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مدیریت ایمنی، اشتباهات انسانی، نگاه مهندسی، صنایع نفت و گاز

هادی ابراهیم فتح  آبادی*  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

نگاهي مهندسی به اشتباهات انسانی در مدیریت 
ایمنی در صنایع نفت و گاز

با ظهور فن  آوري های جدید و فرآیندها و تجهیزات پیچیده تر در صنایع نفت و گاز و همچنین در دیگر صنایع، پتانس��یل های ایجاد حادثه افزایش 
یافته و این موضوع، مدیریت ایمنی را مشکل تر و البته با اهمیت تر می  کند. امروزه در بحث مدیریت ایمنی، نگاه به  علل بروز حوادث تغییر کرده است. 
صنعت به این نتیجه رسیده که عوض  کردن طبیعت انسان  ها و وادار ساختن آنها به پیروی از روش  ها و دستورالعمل  ها بسیار مشکل مي  باشد و بهتر است 
انسان  ها را همان  گونه که هستند بپذیریم. این مقاله با آنالیز برخی از حوادث پرتکرار در صنایع نفت و گاز تالش کرده نگاه کارشناسان ایمنی را به  علل 
بروز حوادث تغییر دهد و جهت انجام اقدامات اصالحی در راستاي بهبود مستمر سازمان ها که قسمتی از فرآیند انجام مدیریت ایمنی است پیشنهادهاي 
مؤثرتری در قالب گزارش  هاي کارشناس��ی ارائه کند. با نگاه دقیق تر به  علل بروز حوادث روشن می شود که با مواردي مانند اصالحاتي در طراحی ها، 
تغییراتي در چیدمان دس��تگاه  ها، نصب عالئم هش��داردهنده و برچسب  گذاری های مناس��ب، تهیه و به  روزرسانی دستورالعمل ها و ارائه  ي آموزش های 
الزم، استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب، دقت در متناسب بودن شغل با توانمندی های فیزیکی و ذهنی افراد و دقت کافي در تصمیم گیری در سطوح 

مدیریتی و کارشناسی، می توان از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرد.

)hadifathabadi@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
صنع��ت نف��ت و گاز در س��ال  های اخی��ر با 
رش��د فن  آوري، اس��تفاده از تجهیزات جدید، 
به  کارگی��ری فرآیندهای پیچیده در فش��ارها و 
دماهای بیش��تر، فرسودگی بسیاری از تأسیسات 
قدیمی و ... روبرو است. اینچنین عواملی باعث 
افزایش پتانس��یل خط��ر در صنایع نفت و گاز و 
افزای��ش پیامدهای ناش��ی از حوادث آن ش��ده 
است. از سوي دیگر فرآیندهای حفاری، تولید 
و ف��رآورش هیدروکربن های ترش با پتانس��یل 

خطر فوق  العاده  ای همراه است. همه  ي این موارد 
سبب می  شود که مدیریت ایمنی در صنایع نفت 
و گاز از اهمیت ویژه  ای برخوردار باشد. اگرچه 
امروزه دس��تورالعمل ها و استانداردهای زیادی 
برای انج��ام مدیریت ایمن��ی در صنایع نفت و 
گاز وجود دارد اما خأل بسیاري نیز در این زمینه 
و به  خصوص در به  روزرس��انی این مس��تندات 

احساس می  شود.
خ��ود  ک��ه  ایمن��ی  مدیری��ت  سیس��تم 
مدیری��ت  جام��ع  نظ��ام  از  زیرمجموع��ه ای 

ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت است شامل 
فرآیندي اس��ت که اقدامات تعیین خط  مشی ها 
و اس��تراتژی ها، س��ازمان دهی، برنامه ری��زی و 
 اج��را، ارزیابی کارای��ی و اقدامات اصالحی را 

دربر می  گیرد )شکل-1(.
  در اثربخ��ش ب��ودن انج��ام مدیریت ایمنی 
در هر س��ازمان اگرچه تمام��ی اقدامات فرآیند 
مدیریت ایمنی اهمیت دارند اما مرحله  ي تعیین 
و انجام اقدامات اصالحی جهت بهبود مس��تمر 
سیس��تم از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت و 



9

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 114 / مرداد ماه 1393

انجام موفق این مرحله به  منزله  ي به  نتیجه رسیدن 
فرآیند مدیریت ایمنی در سازمان هاست. آنچه 
در تعیی��ن اقدام��ات اصالحی مورد نیاز اس��ت 
بررس��ی های کارشناس��ی ایمنی از جمله آنالیز 

