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  دفه .1
 بهداشت، ،HSEحوزه مشترك هاي دوره اي گزارشتهيه و تنظيم نحوه تشريح  منظوربه روش اجرايي اين  

وزارت و پدافند غيرعامل  HSEبه اداره كل  شرايط اضطراريپدافند غير عامل و مديريت محيط زيست، ايمني، 
   .است شده نيتدو نفت

  ثيردامنه كاربرد و محدوده تأ .2

 نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پااليش و پخششركتهاي اصلي شامل شركت ملي  HSEمديريت 
شركت ملي صنايع پتروشيمي و واحدهاي مستقل ستادي شامل پژوهشگاه صنعت  ،ايران ورده هاي نفتيفرآ
دوره اي و گزارش هاي  ،روش اجراييبايد بر اساس مفاد اين  ، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفتنفت

پدافند غير ، شش ماهه و ساالنه ايمني، بهداشت، محيط زيست، (اول و سوم) هاي عملكردي سه ماههشاخص
سيسات تابعه را به ستاد و كليه شركتها، واحدها و تأ حيطه مديريت شامل شرايط اضطراريعامل و مديريت 

  و پدافند غيرعامل وزارت نفت ارسال نمايند.  HSEاداره كل 

  ها و ضمانت اجرامسئوليت  .3
باشد. وزارت نفت ميو پدافند غيرعامل  HSE برعهده اداره كل روش اجراييبازنگري و به روزرساني اين 

به  نسبت و واحدهاي مستقل ستادي مشمول دامنه اين روش اجرايي بايد هاي اصليشركت HSEمديريت 
طرح ريزي شده در هاي عملكردي بر اساس اصول و ترتيبات دوره اي و شاخصگزارش هاي تدوين و ارسال 

اين روش اجرايي اقدام نمايند. مسئوليت طرح ريزي ساز و كارهاي مورد نياز جمع آوري داده ها از شركتها و 
صحت و دقت گزارش هاي ارسالي بر تأييد  ،واحدهاي تابعه، محاسبه و جمع بندي شاخصها، صحه گذاري

       اين روش اجرايي  كاربرد شركتهاي اصلي و واحدهاي مستقل ستادي مشمول دامنه HSEعهده مديريت 
  . المانع استب، ه مغاير با اين روش اجرايي نباشدكصورتي  تكميلي مورد نيازدر مستنداتو ابالغ  تهيهمي باشد. 

  الزامات و مستندات مرجع .4
محيط زيست در صنعت نفت. ابالغ شده راهنماي استقرار و توسعه نظام مديريت بهداشت، ايمني و  .1

 24/01/81مورخه  3843-28/1طي نامه شماره 
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  MOP-HSED-GL-100راهنماي ارزيابي سيستم مديريت بهداشت و شاخص هاي عملكردي  .2

  (MOP-HSED-Gl-302)راهنماي طبقه بندي و كدگذاري پسماند  .3

  تعاريف .5
  .باشديممنظور از كلمه وزارت در اين متن وزارت نفت  وزارت:
  .شده به بخش غير دولتي وزارت نفت يا واگذار،  فرعي يا تابعه اصلي يهاشركت :شركت
 تعهدات و پيمان موضوع كارهاي انجام و بوده پيمان كننده امضاء طرف يك كه است حقوقي شخص :كارفرما
 قانوني هايجانشين و نمايندگان است، كرده واگذار پيمانكار به را پيمان مدارك و اسناد اساس بر مربوطه
   .هستند كارفرما درحكم كارفرما،
معين) شركت ارسال كننده  و مدت مدت موقتاعم از (رسمي و قراردادي كاركنان  مجموع : شركتي كاركنان
  مي باشد. گزارش

 موضوع كارهاي انجام و بوده پيمان كننده امضاء ديگر طرف كه است حقيقي يا حقوقي شخص پيمانكار:
 هايجانشين و نمايندگان. است گرفته عهده به را پيمان اسناد و مدارك اساس بر مربوطه تعهدات و پيمان
   .هستند پيمانكار حكم در پيمانكار قانوني

انجام خدمات موضوع پيمان هاي منعقده في مابين ارائه و كاركناني كه  جهت  مجموع : يكاركنان پيمانكار
توسط پيمانكاران بخش خصوصي  اين روش اجرايي كاربرد مشمول دامنهشركت هاي در  ،كارفرما و پيمانكار

  به كار گرفته شده اند.در صنعت نفت 
شود. بر  به جراحاتي كه به واسطه فعاليتهاي مرتبط با كار رخ مي دهد، اطالق مي :1جراحات ناشي از كار

آن دسته از فعاليتهايي است كه تحت كنترل مديريتي  2اساس تعاريف بين المللي فعاليتهاي مرتبط با كار
هت جسازمان است يا مي توانسته تحت كنترل مديريتي سازمان باشد. لذا كارشناسان ايمني و بررسي حوادث 

ثبت هرگونه حادثه با توجه به شرح وقوع آن و بر اساس تعريف فوق بايد مشخص نمايند كه آيا اين حادثه 
  يا خير. ناشي از كار بوده است

                                                            
: Injuries occurring in the course of work related activities.Injuries Work Related 1  

(Shell  Work Related Activities: those activities which management controls are, or should have been, in place. 2

Performance monitoring and reporting manual)   
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مواردي كه فاقد شدت الزم جهت  ):MTC:Medical Treatment Caseحادثه منجر به درمان كلينيكي(

طبقه بندي به عنوان فوت، از دست رفتن روز كاري و يا محدوديت شغلي بوده اما شدت آنها به اندازه اي است 
 كه نياز به اقدامات پزشكي دارد. 

ــي از فعاليتهاي  ):RWC:Restricted Work Caseموارد منجر به محدوديت كار( ــيب ناشـ هر گونه آسـ
ساعت) قادر به انجام كار معمول خود  24مرتبط با كار كه سبب مي شود فرد مصدوم در روز بعد از حادثه (

نباشد. در اين حالت فرد به كار بازگشته ولي به صورت موقت در يك كار سبك تر انجام وظيفه مي نمايد يا 
ــورت پاره  ــته ولي وظايف وقت همان كار قبلي را انجام ميبه ص دهد يا به كار تمام وقت معمول خود بازگش

  سبكتري را انجام مي دهد.
هر نوع صدمه شغلي ناشي از فعاليتهاي مرتبط  ):PTD:Permanent Total Disabilityناتواني كلي دائمي(

شود ( براي مثال قطع يكي از اندام ها، با كار كه منجر به از دست رفتن دائمي يك يا چند توانايي شاغل 
 صدمه مغزي دائمي، از دست دادن بينايي).

هر نوع صدمه شغلي ناشي از فعاليتهاي  ):PPD: Permanent Partial Disabilityناتواني جزئي دائمي (
(براي  شودثر از يك يا چند عضو فرد حادثه ديده ؤمرتبط با كار كه منجر به ايجاد عملكرد ناقص در استفاده م

  مثال حادثه منجر به كاهش بينايي يا شنوايي شود).

هرگونه آسيب ناشي از  :)LWDC :Lost Work Day Case( موارد منجر به روزهاي كاري از دست رفته
حضور  قادر به ،كه در نتيجه آن فرد آسيب ديده پس از وقوع حادثه )فوتموارد غير از (فعاليتهاي مرتبط با كار 

تعطيل بودن احتمالي اين روزها مانع از محاسبه آن نخواهد ( در محل كار و انجام وظايف حرفه اي خود نباشد
  .)شد

مواد ماده، حتي كنترل نشده  هرگونه انتشار برنامه ريزي و ): RPSE 1(  1رده  3ايمني فرايندي رخدادهاي
يندي به آسيسات فراز تجهيزات و تأ، هواي فشرده و ... )  2OCغيرسمي و غيرقابل اشتعال ( بخار، نيتروژن، 

  :شودزير  پيامدهايحداقل يكي از منجر به  كهمحيط 

  يروزهاي از دست رفته كاري حداقل يك نفر از پرسنل شركتي، پيمانكارمنجر به  سبب فوت و يا 
 يا زيرمجموعه آنها شود.

                                                            
3 Process Safety Event 
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  شود.ير افراد ذينفعان و يا ساو يا فوت  مراكز درمانياعزام به  

  .اعالم عمومي تخليه اضطراري و تجمع در محل ايمن شود 

  يا بيشتر گردد. هزار دالر 100سبب حريق يا انفجار با خسارت مستقيم 

 هرگونه تخليه فشار تجهيزات به محيط از طريق PRD 4   كه سبب حداقل يكي از رخدادهاي زير
 گردد :

o بر روي سطح 5بارش مواد.  
o  ايمن. ناتخليه به محل 

o  فردي مخصوص شرايط اضطراري. حفاظت تجهيزاتاز استفاده 

o  .(مانند بستن جاده) سبب اقدامات حفاظتي عمومي 

o هرگونه انتشار غيرعادي از PRD 1(پيوست ا بيش از موارد مندرج در جدول مقدار برابر ي با (
 باشد. در مدت زمان يك ساعت )2(پيوست  API RP 754, 2016استاندارد   Annex Fو 

o جدول در كه مقدار آن برابر يا بيش از موارد مندرج از هر منبع هرگونه انتشار مواد به محيط 
در مدت زمان  )2پيوست (مندرج در  API RP 754, 2016استاندارد   Annex Fو)  1(پيوست 

 يك ساعت باشد.

برخورد يك خودرو  موتوري (وقايع مرتبط با وسايل نقليه : )C -MVC6سايل نقليه (فاجعه آميز و تصادف
از  نفر يكحداقل موانع، واژگوني آن يا ديگر عوامل احتمالي) كه منجر به فوت سايربه ديگر وسايل نقليه يا 

  گردد.كاركنان (شركتي يا پيمانكاري) يا ساير افراد و ذينفعان 

 وعبارت است از آب غيرشور شامل آب شرب، آب لوله كشي، آب مورد استفاده در كشاورزي و ...  آب تازه:
سازي روي آن انجام شده و به مصرف  همچنين آن بخش از آب برداشت شده از دريا كه عمليات شيرين

   .رسدمي

ي، دريا و درياچه، حجم آب تازه گرفته شده از منابع آب (شامل آب سطحي، آب زيرزمين برداشت آب تازه:
  و منابع تامين آب شهري و صنعتي) براي انواع مصارف.رواناب جمع آوري شده 

  :لحاظ شود) E1,E2,E3(شاخصهاي تازهشاخصهاي آب  همحاسبنبايد در موارد زير تبصره: 

                                                            
4 Pressure Relief Device 
5 Rainout 
6 Motor Vehicle Crashes 
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  آب كولينگ يكبارگذر(Once-Through Cooling Water)  كه بدون تغيير به همان منبع قبلي يا

  شود.يك محيط آبي ديگر در همان حوضه برگردانده مي
 هاي نفت.آب همراه ناشي از عمليات اكتشاف و توليد در چاه  
 .آب تامين شده از تاسيسات ديگر كه قبال توسط آن تاسيسات گزارش شده باشد  
  هدف تامين آب، جمع آوري نشده باشد). سيالب / رواناب تخليه شده از تاسيسات (كه قبال با 

  
كه در حين عمليات  (formation water, flow back water, condensation water)كليه آبهايي  آب همراه:

 شود.استخراج ماده هيدروكربني از چاه خارج مي

صنعتي كه با هيدروكربن يا ساير مواد و عناصر  سيساتتأآب توليدي در فرآيندهاي  پساب فرآيندي:
  شيميايي در تماس بوده يا آلوده به آن باشد.

  پساب توليدي غيرفرايندي ناشي از فعاليتهاي كاركنان در اماكن متعدد. پساب بهداشتي:

ها، مورسراأمهمانسراها، منفر شاغل همزمان،  30سيسات و واحدهاي داراي كمتر از تأنكته: پساب توليدي در 
 و آوري فاضالب شهريهاي متصل به شبكه جمعها، ساختمانهاي اداري داخل شهرها و شهركساختمان

  دهي نيست.هاي مسكوني مشمول گزارششهرك منازل/

اين عبارت زماني به يك جريان اطالق مي شود كه جريان پساب تحت تصفيه (فارغ از انواع  تصفيه كامل:
يه كند) قرار گرفته و از نظر تخلبه مشخصات جريان پساب براي آن ضرورت پيدا مي روشهاي تصفيه كه بسته

به محيط مشكلي نداشته باشد. به عبارت ديگر جرياني است كه مشخصات كيفي آن در زمان تخليه به آبهاي 
تي ي حسطحي/ استفاده در كشاورزي/ تزريق به چاه جاذب منطبق بر استانداردهاي ملي باشد. چنانچه جريان

ترين روشهاي تصفيه را طي نموده ليكن به حدود استاندارد نرسيده باشد، حاكي از ناقص بودن عمليات پيشرفته
تصفيه بوده و مشمول اين تعريف نخواهد شد. از سوي ديگر، چنانچه مشخصات كيفي يك جريان توليد شده 

ليه به آبهاي سطحي/ استفاده دركشاورزي/ اي باشد كه فاقد آلودگي بوده و با استانداردهاي ملي تخبه گونه
تزريق به چاه جاذب انطباق داشته و نيازي به هيچ عمليات تصفيه جهت رسيدن به حدود فوق را نداشته باشد، 

  مشمول اين تعريف مي باشد.

، اين عبارت زماني به يك جريان اطالق مي شود كه "تصفيه كامل"با در نظر گرفتن تعريف  تصفيه ناقص:
آن جريان تصفيه نشده يا تحت تصفيه قرار گرفته ليكن حداقل يكي از پارامترهاي آن باالتر از حدود مجاز 
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استاندارد ملي براي تخليه به آبهاي سطحي/ استفاده در كشاورزي/ تزريق به چاه جاذب (بسته به نوع محيط 

  پذيرنده) باشد. 

