
 

 

 تشریح 

 طرح:

 عنوان طرح: 

بررسی زیست محیطی و دریافت و فرآوری ضایعات نفتی و شیمیایی و فاضالب و زباله شناورها و 

 ضایعات نفتی زیست محیطی در منطقه بندر امام استان خوزستان

 اهداف، نیازها و ضرورت های طرح

زباله شناورها و پردازش و هدف اصلی طرح، دریافت ضایعات هیدروکربوری و شیمیایی و فاضالب و 

سبک و  تبدیل آن در واحد پاالیشی شرکت بنیان توسعه راستین در بندر امام به انواع هیدروکربن های

تن در روز می باشد. ضایعات  200قابل استفاده در صنایع میانی و پایین دستی با ظرفیت تولید  سنگین

و نفت خام  همراه با آب و لجن کف مخازن مازوت تینف نفتی و شیمیایی شناورها و انواع زباله و ضایعات

و گل های نفتی مواد ورودی به سایت بنیان توسعه راستین بوده و پس از انجام مراحل پاالیش، روغن، 

نفت کوره، قیر، بنزین و گازوئیل از جمله مواد خروجی محصوالت این سایت ضایعات نفتی خواهد بود. 

های زمینی و دریایی به سایر کشورهای همجوار صادر می گردد. در محصوالت تولید شده از طریق مرز

تن قیر بسته  5000نیز ماهانه تا  بدست آمده همراه با قیر پاالیشگاهی واحد تولید و بسته بندی قیر

 کیلویی تولید و صادر خواهد شد.  50بندی شــــده در کیسه های پلی بگ 

اب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبــه بررسی امکان احداث واحد )امکان سنجی( ایج

اقتصادی ـ صنعتی و زیست محیطی مورد نظر قرار گیرد، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره 

 کرد:

 یه گذاری طرح، بررسی منابع، امکان اخذ تسهیالت و راههای جذب سرمایه.اتعیین میزان سرم

 ررسی آلترناتیوها و مزایای اقتصادی در انتخاب مواد.نحوه تأمین مواد اولیه، ماهیت مواد ب

 شناخت فرآیندهای مختلف تولید، بررسی تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات برتر.

      مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیایی اقتصادی، نحوه استقرار تأسیسات و 

 ماشین آالت و استفاده بهینه از آنها.

ناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی به منظور ش

 ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت رقابتی در صادرات.



1 

 

 

 

 شناخت الزامات و قوانین زیست محیطی و تأسیسات پایه مورد نیاز جهت رعایت الزامات فوق.

در راستاتی نیل به هدف توسعه تولید، افزایش کیفی محصوالت و تحکیم و این بررسی ها مجموعاً 

استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده و رعایت الزامات زیست محیطی صورت 

 می گیرد.

به منظور برآورد اجرایی طرح ساخت سایت اجرای کنوانسیون مارپل و ضایعات نفتی و مخازن ذخیره 

 باید مورد توجه قرار گیرد:وعات این موض

 تعیین میزان و ابعاد مناسب زمین محل اجرای طرح.

فضای تعیین فضای مورد نیاز خط تصفیه ضایعات، محل استقرار تأسیسات اجرای کنوانسیون، انبارها، 

 اداری و خدماتی و ...

 اهای غیر مفید.نحوه چیدمان ماشین آالت تولیدی و دستیابی به آنها و جلوگیری از ایجاد فض

 ای واحدهای مختلف واحد، متناسب با فرآیند تولید.ارتباط منطقی اجر

ارتباط منطقی با سایر واحدهای مستقر در منطقه به خصوص واحدهای ایمنی، آتش نشانی، گمرک و 

 عملیات

ای حداکثر صرفه جویی در هزینه های ساختمانی و گرایش به استفاده بهینه از معماری منطقه و فضاه

 موجود.

رعایت الزامات و استانداردهای زیست محیطی، اعمال مدیریت اصولی درخصوص آالینده های هوا و 

 .صوت و جمع آوری و دفع اصولی  پسماندها و پساب های بدست آمده و جلوگیری از آلودگی خاک

 

 جایگاه طرح دربرنامه ها و سیاست های کلی مملکت:

کربوری و شیمیایی سمی، زباله شناورها و صنایع نفت و پتروشیمی جایگاه طرح بازیافت ضایعات هیدرو

 در برنامه ها و سیاست های کلی ممکلت شاخص های کالن زیر را متأثر می نماید:

 بازیافت ضایعات هیدروکربوری و جلوگیری از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی.

 دریا، سواحل و خشکی.حفظ محیط زیست و جلوگیری از انتشار ضایعات نفتی در 

 حداکثر استفاده از منابع و مواد اولیه و اصالح چرخه انرژی.

 ایجاد اشتغال و بازار کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم.

 انجام صادرات و افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی.
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 بسته بندی مناسب و با کیفیت باالی محصوالت نفتی جهت رقابت در بازارهای جهانی.

 

 

 

 طرح: باقوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط 

 قوانین و مقررات محیط زیست

در سطح کشور قوانین زیست محیطی شاخه مهم و مستقلی از حقوق عمومی تلقی می شود که با اصل 

تکوین و پنجاهم قانون اساسی آغاز شده و با مصوبات و قوانین مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی از 

تکامل نسبی برخوردار شده است. تدوین و اجرای قوانین زیست محیطی با گسترش فعالیت های 

 تخریبی انسان از جمله توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی ضرورت یافته است.

این بخش از گزارش توصیف گذرایی از مستندات قانونی مشتمل بر سیستم مدیریتی، سازمانها و 

 و استانداردها و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با طرح ارائه می نماید. مقررات اداری ایران

 سازمانهای دولتی مرتبط

 ارگانها و نهادهای دولتی مرتبط عبارت است از:

 معاونت عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی

 معاونت ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

 ستسازمان حفاظت محیط زی

حفاظت از محیط زیست و  این سازمان در هر یک از استانهای ایران یک اداره کل دارد که برهمه ابعاد

اجرای برنامه های دپارتمان نظارت دارد. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شرکت بنیان توسعه 

 راستین در حوزه فعالیت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان قرار دارد.

 رای عالی حفاظت محیط زیستشو

 کمیته بازیافت

 کمیته ملی توسعه پایدار
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 قوانین زیست محیطی مرتبط با طرح در ایران

 به شرح زیر می باشد: 73/78مهمترین قوانین و ضوابط محیط زیستی مرتبط با طرح کنوانسیون مارپل 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 50اصل 

 (.1355محیط زیست )آیین نامه حفاظت و بهسازی 

 

 (.1363آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب )

 (.1368برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور )

 (.1370قانون حفاظت و توسعه محیط زیست )

 (.1373دوم برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ) نقانو 82تبصره 

 حفاظت محیط زیست.شورای عالی  138مصوبه شماره 

 (.1363آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب )

 (.1354ای پاک )وقانون ه

 (.1375قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا )

 (.1378آیین نامه اجرایی آلودگی صوتی )

 (.1384قانون مدیریت پسماند )

 (.1384ماند )آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پس

 استانداردهای زیست محیطی

 مترین استانداردهای زیست محیطی کشور به شرح زیر می باشد:مه

 .استانداردهای خروجی فاضالب ها

 .استاندارد هوای پاک

 .و کشتی ها استانداردهای خروجی دودکش کارخانجات و کارگاههای صنعتی

 استانداردهای صدا.

شر شده توسط معاونت مقادیر استانداردهای فوق در کتابچه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی منت

 انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تشریح شده است. 

 مقررات و رهنمودهای خاص ارزیابی اثرات زیست محیطی
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 قوانین و مقرراتی که مشخصاً به ارزیابی اثرات زیست محیطی اشاره دارند عبارتند از:

 .1374سعه ملیوبرنامه دوم ت 82ماده 

 .1377برنامه سوم توسعه ملی  105ماده 

 .1383برنامه چهارم توسعه ملی  71ماده 

 منتشر شده به وسیله شورای عالی حفاظت محیط زیست. 138دستور شماره 

برنامه چهارم، کلیه تولید کنندگان و خدمات رسانان بزرگ را ملزم به انجام ارزیابی  71و  105مواد 

هیأت وزیران،  اتعالی و مصوب اثرات زیست محیطی بر مبنای معیارهای مشخص شده به وسیله شورای

 ضمن انجام مطالعات، امکان سنجی می نماید.

 راهنمای تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی در صنایع پتروشیمی.

 

 کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی

کشور جمهوری اسالمی ایران پروتکل های و کنوانسیون های ذیل را در زمینه محیط زیست پذیرفته 

 استَ:

 (.1973کنوانسیون بین المللی مارپل برای جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی های )

 . (UNCLOS 1982)کنوانسیون سازمان ملل درخصوص قانون دریا 

 میالدی(. 1978ودگی ناشی از نفت )کویت کاری منطقه ای برای مبارزه با آلپروتکل هم

 .(1990بع آلودگی مستقردرخشکی )کویتپروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی دربرابر منا

 (.1990کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی )

 (.1992کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در ارتباط با تغییر اقلیم و پروتکل کیوتو )

 (.1989فع آنها )دکنوانسیون بازل در مورد کنترل حرکت فرامرزی پسماندهای خطرناک و 

 (.1985کنوانسیون حفاظت از الیه ازن در وین و پروتکل مونترال )

 (.1954کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی نفتی در دریاها )

 (.1972کنوانسیون جلوگیری از الودگی دریایی از طریق دفع مواد زاید و دیگر موارد )لندن 

 . (OPRC 1990)فتی، پاسخگویی و همکاری کنوانسیون بین المللی آمادگی در مقابل آلودگی ن

 (.2001کنوانسیون استکهلم درباره آالینده های آلی پایدار )

 

 گزینه های مکانی و فنی طرح :
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 گزینه مکانی:

از آنجا که موقعیت مکانی صنایع ضایعات نفتی باید در محلی قرار گیرد که زمین کاربری مرتبط و  

زمینی، دریایی، هوایی، ریلی و خطوط لوله وجود داشته تا امکان مناسب داشته و امکان حمل و نقل 

فروش و صادرات مهیا بوده و مواد اولیه به راحتی در دسترس باشد و به لحاظ گمرکی در خصوص 

جی به دالیل العات امکان سنطخروج کاال مشکلی نباشد. لذا شرکت بنیان توسعه راستین پس از انجام م

 ام سایت نفتی را جهت اجرای این پروژه انتخاب نمودند.زیر منطقه ویژه بندر ام

 

 کاربری زمین

 نزدیکی به واحدهای دریافت ضایعات

 نزدیکی به اسکله جهت دریافت ضایعات

 دسترسی به اسکله نفتی و آبهای آزاد

 دسترسی به امکانات حمل و نقل

 دسترسی به امکانات زیربنایی

 دسترسی به گمرک جهت خرید کاال

 فنی :گزینه 

 انتخاب تکنولوژی برتر

ر در فرایند تولید، فاکتورهای مهمی از قبیل نوع تکنولوژی، راندمان، کیفیت برای انتخاب تکنولوژی برت

ت، امکان دستیابی به صاحبان دانش فنی و عدم آالیندگی های زیست محیطی مورد بررسی و محصوال

 ارزیابی قرار می گیرند.