دقیق حوادث و یافتن علل بروز آنهاست.
گزارش  ه��اي  و  صنعت��ی  تج��ارب  نتای��ج 
کارشناس��ی در دهه ه��ای اخیر حاک��ی از آن 
اس��ت که نه  تنها در حوادث خاص صنایع نفت 
و گاز بلکه در هم��ه  ي حوادث )رانندگی، کار 
ب��ا جرثقیل، صنایع هوا فض��ا و ...(، بیش از 70 
درص��د علل بروز ح��وادث به  نحوی ناش��ی از 

خطای انسانی بوده است ]4و3[.
ترورکلتز که یکی از اشخاص شناخته شده در 
زمینه  ي مهندسی ایمنی در دنیاست و بیش از 40 
س��ال تجربه در سمت  های مختلف مهندسی در 
صنایع فرآیندی دارد نیز با بررسی گزارش  هاي 
ح��وادث از 1920 به بعد به این موضوع اش��اره 
دارد که اغلب گزارش  ها حدود 90 درصد علل 

حوادث را خطای انسانی دانسته اند ]5[.
در نهمین کنفرانس ساالنه  ي ایمنی، بهداشت 
و محی��ط زیس��ت ک��ه در س��ال 2013 در قطر 
برگ��زار گردید، اعالم ش��د که خطای انس��انی 
علت بروز 91 ت��ا 96 درصد حوادث در صنایع 

نفت و گاز بوده است ]6[.
ب��ا پذیرفت��ن این موض��وع که عل��ت اصلی 
ب��روز ح��وادث خطاه��ا انس��انی اس��ت اغلب 
ایمنی  ب��ه آموزش  ه��ای  اقدام��ات اصالح��ی 
بیشتر، هش��دارهای ایمنی بیشتر و افزایش تعداد 
بازرس��ی های ایمن��ی در تأسیس��ات معط��وف 
می گردد. اگر با انج��ام این اقدامات اصالحی، 
تغییر محسوس��ی در تعداد حوادث ایجاد نش��د 
رخ  دادن حوادث به  عنوان ام��ری ذاتی و بالقوه 
پذیرفته می شود که با توجه به پتانسیل ذاتی خطر 
کار در صنایعي مث��ل نفت و گاز قطعاً حوادثی 
غیرقابل پیش��گیری رخ خواه��د داد. اما مطلب 
حائز اهمیت این اس��ت که نگاه کارشناسی در 
یافتن علل بروز حوادث، نگاه درستی نبوده تا به 
کاهش حوادث منجر گ��ردد. باید این موضوع 
پذیرفته شود که همیشه می توان بهتر عمل کرد.

امروزه رویکرد سیس��تم های مدیریت ایمنی 
تغییر کرده اس��ت. صنعت به این نتیجه رس��یده 
که عوض  کردن طبیعت انسان  ها و وادار ساختن 
آنها ب��ه پی��روی از روش  ها و دس��تورالعمل  ها 
بسیار مش��کل مي  باش��د و بهتر اس��ت انسان  ها 
را همان  گون��ه که هس��تند بپذیری��م. بیان اینکه 
ح��وادث، ناش��ی از اش��تباهات انس��انی ب��وده 
غیرواقعي نیس��ت اما مش��کلی را حل نکرده و 
به درم��ان کمکی نخواهد ک��رد. آنچه اهمیت 
ویژه ای دارد این است که باید فرصت اشتباه را 
کاهش داد. اگر پتانسیل خطر در تأسیسات زیاد 
باشد حتی افراد بس��یار هوشیار نیز دچار حادثه 

خواهند شد.
این نوش��تار ت��الش می  کند ب��ا آنالیز برخی 
ح��وادث پُرتکرار در صنایع نف��ت و گاز، نگاه 
کارشناس��ی دقیق ت��ری به علل ب��روز حوادث 
داشته باشد که این س��بب خواهد شد اقدامات 
اصالحی تنها به  سوي رفع خطاهای انسانی سوق 
داده نش��ده و پیش��نهادهاي اصالحی مؤثرتر و 
کارشناس��ی  گزارش  هاي  در  هوش��مندانه تری 

ایمنی ارائه گردد.
تجارب صنعتی نشان داده که اغلب حوادث 
بر اثر علل زی��ر رخ می دهند؛ اگر چه مرزبندی 
بین این عوامل روش��ن و شفاف نیست و ممکن 
است چندین عامل به  همراه یکدیگر عامل یك 

حادثه باشند:
 خطای انسانی به  دلیل فراموشی و عدم  توجه

در  نق��ص  ی��ا  آم��وزش صحی��ح  ع��دم   
دستورالعمل ها و روش های اجرایی

 عدم توانایی کافی ذهن��ی یا فیزیکی برای 
انجام کار

 تصمیمات نادرست
 نق��ص در تجهی��زات، طراح��ی، نصب یا 

تعمیرات آنها
در ادام��ه هری��ك از ای��ن عوام��ل بررس��ی 

خواهند شد.

