alternative 

escape ways from 

all storage tanks 

dike areas 

E 

1.3. Impairment of 

escape by above ground 

piping or trenches and 

other low points or 

broken 

equipment/structures; 

no major issue of 

concern was identified 

     

229. Check and 

ensure all pits are 

equipped with two 

escape ladders or 

stairs 

E 

1.4. Limited access to 

escape routes for 

operators at height or 

depth 

1.4.1. 

Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

1.4.1. Provision 

of alternative 

escape  

4 C M 

1.4.2. 

Impairment of 

emergency 

response 

operations 

1.4.2. Hose reel  4 B M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 8. Toxic Liquids 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3. Additives  

1. 

Facilities 

in Units  

1. NR 

1.1. Human error, 

inappropriate or non-existing 

procedure, operator not to 

follow procedure correctly or 

equipment or tools defect/ 

failure, incorrect or unsuitable 

materials used or replaced in 

case of maintenance 

1.1.1. Personnel 

injury and 

health effects 

1.1.1. Safety 

shower and 

eye wash 

4 B M 

230. Study application 

of diaphragm pumps 

for DMDS injection 

instead of the existing 

plunger type pump 

NR 

1.1.2. 

MSDS 

231. Plan for collection 

of  the latest MSDSs of 

chemicals from 

vendors 

NR 

1.1.3. 

Training 

1.1.4. SOP 

for 

operation 

1.1.5. Drain 

1.1.6. PPE 

1.1.7. Clinic 

1.2. Loss of containment due 

to various reasons like valves 

left open by mistake or 

equipment/piping failure 

1.2.1. Personnel 

injury and 

health effects 

1.2.1. Same 

as above 
4 B M 

1.3. Occasional venting from 

DU-1002 gooseneck 

1.3.1. Personnel 

injury and 

health effects  1.3.1. Same 

as above 

4 B M 

1.3.2. Annoying 

odour 
3 C M 

1.4. Poor isolation  

1.4.1. Personnel 

injury and 

health effects 

1.4.1. Same 

as above 
4 B M 

1.5. Poor management or 

coordination in maintenance 1.4.2. 

environmental 

pollution 

1.5.1. Same 

as above 

 

4 B M 1.6. Poor marking, labeling, 

warning or lack of lock out/tag 

out 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 8. Toxic Liquids 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.7. Overlooking safety culture 

1.8. Working in confined 

spaces and congested regions 

1.9. Occasional rush of 

maintenance work  

1.10. Using inexperienced 

human resources esp. 

contractors 

 

1.10.1. 

Same as 

above 

4 B M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 9. Toxic Solids 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. MSDS of 

catalyst, LD-

145,LD- 365 and 

LD-360 were 

checked and their 

toxicity levels were 

found to be only 1 

or 0. 

1. Various 

process 

units 

1. NR 

1.1. Exposure 

and contact 

during loading, 

unloading, 

handling incl. 

regeneration, 

etc. 

 

1.1.1. Personnel 

health effects 

1.1.1. SOP for 

operation and 

maintenance 

2 C L 

233. Since application 

of a new catalyst HR-

506 has been started in 

unit-300, MSDS of this 

catalyst to be prepared 

and made available to 

operators 

NR 
1.1.2. 

Environmental 

pollution 

1.1.2. MSDS 

1 D L 

1.1.3. PTW 

system 

1.1.4. Respiratory 

protection, apron 

and gloves for 

maintenance 

operators 

1.1.5. Waste 

management 

procedures 

covering 

complete 

treatment and 

disposal steps, 

including for 

catalysts 

3. Fume (can 

contain heavy 

metals) 

1. 

Welding 
1.  NR 

1.1. Exposure 

and contact 

1.1.1. Personnel 

health effects 

1.1.1. SOP for 

welding 

2 C L   

1.1.2. Local 

ventilation and 

safety supervision 

in confined 

spaces for 

welding 

operations  

1.1.3. Natural 

ventilation for 

welding in open 

spaces 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 9. Toxic Solids 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.4. PTW 

system 

1.1.5. Fitness to 

work and 

periodic medical 

examinations 

1.1.6. Special 

respiratory 

examinations for 

welders 

1.1.7. PPE (incl. 

respiratory 

protection means 

in confined 

space) 

4. Rock wool 
1. 

Insulation 
1. NR 

1.1. Exposure 

and contact 

1.1.1. Personnel 

health effect due 

to possible 

presence of free 

silica 

1.1.1. Special 

disposable apron 

for insulation 

repairmen 

2 C L   

1.1.2. Training 

1.1.3. Rock wool 

waste is recycled 

through qualified 

contractors 

1.1.4. Fitness to 

work and 

periodic medical 

xaminations 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 10. Toxic Gases 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2. POC (NOx, 

SOx, CO, 

CO2) 

1. Fired 

Heaters 

1. R 1.1. Exposure  

1.1.1. Personnel 

injury  

1.1.1. Periodic 

ambient air 

quality 

measurement 

and monitoring 

2 C L 

235. Expedite installation 

of on-line continuous flue 

gas measurement and 

monitoring systems 

R 

2. Diesel 

generator 
1.1.2. Air pollution 

1.1.2. 

Improvement of 

air pre-heating 

3 D M 

236. Study improving 

combustion process in H-

8001 incl. application of 

low-NOx burners 

R 

3. Flare  

1.1.3. Possibility of 

increased 

corrosion if flue 

gas temperature is 

below dew-point  

1.1.3. Stacks 

height and 

location 

2 C L 

237. Study application of 

automatic water curtain 

systems against smoke 

E 

4. 

Firefighting 

diesel 

pumps 

1.1.4. Thickness 

measurement of 

coils 

136. Install a level gauge 

on the dead leg upstream 

of  H-2002 in order to 

assist operators in timely 

draining of liquid carried 

over in FG header 

NR 

1.1.5. On-line 

excess air 

measurement 

and control of 

combustion 

1.1.6. Regular 

flue gas 

sampling 

analysis and 

reporting 

2. NR 

2.1. Change in 

quality of fuel 

gas (both from 

plant and Fajr 

Petrochemical 

Co.) that 

increases POC 

2.1.1. Increased air 

pollution 

2.1.1. Various 

modifications in 

process to 

reduce flaring 

2 B L 

2.1.2. Increased 

liability due to 

self-reporting 

scheme and 

environmental 

fines 

2 D M 

2.2. Leakage 

from fired 

heaters coils 

2.2.1. Increased air 

pollution 

2.2.1. 

Inspections and 

maintenance 

2 B L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 10. Toxic Gases 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.2.2. Increased 

liability due to 

self-reporting 

scheme and 

environmental 

fines 

2.2.2. 

Monitoring of 

mass balance 

2 D M 

2.2.3. Flue gas 

analysis on 

demand 

2.2.4. Checking 

oxygen analyzer 

measurement 

2.2.5. Current 

projects to 

modify fired 

heaters tube 

materials and 

reducing skin 

temperatures 

3. E 

3.1. Large 

leakage from 

fired heaters 

coils due to 

major tubes 

failure 

3.1.1. Increased air 

pollution with 

larger extent 

3.1.1. Same As 

Above 
3 C M 

3.1.2. Increased 

liability due to 

self-reporting 

scheme and 

environmental 

fines with larger 

extent 

3.1.2. SOP for 

safe shut-down 

of fired heaters 

3 C M 

3.1.3. Possibility of 

fire in case of  

convection section 

tubes; see 

"Hydrocarbons" 

hazard type 

3.1.3. Steam 

and nitrogen 

injection facility 

to fired heaters 

tubes 

   

3.2. Smoke due 

to fire  

3.2.1. Increased air 

pollution 

3.2.1. Fire 

fighting 

facilities and 

equipment 

4 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 10. Toxic Gases 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3.2.2. Increased 

liability due to 

self-reporting 

scheme and 

environmental 

fines 

3.2.2. Water 

curtain created 

by fire fighters 

4 C M 

3.2.3. Impairment 

of escape; see 

"Entrapment" 

hazard type 

3.2.3. Clinic    

3. Various 

hazardous 

chemicals 

1. Adjacent 

plants 

1. R 

1.1. Leakage, 

process 

maloperation or 

improper layout 

1.1.1. Personnel 

health effects with 

psychological 

aspects 

1.1.1. Ambient 

air sampling 

and monitoring 

3 D M 

65. Start an initiative for 

sharing information about 

impact of an escalation of 

accidents (incl. those 

started from 

interconnecting pipelines) 

to adjacent plants in 

cooperation with nearby 

PET zone petrochemical 

complexes 

E 

1.1.2. PPE 

238. Identify and 

characterize major 

hazardous gases from 

adjacent plants and plan 

for monitoring them and 

subsequent corrective 

actions 

R 

1.1.3. Regular 

medical 

examinations 

72. Perform consequence 

modeling and use the 

results for better 

understanding of hazards 

related to layout including 

vulnerability of critical 

cables, ESDV locations, 

buildings and structure 

resistance, impairment of 

muster areas and escape 

routes and impact on PET 

zone 

E 
2. E 

2.1. Major 

process up-sets 

2.1.1. Personnel 

injury with 

potential of 

fatalities 

2.1.1. Safety and 

fire fighting 

facilities in 

adjacent plants 

(not verified by 

BSPC) 

3 C M 

   1.1.3. PPE    
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 10. Toxic Gases 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

5. CO2 

1. 

Firefighting 

systems 

 

1. R 

1.1. Human 

error, equipment 

defect or failure, 

inappropriate 

procedure  or 

leakage  

1.1.1. Possibility of 

personnel injury 

(in CO2 rooms or 

manned protected 

rooms) 

1.1.1. Training 

4 B M 

240. Plan for a drill 

involving time 

measurement for manual 

activation of CO2 total 

flooding system 

E 

1.1.2. SOP for 

inspection 

241. Study application of a 

CO2 detectors in CO2 

rooms 

R 

2. NR 

2.1. Human 

error, equipment 

defect or failure, 

inappropriate 

procedure  or 

leakage  

2.1.1. Possibility of 

personnel injury 

(in CO2 rooms or 

manned protected 

rooms) 

2.1.1. Training 

4 B M 

242. Consider provision to 

avoid issuing substation 

entry permits at the time 

of CO2 rooms inspections 

R 

2.1.2. SOP for 

inspection 

243. Check suitability of 

the type of smoke 

detectors in manned CO2 

protected rooms 

E 

3. E 

3.1. Human 

error, equipment 

defect or failure, 

inappropriate 

procedure  or 

leakage  

3.1.1. Possibility of 

personnel injury 

(in CO2 rooms or 

manned protected 

rooms) 

3.1.1. Training 

4 B M 3.1.2. SOP for 

inspection 

3.2. Emergency 

activation of 

CO2 total 

flooding system 

3.2.1. Possibility of 

personnel injury 

(in manned 

protected rooms) 

[Note: since the 

system is on 

manual mode, 

CO2 release is 

performed without 

delay] 

3.2.1. SCBA 

provided in 

manned CO2 

protected rooms 

4 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 11. Hot Surfaces 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Surfaces at 

T>60 C 

1. Steam turbines  

1. R 

1.1. 

Contact 

with skin 

1.1.1. 

Personnel 

injury 

1.1.1. 

Insulation 

2 C L 

244. Check and improve insulation 

conditions throughout process area 

incl. repair and additions 

R 

2. Fired Heaters 

1.1.2. 

Limited 

access to 

equipment 

245. Color coding and labels of 

piping and equipment to be 

rechecked and repaired 

R 

3. HVAC system 
1.1.3. Pipe 

labels 

246. Prepare a procedure for 

handling fluids and surfaces with 

extreme temperatures (Cold/hot) 

R 

4. Lube oil return 

lines  

1.1.4. 

Training 

247. Plan for regular inspection 

and maintenance of insulations 
R 

5. Hot process 

lines 
1.1.5. PPE 

248. Emphasize proper restoration 

of insulations to minimize energy 

loss and corrosion under insulation 

(CUI) in maintenance permits 

involving insulated piping and 

equipment   

NR 

6. Steam lines 

and coils 

1.1.6. First 

aid kits  

249. Check and repair cooling 

circuits and insulation of sampling 

points 

R 

7. Steam 

condensate 

piping 

1.1.7. Clinic 

8. Diesel 

generators 

2. NR 

2.1. 

Contact 

with skin 

2.1.1. 

Personnel 

injury 

2.1.1. 

Insulation 

2 D M 

9. Welding, 

Cutting 

operations 

2.1.2. 

Limited 

access to 

equipment 

10. BFW lines 
2.1.3. Pipe 

labels 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 11. Hot Surfaces 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

11. 

Electrical/Steam 

tracing lines 

2.1.4. 

Training 

12. Ladders and 

other structures 
2.1.5. PPE 

13. Sun exposed 

equipment 

2.1.6. First 

aid kits  

14. Sampling 

connections 
2.1.7. Clinic 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 12. Hot/Cold Fluids 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. High 

temperatures 

above 100 °C 

1. Steam  

1. R 

1.1. Human error, inappropriate 

procedure or equipment defect 

during field activities like 

sampling and inspection 

1.1.1. 

Personnel 

injury 

1.1.1. Regular 

inspection and 

maintenance 

3 B L 

  

2. Hot 

process 

fluids 

1.1.2. Operator 

monitoring 

and 

supervision 

3. Hot 

water  

1.1.3. 

Patrolling in 

process area 

1.1.4. SOP for 

operation 

1.1.5. Training 

1.1.6. PPE 

1.1.7. Clinic 

1.2. Contractor operations  

1.2.1. 

Personnel 

injury 

1.2.1. Same as 

above 
3 B L 

2. NR 

2.1. Human error, inappropriate 

or non-existing procedure, 

operator not to follow procedure 

correctly or equipment or tools 

defect/ failure, incorrect or 

unsuitable materials used or 

replaced in case of maintenance 

2.1.1. 

Personnel 

injury 

2.1.1. Same as 

above 
3 C M 

2.2. Loss of containment due to 

various reasons like valves left 

open by mistake or 

equipment/piping failure 

2.2.1. 

Personnel 

injury 

2.2.1. Same as 

above 
3 B L 

2.3. Poor isolation  

2.3.1. 

Personnel 

injury 

2.3.1. Same as 

above 
3 B L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 12. Hot/Cold Fluids 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.4. Poor management of SIMOPS 

2.4.1. 

Personnel 

injury 

2.4.1. Same as 

above 
3 C M 

2.5. Poor management or 

coordination in maintenance 

2.5.1. 

Personnel 

injury 

2.5.1. Same as 

above 
3 C M 

2.6. Poor marking, labeling, 

warning or lack of lock out/tag 

out 

2.6.1. 

Personnel 

injury 

2.6.1. Same as 

above 
3 C M 

2.7. Overlooking safety culture 

2.7.1. 

Personnel 

injury 

2.7.1. Same as 

above 
3 C M 

2.8. Occasional rush of 

maintenance work  

2.8.1. 

Personnel 

injury 

2.8.1. Same as 

above 
3 C M 

2.9. Using inexperienced human 

resources esp. contractors 

2.9.1. 

Personnel 

injury 

2.9.1. Same as 

above 
3 C M 

3. E 
3.1. See "Hydrocarbons" hazard 

type 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 13. Cold Surfaces 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Cold surfaces,Process sections 

less than -25 ° C 

No sources has not 

been found yet 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 14. Asphyxiates 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Excessive 

N2  

1. N2 gas 

cylinders for 

maintenance, 

CO2 rooms and 

pumps seals 

1. R 

1.1. 

Leakage 

and 

exposure 

1.1.1. Personnel 

injury 

1.1.1. Natural 

ventilation 

2 B L 

250. Check and ensure 

training and procedure for 

safe handling of N2 are in 

place 

R 

2. N2 blanketing  

1.1.2. Labeling and 

color marking of 

N2 lines 

251. Plan for posting 

informative signs related to 

hazards of nitrogen on 

vessels that are under 

maintenance as part of 

procedures 

NR 

3. N2 Purging 1.1.3. Clinic 

252. Investigate means for 

improving performance, 

productivity and safety of 

maintenance workers 

considering the fact that 

workers have to 

simultaneously hold several 

tools, maintain 

communication and perform 

job safely 

NR 

4. Catalysts 

regeneration 

2. NR 

2.1. 

Leakage 

and 

exposure 

2.1.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.1.1. Natural 

ventilation 

4 C M 

5. Dry-out 

operation using 

N2 

2.1.2. Labeling and 

color marking of 

N2 lines 

6. Process lines 

in unit-450 
2.1.3. Clinic 

7. Pressurization 

and leak testing 

with nitrogen 

2.2. 

Exposure 

upon entry 

in to N2 

purged 

vessels 

2.2.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.2.1. Blinding all 

lines leading to 

vessels as part of 

maintenance 

procedures 

4 B M 

8. Utility 

stations 

2.2.2. Oxygen 

deficiency tests 

before vessels entry 

2.2.3. Vessel entry 

permits 

2.2.4. SOP for 

vessel entry 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 14. Asphyxiates 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.2.5. Regular or 

continuous gas 

testing during 

maintenance in 

confined space 

2.2.6. Safety 

supervision for 

maintenance works 

2.2.7. 

Communication 

using talkie-walkie 

2.2.8. Clinic 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 15. Electromagnetic radiation 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. 

Infrared/Ultraviolet 

radiation 

1. Working in open 

area (solar radiation) 

1. R 
1.1. Long 

exposure 

1.1.1. Personnel 

injury and 

health effects 

1.1.1. 

Minimization 

of site work in 

hot weather or 

seasons 

2 C L 

253. Plan for 

training of all 

employees on 

hazards of 

electromagnetic 

radiation  

R 

2. Near Fired 

Heaters and flare; 

see "Open Flame" 

hazard type 

1.1.2. PTW 

system 

254. Plan for use of 

partitions with  

metallic covers and 

cord-on during 

welding 

NR 

3. Welding 
1.1.3. Training 

for contractors 

4. Fire incident 

1.1.4. Periodic 

medical 

examinations 

1.1.5. PPE 

1.1.6. Shields 

for operators 

working near 

Fired Heaters 

1.1.7. Sunglass 

for employees 

1.1.8. 

Education 

through 

messages in 

various forms 

and Public 

Relations Dept. 

2. NR 

2.1. 

Maintenance 

work 

2.1.1. Personnel 

injury and 

health effects 

2.1.1. Shield 

and special 

aprons for 

welders 

3 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 15. Electromagnetic radiation 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.2. Annual 

measurement 

of UV/IR 

radiation 

impact on 

welders 

2.1.3. Regular 

medical 

examinations 

and fitness to 

work 

2.1.4. Training 

for welders 

2.1.5. HSE 

supervision on 

welder workers 

3. E 

3.1. Exposure 

to radiation 

from fire 

3.1.1. Personnel 

injury 

3.1.1. PPE for 

firefighters 

4 B M 

3.1.2. Use of 

cooling 

techniques in 

firefighting 

3.1.3. Training 

2. E/M radiation 

1. 

Low/Medium/High 

voltage AC cables 

1. R 1.1. Exposure 

1.1.1. Personnel 

injury and 

health effects 

1.1.1. Limited 

access 
2 C L 

255. Consider to 

abandon PX unit 

site room due to risk 

of exposure to 

electromagnetic 

radiation and fire 

originating from 

nearby transformer 

R 

2. Substations 

equipment 

1.1.2. 

Interference 

(noise or 

malfunction) on 

1.1.2. 

Supervision of 

Electrical Dept. 

for access 

3 C M 

256. Review and 

correct if necessary 

the current method 

of E/M radiation 

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 15. Electromagnetic radiation 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3. Hand-held radios  

electronic 

devices 

(including 

control and 

safety systems) 

1.1.3. Cable 

covers and 

shields 

exposure 

measurement in a 

cooperation between 

HSE and Electrical 

Dept. 

4. Nearby area 

telecom stations 

1.1.4. 

Segregation of 

electrical, 

telecom and 

instrument 

cables 

considered in 

design 

5. Cell-phones 

1.1.5. Distance 

and layout of 

power and 

other cables 

6. Security gates 

equipment 

1.1.6. Distance 

and layout of 

marshalling 

boxes and 

switch boards 

7. Electric motors 

and transformers 

1.1.7. EMC 

level of 

equipment by 

design 

8. Switch boards 

1.1.8. Earthing 

of equipment 

that reduces 

electrical fields 

1.2. Cable 

defect or 

damage due to 

1.2.1. Personnel 

injury and 

health effects 

1.2.1. Same as 

above 
2 A L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 15. Electromagnetic radiation 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

TPD or 

hydrocarbons 

leakage 

1.2.2. 

Interference 

(noise or 

malfunction) on 

electronic 

devices 

(including 

control and 

safety systems) 

1.2.2. 

Procurement 

process 

involves quality 

assurance and 

compatibility 

with original 

design 4 C M 

1.2.3. Use of 

polyethylene 

sleeves for U/G 

cables or 

converting to 

aerial cables 

when possible 

1.3. 