 ای توسعه آتیفازبندی کلی طرح و برنامه ه

فازبندی و برنامه زمان بندی اجراء طرح ساخت سایت نفتی شرکت بنیان توسعه راستین مطابق با برنامه 

خواهد بود. الزم به ذکر است شروع عملیات یک ماه پس از  1زمان بندی ارائه به شرح جدول شماره 

ن در نظر گرفته اشده و مدت زم امضای قرارداد با سازمان بنادر و تحویل زمین اختصاصی در نظر گرفته

 ماه می باشد.  24ماه و اتمام پروژه  3حل اول تا اشده جهت احداث واحدهای طرح ساخت مر
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 فعالیتهای اصلی احداث طرح ساخت سایت شرکت بنیان توسعه راستین -1جدول           

          

 ردیف
 مدت زمان فعالیت اصلی

 روز 90 طراحی 1

 روز 15 جمع آوری و بررسی اطالعات محیطی و فنی 1-1

1-2 PROCESS 106 روز 

1-3 SAFETY 106 روز 

1-4 ELECTRICAL&INSTRUMENT 106 روز 

1-5 PIPING 60 روز 

1-6 CIVIL 41 روز 

 روز 120 ساخت و خرید تجهیزات 2

 روز 100 خرید تجهیزات 2-1

 روز 120 ساخت تجهیزات فرآیندی مورد نیاز 2-2

 روز 60 اجرای کارهای سیویل 3

 روز 30 اجرای فوندانسیون و نصب استراکچر 3-1

 روز 145 نصب و تست 4

 روز 50 نصب تجهیزات فرآیندی 4-1

 روز 75 نصب تجهیزات لوله کشی و اجرای لوله کشی 4-2

 روز 45 نصب تجهیزات ابزار دقیق 4-3

 روز 45 نصب تجهیزات برق 4-4

 روز 10 هیدرواستاتیکی و پنوماتیکینصب  4-5

 روز 20 عایق کاری و رنگ آمیزی 4-6
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 روز 35 راه اندازی و تحویل دهی 5

 روز 60 پیش راه اندازی 5-1

 روز 700 راه اندازی نهایی و تحویل نهایی 5-2

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیندها و عملیات پیش بینی شده در طرح و نمودار خط فرآوری

 شرح فرآیند:

همانگونه که توضیح داده شد شرکت بنیان توسعه راستین تصمیم دارد در منطقه ویژه بندر امام یک  

نماید بمخازن ذخیره سوخت و بسته بندی قیر ایجاد ایجاد  و  اضایعات شناوره تصفیه و فن آوریسایت 

 که واحد دریافت ضایعات در چند مرحله عملیات خود را اجرا می نماید.

روکربوری که عمدتاً از طریق تانکر وارد شرکت می شوند پس از نمونه برداری و انجام ضایعات هید -1

آزمایشات اولیه که ماهیت و درصد ترکیب آنرا تعیین می کند براساس خواص فیزیکی و شیمیایی که 

تعیین شده به مخازن ذخیره خوراک انتقال داده می شوند. دراین مخازن عالوه بر ذخیره و انبار شدن 

مواد ورودی، رسوب گیری ذرات و ته نشینی آب نیز صورت می گیرد. این هیدروکربن ها عالوه بر آب 

رارت اولیه، ح دارای مقادیر قابل مالحظه ای مواد جامد می باشنـد که پس از گذشت زمان و دادن

 .بصورت توده جامد در کف مخازن خوراک ته نشین می شوند. این مواد سدیمنت نامیده می شوند

 اعزام می گردد. کننده با درخواست واحد ایمنی شناور یا تانکر به شناور درخواست -2

 و اسلوپ را دریافت می نماید. اسلجشناور یا تانکر اعزام شده ضایعات نفتی  -3
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 می نماید. نگهداری دریافتپس از شناور یا تانکر اعزامی ضایعات شیمیایی و سمی را درمخازن ویژه  -4

 زباله را از شناورها دریافت می نماید.کامیون اعزامی یا شناور اعزامی  -5

 کامیون اعزامی یا شناور اعزامی فاضالب را از شناورها دریافت می نماید. -6

ل ـــــاله و فاضالب پس از دریافت به سایت بنیان توسعه حمضایعات نفتی، شیمیایی، سمی و زب -7

ن مخصوص منتقل می شود و مواد جامد نیز در سالن های مخصوص می گردد و مواد مایع آن در مخاز

 جهت تفکیک منتقل می شود.

مقدار زیادی از آب همراه مواد مایع به صورت وزنی در مخازن از مواد نفتی و شیمیایی جدا می  -8

 شوند و جهت تصفیه این آبها به مخازن مخصوص هدایت می شوند.

برج های جدا کننده وارد شده و مواد سبک از سنگین و آب از هم  ب به درونمواد نفتی همراه با آ -9

 جدا می شوند.

 

درجه حرارت ضایعات نفتی و گاز و  450مواد نفتی و ضایعات خشک در کوره مخصوص در  -10

 خاکستر آن از یکدیگر بدون هیچ آلودگی زیست محیطی جدا می شوند.

 محل های مصرف آن منتقل می شوند.خاکستر جداشده پس از بسته بندی درکیسه به  -11

 مواد نفتی جدا شده از فیلترهای مخصوص عبور کرده و سدیمنت و گل آنها جدا می شوند. -12

از جمله موادی که در ضایعات نفتی به صورت امولسیون وجود دارد آب می باشد که عالوه بر پایین  

مشکل و اخالل می نماید. از روشهای  آوردن کیفیت و ارزش مواد، در پروسه های فرآوری نیز ایجاد

روش ته نشینی اشاره نمود که مواد در مخازن نفتی به سنتی جداسازی آب از مواد نفتی می توان به 

مدت طوالنی نگهداری می گردند تا آب موجود در آن در کف مخازن ته نشین گردد که این عمل عالوه 

ز مواد با ویسکوزیته باال به دلیل مقاومت در برابر بر راندمان کم، مشکالت فراوانی در برابر بعضی ا

تفکیک آب به همراه دارد. ذخیره مواد ورودی در مخازن تا حدی باعث ته نشینی رسوبات موجود در 

تا  %80ضایعات نفتی می شود. ضایعات نفتی خروجی از مخازن ذخیره پس از ته نشینی دارای حدود 

دیمنت می باشد که در مراحل بعدی آب و سدیمنت آن از س 5/0آب و حدود  9/0هیدروکربن،  90%

 هیدروکربن ها جداسازی می شود.
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 جداسازی آب از مواد نفتی

گرم کردن قبل از اینکه سیال وارد برج جدا کننده شود از مبدل های حرارتی که به منظور پیش      

داده می شود. این عمل برای رسیدن به درجه حرارت مناسب قبل از وارد  آنها تعبیه شده است عبور

و سوخت مصرفی در کوره شود.  شدن به برج جداکننده انجام می شود تاباعث صرفه جویی در انرژی

فرایند اصلی که در برج جداکننده صورت می پذیرد ابگیری از هیدروکربن هاست. سوخت مورد استفاده 

گازوئیل )یاگاز( می باشد. حامل انرژی در مبدل ها، روغن داغ می باشد. در مرحله  در فرایند گرمایشی

آب می باشد وارد برج جدا کننده  یبعد از پیش گرم نمودن، ضایعات هیدروکربوری که دارای مقادیر

می شود. عملیات اصلی در برج ها صورت می پذیرد. فرایند آبگیری از هیدروکربن ها در دمای حدود 

درجه سانتی گراد می باشد. این فرایند تا رسیدن میزان آب موجود در هیدروکربن ها به  140تا  120

ب بودن های برج حاکی از بی آادامه می یابد و پس از اینکه نتایج آزمایشگاه از نمونه  %2کمتر از 

 هیدروکربن بود، محتوی کوره به تانک های ذخیره محصول انتقال داده می شود. 

مواد سبک مانند گازوئیل می باشد از جداسازی آب امولسیون در مواد نفتی نوبت جداسازی پس      

می باشد  ها مشابه نفت سفید و حالل اشتعالچون دراین مرحله ماده نفتی بدست آمده به لحاظ درجه 

و به لحاظ وزن حجمی و سایر مشخصات مشابه نفت کوره می باشد با جدا کردن مواد سبک از ماده 

درجه توسط کویل  220تی مازوت بدست می آید دراین مرحله دمای برج جدا کننده را به حدود نف

روغن داخل آن رسانده و توسط جریان هوا این مواد سبک را به رسیورهای خنک کننده منتقل کرده و 

جداگانه ذخیره خواهد شد و بسته  مصارفت برج ها و سایر ـــمواد سبک جدا شده جهت مصرف سوخ

ل ــــمنتق خروجیمخازن  بهمازوت با درجه اتصال های مختلف بدست آمده نیز  مشتریاندرخواست  به

 می شود.

استفاده خواهد  Coalescerرکت جهت جداسازی آب از مواد از روش های مختلف سیستم این ش

 Coalescerدرصد آب پس از ورود به دستگاه از صفحات  30نمود. دراین روش مواد نفتی حاوی تا 

عبود داده می شوند. دراثر این حرکت ذرات آب موجود در مواد به یکدیگر چسبیده و ذرات درشت تر و 

سنگین تر آب را تشکیل می دهند. این ذرات که قطر آنها از چند میکرون به میلی متر تبدیل گردیده 

نرو شروع به جدا شدن از اند قابلیت ایجاد پیوندهای بین مولکولی با مواد نفتی را نخواهند داشت و از ای

در آن از روشهای متفاوت سیستم  آنها می نمایند. این شرکت حسب نوع مواد و درصد آب موجود

Coalescer  درصد جدا گردد.  95استفاده می نماید تا آب موجود در ضایعات نفتی از آن تا بیش از

جنس  جنس بدنه این تجهیزات کربن استیل با پوشش رنگ داخلی و خارجی و صفحات جدا کننده از
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PVC  30درصد تا باالی  3مقاوم در برابر مواد نفتی می باشد. قابلیت تفکیک آب این تجهیزات از 

  ی باشد. ظرفیت عبور مواد با توجه به ویسکوزیته مواد ورودی قابل طراحـــی و ارائه می باشد.درصد م

 واحد پیش تصفیه پساب روغنی 

آب جداسازی شده وارد مرحله پیش تصفیه می شود. پساب های تولیدی در واحدهای فرآوری ضایعات 

می  PHر برخـــی موارد متغیـر بودن باال و د TSSو CODمواد نفتی به دلیل وجود مواد نفتی دارای 

باشند که قابلیت دفع به محیط زیست بدون انجام تصفیه را نخواهند داشت. این شرکت به منظور 

رعایت موازین محیط زیست و کاهش بار آلودگی پساب های خروجی واحدهای خود اقدام به نصب 

است. فرایند صورت پذیرفته در نموده  (Desolved Air Flotation)تجهیزات تصفیه شامل سیستم 

باشد. پساب خروجی از این واحد پیش تصفیه در  آن عمدتاً شامل جداسازی روغن از پساب روغنی می

نهایی چون در برج ها، روش تبخیر صورت گرفته و در مراحل بعدی یک مخزن ذخیره می شود. پساب 

محوطه و آبیاری فضای سبز از خنک کردن مواد نفتی و شستشوی  مصارفنیز تصفیه شده است جهت 

آنها استفاده می شود و درصورتی که میزان آن زیاد باشد قبل از سرد شدن بخشی از آن تبخیر خواهد 

 شد.

