
                                     
 جامع بنادر محيطي بر تدوين طرح زيست مالحظاتتاثير 

  4، سارا شهيدي3، سيده حميده طاهري2، سيده معصومه صداقي1حسين سعدايي
  سرپرست بخش تخصصي دريايي: 1

  هاي درياييكارشناس سازه: 2
  كارشناس ارزيابي زيست محيطي:3

  ء حريقكارشناس ايمني و اطفا:4
  

  مواد نفتي، آلودگي مواد معدني، بندر خليج فارس محيطي، آلودگيارزيابي زيست :هاكليد واژه
  
  مقدمه -١

هاي نفتي، مواد معدني، امروزه، بنادر به عنوان واسطه حمل و نقل دريايي و خشكي، تبادل انواع مختلف كاال از قبيل كاالهاي كانتينري، فرآورده
محيطي در كنار ساير مالحظات فني، نقش از سوي ديگر، توجه به مسايل زيست. باشنددار ميكاالهاي متفرقه را عهده فله خشك و مايع و ساير

ها بر عهده بخش فني بوده ها، طراحياكنون در اكثر پروژههم. نمايدهاي توسعه بنادر ايفا ميالخصوص طرحها و عليبسزايي را در طراحي پروژه
شود اندركنش مطلوبي ميان مسايل اين موضوع سبب مي. پذيردمحيطي به صورت مستقل و جدا از بخش فني انجام ميتهاي زيسو ارزيابي

محيطي لذا همكاري گروه زيست. ها كاهش يابدگيريمحيطي در تصميممحيطي برقرار نشده و ميزان تاثيرگذاري مالحظات زيستفني و زيست
  .هاي مختلف گرددمحيطي در پروژهسبب ارتقاء كيفيت و توجه به مسايل زيستتواند تا حد زيادي با بخش فني مي

هاي نفتي توسط بخش بندر خليج فارس، كه در مجاورت بندر شهيد رجايي قرار دارد، اولين بندر ايراني است كه در آن صادرات فرآورده 
همچنين اين بندر در . بندر در ميان ساير بنادر ايران گرديده استاي براي اين اين موضوع سبب ايجاد جايگاه ويژه. پذيردخصوصي انجام مي

هاي هاي زيادي را از جنبههاي ياد شده آلودگيفعاليت. ]1[باشدكنار فعاليت اصلي خود، در امر تبادل مواد معدني و كاالي عمومي نيز فعال مي
-هاي نفتي با روانĤبراكندگي مواد معدني در هوا و خاك، اختالط فرآوردهتوان به پنمايند كه از آن جمله ميمختلف در محدوده بندر ايجاد مي

هاي نفتي و شستشوي خطوط لوله هاي سطحي موجود در ترمينال مواد نفتي و پخش آن در ساير نقاط بندر، آلودگي خاك ناشي از نشت فرآورده
هاي ناشي از اليروبي اي همچون توليد فاضالب و آلودگيهاي بالقوهودگيبرداري از اين بندر، آلعالوه بر موارد فوق، بهره. انتقال اشاره نمود

مجموعه موارد فوق، مسايلي را از جنبه زيست محيطي به وجود آورده،  لزوم توجه و ارايه راهكارهاي مناسب . حوضچه بندر را به همراه دارد
اي از طرح توسعه بندر خليج فارس عنوان گرديده و در ادامه با معرفي خالصهدر اين مقاله، ابتدا . ]2[سازدها را دوچندان ميجهت مواجهه با آن

ها در نظر گرفته شده هاي ناشي از توسعه در بندر خليج فارس، راهكارهاي مختلفي كه در طرح جامع اين بندر جهت كاهش تاثير آلودگيآلودگي
  .بيان شده است

 
   بندر خليج فارسطرح جامع  -٢

اين بندر كه طراحي اوليـه آن  . شهيد رجايي قرار دارد و همجوار شرقي بندر شهيد رجايي است بندر منطقه ويژه اقتصادي بندر خليج فارس درون
-بر اساس استراتژي. پست اسكله و سه ترمينال مواد نفتي، مواد معدني و كاالي عمومي است 9همزمان با بندر شهيد رجايي انجام شده، داراي 

ميليون تن كاال  4/9به  1384ميليون تن در سال  8/0جامع بندر خليج فارس، حجم تبادالت كاال در اين بندر از حدود هاي ترسيم شده در طرح 
پسـت اسـكله بـا     13، اين بندر داراي )1400سال (بر اين اساس، در افق طرح .]2و 1[خواهد رسيد 1400ساله منتهي به سال  15در افق توسعه 