Equipment 

failure like 

phase change 

in electric 

motors 

1.3.1. Personnel 

injury and 

health effects 

1.3.1. Same as 

above 
2 C L 

1.3.2. 

Interference 

(noise or 

malfunction) on 

electronic 

devices 

(including 

control and 

safety systems) 

1.3.2. 

Procurement 

process 

involves quality 

assurance and 

compatibility 

with original 

design 4 C M 

1.3.3. Various 

electrical 

monitoring 

systems like 

Earth fault 

monitoring 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 16. Use of Natural Resources 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Water and 

Steam 

1. Process  

1. R 

1.1. Leakage 
1.1.1. Water or 

steam loss 

1.1.1. Recent 

improvements in 

cooling water 

treatment to 

minimize 

maintenance work 

on exchangers and 

cooling tower 

1 E L 

257. Follow up with 

recent communication 

with Fajr Petrochemical 

Co. about service water 

poor treatment condition 

and quality that has 

caused corrosion in the 

network 

R 

2. Cooling 

towers  

1.1.2. Inspection 

and maintenance 

258. Consider changing 

service water network 

from U/G to A/G 

R 

3. Steam 

drums 

1.1.3. Cathodic 

protection for U/G 

water network 

259. Type selection, sizing 

and installation of steam 

traps to be checked and 

improved as necessary 

incl. the recent related 

incomplete project  

R 

4. 

Equipment 

cleaning, 

washing, 

flushing, etc. 

1.1.4. External 

protection for U/G 

water network 

260. Provide training  for 

use of natural resources 

and energy 

R 

5. Area 

washing 

1.2. Steam 

venting 
1.2.1. Steam loss 

1.2.1. Process 

control 
1 E L 

261. Consider systematic 

energy and energy 

intensity audit and 

management planning  

R 

6. Irrigation 
1.3. Inefficiency 

in heat transfer 

1.3.1. Increased 

water 

consumption 

1.3.1. Recent 

improvements in 

cooling water 

treatment to 

increase heat 

transfer efficiency in 

exchangers 

1 C L 

262. Study recycling and 

reuse of cooling water 

blow-down 

NR 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 16. Use of Natural Resources 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.3.2. Regular 

monitoring of heat 

exchangers 

maintenance 

activities 

263. Consider providing a 

spare tube bundle for E-

8002 

NR 

1.4. Steam traps 

inefficiency or 

failure 

1.4.1. Steam loss 

1.4.1. Steam trap in 

units with a set of 

equipment to 

reduce steam loss 
2 E M 

264. Consider 

replacement of drift 

eliminators  in cooling 

tower 

NR 

1.4.2. Major 

problems in certain 

steam traps have 

been identified  

1.5. Irresponsible 

use 

1.5.1. Water or 

steam loss 
1.5.1. Same as above 1 E L 

1.6. LPC 

generation as per 

design 

1.6.1. Steam 

devaluation to 

LPC 

1.6.1. Same as above 1 E L 

2. NR 

2.1. Increased 

hardness of 

cooling water  

2.1.1. Water loss 

due to increased 

blow-down 

2.1.1. SOP for 

operation 

1 D L 

2.1.2. Sampling and 

monitoring of 

cooling water 

quality 

2.1.3. Recent 

improvements in 

cooling water for 

reducing blow-down 

requirement 

2.2. Process up-

sets that increase 

use of BFW  

2.2.1. BFW loss  1 D L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 16. Use of Natural Resources 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.3. Increased 

drift in cooling 

tower due to 

drift eliminators 

reduced 

performance 

2.3.1. Water loss  1 D L 

2.4. Regeneration 

of clay reactor 

with steam 

2.4.1. 

Unnecessary use 

of steam 

2.4.1. Replacement 

of clay reactor 

regeneration steam 

with hot nitrogen 

1 E L 

2.5. Excessive use 

of fire water in 

drills, testing, 

etc. 

2.5.1. Water loss  1 E L 

2.6. 

Inappropriate 

use of fire water 

as service water 

2.6.1. Fire water 

shortage 
 1 E L 

3. E 

3.1. Water used 

as fog generator 

against leakage 

from gaskets 

3.1.1. Water loss  2 C L 

3.2. Pipe rupture 

and water cut off 
3.2.1. Water loss 

3.2.1. Fire water 

network is looped 
4 C M 

3.2.2. Inspection 

and maintenance 

2. Energy 

1. Electrical 

power  

idiflm tey 

lnespmlef  1. R 

1.1. Old or 

inefficient 

technology 

1.1.1. Energy 

loss 

1.1.1. Power factor 

capacitors 
1 E L 261. Consider systematic 

energy and energy 

intensity audit and 

management planning  

R 

2. Other 

sources of 

energy 

1.1.2. Damage 

to asset 

1.1.2. Power 

consumption 

monitoring 

3 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 16. Use of Natural Resources 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.3. Financial 

loss 

1.1.3. Lighting 

energy saving using 

photo cells 

2 C L 

1.1.4. 

Troubleshooting in 

case of increased 

consumption 

1.1.5. Energy 

optimization 

measures in design  

1.1.6. Instrument air 

management esp. in 

fired heaters UV 

detectors and fixing 

leakage points 

1.1.7. Optimization 

of nitrogen 

consumption esp. in 

storage tanks 

through correction 

of PCV operation 

1.1.8. Plant heat and 

mass balance on-

line monitoring 

1.1.9. Software for 

energy management 

1.2. Loss of 

product or 

inefficient 

operation 

1.2.1. Energy 

loss 

 

1 D L 

1.2.2. Financial 

loss 
1 D L 

1.2.3. 

Environmental 

pollution 

1 E L 

1.3. Equipment 

defect 

1.3.1. Energy 

loss 
 1 D L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 16. Use of Natural Resources 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.3.2. Personnel 

injury; see 

"Electricity" 

hazard type 

   

1.4. Irresponsible 

use 

1.4.1. Energy 

loss 
 1 E L 

2. NR 

2.1. Various 

maintenance 

work that use 

energy and/or 

utilities incl. 

purging, 

flushing, 

regeneration and 

drying  

2.1.1. Energy 

loss 

2.1.1. Replacing 

steam with nitrogen 

for purging  

1 E L 

2.1.2. Increased 

rate of utilities 

cost  

2 E M 

3. E 

3.1. Power 

failure from 

source  

3.1.1. Unwanted 

shut-down 

3.1.1. Financial loss 

due to energy is 

compensated for by 

FPC acc. to contract 

3 D M 

3.1.2. Product 

loss 

3.1.2. Completed 

and current projects 

for keeping critical 

process equipment 

on-stream in the 

short term after 

power failure 

3 D M 

3.1.3. Energy 

loss 

3.1.3. Electrical 

back-up systems for 

safe shut-down 

2 E M 

3.1.4. 

Environmental 

pollution 

1 E L 

3.1.5. Adverse 

effect on process 

equipment and 

catalysts 

2 D M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 16. Use of Natural Resources 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3.1.6. Financial 

loss  
3 D M 

3. Fuel 

1.  Fired 

heaters, 

combustion 

engines 

(cars, 

trucks), flare 

1. R 

1.1. 

Inappropriate 

fuel to air ratio 

1.1.1. Loss of 

energy 
 1 E L 

265. Follow up with 

providing fired heaters 

operators with 

comprehensive data to 

better monitor and 

operate fired heaters incl. 

fuel to air ratio 

 

R 

1.2. Cold air or 

fuel 

1.2.1. Loss of 

energy 

1.2.1. Air preheaters  

1 E L 

266. Restore design 

features of convection 

section heat recovery coils 

of H-2001 and H-2002 

(currently simple coils 

but should be finned 

type) 

R 

1.2.2. Fuel 

temperature is as 

per design 

267. Study alternative 

methods to avoid the 

problem of increased duty 

in unit-700 reaction 

section incl. installing 

additional clay reactors in 

unit-600, improving clay 

quality, modification to 

operating procedure and 

decreasing replacement 

time of clays  

NR 

1.3. Inefficiency 

in heat transfer 

in fired heaters 

1.3.1. Loss of 

energy 

1.3.1. Monitoring of 

flue gas temperature 
1 E L 268. Modify the 

procedure for 

prioritization of normal 

shut-down of process 

units in fuel gas cut off 

cases for avoiding 

unnecessary shut-down of 

unit-800 if possible 

E 
1.4. Leakage 

from fired heater 

coils 

1.4.1. Loss of 

production, 

energy, etc. 

1.4.1. Fired heaters 

mass and energy 

balance  2 C L 

1.4.2. Sampling of 

flue gas 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 16. Use of Natural Resources 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.4.3. Inspection 

and maintenance 

incl. thickness 

measurement 

2. NR 

2.1. Increased 

duty in unit-700 

reaction section 

due to up-set in 

clay reactor that 

increases unit-

700 feed Br. 

index 

2.1.1. Energy 

loss 

2.1.1. Regular 

replacement of clays 

in clay reactors 

3 D M 

2.2. Increased 

condensation in 

distillation 

towers that 

increase reboilers 

duty 

2.2.1. Increased 

fuel use, power 

use and tube 

skin 

temperature 

 1 D L 

3. E 

3.1. Fuel gas cut 

off from external 

(Utility center) 

or internal 

sources 

3.1.1. Unwanted 

shut-down of 

units 

3.1.1. Coordination 

prior to fuel gas cut 

off 

3 D M 

3.1.2. Procedure for 

prioritization of 

normal shut-down 

of process units in 

fuel gas cut off cases 

3.1.3. Available 

process equipment 

for converting LPG 

to fuel gas on 

demand 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 17. Corrosive Substances 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2. Hydrochloric 

acid 

2. Process 

Equipment 
1. R 1.1. SCC 

1.1.1. Damage 

to equipment 

and piping 1.1.1. Caustic 

injection and 

rubber lining  

3 D M 

269. Consider 

changing material 

and maintenance of 

Unit-450 dead legs 

and sampling system 

against SCC by HCl 

R 

1.1.2. Delay in 

operation due 

to the need for 

maintenance 

3 D M 

50. Develop and 

implement RBI 

system 

NR 

3. Sour water; 

also 

refer to H2S 

1. Flare water seal 

drum 
1. R 

1.1. 

Simultaneous 

presence of 

water, H2S and 

chlorine ion 

1.1.1. Damage 

to asset 

1.1.1. Regular 

inspection 
3 D M 

270. Study and 

propose suitable 

material for water 

seal drum 

R 

1.1.2. 

Malfunction of 

water seal drum 

1.1.2. 

Maintenance of 

water seal drum 

using pad 
3 C M 

271. Study alternative 

methods to avoid 

mixing the H2S that 

is sent to flare with 

water in water seal 

drum using e.g. 

dedicated flare line or 

exchange with AKPC 

R 

1.1.3. Lining of 

water seal drum 

using FRP 

4. Service water 

(U/G) 

1. Supplied from 

UC 
1. R 

1.1. Inefficient 

or improper 

treatment 

1.1.1. Water 

waste due to 

leakage  

1 D L 

272. Follow up with 

the complaint to FPC 

about the problem of 

corrosion in service  

and fire water lines 

R 

1.1.2. Damage 

to asset 
1 D L 

1.2. 

Incompatible 

material 

1.2.1. Water 

waste due to 

leakage  

1 D L 

1.2.2. Damage 

to asset 
2 C L 



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 139 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 139 of 229 

Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 17. Corrosive Substances 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

5. Fire water 

(U/G) 

1. Supplied from 

UC 
1. R 

1.1. Inefficient 

or improper 

treatment 

1.1.1. Water 

waste due to 

leakage  

1 D L 
272. Follow up with 

the complaint to FPC 

about the problem of 

corrosion in service  

and fire water lines 

R 

1.1.2. Damage 

to asset 
2 D M 

6. Potable water 

(U/G)  

[Note: No 

apparent 

problem during 

history of 

operation] 

1. Supplied from 

UC 
1. R 

1.1. 

Incompatible 

material 

[Note: 

Adjustment of 

chlorine content 

is performed 

using a new 

chlorination 

package on the 

line] 

1.1.1. Water 

waste due to 

leakage 

 

1 D L 

  

1.1.2. Damage 

to asset 
2 D M 

7. BFW (A/G) 
1. Supplied from 

UC 
1. R 1.1. Erosion 

1.1.1. Damage 

to asset 

(fittings) and 

subsequent 

threat to 

personnel 

 2 D M 

41. Improve 

procurement process 

to consider safety 

issues esp. in case of 

maintenance material 

requisition  

NR 

8. Cooling 

water (A/G and 

U/G) 

1. Produced in the 

plant; make-up 

supplied from UC 

1. R 

1.1. Inefficient 

or improper 

treatment 

1.1.1. Water 

waste due to 

leakage 

1.1.1. Recent 

improvements in 

cooling water 

treatment 

(chemicals type 

and dosage and 

automatic 

operation) 

1 D L 

  

1.1.2. Damage 

to asset 

1.1.2. Corrosion 

monitoring using 

LPR and weight 

loss methods 

2 C L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 17. Corrosive Substances 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.3. Sampling 

and analysis 

from main 

system 

1.1.4. Regular 

sampling and 

analysis at units 

BL  

1.1.5. Regular 

sampling and 

analysis of 

cooling water 

make-up at 

BSPC BL  

1.1.6. Coal tar 

epoxy coating for 

water-cooled 

exchangers 

tubesheets 

1.1.7. Using 

sacrificial anodes 

for water-cooled 

exchangers 

tubesheets 

currently under 

study 

9. External 

corrosion 

1. Atmospheric 

corrosion; no 

major concern and 

handled by 

painting or 

material change, 

esp. in cooling 

tower ladders and 

some other 

metallic 

component 

1. R 

1.1. Electrolytic 

properties of 

soil  

1.1.1. Damage 

to piping and 

structures incl. 

bottom of 

storage tanks 

1.1.1. Cathodic 

protection for 

piping and 

structures 

3 D M 

273. Consider 

inspection and 

preparation of 

corrosion map of 

storage tanks bottoms 

using techniques like 

MFL in order to 

decide proper 

protection measures  

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 17. Corrosive Substances 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2. Soil corrosion 

1.1.2. Damage 

to U/G cables 

covers due to 

presence of 

leaked 

hydrocarbons  

1.1.2. 

Membranes for 

storage tanks 

(No detailed 

information is 

available) 

2 D M 
274. Consider 

changing the U/G 

parts of instrument 

cables (about 10% of 

all instrument cables) 

to A/G in order to 

minimize dangerous 

failure due to 

corrosion 

E 

2. E 

2.1. Electrolytic 

properties of 

soil  

2.1.1. Damage 

to U/G cables 

covers due to 

presence of 

leaked 

hydrocarbons  

 3 D M 

12. Hydrogen 

peroxide 

1. Neutralization 

of sour water in 

Unit-300 

1. R 

1.1. No major 

concern due to 

quick dilution 

upon injection 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Personnel 

at height or 

depth 

1. Platforms 

1. R 

1.1. Routine 

maintenance of 

equipment that are 

located at height or 

depth, incl. 

loading/unloading due 

to various reasons incl. 

congestion, impact, 

slip, instability, fatigue, 

loss of balance, 

vibration , movement, 

psychological reasons 

(phobia, scare, stress, 

etc.), unsuitable 

ambient conditions or 

lack of guards 

1.1.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

1.1.1. 

Scaffolding 

have been 

replaced with 

platforms for 

regular 

working at 

height jobs 

3 B L 

275. Expedite 

replacing manual 

Furnace air 

sampling 

operation with 

online analyzer 

R, NR, 

E 

2. Scaffolds 

1.1.2. 

Handrails, toe-

boards and 

midrails 

276. Check and 

repair or replace if 

necessary the 

defective or loose 

on Gratings and 

checkered plates 

elevated platforms 

R, NR, 

E 

3. Towers, 

Reactors, 

Separators, 

drums, 

cooling tower, 

air coolers, 

transformers, 

fired heaters, 

exhaust 

stacks, flare 

stack, etc. 

1.1.3. Gratings 

and checkered 

plates 

277. Develop an 

SOP for regular 

inspection of 

elevated platforms 

and sumps and 

their related safety 

features like 

handrails and 

gratings 

R, NR, 

E 

4. Storage 

tanks 

1.1.4. Ongoing 

project for 

harmonization 

of ScafTag 

procedures of 

NPC and 

BSPC 

278. Check and 

repair or replace if 

necessary the 

defective toe-

boards on elevated 

platforms 

NR 

5. Mobile or 

fixed 

elevators/lifts 

1.1.5. SOP for 

working at 

height 

49. SIMOPS 

management  

procedure to be 

prepared  

NR 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

6. Tall 

structures like 

compressor 

shelters or 

pipe racks 

1.1.6. Caged 

ladders  

279. Perform a 

dropped objects 

study 

R,NR,E 

7. Temporary 

winches 

1.1.7. Resting 

points are 

provided along 

vertical ladders 

and stairs 

280. Improve 

training for 

working at height 

using professional 

consultancy 

R,NR,E 

8. Buildings 

roofs like 

substations 

1.1.8. HSE 

inspection and 

maintenance 

281. Check and 

correct if required 

uniformity of 

steps, width, 

depth, slope, etc. 

of ladders and 

stairs acc. to 

standards 

R 

9. 

Transformers 

1.1.9. Medical  

examination 

and fitness to 

work 

282. Check and 

repair defective or 

loose control 

room false floor 

R 

10. Inside 

space of large 

process 

equipment 

like fired 

heaters and 

towers 

1.1.10. Fixed 

and portable 

lighting 

devices 

283. Raise to top 

management the 

problem of 

employing 

personnel with 

problems 

regarding working 

at height in jobs 

like scaffold 

erection or other 

working at height 

jobs 

R,NR,E 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

11. Valve 

pits/ 

sumps/Catch 

basins/ Under 

ground access 

manholes/ 

Pits with 

process 

equipment 

1.1.11. 

Training 

284. Study proper 

platforms incl. 

Handrails for 

remote access 

points of 

equipment 

maintenance 

R 

12. SU-0001, 

SU-0003 

1.2. 

Inspections/Logsheet 

filling operations at 

height 

1.2.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

1.2.1. Same as 

above 
3 B L 

285. Improve the 

existing working 

at height 

procedure with 

emphasizing 

safety precautions 

in using ladders, 

stairs, etc. 

R,NR,E 

13. Ladders 

and stairs 

1.3. Furnace air 

sampling and 

monitoring burner 

flames 

1.3.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

1.3.1. Same as 

above 
4 B M 

286. Include in 

the existing 

working at height 

procedure hazards 

and precautions 

related to dropped 

objects 

R 

14. Cranes 
1.4. Failure of 

elevators/lifts 

1.4.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

1.4.1. Same as 

above 
4 A L 

287. Start an 

initiative for 

creating a central 

reference lab for 

HSE monitoring 

and 

medical/fitness to 

work examination 

in cooperation 

with nearby PET 

zone 

petrochemical 

complexes 

R,NR,E 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

15. Mobile 

scaffolds 

2. NR 

2.1. Human error in 

case of maintenance 

(such as adjusting 

instruments, working 

inside vessels and fired 

heaters, changing 

insulation, etc.) 

2.1.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.1.1. SOP 

4 C M 

288. Check and 

ensure all monkey 

ladders are 

equipped with a 

latch on the top 

step with 

automatic closure 

after use 

R 

16. Control 

room false 

floor 

2.1.2. PTW 

system 

289. Plan for 

Training and 

qualification of 

fixed cranes 

operators 

R 

2.1.3. PPE 

290. Plan for third 

party inspection 

and supervision of 

cranes and other 

lifting devices 

R 

2.2. Slippery, 

unbalanced or 

defective platforms, 

ladders or scaffolds 

surfaces 

2.2.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.2.1. Painting 

on handrails 

4 B M 

36. Plan for 

improvement of 

HSE culture 

NR 

2.2.2. Structure 

are connected 

to cathodic 

protection 

system 

291. Propose to 

BSPC 

management to 

allow BSPC 

employees to use 

medical services of 

approved medical 

centers in other 

cities 

R,NR,E 

2.3. Dropped objects  

2.3.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.3.1. Toe-

boards 

3 C M 

199. MEDEVAC 

procedure to be 

developed 

E 2.3.2. PTW 

system incl. 

lifting risk 

assessment  
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.3.3. Use of 

cord-on for 

maintenance 

work involving 

working at 

height 

2.3.4. Using 

basket and 

boxes to 

collect nuts 

and bolts  

2.3.5. HSE 

inspection of 

mobile and 

fixed cranes 

2.3.6. 

certificate of 

cranes and lift 

trucks 

2.3.7. Limit 

switches for 

movement in 

X,Y,Z 

directions and 

bumpers for 

fixed cranes 

2.3.8. HSE 

supervision of 

lifting works 

2.3.9. 