 

 

 

 

 جداسازی لجن و سدیمنت از ضایعات نفتی

ن و هیدروکرب %80-90ب از ضایعات نفتی، مواد نفتی خروجی از مخازن جداساز آب دارای با حذف آ

یکی از موادی که در ضایعات نفتی به صورت معلق وجود آب می باشد  %10سدیمنت است و حدود  5%

میکرون می باشد و در حین مصرف در کوره ها  100تا  4دارد سدیمنت و لجن می باشند که قطر آن از 

آن در و موتورهای دیزل مشکالت زیادی بوجود می آورد. جهت جداسازی این ذرات معلق بخشی از 

حین جداسازی آب به همراه آب از مواد نفتی جدا می شود و عموماً سدیمنت های باقیمانده به سه 

 روش با توجه به نوع و میزان ذرات از مواد نفتی جدا می شوند:

    توسط دستگاه سپریتور با دور باال به صورت وزنی و نیروی گریز از مرکز این ذرات از مواد نفتی جدا

 می شوند.
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         درصد و آب همزمان از مواد نفتی جدا 20وسط دستگاه دی کانتر جهت سدیمنت های باالی ت

 می شوند.

میکرون، ذرات از مواد نفتی در  4میکرون و  20میکرون ـ  80مرحله  3توسط فیلترهای فلزی بزرگ در 

 درجه جدا می شوند. 60دمای 

سوم برای جداسازی لجن و سدیمنت از ضایعات  ل وودر شرکت بنیان توسعه راستین از روش ا      

بعنوان سوخت نفتی استفاده می شود. لجن فوق به واسطه دارا بودن مقادیری هیدروکربن های سنگین 

در کوره های شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. خاکستر حاصله، با هماهنگی اداره محیط زیست به 

 شود. لندفیل پسماندهای خطرناک انتقال داده می 

 طرح توسعه با ایجاد واحد کوچک پاالیشگاهی

تن در روز در نظر  200در طرح توسعه شرکت بنیان توسعه یک واحد کوچک پاالیشگاهی با ظرفیت 

گرفته شده تا عملیات تقطیر و جداسازی هیدروکربورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین از مواد نفتی 

 آن جدا شده است طی مراحل اجرایی زیر، صورت گیرد: ضایعاتی که در مرحله قبل آبگیری و جامدات

آب و جامدات آن  شامل محصول تولیدی در مرحله قبل )مواد هیدروکربوری واحد پیش گرمایش :     

 از طریق یک مبدل حرارتی تحت پیش گرمایش قرار می گیرد. (می شودجدا 

جداسازی در این واحد مواد هیدروکربوری پیش گرم شده از طریق یک برج تقطیر مورد  :واحد تقطیر اتمسفریک      

سایر  و سنگین مانند قیر وک مانند بنزین، نیمه سنگین مانند گازوئیل و مواد سنگین مانند نفت کوره قرار گرفته و به اجزاء سب

س از تست نمونه ها در آزمایشگاه و تأیید واحد کنترل و مواد باقیمانده تفکیک می شوند، مواد بدست آمده در برش های مختلف پ

انتقال داده میشود درفرآیند تقطیر اتمسفری مواد هیدروکربوری حرارت داده شده در یک ستون کیفیت به مخازن خروجی 

پاالیش به منظور (به جریاناتی که متعاقباً در یک سلسله فرآیندهای 6وتقطیر لوله ای اتمسفری5،برج تجزیه 4)برج تقطیر3تقطیر

تولیدفرآورده های قابل عرضه به بازار مواد تخلیص،دگرگونی )تغییرشکل(تطبیق و تصفیه قرارمی گیرندتبدیل می شودفرآورده ها 

پایین تر، از باالی ستون جدا شده و فراورده های با نقطه جوش باالتر و فراریت کمتر در قسمت تحتانی ستون تقسیر  بانقطه جوش

 .جداسازی می شوندته نشین و 

  

نفت کوره و سایر مواد باقیمانده در تقطیر اتمسفری در مرحله بعد به عنوان  واحد تقطیر تحت خالء :

خوراک به واحد تقطیر تحت خالء وارد شده و به فراورده هایی همچون گازوئیل، مواد روانساز و مواد 

 100تا  50باقیمانده تقطیر تحت خالء، تبدیل می شوند فشار بهره برداری برای تقطیر تحت خالء 

 میلیمتر جیوه در تقطیر اتمسفری( می باشد.  760جیوه ) در مقایسه با فشار میلیمتر 
 

 لید و بسته بندی قیروطرح توسعه با ایجاد کارگاه ت

قیر جسمی هیدروکربنی است به رنگ سیاه تا قهوه ای تیره که در سولفید کربن و تتراکلرید کربن کامالً 

با افزایش دما، به حالت خمیری در می آید و پس از حل می شود. قیر در دمای محیط، جامد است. اما 
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خاصیت مهم این ماده است. غیر قابل نفوذ بودن در  . کاربرد مهم قیر به علت وجود دوآن مایع می شود

برابر آب و چسبنده بودن، قیر استخراج شده از نفت یا سنگهای معدنی مخصوص، قیر خالص نام دارد 

قه بندی می شود. قیرهای خالص همچنین برای اینکه خواص مورد که با توجه به منشاء تشکیل، طب

را پیدا کنند، تحت فرایندهای دیگرقرار می گیرند و انواع مختلف قیر را نظر برای کابردهای مختلف 

 )ازجمله قیر دمیده، قیر محلول، قیر امولسیون، قیر پلیمتری و ...( را تشکیل می دهند.

م به دست می آید. چنین قیری قیر نفتی یا قیر تقطیری نامیده می شود. قیر معموالً از تقطیر نفت خا 

بک ست تقطیر، مواد سقیر نفتی محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیراست. در مرحله نخ

نزدیک به یک اتمسفر )واحد( مانند بنزین و پروپان از نفت خام جدا می شوند. این فرایند در فشاری 

ین فرایند در فشاری نزدیک به خالء صورت می پذیرد. در نهایت مخلوطی از ذرات امی شود. انجام 

  .ام آسفالتن باقی می ماند که در ماده سیال گریس مانند به نام مالتن غوطه ور استنجامد بسیار ریز به 
 

 قیر دمیده

خالص در مرحله آخر عمل تصفیه بدست  هیدرو کربن های سنگینقیر دمیده از دمیدن هوای داغ به 

درجه سانتی گراد توسط لوله های سوراخ دار به  300تا  200می آید. در این فرایند، هوای داغ با دمای 

دمیده می شود. در اثر انجام این فرایند، اتم های هیدروژن  هیدروکربن های سنگینمحفظه حاوی 

اکسیژن هوا ترکیب می شود و با تشکیل آب، عمل  ، باسنگینموجود در مولکولهای هیدروکربورهای 

بسپارش اتفاق می افتد. قیر دمیده نسبت به قیر خالص دارای درجه نفوذ کمتری است، درجه نرمی 

سیت کمتری نسبت به تغییرات دما دارد. این نوع قیر بیشتر در ساختن ورق های ابیشتری دارد و حس

می  Rورد استفاده قرار می گیرد. عالمت اختصاری قیر دمیده پوشش بام، باتری اتومبیل و اندود کاری م

 می باشد.  25و درجه نفوذ  80به معنای قیر دمیده با درجه نرمی  25/80Rباشد. مثالً قیر 

تن از ظرفیت مخازن خود را به ذخیره سازی  2000شرکت بنیان توسعه راستین درنظر دارد حدود 

 بسته بندی ورت )پلی بک( قیر و توماتیک بسته بندی قیر به صقیراختصاص دهد و با نصب یکدستگاه، ا

 محل سایت پرنموده و روی پالت بسته بندی نماید.در شده را به صدور پلی بک با پاکت های وارداتی 

 کیلوگرمی  50پلی بگ  دربسته بندی هایاین شرکت با خریداری دستگاههای مخصوص پر کردن قیر 

تن در  4000ماتیک با چهار انژکتور جهت بسته بندی پلی بگ  تا سقف به صورت اتوکیلو گرمی  40و 

صورت  درجه باالی صفر کامالً سالم می ماند، قادر است که قیر را به 50ماه که این بسته بندی تا دمای 

 کشورهای مقصد صادر نماید.  پلی بک به
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 ی(آیند )احداث راه، اماکن وخدمات عموم پی تأسیسات جانبی و پروژه های

نظر به احداث شرکت بنیان توسعه راستین در منطقه ویژه بندر امام تمامی زیرساخت های مورد نیاز از 

قیبل راه، اماکن، خدمات عمومی و رفاهی، کمپ اسکان، شبکه های آب و برق، تأسیسات جمع آوری و 

ه خواهد شد و تصفیه فاضالب، خطوط گاز و سایر موارد، پس از امضای قرارداد و تحویل زمین ساخت

 را به طور خاص به دنبال نخواهد داشت. یاحداث پروژه حاضر هیچگونه پروژه یا تأسیسات جانب

 ویژگیهای طرح در هر یک از گزینه ها و فازهای طرح شامل :

 ظرفیت تولید

تن در روز می  300ظرفیت دریافت ضایعات نفتی و پتروشیمی شرکت بنیان توسعه به میزان حداقل 

 نیز دریافت نماید.و ضایعات شیمیایی و سمی را باشد و با چنین ظرفیتی می تواند فاضالب و زباله 

 تخمین کلی سرمایه گذاری ریال و ارزی

 حد در حال احداث به شرح زیر می باشد.میزان سرمایه گذاری شرکت بنیان توسعه در خصوص وا

 موضوع ردیف
میزان سرمایه گذاری 

 )میلیون دالر(

 5/2 واحد بازیافت 1

 2/1 حوطه و زیرسازیم 2

 1 طرح تولید و بسته بندی قیر 3

 4تا2 تنهزار 15تا  10ت مخازن تا سقف یسا 4

 

 

 آنهابرآورد نوع و نیاز مواد اولیه، محل تأمین و نحوه انتقال 

 خوراک اصلی

 برآورد خوراک و مواد اولیه ورودی به شرکت بنیان توسعه راستین -2جدول            

ظرفیت ساالنه  خوراک ردیف
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 )تن(

ضایعات نفتی و روغنی سازمان بنادر و  1

 دریانوردی

24000 

و  یضایعات سایر شرکت های پتروشیم 2

 نفتی

60000 

 20000 قیر پاالیشگاهی 3

 

 نیروی انسانی و محل تأمینبرآورد 

 نیروی انسانی مورد نیاز طرح در دو فاز ساخت و ساز و بهره برداری به شرح زیر می باشد:

 فاز ساخت و ساز

نفر مشغول بکار خواهند  30ماه به طول می انجامد به طور متوسط ماهانه  24دراین فاز که به مدت 

زی، دیوارکشی، نصب و راه اندازی تأسیسات شد. عمده عملیات با اهمیت در زمان ساخت بستر سا

 مخازن ذخیره سوخت و قیر و بسته بندی قیر می باشد. شناورهادریافت ، ذخیزه و تصفیه ضایعات 

 

 فاز بهره برداری

تا  100سال درنظر گرفته شده است، بعد از راه اندازی کامل به طور متوسط  25دراین فاز که زمان آن 

مشغول به کار شده که با توجه به تعداد نیروهای شرکت در بخش دریافت و نفر در واحد قیر  200

نفر افزایش خواهند  230تا  130نفر می باشد جمعیت شاغل دراین شرکت به  34تصفیه ضایعات که 

 یافت.