هاي نفتي، مواد معدني و كـاالي عمـومي مـورد اسـتفاده قـرار      هزار تني خواهد بود كه در امر تبادالت فرآورده 20ظرفيت پذيرش شناورهاي تا 

  نهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي
 )ايران -تهران( 89آذر  10- 8

 



 

  ترمينال مواد نفتي
  

 ترمينال مواد معدني
 

  ترمينال كاالي عمومي

هكتاري نيز بخش اعظم فضـا بـه ترمينـال     320در پسكرانه . اليروبي خواهد شد -m CD 11حوضچه اين بندر تا عمق حدود . خواهند گرفت
واد معدني در جنوب شرقي بندر جانمايي گرديده و ترمينال كاالي عمومي نيز در غرب بنـدر قـرار   ترمينال م. مواد نفتي اختصاص داده شده است

  .وضعيت كنوني و طرح توسعه بندر خليج فارس ارايه گرديده است 1در شكل . ] 1[داده شده است
  
 

 

 
 
 
 

 1400توسعه بندر خليج فارس در سال  طرحپالن : ود بندر خليج فارس        بجاي وضعيت موعكس ماهواره: الف )1شكل

 
   طرح جامع بندر خليج فارس و تاثيرپذيري از عوامل زيست محيطي -٣

  .گردداند معرفي ميهاي مختلف طرح جامع بندر خليج فارس كه از عوامل زيست محيطي تاثير پذيرفتهدر اين قسمت، بخش
  

  عمليات اليروبي  -١-٣
يكي از مهمترين اثرات ناشي از اليروبي مربوط به تخليه مصالح اليروبي شده . شودبيعي محسوب ميعمليات اليروبي از عوامل موثر بر محيط ط

بـا توجـه بـه    . شـوند تخليه مي) پسكرانه بندر(االمكان در بخش خشكي در طرح جامع بندر خليج فارس، مصالح حاصل از اليروبي، حتي. باشدمي
از ايـن رو، تخليـه مصـالح    . محيطي به همـراه آورد تواند مشكل زيستي است، اين عمليات نمياينكه زمين پسكرانه فاقد پوشش گياهي و جانور

از طرفي بـا احيـا   . شودهايي همچون تخليه در دريا  محسوب ميمحيطي در مقايسه با گزينهبهترين گزينه از لحاظ زيست اليروبي در آن منطقه،
مكان تخليه مصـالح اليروبـي مرحلـه اول در پسـكرانه      2شكل . ]2[گرددعه نيز افزوده مياراضي در شرق پسكرانه بندر، به مساحت مؤثر مجمو

 .دهدبندر خليج فارس را نشان مي

  

 )الف(  )ب(



  
 پسكرانه بندر خليج فارس، محل تخليه مصالح اليروبي در مرحله اول - 2شكل 

  
  جانمايي ترمينال مواد معدني  -٢-٣

هاي بندري برخوردار ميگي بااليي در محوطهو غبار و ذرات كوچك مواد در محيط، از آاليندهاي مواد معدني به دليل امكان پخش گرد ترمينال
وجود ذرات ريز معلق در هوا كـه ناشـي از   . باشداز سوي ديگر ترمينال مواد نفتي نيز به آلودگي محيط به خصوص گرد و غبار حساس مي. باشند

تواند موجب تغيير در تركيب مواد نفتي شده و تاثير منفي در كيفيت واد معدني مي باشد، ميعمليات تخليه و بارگيري مصالح ساختماني و ديگر م
و گرد و غبار هاي ناشي از اين فعاليت  آلودگي. اين مواد داشته باشد و در مواردي حتي منجر به نپذيرفتن مواد صادره از سوي كشور مقصد گردد

اي از آلودگي ايجاد شده به هنگام بارگيري مواد معدني در اسـكله  نمونه. تاثير منفي خواهد داشتهاي بخش اداري ـ خدماتي نيز  بر روي فعاليت
  . گرددمشاهده مي 3در شكل 

  

  
  اي از آلودگي ايجاد شده در هنگام بارگيري مواد معدنينمونه - 3شكل 

  
تـرين بخـش عمليـاتي بنـدر     ترمينال مواد معدني در شـرقي  رو با توجه به جهت وزش باد غالب منطقه از سمت غرب و جنوب غربي بندر،از اين 

بـا  .  باشـد قابل مشـاهده مـي  ) 1(محل ترمينال معدني در شكل . ]1[جانمايي شده است تا گرد و غبار حاصل با كمترين تاثير از بندر خارج گردد



ي مربوط به اين فعاليت، راهكارهاي ذيل در بنـدر  محيطوجود جانمايي مناسب ترمينال مواد معدني، جهت كاهش هرچه بيشتر اثرات منفي زيست
  :]2[خليج فارس توصيه شده است