1- خطای انسانی به  دلیل فراموشی و عدم توجه
برخی حوادث ممکن است به  علت بازکردن 
یا بستن اشتباهی یك ش��یر یا عدم بهره برداری 
صحی��ح از آن رخ دهند که این مورد ناش��ی از 
یك لحظ��ه غفلت یا عدم  توجه اپراتور اس��ت؛ 
مثاًل انفجار در اثر بازکردن یك اتصال که فشار 

پشت آن کاماًل تخلیه نشده است )شکل-2(.
این  گونه حوادث معموالً در س��اعات پایانی 
ش��ب یا در حین تعویض ش��یفت ها که حواس 
افراد کاماًل بر کار متمرکز نیست اتفاق می افتد.

بای��د پذیرفت ک��ه در صنع��ت گاهي چنین 
اش��تباهاتی رخ خواه��د داد که بای��د با حذف 
فرصت ه��ای اش��تباه، تعداد این ح��وادث را به 
حداقل رس��اند. ای��ن کار ممکن اس��ت با تغییر 
در طراحی )تغییرات سخت  افزاری( یا تغییر در 
روش  ها و دستورالعمل ها )تغییرات نرم  افزاری( 

انجام شود و شیوه  ي عملکرد افراد تغییر کند.

1  فرآیند اجرای مدیریت ایمنی در سازمان  ها

خط مشی و 
استراتژی های 

ایمنی

برنامه ریزی و 
اجرا

اقدامات اصالحی

ارزیابی کارایی

سازمان دهی
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در حالت نخس��ت عامل محدودکننده اغلب 
مباح��ث اقتصادی و گران  ب��ودن انجام تغییرات 
اس��ت و معم��والً در صنع��ت از آن اس��تقبال 
نمی  ش��ود. در حال��ت دوم نکت��ه  ي قابل  توجه، 
زمان  بر بودن مسأله و نیاز به برگزاری دوره های 

آموزشی جدید براي پرسنل است ]2و1[.
به  طور مثال درب مخازن باید به  ش��کلی تعبیه 
ش��ود که ب��رای بازکردنش نیاز به ایس��تادن در 
مقابل آن نباش��د. همچنین تعبیه فشارسنجی که 
فشار پشت ش��یر را نشان دهد نیز مي تواند اقدام 

اصالحي مناسبي باشد.
در م��واردی کوچك بودن ی��ا کم  نور بودن 
کلیِد روی پنل س��بب عدم  توجه فرد ش��ده که 
بای��د با اصالح پن��ل و اس��تفاده از کلیدهایی با 
اندازه  ي مناس��ب و واضح مشکل را حل نمود. 
نصب عالئم هشداردهنده و برچسب  گذاری ها 
اس��ت.  پیش��گیرانه  ح��وادث  از  بس��یاری  در 
رنگ  آمی��زی تجهیزات با رنگ ه��ای متفاوت 
اس��تاندارد نیز یکی از راه  های کاهش این  گونه 
حوادث است. عالئم قطع سیستم معموالً باید با 
رنگ قرمز مشخص شوند تا جلب توجه نمایند. 
سیستم  های آالرم و تریپ )قطع سیستم( معموالً 
باید با فاصله  ای اس��تاندارد از سایر پنل  ها نصب 
شوند تا کسی به اشتباه از آنها استفاده نکند. در 

کلیدهای باالبرها نیز باید فاصله  ي استاندارد بین 
کلیدها رعایت گردد.

عل��ت برخی ح��وادث عدم  توج��ه در زمان 
راه  اندازی بوده است. به  طور مثال پس از تعمیر 
پم��پ یا کمپرس��ور هن��وز مس��یرهای خطوط 
جری��ان باز بوده که اپراتور اق��دام به راه  اندازی 
دس��تگاه کرده و این باع��ث پراکندگي موارد 
آت��ش  زا در محیط و بروز آتش  س��وزی ش��ده 
اس��ت. در این  گونه موارد باید سیستم  ها طوری 
طراحی ش��وند که مثاًل تا زمانی  که مس��یرهای 
تخلی��ه  ي پمپ یا کمپرس��ور هنوز باز هس��تند 
پمپ روش��ن نش��ود ک��ه ای��ن کار با اس��تفاده 
از کلیده��ای اتوماتیك و س��ایر دس��تگاه  های 
ابزاردقیق قابل  اعمال است. در برخی اوقات نیز 
عدم انگیزه، حجم زیاد کار و خس��تگی باعث 

عدم  توجه و بروز حادثه می گردد ]1و2[.