 

 برآورد نوع و میزان محصوالت اصلی و جانبی

تصفیه ضایعات شناورها و مخازن  درصورت راه اندازی طرح سایت نفتی شرکت بنیان توسعه )دریافت و

 ذخیره قیر و سوخت و بسته بندی قیر( محصوالت تولیدی این شرکت به شرح زیر خواهد بود.
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 نوع و میزان محصوالت تولیدی در شرکت بنیان توسعه -3جدول                         

 

 ردیف
 محصول              

   ظرفیت   

 ساالنه )تن(   

    6000 هیدروکربورهای سبک 1

  30000 مازوت ـ سبک و سنگین 2

 12000 سوخت کشتی      3

 2000 روغن های پایه     4

 36000 قیر بسته بندی شده    5

 

 

 مراحل آماده سازی و اقدامات زیر بنایی منجر به تغییر و تخریب محیط زیست

نفتی شرکت بنیان توسعه راستین پتانسیل تغییر مهمترین فعالیتهایی که در دوران ساخت و ساز سایت 

و تخریب محیط زیست را به همراه دارد به شرح زیربوده و در بخش تعیین اثرات به تفصیل به آنها 

 پرداخت خواهد شد:

 محوطه سازی و احداث ابنیه فنی.

 زیرسازی و بتن ریزی.

 احداث کانال آب های سطحی.

 تأمین مصالح، مواد اولیه و انرژی.

 نصب و استقرار تجهیزات و مخازن.

 تولید فاضالب و پسماند.

در محل شرکت بنیان توسعه راستین عملیات خاکبرداری و پاکتراشی جهت تسطیح محوطه سازی 

صورت خواهد گرفت فنس کشی انجام میشود و پس از بستر سازی مناسب طرح ارائه شده در آن اجرا 

 خواهد شد.

 تولیدی در فازهای طرحآالینده ها و پسماندهای مهم 

آلودگی های مهم تولید شده در طرح شرکت بنیان توسعه راستین به صورت کلی مربوط به دو فاز 

ساخت و ساز و بهره برداری می شوند که دراین بخش هرکدام به صورت مجزا مورد بررسی قرار می 

 گیرند.

 آالینده های فاز ساخت و ساز
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ساخت وساز در زمینی به مساحت یک هکتار و عمدتاً ناشی از آالینده های عمده تولیدی در فاز 

عملیات محوطه سازی و نصب تجهیزات بوده و در چهار مقوله هوا، پساب، پسماند و صوت قابل بررسی 

 و تحلیل می باشند.

 

 آالیند های هوا

که شامل  در طرح شرکت بنیان توسعه راستین در فاز ساخت و ساز دو نوع آالینده هوا مطرح می گردد

 X,SOX,NO2CO,COالینده های گازی شامل گازهایی نظیر آآالینده های گازی وذرات می باشند. 

ها احتراق سوختهای فسیلی نظیر گازوئیل و بنزین در موتور  الیندههستند. عمده ترین منشا این آ

ت عموماً از نوع الت و ژنراتورهای مورد استفاده در فاز ساختمانی می باشند. این ماشین آالآماشین 

موتورهای دیزلی می باشند. از آنجا که محوطه مورد نظر در حال تسطیح و آماده سازی می باشد حجم 

عملیاتی که توسط ماشین آالت راه سازی انجام می گیرد نسبتاً  باال می باشد به همین دلیل این گازها 

 رها این میزان کاهش می یابد.به میزان قابل توجهی تولید می شود که با تعویض و سرویس فیلت

 

 پساب

در دوران ساخت عمده پساب های تولیدی به شرح زیر بوده که در ادامه به تشریح آنها پرداخته خواهد 

 شد:

 پساب  بهداشتی

عمده ترین پساب تولیدی در دوران ساخت و ساز، پساب بهداشتی می باشد. این پساب در اثر استفاده 

وضعیت تولید  4بهداشتی و همچنین فعالیت رستوران تولید می شود. جدول نیروی انسانی از امکانات 

پساب بهداشتی دوران ساخت را بر اساس بازه زمانی عملیات ساختمانی نمایش می دهد. الزم به ذکر 

است پساب فوق در سپتیک های کامالً ایزوله نگهداری شده و از طریق شبکه فاضالب به تصفیه خانه 

 یژه جهت اعمال مراحل تصفیه و پاکسازی ارسال می گردد.سایت یک منطقه و
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 میزان پساب بهداشتی تولیدی در دوران ساخت وساز -4جدول 

 تعداد ماه های کار سال ردیف
متوسط نیروی انسانی 

 مستقردرسایت)نفر(

 سرانه تولید روزانه

(Lit/p.day) 

متوسط 

تولید 

فاضالب 

 ماهانه

(3M  ) 

کل فاضالب 

بهداشتی 

 تولیدی

(3M) 

1   30 100 90 540 

 540 جمع 2

 

 پساب ناشی از تست و کنترل تجهیزات در زمان پیش راه اندازی

یکی از مراحل بسیار با اهمیت در دوران ساخت و ساز، زمان پیش راه اندازی واحد می باشد. دراین 

بازی و مواد شوینده  مقطع زمانی تمامی خطوط لوله و تجهیزات فرایندی توسط محلول های اسیدی و

را نیز تولید خواهد کرد. لذا به منظور جلوگیری از  گیرند. که حجم پساب باالیی یمورد پاکسازی قرار م

تصفیه  زانتقال پساب های مذکور به محیط هماهنگی های الزم جهت انتقال پساب های فوق به یکی ا

انجام خواهد شد و هیچگونه پسابی در این خانه های فاضالب صنعتی مستقر در منطقه )ویژه بندر امام( 

 مقطع به محیط تخلیه نمی شود.

 پسماند

در دوران ساخت عمده پسماند تولیدی ماهیت اداری ـ بهداشتی داشته که با توجه به تعداد نیروهای 

نفر( میزان آن بسیار ناچیز می باشد. نوع دیگری از پسماند دوران ساخت  30مستقر در سایت )حدود 

 می باشد. نفتیساختمانی، رنگ ها، بشکه ها و ظروف خالی آغشته به مواد شیمیایی و  نخاله
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 برآورد انواع پسماند تولیدی در دوران ساخت و ساز -5جدول                      

 ردیف
نوع 

 پسماند
 کالسه پسماند توصیف منبع

میزان 

 تولید
 نحوه دفع

1 

 پسماند

شهری 

و 

 اداری

کمپ، 

آشپزخانه 

و دفاتر 

 اداری

پسمان آلی 

غذایی،قوطی، 

بطری، 

ظروف شیشه 

 ای، کاغذ

 غیرخطرناک

50 

کیلوگرم 

 در روز

محل دفن 

پسماندهای 

 شهری

2 
خاک 

 آلوده

نواحی 

ساخت 

 وساز

ریزش ها و 

 نشت ها
 متناوب خطرناک

تصفیه و 

 پاکسازی

3 

قطعات 

چوبی 

 و فلزی

نواحی 

ساخت و 

 ساز

پالت ها، 

ها، تخته 

پلکان 

موقتی، از 

محل کار، 

نوارهای 

فلزی، پایه 

های فلزی، 

تکه های 

سیم، کابل 

مسی، میله 

های 

 جوشکاری

 غیرخطرناک
تن  2

 در ماه

استفاده 

مجدد، 

فروش، 

بازیافت 

توسط 

شرکتهای 

 محلی

 

 

 صوت

باشد. بخش  ساز در مراحل مختلف به گونه ای اجتناب ناپذیر با تولید صدا و نویز همراه می فاز ساخت و

عمده ای از تولید صدا دراین فاز موقت و مقطعی می باشد. عمده ترین منابع تولید صوت در فاز ساخت 

 وساز عبارتند از:
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 حرکت ماشین آالت سنگین.

 ژنراتورهای دیزلی برق اضطراری.

 ماشین آالت ساختمانی مانند جرثقیل و میکسر.

 عملیات بتن ریزی.

 تجهیزات.عملیات باراندازی مصالح و 

 همچنین در زمان پیش راه اندازی و راه اندازی عمده ترین منابع تولید صدا عبارتند از:

 پاکسازی تجهیزات )هوازنی و بخار شویی تحت فشار خطوط لوله و تجهیزات(.

 آالینده ها و پسماندهای مهم تولیدی در فاز بهره برداری

ناشی از عملیات فرایندی و راهبری تجهیزات، مخازن و عمده آالینده های تولیدی در فاز بهره برداری 

 بخش پاالیشگاه بوده و در چهار مقوله هوا، پساب، پسماند و صوت قابل بررسی و تحلیل می باشند.

 

 آلودگی هوا

در فاز بهره برداری از شرکت بنیان توسعه راستین عمده ترین انتشارات آالینده هوا از منابع زیر منتج 

 می گردد.

 ابع احتراقی ثابت.من 

فرایند اصلی شرکت که در کوره های صورت می گیرد آبگیری از هیدرو کربن هاست. فرایند آبگیری از 

باشد. این فرایند تا رسیدن آب هیدروکربن یدرجه سانتی گراد م 140تا  120هیدروکربن ها در دمای 

از نمونه های کوره حاکی از بی آب بودن  ادامه می یابد و پس از اینکه نتایج آزمایشگاه %2ها به کمتر از 

هیدروکربن بود، محتوی کوره به تانک های ذخیره محصول انتقال داده می شود. سوخت مورد استفاده 

دراین فرایند گازوئیل می باشد. االینده های هوای ناشی از احتراق گازوئیل به طور عمده شامل 

ی سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا دی اکسیدهای نیتروژن داراست که براساس تقسیم بند

اکسید نیتروژن جز شش گروه آالینده اولیه هوا می باشد. طبق تعریف این سازمان، آالینده های اولیه 

موادی هستند که از منابع بطور مستقیم در مقادیر زیاد به محیط وارد می شوند و موجب بروز اثرات 

ر مقیاس مکانی نسبتاً بزرگ می شوند و به اصطالح افراد سوء بهداشتی و مزاحمت در رفاه عمومی د

این آالینده ها، استانداردهای  د که برایـــــــزیادی را در یک منطقه وسیع تحت تأثیر قرار می دهن

 .ملی وضع نموده اند
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از جمله آالینده های دیگر هوا ناشی از احتراق سوخت می توان به مونو اکسید کربن، هیدروکربن های 

ضایعات جامد تمامی هیدروکربوری وخته نشده و ذرات معلق اشاره کرد. در کوره های جداسازی س

مصرف سوخت دستگاه می  بهگاز تولید شده  سازی می شودریخته شده درون کوره جداهیدروکربوری 

درصد کربن  30و  به مخازن فن آوری منتقل می شود درصد هیدروکربور های جدا شده 50رسد و 

 حاصله نیز بسته بندی و جهت مصرف صنایع الستیک به کارخانجات مربوطه ارسال می گردد. بالک

 

 

 

 منابع احتراقی متحرک

عمده منابع احتراقی متحرک در سطح سایت در زمان بهره برداری خودروهای سرویس حمل و نقل 

یا ماشینهای باری پرسنل، خودروهای شخصی پرسنل و گاهاً خودروهای دیزلی سنگین از قبیل جرثقیل 

 و کمپرسی می باشد. لذا عمده آالینده مورد انتظار، گازهای خروجی از اگزوز این منابع می باشد.