 هاي بـاز و انبـار مـواد معـدني و مصـالح      اند و همچنين محيطهايي كه روسازي نشدهپاشي و مرطوب نگاه داشتن تمامي جادهآب
كـاهش  % 75تواند پخش گرد و غبـار را تـا   يساعت م 5/1پاشي با فواصل به عنوان مثال يك برنامه مناسب مثل آب. حمل شونده

 ) 4شكل .(دهد

 

 
 )ب( )الف(

 آبپاشي با تانكر آب) ب(آبپاشي با اسپري) الف(پاشي محوطه جهت جلوگيري از انتشار گرد و  غبارآب - 4شكل 

 
  ايجاد ديوارهاي موقتي در اطراف سايت با ارتفاع حداقلm5/2 .     ـ % 50ا تخلخـل كمتـر از   بـدين منظـور از حصـارهاي مناسـب ب

در برخي نقاط و در صورت امكان، كاشتن درخت و درختچه جهت كاهش سرعت وزش باد و جلوگيري از ). 5شكل (شوداستفاده مي
 .باشدانتشار گرد و غبار مؤثر مي

 

 
  استفاده از ديوارهاي موقت جهت جلوگيري از انتشار گرد و  غبار- 5شكل 

  
 شوند بايد در شرايط وزش باد شديد متوقف شوندد گرد و غبار ميهايي كه منجر به ايجافعاليت. 



  متر محدود شود تا پخش گرد و غبار ناشي از تخليه مصالح كاهش يابد 2الزم است ارتفاع سقوط مصالح حداكثر به. 

  همچنـين،  . گيري باشـد هنگام حمل و انتقال مصالح توسط كاميونها، ارتفاع مصالح بارگيري شده نبايد بيش از ارتفاع محفظه بـار
هاي برزنتي بايد بـه صـورت   پوشش. هاي برزنتي مناسب پوشانده شوندالزم است مصالح بارگيري شده، مرطوب شده و يا با پوشش

 .از اطراف محفظه بارگيري كاميون ادامه پيدا كنند cm 30مناسبي روي مواد معدني بارگيري شده را پوشش داده و حداقل 

 6شكل (هاي دسترسي پرهيز شودك و مصالح در محيط و در مجاورت راهاز دپو و انتشار خا.( 

 

  
 جلوگيري از انتشار خاك و مصالح به راههاي دسترسي - 6شكل 

  
 آالت در مسيرهاي خاكي و محوطه ترمينال معدني بايد كنترل شده باشدسرعت كاميونها و ديگر ماشين. 

 روج از ترمينال مواد معدني پاكسازي شوند به طوريكه مـواد معـدني ماننـد گـچ و     آالت و وسايل نقليه بايد قبل از ختمامي ماشين
حوضچه شستشوي چرخ كاميونها در قسمت خروجي ترمينال از جمله راهكارهاي . سنگ آهن و يا خاك و زباله از سايت خارج نشود

 .دهدشستشوي چرخ كاميونها را نشان مينمايي از يك حوضچه 7شكل . باشدمؤثر مي

  

  
  حوضچه شستشوي چرخ كاميونها - 7شكل 

  



  هاي نفتيآلودگي ناشي از شستشوي لوله -٣-٣
اي براي مثال در صورتيكه الزم باشد از لوله. هاي حاوي مواد نفتي و روغني وجود خواهد داشتدر ترمينالهاي نفتي اغلب نياز به پاكسازي لوله

روش اول كه نسبتاً . براي اين منظور دو روش وجود دارد. ماده جديدي استفاده شود الزم است ابتدا ماده قبلي از لوله پاكسازي گردد انتقالبراي 
در . موسوم است Flushingباشد كه به الف شامل استفاده از آب يا مايعات مخصوص جهت شستشوي لوله مي-8تر است مطابق شكل قديمي

هاي جداكننده آب و نفت و تصفيه خانه آوري و انتقال آنها به حوضچهشود كه الزم است جمعدي پساب نفتي توليد مياين روش ميزان زيا
  . مربوطه صورت پذيرد
مانده در لوله به جلو هدايت شده و به درون لوله، مواد باقي Pigاست، با فرستادن يك وسيله به نام  موسوم Piggingدر روش دوم كه به 

در اين است كه در آن حجم زيادي  Flushingنسبت به روش  Piggingمزيت استفاده از روش ). ب-8شكل (شوند از لوله تخليه مي نهايتاً
 Piggingها از روش در طرح جامع بندر خليج فارس توصيه شده در مواردي كه امكان پاكسازي لوله. شودپساب آلوده به مواد نفتي توليد نمي

