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 مقدمه

نتایج    و   مالی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهو  فنی    از دیدگاه   ، طرح افزایش سرمایه در گردش  در مطالعات امکان سنجی 

گزارش حاضر مطالعات  .  دباشمی   مجتمع بین راهیایجاد  جهت    ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاحاصل از آن به عنوان مبن 

  در گردش   افزایش سرمایه رویه    جهت استانداردسازیکه  باشد  می   سلماس شهرستان  در    مجتمع بین راهی احداث  سنجی  امکان 

های الزم در  معرفی شده سپس بررسی طرح    تابتدا محصوال   گزارش در این    است.  گیرد، تدوین شده نظر قرار    بایستی مد 

گذاری ثابت بعمل آمده. سپس بر اساس برنامه فروش شرکت، سرمایه در گردش مورد نیاز طرح برآورد  برآورد سرمایه خصوص  

مالی طرح اعم از نرخ بازگشت سرمایه و ارزش خالص فعلی با استفاده    هایشاخص در خصوص    مالی  های تحلیل در ادامه    و

گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز   سرمایه نتایج تحلیلی تا با استفاده از آن ته است صورت گرف 3.3افزار کامفار  از نرم

 .  درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایندو  را کسب 
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  سابقه متقاضی : اول بخش
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 متقاضی مشخصات  -1-1

 :  نام خانوادگی نام و 

 تولد:   تاریخ 

 ملی:   کد
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 اقتصادیمطالعات بخش دوم: 
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 همقدم -2-1

جایگاه های سوخت در فضاهای شهری و یا در جاده های خارج شهری قابل احداث بوده و هر کدام دارای خصوصیات و  

 .ویژگی های خاص خود می باشند

بنزین در مکان و منطقه مناسب از سرمایه گذاری های پربازده و کم ریسک است زیرا نگرانی از بابت فروش  احداث پمپ  

محصول و یا خدمات وجود ندارد. حرکت خودروها بدون بنزین ممکن نیست و تامین سوخت خودرو از نیازهای اساسی است  

 .که مردم نمی توانند، از آن چشم پوشی کنند

 

 جایگاه سوخت  -2-2

توسعه منطقی و موزون جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی در سطح کشور با هدف تامین رفاه و تسهیالت برای مردم و  

تعریف جایگاه، به عنوان یکی از مولفه های شهر سالم در جهت دسترسی آسان شهروندان، جلوگیری از اتالف سوخت و  

ز اهداف عالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می  ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در کالن شهرها، ا 

 باشد. 

دهد تجهیز مکانیکی  شود و کار انجام می توان به هر دستگاهی که توسط یک منبع انرژی حرکت داده می به طور کلی می 

دروها است. برای  گفت. در یک جایگاه سوخت وظیفه اصلی انتقال و پخش فرآورده از منابع ذخیره انبوه سوخت به باک خو 

انجام این امر یک پمپ هیدرولیکی مورد نیاز است. سیستم هیدرولیکی از مخزن ذخیره سوخت مدفون در جایگاه آغاز شده و  

 کند.تا نازل سوخت ادامه پیدا می

 

 نکات عمومی طراحی  -1-2-2

)کانسپت( است به صورتی که ظاهر سازه در  ترین فاکتور در معماری یک جایگاه سوخت در نظر گرفتن مفهوم  اولین و مهم

های مربوطه نیز پیروی کند. در ادامه به توضیح چند استاندارد کلی جایگاه سوخت  عین جدید و مبتکرانه بودن از استاندارد 

 پردازیم: می

وانه اشتغال از  بایست توسط مشاور ذیصالح دارای رتبه الزم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا پرطراحی جایگاه می (1

 سازمان نظام مهندسی انجام شود. 



 
 جایگاه سوخت  احداثسنجی امکانگزارش 

 401-129شماره: 

 13/05/1401تاریخ: 
 

 12 جناب آقای   کارفرما: 

 

  IPS  ،API  ،NFPA  ،ASME  ،ANSI  ،BS  ،ENهای مورد قبول شرکت ملی نفت ایران از جمله  رعایت کلیه استاندارد (2

 الزامی است. 

طراحی    زلزله در  2800های بین المللی معماری و آئین نامه  رعایت الزامات کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان، استاندارد  (3

 و احداث جایگاه ضروری است. 

های مربوطه به تائید مهندس  ها باید در برابر رانش زمین و حوادث غیر مترقبه مقاوم بوده و محاسبات و نقشه  کلیه سازه   (4

طراحی و  محاسبات  کلیه  و  برسد  ذیصالح  شود محاسب  تائید  و  بررسی  محل  در  ذیصالح  مراجع  توسط   ها 

ار کلی بوده و برای مفید واقع شدن احتیاج به بسط و توضیح بیشتر دارد که در ادامه مقاله سعی  پیداست که موارد باال بسی

 شود تا حد امکان اطالعات بیشتری پیرامون این مطلب ارائه شود. می

 

 

 : نمای شماتیک جایگاه سوخت1شکل 

 

 نکات کامل طراحی جایگاه سوخت  -2-2-2

های مختلفی در نظر گرفته  های مختلف یک جایگاه سوخت باید نکات و استانداردمعماری و عمرانی قسمتدر طراحی   (1

 ایم: ها را به صورت موردی آوردهشود که در ادامه آن
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 ها و سایر موارد مربوطه رعایت گردد. در فاصله گذاری  NFPA30Aو  NFPA30های الزم است در طراحی استاندارد  (2

 ها انجام گردد. ها و اصالحی خیاباندر نظر گرفتن بر قانونی جاده طراحی جایگاه با  (3

کف محوطه جایگاه شامل محوطه مخازن، سکوی عرضه فرآورده، محل احداث کیوسک و محل استقرار خودرو و نفتکش   (4