در  نق�ص  ی�ا  صحی�ح  آم�وزش  ع�دم   -2
دستورالعمل ها و روش های اجرایی

هرق��در انج��ام کاری س��اده تر باش��د تهی��ه 
دس��تورالعمل انج��ام آن نی��ز آس��ان تر خواهد 
بود. در صورت بروز مش��کل در یك سیس��تم 
فرآیندی پیچیده اگر اپراتور به عملکرد همه  ي 
دس��تگاه ها آشنایی کامل نداشته باشد برای حل 
آن دچار اشکال خواهد شد. اپراتور باید طوری 
آموزش دیده باشد که بداند در شرایط مختلف 
چ��ه کاری انجام ده��د. در حادث��ه  ي رآکتور 
هس��ته  ای چرنوبی��ل در 1986 ک��ه از حوادث 
بزرگ دنیا محسوب می شود عدم اجرای دقیق 

دستورالعمل  ها سبب بروز حادثه گردید ]7[.
در الی  روبی یا تأمین فش��ار عملیاتی خطوط 

انتق��ال یا س��ایر تجهیرات نف��ت و گاز مثاًل در 
عملی��ات توپك رانی، در بس��یاری از موارد از 
آب یا گاز پرفش��ار استفاده می شود. افرادی که 
در این عملیات  ها دخیل هس��تند باید با خطرات 
کار با س��یاالت پرفشار آش��نایی کامل داشته و 
از فش��ارها و دماهای طراحی و عملیاتی همه  ي 
تجهیزات آگاه باش��ند. افرادی که با جرثقیل  ها 
کار می کنند باید حداکثر بار قابل  تحمل با توجه 
ب��ه طول بوم جرثقیل را بدانند تا بار بیش از حد 
را جابه  ج��ا نکنن��د )ش��کل-3(. در جرثقیل  ها 
بای��د حداکثر بار مجاز قابل جابه  جایی توس��ط 
برچسب مش��خص ش��ود و عالئم و چراغ  های 

الزم جهت اخطار تعبیه گردند ]8و2و1[.
تنه��ا آموخت��ن کافی نیس��ت؛ یعن��ی باید 
بدانیم که چگونه به  نحو مناس��ب از آموخته  ها 
اس��تفاده کنیم. در 1966 در حادثه  ي فیزن در 
فرانس��ه، پس از آتش گرفتن مخازن پروپان، 
آتش  نش��انان فق��ط جه��ت ایزوالس��یون این 
مخازن از س��ایر تأسیس��ات تالش مي  کردند؛ 
چراک��ه فکر می کردند ش��یرهای اطمینان این 
مخ��ازن عمل خواهن��د نمود و مش��کلی رخ 
نخواهد داد. در صورتی که این ش��یرها عمل 
نکردند و وقوع انفجار سبب مرگ 18 نفر شد 

)شکل-4( ]9[.
امروزه در طراحی مخازن تحت فش��ار، علم 
مهندس��ی به این نتیجه رسیده که باید ضخامت 
دیواره  ي این مخازن در سقف کمتر از ضخامت 
سایر دیواره ها باش��د و همچنین درزجوش  های 
سقف ضعیف  تر از بقیه قسمت هاست و بنابراین 
در صورت افزایش فش��ار غیرمنتظره در داخل 
مخ��زن و عمل  نکردن ش��یرهای اطمین��ان، این 

3  حادثه برای جرثقیل به  علت برداشتن بار بیش از حد مجاز
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بوم جرثقيل را بدانند تا بار بيش  تحمل با توجه به طول  بار قابلكنند بايد حداكثر  ها كار مي  افرادي كه با جرثقيل
جايي توسط برچسب مشخص   ها بايد حداكثر بار مجاز قابل جابه  در جرثقيل. )3-شكل( نندكجا ن  از حد را جابه

 .]1و2و8[ ندگردهاي الزم جهت اخطار تعبيه   و چراغ عالئمد و شو
  

  
  علت برداشتن بار بيش از حد مجاز  حادثه براي چرثقيل به -3شكل 

  
در  1966در . ها استفاده كنيم  از آموختهنحو مناسب   چگونه بهيعني بايد بدانيم كه  ؛آموختن كافي نيست تنها

