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ماهی��ت پرخطر فرآیند و عمليات صنايع نفت و گاز و ش��رایط 
عملیاتی مخاطره آميز، ش��رایط آب و هوایی سخت، حفاری در 
موقعیت های دورافتاده ایج��اب می کند تا قبل از انجام هر نوع 
پروژه، تركيب و محدوده ی وس��يعي از ريس��ك هاي مختلف و 
پيچيده در سطح عمليات و شركت به درستي شناسایی و ارزیابی 
شده و اقدامات و تمهیدات کنترلی و مديريتی مورد نیاز درنظر 
گرفته شود. از طرفي جمع ش��دن سرمايه ی ذي قيمت صنايع 
نف��ت و گاز و اهميت و ضرورت تداوم و اس��تمرار توليد نفت و 
گاز، اهمي��ت توجه به موضوع ايمني و پيش��گيري از حادثه و 

خسارت را دوچندان مي كند.
به ط��ور معم��ول هزينه ی توق��ف توليد در بخ��ش انرژي 2-3 
برابر هزينه هاي از دس��ت رفتن س��رمايه و تجهيزات است كه 
در برخي ش��رايط نيز اين هزينه مي تواند بیش��تر از اين مقدار 
باش��د. براي نمونه در خصوص حادثه اخي��ر چاه-147 ميدان 
رگ س��فيد كه در تاريخ آبان م��اه 96 به دليل عدم عكس العمل 
به موق��ع در مقابله با جريان چاه ناش��ي از عدم توجه به افزايش 
حجم گل برگش��تي به مخازن گل رخ داد، هزينه هاي مستقيم 
و غيرمس��تقيم فراواني ش��امل هزينه ی از دس��ت رفتن دكل، 
هزين��ه ی عمليات حف��اري تا روز حادثه، هزينه ی س��وختن و 
هدررفت نفت، هزينه ی آسيب ديدن مخزن، هزينه هاي مربوط 
به كنترل فوران و وسايل، ادوات، تجهيزات و تيم عمليات اطفاء 

حريق و هزينه ی پاك س��ازي محل و انتقال ضايعات و ... را به 
شركت تحميل کرد.

پیچیدگ��ی عملی��ات در صنای��ع هیدروکربوری از اکتش��اف و 
حفاری، تولید و بهره برداری، حمل و نقل، کارخانجات فرآورش 
نفت و گاز جهت تولید محصوالت مختلف نفتی ایجاب می کند 
ک��ه كنترل مخاطرات و ارتقاء س��طح ايمني از س��ه طريق زیر 

توأمان پيش برده شود:
 کنترل های سخت افزاری )ایمنی فنی(
 سیستم های مدیریتی و دستورالعملی 

 اقدامات کنترلی واکنش در شرایط اضطراری به منظور حداقل 
رساندن تبعات حادثه

از اي��ن رو در طرح ريزي سيس��تم مديري��ت HSE، يكپارچگي 
س��رمايه1 به عنوان يكي از موارد كليدي مطرح اس��ت. درستي، 
خراب نبودن پيوس��ته كار كردن و مناس��ب بودن براي هدف 
تعيين شده يك تجهيز را ضمن دانستن اين موضوع كه هميشه 
ريس��ك محدودي وجود دارد يكپارچگي گويند. سرمايه زماني 
يكپارچه گفته می ش��ود كه به ش��كل تعيين ش��ده كار كند و 
همان طور كه در هدف طراحي آن تعريف شده مورد بهره برداري 
قرار گرفته و نگهداري گردد. در اين صورت آس��يب و خسارت 
به نيروي انساني، تأسیسات و تجهيزات و محيط زيست در اثر 
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حوادث به عنوان يكي از عوامل تباه كننده ی پتانسيل هاي بالقوه در صنايع مطرحند. اّما با وجود تالش هاي گوناگون 
براي پيش��گيري، در برخي موارد وقوع آنها اجتناب ناپذير اس��ت. نكته ی قابل توجهي كه طی بررس��ي سوابق حوادث 
گذشته در شرکت ملی نفت ایران مشخص شده، تكرار حوادث مشابه در يك واحد عملياتي و بهره برداری معين و در 
دوره ی زماني بس��يار كوتاه اس��ت. فرآیند تحقيق، تجزيه و تحليل ريشه اي حوادث و يافتن راهكارهاي اصالحي جهت 
پيشگيري از وقوع مجدد حادثه كمك خواهد كرد تا با شناسايي اشكاالت پنهان، ضعف هاي اساسي سيستمی و نحوه ی 
ارتباط آن با ايجاد ش��رايط و اعمال ناايمن كه منجر به وقوع حادثه ش��ده، فرصت يادگيري و درس آموزي از حوادث 
فراهم ش��ده و با برنامه ريزي و اجراي راهكارهاي اصالحي مناس��ب از وقوع رويدادها يا حوادث ناگوار مش��ابه در آينده 
پيشگيري گردد. در این مقاله سعی شده با مروری بر آمار حوادث مهم طی سال های 97-89 شرکت ملی نفت ایران، 
عوامل مش��ترک س��اختاری و مدیریتی که پایه و اساس بسیاری از حوادث بوده و به نوعی یکپارچگی سیستم را تحت 