 اصلح غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه شود مي گفته) فاضالب از غير( گاز و مايع جامد، مواد به ماند:پس
 عبارت). دپسمان مديريت قانون تعريف مطابق( شود مي تلقي زائد توليدكننده نظر از و بوده انسان فعاليت از

 صورتي در صرفا مايع يا شكل گازي مواد و باشند جامد شكل داراي كه است پسماندهايي شامل پسماند
 ايه آالينده مثال عنوان به. بگيرد خود به جامد شكل و گرفته قرار ظرف داخل كه شود مي محسوب پسماند
 طي توليدي Off Spec محصوالت همچنين. گرفت نخواهد قرار پسماند تعريف در دودكش از خروجي

 فعاليتهاي از ناشي آلوده خاك دفع. گيرد نمي قرار پسماند تعريف در نيز توليدي فرآيندهاي
decommissioning احياء و )remediation (هاينك مگر آيد حساب به پسماند مقادير مجموع جزء بايستي نيز 

)، E11,E10,E9,E8در محاسبه شاخصهاي پسماند ( .شود ءاحيا محوطه همان در يا درجا صورت به خاك
 عاليتف به مربوط پسماندهاي كليه ديگر عبارت به. شود گزارش بايد فوق تعريف مشمول پسماندهاي تمامي
 بندي قهطب و پسماند تعريف. شود گزارش بايد نيز پيمانكاران فعاليتهاي از ناشي پسماندهاي شامل شركت

   .باشد مي پدافندغيرعامل و HSE كل اداره سوي از ابالغي راهنماهاي مطابق آن

            سميت،( خطرناكي خواص از يكي حداقل كه شود مي گفته پسماندي به :خطرناك پسماندهاي
 خيصتش نحوه خصوص در بيشتر اطالعات. باشد داشته را) اشتعال/ انفجار  قابليت خورندگي، زايي، واكنش
  .است شده ارائه) MOP-HSED-Gl-302( پسماند كدگذاري و بندي طبقه راهنماي در خطرناك، پسماند

ها و هاي اداري داخل شهرها و شهركها، ساختمانتوليدي در مهمانسراها، مامورسرانكته: انواع پسماندهاي 
  دهي نيست.هاي مسكوني مشمول گزارششهرك منازل/

ه، گازوئيل و يا نفت كور ،هاي نفتي نظير بنزينشامل نفت خام، ميعانات گازي، فرآورده مواد هيدروكربني:
هاي حفاري پايه روغني  هاي روانكاري، سيال، انواع قير و آسفالت، نفتا، روغن MTBEمواد آروماتيك، گريس، 

  و غيره. 

هاي حفاري پايه آبي و ساير مواد شيميايي شامل مواد شيميايي، آب همراه، سيال مواد غيرهيدروكربني:
هاي ثر نظير دانهانظير متانول، انواع اسيد، خاك فسفاته، آمونياك و غيره. ريزش (تخليه) مواد جامد بي
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پالستيكي، گوگرد جامد، سولفات باريم، خاك بنتونيت و همچنين پسابهاي تصفيه شده يا نشده در تعريف 

  گيرد.ريزش قرار نمي

عبارت است از خطوط لوله، مخازن، ظروف و ... كه جهت نگهداري، جابجايي و يا ذخيره سازي  محفظه اوليه:
  گيرد. ار ميمواد طراحي شده و مورد استفاده قر

از  براي جلوگيري عبارت است از يك حفاظ/ مانع غير قابل نفوذ و نشت ناپذير كه مشخصاً محفظه ثانويه:
شود كه از آن جمله تماس و نفوذ مواد ريزش كرده با محيط زيست اطراف طراحي شده و به كار گرفته مي

سيته دانبا  اتيلنيهاي پليو يا رسي، پوششمي توان به ديواره اطراف مخازن (دايك)، ديواره و پوشش بتني 
اشاره نمود. خاكريزها نمي تواند به عنوان منبع ثانويه تلقي شود مگر اينكه به صورت مهندسي  (HDPE)باال 

  طراحي و احداث شده و از عبور مواد به محيط اطراف جلوگيري نمايد.

يرنفتي مايع شكل ناشي از عمليات صنعت نفت هر گونه رهاسازي ناخواسته مواد نفتي و يا غ ):Spillريزش (
) محفظه ثانويه 2) محفظه اوليه و (1به محيط پيرامون. ريزش به محيط زيست مشتمل بر دو بخش ريزش از (

  مي باشد. 

 :كيلوگرم از محفظه اوليه. اين عبارت شامل كل  150هرگونه ريزش مواد با مقدار باالي  ريزش اوليه
  باشد.ريزشهاي صورت گرفته از محفظه اوليه، صرفنظر از عمليات بازيابي مواد ريزش كرده مي

 :كيلوگرم از محفظه ثانويه. اين ريزش كه وارد  150هرگونه ريزش مواد با مقدار باالي  ريزش ثانويه
شود بايد بسته به منبعي كه وارد آن مي شود بصورت جداگانه يط زيست (خاك يا آب سطحي) ميمح

سيسات هاي ناشي از تأليه ريزشها و نشتينظر اين شاخص ك همچنين ريزشهاي مد گزارش شود.
  گيرد.روزميني و زيرزميني را در برمي
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  اتاقدام .6

  يند و بازه زماني ارسال گزارشآفر 6-1
و پدافند  HSEعملكرد گزارش تواتر ارسال نشان داده شده است. ) 1تجميع گزارشات در شكل (جريان تهيه و 

زمان بندي و مفاد شاخصهاي هر گزارش به مي باشد. ساليانه  ، شش ماهه وصورت سه ماهه سهبه غيرعامل 
  ارائه شده است. 1تفكيك زماني در جدول شماره 
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  و پدافند غيرعاملHSEزمان بندي و مفاد ارائه گزارش شاخصهاي عملكردي -1جدول شماره

  محتوا زمان ارسال گزارش ه گزارش دهيباز نوع گزارش

  سه ماهه
 هاي و بخش 2و درج شاخص هاي عملكرد مطابق جدول شمارهمحاسبه   / سال جاري30/4حداكثر تا تاريخ   / همان سال31/3لغايت  گزارش/ سال 1/1  سه ماهه اول

  / سال جاري30/10حداكثر تا تاريخ   / همان سال30/9لغايت  گزارش/ سال 1/7  سه ماهه سوم  در فرم گزارش سه ماهه. 6-6لغايت  6-2

  / سال جاري30/7حداكثر تا تاريخ   / همان سال31/6لغايت  گزارش/ سال 1/1  شش ماهه اول  شش ماهه

به  2 شــمارهمحاســبه و درج شــاخص هاي عملكرد مطابق جدول   -1
ــده در بخش در فرم  6 -6لغايت  2-6 هاي تفكيك بخش بندي ذكر شـ

  گزارش شش ماهه.
دستورالعمل  1-6موضوع بند  شش ماهه اول، مهمحوادث  كليشرح  -2

در فرم گزارش   به تفكيك محل وقوع MOP-HSED-In-229(1)شماره 
  شش ماهه.

  / سال بعد31/2حداكثر تا تاريخ   گزارش / سال30/12لغايت  گزارش/ سال 1/1  ساالنه

بخش و  2محاسـبه و درج شاخص هاي عملكرد مطابق جدول شماره  -1
  در فرم گزارش ساليانه.  6 -6لغايت  6-2
دستورالعمل  1-6موضوع بند ،دوممهم شش ماهه حوادث  كليشـرح  -2

در فرم گزارش   تفكيك محل وقوع به MOP-HSED-In-229(1)شماره
  ساليانه.

ــال گزارشو پروژه هاي بارز نامه ها / براقدامات -3 در فرم گزارش  در سـ
  ساليانه.
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مديريت  براي شده نيعيت زماني هاي بازه در را خود عملكردي گزارشات بايست ويژه مي مناطق در مسـتقر  شـركتهاي  :1 تبصـره 
HSE  امور نمايند. سازمان منطقه ويژه مربوطه ارسال  همزمان به شركت/ و اصلي هاي شـركتHSE /منطقه ويژه سازمان  شركت

ــركتهاي مســتقر در منطقه گزارشــات   پدافند و HSE كل ادارهشــركت اصــلي مربوطه و  HSEبه مديريت  تجميع ورا  ذيربطش
اين اقدام به مفهوم حذف شـاخصهاي عملكردي شركتهاي مستقر در مناطق ويژه از گزارش   .دنمايمي  ارسـال  نفت وزارت غيرعامل

   .استمذكور شركت اصلي مربوطه نمي باشد بلكه عالوه بر رويه 

 مجزا در گزارش عملكرد شركتسرفصل گزارشات عملكردي شركتهاي واگذار شده به بخش غيردولتي نيز بايد به صورت  :2 تبصره
  اصلي و سازمان/ شركت منطقه ويژه درج گردد.

  و پدافند غيرعاملHSEشاخصهاي عملكردي:2جدول شماره

 شاخص  حيطه
سه 
 ماهه

شش 
  ماهه

 يكساله

  حيطه مشترك

T1  تعداد دوره هاي آموزشي HSEو پدافند غيرعامل    √  √  
T2  ساعات آموزشHSEو پدافند غيرعامل    √  √  
T3  سرانه آموزش HSEو پدافند غيرعامل    √  √  
T4 ساعات كاركرد در دوره گزارش  √  √  √  

  ايمني

S1  شده تلف زمان به منجر جراحات نرخ (LTIF)  √  √  √  
S2  فوت به منجر حوادثنرخ (FAR)  √  √  √  
S3   فوت به منجر داديرو وعيش نرخ(FIR)  √  √  √  
S4  ساعت ونيليم كي يازا به ثبت قابل جراحات نرخ (TRIR)  √  √  √  
S5  وارد فوتم تعداد  √  √  √  
S6   تلف شده ( يكار يجراحات منجر به روزهاتعدادLTI(  √  √  √  
S7   1(فرآيندي رده يك ايمني  رخدادهاينرخPSER(   √  √  
S8 ) نرخ تصادفات فاجعه آميز وسايل نقليهMVC-Rate C(    √  √  

مهندسي 
  بهداشت

H1  بنزن در مواجهه غيرمجاز با  كاركنان تعداد      √  
H2  در مواجهه غيرمجاز با  كاركنانتعدادS2H      √  

H3  صدا در مواجهه غيرمجاز با  كاركنانتعداد     √  

H4  تنش گرماييدر مواجهه غيرمجاز با  كاركنانتعداد     √  

H5  بلندكردن دستي بار در مواجهه غيرمجاز با  كاركنانتعداد     √  

H6 كنترلي انجام اقدامات از قبل آورزيان تمامي عوامل با مجاز  غير مواجهات تعداد      √  

H7 كنترلي اقداماتانجام  از بعد آورزيان تمامي عوامل با  مجاز غير مواجهات تعداد      √  

H8  درصد كاركنان داراي كار مناسب      √  
H9  شغلي(مشروط) محدوديت داراي كاركنان درصد      √  
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  و پدافند غيرعاملHSEشاخصهاي عملكردي:2جدول شماره

 شاخص  حيطه
سه 
 ماهه

شش 
  ماهه

 يكساله

H10  نامناسب كار داراي كاركنان درصد      √  
H11  شغلي هايبيماري تكرار ضريب (OIFR)      √  
H12  تعداد كاركنان معاينه شده      √  

  
  
  
  

  حيط زيستم
  
  
  
  
  

E1 برداشت شده از آبهاي زيرزميني مقدار آب     √  

E2  مقدار آب برداشت شده از آبهاي سطحي      √  

E3  دريافتي از شبكه و تاسيسات عمومي يا صنعتي متمركز مقدار آب      √  

E4  مقدار هيدروكربن تخليه شده به محيط     √  

E5  مقدار بار آلي تخليه شده به محيط      √  

E6   شده به محيطمقدار بار آلودگي تخليه      √  

E7  حجم انواع پسابها      √  

E8  مقدار پسماندهاي خطرناك توليد شده      √  

E9  پسماندهاي غيرخطرناك توليد شده مقدار      √  

E10  مقدار پسماندهاي خطرناك بازيافت شده      √  

E11  مقدار پسماندهاي غيرخطرناك بازيافت شده      √  

E12  مواد ريزش      √  

E13   فلرينگمقدار      √  

E14  ايمقدار انتشار گازهاي گلخانه      √  

E15  مقدار انتشار اكسيدهاي گوگرد      √  

E16  مقدار انتشار اكسيدهاي نيتروژن      √  

E17  مقدار انتشار تركيبات آلي فرار      √  

E18  ميزان فضاي سبز      √  

E19 ميزان عوارض آاليندگي      √  

E20 سيستمهاي پايش لحظه اي      √  

پدافند غير عامل 
  و مديريت بحران

D1   تعداد تمرينات/ مانورهاي پدافند غير عامل  √  √  √  
D2  تعداد تمرينات/ مانورهاي مديريت شرايط اضطراري  √  √  √  
D3  غيرعامل و مديريت شرايط اضطراريداد جلسات ستادي/ مديريتي پدافند تع  √  √  √  

D4 
غيرعامل و مديريت درصدكل بودجه جذب شده به پيش بيني شده طرحهاي پدافند 

 شرايط اضطراري
√  √  √  
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  :پدافند غيرعاملو  HSE حوزه مشتركشاخصهاي عملكردي  6-2
  )T1( و پدافند غيرعاملHSE تعداد دوره هاي آموزشي  6-2-1

  كل دوره هاي آموزشيتعداد HSE گزارش در دورهبرگزار شده  و پدافند غيرعامل.  