Technical 

inspection of 

mobile and 

fixed cranes 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.3.10. Cranes 

limited access 

to process 

areas 

2.3.11. Use of 

safety blanket 

for 

maintenance 

work 

2.3.12. Entry 

permit for 

mobile cranes 

2.3.13. Lifting 

work permit 

for mobile 

cranes 

2.3.14. 

Periodic cranes 

tests and 

inspections 

2.3.15. Load 

cell and load 

limit switch 

for Fixed 

cranes 

2.3.16. Speed 

limit switches 

for fixed 

cranes  

2.3.17. Safety 

signs 

corresponding 

to dropped 

objects 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.3.18. 

Training and 

qualification of 

mobile cranes 

operators 

2.4. Dizziness and loss 

of concentration at 

height 

2.4.1. Personnel 

injury with 

possibility of 

fatality 

2.4.1. Medical  

examination 

and fitness to 

work involving 

working at 

height 

4 C M 

3. E 

3.1. Impact, esp. of 

crane booms with 

process equipment and 

piping  

3.1.1. Possibility 

of damage to 

equipment with 

subsequent fire, 

explosion, toxic 

release and 

environmental 

pollution; see 

"Hydrocarbons" 

hazard type for 

details of 

consequences 

and safeguard 

3.1.1. PTW 

system incl. 

lifting risk 

assessment  

   

3.1.2. Use of 

cord-on for 

maintenance 

work involving 

working at 

height 

3.1.3. HSE 

inspection of 

mobile and 

fixed cranes 

3.1.4. 

certificate of 

cranes and lift 

trucks 

3.1.5. Limit 

switches for 

movement in 

X,Y,Z 

directions and 

bumpers for 

fixed cranes 



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 149 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 149 of 229 

Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3.1.6. HSE 

supervision of 

lifting works 

3.1.7. 

Technical 

inspection of 

mobile and 

fixed cranes 

3.1.8. Cranes 

limited access 

to process 

areas 

3.1.9. Entry 

permit for 

mobile cranes 

3.1.10. Lifting 

work permit 

for mobile 

cranes 

3.1.11. 

Periodic cranes 

tests and 

inspections 

3.1.12. Load 

cell and load 

limit switch 

for Fixed 

cranes 

3.1.13. Speed 

limit switches 

for fixed 

cranes  
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 18. Hazards Associated with Difference in Height 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3.1.14. Safety 

signs 

corresponding 

to dropped 

objects 

3.1.15. 

Training and 

qualification of 

mobile cranes 

operators 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 19. Ergonomic hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Work spaces 

design 

1. 

Industrial 

area 

1. 

R,NR 

1.1. Working in 

improperly 

designed spaces 

(poor layout, 

limited space for 

job activities, 

inadequate 

access, etc.) 

1.1.1. Personnel 

injury and health 

effects esp. 

musculoskeletal 

problems 

1.1.1. Adequate 

man-ways for 

vessels, fired 

heaters and tanks 

3 D M 

292. Plan for proper 

job rotation and shift 

working to minimize 

ergonomic disorders 

R,NR 

1.1.2. Increased 

risk of human 

errors 

1.1.2. Davit is 

provided for 

manholes  

3 D M 

293. Study application 

of local monitoring 

devices for critical gas 

detectors monitoring 

R,NR 

1.1.3. Possibility of 

accidents; see 

"Hydrocarbons" 

and "Hazards 

Associated with 

Difference in 

Height" hazard 

types 

1.1.3. Application 

of motorized 

valves or 

handwheels or 

gearboxes for 

large valves 

   

287. Start an initiative 

for creating a central 

reference lab for HSE 

monitoring and 

medical/fitness to 

work examination in 

cooperation with 

nearby PET zone 

petrochemical 

complexes 

R,NR,E 

1.1.4. Fatigue 

1.1.4. Adequate 

access in 

substations 

2 D M 

294. Promote sports 

activities and 

improving physical 

fitness  

R 

1.1.5. Reduced 

productivity 

1.1.5. Ladders 

and stand for 

accessing 

equipment like 

glob valves, etc. 

1 C L 

295. Study and correct 

climatic conditions of 

plant gym esp. with 

due regard to presence 

of chemicals in 

surrounding air 

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 19. Ergonomic hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.6. Design of 

HMIs with 

graphics and 

adequate and 

efficient  access to 

critical 

information in 

process control 

systems in order 

to reduce human 

error 

296. Study and 

improve use of proper 

tools for operations 

and maintenance 

based on ergonomics 

and anthropometry 

survey and analysis  

R 

1.1.7. Adequate 

access to gas 

detectors for 

calibration, 

maintenance, etc. 

1.1.8. Correction 

of flame detectors 

location in AR 

unit for better 

access 

2. Work spaces 

climate 

(lighting, 

temperature, 

humidity, etc.)  

1. 

Industrial 

area 

1. R 

1.1. 

Inappropriate 

illumination 

(too low or too 

high or excessive 

sunlight 

reflection) 

1.1.1. Increased 

risk of human 

error 

1.1.1. Periodic 

illumination 

quality 

measurement and 

monitoring 

(several 

inadequacies 

recently reported) 

3 D M 

294. Promote sports 

activities and 

improving physical 

fitness  

R 

1.1.2. Increased 

risk of accidents 
2 D M 

295. Study and correct 

climatic conditions of 

plant gym esp. with 

due regard to presence 

of chemicals in 

surrounding air 

R 

1.1.3. Fatigue, 

decreased 

consciousness, etc. 

2 D M 

297. Improve lighting 

in compressors 

houses, fired heaters, 

storage tanks and 

valve pits   

R, NR, 

E 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 19. Ergonomic hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.4. Reduced 

productivity 
2 D M 

298. Extend coverage 

of training to 

employees  

R 

1.1.5. Ergonomical 

disorders 
3 D M 

292. Plan for proper 

job rotation and shift-

working to minimize 

ergonomic disorders 

R,NR 

1.2. High 

temperature or 

humidity 

1.2.1. Increased 

risk of human 

error 

 

2 D M 

299. Plan for 

distribution of proper 

coveralls acc. to 

seasonal climate 

R 

1.2.2. Increased 

risk of accidents 
2 C L 

300. Plan for 

providing suitable PPE 

esp. safety boots and 

aprons and necessary 

cloak room for female 

employees that are 

required to visit 

industrial area  

R 

1.2.3. Fatigue, 

decreased 

consciousness, etc. 

2 C L 

1.2.4. Reduced 

productivity 
1 C L 

1.2.5. Ergonomical 

disorders 
2 C L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 20. Dynamic situation hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Equipment 

with moving 

parts 

1. Lift trucks and 

vehicles 

1. NR 1.1. Impact  
1.1.1. Personnel 

injury 

1.1.1. Training 

3 C M 

301. Study 

application of specific 

lifting devices instead 

of lift trucks for 

process equipment 

NR 

2. Cranes 

1.1.2. SOP 

1.1.3. Access is 

limited  to 

qualified 

personnel 

1.1.4. HSE 

supervision 

1.1.5. Cord-on 

of operation 

area 

1.1.6. Safety 

signs 

1.1.7. Regular 

inspection of 

lift trucks, 

cranes and 

other vehicles 

1.1.8. 

Certification 

of lifting 

machinery 

2. E 

2.1. See 

"Hazards 

Associated 

with 

Difference in 

Height" 

hazard type 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 20. Dynamic situation hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2. Equipment 

with rotating 

parts 

1. Pumps 

1. R 

1.1. Personnel 

caught 

  lfelle 

meese  ptvfi 

1.1.1. Personnel 

injury 

1.1.1. Guards 

for coupling of 

rotating 

equipment 

2 C L 

302. Consider using 

color tapes for 

warning operators 

against hazards of 

moving parts, e.g. on 

flywheels 

R,NR 

2. 

Turbines/Generators 

1.1.2. Possibility 

of production 

interruption; 

refer to HAZOP 

study report 

1.1.2. PTW 

system 

   

303. Review the 

characteristics of 

current PPE for 

hazards of moving 

parts 

R,NR 

3. Air coolers 1.1.3. Training 

4. Compressors 1.1.4. SOP 

5. Various hand tools 

like cutting, grinding, 

etc. 

1.1.5. PPE 

6. Blowers 

2. NR 

2.1. Personnel 

caught in 

  lfelle 

meese  ptvfi 

2.1.1. Personnel 

injury 

2.1.1. Guards 

for coupling of 

rotating 

equipment 

2 C L 

7. Agitators 

2.1.2. PTW 

system 

2.1.3. Training 

2.1.4. SOP 

2.1.5. PPE 

2.2. Flying 

objects when 

using  hand 

tools 

2.2.1. Personnel 

injury 

2.2.1. Same As 

Above 

1 D L 2.2.2. Regular 

inspection of 

hand tools by 

HSE Dept. 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 20. Dynamic situation hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

3. E 

3.1. Failure of 

rotating 

equipment; 

refer to 

HAZOP 

study report 

  

   



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 157 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 157 of 229 

 

Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 21. Pressure hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. High 

pressure fluids 

trapped in 

equipment and 

piping 

1. Hydrocarbon 

liquids and gases; 

for fire, explosion, 

toxic and 

environmental 

effects, see 

"Hydrocarbons" 

hazard type 

1. R 

1.1. Human 

error, 

inappropriate 

procedure or 

equipment 

defect during 

field activities 

like inspection 

1.1.1. Personnel 

injury 

1.1.1. Regular 

inspection and 

maintenance 

2 C L 

304. Review and 

improve medical 

services to contractors 

R 

2. Steam and 

condensate 

1.1.2. Damage 

to asset 

1.1.2. Operator 

monitoring 

and 

supervision 

1 C L 

305. Check 

requirement for TRVs 

on piping and 

interconnecting 

pipelines between 

BSPC and other plants 

NR 

3. N2, CO2, O2, 

Acetylene, Ar 

cylinders 

1.1.3. Possibility 

of production 

interruption 

1.1.3. 

Patrolling in 

process area 

2 B L 

306. Check and ensure 

SOPs (Standard 

Operating Procedure) 

are peppered and 

formally documented 

for all operation and 

maintenance tasks 

under IMS 

R,NR 

4. H2 gases 

1.1.4. SOP for 

operation incl. 

handling 

pressurized 

cylinders 

307. Develop a 

procedure for 

discarding defective or 

damaged hoses 

NR 

5. Compressed air 1.1.5. Training 

308. Develop a 

procedure for 

minimizing TPD when 

using lift trucks and 

other mechanical 

handling vehicles or 

devices in process area 

NR 

6. High pressure 

water 
1.1.6. PPE 

7. Leak testing and 

purging of 

equipment 

1.1.7. Clinic 

8. Lubricants 
1.2. Contractor 

operations 

1.2.1. Personnel 

injury 

1.2.1. Same as 

above 
2 C L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 21. Pressure hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

9. Injected 

chemicals 

1.2.2. Damage 

to asset 
2 C L 

2. NR 

2.1. 

Maintenance 

work 

2.1.1. Personnel 

injury 

2.1.1. Regular 

inspection and 

maintenance 

2 D M 

2.1.2. Damage 

to asset 

2.1.2. Operator 

monitoring 

and 

supervision 

1 C L 

2.1.3. Possibility 

of production 

interruption or 

delay in start-

up 

2.1.3. 

Patrolling in 

process area 

1 C L 

2.1.4. Training 

2.1.5. SOP for 

operation and 

maintenance 

2.1.6. PTW 

system 

2.1.7. PPE 

2.1.8. Clinic 

2.2. Pressure 

trapped in 

strainers, drain 

lines and flanges 

during breaking 

fittings 

2.2.1. Personnel 

injury 

2.2.1. Same as 

above 

2 D M 

2.2.2. Damage 

to asset 
1 C L 

2.3. Process 

liquids boxed-up 

in piping or 

equipment 

2.3.1. Personnel 

injury 

2.3.1. Same as 

above 
2 C L 

2.3.2. Damage 

to asset 

2.3.2. TRV as 

required 
1 C L 

2.4. Leak test 
2.4.1. Personnel 

injury 

2.4.1. Same as 

2.1 safeguards 
3 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 21. Pressure hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.4.2. Damage 

to asset 

2.4.2. 

Restricted 

access and 

supervision 

3 C M 

2.4.3. 

Blast/rupture 

2.4.3. Specialist 

qualified 

personnel for 

critical tasks 

3 B L 

2.4.4. 

Mechanical 

devices for 

pressure 

protection like 

PSVs and 

rupture disks 

2.4.5. Design 

pressure 

2.5. Hydrostatic 

test (incl. 

thermal 

expansion, 

overpressure) 

2.5.1. Personnel 

injury 

2.5.1. Same as 

2.1 safeguards 
3 B L 

2.5.2. Damage 

to asset 

2.5.2. 

Restricted 

access and 

supervision 

4 B M 

2.5.3. 

Blast/rupture 

2.5.3. Specialist 

qualified 

personnel for 

critical tasks 3 B L 

2.5.4. MAWP 

of pressure 

vessels 

2.6. Water jet 

cleaning (for 

2.6.1. Personnel 

injury 

2.6.1. Same as 

2.1 safeguards 
2 D M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 21. Pressure hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

exchangers) 

2.6.2. Damage 

to asset 

2.6.2. Specialist 

qualified 

personnel for 

critical tasks 

1 D L 2.6.3. 

Restricted 

access through 

cord-on and 

supervision 

2.7. Hammering 

due to steam 

condensate or 

liquid 

hydrocarbon 

2.7.1. Personnel 

injury 

[Note: assumed 

to be due to 

domino effects 

in risk 

assessment] 

2.7.1. Same as 

2.1 safeguards 
4 A L 

2.7.2. Damage 

to asset 

2.7.2. Steam 

traps 
3 D M 

2.7.3. 

Blast/rupture 

2.7.3. Control 

of liquid level 

at up-stream to 

minimize 

carry-over 

3 C M 

2.7.4. Operator 

monitoring 

and 

supervision 

2.7.5. Liquid 

drain and 

warm-up as 

part of start-up 

SOP 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 21. Pressure hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.7.6. 

Mechanical 

integrity of 

piping by 

design 

2.8. Improper 

handling of 

cylinders 

2.8.1. Personnel 

injury 

2.8.1. Same as 

2.1 safeguards 
2 C L 

2.8.2. Damage 

to asset 

2.8.2. SOP for 

operation incl. 

handling 

pressurized 

cylinders 

3 B L 

2.8.3. 

Blast/rupture 

2.8.3. Trolley 

and securing 

cylinders for 

handling 

3 B L 

2.9. Hose 

rupture 

2.9.1. Personnel 

injury 

2.9.1. Same as 

2.1 safeguards 
3 B L 

2.9.2. Damage 

to asset 

2.9.2. 

Mechanical 

integrity of 

hoses by 

design acc. to 

applications 

2 B L 

2.9.3. 

Blast/rupture 

2.9.3. 

Discarding 

defective or 

damaged hoses 

as a usual 

practice 

2 B L 

2.10. TPD 

(Third Party 

Damage) 

2.10.1. 

Personnel 

injury 2.10.1. Same as 

2.1 safeguards 

3 B L 

2.10.2. Damage 

to asset 
2 B L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 21. Pressure hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.10.3. 

Blast/rupture 
2 B L 

3. E 

3.1. Electrostatic 

discharge; see 

"Electricity" 

hazard type 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 22. Security related hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Various 

security threats 

1. 

Industrial 

area 

1. R 

1.1. Unauthorized 

entry, reduced 

discipline, conflict or 

mixed authority 

1.1.1. Damage to or 

loss of asset 

1.1.1. Internal 

units and plant 

discipline 

2 C L 

224. Consider 

implementation of 

an efficient 

personnel  location 

identification system 

E 

1.1.2. Possibility of 

injury to self or other 

personnel  

1.1.2. Plant 

fencing that 

limits general 

public access 

3 C M 

297. Improve 

lighting in 

compressors houses, 

fired heaters, storage 

tanks and valve pits   

R, 

NR, 

E 

1.1.3. Possibility of 

accidents 

1.1.3. Electronic 

sensitivity of 

plant fence  

2 C L 

309. Plan for 

increasing security 

forces 

R 

1.1.4. Possibility of 

resource loss 

1.1.4. IR 

technology for 

plant periphery 

monitoring 

2 C L 

1.1.5. Loss of 

reputation 

1.1.5. Security 

gates 
1 C L 

1.1.6. Financial loss 

and/or loss of 

reputation in case of 

production 

interruption 

1.1.6. Entry 

permit 
2 C L 

1.1.7. Unavailability 

of some necessary 

facilities in case of 

requirement or 

emergency 

1.1.7. Security 

management 

incl. induction 

of visitors 

3 C M 1.1.8. 

Supervision of 

authorized 

personnel for 

visitors 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 22. Security related hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.9. Access to 

critical areas is 

limited to 

authorized 

personnel 

1.1.10. 

Patrolling  

1.1.11. CCTV 

1.1.12. Security 

training for 

managers 

1.1.13. Security 

promotion  

2. NR 

2.1. Unauthorized 

entry, reduced 

discipline, conflict or 

mixed authority 

2.1.1. Damage to or 

loss of asset 

2.1.1. Same As 

Above 

3 B L 

2.1.2. Possibility of 

injury to self or other 

personnel  

3 B L 

2.1.3. Possibility of 

accidents 
3 C M 

2.1.4. Possibility of 

resource loss 
2 C L 

2.1.5. Loss of 

reputation 
2 C L 

2.1.6. Financial loss 

and/or loss of 

reputation in case of 

production 

interruption 

2 C L 

2.1.7. Unavailability 

of some necessary 

facilities in case of 

requirement or 

emergency 

2 C L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 22. Security related hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.8. Possible 

necessity of firing 

personnel 

2 C L 

3. E 

3.1. Unauthorized 

entry, reduced 

discipline, conflict or 

mixed authority, 

workforce unrest, 

strike, military 

operations, process or 

natural emergencies, 

etc. 

3.1.1. Possibility of 

accidents; see 

"Hydrocarbons" and 

"Hazards Associated 

with Difference in 

Height" hazard types 

3.1.1. Same as 

above 

   

3.1.2. Security 

emergency drills 

for security 

personnel 

3.1.3. Security 

personnel are 

involved in 

process and 

natural 

emergency drills 

3.1.4. Security 

forces duties are 

defined in plant 

ERP and 

security 

procedures 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 23. Noise 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Noise 

1. Piping 

1. R 

1.1. High velocity 

of fluids in 

piping or 

equipment, 

vibration, 

movement 

1.1.1. Personnel 

injury and long 

term health 

effects 

1.1.1. Separation of 

manned areas from 

high-noise process 

areas 

3 B L 

310. Raise to top 

management the 

missing link 

between job training 

requirements and 

training for 

employees, which 

shall be initiated 

with a Needs 

Analysis  

R,NR,E 

2. Rotary 

equipment  

1.1.2. Increased 

possibility of 

human error 

1.1.2. Reduction or 

elimination of some 

control valves noise 

through 

replacement, 

relocation, 

modification, etc. 

2 C L 

311. Consider 

keeping steam air-

preheaters and 

economizers in 

service (currently 

only in winter) to 

improve combustion 

efficiency and noise 

R 

3. Control 

valves, most 

notably fuel 

gas FV-40197 

B with large 

pressure drops 

1.1.3. Reduced 

operator 

productivity 

1.1.3. Ongoing 

project for 

identification and 

analysis of noise 

sources 

1 D L 

71. Study 

installation of 

flashing beacons at 

site for gas/fire 

detections 

E 
4. PSVs and 

rupture disks 

1.1.4. Decreased 

threshold of 

hearing 

tolerance 

1.1.4. Installation of 

silencers on steam 

exhaust of steam 

generation 

equipment and 

other high Nosie 

level equipment  

1 C L 

5. Flare 

1.1.5. Hearing 

impairment, e.g. 

difficulty in 

recognizing 

conversations or 

radio messages 

1.1.5. Installation of 

silencers on steam 

turbines 

3 B L 
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6. Venting, 

purging 

1.1.6. 

Environmental 

pollution 

1.1.6. Condition 

monitoring 

1 E L 

7. Cooling 

towers  
1.1.7. Automatic 

vibration 

measurement and 

monitoring for 

turbocompressors   

8. Fired 

Heaters 

(furnaces) 

9. Diesel 

generators and 

diesel engines 

1.1.9. Operators 

monitoring and 

control of fluids 

flow in pipings and 

pipes are sized with 

respect to Noise 

control  

10. Steam 

turbine 

generator 

11. 

Changeover of 

compressed air 

dryers 

1.1.11. Silencers on  

exhaust of diesel 

generators and 

diesel engines 

1.1.12. Pulsation 

dampeners in 

reciprocating 

compressors 

1.1.13. Training 

(only for 

contractors) 

14. 

Transformers 

and electric 

motors 

1.1.14. Periodic 

medical 

examinations incl. 

audiometry 

15. Vehicles 1.1.15. PPE 

16. Noise from 

other plants 

1.2. Combustion 

1.2.1. Personnel 

injury and long 

term health 

effects 

1.2.1. Separation of 

manned areas from 

high-noise process 

areas 

2 C L 

17. Sand blast 

and similar 

operations 

1.2.2. Increased 

possibility of 

human error 

1.2.2. Reduction or 

elimination of some 

control valves noise 

through 

replacement, 

relocation, 

modification, etc. 