تأثیر قرار داده، واکاوی شود.
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خرابي آنها نيز به صورت عملي و منطقي کم خواهد آمد.
در اي��ن ميان واژه ی ايمن��ي فرآیند و يكپارچگي س��رمايه در 
بس��یاری موارد معادل هم به كار می روند. اما يك فرق اساس��ي 
و كوچك در حوزه ی کاری2 آنها وجود دارد و آن اين اس��ت كه 
در ايمني فرآیند، تمركز تنها روي مخاطراتي اس��ت كه مربوط 
به فرآیند كاري نفت و گاز و ساير فرآورده های شيميايي است. 
اما در يكپارچگي س��رمايه، تمامي موارد پوش��ش داده شده و 
تنها به فرآیند فرآورش س��یال محدود نمي ش��ود. در حقيقت 
به عب��ارت ديگر، ايمن��ي فرآین��د يعني ايجاد ي��ك چارچوب 
مش��خص و تعريف ش��ده به منظ��ور مديري��ت يكپارچگي بين 
عملي��ات و فرآیند مواد ش��يميايي مخاطره آميز كه در واژگان 
اصول طراحی مهندس��ی بيان مي شود. اما يكپارچگي سرمايه، 
مربوط به پيش��گيري از حوادث مهم اس��ت كه همانا خروجي 
و نتيج��ه ی ي��ك طراحي اس��تاندارد مهندس��ي، بهره برداری، 
 تعمي��ر و نگهداري مناس��ب نيز هس��ت. طبق م��دل مفهومي 
شكل-1 اگر تأسیسات به درستي طراحي شده و مطابق با اصول 
طراحي، ساخته و نصب شوند و به درستي نيز مورد بهره برداري 
و نگهداري قرار گیرند يكپارچگي حفظ شده و حادثه ی مهمي 

پيش نخواهد آمد.
 

1- انواع حوادث در سطح شرکت ملی نفت
به ط��ور كل��ي انواع ح��وادث در صنايع نف��ت و گاز به دو گروه 

تقسیم می شوند:
 حوادث فرآیندي؛ حوادث مربوط به عمليات3

حوادثي كه به دليل اشكاالت فرآیندي و شرايط عملياتي پرخطر 
ماهيت فعاليت هاي نفت و گاز در تأسیسات و خطوط لوله اتفاق 
مي افتد؛ حوادث مهم فرآیندي كه معموالً خسارات قابل توجهي 
را به صنعت تحميل مي کنند عبارتند از: آتش س��وزي، انفجار، 

نشتي و آلودگي هاي محيط زيستي
 حوادث شغلي؛ حوادث مربوط به شغل و وظيفه4

حوادث نيروي انساني در اثر خطاي پرسنل و رفتارهاي ناايمن 
در سيس��تم اتفاق مي افت��د. اهم اين ح��وادث عبارتند از: برق 

گرفتگي، سقوط از ارتفاع و ...
هرچند حوادث فرآیندي در مقايس��ه با حوادث شغلي فردي از 
نظر تبعات انس��اني و زيس��ت محيطي و خسارت به تأسیسات 
ابعاد گسترده تري دارد. اما در عوض حوادث شغلي فراواني زياد 
و شدت كم دارند كه از نظر سيستم مديريت ايمني فرآیند هر 

دو نوع حادثه، حائز اهميتند و جهت حفظ يكپارچگي سيستم 
بايد مورد توجه قرار گيرند.

طبق آمار جمع آوری ش��ده از سطح شرکت های فرعی، تابعه و 
مناطق عملیاتی ش��رکت ملی نفت ایران، در ش��كل-2 فراواني 
انواع حوادث مهم طی سال های 97-89 در سطح شركت ملي 

نفت ايران به تفكيك سال ارائه شده است.
نمودار این ش��كل نش��ان مي دهد كه حوادث سقوط از ارتقاع، 
آتش س��وزي و انفج��ار و مس��موميت ب��ا گاز H2S به ترتي��ب 
بيشترين فراواني را در ميان انواع حوادث در سطح شركت نفت 
داشته اند. س��قوط از ارتفاع از جنس حوادث فردي شغلي بوده 
و آتش سوزي، انفجار و نشتي گاز H2S از نوع حوادث فرآیندي 

هستند كه در مقام مقايسه نسبتاً درصد قابل توجهي است.

 1  مدل مفهومي یکپارچگي سرمایه
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 1- بق مدل مفهومي شكلطنيز هست. و تعمير و نگهداري مناسب  بهره برداريمهندسي،  استانداردطراحي 
درستي نيز صول طراحي، ساخت و نصب شوند و بهدرستي طراحي شده و مطابق با اات بهتأسيساگر 
  يز پيش نخواهد آمد.مهمي ن ييكپارچگي حفظ شده و حادثه شوند و نگهداري برداريبهره

  

 
  
  
  
  

  . مدل مفهومي يكپارچگي سرمايه1شكل 
  

  انواع حوادث در سطح شركت ملي نفت-1
 :شوندانواع حوادث در صنايع نفت و گاز به دو گروه تقسيم مي طور كليبه

  3عملياتحوادث مربوط به : يفرآيندحوادث  
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Technical 
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يكپارچگي فني
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مطابق كدها و طراحي •
 استانداردهاي مهندسي

 هاي بازرسيبرنامه•

  هاي نگهداي و تعميراتبرنامه•

ها، هاي مديريت يكپارچگي چاهسيستم•
ينديخطوط لوله و ساير تجهيزات فرآ

 برداري و تعميراتياستاندارد بهرههاي عملياتي دستورالعمل•
 مجوزهاي كاري•
 ارزيابي و مديريت ريسك•

 اندازي ايمنهاي اجرايي راهروش•
 مديريت پيمانكاران•

 2  فراواني انواع حوادث  مهم طی ســال های 97-89 در ســطح شــركت ملي نفت 
ایران
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ات تأسيسهاي نفت و گاز در خطر ماهيت فعاليتي و شرايط عملياتي پرفرآينددليل اشكاالت حوادثي كه به
توجهي را به صنعت تحميل  خسارات قابلي كه معموالًفرآيندافتد؛ حوادث مهم و خطوط لوله اتفاق مي