 های اطراف قرار گیرد. در ترازی باالتر از گذر

باشد. سایبان با  ین استقرار کارکنان جایگاه الزم میبکارگیری کیوسک جهت نصب تجهیزات کنترل و راهبری و همچن (5

 گردد. ابعاد مناسب نیز در محل سکوی عرضه فرآورده نیز توصیه می

های سطحی به خارج باشد.  بایست دارای شیب بندی مناسب )حداقل یک درصد( جهت هدایت آبمحوطه جایگاه می (6

بایست با  خت و محل استقرار نفتکش در هنگام تخلیه میها در مجاورت سکوی عرضه سوضمنا محدوده استقرار خودرو

 جدول گذاری مناسب از اطراف مجزا گردیده و فاقد شیب طولی باشد. 

بایست براساس طول و ظرفیت  آئین نامه شعاع چرخش جهت ورود و خروج از محدوده جایگاه می  6با توجه به بند   (7

 باشد. صورت مانور نفتکش به محل تخلیه به سهولت میسر می  نفتکش تغذیه کننده مخزن جایگاه تعیین گردد. در این

های زیرزمینی  الزم است مخزن جایگاه در داخل حوضچه بتنی مسلح ایزوله دفن گردد. ضمنا در مناطقی که سطح آب  (8

بتن مهار   در داخل  با میلگردهایی  ریزی در داخل حوضچه مذکور، ف مخازن  بتن  افزایش حجم  بر  باشد؛ عالوه  باال 

 باشد. گردد. الزم به ذکر در صورت استفاده از مخازن دوجداره به حوضچه بتنی نیاز نمیمی

  10ها با بار متمرکز )بار چرخ( حداقل  بایست با طراحی سازه مناسب در برابر تردد خودروسطح روی محوطه مخزن می (9

 تن مقاوم باشد. 

های بتنی قرارگرفته و روی  بایست در کانال  شوند می اقع میها وهایی که در مسیر تردد خودرو ها و کابلکلیه لوله کشی  (10

 های برق با ماسه بادی پر گردد. های فرآورده و کابلهای لوله  ها نیز با دال بتنی پوشیده گردد. ضمنا کلیه کانال کانال

کننده رنگی    متر و با الیه سخت سانتی  20الزم است کف محوطه سواره رو جایگاه با بتن مسلح به ضخامت حداقل  

 پوشش داده شود. 

های کوچک الزم است کانال بتنی مقاوم در برابر حریق و انفجار ساخته شود تا از انشعابات شهری  در محل احداث جایگاه (11

 های گاز و آب( که در محدوده جایگاه قرار دارند، محافظت کند. های مخابرات، برق و لوله )کابل

بایست غیر قابل اشتعال بوده و مورد تایید مراجع  ها و محوطه جایگاه میها، سایبانن کلیه مصالح مورد استفاده در ساختما (12

 ذیصالح برسد. 
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با حداقل روشنایی استاندارد   (13 بارگیری جایگاه نصب شود.    150- 300باید سیستم روشنایی  لوکس در محوطه تخلیه و 

 ته باشند. لوکس روشنایی داش 200-500سیستم روشنایی دفتر کار جایگاه نیز باید  

های بارگیری فرآورده )به  باید سایبان مناسب در محوطه جایگاه جهت پیشگیری از تابش مستقیم آفتاب بر روی سیستم (14

گیری از مواجهه کارکنان با تشعشعات خورشیدی، نصب شود.  ها در اثر گرما( و همچنین پیش منظور کاهش بخارات و گاز

 متر باشد.  5ه باید حداقل ارتفاع سایبان از کف محوطه جایگا

کانال هدایت کننده آب باران و ناودانی برای سایبان در محوطه جایگاه جهت پیشگیری از قندیل در زمستان در نظر   (15

 گرفته شود. 

واحد و بیش از    1دیسپنسر، حداقل    4های بهداشتی به دستشویی و تعداد کافی توالت ) به ازاء هر  مجهز بودن سرویس (16

 ازای هر جنس)زن و مرد(( واحد به  3دیسپنسر  9

 در نظر گرفتن امکانات رفاهی اعم از حمام، رختکن و غذاخوری مناسب برای کارکنان الزامی است. (17

  شود گرفته  نظر  در   بایستی( … شرایط آب و هوایی محل احداث جایگاه )بیشینه و کمینه دما، میزان بارش، سرعت باد و (18

 دد. گر  لحاظ  طراحی  در  الزم تمهیدات و

 

 

 : جایگاه سوخت 2شکل 

 

 جانمایی و انتخاب زمین -3-2-2

های زیادی در پیدا کردن زمین استاندارد که مورد تایید  انتخاب زمین مناسب نیاز به بررسی دقیق، جامع و کامل دارد و فاکتور

 ها خواهیم پرداخت: نام برده و در ادامه به توضیح آنکارشناسان مربوطه باشد دخیل است. ابتدا این موارد را به صورت موردی  
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 وضعیت توپوگرافی  •

 بافت محل  •

 عرض گذر  •

 حجم ترافیک سواره رو و عرض پیاده رو •

 های دسترسی به زمین راه •

 ها، میادین و مجاور مراکز تجمع عموم مجاز نیست. های سوخت در تقاطعاحداث جایگاه •

 

 جایگاه  همسایگان -2-2-4

خط    3خط و   6گردد، باید به ترتیب دارای حداقل  ها احداث می های کوچک در آن   رفه و یکطرفه که جایگاه های دوطخیابان