  .در دوره گزارش و پدافند غيرعامل HSE: مجموع دوره هاي آموزشي برگزار شده در زمينه  روش محاسبه

  اين شاخص بايد در بخش هاي زير محاسبه و گزارش گردد: بخش بندي:

  و پدافند غيرعامل HSEبرگزار شده دوره هاي آموزشي كل تعداد  -1

 برگزار شده براي كاركنان شركتي غيرعاملو پدافند  HSEتعداد دوره هاي آموزشي  -2

 يبرگزار شده براي كاركنان پيمانكار و پدافند غيرعامل HSEتعداد دوره هاي آموزشي  -3

  HSEحوزه مشترك در  تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده  -4

  مهندسي بهداشتدر حوزه تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده  -5

  ايمني و آتش نشانيدر حوزه تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده  -6

  محيط زيستدر حوزه تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده  -7

  و مديريت شرايط اضطراري پدافند غيرعاملدر حوزه تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده  -8

  )T2( و پدافند غيرعامل HSEساعات آموزش  6-2-2
 آموزشي مجموع ساعات دوره هاي HSE  برگزار شدهو پدافند غيرعامل.   

  .برگزار شده در بازه گزارشو پدافند غيرعامل  HSEساعات دوره هاي آموزشي  مجموع:  روش محاسبه

  اين شاخص بايد در بخش هاي زير محاسبه و گزارش گردد: بخش بندي:

 برگزار شده براي كل كاركنان  و پدافند غيرعامل HSEمجموع ساعات دوره هاي آموزشي  -1

 برگزار شده براي كاركنان شركتي و پدافند غيرعامل HSEمجموع ساعات دوره هاي آموزشي  -2

 يبرگزار شده براي كاركنان پيمانكار و پدافند غيرعامل HSEمجموع ساعات دوره هاي آموزشي  -3

ساعته  16دوره آموزشي  2ساعته در حيطه ايمني براي  پيمانكار، 8دوره آموزشي  X ، 3سال  ماهه اول 6 در يك شركت در مثال:
مجموع  شركتي اجرا شده است،  كاركنان ساعته در حيطه محيط زيست براي 8دوره آموزشي  1 در حيطه مهندسي بهداشت و

  محاسبه نمائيد. به تفكيكو پيمانكار شركتي براي كل ،   راو پدافند غيرعامل در بازه گزارش  HSEساعات آموزشي 
  و پدافند غيرعامل براي كل   HSEمجموع ساعات آموزشي  =3×2+8×1+16×8=64
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   شركتيو پدافند غيرعامل براي   HSEمجموع ساعات آموزشي  =2×1+16×8=40
  و پدافند غيرعامل براي  پيمانكار  HSEمجموع ساعات آموزشي  =3×8=24

  
  )T3( غيرعاملو پدافند  HSEسرانه آموزش  6-2-3

 نفر ساعت آموزش  HSE  بر تعداد كل كاركنانتقسيم شده  برگزارو پدافند غيرعامل.  

تقسيم بر تعداد كل در بازه گزارش  و پدافند غير عامل HSEساعت آموزش -نفرمجموع :  روش محاسبه
  .)( براساس بخش بندي محاسبه شاخص كاركنان

  محاسبه و گزارش گردد:اين شاخص بايد در بخش هاي زير  بخش بندي:
  .براي كل كاركنان و پدافند غيرعامل HSEسرانه آموزش  -1

 .براي كاركنان شركتي و پدافند غيرعامل HSEسرانه آموزش  -2

 ي.براي كاركنان پيمانكار و پدافند غيرعامل HSEسرانه آموزش  -3

  )T4( ساعات كاري  6-2-4
 بوده و در محاسبه  شش ماهه، ساليانه) مورد نظر(سه ماهه،  گزارشدر بازه  كاركنان ساعات مفيد كاركرد

شاخص هاي عملكردي حيطه هاي تخصصي كه بر اساس ساعات كار كاركنان مي باشد مبناي محاسبات 
 قرار مي گيرد.  

ت ساعشامل  كاركرد كاركنانحضور و غياب يا سوابق زماني سيستم اين داده بر اساس خروجي  روش محاسبه:
به محاس نيز مي شود و جمعه كاري/ تعطيل كاري ت و غيبت ها)  كه شامل اضافه كاريكاري مفيد (بجز تعطيال

    مي شود.

روزكار كه ) صورت مي گيرد براي هر فرد onshoreبراي فعاليتهايي كه در خشكي ( ساعات كاري به طور ميانگين
 12) بر مبناي Offshoreساعت در سال و براي فعاليتهاي دريايي ( 2000حدود ساعت در روز كار ميكند،  8

تا  1600بين  محاسبه نمود. ميانگين ساعات كار در يكسال عموماًمي توان ساعت كاري به ازاي هر روز حضور 
  ساعت به ازاي هر فرد و وابسته به نسبت كار / استراحت مي باشد.  2300

  اين شاخص بايد براي موارد زير محاسبه و گزارش گردد: بخش بندي:

  .ركرد كاركنانكل كاساعات  -1

 .شركتي كاركنانساعات كاري  -2
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  ي.پيمانكار كاركنانساعات كاري  -٣

 ./ طرحهاي توسعه اي شركتهاكاركنان ساعات كاري  -4

  .شركتهاي توليديكاركنان ساعات كاري  -5

 ساير شركتها (توزيع و بازرگاني، عمليات غير صنعتي، پشتيباني و ... )كاركنان ساعات كاري  -6

  مهندسي بهداشتشاخصهاي عملكردي  6-3
  )H1( بنزن با غيرمجاز مواجهه در كاركنان تعداد 6-3-1

  حدود مجاز آخرين ويرايش اساس  آور بنزن (بردر مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان كاركنانتعداد
  درمان و آموزش پزشكي) ،مواجهه شغلي مصوب وزارت بهداشت

  روش محاسبه : 

از حد مجاز بيش  ،آورزيانعوامل گيري اندازه، در بنزن آورزيانكه ميزان مواجهه آنها با عامل  كاركنانيتعداد 
  .اندشدهبرآورد 

  هاي زير محاسبه و گزارش گردد:شاخص بايد در بخش: اين بخش بندي

  آور بنزنتعداد كل كاركنان در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان -1
 آور بنزنو قراردادي) در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان تعداد كاركنان شركتي (رسمي -2

 بنزنآور در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان يتعداد كاركنان پيمانكار -3

  )S2H )2H با غيرمجاز مواجهه در كاركنان تعداد 2-3-6
 آور در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان كاركنان تعدادS 2H ) مجاز حدوداخرين ويرايش  بر اساس 

   .)پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت مصوب شغلي مواجهه

  روش محاسبه : 

آور، بيش از حد مجاز برآورد گيري عوامل زيان، در اندازهS2Hآور كه ميزان مواجهه آنها با عامل زيان كاركنانتعداد 
  اند.شده

  و گزارش گردد:زير محاسبه هاي بخشاين شاخص بايد در بخش بندي: 

   S2H آورزيانتعداد كل كاركنان در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل  -1
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  S2H آورزيانتعداد كاركنان شركتي (رسمي و قراردادي) در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل  -2

  S2H آورزياندر مواجهه بيش از حد مجاز با عامل  يتعداد كاركنان پيمانكار -3

  )(H3 صدا با غيرمجاز مواجهه در كاركنان تعداد 6-3-3
  حدود مجاز آخرين ويرايش آور صدا (بر اساس در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان كاركنانتعداد

   .مواجهه شغلي مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي)

 روش محاسبه : 

آور، بيش از حد مجاز برآورد گيري عوامل زياناندازهآور صدا، در ي كه ميزان مواجهه آنها با عامل زيانكاركنانتعداد 
  اند.شده

  هاي زير محاسبه و گزارش گردد:اين شاخص بايد در بخشبخش بندي: 

  آور صداتعداد كل كاركنان در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان -1
 آور صدازيانتعداد كاركنان شركتي (رسمي و قراردادي) در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل  -2

 آور صدادر مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان يتعداد كاركنان پيمانكار -3

  )H4( گرمايي تنش با غيرمجاز مواجهه در كاركنان تعداد 6-3-4
  حدودآخرين ويرايش آور تنش گرمايي (بر اساس در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان كاركنانتعداد 

  درمان و آموزش پزشكي).  ،وزارت بهداشتمجاز مواجهه شغلي مصوب 

  روش محاسبه : 

آور، بيش از حد گيري عوامل زيانآور تنش گرمايي، در اندازهي كه ميزان مواجهه آنها با عامل زيانكاركنانتعداد 
  اند.مجاز برآورد شده

  هاي زير محاسبه و گزارش گردد:اين شاخص بايد در بخش بخش بندي:

  آور تنش گرمايير مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيانتعداد كل كاركنان د -1
 آور تنش گرماييكاركنان شركتي (رسمي و قراردادي) در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيانتعداد  -2

  آور تنش گرماييتعداد كاركنان پيمانكار در مواجهه بيش از حد مجاز با عامل زيان -3
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  )H5( بار دستي بلندكردن با غيرمجاز مواجهه در كاركنان تعداد 6-3-5
  حدود مجاز آخرين ويرايش در مواجهه بيش از حد مجاز با بلندكردن دستي بار (بر اساس  كاركنانتعداد

  مواجهه شغلي مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي). 

  روش محاسبه : 

ش آور، بيگيري عوامل زيان، در اندازهبار دستي بلندكردنآور ي كه ميزان مواجهه آنها با عامل زيانكاركنانتعداد 
  اند.از حد مجاز برآورد شده

  زير محاسبه و گزارش گردد:هاي بخشاين شاخص بايد در بخش بندي: 

  آور بلند كردن دستي بارجهه بيش از حد مجاز با عامل زيانتعداد كل كاركنان در موا -1
آور بلند كردن از حد مجاز با عامل زيان جهه بيشتعداد كاركنان شركتي (رسمي و قراردادي) در موا -2

 دستي بار

 آور بلند كردن دستي بارجهه بيش از حد مجاز با عامل زياندر موا يتعداد كاركنان پيمانكار -3

  (H6) كنترلي اتاقدامانجام  از قبل آورزيان  املوعتمامي  با  مجازغير  مواجهات تعداد 6-3-6

 محيط كار قبل از انجام اقدامات كنترلي (بر اساس  آورزيان عواملتمامي  تعداد مواجهات غيرمجاز با
  درمان و آموزش پزشكي).  ،حدود مجاز مواجهه شغلي مصوب وزارت بهداشتآخرين ويرايش 

  روش محاسبه : 

  .كنترلي اتقبل از انجام اقدامبا تمامي عوامل زيان آور محيط كار  تعداد مواجهات غير مجاز 

  : هاي زير محاسبه و گزارش گردددر بخش: اين شاخص بايد بخش بندي

 محيط كار قبل از انجام اقدامات كنترلي. آورزيانعوامل تمامي با  غيرمجاز مواجهات  كل تعداد -1

محيط كار قبل از  آورزيانعوامل تمامي با كاركنان شركتي (رسمي و قراردادي) مواجهات غيرمجاز تعداد  -2
 انجام اقدامات كنترلي.

محيط كار قبل از انجام اقدامات  آورزيانعوامل تمامي با كاركنان پيمانكار مواجهات غيرمجاز عداد ت -3
  كنترلي.
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  (H7) كنترلي انجام اقدامات از بعد آورزيان عواملتمامي  با  مجاز غير مواجهات تعداد 6-3-7

 آخرينمحيط كار بعد از انجام اقدامات كنترلي (بر اساس  آورزيان تمامي عوامل تعداد مواجهات غيرمجاز با 
  درمان و آموزش پزشكي).  ،حدود مجاز مواجهه شغلي مصوب وزارت بهداشتويرايش 

  روش محاسبه : 

  از انجام اقدامات كنترلي. بعدبا تمامي عوامل زيان آور محيط كار  تعداد مواجهات غير مجاز

  : زير محاسبه و گزارش گرددهاي بخشدر : اين شاخص بايد بخش بندي

 از انجام اقدامات كنترلي. بعدمحيط كار  آورزيانعوامل تمامي با  غيرمجاز مواجهات  كل تعداد 

  بعدمحيط كار  آورزيانعوامل تمامي با كاركنان شركتي (رسمي و قراردادي) مواجهات غيرمجاز تعداد 
 از انجام اقدامات كنترلي.

 از انجام اقدامات  بعدمحيط كار  آورزيانعوامل تمامي با  يكاركنان پيمانكارمواجهات غيرمجاز عداد ت
  كنترلي.

 )H8( درصد كاركنان داراي كار مناسب 6-3-8

 اند.درصد كاركناني كه بر اساس نتايج معاينات شغلي داراي كار مناسب تشخيص داده شده  

قادر به انجام ايمن وظيفه محوله شاغل ، فرديكار مناسب به مفهوم آن است كه با توجه به توانايي جسمي و رواني 
 كند.ايجاد نمي ذينفعان و ساير افراد ،همكاران ،بوده و با انجام آن ريسك غير قابل قبولي براي خود

 روش محاسبه : 

ضرب  ،بر تعداد كل كاركنان معاينه شدهتقسيم  دوره اي ايناتمع براساس نتايجتعداد كاركنان داراي كار مناسب 
  .100در 

درصد		داراي	كار	مناسب	درمعاينات	دوره	اي
تعداد		داراي	كار	مناسب
تعداد	كل		معاينه	شده

100 

  هاي زير محاسبه و گزارش گردد:اين شاخص بايد در بخش بخش بندي:

 درصد كل كاركنان داراي كار مناسب  -1
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 داراي كار مناسب )قراردادي و رسمي(درصد كاركنان شركتي  -2

 داراي كار مناسب يدرصد كاركنان پيمانكار -3

  )H9( (مشروط)درصد كاركنان داراي محدوديت شغلي 6-3-9
  درصد كاركناني كه بر اساس نتايج معاينات شغلي داراي محدوديت شغلي (مشروط) تشخيص داده

  اند.شده

  روش محاسبه : 

ان كاركنكل بر تعداد اي تقسيم دورهاساس نتايج معاينات  (مشروط) بر كاركنان داراي محدوديت شغليتعداد 
  .100، ضرب در معاينه شده

درصد		داراي	محدويت	شغلي
تعداد		داراي	محدويت	شغلي	

تعداد	كل		معاينه	شده
100 

  هاي زير محاسبه و گزارش گردد:اين شاخص بايد در بخش بخش بندي:

 كاركنان داراي محدوديت شغلي درصد كل -1

 داراي محدوديت شغلي(رسمي و قراردادي) درصد كاركنان شركتي  -2

  داراي محدوديت شغلي يدرصد كاركنان پيمانكار -3

 )H10(درصد كاركنان داراي كار نامناسب 6-3-10

 اند.درصد كاركناني كه بر اساس نتايج معاينات شغلي داراي كار نامناسب تشخيص داده شده  

نامناسب به اين مفهوم است كه فرد بدليل دارا بودن يك محدوديت عملكردي قادر به انجام ايمن وظيفه كار 
  ايجاد كند. ساير افرادهمكاران يا  ،ريسك غيرقابل قبولي براي خود ،محوله نبوده و ممكن است با انجام آن

  روش محاسبه : 

ضرب در  ،بر تعداد كاركنان معاينه شدهاي تقسيم دورهت معاينا بر اساس نتايجتعداد كاركنان داراي كار نامناسب 
100.  