  هاي محيط زيستيسوزي، انفجار، نشتي و آلودگيد عبارتند از: آتشنكمي
 
  :4وظيفه حوادث مربوط به شغل وحوادث شغلي  

افتد. اهم اين حوادث حوادث نيروي انساني در اثر خطاي انساني و رفتارهاي ناايمن در سيستم اتفاق مي
  سقوط از ارتفاع و ... عبارتند از: برق گرفتگي،

شغلي فردي از نظر تبعات انساني و زيست محيطي و خسارت در مقايسه با حوادث  يفرآيندحوادث  هرچند
از نظر كه ند حوادث شغلي فراواني زياد و شدت كم داردر عوض  اما. تري داردگسترده ابعادات تأسيسبه 

هر  يكپارچگي سيستمحائز اهميتند و بايد در جهت حفظ  هر دو نوع حوادث، فرآيندسيستم مديريت ايمني 
  مورد توجه قرار گيرد. دو

فراواني هاي فرعي، تابعه و مناطق عملياتي شركت ملي نفت ايران، آوري شده از سطح شركتطبق آمار جمع
 2- سال در شكلتفكيك به ساله در سطح شركت ملي نفت ايران ده اًزماني حدود يدر بازهحوادث مهم  انواع

  ارائه شده است.
  

  
  سال در سطح شركت ملي نفت ايران  ده اًزماني حدود يمهم در بازه . فراواني انواع حوادث 2شكل 
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درشكل هاي-4و3 حوادث مهم شركت ملي نفت ايران در قالب 
دو شاخص بين المللي؛ نرخ حوادث منجر به فوت FAR 5 )تعداد 
مرگ در ص��د ميليون س��اعت كاري( و فراواني حوادث متلف  
وق��ت با روز از دس��ت رفته ی كاري 6LTIF )تع��داد روزهاي از 
دست رفته ی كاري در يك ميليون ساعت كاري( با شاخص هاي 
انجم��ن بین المللی توليدكنندگان نف��ت و گاز OGP 7 به عنوان 
يك��ي از مراجع معتب��ر بين المللي در صنايع باالدس��تي نفت 

مقايسه شده است. 
الزم به توضيح است كه انجمن بين المللي توليدکنندگان نفت و 
گاز  )OGP( از همكاري و گردهمايي جهاني شركت هاي نفت و 
گاز دولتي، خصوصي و تحت نظارت دولت ها، انجمن هاي نفت 
و گاز كشورهاي مختلف )به خصوص شركت هاي اصلي فعال در 
اجراي پروژه هاي باالدس��تي( تشكيل شده که كشورهاي عضو 
اي��ن انجمن بيش از نيمي از نيازهاي نفتي و تقريباً يك س��وم 
مص��رف گاز جه��ان را تأمين مي كنند. ای��ن انجمن در 1947 
جهت ایجاد ارتباط و برگزاری مذاکرات بین صنایع باالدس��تی 
و اتحادی��ه اروپ��ا فعالیت می کند و برای نیل به پیش��رفت های 
مس��تمر در ایجاد ایمنی، تامین بهداش��ت و حفاظت از محیط 
زیس��ت و همچنین مهندس��ی و اجرای پروژه های باالدستی و 

بهره برداری از آنها به کشور عضو کمک می کنند.
همان طور كه ش��كل-3 نشان مي دهد خوشبختانه نرخ حوادث 
منج��ر به ف��وت روندی نزولي داش��ته؛ هر چند در س��ال هاي 
مختلف نوساناتي به چشم مي خورد كه اين نوسانات در گزارش 

انجمن OGP نیز مشهود است.
جنبه ی ديگ��ر قابل توجه در اين نمودارها آنس��ت كه اختالف 

ش��اخص FAR در شرکت ملی نفت ایران با شاخص OGP طی 
سال های 97-89 در مقایسه با حال حاضر بسیار بيشتر بوده و 
با ايجاد واحد HSE در سطح شركت هاي تابعه و فرعي شركت 
نفت خوش��بختانه اين اختالف كمتر شده است. هر چند هنوز 
ش��اخص نرخ حوادث منجر به فوت در سطح شركت ملي نفت 
ايران، دو برابر متوس��ط ش��اخص بين المللي است كه نيازمند 
برنامه ريزي اقدامات کنترلی مناس��ب در مسير بهبود مستمر و 

رسيدن به توليد ايمن و پايدار است.
اما همان گونه كه در ش��كل-4 نيز مشخص است نرخ حوادثي 
ك��ه منجر به روز از دس��ت رفته ی كاري مي ش��وند در س��طح 
شرکت ملی نفت ایران با وضعیت شرکت های فعال در حوزه ی 

باالدستی که عضو OGP  هستند اختالف قابل توجهی دارد.