باشد و همچنین مسیر  متر طول می  20متر عرض در    8عبوری باشند. حداقل محدوده مورد نیاز برای استقرار تاسیسات جایگاه  

 ض در نظر گرفته شود. بایست عالوه بر ابعاد فوق در عر عبور عابرین پیاده می

ها  ها، مساجد، سینماها، آسایشگاههای آموزشی، ساختمان پزشکان، بیمارستان زمین جایگاه نباید در مجاورت مدارس، مجتمع

نفر    50های اداری و سایر ابنیه و مراکز تجمع که برای بیش از  ها، ساختمانها، رستوران های ورزشی، هتلو همچنین سالن

 ند، قرار داشته باشد. طراحی شده باش

متر مربع زیر    2000های بزرگ) بیش از  توان به فروشگاههایی که نباید در همسایگی جایگاه سوخت باشند میاز دیگر مکان

انبار بنا(، خانه   ها مواد قابل اشتعال به مقدار زیاد  هایی که در آن های مسکونی، مراکز تلفن اشاره کرد. همچنین مجاورت 

می   انبارنگهداری  نجاری،  مانند   ( می گردد  سوخت  جایگاه  با  منفجره(  مواد  و  کاغذ  کاه،  باشد. های  بسیار خطرناک   تواند 

های سطحی و در مجاورت چشمه، رودخانه، خطوط لوله و چاه  زمین پیشنهادی برای جایگاه نباید در مسیر عبور سیل و آب

های    ضمنا باید بررسی شود که زمین مورد نظر بر روی گسل یا نزدیکی آن و یا خاک دستی و محل انباشت نخالهباشد.  

 ساختمانی نباشد. همچنین در زمین جایگاه نبایستی گیاهان و درختان خزان شونده وجود داشته باشد. 

ها و مراکز خدماتی که دارای    از طرفین با مغازهمتر    15بایستی حداقل  زمین در نظر گرفته شده برای جایگاه جهت احداث می

رادیاتور جوشکاری،  آهنگری،  مانند   ( حفاظ  بی  ریختهشعله  لحیم سازی،  باشد. گری،  داشته  فاصله  کبابی(  و  نانوایی   گری، 

ی  همچنین الزم است در خیابان دسترسی جایگاه با هماهنگی مقامات شهری، اقدامات الزم در خصوص نصب تجهیزات ایمن

 متری ورودی جایگاه صورت بپذیرد.   200دهنده( از فاصله  های راهنمایی رانندگی هشدارگاه و تابلو ) چراغ هشداردهنده، سرعت
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  فشار  برق  های کابل   حریم  ضمنا.  گردد   رعایت  زیرزمینی   و  زمینی  رو  اعم   …های انتقال گاز و خطوط راه آهن و    حریم لوله 

 . گردد  استعالم ای منطقه برق سازمان  از  باید هوا  وبترط   و ولتاژ مقدار به  توجه با قوی

 

 کیوسک جایگاه سوخت -5-2-2

ها  بایستی در فاصله مناسب از سکو  های نفتی، هر جایگاه می طبق استاندارد تعین شده از طرف شرکت ملی پخش فرآورده

های ساخت  احداث شود. در ادامه به ارائه استاندارد کیوسکی برای قرار داردن تجهیزات کنترلی و راهبری و استقرار کارکنان  

 پردازیم:  این کیوسک می 

گیری و محل تخلیه فاصله  متری با تجهیزات سوخت  4بایست در خارج از منطقه خطر جایگاه بوده و حداقل  کیوسک می (1

 داشته باشد. 

قرار گیرد، به نحوی که احتمال ورود    متر(سانتی  15کیوسک باید در ارتفاع باالتری نسبت به سکوی سوختگیری)حداقل   (2

 و تجمع بخارات قابل اشتعال به درون آن وجود نداشته باشد. 

 کیوسک حتما باید دارای سیستم تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش مناسب باشد.  (3

 های ورودی و خروجی به کیوسک بایستی کامال استاندارد و فاقد هرگونه منفذ باشد.  کابل کشی و لوله  (4

 

 گیری در جایگاه سوخت محل توقف و سوخت  -6-2-2

شود. این محل باید دارای حداقل شرایط  گیری وسایل نقلیه در نظر گرفته میدر جایگاه سوخت، محلی برای توقف و سوخت 

 زیر باشد: 

 تر باشد. قرارگیری دیسپنسر پایینسطح آن نسبت به محل  (1

ها منجر به  ها بایستی عرضی باشد به نحوی که در صورت عمل نکردن ترمز خودروشیب سطح محل استقرار خودرو (2

 ها نشود. حرکت آن

 بایستی تمهیدات مناسبی جهت جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با دیسپنسر انجام پذیرد.  (3

روی سکوی جایگاه با در نظر گرفتن محدوده خطر دیسپنسر در حال فعالیت و با در    محل و نحوه قرارگیری دیسپنسر بر  (4

 شود. گیری مشخص مینظر گرفتن حداکثر طول شلنگ سوخت
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متر و در صورت عدم وجود دریچه    5/ 5های باز شونده    هایی با دریچه یا پنجرهحداقل فاصله دیسپنسر نسبت به ساختمان (5

 باشد. می متر  4یا درب و پنجره حداقل 

 تمهیدات الزم جهت جمع آوری و دفع ایمن فراورده ریخت و پاش شده در محوطه جایگاه بایستی حین طراحی لحاظ گردد. 