ايزوالسيون اين مخازن از  جهتفقط  نشانان  فيزن در فرانسه، پس از آتش گرفتن مخازن پروپان، آتش ي  حادثه
اهند نمود و مشكلي مخازن عمل خواين كردند شيرهاي اطمينان  فكر ميچراكه  ؛ندكرد  ميتالش سيسات أساير ت

  .]9[ )4-شكل( شدتن  18مرگ  سببدر صورتي كه اين شيرها عمل نكردند و وقوع انفجار  .رخ نخواهد داد
  

  
  1966 -فيزن در فرانسه  ي  انفجار مخازن پروپان در حادثه -4شكل 

  

4  انفجار مخازن پروپان در حادثه  ي فیزن در فرانسه - 1966

6 
 

بوم جرثقيل را بدانند تا بار بيش  تحمل با توجه به طول  بار قابلكنند بايد حداكثر  ها كار مي  افرادي كه با جرثقيل
جايي توسط برچسب مشخص   ها بايد حداكثر بار مجاز قابل جابه  در جرثقيل. )3-شكل( نندكجا ن  از حد را جابه

 .]1و2و8[ ندگردهاي الزم جهت اخطار تعبيه   و چراغ عالئمد و شو
  

  
  علت برداشتن بار بيش از حد مجاز  حادثه براي چرثقيل به -3شكل 

  
در  1966در . ها استفاده كنيم  از آموختهنحو مناسب   چگونه بهيعني بايد بدانيم كه  ؛آموختن كافي نيست تنها

ايزوالسيون اين مخازن از  جهتفقط  نشانان  فيزن در فرانسه، پس از آتش گرفتن مخازن پروپان، آتش ي  حادثه
اهند نمود و مشكلي مخازن عمل خواين كردند شيرهاي اطمينان  فكر ميچراكه  ؛ندكرد  ميتالش سيسات أساير ت

  .]9[ )4-شكل( شدتن  18مرگ  سببدر صورتي كه اين شيرها عمل نكردند و وقوع انفجار  .رخ نخواهد داد
  

  
  1966 -فيزن در فرانسه  ي  انفجار مخازن پروپان در حادثه -4شكل 

  

2  حادثــه در اثــر بازكــردن اتصالی كه 
فشار پشت آن تخلیه نشده است

4 
 

  توجه  فراموشي و عدمدليل   هخطاي انساني ب - 1
  هاي اجرايي ها و روش حوادث ناشي از عدم آموزش صحيح يا نقص در دستورالعمل - 2
  براي انجام كار حوادث ناشي از عدم توانايي كافي ذهني يا فيزيكي - 3
  حوادث ناشي از تصميمات نادرست - 4
  حوادث ناشي از نقص در تجهيزات، طراحي، نصب يا تعميرات آنها - 5

  .خواهند شددر ادامه هريك از اين عوامل بررسي 
  
  دليل فراموشي و عدم توجه  هخطاي انساني ب - 1

د نرخ ده آنبرداري صحيح از  عدم بهرهيا علت بازكردن يا بستن اشتباهي يك شير   برخي حوادث ممكن است به
كه فشار  اتصالانفجار در اثر بازكردن يك  مثالً؛ توجه اپراتور است  ت يا عدمناشي از يك لحظه غفلاين مورد كه 

 .)2-شكل(كامالً تخليه نشده است آن پشت 
  

  
  حادثه در اثر بازكردن اتصالي كه فشار پشت آن تخليه نشده است – 2شكل 

  
متمركز ر كار بها كه حواس افراد كامالً  گونه حوادث معموالً در ساعات پاياني شب يا در حين تعويض شيفت  اين

  .افتد اتفاق مينيست 
هاي اشتباه، تعداد اين  حذف فرصت يد بابا كهچنين اشتباهاتي رخ خواهد داد  يگاهدر صنعت  هك فتپذيربايد 

ها و   روشدر تغيير يا  )افزاري  تغييرات سخت(اين كار ممكن است با تغيير در طراحي . رساندحوادث را به حداقل 
  .عملكرد افراد تغيير كند ي  انجام شود و شيوه) افزاري  تغييرات نرم(ها  دستورالعمل
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مخ��ازن از س��قف دچار ترکیدگی می ش��وند. 
آموزش  های الزم و انجام بازرسی  هاي دوره  اي 
منظم از تأسیس��ات و همچنی��ن نظارت دقیق بر 
کار پیمان��کاران از ای��ن ح��وادث جلوگی��ری 

خواهد کرد.
در برخ��ی ح��وادث اتص��ال فلز ب��ه غیر فلز 
ب��دون درنظر گرفت��ن انبس��اط و انقباض عامل 
حادث��ه ب��وده؛ یعن��ی عم��ل نکردن بر اس��اس 
دس��تورالعمل  ها و روش کارهای موجود باعث 