درصد		داراي	كار	نامناسب	درمعاينات	دوره	اي
تعداد		داراي	كار	نامناسب
تعداد	كل		معاينه	شده

100 
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  هاي زير محاسبه و گزارش گردد:اين شاخص بايد در بخش بخش بندي:

 درصد كل  داراي كار نامناسب  -1

 داراي كار نامناسب(رسمي و قراردادي) درصد كاركنان شركتي  -2

 داراي كار نامناسب  يدرصد كاركنان پيمانكار -3

   )OIFR7( )H11 (شغليهاي ضريب تكرار بيماري 6-3-11
 ضريب تكرار بيماري هاي شغلي به ازاي يك ميليون ساعت كاري  

  :روش محاسبه 

= ضريب تكرار بيماري هاي شغلي 
مجموع بيماري هاي شغلي در يك دوره معين

در همان دوره كاركردمجموع ساعات 
× 106 

  هاي زير محاسبه و گزارش گردد:اين شاخص بايد در بخش بخش بندي:

 ضريب تكرار بيماريهاي شغلي براي كل كاركنان  -1

 (رسمي و قراردادي) ضريب تكرار بيماريهاي شغلي براي كاركنان شركتي -2

  يبيماريهاي شغلي براي كاركنان پيمانكارضريب تكرار  -3
جايگزين دو شاخص  OIFRهاي شغلي است. شاخص منظور از بيماريهاي شغلي، كليه اختالالت و بيماريتوجه: 

TROIF8و TLOIF9 شده  860610112هاي سالمت كاركنان صنعت نفت به شماره موجود در راهنماي شاخص
  است.

بايست به تفكيك نوع بيماري و محل كار مربوط به بيماريهاي ناشي از كار مي: كليه شاخص هاي سالمت 3 تبصره
  در شاغلين صنعت گزارش شود.

 هايابالغيه آخرين ويرايش الزامات و ،روش اجراييمورد نظر اين  ليه اطالعاتتكميل ك : مالك عمل در4 تبصره

  باشد.وزارت نفت ميو پدافند غيرعامل  HSEاداره كل 

                                                            
7 Occupational Illness Frequency Rate 
8 Total Recordable Occupational Illness Frequency 
9 Total Lost Time Occupational Illness Frequency 
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  )H12( تعداد كاركنان معاينه شده 6-3-12
 اند.ساله) معاينه شدهتعداد كاركناني كه در دوره زماني مشخص (يك  

 (متولي معاينات كه از مراكز طب صنعتياي دورهاين داده بر اساس گزارشات نتايج معاينات روش محاسبه: 
  .شودميبهداشت تهيه مهندسي ، توسط واحد شودمياي) دريافت دوره

  زير محاسبه و گزارش گردد:هاي بخشاين شاخص بايد در  بندي:بخش 

 تعداد كل كاركنان معاينه شده -1

 معاينه شده (رسمي و قراردادي) تعداد كاركنان شركتي -2

 معاينه شده يتعداد كاركنان پيمانكار -3

  شاخصهاي ايمني 6-4
  )Lost Time Injury Frequency: LTIF ()S1 ( :جراحات منجر به زمان تلف شده تكرار 6-4-1

 فوت ناشي از حوادث مرتبط با كار و كاري روزهاي رفتن دست از به منجر تعداد جراحات )LTI (ازاي به 

   باشد. مي كاري ساعت ميليون يك

  روش محاسبه : 

تعداد	
	ساعات	كاري	در	همان	مدت

106 

  اين شاخص بايد براي موارد زير محاسبه و گزارش گردد: :بخش بندي

 ) LTIFجراحات منجر به زمان تلف شده ( تكرار -1

 شركتي كاركنانبراي ) LTIF(جراحات منجر به زمان تلف شده  تكرار -2

  يپيمانكاركاركنان براي  ) LTIF(جراحات منجر به زمان تلف شده  تكرار -3

 شركتهاي/ طرحهاي توسعه ايكاركنان براي ) LTIF(جراحات منجر به زمان تلف شده  تكرار -4

 شركتهاي توليدي كاركنان براي ) LTIF(جراحات منجر به زمان تلف شده  تكرار -5

ساير شركتها (توزيع و بازرگاني، عمليات كاركنان براي ) LTIF(جراحات منجر به زمان تلف شده  تكرار -6
 غير صنعتي ، پشتيباني و ... )
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  )S2( (Fatal Accident Rate : FAR) نرخ حوادث منجر به فوت 6-4-2

 كاري  ساعت يكصد ميليون ازاي به معين مدت يك ناشي از حوادث مرتبط با كار در موارد فوت تعداد
 باشد. مي

  

  روش محاسبه :

تعداد	مواردفوت	در	مدت	معين
	ساعات	كاري	در	همان	مدت

108 

  اين شاخص بايد براي موارد زير محاسبه و گزارش گردد: :بخش بندي

 ) FARكل حوادث منجر به فوت ( نرخ -1

 ) براي  شركتيFARحوادث منجر به فوت ( نرخ -2

 ) براي  پيمانكار FARحوادث منجر به فوت ( نرخ -3

 )  براي شركتهاي/ طرحهاي توسعه ايFARحوادث منجر به فوت ( نرخ -4

  ) براي شركتهاي توليديFARحوادث منجر به فوت ( نرخ -٥

 ي، عمليات غير صنعتي، پشتيبانيبراي ساير شركتها (توزيع و بازرگان )FARحوادث منجر به فوت ( نرخ -6
 و ... )

   )Fatal Incident Rate : FIR( )S3( منجر به فوت رويدادهاي نرخ شيوع 6-4-3
  ين در يك مدت مع ناشي از فعاليتهاي مرتبط با كار ) يا بيشتر(يك مورد  منجر به فوت رويدادهايتعداد

  .ميليون ساعت كاري مي باشديكصد به ازاي 

  روش محاسبه :

تعداد	حوادث	منجر	به	فوت
	ساعات	كاري	در	همان	مدت

108 

  اين شاخص بايد براي موارد زير محاسبه و گزارش گردد: :بخش بندي

 ) FIRمنجر به فوت ( رويدادهايشيوع كل نرخ  -1
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 شركتي كاركنان) FIRمنجر به فوت ( رويدادهايشيوع  نرخ -2

 پيمانكار  كاركنان) FIRمنجر به فوت ( رويدادهايشيوع  نرخ -3

 شركتهاي/ طرحهاي توسعه اي كاركنان)  FIRمنجر به فوت ( رويدادهايشيوع  نرخ -4

 شركتهاي توليدي  كاركنان) FIRمنجر به فوت ( رويدادهايشيوع  نرخ -5

(توزيع و بازرگاني، عمليات غير صنعتي  ساير شركتها كاركنان )FIRمنجر به فوت ( رويدادهايشيوع  نرخ -6
 ، پشتيباني و ... )

  مثال:
فوت رخ داده است، در مورد  8 سه مورد حادثه منجر به فوت اتفاق افتاده است كه در اثر آنها Xدر يك شركت پااليش نفت در سال 

  را محاسبه نمائيد.  FIRو  FARباشد، ضريب  1450000صورتيكه تعداد كل ساعات كاري كاركنان در همان سال برابر با 
8

1450000
108

551 

3
1450000

108
206 

  
 )Total Recordable Incident Rate: TRIR(ثبت به ازاي يك ميليون ساعت نرخ جراحات قابل 6-4-4
)S4(  

  شامل جمع موارد قابل ثبتكل جراحات تعداد) LTI,MTC,RWC(  به ازاي يك ميليون ساعت كاري
  .مي باشد

  روش محاسبه :

	ساعات	كاري
106

 

  اين شاخص بايد براي موارد زير محاسبه و گزارش گردد: :بخش بندي

 ) TRIRكل جراحات قابل ثبت ( نرخ -1

 شركتي كاركنان )TRIR(جراحات قابل ثبت  نرخ -2

 پيمانكار  كاركنان )TRIR(جراحات قابل ثبت نرخ  -3

 شركتهاي/ طرحهاي توسعه اي كاركنان )TRIR(جراحات قابل ثبت نرخ  -4
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 شركتهاي توليدي  كاركنان )TRIR(جراحات قابل ثبت نرخ  -5

(توزيع و بازرگاني، عمليات غير صنعتي، پشتيباني  ساير شركتها كاركنان )TRIR(جراحات قابل ثبت  نرخ -6
 و... )

  )S5( تعداد موارد فوت  6-4-5
 تعداد موارد فوت در اثر بيماري يا جراحت ناشي از حوادث مرتبط با كار  

  مجموع موارد فوت بر اثر حوادث مرتبط با كار  :روش محاسبه 

  اين شاخص بايد براي موارد زير محاسبه و گزارش گردد: :بخش بندي

 تعداد كل موارد فوت -1

 شركتي كاركنانفوت  موارد تعداد -2

 پيمانكار  كاركنانفوت  موارد تعداد -3

 شركتهاي/ طرحهاي توسعه ايكاركنان فوت  موارد تعداد -4

 شركتهاي توليدي فوت كاركنان  موارد تعداد -5

 ساير شركتها (توزيع و بازرگاني، عمليات غير صنعتي، پشتيباني و ... )كاركنان فوت  موارد تعداد -6

  )LTI Lost Time Injury :( )S6تعداد جراحات منجر به روزهاي كاري تلف شده ( 6-4-6
 جزئي دائمي ناشي  دائمي و ناتوان كننده كلي ناتوان كننده مجموع موارد فوت، از دست رفتن روز كاري

  از فعاليتهاي مرتبط با كار مي باشد.

  روش محاسبه: 

LTI   = LWDC  + PPD+PTD موارد فوت+    

  اين شاخص بايد براي موارد زير محاسبه و گزارش گردد: بخش بندي:

  LTI  تعداد كل -1

 شركتي كاركنان LTIتعداد  -2

  يپيمانكاركاركنان  LTIتعداد  -3

 شركتهاي/ طرحهاي توسعه ايكاركنان  LTIتعداد  -4

 شركتهاي توليدي  كاركنان LTIتعداد  -5



  

 روش اجرايي گزارش عملكرد ايمني، بهداشت، محيط زيست و پدافند غيرعامل
 58از 28صفحه

رعا  ند ت وپدا ط ز ی،  ت، ا ھدا ل   MOP-HSED-Pr-002(3)  لاداره 
  

 ساير شركتها (توزيع و بازرگاني، عمليات غير صنعتي ، پشتيباني و ... ) كاركنان LTIتعداد  -6

 

  )1PSER (  )7S(   1رده  10ينديآفرايمني  رخدادهاينرخ  6-4-7
  به ازاي يك ميليون ساعت كاريدر مدت زمان معين  يكيندي رده آايمني فر رخدادهايكل تعداد     

  .مي باشد

  روش محاسبه :

	PSER1	
تعداد	حوادث	ايمني	فرايندي	رده	يك

	ساعات	كاري
106

 

 

  اين شاخص بايد براي موارد زير محاسبه و گزارش گردد: :بخش بندي

 كل شركت)  1PSER(  1فرايندي رده ايمني   رخدادهاينرخ -1

 خشكيدر  دولتي شركتهاي توليدي )1PSER( 1فرايندي رده  رخدادهاينرخ -2

 خشكيدر شركتهاي توليدي خصوصي ) 1PSER( 1فرايندي رده  رخدادهاينرخ -3

 و فراساحل خشكيدر شركتهاي حفاري  )1PSER( 1فرايندي رده  رخدادهاينرخ -4

 شركتهاي دولتي فرا ساحلي) 1PSER( 1فرايندي رده  رخدادهاينرخ -5

 شركتهاي خصوصي فراساحلي) 1PSER( 1فرايندي رده  رخدادهاينرخ -6

  
  )CRate -MVC ()S8 11سايل نقليه (فاجعه آميز و نرخ تصادفات 6-4-8

  ا ساير ي يكي از پرسنلحداقل فوت منجر به ناشي از فعاليتهاي مرتبط با كار كه خودرويي  تصادفاتتعداد
  .اشدمي ب كيلومتر كاركرد خودروهاميليون يك معين به ازاي  زمان در مدت افراد مرتبط با صحنه تصادف

 ،قالب يك قرارداد، وظيفه حمل و نقل پرسنل يا درو  بوده مالكيت شركتكه در كليه وسايل نقليه :  5تبصره 
مشمول  ( مانند پيمان خودروهاي استيجاري، اياب و ذهاب، حمل و نقل و ...) بر عهده دارندو تجهيزات را  كاال

                                                            
10 Process Safety Event Rate 
11 Motor Vehicle Crashes Rate 
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حوادث مربوط به تانكرهاي حمل فرآورده هاي نفتي ( نفتكش،  دامنه گزارش دهي اين شاخص مي باشند.
 د.ننمي باش در اين بخش نياز به ارائه گزارشگازكش و... ) 

  روش محاسبه :