2- سطوح علل حوادث 
بيش��تر حوادث در اثر يك عامل ايجاد نمی شوند و زنجيره اي از 
علل در وقوع آنها نقش دارند. در كل، س��ه سطح مختلف علت 

را مي توان به يك حادثه نسبت داد:
 علت مستقيم8: شرايطي كه درست قبل از حادثه پيش آمده، 
مس��تقيماً در وقوع حادثه نقش دارد و در صورت حذف شدن، 

از وقوع حادثه جلوگيري مي کند
 علل غيرمس��تقيم )س��طحي(9: علل س��طحي يا غيرمستقيم 
حادثه ش��امل دو دس��ته ی اصلي اعم��ال ناايمن10 و ش��رايط 
ناايمن11 است كه طبق گزارش های آماري حوادث، معموالً 10 
درصد حوادث مربوط به ش��رايط ناايمن و 90 درصد آن مربوط 

به اعمال ناايمن است.
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 H2Sسوزي و انفجار و مسموميت با گاز هد كه حوادث سقوط از ارتقاع، آتشدنشان مي 2- نمودار شكل
سقوط  ياند. حادثهداشتهدر سطح شركت ملي نفت ايران ترتيب بيشترين فراواني را در ميان انواع حوادث به

ي فرآينداز نوع حوادث  H2Sنشتي گاز  سوزي، انفجار وجنس حوادث فردي شغلي بوده و آتش از ارتفاع از
  .استتوجهي  درصد قابلكه در مقام مقايسه نسبتاً هستند

(تعداد  FAR5المللي، نرخ حوادث منجر به فوت ي نفت ايران در قالب دو شاخص بينحوادث مهم شركت مل
 LTIF6كاري  يرفتهي وقت با روز از دستكنندهتلفيون ساعت كاري) و فراواني حوادث صد ميلمرگ در 

المللي بينهاي انجمن كاري در يك ميليون ساعت كاري) با شاخص يرفته(تعداد روزهاي از دست
در صنايع باالدستي نفت در  الملليبين عنوان يكي از مراجع معتبربه OGP7كنندگان نفت و گاز توليد
  مقايسه شده است.  2و3-هايشكل

از همكاري و گردهمايي جهاني (OGP) نفت و گاز  كنندگانالمللي توليدانجمن بينتوضيح است كه الزم به
ي نفت و گاز كشورهاي مختلف هاها، انجمنهاي نفت و گاز دولتي، خصوصي و تحت نظارت دولتشركت

و اين انجمن هاي عضهاي باالدستي تشكيل شده كشورپروژههاي اصلي فعال در اجراي خصوص شركتبه
 1947 اين انجمن در كنند.تأمين مي سوم مصرف گاز جهان را يكهاي نفتي و تقريباًبيش از نيمي از نياز

راي نيل به كند و باري مذاكرات بين صنايع باالدستي و اتحاديه اروپا فعاليت ميبرگزجهت ايجاد ارتباط و 
ت و همچنين مهندسي و هاي مستمر در ايجاد ايمني، تامين بهداشت و حفاظت از محيط زيسپيشرفت

  كنند.نها به كشور عضو كمك ميبرداري از آهاي باالدستي و بهرهاجراي پروژه
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در هر چند  ي نزولي داشته؛روند فوتمنجر به نرخ حوادث  دهد خوشبختانهنشان مي 3- طور كه شكلهمان
  .نيز مشهود است OGPخورد كه اين نوسانات در گزارش انجمن به چشم مينوساناتي هاي مختلف سال
 با شركت ملي نفت ايراندر  FARشاخص ست كه اختالف توجه در اين نمودارها آني ديگر قابلجنبه

در  HSE با ايجاد واحدو  بيشتر بوده حال حاضر بسيار در مقايسه با سال گذشته ده اًدر حدود OGP شاخص
هر چند . اختالف كمتر شده استاين هاي تابعه و فرعي شركت ملي نفت ايران خوشبختانه سطح شركت

المللي شركت ملي نفت ايران، دو برابر متوسط شاخص بين هنوز شاخص نرخ حوادث منجر به فوت در سطح
در مسير بهبود مستمر و رسيدن به توليد ايمن و پايدار  اقدامات كنترلي مناسبريزي نيازمند برنامه كه است
  .است
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 شوندي كاري ميرفتهروز از دستنرخ حوادثي كه منجر به است مشخصنيز  4-گونه كه در شركتهماناما 

 عضو هستند  OGPباالدستي كه در يهاي فعال در حوزهبا وضعيت شركت در سطح شركت ملي نفت ايران
  .توجهي دارداختالف قابل

  
  سطوح علل حوادث -2

 سه كل، در. دارند نقش آنها وقوع در علل از ايزنجيره و شوندنمي ايجاد عامل يك اثر در حوادث بيشتر
  :داد نسبت حادثه يك به توانمي را علت مختلف سطح
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برخ��ي از ش��رايط ناايمن عبارتن��د از: ابزار معي��وب، نقص در 
ماش��ين آالت و تجهيزات، تسهيالت، شرايط نامناسب جوي در 

محل كار، فشار عملياتي و بار كاري زياد و زمان ناكافي
نمونه هاي��ي از رفت��ار و اعمال ناايمن عبارتن��د از: عدم رعايت 
قانون و مقررات، عدم به كارگيري روش هاي كاري ايمن، ناديده 
گرفتن خطرات محيط كار، عدم اس��تفاده از وس��ايل حفاظت 
فردي مناس��ب، عدم آموزش، ناديده گرفتن استرس كاركنان، 