 به شرح ذیل باشد:  NFPA30Aمحل نصب تجهیزات سوختگیری در جایگاه بایستی مطابق الزامات استاندارد 

عبیه شده )جانازلی( قرار گرفته باشد، کره ای به شعاع حداقل  حریم ایمنی دیسپنسردر حالتی که شیلنگ آن بر روی محل ت (1

 فوت( می باشد. 10متر)3

فاصله دیسپنسر از مرز جایگاه، هر سازه اطراف آن، دفاتر و خیابانهای مجاور حداقل از طول شیلنگ سوختگیری کمتر   (2

 نباشد. 

متر از کل طول شیلنگ سوختگیری    1/ 5فاصله هر ساختمان دارای منفذ باز از تجهیزات سوختگیری بایستی حداقل  

 بیشتر باشد. 

درصورتیکه بیش از یک دستگاه توزیع سوخت بر روی یک سکو نصب گردد، حداقل فاصله بین هر دو دستگاه بایستی   (3

 متر باشد.  6

 

 محل تخلیه سوخت  -7-2-2

ه شود. این محل باید شرایط  کردن مخزن مدفون جایگاه در نظر گرفتدر جایگاه سوخت باید محلی برای توقف نفتکش و پر

 زیر را داشته باشد: 

 طراحی شود.  offset fill point with access chamberمحل تخلیه جایگاه بایستی از نوع  (1

 شود. حریم ایمنی نفتکش حین تخلیه بایستی حتما رعایت شود. همچنین جایگاه در زمان تخلیه سوخت، غیر فعال می (2

 دفع الکتریسیته ساکن باشد. محل تخلیه بایستی مجهز به سیستم (3

 اتصاالت محل تخلیه بایستی از نوع سریع باز شونده باشند.  (4

 ( انتخاب و نصب گردد. EXروشنایی محل تخلیه از نوع ضد انفجار ) (5

 متر باشد.  5/1های اداری بایستی حداقل فاصله محل تخلیه از ورودی ساختمان  (6
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 اجزای مکانیکی جایگاه سوخت  -8-2-2

 های عرضه سوخت تلمبه  -1-8-2-2

های غیر خود مکش )که اصطالحا دیسپنسر نامیده  مکش و تلمبه های خودهای فروش بطور کلی به دو بخش تلمبه تلمبه 

لیتر در    90لیتر در دقیقه جهت عرضه بنزین و دبی    54گردند. هر دو تجهیزات باال با دبی اسمی  بندی می شوند( تقسیم می

 باشند. ت عرضه نفتگاز می دقیقه جه

 

 های خود مکش تلمبه  (1

پذیرد. معموال پمپ خود شامل جدا  ها فرآیند مکش و عرضه فرآورده توسط الکتروموتور و پمپ انجام می در این نوع از تلمبه 

دد. در این سیستم  گرباشد و فراورده توسط سیفون روتوری موجود در تلمبه مکش میکننده هوا)سیفون روتوری( و فیلتر نیز می 

سانتی متری کف مخزن مدفون تا زیر تلمبه انجام شده است.    15یک خط لوله مکش اختصاصی جهت هر دستگاه تلمبه از  

ها بدلیل استهالک باال و قفل گازی در مسیر مکش ) مخصوصا در مناطق گرمسیر( تقریبا منسوخ  استفاده از این مدل تلمبه 

 گیرند. های کوچک تک سکو و تک تلمبه مورد استفاده قرار می ا فقط در پمپ بنزین گردیده است. این نوع تلمبه ه

 

 های غیر خود مکش یا دیسپنسرتلمبه  (2

تلمبه  الکتروموتور می های خود مکش می ها مشابه تلمبه ساختار این نوع  این تفاوت که فاقد پمپ و  با  باشند. در این  باشد 

پمپ مرکزی لوله به سمت دیسپنسر   سیستم، فرآورده توسط  ها هدایت  غریق داخل مخزن مکش شده و توسط یک خط 

های سوخت با تعداد  گردد. این نوع سیستم انتقال فرآورده به علت لوله کشی کمتر نسبت به مدل خود مکش برای جایگاه می

 تر است. های باال مناسبسکو

 

 ها ها و دیسپنسراجزای تشکیل دهنده تلمبه  -2-8-2-2

پردازیم. اطالعات دقیق و  ها میآن   ها به تشریح مختصر اجزای تشکیل دهنده در این بخش به منظور آشنایی با ساختار تلمبه 

 توانید در مقاله دیسپنسر موجود در بالگ مشاهده کنید. تر پیرامون دیسپنسر و اعضای آن را می کامل 

 

 سیفون روتوری ( 1
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باشد. این  لیتری موجود می   90و   45کننده هوا تشکیل گردیده و در دو نوع   ی و واحد جدا ااین قسمت از دو بخش پمپ دنده

 درصد هوای همراه فرآورده را دارد.   5جداسازی   یونیت وظیفه 

 

 ( Shut of Valve)   شیر ایمنی زیر دیسپنسر  (4

گردد. ساختار آن به  ودی نصب می ها و روی لوله وراین شیر یکی از شیرآالت جایگاه سوخت می باشد که در زیر دیسپنسر

شکند و مسیر عبور فرآورده را به طور  نحوی طراحی شده است که در هنگام برخورد شدید با دیسپنسر، از محل تعیین شده می

 کند. کند. به این طریق از ریختن فرآورده در محیط جایگاه جلوگیری می کامل قطع می

 

 گر میتر یا پیمانه  (5

های مخصوص  نسبت به بقیه تجهیزات بیشتر جنبه عملیاتی دارد. عدم عملکرد دقیق این دستگاه فقط با انجام تستاین تجهیز  

قابل تشخیص است زیرا خللی در کارکرد ظاهری دیسپنسر ایجاد نکرده و فقط در نشان دادن مقدار سوخت عرضه شده خطا  