MVC R 	C	
تعداد	تصادفات	خودرويي	منجر		به	فوت	

	كيلومتر	كاركرد	خودروها
106 

  اين شاخص بايد در بخش هاي زير محاسبه و گزارش گردد: :بخش بندي

 نرخ كل تصادفات فاجعه آميز وسايل نقليه -1

 نرخ كل تصادفات فاجعه آميز وسايل نقليه شركتها/ طرحهاي توسعه اي-2

 نرخ كل تصادفات فاجعه آميز وسايل نقليه شركتهاي توليدي -3

 شركتها (توزيع و بازرگاني، عمليات غيرصنعتي، پشتيباني و ...)فات فاجعه آميز وسايل نقليه سايرنرخ كل تصاد-4

  زيست شاخصهاي محيط 6-5

  
  )E1( شاخص مقدار آب برداشت شده از آب هاي زيرزميني 6-5-1

 (چاه عميق ، نيمه عميق) مقدار آب برداشت شده از منابع آب زير زميني  

  متر مكعبگيري: واحد اندازه

  صورتحساب اداره آب، ظرفيت پمپاژ ضرب در زمان پمپاژ يا برآوردهاي فرآيندي روش محاسبه:
  
  )E2( شاخص مقدار آب برداشت شده از آبهاي سطحي  6-5-2

 دريا، درياچه و .. ) مقدار آب برداشت شده از آبهاي سطحي (رودخانه ،  

  متر مكعبگيري: واحد اندازه

  صورتحساب اداره آب، ظرفيت پمپاژ ضرب در زمان پمپاژ يا برآوردهاي فرآيندي روش محاسبه:
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  )E3( شاخص مقدار آب دريافتي از شبكه و تاسيسات عمومي يا صنعتي متمركز 6-5-3

 .حجم كل آب تازه/ بخار كه از شبكه و تاسيسات عمومي يا صنعتي متمركز برداشت شده است  

  متر مكعب واحد اندازه گيري: 

مين كننده آب. با توجه به جرم حجمي آب كه حدود يك ورتحساب آب/ بخار صادره از سوي تأص محاسبه: روش
   و برحسب مترمكعب گزارش  يكديگر جمع شدهاست، مقادير آب (برحسب مترمكعب) و بخار (برحسب تن) با 

  مي شود.

  اين شاخص بايد در بخش هاي زير محاسبه و گزارش گردد: بخش بندي :

 بخار دريافتي از شبكه و تاسيسات عمومي  مقدار آب/كل  -1

 بخار دريافتي از  شبكه و تاسيسات صنعتي متمركز كل مقدار آب/ -2

 

 )E4( شاخص مقدار هيدروكربن تخليه شده به محيط  6-5-4

  عبارت است از ميزان كل هيدروكربن تخليه شده از تاسيسات صنعت نفت به محيط صرفنظر از اينكه اين
تحت شرايط استاندارد صورت گرفته يا خير. منظور از هيدروكربن در اين شاخص، مقدار روغن و تخليه 
  مي باشد. 12چربي

  كيلوگرم  واحد:

و شدت جريان  (HC)دهي اين پارامتر الزم است غلظت هيدروكربن گيري و گزارشبراي اندازه روش محاسبه:
جريان (مثال روزانه) و غلظت هيدروكربن نمونه (روزانه)،  گيري شود. با در دست داشتن مقادير دبيپساب اندازه

). در 1توان از حاصلضرب اين دو به دست آورد (رابطه هيدروكربن تخليه شده طي هر بازه زماني (روزانه) را مي
عدد براي طول سال)، ميزان  365ادامه با جمع كردن مقادير هيدروكربن تخليه شده در هر بازه زماني (مثال 

  وكربن تخليه شده در بازه زماني بيشتر (ساالنه) به دست خواهد آمد.هيدر

 (kg HC/Y)مقدار هيدروكربن تخليه شده ،=  i * Ci Q(Σ*  3-10 (i=1 to 365) , (  )1رابطه (

  در اين رابطه: 

                                                            
١٢ Oil and Grease 
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 i Q=  ،شدت جريان پساب در زمان اندازه گيري/d3m  

 i C = ، غلظت هيدروكربن در جريان تخليه شونده به محيطmg/l   

چنانچه تاسيساتي داراي بيش از يك جريان تخليه شونده به محيط باشد، ميزان تخليه از هر جريان بر اساس 
روش فوق به دست آمده و از تجميع مقادير تخليه شده از هر جريان، ميزان كل هيدروكربن تخليه شده از تاسيسات 

المللي صورت پذيرد. هاي استاندارد   بينگيري غلظت هيدروكربن بايد بر اساس روشخواهد آمد. اندازهبه دست 
  گيري مستقيم يا برآوردهاي مهندسي دقيق تعيين شود.ميزان دبي جريان نيز بايد از طريق اندازه

  شود.) در محاسبه اين شاخص لحاظ نمي E12ها (شاخص تبصره: مقادير گزارش شده به عنوان شاخص ريزش

  

  )E5( شاخص مقدار بار آلي تخليه شده به محيط 6-5-5
  عبارت است از ميزان كل بار آلي تخليه شده از تاسيسات صنعت نفت به محيط فارغ از اينكه اين تخليه

  تحت شرايط استاندارد صورت گرفته يا خير. 

  كيلوگرم  واحد:

استفاده نمود.  TOCيا  COD  ،BODهايي نظير ميزان بار آلي مي توان از شاخص براي انعكاسروش محاسبه : 
، وجود تجهيزات سنجش، سهولت و هزينه نسبي  CODليكن بنا به داليلي نظير عموميت و فراگير بودن سنجش 

وي ديگر براي گزارش اين شاخص در نظر گرفته شده است. از س CODكمتر و سرعت باالتر اندازه گيري، پارامتر 
د. با در گيري شوگيري شدت جريان نيز نياز بوده و الزم است اين پارامتر نيز  اندازهبراي محاسبه بار آلي به اندازه

نمونه (روزانه) مي توان بار آلي تخليه شده طي هر  CODدست داشتن مقادير دبي جريان (مثال روزانه) و غلظت 
). در ادامه با جمع كردن مقادير بارآلي تخليه 2بازه زماني (روزانه) را از حاصلضرب اين دو به دست آورد (رابطه 

ه بعدد براي طول سال)، ميزان بار آلي تخليه شده در بازه زماني بيشتر (ساالنه)  365شده در هر بازه زماني (مثال 
  دست خواهد آمد.

  (kg COD/Y)مقدار بار آلي تخليه شده ، =  i * Ci Q(Σ * 3-10 ( (i=1 to 365)    ,  )2رابطه (

  در اين رابطه: 

 i Q=  ،شدت جريان پساب در زمان اندازه گيري/d3m  
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 i C=  غلظت پارامترCOD  ،در جريان تخليه شوندهmg/l  

تخليه شونده به محيط باشد، ميزان تخليه از هر جريان بر اساس چنانچه تاسيساتي داراي بيش از يك جريان 
روش فوق محاسبه و از تجميع مقادير تخليه شده از هر جريان، ميزان كل بار آلي تخليه شده از تاسيسات به دست 

  خواهد آمد.

از  يان نيز بايدالمللي صورت پذيرد. ميزان دبي جربايد بر اساس روشهاي استاندارد بين CODگيري غلظت اندازه
  گيري مستقيم يا برآوردهاي مهندسي دقيق تعيين شود.طريق اندازه

  شود.) در محاسبه اين شاخص لحاظ نمي E12(شاخص  ها تبصره: مقادير گزارش شده به عنوان شاخص ريزش

  

  )E6( شاخص مقدار بار آلودگي تخليه شده به محيط 6-5-6
  تخليه شده از تاسيسات صنعت نفت به محيط در شرايط غير استاندارد. عبارت است از ميزان بار آلي  

  كيلوگرم  واحد:

باشد با اين تفاوت كه ميزان مي 2گيري اين پارامتر مشابه رابطه شماره نحوه محاسبه و اندازه روش محاسبه :
COD  مورد نظر اين پارامتر تنها به بخشي ازCOD ستاندارد بوده و به محيط داللت دارد كه باالتر از مقادير ا

). به عبارت ديگر ميزان تخطي از مقادير استاندارد به عنوان آلودگي در نظر گرفته شده 3تخليه شده است (رابطه 
  است. 

 (kg COD/Y)مقدار بار آلودگي تخليه شده ، = StandardC – i* (C iQ Σ * 3-10(  (i=1 to 365) ,  )3رابطه (

  در اين رابطه: 

 i Q=  ،شدت جريان پساب در زمان اندازه گيري/d3m  

 i C=  غلظت پارامترCOD  ،در جريان تخليه شونده به محيطmg/l   

 standardC=  غلظت پارامترCOD  مطابق استانداردهاي ملي. در حال حاضر مقدار متوسط آن براي آبهاي سطحي
و  60،  60استفاده در كشاورزي به ترتيب برابر شود)، چاه جاذب و (كه دريا و درياچه نيز جزو آن محسوب مي

مي باشد.  (mg/l)ميليگرم بر ليتر  200و  100،  100اي برابر و به صورت لحظه (mg/l)گرم بر ليتر ميلي 200
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الزم به ذكر است، چنانچه تاسيساتي داراي سيستم پايش لحظه اي پساب باشد، بايد از مقادير ثبت شده توسط 
گرم بر ليتر) استفاده شود، ميلي 200و  60،  60از مقادير متوسط ( standardCفاده نموده و براي اين سيستمها است

  ميليگرم بر ليتر) استفاده كند.  200و  100،  100اي استاندارد (در غير اين صورت از مقادير لحظه

ه از هر جريان بر اساس چنانچه تاسيساتي داراي بيش از يك جريان تخليه شونده به محيط باشد، ميزان تخلي
مطالب فوق به دست آمده و از تجميع مقادير تخليه شده از هر جريان، ميزان كل بار آلودگي تخليه شده از 

  تاسيسات به دست خواهد آمد.

المللي صورت پذيرد. ميزان دبي جريان نيز بايد از بايد بر اساس روشهاي استاندارد بين CODگيري غلظت اندازه
  گيري مستقيم يا برآوردهاي مهندسي دقيق تعيين شود.هطريق انداز

  

 )E7( هاشاخص حجم انواع پساب 6-5-7

 هاي مديريت آن. هاي توليد شده توسط تاسيسات و روشعبارت است از ميزان انواع پساب  

  مترمكعب واحد:

مستقيم، حاصلضرب ظرفيت گيري هايي نظير اندازهاز روشبا استفاده ميزان دبي جريان بايد : روش محاسبه 
توان از حاصلضرب پمپاژ در زمان پمپاژ يا برآوردهاي مهندسي/ فرآيندي دقيق تعيين شود. ميزان آب همراه را مي

با هدف  كل حجم توليدي از چاه در درصد آب همراه سيال داخل مخزن نيز محاسبه كرد. حجم آبي كه مجدداً
  ز حاصلضرب ظرفيت پمپاژ در زمان پمپاژ محاسبه شود.شود، امديريت آب/ مخزن به چاه تزريق مي

چنانچه تاسيساتي داراي بيش از يك جريان تخليه شونده از هر نوع جريان به محيط باشد، ميزان تخليه از هر نوع 
) 3( شماره نوع به دست خواهد آمد. اطالعات استخراج شده در جدولجريان از مجموع هريك از جريانات هم 

  د. شوآورده مي
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  ) : مقادير، حدود تصفيه و روشهاي مديريت انواع جريانهاي مايع تاسيسات3جدول (

 

  )E8( شاخص مقدار پسماندهاي خطرناك توليد شده  6-5-8
 ها و پسماندهايي كه به جرم پسماندهاي خطرناك توليد شده توسط تاسيسات. بايد تمامي مواد، باقيمانده

  است: گيري و گزارش شود. اين مواد شامل موارد زير، اندازهبندي شدهعنوان پسماند خطرناك طبقه

  تمامي پسماندهاي خطرناكي كه در تاسيسات توليد شده و به منظور فروش، دفع يا تصفيه از تاسيسات
 خارج شود.

  نام جريان

)1 (
مقدار 
  توليدي

)3(m  

)2( 

  *حدود تصفيه

)3(  

  m)3(نحوه دفع نهايي انواع جريانها 

تصفيه كامل (تا حدود 
استاندارد ملي) يا عدم 

نياز به تصفيه براي 
استفاده يا روش دفع 

  m)3(موردنظر، 

تصفيه 
ناقص يا 

عدم 
تصفيه، 

)3(m  

تخليه به
تاسيسات 
عمومي 

شهري يا 
صنعتي 
 **متمركز

ارسال به 
حوضچه 
  تبخير

تزريق 
مجدد به 

چاه 
  (مخزن)

استفاده 
براي 
  آبياري

ساير 
روشهاي 
استفاده 
  مجدد

تخليه 
به 

آبهاي 
 سطحي

تخليه 
به چاه 
  جاذب

                      آب همراه

                      پساب فرآيندي

                      پساب بهداشتي

                      بلودان آب كولينگ

                      آب كولينگ يكبارگذر

پساب سيستمهاي 
                      شيرين سازي آب

ها (با ذكر ساير جريان
                      نام جريان)

                      مجموع

  ) برابر باشد.3) و همچنين مجموع مقادير ذيل ستون (2) با مجموع مقادير ذيل ستون (1در اين جدول بايد مقادير ستون ( نكته:
نده نمنظور از تاسيسات عمومي همان تاسيسات شهري يا عمومي مربوط به مناطق ويژه و منظور از تاسيسات صنعتي متمركز تاسيساتي است كه تامين ك **

مي كند نبايد  فيهباشد. لذا چنانچه يك واحد صنعتي پساب خود را  راساً در تصفيه خانه متعلق به خود تصيوتيليتي واحدهاي صنعتي (منجمله تصفيه پساب) مي
) را تكميل نمايد. ليكن اگر تمام يا بخش از پساب توليد شده توسط واحد صنعتي به تصفيه خانه شهر همجوار يا تصفيه 2اين ستون را تكميل كند بلكه بايد ستون (

  ) نيز تكميل شود.3ل ستون () ، ستون مزبور (بخش او2خانه متمركز (نظير پتروشيمي فجر و مبين) ارسال شود، بايد عالوه بر ستون (
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 شود نظير دفن در لندفيل و چاههاي عميق.تمامي پسماندهاي خطرناكي كه در سايت دفع مي 

 سوخت سوزاندهكند نظير پسماندهايي كه به عنوان موادي كه در سايت مراحل تصفيه را طي مي             
 شود، خاك احياء شده در محوطه يا به صورت درجا.ميتصفيه مي شود، خاك يا لجني كه در زمين 

 ندي بهاي خطرناك ناشي از عمليات تصفيه در محوطه سايت كه به عنوان پسماند  طبقهتمامي باقيمانده
 .فاضالبخانه شود. نظير خاكستر پسماندسوز و لجن بيولوژيكي تصفيه

 .پسماندهايي كه به طور موقت به منظور عمليات تصفيه يا دفع نهايي نگهداري شود 

  باشد:موارد زير جزو شمول اين شاخص نمي

 .آب همراه توليدي ناشي از نفت و گاز كه دوباره به زمين تزريق مي شود 

 پسماندهاي غير خطرناك 

  كيلوگرمواحد: 

(فرم گزارش دهي فرآيند  MOP -HSED -Fo-302) فرم شماره 6مجموع اعداد ستون شماره (روش محاسبه: 
 H)، حرف 2) مشروط به آنكه كد خطر متناظر با آن اعداد در ستون شماره (HSEمديريت پسماند در سيستم 

  (خطرناك) باشد.