2 B L 
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18. Handtools 

like grinders 

and jack 

hammers 

1.2.3. Reduced 

operator 

productivity 

1.2.3. Ongoing 

project for 

identification and 

analysis of noise 

sources 

1 C L 

19. Steam-out 

1.2.4. Decreased 

threshold  of 

hearing 

tolerance 

1.2.4. Regular 

inspection and 

maintenance of 

burners mufflers 

1 C L 

1.2.5. Hearing 

impairment, e.g. 

difficulty in 

recognizing 

conversations or 

radio messages 

1.2.5. Monitoring 

and control of air to 

fuel ratio 

2 D M 

1.2.6. 

Environmental 

pollution 

1.2.6. Use of fuel 

gas as the only fuel 

an avoiding using 

fuel oil increases 

combustion 

efficiency  

1 E L 

1.2.7. Safe distance 

from flare area and 

use of steam keep 

operators from 

being exposed to 

excessive  flare 

noise 

1.2.8. Training 

(only for 

contractors) 

1.2.9. Baffles coated 

with absorbing 

materials in air 

intake of fired 

heaters 

1.2.10. Use of 

diffusers in burners  
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1.2.11. Diesel 

generators are 

installed indoors 

with silencers at 

their exhausts 

1.2.12. Periodic 

medical 

examinations incl. 

audiometry 

1.2.13. PPE 

1.3. Background 

noise from 

surrounding 

environment 

1.3.1. Personnel 

injury and long 

term health 

effects 

1.3.1. Annual noise 

monitoring and 

analysis 

2 C L 

1.3.2. Increased 

possibility of 

human error 

1.3.2. Noise Map 2 C L 

1.3.3. Reduced 

operator 

productivity 

1.3.3. Separation of 

manned areas from 

high-noise process 

areas 

1 C L 

1.3.4. Decreased 

threshold  of 

hearing 

tolerance 

1.3.4. Training 1 C L 

1.3.5. Hearing 

impairment, e.g. 

difficulty in 

recognizing 

conversations or 

radio messages 

1.3.5. Background 

noise is considered 

in sound level of 

sounders and pagers  

3 B L 

1.3.6. 

Environmental 

pollution 

1.3.6. Periodic 

medical 

examinations incl. 

audiometry 
1 E L 

1.3.7. PPE 

2. NR 

2.1. Equipment 

or flanges failures 

like gasket failure 

2.1.1. Personnel 

injury and long 

term health 

effects 

2.1.1. PTW system 2 B L 
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2.1.2. Increased 

possibility of 

human error 

2.1.2. PPE 

3 B L 

2.1.3. Reduced 

operator 

productivity 

1 C L 

2.1.4. Decreased 

threshold  of 

hearing 

tolerance 

1 C L 

2.1.5. Hearing 

impairment, e.g. 

difficulty in 

recognizing 

conversations or 

radio messages 

3 B L 

2.1.6. 

Environmental 

pollution 

1 E L 

2.2. 

Misalignment, 

improper 

adjustment or 

regulation, 

vibration and 

similar 

mechanical 

problems, 

Equipment wear/ 

damage, 

hammering 

2.2.1. Personnel 

injury and long 

term health 

effects 

2.2.1. Condition 

monitoring 
2 C L 

2.2.2. Increased 

possibility of 

human error 

2.2.2. Automatic 

vibration 

measurement and 

monitoring for 

turbocompressors in 

units 400, 700 and 

800 and air-coolers 

2 C L 

2.2.3. Reduced 

operator 

productivity 

2.2.3. PTW system 1 C L 

2.2.4. Decreased 

threshold  of 

hearing 

tolerance 

2.2.4. SOP for 

maintenance 
1 C L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 24. Ionizing 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Gamma ray 

1. Certain CCR 

level 

measurement 

devices 
1. R 

1.1. Excessive 

radiation 

1.1.1. Personnel 

health effects 

(both directly 

responsible 

personnel and 

other unit-450 

operators) 

1.1.1. Only qualified 

personnel are 

directly working 

with  the source 
3 B L 

312. Extend use of film 

badge and coverage of 

periodic medical 

examinations to all 

personnel that are 

exposed to CCR level 

measurement devices 

using Gamma source 

R 

2. A certain 

land filled 

Gamma ray 

source to the 

1.1.2. Film badge 

(only for directly 

responsible 

personnel) 

313. Study to improve 

protection of or transfer 

the land filled Gamma 

ray source to the west 

E 

2.2.5. Hearing 

impairment, e.g. 

difficulty in 

recognizing 

conversations or 

radio messages 

2 C L 

2.2.6. 

Environmental 

pollution 

1 E L 

3. E 

3.1. High noise 

due to explosion, 

leakage, etc. 

3.1.1. Personnel 

injury and long 

term health 

effects 

3.1.1. Background 

noise is considered 

in sound level of 

sounders and pagers  

3 B L 

3.1.2. Increased 

possibility of 

human error 
3.1.2. Periodic 

medical 

examinations incl. 

audiometry 

3 B L 

3.1.3. Hearing 

impairment, e.g. 

difficulty in 

recognizing 

conversations or 

radio messages 

3 B L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 24. Ionizing 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

west of cooling 

towers 

1.1.3. Safety signs of cooling towers 

1.1.4. Periodic 

medical 

examinations(only 

for directly 

responsible 

personnel) 

2. E 

2.1. Exposure 

due to 

accidents like 

earthquake 

that displace 

soil cover 

2.1.1. Personnel 

health effects 

2.1.1. Protection of 

the source using 

concrete housing 

and land-filled 

3 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 25. Psychological Hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Job Stress 

1. Working 

and living on a 

live plant 

1. R 

1.1. Limited 

knowledge or 

information/Work 

over load and under 

load/ 

Work load capacity 

/Over concentration 

jobs/ 

Prolonged working 

time 

/Job 

security/Individual 

or team work 

/Responsibility 

about out-source 

activities 

/Routine works 

/Concerning about 

exposure to 

different kind of 

hazards/ 

working design/ 

limited income and 

perks/ 

1.1.1. Loss of 

motivation and 

depression 

1.1.1. Periodic 

psychologist 

examinations 

2 D M 

314. Study to develop a 

plan for increasing 

personnel motivation 

R 

2. Remote 

plant 
1.1.2. Fatigue 

1.1.2. Using 

psychologists 

for counseling 

1 B L 

315. Study to play 

music or team 

activities in specific 

times to improve 

motivation 

R 

3. Shift work 
1.1.3. Work 

leaving/absence 

1.1.3. Industrial 

psychology 

training and 

seminars 

2 D M 

316. Incorporate 

psychological aspects 

in modifications and 

procurement 

R 

4. 

Organizational 

issues 

1.1.4. Personnel 

long term health 

effect 

1.1.4. Change 

of shift work 

based on 

psychological 

examinations 

3 D M 

317. Study 

psychological 

conditions of 

personnel and use the 

results to develop 

cultural and sports 

committees programs 

R 

1.1.5. Reduced 

productivity 

1.1.5. Gym and 

cultural and 

sports 

committees 

2 C L 

318. Revive previously 

developed Succession 

Planning program and 

improve its publicity 

R 

1.1.6. Possibility 

of damage to 

assets by 

personnel 

1.1.6. Sports 

competitions  
4 B M 

319. Conduct a 

satisfaction survey and 

plan for how to use its 

results 

E, 

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 25. Psychological Hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

family needs and 

problems/ 

adaptability 

problems/ 

concerns about 

deteriorated 

working conditions 

in the future/ 

harsh climate 

 

1.1.7. Possibility 

of self-damage 

1.1.7. Family 

tours 
3 B L 

320. Study to review 

and improve service 

contracts (esp. 

restaurant, cleaning 

services, 

transportation) in 

order to balance work 

load with number of 

personnel to achieve 

better performance 

E, 

R 

1.1.8. Negative 

impact of 

organizational 

attitude 

1.1.8. Welfare 

services 
2 E M 

321. Study to conduct 

a survey for 

satisfaction of 

contractors 

E, 

R 

1.1.9. Negative 

effect on family 

relationships 

1.1.9. Green 

area 
2 D M 

322. Plan for use of 

training simulators for 

control room operators 

and other high stress 

jobs 

E 

1.1.10. Increased 

risk of human 

error 

1.1.10. 

Changing 

decoration in 

some cases 

3 D M 

323. Consider 

reliability analysis of 

control room operators 

detailed emergency 

action plans 

E 

1.1.11. 

Satisfaction 

questionnaires 

324. Plan for presence 

of a full-time industrial 

psychologist  

R 

1.1.12. 

Succession 

Planning  

88. Consider training 

for firefighters in 

realistic situations 

E 

1.1.13. 

Competency 

evaluation 

325. For critical jobs, 

plan for referral of 

personnel to 

professional institutes 

for psychological 

rating and evaluation  

R 

2. E 
2.1. After serious 

incident/ injury 

2.1.1. Loss of 

motivation and 

depression 

2.1.1. Same as 

above 
2 C L 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 25. Psychological Hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

2.1.2. Fatigue 

2.1.2. Insurance 

and 

compensation 

system 

2 C L 

2.1.3. Work 

leaving/ absence 

2.1.3. Medical 

returne-to-work 

examination 

3 D M 

2.1.4. Personnel 

long term health 

effect 

2 D M 

2.1.5. Reduced 

productivity 
2 B L 

2.1.6. Possibility 

of damage to 

assets by 

personnel 

3 C M 

2.1.7. Possibility 

of self-damage 
2 C L 

2.1.8. Negative 

impact of 

organizational 

attitude 

2 E M 

2.1.9. Negative 

effect on family 

relationships 

2 D M 

2.1.10. Increased 

risk of human 

error 

3 B L 

2.2. Increased stress 

when handling 

emergencies 

2.2.1. Increased 

risk of human 

error 

2.2.1. Training 3 D M 

2.2.2. Inability to 

respond properly 

and in time to 

2.2.2. 

Emergency 

planning 

4 C M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 25. Psychological Hazards 

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

emergencies with 

possible 

catastrophic 

outcomes 

2.2.3. 

Emergency 

drills 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 26. Biological Hazards  

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1. Sanitary 

hazards 

1. Rooms 

and locker 

1. R 

1.1. 1. Exposure to 

Pathogen bacteria, 

viruses, etc. 

1.1.1. 1. Possibility of 

personnel 

disease/Poisoning 

1.1.1. 1. 

Regular 

cleaning and 

drying 

3 C M 

326. Study to 

consider proper 

drainage system or 

safe disposal 

measurement of 

washing floor slops 

for workshops 

R, 

NR, 

E 

2. Eating 

and drinking  

1.1.2. 2. Work 

interruption 

1.1.2. 2. 

Positive 

pressure and 

fumigation of 

Workshops 

2 A L 

327. Improve new 

facility for toilet 

services 

R 

1.1.3. 3. 

Environmental 

pollution with health 

aspects such as bad 

smelling and 

biological hazard 

spread 

1.1.3. 3. 5S 3 D M 

328. Study to 

consider biological 

test in periodic 

medical 

examinations by jobs 

cluster 

R 

1.1.4. 4. biological 

protection 

impairment 

1.1.4. 4. Clinic 

2 C L 

329. Emphasize to 

contractors to follow 

environmental 

cleaning and 5S 

issues as well as 

contracts motifs 

R 

1.1.5. 5. SOP 

330. Provide 

consideration to 

rebuild and 

refurbishment for all 

surfaces 

R 

1.1.6. 6. 

Training & 

qualification of 

personnel 

331. Study to 

provide a proper 

cloakroom with 

sufficient spaces and 

suitable layout 

design 

R 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 26. Biological Hazards  

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.7. 7. Water 

quality regular 

inspection 

procedure 

332. Heat and cold 

ventilation system to 

be provided for 

workshop buildings 

R 

1.1.8. 8. 

Periodic 

medical 

examinations 

1.2. 2. Uneven 

surfaces on 

floors/doors/walls 

such as pores, 

penetration, cracks  

1.2.1. 1. Possibility of 

personnel 

disease/Poisoning 

1.2.1. 1. Same 

as above 

2 C L 

1.2.2. 2. Work 

interruption 
2 A L 

1.2.3. 3. 

Environmental 

pollution with health 

aspects such as bad 

smelling and 

biological hazard 

spread 

2 E M 

1.2.4. 4. biological 

protection 

impairment 

3 C M 

1.3. 3. Congested 

areas which reduce 

air rate exchange 

1.3.1. 1. Possibility of 

personnel 

disease/Poisoning 

1.3.1. 1. Same 

as above 

2 E M 

1.3.2. 2. Work 

interruption 
2 C L 

1.3.3. 3. 

Environmental 

pollution with health 

aspects such as bad 

smelling and 

biological hazard 

spread 

2 D M 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 26. Biological Hazards  

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.3.4. 4. biological 

protection 

impairment 

3 C M 

1.4. 4. Residual 

foods /messy areas 

in workshops 

1.4.1. 1. Possibility of 

personnel 

disease/Poisoning 

1.4.1. 1. Same 

as above 

2 D M 

1.4.2. 2. Work 

interruption 
2 A L 

1.4.3. 3. 

Environmental 

pollution with health 

aspects such as bad 

smelling and 

biological hazard 

spread 

3 D M 

1.4.4. 4. biological 

protection 

impairment 

3 C M 

.  Animals and 

insects (snakes, 

etc.) 

1. Natural 

environment 
1. E 

1.1. 1. Transferring 

disease factor 

1.1.1. 1. Possibility of 

personnel disease 

1.1.1. 1. Waste 

management 

plan  

4 C M 

333. Study Anti-

termite/ anti-rodent 

cable covers to be 

provided 

R, E 

1.1.2. 2. 

Periodic 

medical 

examinations 

334. Check and 

ensure all Entry 

ways have screen 

E 

1.1.3. 3. Water 

quality regular 

inspection 

procedure 

335. Study to follow 

fumigation process 

in whole areas of Bl 

by schedule 

E 

1.1.4. 4. 

Training & 

qualification of 

personnel 

336. Ensure 

medications against 

biting (insects and 

large animals) are 

available at clinic 

E 

1.1.5. 5. SOP 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 26. Biological Hazards  

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.1.6. 6. Clinic 

1.1.7. 7. 5S 

1.1.8. 8. 

Positive 

pressure and 

fumigation of 

Workshops 

1.1.9. 9. 

Regular 

cleaning and 

drying 

1.1.10. 10. 

Proper 

poisoning 

(human 

protected) 

1.2. 2. Entrance of 

animals to electrical 

panels, cables, other 

conduit  and false 

floors  

 

1.2.1. 1. Damage to 

instrumentation 

cards due to 

short/open circuit 1.2.1. 1. Same 

as above 

3 C M 

1.2.2. 2. Possibility of 

short circuit in 

electrical panels 

3 C M 

1.3. 3. Animals 

corpse 

1.3.1. 1. Possibility of 

personnel disease 

1.3.1. 1. Same 

as above 

3 D M 

1.3.2. 2. 

Environmental 

pollution with health 

aspects such as bad 

smelling and 

biological hazard 

spread 

3 D M 

1.4. 4. Biting 
1.4.1. 1. Possibility of 

personnel disease 

1.4.1. 1. Same 

as above 
4 D H 
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Subsystem: 1. Process Units and Storage Tanks 

Hazard Type: 26. Biological Hazards  

Hazard/Aspect Sources 
Activity 

Type 
Causes Consequences Safeguards S L RR Recommendation A.T. 

1.4.2. 2. Work 

interruption 
4 B M 

 

 

 ترشحی وضعیت هبداش یت منطقه .6

 تعریف حمدوده طرح و منایش روی نقشه -6-1

 س امیی سالمت:

های خمتلف به ویژه پس از انقالب اسالمی شاهد دس تاوردهای همم در  وضعیت هبداشت و درمان کشور در سری حتول خود در دهه 

 به خدمات و هببود تغذیه جامعه و در نتیجه افزایش های واگریدار، ارتقاء هبداشت مادر و کودک، افزایش دسرتیس  کنرتل بامیری

)اش تغال، امنیت شغیل، امنیت غذایی، آ ب سامل، می توان به  های اجامتعی مؤثر بر سالمت  های سالمت شده است. از مؤلفه شاخص

بامیری را  -ای انیش از گذر مجعییتامللیل، رفع عوارض و نیازه مسکن سامل، سواد، رفاه و.... ( اشاره کرد. شواهد و جتربیات بومی و بنی

در گرو هنادینگی پارادامی پیشگریی در جامعه و تغیریایت هدمفند، هامهنگ و گام به گام در اکرکردهای مربوطه در حوزه سالمت و 

اقتصادی  های لکی برانمه پنجم توسعه گذاری در نظام ارائه مراقبت های اولیه می داند. خوش بختانه این همم در س یاست  رسمایه

ها را نسبت به  اجامتعی فرهنگی کشور مورد توجه ویژه س یاست گذاران ارشد قرار گرفت و سالمت سهمی معده از این س یاست

ریزی و نظارت خبش  قانون برانمه پنجم ترصحی منود که س یاست گذاری، برانمه 36%(؛ در بند ب ماده 11های گذش ته ایفت ) برانمه

، وزارت هبداشت، درمان و آ موزش 38گردد و در بند ح ماده  درمان و آ موزش پزشکی ممترکز می  سالمت در وزارت هبداشت،

عنوان س یاست گذار و انظر عایل سالمت در کشور معریف کرده است. اجرای این موازین قانوین در تعهد دولت است و  پزشکی را به

ای که  های بزرگ توسعه انداردهای پیوست سالمت برای طرحراه گشای بریخ از مسایل اید شده خواهد بود که الزام داشنت اس ت

 ب( گوایی این همم می ابشد.-32وزارت هبداشت اعالم می کند )ماده 

اب توجه به لکیات ذکر شده در پاراگراف فوق و بر اساس اس تاندارد ها و قواننی مرتبط اب هبداشت و درمان کشور و هببود خدمات در 

یر اس تان های کشور توسعه ی خبش های هبداش یت و درماین رشد بس یار چشمگریی را داش ته است. در اس تان بوشهر نزی مانند سا

 ذیل به تفصیل س امیی سالمت اس تان بوشهر و شهرس تان دشتس تان ارائه می گردد.

 

 تعینی حمدوده و شعاع تآ ثری انيش از پروژه -6-1
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ابشد؛ به عبارت  گردد كه درگری معلیات احداث پروژه يم ، متايم سطويح را شامل يمحمل اجراي پروژه )حمدوده بالفصل(حمدوده بالفصل:  -6-1-1 

در این پروژه حمدوده بالفصل، حمدوده سایت جممتع  گرید. برداري در آ ن صورت يم هاي ساخامتين و هبره اي است كه فعالیت دیگر حمدوده

  پرتوش میی در نظر گرفته شده است.