ها  گرهای مورد استفاده در دسپنسرگر انجام شود. پیمانه  بر روی پیمانه  ای  های دورهکند. بنابراین الزم است تا تستایجاد می 

گرها معموال چهار پیستون و سیلندر دارند و فضای جاروب شده هر سیلندر  معموال از نوع جابجایی مثبت هستند. این پیمانه 

 باشد. سی سی می  125معادل  

گر که  ها موجب دو دور چرخش شفت مرکزی پیمانه انیزم عملکرد آن لذا عبور یک لیتر فرآورده از داخل آن با توجه به مک

های سیلندر تعبیه گردیده است.  گر با قابلیت پلمپ بر روی یکی از کاور شود. تجهیزات ابزار دقیق پیمانه پالسر متصل است، می 

از ناحیه آب بندی داخلی دچار مشکل    ها معموال گرلیتر پیمانه است. پیمانه   20سی سی در    30گر  خطای مجاز برای پیمانه 

شوند که تداخل فرآورده پیمانه شده و ورودی و اضافه دهی میتر که منجر به کسری جایگاه خواهد شد را در پی خواهد  می

 داشت. 

 

 پالسر  (6

کی تبدیل  این دستگاه به عنوان تنها تجهیز اندازه گیری دیسپنسر، حرکت چرخشی شفت خروجی پیمانه گر را به پالس الکتری

کند. محل نصب این تجهیز بر حسب نوع دیسپنسر مستقیم  کند و توسط کابل مربوطه به شماره انداز الکترونیکی ارسال می می

 باشد. روی میتر یا توتاالیزر مکانیکی می
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 توتاالیزر  (7

کارکرد کلی لیتراژ دیسپنسر را دارد. این تجهیز  توتاالیزر در انواع مکانیکی، الکترومکانیکی و دیجیتالی وجود دارد و وظیفه ثبت  

 باید قابلیت پلمپ کردن داشته باشد. 

 

 شیر برقی یا سلونوئید ولو  (8

شود. این دستگاه وظیفه قطع و وصل عبور فرآورده را با  دستگاهی است که در مسیر خروجی فرآورده در دیسپنسر نصب می

 توجه به عملکرد نازل و دیسپنر دارد.  

 

 نازل شیلنگ و  (9

  1اینچ و عرضه گازئیل   4/ 3های سوخت نصب شده روی دیسپنسر باید از نوع قطع کن اتوماتیک و برای بنزین در سایز نازل

های نازل با توجه به نوع فرآورده عرضه شده متفاوت است: سبز جهت بنزین بدون سرب، قرمز جهت  اینچ باشند. رنگ کاور 

متر و همراه با شیر    5های مذکور و طول تقریبی حداکثر  ها نیز بهتر است در سایزنگ بنزین معمولی و زرد جهت گازوئیل. شیل

brake away .باشند 

 

 پمپ غریق یا پمپ شناور  (10

شوند.  یک پمپ غریق از دو قسمت الکترو پمپ و کلکتور تشکیل شده است که به وسیله لوله ارتباطی به یکدیگر متصل می 

گردد. این دستگاه  گیرد و بخش کلکتور روی منهول مخزن نصب می مخزن قرار می   بخش الکترو پمپ بصورت غریق داخل 

باشند کاربرد دارد و وظیفه آن پمپاژ فرآورده از مخزن مدفون  های غیر خود مکش می در مبادی عرضه که مجهز به دیسپنسر

 باشد. به سمت دیسپنسر می 

تواند به چهار  باشند. هر دستگاه پمپ می اسب بخار موجود می   1و    75/ 0،  5/ 0،  0/2های  های غریق معموال در قدرتپمپ

ها قادر است فرآورده موجود در  دیسپنسر) با توجه به تعداد نازل( سوخت رسانی کند. بخش سیفون تعبیه شده در کلکتور آن 

 اند را هم طراز کند. مخازن همجوار را که به وسیله لوله به یکدیگر مرتبط شده 
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ها دستگاه نشت یاب است که در خروجی پمپ نصب گردیده و وظیفه قطع  زات به کار رفته در این سری پمپ از دیگر تجهی 

ها باید به صورت مغروق در سوخت کار کنند  جریان را در صورت تشخیص نشتی خط لوله را دارد. الزم به ذکر است این پمپ

 لیتر برسد.    5000لذا موجودی مخازن نباید به کمتر از 

 

 ازن مخ (11

متر و ظرفیت    8متر و طول    2/85ای دفنی به ابعاد تقریبی قطر  مخازن ذخیره فرآورده در جایگاه سوخت معموال از نوع استوانه  

میلیمتر هستند. قبل از دفن حتما تست نشتی و    8ها  میلیمتر و عدسی   6باشند. ضخامت ورق بدنه  هزار لیتر می   46اسمی  

ر قسمت فوقانی مخزن، درب منهول و تجهیزات مورد نیاز از قبیل محل دیپ، سطح سنج و سایر  گیرد. دایزوالسیون انجام می 

 گردد. ملزومات نصب می 

 

 های مربوطه های ارتباطی و کانالها و کابل لوله  (12

ها  رد. این لوله گیها و در محل تخلیه تا مخازن مورد استفاده قرار می های ارتباطی از پمپ غریق روی مخازن تا دیسپنسر لوله 

درز   بدون  فوالدی  سایز    SCH 40معموال  دیسپنسر  2در  استفاده  مورد  و  اینچ  می   4ها  نفتکش  تخلیه   باشند. اینچ جهت 

های متداول مورد استفاده از نوع  بایستی مجهز به روکش مقاوم در برابر فرآورده و فشار باشند اما کابل های ارتباطی می کابل  