ميان بر زدن در كار، شوخي هاي نابجا
 عل��ت ريش��ه اي12: منش��أ علل س��طحي يا ناش��ي از ضعف 
سياس��ت گذاري ها و تصميم گيري هاي اشتباه مديريتي است يا 
در اث��ر عوامل محيطي س��ازماني. اين علل كه معموالً ريش��ه 
بس��ياري از حوادث اس��ت. به عنوان علل ريش��ه اي ي��ا پايه ای 
ش��ناخته مي ش��وند. در حقيقت علل ريش��ه اي يكي از عوامل 
چندگانه هس��تند. ش��رايط يا عوامل انساني در خلق يك علت 
مستقيم و به دنبال آن نتيجه ای ناخواسته )حادثه( نقش دارند. 
اين علل، ريشه ی بسياري از مسائل مرتبط با حوادث هستند و 
بررسي و رفع آنها تأثير قابل مالحظه اي در كاهش تعداد حوادث 
دارد. معم��والً با رديابي علل س��طحي مي توان به سياس��ت ها، 
برنامه ها، طرح ها، فرآیندها و روش هاي اجرايي ايمني نامناسب 
رس��يد. علل ريش��ه اي هميشه قبل از علل س��طحي هستند و 
مي توانن��د تابعي از اج��زاي ضعيف سيس��تم )طراحي يا ديگر 
الزامات سيس��تم( باشد كه شرايط مخاطره آميز و اعمال ناايمن 
را س��بب مي شود. در واقع، حذف علل ريشه اي حادثه است كه 
مي تواند در پيشگيري و جلوگيري از تكرار مجدد آن مؤثر واقع 
شود. نمونه هايي از علل ريشه اي عبارتند از: عدم تعهد مديريت 
نس��بت به مس��ائل HSE، اولويت بندي نامناسب و مقدم بودن 
توليد بر ايمني، نب��ود اطالعات و دانش در خصوص مخاطرات 
موج��ود در محي��ط كار، محدوديت هاي مالي س��ازمان، نبود 

دستورالعمل يا سرپرستي و نظارت مناسب.
مدل پنير سوئيس��ي موانع و اقدامات كنترلي كه به عنوان مانع 
در آزادش��دن مخاطرات و پيشگيري از وقوع حادثه نقش دارند 
را ش��بيه اليه هاي پنير مي داند و ضعف و شكست در اين موانع 
و سيس��تم هاي كنترلي اس��ت ك��ه به وقوع حادث��ه و تحميل 
خس��ارات بعضاً مهم انساني، محيط زيس��تي و مالي در سطح 

شركت مي گردد. 
واژه ی مانع كنترلي طيف وسيعي از ابزار و وسايل بازدارنده را دربر 
مي گي��رد؛ از حفاظت كننده هاي فيزيكي، وس��ايل حفاظت فردي 

و سيس��تم هاي ايمني موجود روي تجهي��زات گرفته تا روش هاي 
اجرايي، آموزش، داشتن زمان و مكان مناسب و كافي، واكنش هاي 

شرايط اضطراري، كنترل هاي سازماني و مديريتي.
آنچه در ش��كل-5 مشاهده مي شود سلسله مراتب علل حوادث 
است كه در مدل پنير سوئيسي به خوبی نشان داده شده است.

 
3- تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث مهم ]2[

در فرآیند واكاوي حوادث مهم در سطح شركت ملي نفت ايران 
و ريش��ه يابي آنها با تمركز بر حوادث پنج س��اله ی اخیر عوامل 

زیر به عنوان علل ريشه اي و پايه شناسایی شده اند:

3-1- قدیمی بودن صنعت نفت
بدیهی است یکی از مهم ترین عوامل در سطح شرکت ملی نفت 
ایران که پتاس��یل حادثه را افزایش می دهد قدمت و فرسودگی 
تأسیسات، مخازن، تجهيزات و ماشین آالت فرآیندی و خطوط 
لوله است. برای نمونه 80 درصد کارخانجات بهره برداری و 50 
درص��د کارخانجات گاز و گاز مایع در مناطق نفت خیز جنوب، 

بیش از 30 سال کارکرد دارند.
طراحی ه��ای قدیمی، ب��ه روز نبودن، عدم توج��ه به روش هاي 
نوي��ن كنت��رل عملي��ات و فن آوری ه��ای جدی��د، عدم رعایت 
استانداردها و الزامات بین المللی به روز، فرسودگي تأسیسات و 
گذشتن زمان عمر مفيد بسياري از تجهيزات و محدودیت های 
موج��ود در تأمی��ن قطعات یدک��ی اصلی، عملک��رد و کیفیت 
نامناس��ب تجهیزات و ادوات به دالیل��ی نظیر تحریم و... باعث 
پایان عمر بسیاری از تجهيزات فرآیندی شده و عدم توانمندی 
در جایگزینی تجهيزاتی با كيفيت مطلوب و مطابق اس��تاندارد، 
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  ]2[ حوادث مهماي تجزيه و تحليل ريشه-3

 يابي آنها با تمركز بر حوادث پنجر سطح شركت ملي نفت ايران و ريشهواكاوي حوادث مهم د فرآينددر 
  اند:شناسايي شدهاي و پايه عنوان علل ريشهبهزير عوامل  ي اخيرساله

  
 نفتودن صنعت قديمي ب 

 دهدحادثه را افزايش مي لدر سطح شركت ملي نفت ايران كه پتاسي املوترين عمهميكي از بديهي است 
 80اي نمونه . براستو خطوط لوله  يفرآيندآالت تجهيزات و ماشينخازن، م ،اتتأسيسقدمت و فرسودگي 

 30 ش ازخيز جنوب، بينفت درصد كارخانجات گاز و گاز مايع در مناطق 50برداري و درصد كارخانجات بهره
 سال كاركرد دارند.

، هاي جديدآوريفنكنترل عمليات و  نوين هايتوجه به روش عدم ،روز نبودنهاي قديمي، بهطراحي
بسياري از ات و گذشتن زمان عمر مفيد تأسيسفرسودگي  روز،المللي بهرعايت استانداردها و الزامات بيندمع

عملكرد و كيفيت نامناسب تجهيزات و  ،مين قطعات يدكي اصليموجود در تأهاي تجهيزات و محدوديت
ي شده و عدم توانمندي در فرآيندادوات به داليلي نظير تحريم و... باعث پايان عمر بسياري از تجهيزات 
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توجیه کم بودن قابلیت اطمینان تجهیزات و افزايش پتانس��یل 
حادثه است.