حادثه شده است.
اس��تفاده از ماس��ك و لباس  ه��اي ایمنی در 
بس��یاری از موارد جان افراد را از آس��یب  های 
جدی )خفگ��ی و گاز گرفتگی، پاش��ش مواد 
ش��یمایی، آسیب در اثر سقوط اجسام از ارتفاع 

و ... ( نجات داده است.
در بارگیری  ها اتف��اق افتاده که قبل از اینکه 
تانک��ر پر ش��ود یا خ��ط تغذیه  کنن��ده از تانکر 
ج��دا گ��ردد رانن��ده  ي تانک��ر به  گم��ان اینکه 
عملی��ات بارگی��ری به  اتمام رس��یده ش��روع به 

حرکت از مح��ل بارگیری کرده ک��ه این کار 
س��بب پخش  ش��دن مواد آت��ش  زا در محیط و 
بروز حادثه گردیده اس��ت. اج��رای گام  به  گام 
دستورالعمل  های بارگیری و آموزش رانندگان 
در این زمینه از وقوع چنین حوادثی پیش��گیری 
خواه��د کرد. این م��ورد در بارگیری  های مواد 

نفتی در دریا نیز اهمیت بسیاري دارد.
در فعالیت ه��ای نف��ت و گاز در فراس��احل، 
علل اغلب حوادث عدم وجود دس��تورالعمل ها 
و روش کارها یا اش��کال در آنها گزارش ش��ده 

است )شکل-5( ]11و10[.
باید اپراتورها از صحیح بودن دستورالعمل ها 
اطمینان حاصل نماین��د و انجام آن را ضروری 
بدانند. در غیر این  صورت از انجام آنها سرباززده 
و بر اس��اس تجرب��ه  ي خود عم��ل می کنند. در 
برخی موارد همین عدم  رعایت دس��تورالعمل و 
عمل بر اس��اس تجربه باعث بروز حوادث شده 
اس��ت. بازرس��ی  های ایمنی جه��ت اطمینان از 

رعایت دستورالعمل ها ضروری است.

3-  ع�دم توانایی کافی ذهن�ی یا فیزیکی برای 
انجام کار

استعداد انس��ان ها در انجام کارهای مختلف 
متفاوت بوده و الزم است با انجام آزمایش  هایي 
توانمندی های افراد شناس��ایی شود. مثاًل فردی 
که از توانای��ی ذهنی زیادی برخوردار نیس��ت 
برای کار در اتاق  های کنترل با پنل های پیچیده 
مناس��ب نخواهد بود. افرادی که در سایت های 
عملیاتی با باز و بسته کردن شیرها و به  کاربردن 
س��ایر ادوات عملیاتی به  صورت دستی سروکار 
دارند باید توان فیزیکی حداقلي داش��ته باش��ند 
وگرنه همین مورد سبب بروز حادثه خواهد شد. 
ت��وان فیزیکی زیاد در بس��یاری از عملیات های 
حف��اری از اهمیت وی��ژه  اي برخوردار اس��ت. 
همچنین اف��رادی که عضو تیم  های اطفاء حریق 
و امداد و نجات می ش��وند باید توان و آمادگی 

فیزیکی زیادی داشته باشند.

4- تصمیمات نادرست
تصمیمات نادرست ممکن است توسط افراد 
عملیاتی یا مدیران اتخاذ گردد. در برخی موارد 
ممکن اس��ت توس��ط افراد عملیاتی یا با دستور 
مدی��ران، عالئم و سیس��تم  های هش��داردهنده 
bypass ش��وند تا تولید متوقف نگردد یا تولید 
بیش��تری انجام گیرد و همی��ن عامل باعث بروز 
به  هیچ  وجه  حادثه گردد. سیس��تم  های حفاظتی 
نباید ایزوله یا bypass شوند و اگر هم در زمان 
تعمی��رات نیاز به این کار باش��د باید بر اس��اس 
دس��تورالعمل  ها، انجام حداقل ایزوالسیون و با 
اطالع افراد مس��ئول انجام گی��رد. برخی اوقات 
ممکن اس��ت یك کار عملیاتی به دستور مدیر، 
بدون اخ��ذ مجوز کار یا خ��ارج از محدوده  ي 
مج��وز انجام ش��ود و همین عامل س��بب بروز 

حادثه گردد.
مدیران باید به  صورت مداوم با گروه عملیاتی 
خود هم��راه باش��ند یا ب��ا انجام بازرس��ی های 
دوره ای و مش��اهدات م��وردی، صحت اجرای 
دس��تورالعمل ها را کنت��رل کنند. اگ��ر مدیران 
ارش��د به موض��وع ایمنی توجه خاص نداش��ته 