 

هاي  ابشد كه به صورت مس تقمی و بالواسطه از فعالیت حتت اتثری مس تقمی، خبيش از حمدوده مطالعايت يم حمدودهس تقمی: حمدوده حتت تآ ثری م  -6-1-2

حمدوده اثرات مس تقمی طرح جممتع پرتوش میی دشتس تان اب توجه به نتاجي   پذیرد. در این پروژه، برداري تآ ثری يم پروژه در فاز ساخامتين و هبره

ل و شامل رشیق سایت به ارتفاعات حمدود شده، در جنوب در برگرینده شهر آ بپخش و در غرب دربرگرینده ارا ی مدلسازی، در خبش شام

 ابشد. کشاورزی جماور می

 

  هاي یتابشد كه بطور غری مس تقمی از فعال  يم در برگرینده مناطقي  بطور معده  از حمدوده مطالعايت  خبـش  ین احمدوده حتت تآ ثری غری مس تقمی:  -6-1-3

شامـل  انساين را  بـوده و معدات حمـیط  اي  منطقـه تر و داراي ابعـاد  وس یع فـوق   حمـدوده دو   به  حمدوده نسبت این  اتثری  پذیـرد. شعاع  يم  تآ ثیـر  پروژه

اي و اثرات مثبت كـالن آ ن از نظر  منطقـهگردد. حمـدوده حتت اتثری غری مس تقیـم به دلیـل امهیت اقتصـادي و اجامتعـي طـرح در سطـح ميل و   يم 

این اساس و اب توجه به اجیاد اش تغال در سطح منطقه بواسطه فعالیتهاي فاز شود. بر اجیـاد اش تغـال و درآ مـد در نزدیکرتین مراکـز انتخاب مـي

در  غری مس تقمی در نظر گرفته شده است. برداري از طرح مورد مطالعه، مرز شهرس تان دشتس تان بعنوان حمدوده حتت اتثریساخامتين و هبره

  های مطالعایت بالفصل، مس تقمی و الکن طرح ارائه شده است.در صفحه بعد حمدوده EIA-GIS-02-993نقشه شامره 

 

 وضعیت هبداش یت منطقه اجرای طرح -6-2

 یب و ش مییاییدسرتیس به آ ب آ شامیدین سامل و هبداش یت و وضعیت کیفیت آ ب از نظر شاخص های میکرو -6-2-1

ابشد که براساس توافق بعمل مرت مکعب در سال می 1500000آ ب مورد نیاز این واحد پرتوش میی، معادل ب: مزیان مرصف آ   -2-11-3-1

ای اس تان بوشهر و اتیید دفرت مدیریت الکن آ ب و آ بفا از سد رییسعیل دلواری و از بند احنرایف ش باناکره اتمنی آ مده اب رشکت آ ب منطقه

 اهد شد. خو 
 

 مشخصات خط لوهل انتقال آ ب و مصارف آ ب -2-11-3-1-1

اینچ هجت انتقال آ ب در نظر گرفته شده اسـت کـه بـه  8مرت بر اثنیه، یک خط لوهل به قطر  2اب توجه به دیب موردنیاز و حلاظ منودن رسعت 

میین اجرا خواهد شد. جموز مربوط بـه برداشـت آ ب اینچ از جنس پیل اتیلن به صورت زیر ز  12منظور رعایت رضیب اطمینان یک خط لوهل 

ارائـه شـده اسـت. آ ب مـورد نیـاز طـرح در دو خبـش صـنعیت و غـری  5در پیوست شـامره 18033/300از سد رییسعیل دلواریی به شامره انمه 

 ابشد:صنعیت برشح زیر می
 

  :شـده در سیسـ مت آ ب خنـک کـن و آ ب بـاکر رفتـه آ ب مورد نیاز در این خبش شامل آ ب مرصف شده هجـت جـربان آ ب تبخـری خبش صنعیت

ابشد. اب فـرض اتمـنی آ ب خـام مرت مکعب در سال می1000000هجت اتمنی آ ب بدون امالح مرصیف در فرآ یند تولید بوده که در مجموع معادل 
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و اب احتســاب (  25بـه حـد  TDSای )هجــت اکهـش دو ای سـه  مـرحهل (RO)و  باکرگـریی سیسـ متهای امسـز معکــوس 3000حـدود  TDSاب 

% بـه 20ابشد کـه اب در نظـر گـرفنت رضیـب اطمینـان مرت مکعب آ ب خام موردنیاز می  1110000% این سیس متها، ساالنه معادل90راندمان 

 مرت مکعب در سال افزایش خواهد ایفت.  1332000
 

  :گردد:گروه زیر تقس می می 3آ ب مورد نیاز در خبش غریصنعیت به خبش غری صنعیت 

سـاعت  9نفـر نـوبتاکر مبـدت  63ساعت و  10نفر روزاکر حدودا مبدت  129در هر روز  مورد نیاز هجت رشب، حامم و آ شپزخانه:الف( آ ب 

سـاعته، مرصـف روزانـه اکرکنـان دامئـی  160لیرت بـه ازای هـر نفـر در یـک دوره  180در حمل طرح حضور خواهند داشت. اب در نظر گرفنت 

مرت مکعب در سال خواهـد بـود. در هـر سـال یـک  42363گردد که معادل مرت مکعب برآ ورد می 116 هجت رشب، حامم و آ شپزخانه معادل

شود که طی این دوره، بعلت باکرگریی نریوهای موقت و افـزایش سـاعات اکری اکرکنـان دامئـی، روزه تعمریات اسایس پیش بیین می 35دوره 

مرتمکعــب  12180روزه بــه  35وز افـزایش خواهــد ایفــت کــه طــی دوره مــرت مکعــب در ر  464مــرت مکعــب در روز بــه  116مرصـف آ ب از 

 گردد.مرتمکعب برآ ورد می 54543خواهد بود. بر این اساس مزیان آ ب مرصیف ساالنه هجت لك اکرکنان معادل 
 

 درخـت در هـر اصـهل 700هکتار فضای سزب اجیاد خواهد گردید. اب احتساب  4در لك زمنی شهرک، حدودا  ب( آ ب مورد نیاز فضای سزب:

لیـرت آ ب در روز بـه ازای هـر درخـت، مرصـف آ ب هجـت فضـای سـزب در  8هکتار و فضای سزب اجیاد شده پای درختان ، اب در نظر گرفنت 

 گردد. متامی این آ ب از سیس مت تصفیه پساب صنعیت اتمنی خواهد گردید.مرت مکعب در سال برآ ورد می 8000حدود  
 

مرت مکعب در  28000این مزیان آ ب اب احتساب دوران تعمریات اسایس، در حدود  حموطه و دس تگاهها:ج( آ ب مورد نیاز هجت شستشوی 

ابشـد مرت مکعب در سال مـی 91000گردد. اب احتساب موارد ذکر شده در ابال، برآ ورد مزیان آ ب غری صنعیت موردنیاز حدودا سال برآ ورد می

مکعب در سال افزایش خواهد ایفـت. فلـودایگرام سیسـ مت اتمـنی آ ب و تصـفیه پسـاب مرت  108000% رضیب اطمینان به 20که اب احتساب 

 ارائه گردیده است. 6مربوطه و مهچننی تصفیه پساب فرآ یندی در پیوست شامره 
 

ی غریفرآ یندی ای فرآ یندهای اجنام شده، توان الکرتیکی مورد نیاز جممتع اب احتساب ابرهابراساس مطالعات پایهمزیان مرصف برق:  -2-11-3-2

بعالوه مصارف های فرآ یندی مقدار در بردارنده لك توان الکرتیکی مرصیف در واحدشود که این مگاوات ختمنی زده می 15به طور تقرییب 

ه ابشد. اب توجه بکیلووات میرس می 20الکرتیکی ابرهای غری فرآ یندی است. بنابراین از نظر فین اماکن اتصال به ش بکه رسارسی ات سطح 

ابشد. ترین پست توزیع منطقه میکیلووات در ش بکه برق رسارسی، هبرتین نقطه اتصال به این ش بکه نزدیک 20پراکندگی و تعدد پس تهای 

ابیست حداقل حرمی برای این سطح ولتاژ هزینه این انشعاب و احداث مسری خط در مقایسه اب سطوح ولتاژی ابالتر بس یار تمرت بوده و می

مضاف بر این، اب توجه به توان مرصیف مورد نیاز، احداث یک پست برق برای جممتع پرتوش میی نزی در نظر گرفته شده است. لك فرامه گردد. 

% مازاد در نظر گرفته شده است. برق مورد نیاز این طرح از پست 20کیلو وات برآ ورد شده که  2452الکرتیسیته مورد نیاز واحد برابر اب 

 نی است که اخذ جموز مربوطه در دست اجنام است.برق میاندشت قابل اتم

 

 وضعیت مواهجه اب عوامل زاین آ ور شغیل -6-2-2

 

 دسرتیس به سیس مت مجع آ وری فاضالب و دفع هبداش یت آ ن -6-2-3
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 دسرتیس به سیس مت دفع هبداش یت پسامند -6-2-4

 آ لودگی های هوا و منابع همم تولید -6-2-5

 آ لودگی های خاک -6-2-6

 صدا و ارتعاشات ) آ لودگی های صویت و منابع( -6-2-7

 اکولوژی انقلنی بامیر های در حمدوده اجرای طرح -6-2-8

برریس بامیری های فزییولوژیکی )بامیری های تنفیس و گواریش( در حمدوده طرح که در رشایط انمساعد، حتریک ای  -6-2-9

 تشدید می گردند.

 حمدوده اجرای طرح خدمات هبداش یت، درماین موجود در -6-2-10

 های تسهیالت هبداش یت درماینشاخص
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 1394جدول : توزیع فراواین مراکز ارائه خدمت سالمت در اس تان بوشهر سال 

 درمانگاه

 

 

 

 

 شهرس تان

درمانگاه  درمانگاه معومی

 دندانپزشکی
مرکز 

مشاوره 

 مامایی

مرکز 

مشاوره 

 پرس تاری

مرکز 

درمان 

 انابروری

مرکز 

جرایح 

دود حم

 رسپایی

 مجع

وابس ته 

به 

 دانشگاه

اتمنی  خصویص

 اجامتعی

رشکت  فرهنگیان

 نفت

نریوی 

 مسلح

 خصویص خصویص خصویص خصویص خصویص

 18 2 1 3 2 4 3  1 1  1 بوشهر

 1           1 تنگس تان

 7     1  5  1   مج

 10 2  1  1 1  1 2 1 1 دشتس تان

 1           1 دش یت

 2         1  1 دیر

 5       3  1  1 دیمل

 1          1  عسلویه

 5    1  1   1  2 کنگان

 4         1  3 گناوه
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 54 4 1 4 3 6 5 8 2 8 2 11 مجع

 

 1394سال  -های فعال اس تان بوشهر بر حسب نوع وابس تگی به تفکیک شهرس تانجدول: توزیع فراواین آ زمایشگاه

 مجع ایر*س وابس ته به دانشگاه خصویص شهرس تان

 19 4 8 7 بوشهر

 5  5  تنگس تان

 4 1 2 1 مج 

 17 2 12 3 دشتس تان

 7  6 1 دش یت

 3  3  دیر

 4 1 3  دیمل

 4 1 3  عسلویه

 8 2 4 2 کنگان

 9 1 6 2 گناوه

 80 12 52 16 لك اس تان

 های مسلح می ابشد.* سایر: شامل اتمنی اجامتعی، رشکت نفت و نریو

 1394های فعال اس تان بوشهر به تفکیک شهرس تان سال مایشگاهمنودار: مقایسه آ ز 
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 1394و  1393های های فعال اس تان بوشهر طی سالمنودار: مقایسه آ زمایشگاه

 

 1394 -توزیع فراواین واحدهای توانبخشی فعال اس تان بوشهر بر حسب نوع وابس تگی به تفکیک شهرس تان

 مجع سایر* وابس ته به دانشگاه خصویص شهرس تان

 25 6  19 بوشهر

 0    تنگس تان

 6 1  5 مج 

 15 3 1 11 دشتس تان

 4  1 3 دش یت

 1   1 دیر

 2   2 دیمل

 1   1 عسلویه

 6   6 کنگان

 11 1 1 9 گناوه

 71 11 3 57 لك اس تان

 .ابشد*سایر: شامل اتمنی اجامتعی، رشکت نفت، هبزیس یت، تربیت بدین، نریوهای مسلح و هالل امحر می
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 1394منودار: مقایسه واحدهای توانبخشی فعال اس تان بوشهر به تفکیک شهرس تان سال 

 

 

 1394و  1393های منودار: مقایسه واحدهای توانبخشی فعال اس تان بوشهر طی سال

 جدول: توزیع فراواین پزشاکن معومی، متخصص، دندانپزشک و داروساز

 1394سال  -های اس تان بوشهریک شهرس تانبرحسب وابس تگی)وابس ته و غری وابس ته( به تفک 

 ختصص

 

متخصص و فوق  پزشک معومی

 ختصص

 مجع لك داروساز دندانپزشک
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 شهرس تان

ته س 
واب

ته  س 
ری واب

غ
 

مجع
ته  س 

واب
ته  س 

ریواب
غ

 

مجع
ته  س 

واب
ته  س 
ری واب

غ
 

مجع
ته  س 

واب
ته  س 

ریواب
غ

 

مجع
ته  س 

واب
ته  س 

ریواب
غ

 

مجع
 

 591 340 251 52 37 15 143 102 41 221 107 114 175 94 81 بوشهر

 39 8 32 3 2 1 5 0 5 4 0 4 27 5 22 تنگس تان

 97 83 14 7 6 1 22 20 2 30 29 1 38 28 10 مج

 203 74 129 20 17 3 28 14 14 70 20 50 85 23 62 دشتس تان

 56 11 45 5 3 2 7 2 5 16 0 16 28 6 22 دش یت

 26 8 18 3 3 0 6 2 4 0 0 0 17 3 14 دیر

 50 19 31 4 4 0 11 5 6 9 0 9 26 10 16 دیمل

 34 21 13 2 2 0 7 5 2 2 2 0 23 12 11 عسلویه

 105 54 51 18 16 2 16 14 2 37 10 27 34 14 20 کنگان

 80 19 61 10 8 2 13 4 9 28 0 26 29 5 24 گناوه

لك 

 اس تان

282 200 482 247 170 417 90 168 258 26 98 124 645 636 1281 

 توضیحات:

: شامل آ ندس ته از پزشاکن فوق ختصص، متخصص، معومی، دندانپزشک و داروساز است که مشغول خدمت در دانشگاه وابس ته

 ابش ند.می

معومی، دندانپزشک و داروساز است که در دانشگاه علوم پزشکی  غری وابس ته: شامل آ ندس ته از پزشاکن فوق ختصص، متخصص،

 بوشهر شاغل نیستند.

 1394 -های اس تان بوشهراکن معومی، متخصص و دندانپزشک مطب دار* به تفکیک در شهرس تانجدول: توزیع فراواین پزش

 ختصص          

 شهرس تان

داندانپزشک  فوق ختصص متخصص پزشک معومی

 معومی

دندانپزشک 

 متخصص

 مجع لك

 252 24 66 10 89 63 بوشهر

 6    1 5 تنگس تان

 22 6 9  2 5 مج

 71  22  24 25 دشتس تان

 13  5  2 6 دش یت
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 5  2   3 دیر

 7  4   3 دیمل

 11  5   6 عسلویه

 37  14  13 10 کنگان

 26  10  10 6 گناوه

 450 30 137 10 141 132 لك اس تان

 

 ابش ند.دار: شامل آ ندس ته از پزشاکن فوق ختصص، متخصص، معومی و دندانپزشک است که دارای مطب می* مطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا و داروهای معاونت غذشاخص
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 1394سال  -های فعال اس تان بوشهر بر حسب نوع وابس تگی به تفکیک شهرس تانجدول : توزیع فراواین داروخانه

 مجع سایر* وابس ته به دانشگاه خصویص شهرس تان

 33 5 1 27 بوشهر

 2   2 تنگس تان

 3   3 مج 

 19 3  16 دشتس تان

 4   4 دش یت

 3   3 دیر

 4   4 دیمل

 7 1  6 عسلویه

 11 1 2 8 کنگان

 8   8 گناوه

 94 10 3 81 لك اس تان
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 ابشد.* سایر: شامل اتمنی اجامتعی، رشکت نفت، هالل امحر و نریوهای مسلح می

 

 

 1394های فعال اس تان بوشهر به تفکیک شهرس تان سال منودار: مقایسه داروخانه

 

 1394و  1393های های فعال اس تان بوشهر در سالمنودار: مقایسه داروخانه
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توزیع نریوی پزشک، پریاپزشک و اکرکنان اداری شاغل در دانشگاه علوم پزشگی بوشهر بر حسب رس ته و به تفکیک  -جدول

 1394سال  -شهرس تان

هبداشت و  رس ته شهرس تان

 درمان

اداری و 

 مایل

امور 

 اجامتعی

آ موزیش و 

فرهنگی و 

 هیئت علمی

آ وری فن خدمات

 اطالعات

فین و 

 همندیس

 مجع

 2065 20 24 430 262 21 2 1306 شهری بوشهر

 463 0 0 9 0 0 395 59 روس تایی 

 228 0 1 49 0 2 44 132 شهری تنگس تان

 142 0 0 8 0 0 4 130 روس تایی 

 117 0 2 17 0 0 12 86 شهری مج

 81 0 0 9 0 0 4 68 روس تایی 

 1094 4 4 161 5 3 136 781 شهری دشتس تان

 204 0 0 16 0 0 5 183 روس تایی 

 451 1 4 81 3 1 63 298 شهری دش یت

 102 0 0 7 0 0 2 93 روس تایی 

 223 0 1 30 1 1 30 160 شهری دیر

 20 0 0 0 0 0 0 20 روس تایی 

 242 0 1 51 1 0 34 155 شهری دیمل

 37 0 0 1 0 0 0 36 روس تایی 

 90 0 0 15 0 0 10 65 شهری عسلویه

 50 0 0 2 0 0 2 46 روس تایی 

 500 0 3 80 1 1 73 342 شهری کنگان

 43 0 0 6 0 0 2 36 روس تایی 

 657 1 3 132 1 3 98 419 شهری گناوه

 69 0 0 6 0 0 2 61 روس تایی 

 5667 26 43 1046 274 32 502 3744 شهری

 1211 0 0 64 0 0 415 732 روس تایی 

 6878 26 43 1110 274 32 917 4476 مجع
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سال  -جدول: توزیع فراواین اکرکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر حسب واحد حمل خدمت و به تفکیک نوع اس تخدام

1394 

 رس ته شهرس تان

شی
زمای رمسی و آ 

 

ین
پامی

 

رصه
ب ی ت

قرارداد
رصه  3

ب ی ت
قرارداد

4 

نی طرح
ئول س 

م
 

ب 
رضی

K 

ور یام آ  پ
 

ک خانواده
پزش

 

قانون اکر
ت علمی 

ی ه
یت 
قرارداد ساع

 

 مجع

 243 0 0 0 0 0 0 0 26 98 3 116 معاونت توسعه مدیریت و منابع بوشهر

 101 0 0 0 0 0 0 2 14 13 1 71 معاونت هبداش یت

 148 3 0 0 0 4 0 5 13 42 10 71 معاونت درمان و اورژانس اس تان

 56 0 0 0 0 1 0 6 7 12 1 29 معاونت غذا و دارو

 470 2 184 1 0 0 6 22 58 110 2 85 معاونت آ موزش و حتقیقات

 851 0 0 2 0 4 17 119 133 118 76 382 بامیرس تان شهدای خیلی  فارس

 227 6 0 0 0 1 1 34 22 14 49 100 بامیرس تان قلب بوشهر

 432 7 0 0 21 2 0 43 35 92 6 226 مرکز هبداشت بوشهر

 293 1 0 0 11 5 0 25 9 69 14 159 ش بکه هبداشت و درمان تنگس تان تنگس تان

 77 1 0 0 0 4 0 12 9 27 11 13 بامیرس تان امام حسنی)ع(

 198 0 0 0 10 3 0 35 15 39 10 86 ش بکه هبداشت و درمان مج مج

 669 5 0 0 37 13 0 61 37 152 36 328 ش بکه هبداشت و درمان دشتس تان دشتس تان

 629 0 0 0 0 2 27 61 70 107 109 253 بامیرس تان شهید گنجی

 305 5 0 0 11 5 0 32 17 62 15 158 ش بکه هبداشت و درمان دش یت دش یت

 248 6 0 1 0 5 11 51 33 50 7 84 بامیرس تان زینبیه

 243 7 0 0 18 5 0 29 12 59 23 90 ش بکه هبداشت و درمان دیر دیر

 164 1 0 0 5 2 0 17 13 38 12 76 ش بکه هبداشت و درمان دیمل دیمل

 115 0 0 0 0 5 7 19 19 28 13 24 عظم)ج(بامیرس تان بقیه ا...الا

 140 2 0 0 13 2 0 28 20 51 17 43 ش بکه هبداشت و درمان عسلویه عسلویه

 204 5 0 0 7 4 0 28 20 51 17 72 ش بکه هبداشت و درمان کنگان کنگان

 339 5 0 1 0 2 14 87 40 66 21 103 بامیرس تان امام مخیین )ره(

 322 8 0 1 8 3 0 39 22 60 6 175 ان گناوهش بکه هبداشت و درم گناوه
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 292 0 0 2 0 7 11 36 45 62 9 120 بامیرس تان امریاملومننی)ع(

 112 0 0 2 0 1 0 7 12 6 26 58 بامیرس تان سواحن و سوختگی

 6878 64 184 10 141 80 94 804 695 1402 482 2922 مجع

 

 

 1394سال  -ی بوشهر به تفکیکشهرس تانمنودار: مقایسه لکیه اکرکنان دانشگاه علوم پزشک

 

 * اب احتساب نریوهای رمسی، پامیین، طریح، پیام آ ور، قراردادی، رضیب اک، پزشک خانواده، قانون اکر و هئیت علمی 

 6878مجع لك پرس نل:
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 1394سال  -شهرجدول : توزیع فراواین پزشک، دندانپزشک و داروساز و دکرتا)شاغل( در دانشگاه علوم پزشکی بو 

ختص

 ص

 

 

 

شهر 

 س تان

دکرتای  داروساز دندانپزشک پزشک معومی متخصص 

 (Ph.Dختصیص)

مج دامپزشک

 ع

ی
هر ش

یی 
تا روس 

 

مجع
ی 
هر ش

یی 
تا روس 

 

مجع
ی 
هر ش

یی 
تا روس 

 

مجع
ی 
هر ش

یی 
تا روس 

 

مجع
ی 
هر ش

یی 
تا روس 

 

مجع
ی 
هر ش

یی 
تا روس 

 