  )E9( شاخص مقدار پسماندهاي غيرخطرناك توليد شده 6-5-9
  جرم پسماندهاي غيرخطرناك توليد شده توسط تاسيسات (براي كسب اطالع بيشتر به تعريف پسماند خطرناك

ها و پسماندهايي مراجعه نماييد). فقط مواد، باقيمانده MOP-HSED-Gl-302مندرج در راهنماي شماره 
 گيري و گزارش شود.اند اندازهبندي شدهكه به عنوان پسماند غيرخطرناك طبقه

  اين مواد شامل موارد زير است: 

 .تمامي پسماندهاي غيرخطرناكي كه به منظور فروش، دفع يا تصفيه از تاسيسات خارج شود 

 .تمامي پسماندهاي غيرخطرناكي كه در سايت دفع شود نظير دفن در لندفيل و چاههاي عميق 

 كند.مواد غيرخطرناكي كه در سايت ذخيره مي شود يا مراحل تصفيه را طي مي 

 هاي غيرخطرناك ناشي از عمليات تصفيه در محوطه سايت كه به عنوان پسماند طبقهتمامي باقيمانده-

 بندي شود.

  موارد زير گزارش نشود: در محاسبه شاخص، 

 پسماندهاي خطرناك 
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  كيلوگرمواحد: 

(فرم گزارش دهي فرآيند  MOP -HSED -Fo-302) فرم شماره 6مجموع اعداد ستون شماره ( روش محاسبه :
)، يكي از اعداد 2) مشروط به آنكه كد خطر متناظر با آن اعداد در ستون شماره (HSEمديريت پسماند در سيستم 

  (غير خطرناك) باشد. 3يا  2، 1

  )E10( شاخص مقدار پسماندهاي خطرناك بازيافت شده  6-5-10
  گيرد يا به عنوان ماده اوليه فروخته مجدد قرار مي جرم پسـماندهاي خطرناكي كه مورد بازگرداني يا استفاده

شـود. اين مواد به عنوان مواد اصـلي و نو فروخته نشده و به عنوان پسماند دفع نمي شود، بلكه مورد   مي
شـــود) يا براي گيرد (يعني به عنوان مواد خام در يك فرايند ديگر مصـــرف مياســـتفاده مجدد قرار مي

ــاز   ــودمند ديگر بازس ــارف س ــود. به عنوان نمونه ميي يا احيا ميمص ــت ش توان به بازگرداندن كاتاليس
هاي مصرفي، ها يا حاللمسـتعمل براي احياء مجدد يا بازيابي عناصـر ارزشـمند آن، يا اسـتفاده از روغن    

  هاي مستعمل و نظاير آن اشاره كرد.  باتري

  موارد زير نبايد گزارش شود: در محاسبه شاخص، 

  غيرخطرناكپسماندهاي 

 شود نه استفاده مجدد و بازيافت.پسماندهاي خطرناكي كه به منظور دفع ارسال مي 

   كيلوگرمواحد: 

(فرم گزارش  MOP -HSED -Fo-302) فرم شماره 8) و (7مجموع اعداد ستون هاي شماره (روش محاسبه : 
)، 2ا آن اعداد در ستون شماره () مشروط به آنكه كد خطر متناظر بHSEدهي فرآيند مديريت پسماند در سيستم 

  (خطرناك) باشد. Hحرف 

  )E11( شاخص مقدار پسماندهاي غيرخطرناك بازيافت شده  6-5-11
  جرم پسماندهاي غيرخطرناك كه مورد بازگرداني يا استفاده قرار مي گيرد يا به عنوان ماده اوليه فروخته

و به عنوان پسماند دفع نمي شود، بلكه مورد  شود. اين مواد به عنوان مواد اصلي و نو فروخته نشدهمي
 شود)، يا براي مصارفگيرد (يعني به عنوان مواد خام در يك فرايند ديگر مصرف مياستفاده مجدد قرار مي

توان به بازگرداندن يا استفاده از ضايعات فلزي، شود. به عنوان نمونه ميسودمند ديگر بازسازي يا احيا مي
پالستيك، شيشه و كاغذ مستعمل، فروش يا استفاده از كود كمپوست و نظاير آن  ها و پالت ها،بشكه

  اشاره كرد. 
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  موارد زير نبايد گزارش شود: در محاسبه شاخص، 

 پسماندهاي خطرناك 

 .موادي كه به منظور دفع از تاسيسات خارج شود نه استفاده مجدد و بازيافت 

   كيلوگرمواحد: 

دهي (فرم گزارش MOP-HSED-Fo-302) فرم شماره 8) و (7هاي شماره (مجموع اعداد ستون روش محاسبه:
)، يكي 2) مشروط به آنكه كد خطر متناظر با آن اعداد در ستون شماره (HSEفرآيند مديريت پسماند در سيستم 

  (غير خطرناك) باشد. 3يا  2، 1از اعداد 

  )E12( مواد شاخص ريزش 6-5-12
  

 محيط  بهكيلوگرم  150مواد به صورت ناخواسته و با مقدار بيش از  تخليه  

  گزارش شود. )4جدول (در  مندرجاطالعات مطابق  مقدار ريزشهاي اتفاق افتاده تعداد و : برآورد روش محاسبه

  ) : مقدار و تعداد دفعات ريزش مواد4جدول (

  

  محيط زيست)ريزش ثانويه (ريزش وارد شده به   ريزش اوليه (ريزش كل)

ماده 
 هيدروكربني

ماده 
غيرهيدروكربني

 ماده غيرهيدروكربني ماده هيدروكربني

واردشده به 
  آب سطحي

  وارد شده

  به خاك

  واردشده به

  آب سطحي

  وارد شده

  به خاك

مقدار ريزش 
 (برحسب كيلوگرم)

            

              تعداد دفعات ريزش 

بوده (مثل خط لوله انتقال فرآورده) و پس از ريزش هيچگونه عملياتي براي بازيابي مواد صورت  چنانچه يك محفظه اوليه فاقد محفظه ثانويه
نگيرد، بدين معني است كه كل ريزش وارد محيط زيست شده و لذا مقادير ريزش اوليه و ثانويه يكسان خواهد بود. ليكن چنانچه عملياتي 

  ليه شده به محيط زيست در بخش ريزش ثانويه درج مي شود.براي بازيابي مواد صورت گيرد، مقدار واقعي مواد تخ
چنانچه مواد ريزش كرده به محيط بطور همزمان وارد محيط آبي و خاك شود (نظير نشتي از خط لوله كه پس از گذر از خاك به رودخانه 

  شود)، كل ريزش به عنوان محيط آبي گزارش گردد.ريخته مي
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  )E13( شاخص مقدار فلرينگ 6-5-13
  ارسالي به فلر جهت امحاء . گازهايمجموع جرم  

شود (فلرينگ شامل گاز پرج (پاكسازي) و گازهايي كه براي سوختن كل گازهاي ارسالي به فلر را شامل مي دامنه :
  شود)رود نيز ميشمعك فلر بكار مي

  واحد : تن

 ازگ واقعي درصد تركيب و جريان ميزان گيرياندازه از طريق فلر به ارسالي هيدروكربنهاي جرم روش محاسبه:
گيري يادشده، ميزان فلرينگ از طريق برآوردهاي در صورت فقدان تجهيزات اندازه .شودمي محاسبه فلر به ارسالي

  مهندسي محاسبه مي شود. 

  )E14( ايشاخص مقدار انتشار گازهاي گلخانه 6-5-14
  ــامل جرم   جرم گـازهاي گلخانه ــيد كربن معادل كه شـ ــب دي اكسـ ــفر بر حسـ ــار يافته به اتمسـ   اي انتشـ

اكســيدكربن معادل انتشــار يافته ناشــي از احتراق، فلرينگ، ونتينگ و انتشــارات فرار خطوط لوله و  دي
باشـد. اين شـاخص هم انتشارات مستقيم (انتشارات داخل مجموعه) و   ريزي ميتجهيزات با/ بدون برنامه

گيرد. اين رات غيرمســتقيم (انتشــارات حاصــل از واردات انرژي از خارج مجموعه) را در بر ميهم انتشــا
 4CH  ،2COانتشـارات بايد به صورت جداگانه محاسبه و گزارش شود. در اين شاخص فعال فقط گازهاي  

  مدنظرمي باشد. O2Nو 

  اكسيدكربن معادلتن ديواحد : 

اكسيدكربن معادل، راهنماي محاسبه اي بر حسب ديانتشار گازهاي گلخانهبراي محاسبه مقدار روش محاسبه : 
  مبناي عمل قرار گيرد.   MOP-HSE-Gl-307اي به شمارة و گزارش دهي گازهاي گلخانه

  )E15( شاخص مقدار انتشار اكسيدهاي گوگرد 6-5-15
  جرمxSO  منتشر شده به اتمسفر. منظور ازxSO  باشد. اين اكسيد گوگرد مي مجموع دي اكسيد گوگرد و تري

(كراكينگ  FCC13گوگرد، احياء  انتشار ناشي از احتراق سوخت در منابع ثابت، فلر، بازيابي ،شاخص
  گيرد.كاتاليستي سيال) را در بر مي

                                                            
١٣ Fluidized Catalytic Cracking  
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  تنواحد: 

است.در   xSO جرم محاسبه براي قبول قابل حداقلي روش استاندارد انتشار ضرايب استفاده ازروش محاسبه : 
  از منابع انتشار مختلف آورده شده است. 2SOادامه نحوه محاسبه انتشار 

  2 انتشارSO از فلر   

 ترپارام چندين. شود محاسبه ارسال شده كه جهت سوزاندن به فلر حاوي گوگرد گاز جرم بدين منظور بايستي
 ازدهيب و گاز تركيب شده، فلر گاز جرم كه عبارتند از: است نياز مورد فلر از اتمسفريك انتشار سازي كمي جهت

از فلر  2SOباشد. ميزان انتشار  شده مي سوزانده و گاز )Purge( پاكسازي مقدار گاز فلر شده مشتمل بر گاز. فلر
  را مي توان از رابطه زير به دست آورد:

 

) ارائه شده است. چنانچه طراح يا سازنده فلر مقادير 5مقادير پيش فرض بازدهي فلر با توجه به نوع فلر در جدول (
  ) استفاده شود.5ديگري را براي بازدهي فلر ارائه نموده، از آن مقادير به جاي مقادير مندرج در جدول (

  نواع فلرهامقادير بازدهي احتراقي ا-5جدول

 فلر بازدهي نوع فلر

  98/0  فلرهاي زميني

  98/0  فلرهاي مرتفع (باالدست صنعت نفت)

  99/0 فلرهاي مرتفع (ساير)

 

  2 انتشارSO :ناشي از احتراق 

 آيد:ناشي از احتراق از رابطه زير به دست مي 2SOميزان انتشار 

 
در سوختجزء وزني گوگرد موجود × 2   = دي اكسيد گوگرد (تن)   جرم سوخت مصرفي (تن) × 

  2انتشارSO   ناشي از احياءFCC  : 

 توان از رابطه زير به دست آورد:را مي FCCاز احياء  2SOميزان انتشار 

اكسيد گوگرد (تن) ميزان دي × كارآيي فلر × جزء وزني گوگرد موجود در گاز × 2 =  گاز ارسالي به فلر (تن)جرم 
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 مقدار كك سوزانده شده (تن) × مقدار گوگرد موجود در كك(جزء وزني) × 2 = دي اكسيد گوگرد (تن) 

  آيد:زير به دست ميمقدار گوگرد موجود در كك از رابطه 

 
 گوگرد موجود در خوراك (جزء وزني) × R =مقدار گوگرد موجود در كك

 آيد.) به دست مي6از جدول( Rمقدار 

  برحسب انواع خوراكRمقادير-6جدول

 Rمقدار  نوع خوراك

  1/1  ناگهاني گازوئيل بخش خال يا تقطير

  2   خال هيدروژنه بخش گازوئيل

  8/1  هاباقيمانده

  Hydrotreated  1/3 هاي باقيمانده

 

  :گوگرد بازيابي فرايند از ناشي  2SO انتشار 1

 شود:مربوط به فرآيندهاي كالوس و كالوس + اسكات از رابطه زير محاسبه مي 2SOميزان انتشار 