هرچن��د ای��ن عامل به عن��وان عاملی اثرگذار قابل توجه اس��ت 
و نمی توان��د نادیده گرفته ش��ود. ام��ا قطع��اً نمی تواند توجیه 
قابل قبولی برای حوادث باش��د؛ در عوض موضوع فرس��ودگی، 
اهمیت و توجه به مس��ائل HSE در سطح شرکت را دو چندان 
می کند. در ادامه سایر عوامل سیستمی و مدیریتی در الیه های 
مختلف س��ازمانی که ریش��ه ی بس��یاری از حوادث در س��طح 

شرکت ملی نفت هستند بررسی شده اند.

3-2- ضع�ف در سیس�تم بازرس�ي فن�ي و نگه�داري و تعمی�رات 
تأسیسات و خطوط لوله )مدیریت یكپارچگي فنی(

زی��اد بودن نرخ خوردگی در تأسیس��ات و خط��وط لوله، عامل 
اصلی حوادث فرآیندی نش��تی سیال نفتی، آتش سوزی، انفجار 
و نشت آالينده هاي محيط زيستي است كه عوامل ريشه اي آن 

به شرح زیر هستند:
 ضعف در مديريت سیس��تم های بازرس��ی فنی و راهکارهای 
مؤثر مقابله با ریسک های خوردگی )پايش مستمر، اطمينان از 
نوع و میزان بازدارنده های خوردگی، كيفيت پوش��ش، بازبيني 
طراحي حفاظت كاتديك پس از گذشت مدت زمان طوالني از 

زمان طراحي متناسب با تغييرات داخلي و بيروني(
 نب��ود بانک اطالعات��ي يكپارچه از تجهي��زات و خطوط لوله 
ش��امل شناس��نامه ی آنها، اس��ناد فنی زمان س��اخت، شرايط 

طراحي و عملياتي آنها به صورت متمركز
 ضعف در مستندسازی س��وابق بازرسی های فنی و تعمیراتی 

تجهيزات و خطوط لوله
 عدم پای��ش مؤثر خطوط لوله به منظ��ور پیش بینی نیازهای 
دوره ای آت��ی بازرس��ی فن��ی و نی��ز ام��کان آمادگ��ی ب��رای 

سرویس دهی13 خطوط لوله
 زی��اد بودن حج��م فعاليت ه��اي تعمير و نگه��داري به دليل 

فرسودگي تأسیسات
14)PM( ضعف در سيستم تعميرات پيشگيرانه 

 محدوديت و تأخیر در اجرای بسیاری از برنامه های تعمیرات 
اساس��ی15 ضروري به دليل ضرورت نگهداش��ت ظرفيت تولید 
تکلیفی با توجه به زنجيره ی توليد صادرات نفت و گاز يا تعهد 

توليد به شركت هاي پايين دستي پااليشگاهي و پتروشيمي
 اولويت بندي نامناسب و محدودیت در تأمين اعتبار/ تخصيص 

بودج��ه در اجراي پروژه هاي بازس��ازي، نوس��ازی و جایگزینی 
تأسیسات و خطوط لوله

3-3- ضعف در یكپارچگی در طراحی
 نبود مدارک فنی و نقش��ه های فرآیندی به روز تأسیس��ات و 

واحدهای عملیاتی قدیمی شرکت ملی نفت
 حجم زیاد تغییرات در سطح تأسیسات و کارخانجات صنعتی 
به عل��ت ش��رایط عمیات��ی مخ��ازن و واحده��ای عملیاتی از 

طراحی های اولیه
 عدم اجراي صحيح فرآیند ارزيابي ريسك و مدیریت تغییر در 

مراحل اوليه ی طراحي و چرخه ی عمر تأسیسات16
 عدم رعايت حريم ايمني و اختصاصي تأسیسات و فرآیندهاي 
عملياتي مطابق استاندارد و افزايش ريسك تجمعي تجهیزات و 

تأسیسات همجوار

3-4- دستورالعمل ها و روش های اجرایی
ضعف در تدوي��ن و اجرای كامل دس��تورالعمل ها و روش های 
عملياتي اس��تاندارد و مدون راه اندازی، بهره برداری و تعميراتي 
و اص��رار ب��ر انجام کار بر پایه ی روش های س��نتی نانوش��ته و 
غیراس��تاندارد به دليل فش��ار كار عملياتي باعث افزایش حجم 

خطای انسانی و حوادث مهم می شود.
در اي��ن ميان، يكي از الزام��ات اصل��ي كار در فعاليت هاي غيرروتين 
پرريس��ك مانند كار در فضاي محدود و محيط هاي داراي گاز H2S با 
غلظت بسیار زیاد توس��ط نفرات بهره بردار/ تعميرات نيازمند دريافت 
مجوز كار است. ارزيابي ريسك و شناسايي خطرات محيط قبل از شروع 
كار، اجراي اقدامات كنترلي مناس��ب جهت ايمن سازي محيط شامل 
جداسازي، گازسنجي، برچسب گذاري، پيش بيني حفاظت كننده هاي 
 tool  مناس��ب جهت آمادگي در شرايط اضطراري، برگزاري جلسات
box به منظور آگاهي نفرات از خطرات فعاليت در دست اقدام، به عنوان 
الزام��ات مجوز انجام كار بوده و اين مجوز بايد توس��ط باالترين مقام 
مس��ئول صاحب صالحيت صادر شود. اما متأس��فانه نقص در اجراي 
سيس��تم صدور پروانه هاي كار عامل مش��ترک اکثر حوادث فرآیندی 

است.