5  علل حوادث در صنایع نفت و گاز در فراساحل

7 
 

اين مخازن در  ي  به اين نتيجه رسيده كه بايد ضخامت ديوارهامروزه در طراحي مخازن تحت فشار، علم مهندسي 
هاست و  تر از بقيه قسمت  هاي سقف ضعيف  ها باشد و همچنين درزجوش سقف كمتر از ضخامت ساير ديواره

نكردن شيرهاي اطمينان، اين مخازن از سقف   بنابراين در صورت افزايش فشار غيرمنتظره در داخل مخزن و عمل
سيسات و همچنين نظارت أمنظم از ت اي  ي دورهها  هاي الزم و انجام بازرسي  آموزش. شوند گي ميدچار تركيد

 .كرداز اين حوادث جلوگيري خواهد  دقيق بر كار پيمانكاران
يعني عمل نكردن  ؛نظر گرفتن انبساط و انقباض عامل حادثه بودهدث اتصال فلز به غير فلز بدون دردر برخي حوا

  .ارهاي موجود باعث حادثه شده استها و روش ك  بر اساس دستورالعمل
خفگي و گاز گرفتگي، (هاي جدي   ايمني در بسياري از موارد جان افراد را از آسيب هاي  لباساستفاده از ماسك و 

  .نجات داده است... ) پاشش مواد شيمايي، آسيب در اثر سقوط اجسام از ارتفاع و 
تانكر  ي  راننده گرددكننده از تانكر جدا   يا خط تغذيهكه قبل از اينكه تانكر پر شود  اتفاق افتادهها   ر بارگيريد
 سبب كاراز محل بارگيري كرده كه اين شروع به حركت اتمام رسيده   گمان اينكه عمليات بارگيري به  به

هاي بارگيري و   گام دستورالعمل  به  اجراي گام. است گرديدهزا در محيط و بروز حادثه   مواد آتش شدن  پخش
هاي مواد   اين مورد در بارگيري. آموزش رانندگان در اين زمينه از وقوع چنين حوادثي پيشگيري خواهد كرد

  .دارد ينفتي در دريا نيز اهميت بسيار
يا اشكال در كارها  ا و روشه دستورالعملحوادث عدم وجود  اغلبهاي نفت و گاز در فراساحل، علل  در فعاليت

  .]11و  10[ )5-شكل(شده است  گزارشآنها 
  

  
  علل حوادث در صنايع نفت و گاز در فراساحل -5شكل 

  

3rd party error
9% Act of war / during

warsit / sabotage
1%

Improper design
8%

Other
1%

 Unsafe act / No
produce

44%

Unsafe produce
37%

6  اهمیت اشتباه در تصمیم گیری در سطح مدیریت و در سطح كاركنان

اشتباه مدیریت
اشتباه کارکنان

نقص در تجهیزات
تعداد رخدادها

اهمیت رخداد
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

باش��ند کارکنان نیز به موض��وع ایمنی بی توجه 
خواهند بود. برخی مدیران ارش��د در جلس��ات 
عملیاتی ش��رکت نمی کنن��د و به  همین دلیل در 
هن��گام تصمیم گیری دچار مش��کل می ش��وند. 
در تصمیم گیری های عملیاتی به  ویژه در صنایع 
نفت و گاز، بلوغ فنی مدیران از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت و تصمیمات اش��تباه می تواند 
عواق��ب جبران  ناپذی��ری به  دنبال داش��ته باش��د 
)شکل-6(. در برخی اوقات مدیران برای حفظ 
منافع بیش��تر ریس��کي را می پذیرند و کارکنان 

خود را آگاهانه در معرض خطر قرار می دهند.
مدیران در بحث ایمنی باید کاماًل آموزش دیده 
باش��ند. همچنین باید در خصوص مس��ائل ایمنی 
پیگیر بوده و موارد را تا حصول نتیجه  ي مناس��ب 
رها نکنند و تا مدتی موضوعات مدنظر را از طریق 
گزارش  ها و بازرس��ی ها دنبال نمایند. ضمن اینکه 
در مباح��ث ایمنی در صورت ل��زوم مي توانند از 

کمك مشاوران متخصص ایمنی استفاده نمایند.