مجع
 

31 1 0 1 59 0 59 15 0 15 41 1 40 81 6 75 114 0 114 بوشهر

1 

تنگس

 اتن

4 0 4 15 7 22 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32 

 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 10 4 6 1 0 1 مج

دشت

 س تان

50 0 50 49 13 62 12 2 14 3 0 3 0 0 0 0 0 0 12

9 

 45 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 2 3 22 5 17 16 0 16 دش یت

 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 14 0 14 0 0 0 دیر

 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 16 3 13 9 0 9 دیمل

عسلو

 یه

0 0 0 4 7 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

 51 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 20 7 13 27 0 27 کنگان
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 61 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9 4 5 24 5 19 26 0 26 گناوه

70 1 0 1 59 0 59 26 0 26 90 17 73 282 57 225 247 0 247 مجع

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1394های سازماین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به تفکیک شهرس تان سال تعداد پست

 مجع روس تایی شهری شهرس تان

 1956 70 1886 بوشهر

 367 149 218 تنگس تان

 160 30 130 مج

 1355 207 1148 دشتس تان

 410 74 336 دش یت

 355 12 343 دیر

 235 17 218 دیمل

 165 42 123 عسلویه

 332 0 332 کنگان

 650 78 572 گناوه

 5985 679 5306 مجع
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 شاخص های خبش درمان
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 های پزشکیهای خبش حوادث و فوریتشاخص

 

 1394های اس تان بوشهر به تفکیک شهرس تان سال جدول: توزیع فراواین بامیرس تان

 مجع رشکت نفت عیاتمنی اجامت وابس ته به دانشگاه شهرس تان

 4 1 1 2 بوشهر

 1   1 تنگس تان

 1 1   مج
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 2  1 1 دشتس تان

 1   1 دش یت

 0    دیر

 1   1 دیمل

 1  1  عسلویه

 1   1 کنگان

 2   2 گناوه

 14 2 3 9 لك اس تان

 

 

 1394سال  -جدول : مراکز درمان سوء مرصف مواد اس تان بوشهر

 مجع خصویص دانشگاه علوم پزشکی شهرس تان

 10 10  بوشهر

 0   تنگس تان

 1 1  مج

 7 6 1 دشتس تان

 2 2  دش یت

 0   دیر

 0   دیمل

 3 3  عسلویه

 2 2  کنگان

 1 1  گناوه

 26 25 1 مجع

 

 1394 -اس تان بوشهر 115جدول: تعداد مراکز اورژانس 

مرکز ارتباطات و  شهرس تان

 فرماندهی معلیات

های تعداد پایگاه مرکز پیام

 مصوب

 های موجودتعداد پایگاه

 مجع هوایی ایجاده شهری

 8 1 4 3 8  1 بوشهر
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 5  4 1 5 1  تنگس تان

 2  1 1 2 1  مج

 9  8 1 9 1  دشتس تان

 5  4 1 6 1  دش یت

 5  4 1 5 1  دیر

 3  2 1 4   دیمل

 2  2  3   عسلویه

 2  1 1 3 1  کنگان

 3  2 1 4 1  گناوه

 44 1 32 11 49 7 1 اس تان

 

 

 

 

 

 1394سال  -های دولیت و غری دولیت اس تان بوشهرجدول : تعداد آ مبوالنس

مراکز هبداش یت  بامیرس تان ها 115مزاکز اورژانس  شهرس تان

 درماین

 مجع خصویص

غری  وابس ته

 وابس ته

 32 2 1 4 7 18 بوشهر

 12  3  2 7 تنگس تان

 9  1 5  3 مج

 24  9 2 3 10 دشتس تان

 12  3  2 7 دش یت

 8  1   7 دیر

 9  1  2 6 دیمل

 9  2 3  4 عسلویه
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 12  1  5 6 کنگان

 11  1  3 7 گناوه

 138 2 23 14 24 75 اس تان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1394سال  -ای اس تان بوشهر به تفکیک شهرس تانهای اورژانس جادههای پایگاههای اتفاق افتاده در ماموریتجدول: مقایسه مرگ

های غری های اتفاق افتاده در ماموریتمرگ شهرس تان

 تصادیف

 مجع های تصادیفهای اتفاق افتاده در ماموریتمرگ مجع

 

حنی درحنی قبل از رس یدن 
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حنی  درحنی تکنسنی قبل از رس یدن آ مبوالنس انتقال تکنسنی آ مبوالنس

 انتقال

 12   12 76 1 1 74 بوشهر

 9 2  7 10 1  9 تنگس تان

 2   2 2   2 مج

 14 1 3 10 43  6 37 دشتس تان

 5   5 13   13 دش یت

 6   6 6  1 5 دیر

 1   1 5   5 دیمل

 6  2 4 12   12 عسلویه

 16   16 24   24 کنگان

 4   4 13  2 11 گناوه

 75 3 5 67 204 2 10 192 مجع
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 1394سال  -های اورژانس شهری اس تان بوشهر به تفکیک شهرس تانهای پایگاههای اتفاق افتاده در ماموریتجدول: مقایسه مرگ

های غری های اتفاق افتاده در ماموریتمرگ شهرس تان

 تصادیف

 مجع های تصادیفهای اتفاق افتاده در ماموریتمرگ مجع

 

قبل از رس یدن 

 آ مبوالنس

درحنی 

 تکنسنی

حنی 

حنی  درحنی تکنسنی سقبل از رس یدن آ مبوالن انتقال

 انتقال

 6   6 134  4 130 بوشهر

 0    4 1  3 تنگس تان

 3   3 8  1 7 مج

 1   1 33  3 30 دشتس تان

 3   3 7   7 دش یت

 1   1 10  1 9 دیر

 6   6 15  1 14 دیمل

 0    0    عسلویه

 7   7 18   18 کنگان

 14  1 13 41 1 1 39 گناوه

 41 0 1 40 270 2 11 257 مجع
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 1394سال  -های اوژانس شهری اس تان بوشهرهای اجنام شده توسط پایگاهجدول : مقایسه ماموریت

تعداد لك  انم پایگاه

 ماموریت

مجع ماموریت 

 غری تصادیف

مجع ماموریت 

 تصادیف

متوسط 

ماموریت در 

 روز

متوسط ماموریت غری 

 تصادیف در روز

متوسط ماموریت 

 تصادیف در روز

  

 3 14 17 1298 5086 6384 بوشهر

 1 1 2 199 415 616 تنگس تان

 1 1 2 455 360 815 مج

 1 3 4 558 1062 1620 دشتس تان

 1 2 3 461 740 1201 دش یت

 1 2 3 273 802 1075 دیر

 1 3 4 256 1003 1259 دیمل

 0 0 0 0 0 0 عسلویه

 2 2 4 581 868 1449 کنگان

 2 7 9 903 2449 3352 گناوه

 13 35 48 4984 12785 17771 مجع

 

 1394سال  -ای اس تان بوشهرهای اوژانس جادههای اجنام شده توسط پایگاهجدول : مقایسه ماموریت

تعداد لك  انم پایگاه

 ماموریت

مجع ماموریت 

 غری تصادیف

مجع ماموریت 

 تصادیف

متوسط 

ماموریت در 

 روز

متوسط ماموریت غری 

 تصادیف در روز

ماموریت  متوسط

 تصادیف در روز

  

 2 6 8 900 2010 2910 بوشهر

 1 1 2 467 414 881 تنگس تان

 1 0 1 122 90 212 مج

 3 3 6 1122 1088 2210 دشتس تان
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 1 1 2 264 361 625 دش یت

 1 1 2 279 451 730 دیر

  2 2 142 579 721 دیمل

 1 1 2 319 273 592 عسلویه

 1 1 2 268 267 535 کنگان

 1 1 2 168 488 656 گناوه

 12 17 29 4051 6021 10072 مجع

 

 

های هبداشت و تعداد اکرکنان هبورز شاغل به تفکیک شهرس تان در های هبداشت، پایگاهجدول: تعداد مراکز هبداش یت درماین، خانه

1394سال  -اس تان بوشهر  

 تعداد اکرکنان هبورز و س تاره دار پایگاه هبداشت شهری خانه هبداشت مراکز هبداش یت درماین شهرس تان

  روس تایی شهری

 مجع زن مرد غریفعال فعال غریفعال فعال غریفعال فعال غریفعال فعال

 36 27 9 2 6 0 14 0 5 0 13 بوشهر

 78 54 24 0 2 0 39 0 5 0 3 تنگس تان

 41 29 12 0 5 0 19 1 1 0 2 مج

 112 68 44 2 12 0 63 0 8 0 14 دشتس تان

 64 36 28 0 6 0 30 0 2 1 4 دش یت

 22 16 6 0 5 0 10 0 0 0 8 دیر

 19 12 7 0 1 0 11 0 1 0 3 دیمل

 27 24 3 0 2 0 16 0 2 1 2 عسلویه

 18 14 4 0 5 0 3 0 0 0 4 کنگان

 29 17 12 0 1 0 18 0 5 0 5 گناوه

 446 297 149 4 45 0 223 1 29 2 55 لك اس تان
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1394مراکز هبداش یت و درماین شهری و روس تایی به تفکیک شهرس تان در اس تان بوشهر سال  منودار: تعداد  
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1394سال  -جدول: توزیع فراواین مجعیت دارای دفرتچه بمیه روس تایی و شهری برانمه پزشک خانواده اس تان بوشهر  

 مجع لك  تعداد دفرتچه شهری تعداد دفرتچه روس تایی  شهرس تان

 عشایر روس تایی

 25219 12915 303 12001 بوشهر

 40554 10773 196 29585 تنگس تان

 23725 5874 44 17807 مج 

 96054 35342 5194 55518 دشتس تان

 36041 8147 2191 25703 دش یت

 32846 17297 130 15419 دیر

 17516 12249 19 5248 دیمل

 19984 5910 0 14074 عسلویه

 16398 11185 0 5213 کنگان

 18870 3092 7 15771 گناوه

 327207 122784 8084 196339 اس تان

 

1394های حتت پوشش برانمه پزشک خانواده اس تان بوشهر سال مجعیت شهرس تان  

 مجع روس تایی شهری شهرس تان

هزار  50ات  20بنی  هزار نفر 20زیر 

 نفر

 هزار نفر 50ابالی 

 62751 24237 0 0 38514 بوشهر

 72624 50692 0 0 21932 تنگس تان

 46078 28414 0 0 17664 مج 

 140186 77517 0 0 62669 دشتس تان

 40769 23650 0 0 17119 دش یت

 55424 11404 0 0 44020 دیر

 33240 6210 0 0 26805 دیمل

 43449 24845 0 0 18604 عسلویه

 29844 7487 0 0 22357 کنگان

 27076 21187 0 0 5889 گناوه

 551216 275643 0 0 275573 مجع
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1394سال  -موجود( و فاقد پزشک خانواده به تفکیک شهرس تان -جدول: تعداد پزشک خانواده )مصوب  

 مراکز فاقد پزشک خانواده پزشک خانواده موجود پزشک خانواده مصوب شهرس تان

 روس تایی شهری روس تایی شهری روس تایی شهری

 0 10 5 3 5 3 بوشهر

 0 0 4 3 4 3 تنگس تان

 0 0 1 2 1 2 مج 

 0 4 8 10 8 10 دشتس تان

 0 1 3 2 2 3 دش یت

 0 0 0 5 0 5 دیر

 0 0 1 3 1 3 دیمل

 0 0 1 3 2 2 عسلویه

 0 0 0 3 0 3 کنگان

 0 5 5 1 5 1 گناوه

 0 20 28 35 28 35 مجع
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 وضعیت هبداشت تغذیه -6-2-11

عوارض و شاخص های سالمت در منطقه ) تعینی موارد خطرات احامتیل یک برریس اپیدمیولوژی بامیری ها،  -6-2-12

پروژه، تعینی افراد و مجعیت در معرض خطر )اکرکنان و معوم مردم(، گروه های آ سیب پذیر در معرض خطر مانند مردم 

 بومی، کوداکن، زانن ابردار و افراد حساس(

 زه آ ب های کشاورزی -6-2-13

ادی و فرهنگی )مجعیت، ویژگی ها و حتوالت آ ن، اش تغال، اموزش، اعتقادات فرهنگی و مذهیب و حمیط اجامتعی، اقتص -6-3

)... 

جممتع پرتوش میی دشتس تان در اس تان بوشهر، شهرس تان دشتس تان و خبش آ بپخش و دهس تان درواهی قرار دارد. در مطالعات اجامتعي، 

ای از برریس شاخصهای اجامتعی و مزیان مشارکت ظرگرفته شده است. منونهشهرس تان دشتس تان به عنوان حمدوده اثرپذیر غریمس تقمی درن

ارائه گردیده است. در نقشه  11پخش و روس تای میان دشت شامیل توسط این همندسان مشاور در پیوست شامره معومی در شهر آ ب

 س یایس ارائه گردیده است.  تقس امیت EIA-GIS-14-993شامره 
 

 انساين در منطقه سكونتگاههايمعرر  -6-5-1

 شهرس تان دشتس تان -6-5-1-1

مرتی از سطح درای  65دقیقه و بلندی  16درجه و  29دقیقه و هپنای جغرافیایی  12درجه و  51شهرس تان دشتس تان در درازای جغرافیایی 

 راه اکزرون ـ بوشهر در كیلومرتی شهر بوشهر مركز اس تان بوشهر و در مسری 72قرار دارد. شهر برازجان مركز شهرس تان دشتس تان در 

آ ابد )اس تان فارس(، از  ای قرار گرفته است. شهرس تان دشتس تان از شامل به نور آ ابد )اس تان فارس(، از رشق به اکزرون و فریوزجلگه

در های اطراف طرح ( موقعیت سکونتگاه1-5-6جدول ) ابشد.غرب به گناوه، بندر بوشهر و تنگس تان و از جنوب به دش یت حمدود می

( نقشه تقس امیت س یایس اس تان 1-5-6تقس امیت کشوری و مهچننی موقعیت آ هنا نسبت به سایت جممتع پرتوش میی دشتس تان را و تصویر )

 دهد.بوشهر را ارائه می

 

 

 های حمدوده مس تقمی طرح ( جایگاه سکونتگاه1-5-6جدول )

 فاصهل اتسایت )کیلومرت( موقعیت نسبت به سایت مجعیت شهر/ روس تا دهس تان خبش شهرس تان اس تان

 درواهی آ بپخش دشتس تان بوشهر
 9/1 غرب و جنوب غرب 1094 روس تای میان دشت

 6/3 جنوب 17538 شهر آ ب پخش
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 شهر سعد آ ابد سعدآ ابد سعدآ ابد

 

 7/4 جنوب رشق 7859

 ش باناکره ش باناکره

 2/2 شامل غرب 1479 روس تای بویری

 7/2 لشام 32 روس تای بنه حاج نعمت

 روس تای بنه حاج غالم

 

 9/1 شامل خانوار 3تمرت از 
 

 مجعیت و ویژگیهاي آ ن  -6-5-2

 مجعیت و حتوالت آ ن -6-5-2-1

( ارائـه شـده اسـت. جـدول 2-5-6در جـدول شـامره ) 1390مجعیت شهرس تان دشتس تان بر اساس رسشامری معومی نفوس و مسـکن سـال

نقاط مجعییت حمدوده طـرح را   EIA-GIS-15-993دهد. نقشه و دهس تان حمدوده مطالعایت را نشان می( نزی تعداد مجعیت خبش 3-5-6شامره )

 دهد. نشان می

 

 ( مجعیت شهرس تان دشتس تان2-5-6جدول )

 غریساکن
 ساکن

 اس تان شهرس تان مجعیت لك
 نقاط شهري نقاط روس تايي

 بوشهر دشتس تان 229425 151004 77266 1155

 1390معويم نفوس و مسکن، مرکز آ مار ایران،  مآ خذ: رسشامري

 

 

 ( مجعیت خبش و دهس تان حمدوده طرح 3-5-6جدول )

 اس تان شهرس تان خبش مجعیت خبش دهس تان مجعیت دهس تان

 بوشهر دشتس تان آ بپخش 21352 دوراهی 3056

 1390مآ خذ: رسشامري معويم نفوس و مسکن، مرکز آ مار ایران، 

 

 عیت در منطقه مطالعایتنسبت شهرنشیین مج  -6-5-2-2

( نسبت شهرنشیین و روس تا نشیین شهرس تان دشتس تان را در مقایسه اب اس تان بوشهر و نزی لك کشور در سال 4-5-6جدول شامره )

شود، نسبت شهرنشیین در شهرس تان دشتس تان از ارقام مشابه در اس تان بوشهر و دهد. هامنطور که در جدول مالحظه مینشان می 1390

 شور تمرت بوده است.لك ک 
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 ( نسبت شهرنشیین و روس تانشیین در شهرس تان دشتس تان4-5-6جدول )

 عنوان نسبت شهرنشیین)%( نسبت روس تانشیین)%(

 شهرس تان دشتس تان 8/65 7/38

 اس تان بوشهر 2/68 5/31

 لك کشور 38/71 53/28

 1390مآ خذ: داده های رسشامري معويم نفوس و مسکن، مرکز آ مار ایران، 

 خانوار و ویژگهیای آ ن  -6-5-2-3

 شامر خانوار  -الف

 دهد. به تفکیک نوع سکونت نشان می 1390جدول زیر تعداد خانوار در شهرس تان دشتس تان را در سال 

 

 ( تعداد خانوار در شهرس تان دشتس تان5-5-6جدول)

 خانوار 

 غری ساکن

 خانوار ساکن
 شهرس تان خانوار

 نقاط شهری نقاط روس تایی

 دشتس تان 57604 37940 19393 271

 1390های رسشامري معويم نفوس و مسکن، مرکز آ مار ایران، مآ خذ: داده

 بعد خانوار -ب

( شاخص بعد خانوار در شهرس تان دشتس تان اب ارقـام مشـابه در سـطح اسـ تان و لك کشـور مقایسـه شـده اسـت. 6-5-6در جدول شامره )

وسط اندازه خانوار در شهرس تان دشتس تان از متوسط بعـد خـانوار در لك کشـور بـزرگرت اسـت شود، متهامنطور که در جدول مالحظه می

 ابشد. در حالیکه این رمق از متوسط بعد خانوار در اس تان تمرت می

 

 ( بعد خانوار در شهرس تان دشتس تان6-5-6جدول)

 بعدخانوار ساکن
 عنوان بعد خانوار

 نقاط شهری نقاط روس تایی

 هرس تان دشتس تانش  9/3 9/3 9/3

 اس تان بوشهر 2/4 2/4 2/4

 لك کشور 5/3 4/3 7/3
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 1390های رسشامري معويم نفوس و مسکن، مرکز آ مار ایران، مآ خذ: داده

 

دهد که معوماا خانوارهای روس تایی از مقایسه خانوارهای شهری و روس تایی در شهرس تاهنا و اس تاهنا )و بطور معومی در لك کشور( نشان می

ه بزرگرتی نسبت به خانوارهای شهری برخوردارند. بعد خانوار روس تایی در شهرس تان دشتس تان و مهچننی اس تان بوشهر از متوسط لك انداز 

( تعداد و بعد خانوارهای ساکن در خبش آ بپخش و دهس تان دوراهی آ مده است. هامنطور که 7-5-6کشور بیشرت بوده است. در جدول شامره )

دد بعد خانوار در خبش آ بپخش و دهس تان دوراهی از متوسط اندازه خانوار روس تایی در لك کشور بیشرت، اب متوسط گر در جدول مالحظه می

 ابشد.اندازه خانوار روس تایی اس تان برابر و از  متوسط اندازه خانوار روس تایی شهرس تان تمرت می

 

 ( تعداد و بعد خانوار در خبش آ بپخش و دهس تان دوراهی7-5-6جدول)

 اس تان شهرس تان خبش تعداد خانوار بعد خانوار دهس تان تعداد خانوار خانواربعد 

 بوشهر دشتس تان آ بپخش 5377 9/3 درواهی 736 2/4

 1390مآ خذ: رسشامري معويم نفوس و مسکن،  مرکز آ مار ایران، 

 

 

 

 

 ترکیب جنيس مجعیت -6-5-2-4

 1390دهد که در سال دهد. برریس جدول مربوطه نشان میمجعیت را در شهرس تان دشتس تان نشان می ( ترکیب جنیس8-5-6جدول شامره )

در شهرس تان دشتس تان تعداد مردان تمرت از زانن بوده است.  مهچننی نسبت جنيس در شهرس تان دشتس تان تمرت از رمق مشابه در کشور و 

 اس تان بوده است. 