3-5- خطاي انساني
 آموزش

داده هاي آماري جمع آوري ش��ده از س��طح شركت هاي فرعي 
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شركت ملي نفت در خصوص دوره هاي آموزشي حاكي از آنست 
كه متأس��فانه سرانه ی آموزش HSE در سطح شركت نفت کم 
اس��ت و تفاوت فاحشي با ش��ركت هاي صاحب نظر بين المللي 
نفت و گاز دارد )مثاًل در س��ال گذش��ته، سرانه ی آموزش براي 
ش��ركت هاي توليدي 10/39 و ش��ركت هاي پروژه اي به ميزان 

9/61 بوده است(.
از طرفي تحلي��ل داده هاي آماري نش��ان مي دهند كه بين دو 
متغير نفر ساعت آموزش و ضريب تكرار آسيب هاي تلف کننده ی 
وقت رابطه ای خطي وجود ندارد و به عبارت ديگر اين دو متغير 
مس��تقلند و آموزش هاي برگزار ش��ده تأثير چندانی در كاهش 
فراواني آس��يب هاي پرس��نلي نداشته اس��ت. بنابراین مي توان 
اين گونه تحليل کرد كه نيازس��نجي آموزشي افراد متناسب با 
نوع و ماهيت فعاليت آنها انجام نداده و حتي دوره هاي آموزشي 
برگزار ش��ده نيز فاقد اثربخش��ي الزم بوده است. تكرار حوادث 
مش��ابه در بازه ی  زماني كوتاه در تأسیس��ات مشابه يا حتي در 
همان تأسیس��ات نشان دهنده ی ضعف در فرهنگ درس آموزي 

از حوادث در سطح شركت ملي نفت ايران است.
 ساختار سازماني

عدم پاس��خگويي و نامتناسب بودن س��اختار در برخي مناطق 
عملياتي و كمبود نیروی انس��انی متخصص متناس��ب با حجم 
فعالیت ها و شدت و نوع ریسک های مربوطه، فشار عملياتي زیاد 
باعث عدم پايبندي به اس��تفاده از دستورالعمل ها و روش های 
اس��تاندارد و ایمن هنگام کار و ناديده گرفت��ن الزامات ايمني 
محيط كار و چشم پوش��ي از موقعيت خطرناك بالقوه توس��ط 

افراد، افزایش حجم خطای انسانی و وقوع حادثه مي گردد.
 رضايت شغلي

از س��وی ديگر يكي از عوامل افزايش خطاي انس��اني، رضایت 
شغلی کم برای نفرات متخصص، بی انگیزه بودن پرسنل )به ویژه 
پرسنل با تجربه(، به علت عدم توجه شركت به حداقل امکانات 
ایمن��ی، تعمیراتی و تأخیر طوالنی در رفع مش��کالت عدیده ی 

موجود در سطح واحدهاي عملياتي است.

3-6- سازماندهي، برنامه ریزي، نظارت و سرپرستي
 نظارت نامناس��ب سرپرس��تان و ناظران در محيط كار در 
حس��ن اجراي قوانين و الزامات و پايبن��دي به موازين كار 

ايمن
 نبود ارتباطات و هماهنگی و تعامل سازماني و تبادل اطالعاتي 

مناس��ب حین فعالیت های تعمیراتی که نیازمند اخذ پروانه ی 
  HSE،QC( کار هستند بین افراد و سرپرستان واحدهاي مختلف
و واحدهای مهندسی، ساخت و ساز/راه اندازی/بهره برداری قبل 

و حین اجرای عملیات از سوی کارفرما(
 ضعف در پایش، ممیزی و بازرسی هاي ایمنی مستمر و منظم 

روش انجام کار
 نب��ود قدرت اجرايي/عدم تبح��ر و صالحيت حرفه اي ناظرين 

ايمني در توقف شرايط ناايمن

3-7- مدیریت HSE پیمانكاران
با توجه به روند روبه رش��ِد فعاليت پيمانكاران در صنعت نفت، 
يكي از چالش هاي اصلي، حوادث پیمانکاری است كه در برخي 
موارد خس��ارات س��نگين و غيرقابل جبراني نيز به دنبال دارند. 

عمده ی علل حوادث حوزه ی پيمانكاري عبارت است از:
 نهادينه نش��دن الزامات HSE در ش��رح كار پروژه ها، نقايص 

قراردادي و فرماليته بودن الزامات HSE در قراردادها
 نظارت ناكافي در فرآیند انتخاب پيمانكار اصلح

 ضعف دانش و مهارت و صالحیت حرفه ای پیمانکار نسبت به 
خطرات محیط های کار و استانداردهاي كاری

 نظارت ضعيف بر عملكرد پيمانكار توس��ط اليه هاي نظارتی و 
سرپرس��تي کارفرم��ا و پیمانکار حين اج��را و واگذاري تمامي 

مسئوليت هاي HSE بر عهده ی پيمانكار

 Emergency Response 3-8- واکنش در شرایط اضطراري
 فرسودگي تجهيزات و سيستم هاي اعالم و اطفاء حريق جهت 
پيشگيري و مقابله با حوادث مهم فرآیندي/آماده و در سرویس 

نبودن سیستم های ایمنی و آتش نشانی
اغلب تأسیسات فرآیندی و مناطق عملیاتی از نظر تجهیزات و 
سیستم های اعالن و اطفاء حریق در وضعیت زرد هستند؛ بدين 
معنا كه در بيشتر آنها سيستم هاي ايمني مورد نظر موجود اما 
ناكافي اس��ت يا نياز به انجام س��رويس، تعميرات پيشگيرانه يا 
تعميرات اساس��ي دارد يا در حال حاض��ر به دليل تعميرات در 

سرويس قرار ندارند.
از طرف��ي درص��د قابل توجهي از سيس��تم هاي اع��الم و اطفاء 
حريق در تأسیس��ات شركت ها نيز در وضعيت قرمز قرار دارند؛ 
به عبارت��ي در برخی مناطق سیس��تم های موجود از س��رویس 
خارجند یا تاریخ مصرف اقالم مصرفی آنها گذش��ته که در این 
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موارد باید تمهی��دات الزم در قالب برنامه های تعمیراتی اتخاذ 
گردد.