  .]3و 2[روش استفاده شود وجود دارد، از اين
  

 Piggingروش ) ب(          Flushingروش ) الف: (هاي انتقال مواد نفتيهاي پاكسازي لولهروش -)8(شكل 

 
  سازي مواد نفتيعمليات  بارگيري، تخليه و ذخيره -۴-٣

  :شودمي هاي زير مشاهدهآلودگي در ترمينال مواد نفتي در بندر خليج فارس به طور عمده در مكان
 ها، ايستگاه تخليه و بارگيري تانكرها و اتاق تجهيـزات  محدوده مخازن شامل مخازن ذخيره عمودي و افقي، ايستگاه پمپاژ فرآورده

 جانبي 

 ايستگاه تخليه و بارگيري ريلي 

 هـاي  بيـل شـيلنگ  هاي نفتي شامل محدوده قرارگيري تجهيزات مختلـف تخليـه و بـارگيري از ق   اسكله تخليه و بارگيري فرآورده
 و تجهيزات كنترل و ابزار دقيق Meteringهاي و نيز سيستم ٢و بازوهاي بارگيري١پذيرانعطاف

 
مخازن ذخيره به صورت گروهـي  . پذيرد كه احتمال آلوده شدن محيط خارج از آن به حداقل برسداي صورت ميگونهطراحي محدوده مخازن به 

اي تعيـين  شيب كل محوطه ترمينال مواد نفتي به گونه. گيرندماي اشتعال درمحدوده دايك حفاظتي قرار ميبندي فرآورده بر اساس دو با تقسيم
در ايـن حوضـچه، آب كـه    . آوري شـوند جمع 3هايي موسوم به حوضچه جداكننده مواد نفتيهاي نفتي نهايتاً در حوضچهشود كه تمامي پسابمي

هـاي سـطحي بنـدر را    كه پساب حاصله كيفيت استاندارد تخليه به شـبكه آب در صورتي. شودجدا ميصورت ثقلي از مواد نفتي تر است بهسنگين
مقدار مجاز آلـودگي آب قابـل تخليـه بـه دريـا      . تري را با استفاده از هواي فشرده انجام دهدتواند جداسازي كاملميDAFنداشته باشد سيستم 

ppm 15 4[توصيه گرديده است[. 

ها و اتاق تجهيزات جانبي ايجاد يك سيستم جمعماند ته مخازن و مواد نفتي ريخته شده در محوطه ايستگاه پمپاژ فرآوردهآوري پسجهت جمع
توان مواد نفتي ريخته شده را به سمت يك ها، ميكشي پيرامون فونداسيون ساختمانهمچنين با لوله. بيني شده استآوري پساب نفتي پيش

هاي نفتي منتقل شود و مطابق فرآيند باال آوري پسابمحتويات مخازن بايد به حوضچه اصلي جمع. هدايت كرد مخزن در كنار هر ساختمان
  .تصفيه گردند

                                                 
1 Flexible Hose 
2 Loading Arm 
3 Oily Water Separator(OWS) 

 )ب( )الف(



  
  هاآوري فاضالب توليد شده در خشكي و كشتيجمع -۵-٣

تخليه فاضالب بهداشتي  آوري فاضالب در زون نفتي وجود نداشت و در برخي مواردپيش از اين، در بندر خليج فارس شبكه مناسبي جهت جمع
هاي توسعه آتي، شبكه فاضالب در نظر گرفته شده است كه در طرح جامع براي تمامي نقاط بندر حتي در بخش. پذيرفتبه دريا صورت مي

ط بندر به ايست كه فاضالب در بيشتر نقاطراحي اين شبكه به گونه. آوردامكان تخليه فاضالب كليه اراضي را به شبكه به راحتي فراهم مي
ها نيز به صورت فاضالب كشتي.  صورت ثقلي و در برخي نقاط با استفاده از پمپ به سمت تصفيه خانه موجود در بندر شهيد رجايي هدايت گردد

ب كشتيبه منظور كنترل اين مسأله و جلوگيري از تخليه غيرقانوني فاضال. شودآوري و به شبكه اصلي فاضالب انتقال داده ميكنترل شده جمع
  .]5[بيني گرديده استها به دريا حضور پليس ويژه يا گشت دريايي در منطقه بندر پيش

  
  ايمني و اطفاء حريق  -۶-٣

 با توجه به كاربري بندر خليج فارس به عنوان زون نفتي و مجاورت با بندر شهيد رجايي، الزم است در طرح توسعه آن تمام موارد ايمني جهـت 
از آنجا كه حريق يكي از موارد مهم آلوده كننده محـيط زيسـت اسـت، تـاثير بـه      . رجايي لحاظ گرددو بندر شهيد حفظ امنيت بندر خليج فارس