 

 شهرس تان دشتس تان و مقایسه اب اس تان و لك کشور ( تركیب جنيس مجعیت در8-5-6جدول )

 عنوان مجعیت مرد مجعیت زن نسبت جنیس

 شهرس تان دشتس تان 113292 113613 1/100

 اس تان بوشهر 560955 471994 8/118

 لك کشور ٣٧٩٠۵۶۶٩ ٣٧٢۴۴٠٠٠ 77/101

 1390مآ خذ: رسشامري معويم نفوس و مسکن، مرکز آ مار ایران،   

 



 مجتمع پتروشیمی دشتستان پیوست سالمت

Document Code Disc. Doc. Rev. 
Chapter 7 

 Page 218 of 125 HIA-JKY1 HIA  DRAFT 

 

Page 218 of 229 

دهد. طبق برریس این جدول ( نسبت جنیس در شهرس تان و اس تان حمدوده مطالعایت را به تفکیک نوع سکونت نشان می9-5-6جدول شامره )

بیشرت از نقاط روس تایی بوده است و در این نقاط شامر زانن تمرت از مردان  1390نسبت جنیس نقاط شهری در شهرس تان دشتس تان در سال 

که فرصتهای شغیل مناسب در این نقاط بیشرت بوده است. در حایل که در اس تان بوشهر نسبت جنیس  است که نشان دهنده این مساهل است

در نقاط شهری و روس تایی بیشرت از ارقام مشابه در شهرس تان دشتس تان و مهچننی لك کشور بوده است. مهچننی نسبت جنیس در نقاط 

های شغیل زاید در نقاط شهری اب توجه به صنعیت ست که دلیل آ ن وجود فرصتروس تایی اس تان بوشهر نزی تمرت از نقاط شهری اس تان بوده ا

 بودن منطقه است و زمینه هماجرت نریوی اکر به به این نقاط فرامه بوده است. 

 

 ( نسبت جنيس مجعیت شهرس تان و اس تان حمدوده مطالعایت در نقاط شهری و روس تایی 9-5-6جدول )

 نسبت جنیس
 شهرس تان/اس تان/کشور

 نقاط شهری نقاط روس تایی

 شهرس تان دشتس تان 8/100 6/98

 اس تان بوشهر 5/119 6/117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لك کشور 50/101 45/102
 1390مآ خذ: رسشامري معويم نفوس و مسکن،  مرکز آ مار ایران،     

 

 هماجرت -6-5-3

اختصاص داده است که در مقایسه اب  درصد هماجران وارد شده به اس تان را به خود 4/6سال گذش ته تنها  10شهرس تان دشتس تان در طی 

 های اس تان بوشهر تمرتین مقدار است.سایر شهرس تان

 سال گذش ته بر حسب مبدا هماجرت 10( هماجران وارد شده به شهرس تان دشتس تان طی 10-5-6جدول )

شهرس تان حمل اقامت 

 فعیل
 مجع

 حمل اقامت قبیل

 هاهای سایر اس تانشهرس تان های اس تانسایر شهرس تان شهرس تان دشتس تان
 خارج از کشور

 آ ابدی شهر آ ابدی شهر آ ابدی شهر

 466 1113 7588 1109 4165 11116 7421 32978 دشتس تان

 1390مآ خذ: رسشامري معويم نفوس و مسکن، مرکز آ مار ایران،  

 

 منابع و اماکانت خانوارهاي روس تايي  -6-5-4

 کشاورزی و دامداری -

کند. به عباریت شهرس تان دشتس تان دامداری، زراعت و کشاورزی نقش هممی درارتباط اب معیشت ساکننی ابزی میدر منطقه مورد برریس 
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شود. وجود خنلس تاهنای رسسزب در این شهرس تان و حمصوالت معده کشاورزی سبب شده که انم اس تان بوشهر حمسوب می  قطب کشاورزی

ابشد و ساالنه حدود هزار نفر از اهایل شهرس تان دشتس تان کشاورزی می 37تقریبا شغل  دشتس تان مهراه اب کشاورزی و زراعت مهراه ابشد.

این منطقه بوده و نقش هممی در  کشاورزی ترین حمصول همم خرماشود. هزار تن انواع حمصوالت کشاورزی در سطح شهرس تان تولید   می 430

آ ب كشاورزی از  .اصهل خن وجود دارد 1200مناید به حنوی که تنها در خبش آ بپخش تعداد اقتصاد این شهرس تان، اس تان و کشور ایفا      می

 ابر. شود. حمصوالت كشاورزی شهرس تان دشتس تان عبارتند از: تنباكو، گندم، پنبه، جو، خرما، مركبات و ترهها و اکریزها اتمنی میها، چاههچشم

 

 مندي روس تاها از اماکانت و تسهیالت  كیفیت زندگي و مزیان هبره -6-5-5

مردم منطقه از حلاظ كیفي و مهچننی تآ ثریات پروژه بر روي آ ن، از در مطالعات زیست حمیطي طرهحاي توسعه، ش ناخت وضع موجود زندگي 

 شود.  جایگايه ویژه برخوردار است. در این قسمت به طور خالصه به برريس كیفیت زندگي در حمدوده مطالعايت پرداخته يم

 

 

 ویژگیهای اترخیی، فرهنگي، مذهيب و قومیتها در منطقه-6-5-6

داانن از آ ن به انم ترین مناطق ایران است که جغرایف ابشد. دشتس تان از قدمیی های ایران می ن شهرس تانتری شهرس تان دشتس تان از قدمیی

های پنجگانه فارس  که یکی از کوره اردشری خوره اند. اصطخری آ نرا از نوایح اند و آ ن را جز نوایح گرمسریات فارس ذکر کرده دس تقان اید کرده

گفتند اب شهرس تان دشتس تان امروزی به مركزیت شهر برازجان یكی در زمان قدمی به آ ن ش باناکره می كه ای انحیه .است قدمی بوده حمسوب داش ته

داری بود كه پس از به قدرت رس یدن، اکمال آ شاکر است، شغل اصیل مالكنی ش باناکر ابتدا چوپاین و گهل است. هامنگونه كه از لکمه ش باناکره

شهر اجي را مركز حکومت خود قرار دادند. این شهر یكی از شهرهای قدمیی فارس بود و نزدیك اس تهبان امروزی قرار داش ته انرجن و خرما و 

خراب و  ‹‹ آ ل مظفر ››پس از سقوط ملوك ش باناکره در نمیه اول قرن هش مت جهری مقری توسط  خمصوصا اانر آ ن مشهور بوده است. این شهر

كردند. برازجان یكی از ویران گردید. ملوك ش باناکره از اکزرون ات داراب را حتت نفوذ خود درآ ورده بودند و در نوایح جنویب فارس حكومت می

یکی از مناطق همم فرهنگی اس تان  شهرس تان دشتس تان مك داشت كه بقاایی آ ن هنوز وجود دارد.ای مس تحرفت و قلعههای همم به شامر يمپایگاه

انساهنایی متدین جشاع غیور و همامن نواز هستند، به زابن فاریس )فاریس جنویب( و به گویش  شود. مردم دشتس تانبوشهر حمسوب می

های لری  زمیین اب مردم لرزابن اب گویش لری قرابت دارد و دربردارنده بعیض واژهمنایند که بعلت مهجواری رس  دشتس تاین اب لهجه حمیل، ت م می

ویش مردم فارس، خوزس تان، کرمان، خراسان و ... و تنگسریی در اس تان بوشهر و گ دش یت های مشابه است، گویش دشتس تاین اب گویش

 های طبیعی و گردشگری شهرس تان دشتس تان عبارتند از:جاذبه .مهساین دارد

  بامیرهیاي  براي  درماين  خواص  برازجان به اکزرون که داراي  مسری جاده  كیلومرتي 12برازجان در  -  برازجان  آ بگرم ، چشمه برازجان -  رودخانه داليك

  های آ بگرم ، چشمه و شهر برازجان  داليك  روس تاي  اکزرون  بنی  مست  شهر برازجان به  كیلومرتي 18در   برازجان -  داليك  گرم ، آ ب است  وس يتپ

  جان اب ارتفاعبراز   رشيق  جنوب  كیلومرتي 83دشتس تان در  -  س یاه  كوه  ، شاکرگاه خانیك  روس تاي  كیلومرتي  در یك  برازجان - یک و دو  خانیك

شاپور و داليك که   دو رودخانه  تاليق  در حمل  حهل  اتالب  شده  حفاظت  منطقهو   است  عشایر منطقه  قشالق  درای که حمل  مرت از سطح 1691

های اترخیی، مذهیب و . جاذبه تاس  ایران  در رسارس جنوب  منونه  هاي از اتالب  یيك  اتالب  ابشد و اینهماجر می  آ بزي  پرنده  انواع زیست   حمل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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 معامری شهرس تان دشتس تان شامل:

 بوده است.    داریوش  زمس تاين  برازجان فعيل که اکخ   شامل  كیلومرتي 12در   س یاه  بردك  هخامنيش  اکخ  -

  در ساحل  هخامنيش  دوره  ایران  همم  هاي گاهازپای  ( قرار دارد و یيك )آ ردي  خشك  برازجان و در كنار رودخانه  رشق  در جنوب  كه  كوروش  اکخ  -

 است.  بوده  فارس  خلی 

 . شاپور داليك  رودخانه  در حاش یه  دشتس تان  هاي دهس تان زیراه، اردشری آ ابد و سعدآ ابد از توابع   روس تاهاي  بنی  در حميل توز  ابس تاين  منطقه  -

 است.   بزپز بوده  شاکر در دشت براي   و حميل  اسرتاحت  د جايزای  احامتل  که  به  ارم  در تنگ   اردشری  كوشك -

  زندگي  در آ ن  و زاهدان  مراتضان  است كه  خانه  چهل  معناي  به  خانه شود چهل يم  برازجان که گفته  سعدآ ابد از توابع  در شامل  خانه  چهل  غار اترخیي -

 ابش ند.  و ساساين  مادي  هاي دوره  تدفنی  هاي دمخه  نوعها از  دمخه  نوع  رود این يم  كردند. احامتل يم

 رسد.  از میالد يم  قبل  ششم سده   به  آ ن  و قدمت  كبری در پاسارگار است  كورش  مقربه  به  آ ن بس یار شبیه  بناي  که  ارژن  در دشت گور دخرت - 

وجود دارد. در   ابس تاين  و حموطه  تپه  رود ، تعدادي يم  داليك  طرف  به  كه  اي جاده  و چپ  راست  برازجان، در مست  در حدود شامل  خندق  تل -

  صورت  به  آ اثر زایدي  حموطه  . در رساترس این است  وجود داش ته  خنديق  دور آ ن  شود كه يم  دیده  شلک  اي دایره  قلعه  آ اثر یك  جاده  راست  مست

از وجود   حايک  كه  آ هن  از گدازه  و قطعايت  س نگي  هاي از هاون  ، قطعايت  تزئیين  هاي ، میخ  س یابآ   س نگ   ، یك اشاکين   دوره  سفال  قطعات

  دوره  معامري  خمصوص  گچ و مالت  س نگ  معداتا از قلوه  كه  است  شده  ساخته  دیوارهايي  حموطه  شود. در این يم  ، دیده فلز است ذوب  هاي اکرگاه

 . است  ساساين

مرت قرار  20از   بیش  طول  به   و گچ  س نگ  حممك ساخته شده از  قلوه  اب دیواري  بنايي  تپه  این  شامل  در جنوب برازجان که در قسمت  طلسمي  تل -

 دارد.  تعلق  ساساين دوره   به  آ ن  اصيل  رسد بناي دارد و به نظر يم

  به  شده  مرت و كنده 4حدودی   قطر  به  آ ب  دو خمزن  داراي حارض حداقل   زجان که در حالبرا  رشق  كیلومرتي 12در  كرو  ای تنب  انبار درخت آ ب -

 . است  زمنی  در كف  اي دایره  صورت

  جاریهقا  از دوره  اکروانرسايي  و در اصل  گرفت قرار يم  مورد اس تفاده  زندان  عنوان  به  مدیدي  هاي در مركز شهر برازجان که ات مدت دژ برازجان -

 رس یده است.  ثبت  به  اثر ميل  یك  عنوان  دارد و به  فردي  منحرص به  هاي ویژگي  كه  است

ابش ند. از طریف به دلیل دوزی و مندمایل میگری، دو جله، گیوهابیف، پتوابیف، عباابیف، سفالهممرتین صنایع دس یت شهرس تان دشتس تان قایل 

های دور مرسوم ت وساییل كه بتواند در خنک كردن و نگه داشنت آ ب نقشی داش ته ابشد از گذش تهامهیت حیایت آ ب در منطقه بوشهر ساخ

گری در بندر  های سفالشود. بیشرت فعالیتگری فراواین در كنار هتیه و تولید وسایل خنک كننده آ ب در منطقه دیده میهای كوزهبوده و اکرگاه

است و تولیدات را بیشرت ساخت كوزه آ ب، كوزه قلیان، رسقلیان، كشک ساب و حب )س بوی  های برازجانكنگان پریامون اهرم و شهرس تان

معدن فعال دومنی شهرس تان اس تان بوشهر به حلاظ ذخایر معدین مانند س امین، گچ و سایر  ۴۸دهد. دشتس تان اب دارا بودن الکن( تشكیل می
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آ الت و نبود زیر ساخت ماشنی ها، افزایش هزینهدلیل تمبود نقدینگی رشکتمعادن کوچک است. معادن زایدی در دشتس تان وجود دارد که به 

های زینیت در منطقه دشتس تان از قدمی مورد هبره معادن س نگ، گچ، آ هک و س نگ .پااینه صادرایت درمک ترین ظرفیت درحال فعالیت هستند

واحد صنفی در  6900ک صنعیت برازجان، خوشاب و گزبلند و واحد بزرگ صنعیت در سه شهر 55برداری قرار گرفته است. از دیدگاه صنایع 

 کنند. این شهرس تان فعالیت می

 

 معریف اجامیل سایر طرح های توسعه مصوب و ای در دست اجرا در حمدوده مطالعایت -6-4

( برای هر پیش بنی آ اثر و پیامدهای هبداش یت مثبت و منفی طرح )در طرح های چند پروژه ای اب اتکید بر اثرات جتمعی .7

 یک از گزینه ها و فازهای پیش هنادی بصورت زیر:

اتثری اجرای طرح بر انتشار سوش های جدید غریآ ندمی در حمدوده طرح در اثر هماجرت اکرگران ای نریوی انساین جدید  -7-1

 به خواس تگاه جدید جغرافیایی و مهچننی اماکن انتشار بامیری های واگریدار

انتشار بریخ بامیری های فزییولوژیکی )بامیری های تنفیس و گواریش( در حمدوده طرح که در  اتثری اجرای طرح بر -7-2

 رشایط انمساعد سالمت، حتریک ای تشدید می گردند.

اتثری اجرای طرح بر بامیری های غریواگری و بامیری های انیش از مسمویت اب فلزات س نگنی، بامیری های انیش از  -7-3

 آ زبس توزیس و ... در حمدوده اجرای طرحپرتوها، س یلیکوزیس، 

 اتثریات اجرای طرح بر کیفیت منابع اب حمدوده طرح و شاخص های کیفی آ ن -7-4

 اتثری آ لودگی های آ ب بر سالمت -7-4-1

 فاز احداث

اث سـایت جممتـع پرتوشـ میی اب توجه به عدم برداشت آ ب زیرزمیین در فـاز سـاخامتین هجـت احـدو تمیت منابع آ ب سطحی و زیر زمیین:  برکیفیتاثر 

، دشتس تان، این طرح اثر منفی بر تمیت منابع آ ب زیرزمیین خنواهد داشت. اب توجه به ابال بودن سـطح آ ب زیـر زمیـین در منطقـه پسـاهبای انسـاین

آ ب اییـد. ابیسـ یت ذکـر کـرد کـه تواند موجبات آ لودگی این منابع را فـرامه منضایعات روغین و سوخیت در صورت عدم مدیریت اب راهیایب به آ خبوان می

 2شود. بنابراین اثر این احداث، بر تمیت آ هبای سـطحی در هـر موردنیاز به منظور اجنام معلیات ساخامتین در این طرح، از شهرداری خریداری می

پرتوش میی در هـر دو گزینـه، اثـر ایـن  پذیر و مقطعی است. اب توجه به فاصهل زاید رودخانه حهل و شریین اب حمل سایت جممتعگزینه منفی،مک و برگشت

 احداث بر کیفیت آ هبای سطحی منتفی خواهد بود.

 2آ ب موردنیاز هجت احداث خط لوهل انتقال آ ب، از شهرداری خریداری خواهد شد. بنابراین اثـر ایـن احـداث، بـر تمیـت آ هبـای سـطحی در هـر 

اشت آ ب زیرزمیین در فاز ساخامتین هجت احداث خط لوهل انتقال آ ب، ایـن طـرح اب توجه به عدم برد پذیر و مقطعی است.گزینه منفی،مک و برگشت

 ت منابع آ ب زیرزمیین خنواهد داشتاثر منفی بر تمی

 فاز هبره برداری
 

 از الزم به ذکر است که منبـع اتمـنی آ ب ایـن جممتـع در دوران هبـره بـرداری هاي سطحي و زیر زمیين در گزینه برتر: اثر بر كیفیت و تمیت آ ب

بـرداری ایـن طـرح، . به عبـارت دیگـر در دوران هبـرهکیلومرت خواهد بود 12اکانل انتقال آ ب سد رییسعیل دلواری از طریق احداث خط لوهل بطول 
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ی انپذیر است. در یک جممتع پرتوشـ میی انـواع خمتلفـ برداري از طرح اجتنابتمیت آ هبای سطحی اکهش خواهد ایفت. تولید فاضالب در دوران هبره

هـا اب یکـدیگر متفـاوت خواهنـد بـود. در صـورت عـدم گردد که بر اساس نوع فرآ ینـدهای هـر واحـد پرتوشـ میی، ایـن آ الینـدهها تولید میاز فاضالب

ه تواند موجب اکهش کیفیـت آ هبـای زیـرزمیین گـردد. اب توجـه بـمدیریت حصیح و اب نتیجه ابال بودن سطح آ ب زیر زمیین در منطقه، این پسامندها می

 عدم برداشت آ ب زیرمیین در مرحهل ساخت و هبره برداری، تغیری تمیت آ ب زیرزمیین منطقه منتفی است. 

  :الزم به ذکر است که در گزینه شامره یک هجت اتمنی آ ب در فاز هبرهاثر بر کیفیت و تمیت آ هبای سطحی و زیرزمیین در گزینه شامره یک-

بـرداری ایـن طـرح، تمیـت آ هبـای سـطحی اکهـش خواهـد ایفـت. ابشـد. ذلا در دوران هبـرهکیلومرت مـی 44برداری نیاز به احداث خط لوهل به طول 

توانـد موجـب بـرداری مـیمهچننی به علت ابال بودن سطح آ هبای زیر زمیین در منطقه، در صورت عدم مدیریت حصیح پسامندهای انیش از فـاز هبـره

 اکهش کیفیت آ هبای زیرزمیین گردد. 