 منابع انتشارات مواد آلی فرار

می باشد. این دسته از مواد از اولین SVOCمتداولترین نوع آلودگی هوای ناشی از منابع فرار تولید 

خوراک تا آخرین مرحله ذخیره سازی محصوالت به صورت مایع یا گاز لید یعنی تأمین ومراحل فرایند ت

محیط منتشر می شود. مهمترین راه های انتشار آن، نشت از تجهیزات شامل دریچه ها، اتصاالت، در

 زانویی ها و غیره، ظروف روباز، اختالط به صورت روباز، مخازن ذخیره و حوادث می باشد.

 آلودگی آب 

 در دوران بهره برداری را می توان به گروه های زیر دسته بندی کرد: فاضالب های تولیدی

 فاضالب بهداشتی:

محاسبه کمیت تولید فاضالب بهداشتی در دوران بهره برداری براساس تعداد نفرات مستقر در سایت به 

 می باشد. 13-4شرح جدول 

 درفاز بهره برداریکمیت فاضالب بهداشتی شرکت بنیان توسعه راستین  -6جدول        

 ردیف

متوسط 

نیروی 

انسانی 

مستقر در 

شرکت 

 )نفر(

لید وسرانه ت

 (Lit/P.day)روزانه

متوسط 

لید وت

روزانه 
)3(m 

متوسط 

تولید ساالنه 
)3(m 



21 

 

 

1 54 120 6/5 2200 

 

 فاضالب صنعتی

فاضالب صنعتی تولیدی در دوران بهره برداری در شرکت بنیان توسعه راستین عمدتاً از منابع زیر می 

 باشد: 

 

 

 

 

 

 

 فاضالب صنعتی شرکت بنیان توسعه در فاز بهره برداری -7جدول                

 کمیت واحدتولیدکننده ردیف

((M3/DAY 

 (PPMکیفیت)

COD TDS OIL PH (C)T 

ضایعات  1

وهیدروکربورهای 

 نفتی

20 >1000 - >500 8 30 

به آب آغشته  2

مواد نفتی 

 وروغنی

5 800-400 300 100-20 9-6 25-20 

 

متر  25براساس جدول فوق حداکثر فاضالب صنعتی روزانه تولیدی در شرکت بنیان توسعه معادل  

بوده که جهت تصفیه  مکعب میباشد. فاضالب آغشته به مواد نفتی حاوی آالینده های آلی و نفتی

 دستگاه تصفیه آب هدایت می شود.

 پسماند

 پسماندهای تولیدی در دوران بهره برداری به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند:

 پسماندهای اداری ـ شهری
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 پسماند صنعتی

 

 سماند اداری ـ شهری:پ

 درفاز بهره برداریپسماند بهداشتی تولیدی شرکت بنیان توسعه راستین  -8جدول          

 نوع پسماند ردیف
متوسط 

تولید روزانه 
(kg) 

متوسط 

تولید ساالنه 
(kg) 

 نحوه دفع

1 
اداری ـ 

 شهری
54 18000 

تحویل 

شهرداری 

منطقه ویژه 

 میگردد.

 

 

 

 پسماند صنعتی :

  17-4براساس مدارک موجود عمده پسماندهای صنعتی قابل پیش بینی به شرح جدول شماره 

 می باشد. 

 برداری بهره فاز در راستین توسعه پسماند صنعتی تولیدی شرکت بنیان -9جدول 

 واحد تولید نوع پسماند ردیف
میزان 

 تولید
 نحوه دفع

1 

لجن و سدیمنت جداشده از 

ضایعات و هیدروکربورهای 

 نفتی
Ton/day 2 

زباله سوز و انتقال 

 به لندفیل

 Ton/day 10 پسماندهای واحد تعمیرات 2
بازیافت، فروش و 

 زباله سوز

3 
روغن مستعمل تجهیزات 

 دوار
M3/year 2 

فروش به 

واحدهای بازیافت 

 روغن مستعمل
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4 
ظروف و بشکه های خالی 

 مواد شیمیایی مصرفی
Ton/year 10 

فروش پس از 

پاکسازی ته مانده 

 مواد شیمیایی

 

 آلودگی های صوتی

 شرکت بنیان توسعه به شرح زیر است:منابع اصلی تولید صوت در زمان بهره برداری 

 .فن های خنک کننده هوا که به عنوان منبع سطحی آلودگی صوتی شناخته می شوند 

 .کوره ها که به عنوان منبع خطی آلودگی صوتی شناخته می شوند 

 .پمپ ها، کمپرسورها که به عنوان منبع آلودگی نقطه ای شناخته می شوند 

 

 مرتبط با طرحخطرات سوانح و عدم ایمنی 

در حال اجرا در سطح کشور بدلیل  یبا توجه به حوادث اتفاق افتاده در سایر طرحهای صنایع شیمیای

عدم رعایت اصول و مقررات ایمنی و بهداشتی و بدنبال آن خسارت اقتصادی و اجتماعی ناشی از 

مخاطرات و مسائل ایمنی حوادث در محیط کار و اثرات سوء آن بر نیروی انسانی شاغل، ضرورت بررسی 

 مربوط به پروژه ها در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی بیش از پیش نمایان می شود.

شناسایی مختصر فعالیت  از بنا براین در این قسمت با توجه به اهمیت موضوع سعی گردیده که پس

لیت ها به تفکیک در هر های طرح در فاز ساختمانی و بهره برداری، مخاطرات مربوط به هر یک از فعا

دو فاز بررسی وسپس روش های تقلیل مخاطرات بر روی کارگران ارائه شود که ابن امر می تواند زمینه 

 ساز افزایش راندمان کار، کاهش خطاهای انسانی و افزایش ایمنی بویژه در فاز ساختمانی گردد.

 دوران ساخت

 ماشین آالت

 افزایش ترافیک

 ت و سازسوانح کاری در حین ساخ

 

 دوران بهره برداری
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 آتش سوزی و انفجار

 برق گرفتگی

 ایمنی محوطه مخازن

 نشتی مواد نفتی به محیط

 سوانح و خطرات ناشی از نقص فنی تجهیزات 
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 تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه

. دراین بخش از گزارش، وضعیت موجود محیط زیست منطقه به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد

در گام اول، محدوده و شعاع تأثیر ناشی از احداث شرکت بنیان توسعه راستین تعریف شده  محیط های 

مختلف فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی در محدوده های عنوان شده بررسی می گردد. با بررسی وضعیت 

 موجود می توان تأثیر طرح را بر محیط های مختلف با دقت بیشتری تحلیل نمود.

 

 ن محدوده مطالعاتی و نمایش روی نقشهتعیی

یکی از نخستین فعالیتهای پایه در انجام مطالعات شناخت، تعیین محدوده مطالعاتی است و این اصل در 

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گستردگی پیامدها یک مولفه 

آید درواقع جهت تعیین محدوده مطالعاتی باید ی تعیین مرزهای محدوده به حساب ماساسی برای 

توجه نمود که مهمترین اثرات ناشی از اجرای طرح در چه گستره ای بر محیط فیزیکی، طبیعی 

 واجتماعی اثر گذار خواهند بود.

تعیین محدوده مطالعات عمدتاً براساس اطالعات جمع آوری شده، محاسبات اولیه، نظرات کارشناسی 

وهشی در ایران و جهان انجام می شود. تقسیم بندی محدوده ژو یافته های علمی و پ متخصصین مرتبط

مطالعاتی طرح شرکت بنیان توسعه راستین در محدوده های بالفصل، مستقیم و غیر مستقیم، به شرح 

 زیر ارائه می گردد:

راهنماهای موجود محدوده مطالعات طرح با توجه به ماهیت پروژه و فعالیتهای جانبی آن با عنایت به 

دراین زمینه و پارامترهای مهمی همچون توپوگرافی منطقه، شرایط بوم شناختی، حساسیت اکولوژیک، 

نظام هیدرولوژی، ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی تعیین گردیده است. شعاع و دامنه تاثیر پروژه 

 بر محیط پیرامون نیز به صورت ذیل تعریف شده است:

 

 صلمحدوده بالف 

محدوده بالفصل عبارت است از فضایی که فعالیتهای پروژه در مراحل آماده سازی، ساختمانی وبهره 

برداری در آن صورت می گیرد و دقیقاً از همین محیط اثرات مختلف ناشی از اجرای هر فعالیت بر 

ار که هکت 1محیط زیست تحمیل می شود. لذا مرزهای سایت شرکت بنیان توسعه راستین به مساحت 
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جهت احداث و استقرار تأسیسات و تجهیزات این شرکت درنظر گرفته شده است به عنوان محدوده 

 بالفصل مطالعات در نظر گرفته می شود.

 

 محدوده تحت تأثیر مستقیم 

اکنش، پخش و گستردگی اثرات پروژه پیشنهادی که در رمحدوده مستقیم عبارت است از سطحی از پ

هوا انتقال یافته و در نتیجه می توانند  ه توسط واسطه هایی مانند آب وآن، خروجی و خسارت پروژ

موجب تحمیل دگرگونی ها و تغییرات بنیادی بر فرایندهای طبیعی شود جهت تعیین این محدوده، پس 

استفاده  (Dilution Zone)« محدوده رقیق سازی»از بررسی منابع گوناگون،  از مفهومی با نام 

بدین معنی است که دراین محدوده غلظتی بیش از میزان استاندارد برای آالینده ها، گردید. این مفهوم 

مورد انتظار است و پس از این محدوده، میزان آالیندهای منتشر شده در حد استاندارد خواهد بود. الزم 

 به ذکر است که با توجه به عمق و دقت اطالعات در دسترس، این محدوده در محیط های مختلف مورد

بررسی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته درخصوص محیط های مختلف تحت 

شهرهای ماهشهر، بندر  تأثیر کارخانه بنیان توسعه ، محدوه مستقیم طرح شامل منطقه ویژه بندر امام 

ی در امام و طالقانی بخشی از تاالب شایگان  و سرشاخه های خور موسی در نظر گرفته شده که جملگ

  هکتار می باشد. 62500کیلومتری قرار می گیرند. سطح محدوده مستقیم  25شعاع 

 محیط زیست فیزیکی 

با توجه به ویژگیهای پروژه، مهمترین محدوده خاک تحت اثر طرح مذکور، محدوده بالفصل پروژه می 

ستورالعمل های باشد که خصوصیات خاکشناسی آن به صورت ذیل است. با توجه به استانـــداردها و د

موجود در کشور )موسسه تحقیقات آب و خاک(، کلیه منابع اراضی از نظر شکل ظاهری و نیز 

 تیپ اصلی و سه تیپ فرعی تقسیم می شوند. 9فیزیوگرافی به 

تقسیم می شود.  (Land Unit)هریک از تیپ ها براساس تقسیمات مرفولوژی به چند واحد اراضی 

مطابق این مطالعات زمین های منطقه ویژه اقتصادی بندر امام در بررسیهای انجام شده در تیپ اصلی 
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( قرار دارد. از مشخصات این 6-1اراضی پست ساحلی و در واحد اراضی پست و شور )واحد اراضی 

 اراضی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 درصد. 1/0وری وقلیاییت و آب زیرزمینی باال و شیب کمتر از اراضی پست و گود با محدودیت ش

خاکهای عمیق با بافت سنگین تا  :(FAO)به روش فائو خاکها و تقسیم بندی آنهامشخصات 

 خیلی سنگین با شوری و قلیاییت خیلی زیاد.