ی�ا  نص�ب  طراح�ی،  تجهی�زات،  در  نق�ص   -5
تعمیرات آنها

برخی اوقات طراحی فیزیکی دستگاه طوری 
اس��ت که فرد به  راحت��ی نمی تواند ب��ا آن کار 
کند. مثاًل ممکن اس��ت اتاقك جرثقیل طوری 
طراحی ش��ده باشد که امکان دیدن هم  زمان بار 
و دسترس��ی به پنل کنترل امکان  پذیر نباش��د و 
حادثه ای رخ دهد. در برخی موارد ش��یرآالت 
دور از دسترس طراحی مي  شوند یا به  دلیل عدم 
روغن  کاری منظم، س��فت و غیرروان هستند و 

همین عامل باعث بروز حادثه خواهد شد.
با تغییر طراحی باید شانس و فرصت اشتباه در 
عملیات به  حداقل برس��د. یعن��ی در طراحی باید 
ایمنی سرلوحه  ي کار مهندسی باشد. اما در پاره اي 
اوقات ممکن است راه عملی و مقرون  به  صرفه  اي 
در طراحی وجود نداش��ته باشد. در طراحی باید 
همه  ي اس��تانداردها، آیین  نامه  ها و ... مدنظر قرار 
گیرند. اصوالً طراحی نباید به  شیوه ای باشد که با 
یك اش��تباه ساده در باز و بسته  کردن یك شیر یا 
زدن اشتباه یك کلید حادثه  ای بزرگ رخ دهد. 
معموالً رعای��ت اس��تانداردها و آیین  نامه  ها این 
موارد را پوش��ش می دهند و فرصت اشتباه را به 

حداقل می رسانند.
گاهی اوقات حوادث به  علت اشتباه در نصب 
یا تعمیرات رخ می دهد. س��اپورتی که موقت و 
برای س��هولت کار نصب شده و بعد از عملیات 
در محل باقی مانده یا پالگی که برای آزمایش 
در محلی نصب ش��ده و در هیچ نقش��ه ای ثبت 
نمی ش��ود می  تواند علت بروز حادثه باش��د. در 
برخی موارد لوله  ها به  درس��تی ساپورت نشده و 

دچار خستگی و نقص می گردند.
معموالً بازرسی می تواند نقص در تجهیزات، 
طراحی، نصب یا تعمیرات را مش��خص نمایند. 
دقیق ترین بازرس��ی ها اغلب توسط تیم مسئول 
راه  اندازی انجام می گی��رد. زیرا آنها از عواقب 

نواقص پنهان در تأسیسات آگاهند.
گاه��ی اوقات به  علت عدم بازرس��ی صحیح 
در فرآین��د خرید، کااله��ا و تجهیزات معیوبی 
خریداری می شوند که برخی از آنها در فرآیند 

س��اخت و مونتاژ به  وج��ود آمده اند. این کاالها 
ک��ه اغل��ب آزمایش  هاي الزم جه��ت حصول 
اطمینان از مناس��ب بودن برای عملیات را پشت 
سر نگذاش��ته اند ممکن است سبب بروز حادثه 
ش��وند. این مورد به  ویژه در خصوص کاالهایی 
که قرار است در تأسیس��ات هیدروکربن ترش 
استفاده شوند از اهمیت خاصي برخوردار است.

نتیجه  گیري
یکی از مهم  ترین بخش  ه��ای اجرای فرآیند 
مدیری��ت ایمنی در س��ازمان ها، تعیین و اجرای 
اقدام��ات اصالح��ی مؤثر جهت ارتقاء س��طح 
ایمنی سازمان است که الزمه  ي آن بررسي هاي 
کارشناس��ي ایمن��ي از جمل��ه تحلی��ل حوادث 
مي باش��د. امروزه نگاه کارشناسانه به علت یابی 
بروز حوادث تغییر کرده اس��ت. در گذشته در 
بس��یاری از موارد بدون واکاوی موش��کافانه  ي 
حوادث، خطای انس��انی را عامل ب��روز حادثه 
به  حساب مي  آوردند. اما امروزه در بررسی های 
ایمن��ی، توج��ه بیش��تری به  نح��وه  ي طراحی و 
چیدم��ان تجهیزات، صحت دس��تورالعمل های  
اجرایی و تضمین رعایت آنها توسط کارکنان، 
تطاب��ق توانایی های فیزیکی و ذهنی افراد با کار 
مورد نظر، وجود عالئم و هشدارهای مورد نیاز، 
ارائه  ي آموزش  های مؤثر و درس��تي تصمیمات 
اتخاذ ش��ده در سطوح کارشناسی و مدیریتی و 
... معطوف می گردد. این بررس��ی های دقیق تر 
منجر ب��ه ارائه  ي اقدامات اصالحی مؤثرتر و در 

نتیجه کاهش چشمگیر حوادث خواهند شد.
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