64÷34 × (راندمان بازيابي – 1) × ميزان سولفيد هيدروژن خوراك ورودي (تن)   = مقدار دي اكسيد گوگرد (تن)   

  )E16( شاخص مقدار انتشار اكسيدهاي نيتروژن  6-5-16
  جرمxNO    .منتشر شده به اتمسفرxNO  نام عمومي براي اكسيد نيتريك و دي اكسيد نيتروژن است. اين

(كراكينگ  FCCگوگرد، احياء  شاخص كل انتشار ناشي از احتراق سوخت در منابع ثابت، فلر، بازيابي
  گيرد.را در بر مي )سيال كاتاليستي بستر

  تن: واحد

 .باشدمي xNO جرم محاسبه براي قبول قابل حداقلي روش استاندارد انتشار ضرايب استفاده از روش محاسبه :
 از منابع انتشار مختلف آورده شده است. XNOدر ادامه نحوه محاسبه ميزان انتشار 

 2 انتشارNO فلر از ناشي : 
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 :بخار تزريق بدون فلرهاي براي -1

 )تن(نيتروژن  اكسيد فلر = مقدار ديبازدهي× 0.0015×)تن(شدهفلرگاز جرم

o براي فلرهاي با تزريق بخار: 

  )تن(نيتروژن  اكسيد فلر = مقدار ديبازدهي× 0.0005×)تن(شدهفلرگاز جرم

 ) به دست مي آيد.6جدول ( فلر از  مقادير بازدهي

  2انتشارNO  :ناشي از احتراق 

  آيد:ها و واحدهاي شيميايي به صورت زير به دست ميها و بويلرهاي پااليشگاهميزان انتشار ناشي از كوره

درصد آن سوخت مايع باشد، ضريب  70و  درصد گاز 30به عنوان مثال چنانچه از كل سوخت مصرفي مقدار 
  آيد:انتشار به صورت زير به دست مي

= ضريب انتشار 0041/0 × 7/0  + 0009/0  = 00377/0  

  در ادامه، مقدار دي اكسيد نيتروژن منتشره (تن) برابر است با : 

 00377/0  ×سوخت مصرفي ( تن) 

  .) استفاده نماييد7براي ساير موارد از جدول ( 

  مقادير دي اكسيد نيتروژن منتشره از انواع تجهيزات -7جدول 

 دي اكسيد نيتروژن منتشره (تن) / سوخت(تن)  نوع تجهيزات

 6.7×10 -3  توربينهاي گازي

  9.4×10 -3  توربين هاي ديزلي

  7.6×10 -2  موتورهاي گازي

  7.0×10 -2  موتورهاي ديزلي

  3.1×10 -3 گرم كننده هاي گازي فرايند

  2.8×10 -3 هاي ديزليگرم كننده

)}  = مقدار دي اكسيد نيتروژن (تن)  0041/0 0009/0 +  (جزء وزني سوخت مايع در كل سوخت ×   {جرم سوخت (تن)}×{
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  2انتشارNO  ناشي از احياءFCC :  

در اين خصوص فقط دو پارامتر مورد نياز است كه عبارتند از: دماي بستر احيا بر حسب سانتي گراد و كل نيتروژن 
  موجود در خوراك.

 احتراق كامل: FCCبراي واحدهاي  -1

 
2) – 2680) + 117.1 (O – regen) + 1.65(Tfeed(ppmv) = 56 + (0.229N2NO 

  :درصد حجمي بوده و 5/2كمتر از  2Oدر اين رابطه ميزان غلظت 

، حجم ونيليم در قسمتبر حسب ) خشك براساس( دودكشخروجي  درموجود  دياكسا تروژنين غلظت =
)ppmv(  

 )ppmv(، حجم ونيليم در قسمتبر حسب  خوراك،موجود در ) ازت( تروژنين كل زانيم= 

    )گرادي سانت درجه(احيا،  بستري دما =

    ، %دودكشخروجي  درموجود  ژنياكس يحجم درصد=  

درصد در نظر گرفته  2.5درصد باشد، ميزان آن در محاسبات برابر  2.5خروجي دودكش بيش از  2Oميزان  اگر
  شود.مي

)6-10 ×(23 × 1C×(in ppmv as calculated above)  2emission(tonnes/yr) = NO 2NO 

  :كه

  اليس تربس ستييكاتال نگيكراك درشده  سوزانده) سال/ تن( يا گازوئيل كوره نفت) + سال/تن( ككمقدار  = 

 .باشد روز در تن چند از شتريب دينبا FCC احياء از ناشي دياكسا تروژنين انتشار: بزرگي درجه

  :جزئي احتراق FCC واحدهاي براي -2
 دياكس يد تقريبي، نيانگيم كي عنوان به. است نشده شناخته جزئي احتراق يواحدها يبرا يهمبستگ چيه
 براي بنابراين .است كامل احتراق واحدهاي انتشارات درصد 55 حدود ،جزئي احتراق واحدهاي از حاصل تروژنين

 نتيجه و شده استفاده باال رابطه از ،جزئي احتراق FCC واحدهاي از نيتروژن اكسيد دي انتشار ميزان محاسبه
  .شود ضرب 55/0 عدد در حاصله
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  )E17( فرار تركيبات آلي مقدار انتشار شاخص 6-5-17
  جرمVOC تمهايسيس فرار و انتشار تخليه، و بارگيري احتراق، ،)رهاسازي( ونت فلر، هاي منتشره به اتمسفر از 

(مانند  ها گروهي از تركيبات شامل هيدروكربنها، هيدروكربنهاي جايگزين VOC .فاضالب تصفيه
نيز  LPG) است كه در دماي محيط تبخير مي شود. MTBEمركاپتان) و هيدروكربنهاي اكسيژنه (مانند 

   رود.گيرد. متان و هيدروكربنهاي  هالوژنه جزو اين دسته به شمار نميها قرار مي VOCدر تعريف 

  تنواحد : 

است. در   VOCاستفاده از ضرايب انتشار استاندارد روش حداقلي قابل قبول براي محاسبه جرم  وش محاسبه :ر
 منتشره از منابع متعدد آورده شده و فعال گزارش همين منابع كافي است. VOCادامه نحوه محاسبه 

  انتشارVOC  :از فلر 

باشد. اين انتشارات از رابطه زير محاسبه مي هم فلر مشعل گاز و پاكسازي مقدار گازهاي فلر شده شامل گاز
  مي شود. 

 VOC(جرم گاز فلر شده بر حسب تن) = (تن)  ×) 1 –(كارآيي مشعل  ×در گاز مشعل)  VOC(محتواي 

  ) استفاده شود.8گاز فلر شده نامعلوم باشد از جدول ( VOCدر مواقعي كه محتوي 

  گاز فلر در بخشهاي مختلف VOCمقادير  -8جدول 

  گاز فلر VOCمقدار  نوع منبع هيدروكربن
 0.3  نفت و گاز همراه

 0.1  گاز غير همراه / پااليشگاههاي گاز

 0.64  و ميعانات گازي هاي نفت پااليشگاه

 0.8  واحدهاي شيميايي

  

  .ه است) ذكر شد5مقادير مربوط به بازدهي فلر در جدول (
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  14سازيانتشار ناشي از رها:  
  VOC(جرم گاز رها شده بر حسب تن) = (تن)  ×گاز رها شده)  VOC(محتواي 

  آيد.) به دست مي9گازهاي رها شده از جدول ( VOCمقادير پيش فرض محتوي 

  گاز رها شده در بخشهاي مختلف VOCمقادير پيش فرض محتواي  -9جدول 

  VOCمقدار   نوع گاز ونت
 0.3  گاز همراه

 0.1  / پااليشگاههاي گازگاز غير همراه 

  
  انتشارVOC  :ناشي از احتراق 

توان بر اساس سوخت مصرف شده در تجهيز و ضريب انتشار آن تجهيز به دست آورد. مقادير را مي VOCsانتشار 
شود از ضرايب ارائه شده توسط سازنده ) آورده شده است. ليكن توصيه مي10پيش فرض ضرايب انتشار در جدول (

  گيري استفاده شود.يا نتايج اندازهتجهيزات 
 (تن) VOCمقدار سوخت (تن) = مقدار  ×ضريب انتشار 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
١٤ VOCs Venting  
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  براي انواع تجهيزات VOCمقادير ضرايب انتشار  -10جدول 

  منتشر شده به ازاي هر تن سوخت VOCتن   نوع تجهيزات
  5.1× 10-5  توربين گازي

  7.0× 10-4  توربين ديزلي

  3.0× 10-3  موتور گازي

  1.9× 10-3  موتور ديزلي

Motor ships3-10 ×2.4  

  6.2× 10-4  گرمكن گازي

  2.8× 10-5  گرمكن ديزلي

  2.0× 10-4  بويلر گازي

  MW 5-10 ×2.8 39بويلر كوره يا گرمكن گازي بزرگتر از 

  MW  5-10 ×5.5 39بويلر كوره يا گرمكن گازي كوچكتر از 

Residual fuel oil utility boilers4-10 ×1.5  

 

  انتشارVOC سازي:ناشي از ذخيره 

  (تن) VOC(تن) = مقدار  throughput ×ضريب انتشار 

  ) ارائه شده است. 11مقادير پيش فرض ضرايب انتشار براي بخش اكتشاف و توليد در جدول (
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 از مخازن نفت خام VOCمقادير پيش فرض ضرايب انتشار  -11جدول 

  Tonnes VOC/tonne throughput  مخزن ذخيره نفت خام نوع

  1.12× 10-4  مخازن سقف ثابت

  2.0× 10-7  مخازن سقف شناور داخلي

  8.5× 10-7  مخازن سقف شناور خارجي

  است.  VOCدرصد  85درصد متان و  15: در ضرايب فوق، فرض شده است كه بخارات مخزن حاوي 1نكته 

بوده و لذا در اقطار ديگر الزم است ضريب  41.5m: ضريب سقف شناور خارجي مخزن بر اساس قطر 2نكته 
  تصحيح شود. D/41.5مربوطه از طريق حاصلضرب ضريب مندرج در جدول در نسبت 

 ) آورده شده است.12مقادير پيش فرض ضرايب انتشار از مخازن براي بخش پايين دستي نيز در جدول (

 از مخازن فرآورده هاي نفتي VOCمقادير پيش فرض ضرايب انتشار  -12جدول 

 Tonnes VOC/tonne  نوع مخزن ذخيره بنزين و نفتا
throughput  

  1.9× 10-3  مخازن سقف ثابت

  VRU 4-10 ×1.0مخازن سقف ثابت مجهز به 

  9.0× 10-5  مخازن سقف شناور

  2.0× 10-4  مخازن سقف ثابت داراي پوشش سقف شناور داخلي

  Retail 3-10 ×1.6مخازن ذخيره 

  2.7× 10-4  داراي برگشت بخار Retailمخازن ذخيره 

 است.  VOCدرصد  85درصد متان و  15: در ضرايب فوق، فرض شده است كه بخارات مخزن حاوي 1نكته 

 

  انتشارVOC اي و تانكر ريلي:ناشي از بارگيري كشتي، تانكر جاده 

 توان از رابطه زير محاسبه كرد:انتشارات را ميمقدار اين نوع 

  (تن) VOCمحصول بارگيري شده (تن) = مقدار  ×ضريب انتشار 
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) و مقادير پيش فرض ضرايب انتشار 13مقادير پيش فرض ضرايب انتشار مربوط به بارگيري نفت خام در جدول (
 ) ارائه شده است.14براي ساير بخشها نيز در جدول (

 عمليات بارگيري در باالدست VOCمقادير پيش فرض ضرايب انتشار  -13جدول 

  Tonnes VOC/tonne throughput  نوع عمليات بارگيري

  1.0× 10-4  و كشتي (barge)بطور متوسط براي كرجي 

  3.3× 10-4  واگن قطار / كاميون نفتكش

 است.  VOCدرصد  85درصد متان و  15: در ضرايب فوق، فرض شده است كه بخارات مخزن حاوي 1نكته 

 

 عمليات بارگيري در ساير بخشها VOCمقادير پيش فرض ضرايب انتشار  -14جدول 

  Tonnes VOC/tonne throughput نوع عمليات بارگيري

  نفت خام
 كنترل نشده  4-10  ×7.3 (Barge)كرجي 

 كنترل نشده  4.5× 10-4 كشتي

  بنزين

 كنترل نشده  4-10 ×4.2 (Barge)كرجي 

 كنترل نشده  3.2× 10-4 كشتي

 كنترل نشده  5.5× 10-4  اينفتكشهاي ريلي و جاده

 كنترل شده  3.0× 10-5 اي بارگيري از زيرنفتكشهاي جاده

  در نظر گرفته شود.kg/m 3750و بنزين برابرkg/m 3855: در صورت نياز، دانسيته نفت خام برابر1نكته 

  اين شاخص بايد در بخش هاي زير محاسبه و گزارش گردد: بخش بندي :

o فرار تركيبات آلي كل مقدار انتشار 

  انتشارVOC :از فرآيندها و سيستمهاي انتقال و تصفيه پساب 

ضرايب انتشار مورد استفاده در اين رابطه در جدول توان از رابطه زير محاسبه كرد. مقدار اين نوع انتشارات را مي
  ) آورده شده است.15(
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  (تن) VOCدبي جريان تصفيه شده (تن) = مقدار  ×ضريب انتشار 

 از سيستمهاي تصفيه پساب VOCضرايب انتشار  -15جدول 

  تن انتشار به ازاي تن پساب تصفيه شده نوع جداساز
  2.4× 10-5  مسقفجداساز و/يا بازيابي روغن از نوع 

  6.0× 10-4  جداساز و/يا بازيابي روغن از نوع روباز

 

از رابطه زير به  VOCsدر مورد مجاري انتقال پساب كه به طور پيوسته حاوي پساب روغني هستند، ميزان انتشار 
  آيد:دست مي