 شوری، قلیاییت، نامناسب بودن وضعیت زهکشی. محدودیت :

ابی شامل خاکهای شدیداً شور و سدیمی با محدودیت هایی از جهت از جهت قابلیت کاربری و استعدادی

زیادی امالح، بافت و زهکشی می باشد. این اراضی در کالس شش آبیاری قرار می گیرند و با توجه به 

 محدودیت های زیاد موجود قابل اصالح و کشت نمی باشند.

توانند بر استقرار پروژه  بسیار تأثیرگذار فاکتورهای زمین شناسی از عواملی هستند که به طور بالقوه می 

باشند. لذا در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح حاضر بخش جداگانه ای به بررسی ویژگیهای 

زمین شناسی منطقه اختصاص داده شده است. از نظر زمین ساخت این منطقه جزء دشت خوزستان 

 .بوده و از آبرفتهای دوران چهارم پوشیده شده است

 

منطقه مورد مطالعه در سطوح جلگه ای، تحت تاثیر تشکیالت زمین شناسی دوران پلیوسن که عمدتا 

و میشان می باشد قرار دارد. امالح موجود دراین تشکیالت که اغلب گچ، آهک، ماسه سنگ،  آغاجاری

آبرفتی را سنگ های سیلتی، مارن و ... می باشد به وسیله جریان مسیل ها حمل گردیده و الیه های 

 تشکیل داده اند. دراین بخش سه نوع رسوب تشخیص داده شده است که شامل موارد زیر است:
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هکتار می باشد. شاخه اصلی آبی این واحد رودخانه جراحی است که از دامنه های  888764 این حوزه

ستان جاری می شود. جنوبی و جنوبی باختری کوههای زاگرس سرچشمه گرفته و به سمت استان خوز

کیلومتری  20این رودخانه از تالقی دو رودخانه رامهرمز و مارون در محلی به نام چم هاشم واقع در 

رودخانه مارون به سمت غرب حوزه میباشد  جریانجنوب رامهرمز تشکیل میشود. جراحی در واقع ادامه 

 ست.و بویر احمد سرچشمه گرفته اکه قبالً از ارتفاعات کهکیلویه و 

ه و وارد دشت وسیع رامشیر می شود و از این درودخانه جراحی دشتهای جنوب رامهرمز را طی نمو 

قسمت سپس در مسیر جلگه ای به سمت باختر جریان یافته و از اراضی شمال شهرستان ماهشهر عبور 

 نموده و وارد دشت شادگان می شود.

آب رودخانه جراحی دائمی بوده و دوران پرآبی آن معموالً بهمن تا فروردین ماه بوده و آبدهی رودخانه  

میلیون متر مکعب در سال برآورد شده است. طول  600ساله برابر  19بطور متوسط طی یک دوره 

 210بر رودخانه جراحی از محل تالقی دو رودخانه رامهرمز و مارون تا مصب آن در خور موسی برا

کیلومتر بآورد می شود. پهنای عرضی رودخانه جراحی  520کیلومتر و از سرچشمه مارون تا مصب برابر 

 متر است.  3تا  2متر و عمق متوسط آب معموال  200تا  100به دلیل شیب کم اراضی 
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ر  باال میباشد، د مکمیزان غلظت ن متری و 5/1در عمق سطح ایستابی آبهای زیر زمینی در منطقه 

نتیجه، هر چه به خورها نزدیک می شویم محدودیت کشت بیشتر شده و اراضی به بهسازی و اصالح 

خاک بر روی زمین جهت کاشت گیاه احتیاج دارد. بنابراین آبهای تحت االرضی منطقه با توجه به 

رب شوری بیش از حد قابل استفاده نبوده و لذا با توجه به مسئله فوق برای مصارف کشاورزی و ش

 بایست ازآبهای سطحی )بویژه رودخانه جراحی( استفاده نمایند. منطقه تنها میساکنین 

 

  

منطقه کوهستان تغییرات  راراضی کوهستانی و دشت تشکیل شده که داستان خوزستان از دو تیپ 

جوی تابع ارتفاع بوده و در مناطق دشت این تغییرات جوی به مختصات جغرافیایی وابسته است و از 

آنجایی که محدوده مطالعاتی در قسمت جلگه ساحلی جنوب خوزستان و در امتداد خلیج فارس 

ه مختصات جغرافیایی وابسته بوده قراردارد، عوامل اقلیمی هواشناسی فاقد گرادیان ارتفاعی بوده  تنها ب

رژیم رطوبتی و شدت  و دمای هوا نیز با تغییرات محدودی از شمال به  جنوب افزایش می یابد و از نظر

آن تحت تأثیر و رطوبت خلیج فارس قرار دارد. عالوه بر آن مناطق ساحلی خلیج فارس تحت تأثیر 

ی برخوردار بوده و همین عامل تعادل، اختالف وزش باد منظم تر نظرجریانات منظم دریا ـ خشکی از 

کمتری را در دمای حداقل و حداکثر این منطقه بوجود آورده است. از نظر تقسیمات اقلیمی بخشی از 

منطقه ماهشهر در منطقه اقلیمی گرم و خشک )جنوب و جنوب غرب( و بخشی در منطقه نیمه خشک 

 ل شرقی( قرار دارد.ا)شمال و شم

ماهشهر انجام شده  زه( در ایستگاه سینوپتیک حو1382-87ساله ) 5رارت در یک دوره بررسی درجه ح 

درجه سانتیگراد باالترین مقدار و  7/45است. در دوره آماری فوق متوسط دمای حداکثر در تیرماه با 

درجه سانتی گراد گزارش شده است.  1/18کمترین میزان متوسط دمای حداکثر در دیماه با مقدار 
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درجه سانتی گراد می باشد. این بررسیها همچنین نشان دهنده  1/33دمای حداکثر ساالنه نیز  متوسط

درجه سانتی گراد و باالترین مقدار آن در مرداد  2رخداد کمترین مقدار حداقل دمای مطلق در آبانماه با 

 درجه سانتی گراد است. 8/1درجه سانتیگراد و حداقل دمای مطلق ساالنه  6/24ماه با 

منطقه مطالعاتی بندر ماهشهر به دلیل تأثیر از سیستمهای بارانزای سودانی دارای حالت ناپایدار در  

فصول زمستان و اوایل بهار میباشد و عالوه بر سیستم فوق، سیستم مدیترانه ای نیز در فصول پاییز و 

 زمستان، باعث ایجاد رگبارهای پراکنده در سطح منطقه می گردد.

 5/58تغییرات میزان بارندگی حکایت از بیشترین میزان بارندگی در آذر و دیماه به ترتیب بررسی روند  

میلی متر و کمترین مقدار آن صفر در ماههای خرداد تا شهریور بوده است. همچنین متوسط  8/52و 

یک  میلمیتر گزارش شده است. حداکثر مطلق بارندگی در 1/184ساالنه در این دوره آماری  یـــبارندگ

  و حداقل آن صفر در اردیبهشت تا مهرماه بوده است 9/17روز در دوره آماری فوق در آذر ماه با مقدار 

( بیانگر وضعیت رطوبت منطقه 1382-87سالیه ) 5بررسی روند تغییرات میزان رطوبت در دوره آماری  

در خرداد ماه با میزان درصد باالترین مقدار و  6/92ه با ام است. متوسط حداکثر رطوبت نسبی در دی

درصد کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است متوسط ساالنه حداکثر رطوبت نسبی دراین  4/51

 درصد بوده است. 3/72دوره آماری 

وضعیت باد غالب بندر ماهشهر با بررسی اطالعات مربوط به وزش باد در ایستگاه سینوپتیک آن در یک  

ه جهت بادهای غالب منطقه از شمال غربی به سمت جنوب شرقی و ساله نشان می دهد ک 15دوره 

درجه می باشد. با توجه به آمار و اطالعات بدست آمده، میانگین سالیانه سرعت باد در جهت  35جهت 

، در جهت 23/5، در جهت جنوب غربی 73/4، در جهت جنوب 9/5، در جهت غربی 6/5شمال غربی 

متر بر ثانیه  3/5و در جهت شمال  7/3، در جهت شمال شرقی 39/4، در جهت شرق 8/5جنوب شرقی 

متر بر ثانیه در آبان ماه  19درجه( به میزان  310بوده است. بیشترین سرعت باد در جهت شمال غربی )

آمار و ارقام بدست آمده نشان می دهد که بیشترین سرعت وزش باد در  رخ داده است. 1380سال 

متر بر ثانیه به وقوع پیوسته است .  18تا  13خرداد و تیرماه بین ماههای فروردین، اردیبهشت، 
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درصد در سال را شامل می گردد. باد شمال با  6/31بیشترین فراوانی وزش باد در جهت شمال غربی به 

 در رتبه دوم از نظر فراوانی وزش باد قرارد می گیرد. %11سهم 

فصول مختلف سال و شدت تابش آفتاب و همچنین میزان تبخیر به دلیل شرایط اقیمی بسیار گرم در  

ساله  5مدت زمان ساعات آفتابی بسیارباال است. بیشترین زمان ساعات آفتابی در طول زمن آماری 

ساعت بوده  335و362و 383و 385( در خرداد، تیر، مرداد و شهریور به ترتیب به حدود 87-1382)

. استده ساعت نیز رسی 460کثر مقدار یعنی حدابه  1380است. این مدت زمان در مرداد ماه سال 

میلیمتر در ماه و در تیر و مراد به  70میزان تبخیر طبق بررسیهای انجام گرفته در فصل زمستان حدود 

میلیمتر رسیده است. مقدار متوسط کل تبخیر سالیانه در ایستگاه بندر  300حداکثر مقدار یعنی حدود 

 گردیده است. میلمیتر گزارش 3200ماهشهر حدود 

فاکتورهای اقلیمی، عناصر اقلیمی را تحت تأثیر قرارداده و تعیین کننده اقلیم نقاط مختلف میباشند.  