 باشند. جهت پمپ غریق می  2/5*3ها و  جهت دیسپنسر 2/5* 5سربی با مشخصات  دار با غالف زره

متر بوده و محل قرار گرفتن کابل و لوله بوسیله تیغه  سانتی  70ها دارای عمق  و کابل   هاهای ارتباطی محل عبور لوله کانال

 شوند. داخلی از هم جدا می 

 

 جایگاه سوخت لوله کشی و کابل کشی های الزم در  (13

 

 های تجهیزات مکانیکی استاندارد -9-2-2

پردازیم.  های مربوط به تجهیزات مکانیکی جایگاه سوخت که در باال آورده شده است می در این قسمت به بررسی استاندارد

لوله کشی وتجهیزات و  توان در دو دسته بندی  های نفتی را می های ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده این استاندارد

 نکات طراحی مخازن تقسیم بندی کرد: 
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 لوله کشی و تجهیزات  •

 بایستی اعمال گردد. NFPA 30Aو  NFPA 30برای لوله کشی فرآورده کلیه الزامات استاندارد  (1

  در سیستم ذخیره سازی و انتقال سوخت در جایگاه های کوچک الزم است یکپارچگی جایگاه از لحاظ نوع متریال مورد  (2

ها نیز می بایست فوالدی باشد. به  استفاده حفظ گردد. درواقع در صورت بکارگیری مخازن فوالدی جنس لوله کشی 

های مربوطه نیز غیرفلزی باشد و لوله های  همین ترتیب در صورت بکارگیری مخازن غیرفلزی الزم است لوله کشی 

های ترمو پالستیک( و  )برای لوله  EN 14125استاندارد    غیرفلزی مورد استفاده در جایگاه می بایست مطابق با الزامات

لوله   UL 971استاندارد   این  GPRهای  )برای  با  لوله  انطباق متریال  بایستی گواهینامه  باشند. همچنین  ( ساخته شده 

 های غیر نفتی برسد. استانداردها توسط مراجع ذیصالح ارائه گردد و به تائید شرکت ملی پخش فرآورده

توزیع کننده سوخت ) دیسپنسر یا تلمبه( مورد استفاده در جایگاه می بایست مطابق استاندارد بوده و دارای تاییدیه    دستگاه (3

 شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی ایران باشد. 

 دستگاه توزیع کننده سوخت می تواند از نوع خودمکش باشد.  (4

 ری از سرریز در زمان سوختگیری مجهز باشد. دستگاه توزیع کننده سوخت بایستی به ادوات الزم برای پیشگی (5

 متر باشد.  5/5طول شیلنگ دستگاه توزیع سوخت در جایگاه نبایستی بیشتر از   (6

 های اداری فاصله داشته باشد. متر از ورودی ساختمان  5/ 1شیلنگ دیسپنسر در حالت باز بایستی حداقل   (7

لیتر بر دقیقه    45ی از یک طرف و عرضه بنزین با دبی  در صورت بکارگیری دیسپنسر ، حداکثر دو نازل برای سوختگیر  (8

 برای هر نازل در نظر گرفته شود.

ها  باشد لیکن بدلیل ضرورت رفع مشکالت عملیاتی حداقل فاصله دیسپنسر متر می  0.5حریم الکتریکال دو دیسپنسر از هم   (9

 گردد. متر تعیین می  3از یکدیگر در هر سکوی سوختگیری 

 باشد. یدگی و پارگی شیلنگ تلمبه ها، استفاده از شیلنگ جمع کن در تلمبه ها ضروری میجهت جلوگیری از له (10

جهت جلوگیری از نشت فرآورده ، سیستم لوله کشی واتصاالت همراه تلمبه ها و مخازن می بایست به موقع ضخامت   (11

 سنجی شده و در صورت نیاز تعویض یا تعمیر گردند . 

سوخت تحت فشار ضروری است کلیه اجزای آن از نوع ضد انفجار باشند و سیستم    در صورت استفاده از سیستم توزیع (12

 تغذیه الکتریکی آن ترجیجاً تک فاز باشد. 

 بر روی هر شیلنگ دیسپنسر یک عدد قطع کن در نظر گرفته شود.  (13
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 در مسیر لوله تخلیه به مخزن از فیلتر مناسب استفاده گردد.  (14

 محل تخلیه ، لوله های تخلیه باید همراه نفتکش به محل انتقال یابد. با توجه به مساحت کم جایگاه و شرایط  (15

درصد    2الی    5/1امکان درین کلیه خطوط فرآورده به سمت مخازن ذخیره بایستی در نظر گرفته شود. شیب لوله کشی   (16

 به سمت مخزن در نظر گرفته شود. 

 نظر گرفته شود. متر در میلی 150فاصله لوله مکش پمپ مغروق تا کف مخزن حداقل  (17

 لوله تهویه مخزن بنزین بایستی به بازدارنده شعله مجهز باشد.  (18

 اینچی کف مخزن امتداد یابد.  4لوله پرکن مخزن سوخت تا فاصله  (19

 در محل اتصال لوله کشی به دیسپنسر و مخزن بایستی اتصال انعطاف پذیر فلزی و استاندارد در نظر گرفته شود.  (20

 باشد.  BS EN 13617-1شیلنگ دستگاه توزیع کننده سوخت باید مطابق با استاندارد  (21

طراحی لوله کشی بایستی به نحوی باشد که جهت انجام تعمیرات در صورت بروز نشتی نیازی به کندن زمین نبوده و   (22

 حوضچه هایی برای بازدید و دسترسی جهت تعمیر و نگهداشت سیستم مد نظر قرار گیرد. 