 يكپارچه و نظام مند نبودن دستورالعمل های آمادگی واكنش 
در ش��رايط اضطراري و برنامه هاي مديريت شرايط اضطراري، 
مانع از استفاده ی بهينه از منابع مورد نياز براي كنترل حوادث 

و بازگرداندن شرايط اضطراري به وضعيت عادي مي گردد.

نتیجه گیري
مي داني��م که بيش��تر حوادث و خس��ارت هاي مه��م ايمني و 
آس��يب هاي انس��اني معموالً به علت شكس��ت در چندين مانع 
كنترل��ي موجود در سيس��تم طي يك سلس��له عوامل كنترلي 
عمليات��ي و مديريتي اتفاقی می افتن��د و ارتباط تنگاتنگی بین 

یکپارچگی سیستم و HSE وجود دارد.
بهب��ود وضعيت HSE، افزايش به��ره وري و كاهش هزينه هاي 
ناشي از حوادث و شبه حوادث مستقيماً در بهبود وضعيت مالي 
شركت )افزايش س��ود( آن اثرگذار خواهد بود. چراكه حوادث 
و بيماري هاي ش��غلي هزينه هاي سنگيني را بر شركت تحميل 
مي كند؛ در حالي كه هزينه هاي مس��تقيم آنها در البالي س��اير 

هزينه ها ارائه شده و پنهان مي ماند.
قطعاً ت��الش و عملكرد واحدهاي HSE در س��طح ش��ركت 
به تنهایی، تضميني براي پيشگيري از حوادث نيست. تعيين 
اس��تراتژي توليد پايدار و ايمن، نيازمن��د برنامه ريزي جهت 
تدوین یک سيس��تم مديريت پويا جه��ت افزایش آگاهی در 
س��طوح مختلف سازمانی و مش��اركت مؤثر تمامي كاركنان، 
سرپرس��تان و مديران مياني در تمامي بخش هاي س��ازماني 
براي بهبود و ارتقاء سطح ايمني و پيشگيري از حوادث است. 

بدين ترتيب HSE در تمامي فعاليت هاي ش��ركت، يكپارچه 
و نهادينه ش��ده و انجام تمامي فعاليت ها به شيوه ی ايمن و با 
بهره وري حداكثری، ج��زء وظايف اختصاصي تمامي مديران 
 ،HSE در هر س��طح و اليه ی س��ازماني تعريف مي گ��ردد و
ايفاگر نقش هماهنگ كننده، تسهيل كننده، پشتيبان، مشاور 
و ناظر خواهد بود.  اين سيس��تم تنها ش��امل استانداردها و 
الزامات فني تجهيزات نیس��ت. بلكه قوانين، دس��تورالعمل ها 
و روش هاي اجرايي س��ازماني و صالحيت نيروي انساني الزم 
و كافي را نيز ش��امل مي ش��ود تا از اثربخشي موانع كنترلي 
پيش بيني ش��ده و حفظ يکپارچگي سيستم اطمينان حاصل 

شود.
در مجم��وع کاه��ش پیوس��ته ی ریس��ک های صنع��ت نفت و 
گاز به می��زان چابکی سیس��تم در شناس��ایی تهدیدات و اتخاذ 
استراتژی های مناسب در برخورد و مقابله با اثرات آنها بستگی 
دارد. بدیه��ی اس��ت در کن��ار انتخ��اب اس��تراتژی های بهبود 
وضعیت ریس��ک، استفاده از تجارب خسارات حوادث گذشته و 
درس آموزی از آنها نيز بسیار راهگشا و مؤثر خواهد بود. در این 
بین نبود فرهنگ توبیخ و مقصریابی17 در حوادث می تواند عدم 
انگیزه مش��ارکت پرس��نل را در درس آموزی از حوادث و ارتقاء 

فرهنگ ايمني تقویت نماید.
 رویکرد مبتنی بر ریس��ک و تمرکز بر فرهنگ ایمنی دو ركن 
اساس��ي ش��ركت هاي صاحب نظر بين المللي در پيش��گيري و 
كاهش خسارات مهم، ارتقاء بهره وري و رشد اقتصادي آنهاست. 
در نهایت آنچه بقاء و موفقيت شركت ها را در درازمدت تضمين 
خواهد كرد، تنها داش��تن نگرش پيش��گيرانه و خالق نسبت به 

موضوع توسعه ی پايدار است.

منابعپانویس ها

 HSE 1[ سوابق گزارش های آماری ماهیانه  حوادث شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران – مدیریت[
 HSE 2[ سوابق گزارش های تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث مهم – مدیریت[

[3] Safety performance indicators-  2018, 2017 data, IOGP

پانویس هاپانویس ها
1. Asset integrity
2. scope
3. operation accidents
4. task- specific accidents
5. Fatal Accident Rate 
6. Loss Time Injury Frequency )LTIF( 
7. International Association Oil & Gas Producers )OGP(
8. Direct Cause
9. Indirect cause (Surface Cause)

10. unsafe behavior
11. unsafe condition
12. Root cause
13. Fitness For Service
14. Preventive Maintenance )PM(
15. overhaul
16. Life cycle 
17. No blame culture