این عوامل سازنده محیط زندگی هستند. اقالیم در روی زمین، جوامع گیاهی و انسانی گوناگون را به 

لیه سطوح زندگی انسان را نت و کووجود آورده اند. آب و هوای هر محل، نوع تغذیه، اقتصاد، محل سک

تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو شناسایی اقلیم از دیرباز مهم بوده است. دراین مطالعات جهت تعیین 

منطقه مطالعاتی از روش طبقه بندی آمبرژه استفاده شده است. آب و هوای منطقه شهرستان اقالیم 

جنوب و جنوب غربی( نیمه گرم و خشک و بخشی ماهشهر براساس این طبقه بندی در بخشی ازآن ) 

 دیگر )شمال و شمال شرقی( در پهنه نیمه خشک قرار می گیرد.

 محیط طبیعی

هدف ازمطالعات بیولوژیکی، شناسایی وضع موجود گونه ها، جوامع و زیستگاههای حیات وحش، 

طرح، ارائه روشها و  شناسایی واحدهای رویشی و زیستگاهی حساس، ارزیابی میزان اثرپذیری آنها از

راهکارهای حذف یا کاهش قابل توجه آثار منفی، مدیریت زیست محیطی و کنترل و پایش راهکارهای 

ارائه شده می باشد. در ادامه به پوشش گیاهی، حیات وحش، مناطق تحت حفاظت سازمان محیط 

 زیست خور موسی اشاره می شود.

و جغرافیایی استان خوزستان، شرایط اکولوژیکی مختلفی منطقه مطالعاتی متأثر از تنوع محیط طبیعی  

را بوجود آورده است. دراین رابطه عوامل متعددی چون ارتفاع، دما، بارش، نوع و جنس خاک در ایجاد 

شرایط رویشی گیاهان موثر بوده است. منطقه مطالعاتی متأثر از ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شرایط 

ونه های گیاهی فراهم آورده است. لیکن در محدوده محل اجرای طرح و رویشگاهی متفاوتی برای گ
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سایت منطقه ویژه اقتصادی با توجه به انجام طرحهای عظیم توسعه صنایع پتروشیمی و با توجه به 

اراضی مورد نیاز این طرحها پوشش گیاهی این منطقه بطور کامل حذف گردیده و در قسمتی از این 

هان همراه بوده است. لیکن با توجه به پتانسیل تأثیر گذاری فعالیتهای پروژه در اراضی با پاکتراشی گیا

فاز ساختمانی و بهره برداری، جوامع گیاهی منطقه در محدوده تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم به 

شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. الزم به ذکر است در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بنددر 

هکتار به فضای سبز اختصاص داه شده است. عمده  200زمینهای منطقه معادل درصد از کل  10 امام

خورهای محصور زمینهای فوق در کریدورهای شرقی و غربی، حاشیه جاده ها وبلوارها، میادین و حاشیه 

 زنگی و جعفری  همچنین محوطه دفاتر اداری در نظر گرفته شده است. گونه های کاشته شده شامل

 رزهره میباشد.کهور ایرانی، کهور پاکستانی، اکالیپتوس، آکاسیا، کونیکاپوس، شمشاد، خ

حیات وحش موجود در منطقه مطالعاتی به تفکیک پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران و در  

ود بخش جداگانه ای آبزیان مورد بررسی قرار گرفته است. پرندگان از مهمترین گونه های جانوری موج

و نیزارهای خورها بستر مناسبی را جهت زاد و ولد برخی  در خورهای منطقه می باشند. بسترهای گلی

از پرندگان  فراهم آورده است. در بخشهای ساحلی خورها منتهی به خلیج فارس، پرندگان مختلف از 

یی زیست می قبیل صدف خورها، سلیم ها، آووست ها، سلیم خرچنگ خور، کاکایی ها و پرستوهای دریا

کنند که از مواد غذایی موجود در داخل رسوبات ساحلی و موجودات آبزی این مناطق تغذیه می کنند. 

از گونه های مختلف پرندگان ذکر شده می توان به کاکایی بزرگ، کاکایی صورتی، پرستوی دریایی، 

ای بومی منطقه ر که از گونه هوگونه سفید سلیم خرچنگ خور، سلیم طوقی، سلیم کوچک و صدف خ

به صورت بومی یا مهاجر دیده می می باشد اشاره نمود. درنیزارهای اطراف خورها نیز پرندگان مختلفی 

شوند که در نقاط مختلف اقدام به آشیانه سازی می نمایند. از پرندگان بومی این ناحیه می توان به 

احلی، حواصیل خاکستری، حواصیل پلیکان خاکستری، بوتیمار، حواصیل زرد، حواصیل ارغوانی، اگرت س

 بزرگ، اکراس آفریقایی، چنگر نوک سرخ و چنگر اشاره نمود.

دو زیستان درزیستگاههای آب منطقه )خورها، رودخانه جراحی و آبگیر( زیست می نمایند. از گونه هایی  

 .که در زیستگاههای فوق یافت می شوند وزغ سبز و غورباغه سبز مرداب را می توان نام برد

خزندگان منطقه شامل انواع مارها، الک پشت ها و راسته سوسمارها می باشند. از الک پشت ها دو گونه  

به نامهای  الک پشت خزری و فراتی دراین منطقه و در رودخانه جراحی زیست می نمایند. راسته 

و جکوها را اماها سوسمارها درزیستگاه دشتی منطقه به وفور یافت می شوند که خانواده مارمولک ها، آگ



33 

 

 

تگاه دشتی زندگی می کنند که با تغذیه از جوندگان به تعادل گونه شامل می گردند. مارها نیز در زیس

 در زیستگاه کمک می نمایند.  دهای موجو

پستانداران موجود در منطقه مطالعاتی بطورعمده در زیستگاههای دشتی منطقه و اطراف رودخانه  

ی و خورها، خفاشها را می توان مشاهده حایند. در اطراف رودخانه جراجراحی و خورها زیست می نم

طق دشتی پستاندارانی از قبیل خرگوش، روباه معمولی، روباه شنی، چربیل هندی و انمود. در من

موش سیاه و تشی از گونه  ،ای بلوچستانی و حشره خوار کوچک دیده می شوند. همچنین موش قهوه

 ی منطقه میباشند.های موجود در زیستگاه دشت

با توجه به مجاورت محل اجرای پروزه به خورهای موجود در منطقه و با عنایت به تنوع باالی گونه های  

گیاهی و جانوری و همچنین پتانسیل آسیب پذیری این مناطق از آلودگیهای بالقوه طرح دراین بخش 

 ویژگیهای اکولوژیک خورهای منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

در تمامی بررسی های انجام شده توسط مراکز تحقیقاتی، شاید مهمترین نتیجه، استفاده بسیاری از  

آبزیان، خصوصاً ماهیان کرانه ای و نیمه کرانه ای و همچنین برخی سخت پوستان، مانند خرچنگ ها و 

د شده آبزیان، میگو از خورها به عنوان مناطق تخم ریزی و تولید مثل است. بعالوه، جمعیت های تولی

اکثر دوران اولیه خود را دراین مناطق به سر برده و پس از رسیدن به مراحل باالتر رشد، به دریا کوچ 

 می نمایند.

از طرف دیگر خورها در مجاورت بالفصل خشکی قرار داشته و به همین خاطر شدیداً تحت تأثیر مواد  

ین وجود شرایط سخت و نامساعد محیطی قرار و روانابها و همچن وروی از آنها، آبهای شیرین جاری

دارند. ورود مواد مغذی زیاد از طریق آبراهه ها به این مکان، تولید اولیه ریز مغذی ها را باال می برد، در 

نتیجه افزایش جمعیت فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونها دراین مناطق، خصوصا در فصل بهار و تابستان، 

خورها کشانده  از این منبع غذایی مهم استفاده می نمایند. این اکوسیستم ت ـآبزیان منطقه را به سم

معرفی می شوند: بعالوه میزان تنوع زیستی باال در خورها  Nursery groundهای با ارزش به عنوان 

این نقاط را به عنوان محل مناسب و امنی جهت تخم ریزی ابزین و ماهیان با ارزش تجاری معرفی 

ذخیره گاه ژنتیکی تبدیل کرده است. با توجه به وسعت زنجیره حیات دراین اکوسیستم  نموده و به یک

ابی، نقش حیاتی خورها در حمایت از پویایی ذخایر جمعیتی بسیاری از آبزیان اقتصادی نیز حائز 

 اهمیت بوده و هر ساله برداشت قابل توجهی از ذخایر ماهی و میگوی آن صورت می گیرد.
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انه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، پناهگاه حیات وحش شادگان در از مناطق چهارگ

نزدیکی منطقه مطالعاتی قرار دارد که جزء تاالبهای دارای اهمیت بین المللی می باشد و در طبقه بندی 

IUCN  در طبقهIV .قرار دارد 

جاده اهواز ـ آبادان، از پناهگاه حیات وحش شادگان از شمال به اهواز، از غرب به رودخانه کارون و  

جنوب به خور موسی )درمحدوده مطالعاتی( و از شرق به جاده رامشیر ـ ماهشهر محدود می شود. این 

منطقه به علت نزدیکی به محل اجرای طرح در ارتباط با رودخانه جراحی از شمال و خورهای واقع در 

حتمالی ناشی از احداث طرح مورد نظر و جنوب منطقه مطالعات، پتانسیل تأثیرپذیری از آالینده های ا

باشد. یهمچنین دیگر طرحهای فعال و در حال احداث در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام را دارا م

بخصوص با توجه به احداث طرحهای عظیم پتروشیمی در منطقه به همراه فعالیت صنایع پتروشیمی 

حهای مذکور، این مسئله بیش از پیش محتمل موجود و ایجاد پدیده تشدید شوندگی اثرات ناشی از طر

میباشد. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت این پناهگاه حیات وحش در این بخش به معرفی 

 پناهگاه حیات وحش شادگان با تأکید بر عمده ترین ویژگیهای این منطقه پرداخته میشود.

ی آبادان، خورهای ماهشهر و خور هندیجان بوده خورهای واقع در آبهای ساحلی خوزستان شامل خورها 

خوراصلی بالغ می گردد. تعداد زیادی خور کوچک و بزرگ در جوار خور  26و مجموعاً تعداد آنها به 

موسی واقع بوده و به صورت یک شبکه پیچیده اکوسیستم بسیار مهمی را در این ناحیه ایجاد می 

هر شناخته می شوند. خورهای این منطقه از نظر عمق و خورهای ماهشنمایند که در مجموع به عنوان 

ازآنها دارای آب دائم و عمیق می  وسعت با دیگر خورهای سواحل جنوبی کامالً متفاوت بوده و بسیاری

 باشند.