ه ساختمانهای اداری جهت جلوگیری از  ب  ورود   حین   …ها، سیستمهای فاضالب و  ه اتصاالت شامل لوله کشی هرگون (23

 ورود بخارات فراورده به داخل جایگاه بایستی کامالً گازبند گردد. 

 اتصاالت بایستی از نوع روزه ای یا جوشی باشد.  (24

 . های نفتی( بایستی با ماسه بادی پرشودآورده های حاوی فرها و فضای خالی سکوها )محل عبور لوله کلیه کانال  (25

 

 نکات طراحی و ساخت مخازن  •

 جنس مخازن زیرزمینی می تواند فلزی یا غیرفلزی انتخاب گردد.  (1

انجام    BS EN 12285-1طراحی و ساخت مخازن زیرزمینی فوالدی می بایست بر اساس آخرین ویرایش استاندارد   (2

 گردد و جهت محاسبه ضخامت نهایی ورق ها حداقل یک میلیمتر اضافه بعنوان خوردگی مجاز لحاظ گردد. 

 انجام گردد.  UL 1316دارد طراحی و ساخت مخازن زیرزمینی غیرفلزی می بایست بر اساس آخرین ویرایش استان (3

 لیتر باشد.   45000ظرفیت اسمی مخزن برای این نوع جایگاه حداکثر   (4

 اینچ یا بزرگتر باشد.  24هر مخزن جایگاهی می بایست دارای یک دریچه آدم رو )منهول( با سایز  (5

 های مورد نیاز با فلنج استاندارد به شرح زیر باشد: هر مخزن می بایست دارای نازل (6
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اینچ ، نازل ارتفاع سنج با    4اینچ، نازل نمونه گیری با سایز    2اینچ، نازل خروجی با سایز حداقل    4ودی با سایز  نازل ور (7

اینچ و نازل تهویه که سایز آن بر اساس ظرفیت مخزن    3اینچ، نازل جمع آوری بخارات بنزین با سایز    4سایز حداکثر  

 ظر گرفته شود. اینچ می بایست در ن 2بدست می آید و حداقل برابر 

 انجام عملیات سنجش سطح سیال به صورت دستی مجاز نمی باشد.  (8

در صورت استفاده از سیستم توزیع سوخت تحت فشار رعایت حداقل فاصله مجاز بین لوله های ورودی و خروجی طبق   (9

 الزامات و دستورالعمل های شرکت سازنده آن ضروری می باشد. 

رودی و نازل نصب ارتفاع سنج بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده ارتفاع سنج  رعایت حداقل فاصله الزم بین نازل و  (10

 الزامی است. 

 پیش بینی و نصب سیم ارت بر روی بدنه مخازن الزامی است.  (11

12) Rating  نازل با رده استاندارد استفاده گردد. همچنین    150ها  فلنج  لوله و اتصاالت  از    Ratingدر نظر گرفته شود و 

 باشد  150های متصل به آن یکسان و برابر  فلنج  Ratingبایست با اینچ و باالتر می 2های با سایز شیر

پیش از بهره برداری از مخزن الزم است تستهای مخزن و لوله کشی های آن مطابق با استاندارد طراحی مربوطه انجام   (13

 گردد. 

های فلزی مناسب به نحوی مهار  توسط تسمه مخزن بایستی بر روی بالشتک بتونی و در داخل محفظه نصب گردد و   (14

 های سطحی پایداری آن حفظ گردد. شود که در برابر زلزله و نیروی ناشی از باال آمدن آب 

های جاری و فرآورده های ریخت و پاش شده از سطح جایگاه  دریچه های بازدید بایستی به نحوی طراحی گردد که آب  (15

 به درون مخزن وارد نگردد. 

 الزامی است.  NFPA 30ت جلوگیری از پر شدن بیش از حد مخازن بر اساس استاندارد نصب تجهیزا  (16

های مجاور در صورت نشت احتمالی  پیش بینی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای پیشگیری از انتشار فرآورده از مخازن به خاک  (17

 باشد.می  NFPA 30باشد مبنای اتخاذ تدابیر استاندارد الزامی می 

گردند بایستی از نوع ضد انفجار با اندیس مناسب انتخاب و مطابق  لکتریکی که بر روی مخزن نصب می کلیه تجهیزات ا (18

 اصول ایمنی نصب گردند. 

گردد و نصب تجهیزات الکتریکی منصوب در این  فضای داخلی مخازن ذخیره سوخت منطقه خطر صفر محسوب می  (19

 ت پذیرد. محل بایستی از نوع ذاتاً ایمن دارای تأییدیه معتبر صور
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اندازه گیری، درپوش و   (20 الکتریکی مانند میله  جرقه انتخاب و نصب   ضد   جنس   از   بایستی   می   … کلیه تجهیزات غیر 

 گردند. 

  

 خروج بخارات از مخزن -10-2-2

 بایست موضوع خروج بخارات مد نظر قرار گیرد و موارد زیر رعایت گردد: در طراحی مخزن می

محلی ایمن و بدون خطر رو به باال امتداد یافته و درمجاورت عوامل گرم کننده و  لوله هواکش مخزن می بایست در   (1

متر باالتر از سطح زمین امتداد یابد.قطر لوله تهویه و تعداد آن تابع ظرفیت    6/3زا قرار نگرفته و تا ارتفاع حداقل  آتش 

 مخزن بوده و براساس استانداردهای مرتبط تعیین می گردد. 

 بایستی مجهز به کالهک بوده و به نحو موثر مهار گردد.  لوله هواکش مخزن  (2

متری    4لوله های تهویه می بایست باالتر از بیشترین سطح مایع موجود در نفتکش قرار گیرد و همچنین ارتفاع آن از   (3

 سطح زمین نیز تجاوز نکند. 