  (تن در سال) VOC(تن در سال) = مقدار  074/0 ×(تعداد محلهاي اتصال + تعداد كل منهولها) 

  )E18( شاخص ميزان فضاي سبز 6-5-18
 .ميزان كل انواع فضاهاي سبز ايجاد شده در داخل فنس تاسيسات يا خارج از آن  

 واحد : مترمربع و درصد 

ي هاي مهندسگيري مستقيم يا به كمك نقشهمساحت فضاي سبز ايجاد شده از طريق اندازه گيري:روش اندازه
آيد. محاسبه فضاي سبز، فارغ از نوع فضاي سبز و تراكم گياهان به كار رفته در فضاي سبز محاسبه و به دست مي

شود. همچنين ممكن است در محاسبه شده و تنها مساحت فضاي سبز موجود/ ايجاد شده محاسبه و گزارش مي
محاسبه  برخي از فضاهاي سبز دو نوع پوشش گياهي (نظير چمن و درخت) توامان ايجاد شده باشد كه در

شود. اطالعات مربوط به ايجاد و نگهداشت فضاي سبز در جدول شاخصهاي فضاي سبز فقط يك بار منظور مي
  ) درج و گزارش مي شود. 16(

  اين شاخص بايد در بخش هاي زير محاسبه و گزارش گردد: بخش بندي :

 (متر مربع) ميزان فضاي سبز -1

 نسبت فضاي سبز (درصد) -2
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  مربوط به ايجاد و نگهداشت فضاي سبزاطالعات  -16جدول 

  
  )E19( شاخص ميزان عوارض آاليندگي 6-5-19
  دهيقبل از دورة گزارشميزان كل عوارض آاليندگي پرداخت شده توسط شركت يا منطقه در طي سال دوم   

  ميليون ريال واحد:

با تجميع ميزان عوارض آاليندگي پرداخت شده در چهار دورة مالياتي سال دوم قبل از دورة  نحوة محاسبه:
  آيد.گزارش دهي، ميزان كل عوارض آاليندگي به دست مي

عوارض پرداخت شده در طي چهار در نظر گرفته شود، ميزان مجموع  1400مثال: چنانچه دورة گزارش دهي سال 
  در منطقه يا شركت به عنوان عدد شاخص (واحد: ميليون ريال) اعالم مي گردد. 1398دورة مالياتي سال 

  

مساحت تاسيسات 
)1(  

  (مترمربع)

مساحت فضاي سبز 
  )2(واگذار شده 
  (مترمربع)

مساحت فضاي سبز 
  )3(موجود 

  (مترمربع)

مساحت فضاي سبز 
  )4(ايجاد شده 
  (مترمربع)

نسبت مساحت فضاي سبز به 
  )5(مساحت تاسيسات 

  (درصد)
          
عبارت است از مساحت واحدهاي صنعتي/ غير صنعتي واحدهاي گزارش كننده. در محاسبه اين مقدار، مساحت تحت پوشش خطوط لوله  ) مساحت تاسيسات،1(

 داخل فنسها مدنظر   انتقال مواد اوليه/ فرآورده ها، وسعت ميادين نفت و گاز، ساختمانهاي اداري داخل شهرها و همچنين مهمانسراها و فضاهاي ورزشي/ فرهنگي 
 باشد.نمي

عبارت است از مقدار فضاي سبز ايجاد شده توسط تاسيسات كه به نهادهاي ديگر واگذار شده و بهره برداري از آن به عهده  ) مساحت فضاي سبز واگذار شده،2(
يا به هزينه وي در محوطه هاي شهري ايجاد و به ها و فضاهاي سبز شهري اشاره نمود كه توسط تاسيسات تاسيسات نيست. از جمله اين موارد مي توان به ايجاد بوستان

  شهرداريها واگذار شده است.
عبارت است از مقدار فضاي سبز زنده و موجود تاسيسات در زمان گزارش دهي. در برخي موارد ممكن است واحد گزارش دهنده به  ) مساحت فضاي سبز موجود،3(

نمايد كه بايد در محاسبه مساحت فضاي سبز مد نظر  ايجاد نموده و بهره برداريتاسيسات خود فضاي سبز علت محدوديت زمين يا عوامل ديگر، در بيرون از فنس 
ميزان فضاي سبز ايجاد شده طي بازه گزارش دهي قبلي و فعلي،  در محاسبه اين پارامتر لحاظ شود. نبايدقرار گيرد. شايان ذكر است مساحت فضاي سبز واگذار شده 

 ) جدول لحاظ شود.3سبز موجود در نظر گرفته شده و در ستون ( بايد به عنوان فضاي
  عبارت است از مقدار فضاي سبز ايجاد شده در بازه زماني گزارش دوره قبل تا گزارش دوره فعلي. ) مساحت فضاي سبز ايجاد شده،4(
  آيد:از رابطه زير به دست مي ) نسبت مساحت فضاي سبز به مساحت تاسيسات،5(

  = نسبت مساحت فضاي سبز به مساحت تاسيسات100×مجموع مساحت فضاهاي سبز واگذار شده و موجود) ÷ (مساحت تاسيسات 
    =100×(ستون دو + ستون سه)} ÷ {(ستون يك)  
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  )E20( ايشاخص سيستمهاي پايش لحظه 6-5-20
 پارامتر مشمول پايش-اي (پيوسته) به تعداد نقطهپارامتر داراي تجهيزات پايش لحظه-نسبت تعداد نقطه 

  اي طبق مقررات لحظه

  : درصدواحد

هاي نامهاي طبق قوانين و مقررات موجود (مانند شيوهنقاط و پارامترهاي ملزم به پايش لحظه نحوة محاسبه:
شوند. همچنين نقاط و پارامترهايي كه در دورة خوداظهاري در پايش سازمان حفاظت محيط زيست) تعيين مي

شوند. مقدار شاخص از تقسيم كاليبره و در حال پايش هستند شمارش ميدهي، داراي تجهيزات سالم، گزارش
به  100اي ضربدر پارامتر ملزم به پايش لحظه-اي به تعداد نقطهپارامتر داراي تجهيزات پايش لحظه-تعداد نقطه

  دست مي آيد.

ي املزم به پايش لحظهمثال: اگر در يك واحد پااليشگاهي، نقاط خروجي دو عدد دودكش هر كدام با سه پارامتر 
=تعداد نقطه پارامتر). اگر در همين پااليشگاه 3*2=6باشد، تعداد نقطه پارامتر ملزم به پايش برابر شش خواهد بود (
اي وجود داشته باشد، تعداد نقطه پارامتر مربوط به يك نقطه خروجي پساب نيز با دو پارامتر ملزم به پايش لحظه

 پارامتر ملزم به پايش برابر-=تعداد نقطه پارامتر). بنابر اين كل تعداد نقطه1*2=2بود ( آن نيز برابر دو عدد خواهد
  شود. ) جدول درج مي1) خواهد شد كه در ستون (6+  2=  8هشت (

اي مربوط به دودكشها در حال كار و سيستم تصفيه پساب فاقد حال چنانچه همه نقاط سيستمهاي پايش لحظه
) 2اي برابر شش خواهد شد كه در ستون (پارامتر داراي سيستم پايش لحظه-عداد نقطهاي باشد، تپايش لحظه

آيد كه در اين مثال به دست مي 100) ضربدر 1) به ستون (2) از حاصل تقسيم ستون (3شود. ستون (درج مي
  آيد.) به دست مي100*  6÷  8=  75( 75عدد شاخص برابر 

  ايي پايش لحظهاطالعات مربوط به سيستمها -17جدول 
 پارامتر–نقطه 

  ايمشمول پايش لحظه
)1(  

 پارامتر داراي-نقطه
  ايسيستم پايش لحظه

)2(  

ميزان تحقق الزامات نصب درصد 
   ايهاي پايش لحظهسيستم

 )1) ÷ (2 * (100 ) =3(  
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  اقدامات بارز محيط زيستي 6-5-9
دهي به اتمام رسيده و منجر به اثرات محيطي كه در دورة گزارشهاي زيست ها و پروژهمهمترين اقدامات، برنامه
  شوند.شوند، در جدول زير تشريح ميبارز زيست محيطي مي

  واحد: ندارد.

  اطالعات مربوط به اقدامات بارز زيست محيطي -18جدول 

  بودجه  نام شركت / منطقه عنوان اقدام/ برنامه/ پروژه (نكته 1)  رديف
  (ميليون ريال)

1      
2       
3       
4      
5       
6      
7      
8       
9      
10       
اندازي تاسيسات بازيابي گوگرد، كاهش نشت گاز از خطوط و تاسيسات اين قبيل اقدامات عبارتند از: بازيابي گازهاي مشعل، احداث/راه نمونه : 1نكته

وري آب و كاهش مصرف آب، احداث محلهاي نگهداري پسماند، احداث سيستمهاي بهرهانتقال گاز، احداث تصفيه خانة پساب صنعتي يا بهداشتي، طرحهاي 
پژوهشي محيط زيستي  -اي، پروژه هاي تحقيقاتيبازيافت پسماند، احداث محل دفن پسماند، پاكسازي خاك هاي آلوده، نصب تجهيزات پايش لحظه

مقابله با آلودگي دريا، تعويض/تعمير خطوط لوله دريايي، طرحهاي پايش كيفيت خاك (باالتر از حد معامالت متوسط)، طرحهاي اقتضايي، خريد تجهيزات 
 و ...
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   شرايط اضطراري و مديريت شاخصهاي پدافند غير عامل 6-6
  ).D1( تعداد تمرينات/مانورهاي پدافند غير عامل 6-6-1

  و شده اجرا و سازي شبيه محتمل سناريوهاي براساس مانورهاي پدافند غيرعامل،/ تعداد تمريناتمجموع 
اين تمرينات شامل انواع  .ميگردند تهديدات با مقابله براي آمادگي ارتقاء و پذيري آسيب كشف موجب

 رايطش مديريت نامه شيوه"تعاريف ارائه شده در  بر دورميزي(ستادي) و ميداني در سطوح مختلف منطبق
  ميباشد. "نفت صنعت در اضطراري

 3سطح  2سطح  1سطح    تمرينات/مانورهاي پدافند غيرعامل      
       ريزي شده(دورميزي/ميداني)مانورهاي  برنامه تعداد تمرينات/

    )ميداني/دورميزي(مانورهاي برگزار شده تعداد تمرينات/

  

  .D2)تعداد تمرينات/مانورهاي مديريت شرايط اضطراري ( 6-6-2

  اجرا و سازي شبيه محتمل سناريوهاي براساس مديريت شرايط اضطراري، مانورهاي/ تمرينات تعدادمجموع 
 ملشا تمرينات اين. ميگردند حوادث با مقابله براي آمادگي ارتقاء و پذيري آسيب كشف موجب و شده
 تمديري نامه شيوه" در شده ارائه تعاريف بر منطبق مختلف سطوح در ميداني و) ستادي(دورميزي انواع

  .ميباشد " نفت صنعت در اضطراري شرايط

 3سطح 2سطح  1سطح  تمرينات/مانورهاي مديريت شرايط اضطراري
       )ميداني /دورميزي( ريزي شدهمانورهاي برنامه تعداد تمرينات/

    )ميداني /دورميزي( مانورهاي برگزار شده تعداد تمرينات/

  

 (D3) . پدافندغيرعامل و مديريت شرايط اضطراري مديريتي /جلسات ستاديتعداد  6-6-3

 برگزار ميگردد. ان ويجانشينيا  جلساتي كه با حضور مديران ارشد و به رياست مديرعامل   

   غيرعامل و مديريت شرايط اضطراري مديريتي پدافند تعداد جلسات ستادي/
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بودجه جذب شده طرح ها و پروژه هاي مرتبط با پدافندغيرعامل و مديريت شرايط  كل درصد 6-6-4
  .(D4) به بودجه پيش بيني شده اضطراري

  بودجه پيش بيني شده طرحهاي پدافندي و مديريت شرايط اضطراري.مجموع بودجه جذب شده به  كلدرصد  

  درصد واحد:

 كل بودجه پيش بيني شدهبودجه جذب شده در زمان ارسال گزارش به مجموع حاصل نسبت  نحوه محاسبه:
  ميباشد. 100ضربدر عدد  هاي پدافند غيرعامل و مديريت شرايط اضطراري پروژه ها / جهت طرح

  

  

و مديريت شرايط  تشريح عملكرد و اقدامات صورت گرفته در حوزه پدافندغيرعامل 6-6-5
 . اضطراري

مطالعات پدافند غيرعامل، عناوين طرح ها و پروژه هاي مرتبط با شامل اقدامات صورت گرفته در زمينه 
پدافندغيرعامل و مديريت شرايط اضطراري. عناوين دوره هاي آموزشي برگزار شده مرتبط و ساير اقدامات در 

و  انسان ساخت سيب پذيري، افزايش بازدارندگي و تداوم فعاليتهاي ضروري در مقابل تهديداتآكاهش راستاي 
  و بالياي طبيعي. حوادث

  پيوست ها .7
   1مقادير مجاز انتشار مواد در حوادث فرايندي رده  : 1پيوست 

  : دسته بندي مواد شيميايي بر اساس مقادير مجاز2پيوست 

  : منابع و مĤخذ3پيوست 

  درصد بودجه جذب شده  بودجه پيش بيني شده  غيرعامل و مديريت شرايط اضطراري بودجه پدافند نويانع  رديف

1       

2        

3        



  

 روش اجرايي گزارش عملكرد ايمني، بهداشت، محيط زيست و پدافند غيرعامل
 58از 54صفحه

رعا  ند ت وپدا ط ز ی،  ت، ا ھدا ل   MOP-HSED-Pr-002(3)  لاداره 
  

   1مقادير مجاز انتشار مواد در حوادث فرايندي رده  : 1پيوست 
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دسته بندي مواد شيميايي بر اساس مقادير مجاز :2پيوست 
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