 30دقیقه طول شرقی و  20درجه و  49خورهای منطقه ماهشهر و نهرهای منشعب از آنها بین محدوده  

دقیق عرض شمالی واقع شده و بزرگترین مجموعه خورهای خلیج  32درجه و  30دقیقه تا  15درجه و 

رشته کالف درختی و به نامهای غنام، معاوی،  14فارس را تشکیل می دهند. خورهای اصلی شامل 

مریموس، دورق، زنگی، پاتیل، بی حد، جعفری، احمدی، ادله، سیاه نخ، مجیدیه، عبدالکریمی و غزاله 

آب و در  خالی از رذی متعددی از آنها منشعب می گردد. این نهرها در هنگام جمی باشند که نهرها

 رشته میرسد. 64موقع مد، آب دریا به داخل آنها جاری میشود تعداد این نهرها حدوداً به 

 محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
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کیلومتر مربع واقع در  7/5618ازنظر تقسیمات سیاسی اداری، شهرستان بندر ماهشهر با مساحتی برابر 

شهر )بندر امام خمینی، بندر  3، مرکزی(، یبخش )بخش بندر امام خمین 2استان خوزستان دارای 

آبادی میباشد که از این تعداد  166ماهشهر، شهید چمران(، یک دهستان جراحی دربخش مرکزی و 

 .خانوار میباشد 53547آبادی دارای سکنه میباشد. این شهرستان دارای  102

نفر جمعیــــــت بوده و  252587خانوار ساکت با  53547شهرستان ماهشهر داری  1385ماه  در آبان

 نفر افزایش یابد.  466587به  1400پیش بینی می شود جمعیت تا افق سال 

نفر بوده اند.  197912سال شهرستان ماهشهر  6، تعداد باسوادان در جمعیت باالی 1385در آبان ماه  

نفر و در نقاط  157604ساله وبیشتر شهرستان ساکن در نقاط شهری  6وادان در جمعیت تعداد باس

 زن میباشد. %8/31مرد و  %2/68نفر بوده است. که از این تعداد  40308روستایی

درسطح شهرستان بندر ماهشهر حدود سه  و درمانی ، امکانان بهداشتی1385براساس آمار سال  

واحد متعلق به  2تخت داشته اند، ازمیان این درمانگاهها  400ه جمعاً درمانگاه بزرگ مقیاس بوده ک

تخت بوده است. تعداد  200و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور با حدود  دانشگاه علوم پزشکی

مورد  9مورد آن در نقاط شهری و  24مورد بوده که  33مراکز بهداشتی و درمانی دربندر ماهشهر جمعاً 

واحد بوده که  22خانه های بهداشت در شهرستان ماهشهر ی مستقر بوده اند . تعداددر نقاط روستای

 نفر را تحت پوشش قرار داده است. 21399روستا با جمعیت  85حدود 

مناسبی قرار ندارد و شهرستان بندر ماهشهر از نقطه نظر برخورداری اراضی غنی کشاورزی در موقعیت  

ا یک منطقه کشاورزی به حساب آورد. بیشترین سطح اراضی بدین جهت نمی توان منطقه مذکور ر

ماهشهر را اراضی بایر لم یزرع تشکیل داده و بعد ازآن به ترتیب مراتع و اراضی باتالقی، خور و اراضی 

خیالت اختصاص دارد و چنین مسئله ای اضی به کشت نل می شود. کمترین درصد ارــمزروعی را شام

الً در شهرستان ماهشهرتنوع محصوالت کشاورزی وجود ندارد و ثانیاً باغداری موید این امر میباشد که او

و کاشت درختان میوه به علت شرایط اقلیمی و عدم وجود خاک مناسب به ندرت مشاهده می گردد. 

چنین امری به نوبه خود باعث شده تولیدات محدود کشاورزی بالفاصله به سوی بازار مصرف گسیل 

 شوند. 
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 جمع بندی اثرات زیست محیطی طرحارزیابی، تحلیل و 

 تعیین معیار و نحوه کمی نمودن اثرات کیفی )متدولوژی ارزیابی(
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دراین بخش نحوه کمی نمودن اثرات ناشی ازطرح ساخت سایت نفتی شرکت بنیان توسعه راستین و 

 شاخص سازی معیارها براساس روش ارزیابی بکار رفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

انتخاب روش به ماهیت پروژه و کمیت و کیفیت پارمترها باز می گردد و دقت تحلیل و پیش بینی 

تأثیرات را مشخص میکند . این عمل در جای خود موجب تغییر حدود و ماهیت اطالعات در یک روش 

 می شود. براین مبنا، کاربری روش و یا تکنیکی بودن آن بر هزینه مطالعه اثرگذارخواهد بود. 

 انواع روشهای ارزیابی زیست محیطی

 تکنیکها و روشهای ارزیابی زیست محیطی به گروههای اصلی زیر طبقه بندی میشود:

 چک لیست ها یا فهرستها

 یا سه بعدی/ ماتریس اثر متقابل / ماتریس ایرانی( (Lohani-Than/Leopold ماتریس ها 

 (Sondheim/ Battelle)روشهای کمیت سنجی

 ها همپوشانی نقشه

 روش مدل های شبیه ساز

 روش تحلیل شبکه )سورن من / فلوریاگرام(

 شاخص سازی براساس ارزیابی اثرات به تفکیک نوع اثر

 الف: شاخص های ماتریس لئوپولد

شاخص شناسایی می شوند و فاکتورهای زیست محیطی با فعالیت های توسعه  0ماتریس لئوپولد یک 

د درردیف افقی مهمترین عوامل زیست محیطی که پتانسیل مرتبط می گردند. در ماتریس لئوپول

پذیرفتن اثر را دارند لحاظ می شوند که در قالب سه بخش محیط های فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و 

محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه شده است، و در ستون های عمودی نیز شرح پروژه در دو فاز 

می شود. پس از تشکیل ماتریس و تعیین اثرات احتمالی براساس  ساختمانی و بهره برداری فهرست

 دامه و اهمیت به اثر نمره دهی می شود.ا

 ب : شاخص های ماتریس آیکولد

یک ماتریس بزرگ و جامع در ارزیابی اثرات زیست  (ICOLD)کمیته بین المللی سدهای بزرگ 

دهنده  محیطی سدها ارائه کرده است. سیستم عالمت گذاری برای هر یک از خانه های ماتریس نشان

میانگین های رده بندی در ستونها و ردیف هایجدول کمتر  %50اگر بیش از  مفید یا مضـــر بودن اثر،

 ( است، پروژه رد می شود.-01/3از )
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کمتر است،  %50، از (-01/3از )جدول تعداد میانگین هایرده بندی کمتر  گر در ستونها و ردیف هایا

 پروژه با اصالحات و ارائه سیستم پایش تأیید می گردد.

 زیست محیطی شرکت بنیان توسعه راستین تحلیل ماتریس ارزیابی

ست که نتایج حاصله به تفکیک فاز قبل از تحلیل نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی طرح، الزم به ذکر ا

شد. در این قسمت منظور از اثرات طرح، کلیه فعالیتهایی است  ساختمانی و بهره برداری ارائه خواهند

که جهت احداث و بهره برداری طرح انجام خواهند شد. این فعالیت ها در ستون های ماتریس ارزیابی 

بازتاب نتایج حاصل از اثرات طرح بر محیط های درج شده اند . همچنین منظور از پیامدهای طرح، 

پذیرنده اثر )فیزیکی، بیولوژیک و اقتصادی ـ اجتماعی( میباشد. که در ردیف های ماتریس ارزیابی ذکر 

شده اند. هر اثر به یک پیامد منجر می شود؛ به عبارتی تعداد اثرات و پیامدها برابر است درحالی که 

 ند.ارزش و ویژگی های متفاوت دار

 تجزیه و تحلیل آثار و پیامدها در فاز ساختمانی 

اثر )پیامد( تشخیص داده شده که  50در فاز ساختمانی طرح شرکت بنیان توسعه راستین، بطور کلی 

+ را نشان می دهد که بیانگر اثر مثبت فعالیت بر محیط می باشد. الزم به 13جمع جبری ارزش ها عدد 

ه طرحها کوتاه مدت بوده و به نوعی هزینه ای جهت سرمایه گذاری ذکر است مرحله ساختمانی اینگون

مورد از اثرات )پیامدها(  43بلند مدت و استفاده های آتی محسوب می گردد. درفاز ساختمانی این طرح 

درصد از کل آثار را تشکیل می دهد و پس از پایان فاز ساختمانی طرح برطرف  86موقتی بوده که 

مورد از اثرات را  46درصد از آثار در کوتاه مدت خود را نشان می دهند که  92خواهند شد. همچنین 

شامل می شوند. محدود بودن پیامدهای ناشی از طرح به فاز ساختمانی با توجه به موقتی بودن قریب به 

 در تحلیل ویژگی های اثرات دراین بخش است.نکته بارز  درصد اثرات 90

  در فاز بهره برداریتجزیه و تحلیل آثار و پیامدها 

اثر )پیامد( تشخیص داده شده که  99درفاز بهره برداری طرح شرکت بنیان توسعه راستین، بطور کلی 

+( می باشد که نشان می دهد فعالیتها در نهایت برای محیط های 18جمع جبری ارزشها عدد )

ارزش از اثرات )پیامدها(  72و اقتصادی بسیار مفید می باشند. در فاز بهره برداری این طرح  اجتماعی

 درصد از کل آثار را تشکیل می دهند.  7/72دائمی بوده که 
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 جمع بندی و نتیجه گیری کلی ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح -7-3-3

و بهره برداری، نتایج  شده در دو فاز ساختمانی ی)پیامدها( شناسایبه منظور بررسی و مقایسه اثرات  

قسمتهای قبل در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به آنالیز انجام شه و همچنین محور کلی تصمیم 

گیری در خصوص اجرای پروژه بر طبق بند سوم اصول سه گانه تحلیل ماتریس ایرانی که قبالً ارائه شده 

ت بنیان توسعه راستین با اصالحات و ارائه سیستم پایش تأیید می است، انجا پروژه طرح ساخت شرک

، کلیه پیامدهای ناشی از اجرای طرح شرکت بین المللی صنایع شیمیای پرشیانشل را 13گردد. شکل 

 نشان می دهد.

 نمرات نهایی گزینه اجرا در فازها و محیط های مختلف پساز اعمال ضرایب ارزش وزنی هر محیط -11جدول 

محیط  محیط بیولوژیکی محیط فیزیکی انعنو

 اجتماعی،اقتصادی

 وفرهنگی

جمع  جمع نمرات سه محیط

کل 

 مراحل

فاز 

 ساختمانی

فازبهره 

 برداری

فازبهره  فازساختمانی

 برداری

فازبهره  فازساختمانی

 برداری

فازبهره  فازساختمانی

 برداری

28- 51- 10- 53- 51 122 13 18 31 

    %35 %35 %35 %35 %30 %30 ضریب

نمره نهایی 

پس از 

اعمال 

 ضریب

8.4- 15.3- 3.5- 18.55- 17.85- 42.7 5.95 8.85 14.8 

 1390مأخذ: مهندسان مشاور آرین ستاک اندیش، 

بدیهی است با اجرا و اعمال راهکارهای کاهش اثرات طرح می توان آثار منفی گزینه اجرا را به حداقل  

را باالتر برد. آثار مثبت پروژه یعنی اثرات طرح بر روی محیط اجتماعی  رساند و بار مثبت اجرای طرح

در دوره بهره برداری قابل توجه است. شکی نیست که ایجاد آثار منفی بر روی محیط های فیزیکی 

وبیولوژیکی در مراحل ساخت وساز اجتناب ناپذیر است؛ و همچنین حساسیت اقتصادی، سودآوری ارزی 
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راستین، روند بهره برداری از آن را سودآورمی سازد. و این مسئله به توجیه اجرای  شرکت بنیان توسعه

 آن کمک می کند. طرح براساس ضرورت های اقتصادی، زیر ساختهای توسعه و آثار مثبت اجتماعی

 

 

 

 