متر از دریچه های باز    3ای به شعاع  دهانه لوله هواکش در یک سیستم مجهز به کنترل آالینده می بایست به اندازه کره   (4

 ساختمان های مجاور فاصله داشته باشد. 

 لوله تهویه مخازن بایستی مجهز به کالهک باشد.  (5

در جایگذاری لوله هواکش بایستی موارد ذیل را به منظور جلوگیری از تخلیه بخارات در اتمسفر که احتمال وجود جرقه و بروز  

 آتش سوزی را دارد در نظر گرفت:

 توسعه امالک مجاور جایگاه  (1

 جهت وزش باد  (2

 احتمال وجود هرگونه جریان هوا ناشی از وجود ساختمان های مرتفع  (3

 وجود فواصل و شکاف باریک میان ساختمان ها  (4

 مجاورت با دودکش های بخاری، سیستم تهویه، ناودان های ساختمان و درخت ها  (5

 

 



 
 جایگاه سوخت  احداثسنجی امکانگزارش 

 401-129شماره: 

 13/05/1401تاریخ: 
 

 26 جناب آقای   کارفرما: 

 

 مرند شهرستان -2-3

کیلومتری شمال   65یکی از شهرهای بزرگ و مهم استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان مرند است. این شهر در  مرند

است. این شهر از نظر سابقه و پیشینه تاریخی یکی از شهرهای بزرگ استان آذربایجان شرقی محسوب  غرب تبریز واقع شده 

 .است گرفته   شود که در محور ارتباطی اروپا و آسیای میانه قرارمی

 

 

  : جغرافیای سیاسی شهرستان مرند3شکل 

 

اند و استرابون آن را موروندا خوانده است. بر اساس  نخستین نام مرند را مورخینی چون هرودوت و گزنفون، مانداگارنا دانسته 

رسد، مرند در روزگار پادشاهی مادها از رونق زیادی  اسناد »اورارتویی« سابقه این شهر به اواسط هزاره سوم قبل از میالد می 

های تورات، مادر حضرت  است. بر اساس نوشتهبرخوردار بوده و روزگاری مرکز حکومت اقوامی مهم در دوره کلده و آشور بوده 

انی ارامنه آمده  نوح در شهر مرند دفن شده و در روایتی احتمال دفن حضرت نوح نیز در این شهر آمده است. در روایات باست

است حضرت نوح )ع( در مرند مدفون شده که البته ارامنه امروزی می گویند حضرت نوح)ع( در نخجوان فرود آمد و در آن  

 شهر نیز مدفون شد ولی قبر همسرش در مرند است 



 
 جایگاه سوخت  احداثسنجی امکانگزارش 

 401-129شماره: 

 13/05/1401تاریخ: 
 

 27 جناب آقای   کارفرما: 

 

رشیدی(، سومین  خو   1394کیلومتر مربع مساحت )سال    28خورشیدی( و با    1395نفر جمعیت )سال  156873مرند با دارابودن  

 .شودشهر پرجمعیت استان پس از تبریز و مراغه و از نظر مساحت دومین شهر بزرگ استان پس از تبریز محسوب می 

 

 مردم   -2-3-1

  محلی   بوده و به زبان زبان آذری و با لهجه اهالی شهر مرند، همانند ساکنان سایر نواحی استان آذربایجان شرقی،آذربایجانی 

  تجارت   مشاغل  به  بیشتر   مردم  و   دارد  تجارتی    جاذبه  بیشتر  استان،   دیگر  شهرهای  به  نسبت  مرند  شهر .  گویند می   سخن   خود 

است. جمعیت شهر مرند در  کز خرید و بازارهای فراوان و پر رونقی در این شهر احداث شدهمرا  کهطوری به.  اندآورده   روی   خُرد

اند که در  نفر زن بوده   57٬014نفر مرد و    57٬151است که از این میان  نفر بوده   114٬165خورشیدی، بالغ بر    1385سال  

 .اندخانوار، ساکن این شهر بوده  29٬755قالب 

 

 صنایع دستی  -2-3-2

 بافیقالی  (1

  در .  شودمی   محسوب  کشور  سطح  در  بافیقالی   مهم  هایکانون   از  یکی  آذربایجان،    شهر مرند همانند سایر شهرهای منطقه

  دایر   خورجین  و گلیم   قالیچه،  و قالی  بافت کوچک و بزرگ  هایکارگاه  آن،  حومه روستاهای و  شهرها  تمام در  نیز  و مرند  شهر

  مردم   درآمد    هاست که در این منطقه رواج داشته و همواره یکی از منابع عمدهقرن   تاریخی،  منابع   استناد  به  صنعت  این.  است

  کشور،   داخل  فرش   بازارهای  در   تنها   نه  اش،حومه   روستاهای  و  مرند   بافت  نفیس  هایقالیچه  و   هاقالی .  استشدهمی   محسوب 

بافی در شهر مرند به  ارد. صنعت قالی د  بسزایی  اهمیت  نیز  صادرات   نظر  از   و  دارد  بسیار  شهرت  نیز  کشور  از  خارج  در  بلکه

ها  ها در طرح رود و محصوالت آن شمار می دم به بافی، یکی از مشاغل فراگیر مرصورت کارگاهی و در روستاها به صورت تک 

 .شودهای گوناگون به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می های متنوع و بافتو نقش 

 

 سبدبافی  (2

خود از شهرت      گندم است که به نوبه    از دیگر صنایع دستی شهر مرند، بافت انواع سبدها برای حمل نان و میوه از ساقه

 .زیادی برخوردار است

 