  . يابداي ميهاي فعال و غير فعال جلوگيري از وقوع و گسترش آتش در بندر ضرورت ويژهكارگيري روش
تواند منجر به وقوع يك حدي پايين است كه هر حادثه كوچكي ميدر وضعيت كنوني، سطح ايمني در برخي از مخازن نفتي موجود در بندر به 

هاي نفتي بندر از جمله احداث مخازن نفتي لذا در طرح جامع با استناد به استانداردهاي معتبر جهاني و ملي، انجام كليه فعاليت. فاجعه بزرگ شود
گذاران نفتي از منطقه اين زمينه، انتقال مخازن افقي يكي از سرمايهمثال بارزي در . جديد مشروط به رعايت استانداردهاي ايمني گرديده است

. اي دور از اسكله نفتي و در مكاني با سطح ايمني باالتر است كه امكان رعايت ضوابط ايمني به شكل بهتري فراهم آيدپرخطر به منطقه
  :]6[تتمهيدات ديگري كه جهت كنترل حريق در بندر صورت پذيرفته است به شرح زير اس

 سـوزي در ترمينـال   آتش(سوزي ممكن در بندر نشاني با فشار و دبي مورد نياز جهت كنترل بزرگترين آتشاحداث شبكه آب آتش
 )نفتي

 ها استقرار تجهيزات اطفاء حريق دستي و ثابت شامل كپسول، هايدرانت در محوطه بندر و مانيتور در اسكله 

 هـاي اسـپري آب و   امل اسپرينكلر در داخل انبار سرپوشـيده موجـود در بنـدر، سيسـتم    استقرار تجهيزات اطفاء حريق اتوماتيك ش
 تزريق فوم در مخازن، مانيتورهاي كنترل از راه دور در محل نصب بازوهاي بارگيري

 سازي و اعالم حريقبيني تمهيدات آشكارپيش 

 
  گيرينتيجه -۴

  :دباشنتايج مهم حاصل از اين مقاله به شرح ذيل قابل بيان مي
هاي بندر در ريزي فعاليتدر برنامهشايسته است  لذا. باشدبرخوردار مي زيادياز اهميت سايل زيست محيطي در طرح جامع بنادر م توجه به) الف

   .و ايمني مبذول گرددمحيطي ، توجه كافي به مسايل زيستث تاسيسات زيربنايياليروبي و احداعمليات ، مختلف هايترمينال
شود و هاي نفتي توسط بخش خصوصي انجام ميه اهميت بندر خليج فارس به عنوان اولين بندر ايراني كه در آن صادرات فرآوردهبا توجه ب) ب

، لزوم توجه به مسايل زيست محيطـي در طـرح جـامع ايـن بنـدر از      )بندر شهيد رجايي(از طرفي مجاورت آن با بزرگترين مجتمع بندري ايران 
براي كاهش اثـرات منفـي    )به عنوان مطالعه موردي(بندر خليج فارس كارهاي موثري كه در طرح جامع راه .باشدار مياهميتي دوچندان برخورد

  :في گرديده استمعردر ذيل اند، در نظر گرفته شدهتوسعه بر محيط زيست منطقه 
 ]4و  3[ تخليه مصالح اليروبي در پسكرانه بندر به جاي تخليه در دريا) 1-ب

 ]1[ ي ترمينال مواد معدني در منتهي اليه شرق بندر با توجه به جهت وزش باد غالب از غرب و جنوب غربيجانماي)2-ب

  ]6و  5، 4[ در ترمينال مواد نفتي) OWS(هاي جداسازي مواد نفتي و حوضچه Piggingهايي همچون استفاده از روش) 3-ب
 ]7[ هاي مناسبخانهدايت فاضالب به تصفيهبيني شبكه فاضالب مجزا در كليه اراضي بندر و هپيش) 4-ب

 ]9و 8[ هاي فعال و غير فعال موثر در اعالم و اطفاء حريقكارگيري روشرعايت كليه الزامات ايمني متناسب با كاربري بندر و به)5-ب

يش، اندازه گيري ادواري،  بازرسـي  محيطي شامل برنامه پاشايان ذكر است در راستاي تحقق راهكارهاي فوق، ارايه برنامه كلي مديريت زيست
  .و نظارت برحسن انجام اين اقدامات، ضروري خواهد بود

  .تواند در تهيه طرح جامع ساير بنادر مورد استفاده قرار گيردتجربيات حاصل از طرح جامع بندر خليج فارس مي) ج
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