 

 اجرای طرح بر وضعیت هوای حمدوده طرح اتثریات -7-5

 اتثریات آ لودگی هوای انیش از اجرای طرح بر سالمت -7-5-1

 فاز احداث

  :هاي گازي  گردد كه شامل آ الینده ر اثر اجنام فعالیتهاي مربوط به فاز ساخامتین دو نوع آ الینده هوا اجیاد يمداثر بر کیفیت هوا در گزینه منتخب

آ الت فـاز سـاخامتين نظـری اكسـ یدهاي  هاي گازي تولید شده در ایـن فـاز، شـامل گازهـاي خـرويج از اگـزوز ماشـنی . آ الیندهابش ند و ذرات معلق يم

ابشـد. عـالوه بـر ایـن ذرات معلـق انيش از معلیـات سـاخت و سـاز )ذرات  ( يمSO2( و اكس یدهاي گـوگرد )CO(، مونوكس یدكربن )NOXنیرتوژن )

ایـن  بینايي و برونشیت در افراد حتت اتثری طرح اجیـاد منایـد.  تواند مشالکيت از مجهل مشالکت تنفيس،می ((PM10) میكرومرت 10معلق داراي قطر 

ابشـد. اتثـریات آ لـودگی هـوا در اثرات اب توجه به جحم بس یار تمرت معلیات در خط لوهل انتقال آ ب نسبت به اجیاد سایت پرتوشـ میی بسـ یار انـدک مـی

توجه به فاصهل نسبتا زاید روس تای میان دشت شامیل و بنه حاج غالم از سـایت در گزینـه منتخـب اب اثـر منفـی، شـدت  احداث جممتع پرتوش میی، اب

 گردد. بیین میپذیر و مقطعی پیشمتوسط، برگشت

 

  : تقـال آ ب از اکانل سـد ها طول خط لـوهل ان هامنطور که پیشرت نزی ذکر شد، در این گزینهاثر بر کیفیت هوا در گزینه شامره یک، سه و چهار

هـای گـازی خـرویج از اگـزوز ابشد. بنابراین جحم معلیات خاکربداری، تسـطیح،... و مقـدار آ الینـدهکیلومرت می 44رییسعیل دلواری به حمل سایت، 

ینه به مراتـب بیشـرت از آ الت ساخامتین و مهچننی ذرات معلق انیش از فعالیتهای معلیات ساخت و ساز مربوط به احداث خط لوهل در این گز ماشنی

 ابشد. )برتر( می -گزینه شامره دو

اب توجه به فاصهل زاید روس تای زردیک علیا و محمد شاهی اب حمل سایت در این گزینـه و مهچنـنی هجـت ابد غالـب )جنـوب غـرب بـه شـامل رشق(،  

متـع پرتوشـ میی در ایـن گزینـه اب اثـر منفـی و شـدت متوسـط، اتثریات آ لودگی هوا انیش از  فعالیتهای مربوط به فاز ساخامتین هجت احداث سـایت جم 

 گردد.بیین میپذیر و مقطعی پیشبرگشت

 فاز هبره برداری

  :ترین اثرات انسازگار این واحـدها معـریف منـود کـه توان به عنوان معدهرا میدشتس تان آ لودگی هوای انیش از جممتع پرتوش میی اثر بر کیفیت هوا

توانـد بـر حسـب معـر اتسیسـات، بـرداری مـیشـوند. مهچنـنی آ لـودگی هـوا در مـرحهل هبـرهها و ای خمازن اجیـاد مـیدودکش معوما از واحدهایی چون

هـای سـ بک، منواکسـ ید کـربن، ها شامل هیـدروکربنهای هوا در این خبششود. هممرتین آ الیندهفرآ یندهای مورد اس تفاده و حوادث احامتیل تولید می

ابشـد. هجـت اکهـش مـزیان انتشـارخبار بـزنن در های نسوخته ، خبارات حاصل از انتشار بزنن و ... میدوده و هیدروکربن اکس یدهای نیرتوژن و گاه
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( Collectorآ وری )و از طریق اجکتورهای تعبیـه شـده در هـر قسـمت بـه مـدار مجـع Conveying Air، خبشی از این خبارات اب اس تفاده از امتسفر

مهچنـنی اب اسـ تفاده از روش مـذکور مـزیان انتشـار خبـارات  گـردد.و به کوره زابهل سوز پسامندهای گـازی ارسـال مـی پسامندهای گازی هدایت شده

VOC برای اکهش مـزیان انتشـار بـزنن در حمـیط، از حسـگرهای هومشنـد در واحـد فرآ ینـدی هجـت تشـخیص رسد، اب این حال به حداقل ممکن می

آ وری هیـدروکربنهای آ یل فـرار، بـه روش کـرین فعـال و غشـا در دسـت اس تفاده از طرح کهـاب هجـت مجـع گردد. مضنانشت این خبارات اس تفاده می

 ابشد. برریس و طرایح می

تواند موجب تولید بوهـای ها میاجیاد بوی انمطلوب و آ زار دهنده مهواره بعنوان یکی از پیامدهای فعالیت پرتوش میی مطرح می ابشد. ترکیب خرویج

برداری در هر دو گزینـه، منفـی اب شـدت متوسـط ح وس یعی از مناطق جماور گردد. ذلا اثر طرح بر کیفیت هوا در فاز         هبرهانمطلوب در سط

اب اسـ تفاده از نـرم افـزار  مهچنـنی اب توجـه بـه نتـاجي حاصـل از مدلسـازی آ لـودگی هـواشـود.  ات زاید و برگشت انپـذیر در هـر دو گزینـه ارزاییب مـی

Aermod های آ الینده غلظت،  7از پیوست شامره   22دول شامره در جPM,CO, NO2, SO2    در سکونتگاههای جماور حمدوده مطالعـایت، تمـرت از

ابشد. ذلا اب در نظر گرفنت نتاجي فوق و مهچننی مطلوبیت ابد غالب، در ماتریس ارزاییب اثرات زیسـت حمیطـی اجـرای طـرح )ارائـه حد اس تاندارد می

 اختصاص داده شده است. ( به آ لودگی هوا در اثر فعالیت کوره زابهل سوز-3گزارش(، عدد ) 8شده در فصل 

 

اتثریات اجرای طرح بر وضعیت هوای حمدوده طرح )پسامندهای پزشکی، خانگی، صنعیت، دفع مواد ش مییایی و  -7-6

 بیوتکنولوژی(

 ن در حمدوده طرح و حرمی طرحاتثریات اجرای طرح بر مزیان پرتوهای یونزیان و غری یونزیا -7-7

 اتثریات مزیان پرتوهای انیش از اجرای طرح بر سالمت -7-7-1

اتثری اجرای طرح بر مزیان آ الینده های موثر بر زجنریه غذایی، فرآ ورده های کشاورزی، دامی، ابزی پروری، اب اولویت  -7-8

بات جدید و انش ناخته ) نظری حمصوالت فراوری و ترکی  TPH ،PAHs ،POPsفلزات س نگنی، مسوم دفع افات و جوندگان، 

 شده از طریق اننوتکنولوژی و ...(

 اتثریات اجرای طرح بر مزیان صوت حمدوده طرح  -9-7

 اتثریات آ لودگی های صویت انیش از اجرای طرح بر سالمت -1-9-7

 فاز احداث 

  :آ الت خمتلف است. حـدود طرهحای توسعه به دلیل فعالیت ماشنی آ لودگی صویت در حمیط یکی از اثرات مهیشگیاثر بر صوت در گزینه برتر

آ الت و مهچنـنی عـدم  ابشد. ويل در صورت فرسوده بـودن ماشـنی يم dB90-75مرتي بنی  15آ الت ساخامتين در فاصهل جماز توصیه شده براي ماشنی

ریزی و غریه، ابعث تولیـد صـدايي اع خمتلف اکمیوهناي تمپريس، بنتآ اليت نظری بیل ماکنیيك، لودر و انو توجه به اس تانداردهاي صويت، فعالیت ماشنی

کیلومرتی حمـل سـایت جممتـع پرتوشـ میی از نزدیـک تـرین حمـل سـکونت انسـاین )روسـ تای میـان  9/1ابشد. اب توجه به فاصهل  ابالتر از مقدار فوق يم

توان گفت کـه حـداکرث صـدای اجیـاد شـده انیش از ارد. در واقع میدشت شامیل و بنه حاج غالم( ، آ لودگی صویت اتثریی بر جوامع اطراف طرح ند

کیلومرتی ات روس تای میان دشت شـامیل و بنـه حـاج غـالم مسـ تهلک شـده و بـه حـدود  9/1دیس بل خواهد بود که در فاصهل  95فعالیتهای طرح 

خـط لـوهل انتقـال آ ب نـزی بـر مـزیان انتشـار صـوت در هاي آ ماده سازي، اتصـال، جوشـاکري و جایگـذاري مهچننی فعالیت اس تاندارد خواهد رس ید.

 افزاید. منطقه يم
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  اب توجه به فاصـهل زاید روسـ تای زردیک علیـا و محمـد شـاهی اب گزینـه شـامره یـک اثـر احـداث سـایت جممتـع در گزینه شامره یک:  صوتاثر بر

ه به جحم مک معلیات خایک مربوط به اکرگذاری خط لـوهل انتقـال پرتوش میی بر کیفیت صوت، منفی و اب شدت مک، برگشت پذیر و مقطعی است. اب توج

 ابشد.چندان قابل توجه منی کیلومرت( در این گزینه، اثرات مربوط به این اکرگذاری 44اینچ و طول  12آ ب )قطر 

 فاز هبره برداری
 

  :هـا و ع معده و ابلقوه تولید صدا شامل بویلرها، توربنیبرداری از طرح جممتع پرتوش میی دشتس تان منابدر دوره هبرهاثر بر صوت در گزینه برتر

رود آ لـودگی صـویت اثـر ابشد. البته اب توجه به فاصهل زاید حمل جممتع از روس تاهای اطراف انتظار میهای خنک کننده میها و سیس متاکرکرد دودکش

 ابشد.  انمطلوب و انهنجاری بر زندگی ساکننی میان دشت شامیل و بنه حاج غالم نداش ته
 

  :رود البته اب توجه به فاصهل زاید این گزینـه از روسـ تاهای اطـراف و مهچنـنی هجـت ابد غالـب، انتظـار مـی اثر بر صوت در گزینه شامره یک

 آ لودگی صویت اثر انمطلوب و انهنجاری بر زندگی ساکننی روس تاهای زردیک علیا و محمد شاهی نداش ته ابشد. 

یط اجامتعی، اقتصادی و فرهنگی )مجعیت، اش تغال، آ موزش و پرورش، اعتقادات فرهنگی و اتثری اجرای طرح بر حم  -10-7

 مذهیب، هماجرت، اساکن جمدد، صنایع حمیل و درآ مدهای شهری(

 فاز احداث

. البته منااین شدن كندترین اثرات و پیامدهاي زیست حمیطي مثبت، در حمیط اقتصادي، اجامتعي و فرهنگي منود پیدا يمهاي توسعه، معدهدر طرح

شود. اب توجه به اینكه گاه شعاع اتثری این اثرات گسرتده بوده و بس یاري از  این اثرات نیازمند زمان بوده و در دراز مدت تبعات آ ن پدیدار يم

متاثر و قابل برريس از قبیل  هاي دهد، بنابراین در این خبش از مطالعات به برريس هممرتین پارامرت هاي زندگي مردم را حتت اتثری قرار يمجنبه

هاي پروژه، نریوي انساين مورد نیاز  مجعیت، هماجرت، اش تغال، اکربري ارايض و... در فاز ساخامتين پرداخته شده است. اب توجه به جحم فعالیت

گردند.  از منطقه اتمنی يمابشد. از این تعداد نریوي ختصيص از شهرهاي خمتلف و نریوهاي اکرگري  نفر در اوج دوران اکری يم 200حدود 

اقتصادي و فرهنگي شهرس تان دشتس تان در درجه اول و سایر مناطق اس تان بوشهر در درجات بعدی حتت اتثری   شود حمیط اجامتعي، بیين يم پیش

 بود.  قرار خواهند گرفت. اثرات حادث شده در فاز ساخامتين بر وضعیت اش تغال و درآ مد جوامع انساين مثبت اما موقيت خواهد
 

   :هاي محل  اب توجه به اینكه احداث حمل سایت جممتع پرتوش میی و خط لوهل انتقال آ ب در فاز ساخامتین، داراي فعالیتاثر بر اش تغال و درآ مد

هـداري ابشد، مشاغل جانيب در زمینه محـل و نقـل، تعمـری و نگ  آ الت س بك و س نگنی، اکرهاي اتسیسايت و... يم مصاحل ساخت و ساز، تردد ماشنی

حمدوده طرح خواهد شـد. اغلـب  آ الت س بك و س نگنی، اتسیسات جانیب فعال شده و عالوه بر آ ن ابعث اجیاد اش تغال براي مردم شهرس تان ماشنی

رساین به نـریوی اکر و محـل و نقـل شاغلنی طرح از شهرس تان دشتس تان و جوامع حميل اطراف خواهند بود. بدهییی است که اتمنی نیازها و خدمات

کند. افـزایش درآ مـد انیش از افـزایش سـطح اشـ تغال بـر افـزایش رفـاه اقتصـادی اثـر مثبـت دارد. ذلا اثـر نزی زمینه اش تغال افراد بیشرتی را فرامه می

 گردد.  مدت )موقيت( پیش بیين يمهاي این مرحهل از طرح در هر دو گزینه بر اش تغال بصورت اثر مثبت، اب شدت متوسط و     كواته فعالیت
 

  :هاي توسعه در منطقه و متعاقب آ ن افزایش درآ مد و رفاه جامعه در هردو گزینه اش تغال اجیاد شده بر اثر اجنام طرحاثر بر مجعیت و هماجرت

ز آ ید. اینگونه اثرات سـبب تشـویق سـاکننی بـه ابیق مانـدن در منطقـه و جلـوگریی ا به عنوان اثرات مثبت این گونه معلیات در منطقه به حساب يم

گردد. اب توجه به ماهیت اکر در مرحهل آ ماده سازی و سـاخت جممتـع پرتوشـ میی دشتسـ تان، هامنطـور کـه اشـاره شـد، اتمـنی نـریوی هماجرت آ هنا می

های اسـ تان بوشـهر خواهـد بـود. اب انساین در درجه اول از شهرس تان دشتس تان و در صورت تمبود نریوی اکرگری و متخصص از سایر شهرس تان

 های درون کوچی و برون کوچی، حممتل و متوسط ارزاییب شده است. کواته بودن فاز ساخامتین اثر طرح بر روی بر هماجرت توجه به
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  :سازی و ساخت سبب افزایش درآ مد و ابال رفـنت قـدرت خریـد اکرکنـان های شغیل در مرحهل آ مادهافزایش فرصتاثر بر اقتصاد حميل و ميل

ن دشتس تان هستند، خواهد شد که این امر اثر مثبيت در هر دو گزینه بر رونق اقتصاد حميل دارد. هامنطور که قـبال طرح که معدات ساکننی شهرس تا

های ساخامتین و اکرکنان شاغل در منطقه بوجود خواهد آ مد؛ نظری هتیـه غـذا و های شغیل جدید در رابطه اب اتمنی نیاز فعالیتنزی ذکر گردید فرصت

 ن سایت، محل و نقل مصاحل و اکرکنان و غریه که مهگی سبب افزایش درآ مد ساکننی و رونق اقتصاد حمیل می شود. اماکانت برای اکرکنا
 

  :اب توجه به احداث جممتع پرتوش میی دشتسـ تان و مهچنـنی اکربـری کشـاورزی دمی در منطقـه، احـداث ایـن اثر بر اکربري ارايض در گزینه برتر

-بیـین مـیپـیش  منطقه خواهد داشت. ذلا اثر این فعالیت بر اکربری ارا ی، منفی، بلند مدت و اب شدت متوسطواحد اتثری منفی بر اکربری ارا ی

 شود. 
 

 

  :ابشد، احداث در این گزینه اب توجه به پوشش گیاهی منطقه که به صورت مرتع مک ترامک در منطقه میاثر بر اکربري ارايض در گزینه شامره یک

منفی اما مک بر اکربری ارا ی منطقه خواهد داشت. ذلا اثـر ایـن فعالیـت بـر اکربـری ارا ی، منفـی، بلنـد مـدت و  اب شـدت مک  جممتع پرتوش میی، اتثری

 گردد.شود. مهچننی اثرات احداث خط لوهل انتقال آ ب بر اکربری ارا ی در این گزینه، منفی و اب شدت زاید پیش بیین میبیین میپیش
 

 

  براساس مطالعات صورت گرفته در منطقه مطالعايت و اب توجه به اکربری ارا ی حمدوده احداث جممتـع هاي فرهنگي:  ویژگياترخیي و  آ اثراثر بر

پرتوش میی دشتس تان و خط لوهل انتقال آ ب مشخص گردید که هیچ گونه آ اثر اترخیي و مریاث فرهنگي كه در نتیجه احداث دچار آ سیب ای خسـارت 

بیـين  چـك لیسـت ش ناسـايي و پیشگـردد.  بیـين مني هاي فاز ساخامتين بر ایـن امـاكن پیش نوع اثرات سوء انيش از فعالیت گردد، وجود ندارد. ذلا هیچ

در  اجامتعـي، اقتصـادي و فرهنگـياثرات زیست حمیطي احداث سایت جممتع پرتوش میی دشتسـ تان در فـاز سـاخامتین بـر حمـیط فزییکـی، بیولـوژیکی، 

 ارائه شده است. 13ر دو گزینه در پیوست شامره ( برای ه3-7( ات )1-7جداول )

 فاز هبره برداری

  :213، زمینه اش تغال مس تقمی برای نریوي آ ماده به اکر بـه مـزیان دشتس تانبرداری از جممتع پرتوش میی اب رشوع هبرهاثر بر اش تغال و درآ مدزايي 

طـرح نظـری اتمـنی نیازهـا و خـدمات رسـاين بـه نـریوي اکر شـاغل سـبب  های شغیل جانیب در رابطه ابشود. به عالوه فرصتفرصت شغیل فرامه يم

افزایش زمینه اش تغال، درآ مد و افزایش رفاه اقتصادی خواهد شد. مهچنـنی ایـن مقـوهل موجـب بـروز احسـاس نیـاز بـه تقویـت ختصـص و دانـش در 

اب شـدت مثبـت متوسـط در حمـدوده مسـ تقمی در هـردو گزینـه حمدوده طرح خواهد شد. اتثریات آ ن بر مقوهل درآ مد و رفاه و مهچننی اش تغال جامعـه 

 گردد. برآ ورد يم
 

 بـه عنـوان یـک زیرسـاخت  دشتسـ تانبرداري از جممتع پرتوشـ میی رشد تولیدات پرتوش میی بواسطه هبرهای: اثر بر اقتصاد و منافع حميل و منطقه

شـود. هرهای اطـراف مـوثر بـوده و سـبب رشـد اقتصـاد منطقـه مـیاسایس در راس تای توسعه صنعیت منطقه، در رونق صـنایع منـاطق صـنعیت و شـ 

ایبد. بنـابراین اثـری برداری مه تعداد شاغلنی مس تقمی و مه شاغلنی غریمس تقمی و جانیب نسبت به دوره ساخت افزایش میگذش ته از آ ن در مرحهل هبره

تر خواهـد بـود. ایـن پیامـدها مثبـت، بلنـد مـدت، قطعـی و اب شـدت که بر رونق اقتصاد حمیل و جوامع بومی دارد از مرحهل ساخت بیشـرت و پایـدار 

 شود.بیین میمتوسط ات زاید     پیش

 

 اتثری اجرای طرح بر سالمت رواین )بعنوان مثال: اسرتس، اضطراب و ...( -11-7

 اتثری اجرای طرح بر سالمت فزییکی گروه های در معرض خطر و آ سیب پذیر -12-7
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 بر سالمت نسل های آ ینده اتثری اجرای طرح -13-7

 اتثری اجرای طرح بر سالمت اجامتعی -14-7

 برریس اجامیل اتثری اجرای طرح بر شاخص های عدالت در سالمت -15-7

 برریس اجامیل بالایی طبیعی و متبط اب طرح -7-16

 جتزیه وحتلیل آ اثر اکربری ها و پیامدهای سالمت طرح و اس تنتاج .8

 ت ) بر حسب رضورت(ارزاییب و مدیریت ریسک سالم .9

 برانمه مدیریت و پایش های هبداش یت طرح .10

 ارائه ش یوه های پیشگریی اکهش و کنرتل برای هر یک از آ اثر منفی بر سالمت مرتبط اب فعالیت های طرح -10-1

ی کنرتل و ارائه برانمه لکی مدیریت سالمت برای پایش آ اثر سالمت و ابزریس و نظارت بر حسن اجنام اقدامات پیش هناد -10-2

 اکهش

 منابع و مراجع
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Health hazards  Risk group  

Dust, smoke, exhaust from construction activities e.g. digging, building, heavy machine 

working.   
Workers & 

community  

Noise from machine and transportation which may annoy or cause hearing loss.    Workers & 

community  

Landform and construction may result of piles of dirt and construction materials. Furthermore, 

there will be a lot of trucks carrying construction materials supplying to the site. They may 

obstruct and impede the road transportation. Accident could occur.  

Workers & 

community  

Construction waste and waste from the living of the workers may be disposed improperly.   Workers & 

community  

Communicable disease and contagious disease may happen due to poor sanitation in 

construction area.   
Workers & 

community  

People concerns and worries about the accident due to the operation of the project.   Community  

Workers and their families immigrate to the project area for work.  Workers  

Income and number of employed may reduce or increase for some groups of people in the 

project area.  
Workers  

Conflict or argument between people in nearby communities and workers; or assemble for 

unlawful purposes.  
Workers & 

community  

Accident in the construction such as electrical shock, falls, etc.  Workers  

Operation phase  

Most of solvents are volatile organic compounds with the health effect of central nervous system 

depression and some is flammable, thus high risk of fire and health effect in case of chemical 

Workers/ 

community  
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spill.  

Vapor, metal, and dust from production process and empty chemical containers. (review 

chemicals in Table 1 as well)   
Workers/ 

community  

Vapor, metal, and dust from improper waste disposal including empty chemical and raw 

materials containers.    
Workers/ 

Community  

Chemical emergency such as spill, explosion, fire due to a lot of chemicals stored in the factory.  Workers/ 

Community  

Garbage from canteen and office.  Community  

Noise and vibration due to the production; low intensity of light  Workers  

Muscle pain due to carry and move the products and raw materials.  Workers  

Traffic jam due to increasing number of staff’s cars, employee buses and trucks transporting 

goods, chemicals, and raw materials; road accident could be increase and the inconvenience of 

road transportation.      

Community  

Workers/employees and their family move in the area, thus number of population increase; 

several business have been promoted, e.g. rental apartment, convenience store, etc. then, 

unemployed people in the community could be reduced.   

Youth, 

Community  

Drug problem may occur due to transportation business which may bring teenagers and drivers 

to meet and may lead to other social problems.    
Youth, 

Community  

Insufficient medical and health services.  Community  

 


