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Abstract 

Background and Objective: One of the major consequences of incidents in 

today's industries, especially those associated with high quantities and a wide 

range of chemicals, is the widespread environmental degradation. Therefore, 

identifying the effective factors in the occurrence of incidents and analyzing 

the complex interrelationship between them is an important and fundamental 

topic in accident analysis and a way of preventing them from occurring. 

Materials and Methods: The present research was a descriptive-analytic 

study that aimed to analyze the environmental events occurring in the 

MAPNA group (Iran Power Plant Project Management). The main tool for 

the analysis of selected environmental incidents was the Tripod Beta 

technique, which identifies the causes of events at three levels of obvious 

causes, pre-conditions, and hidden causes. 

Results: In the current study, out of 96 analyzed accidents, 533 pre-conditions 

and 1,592 hidden causes were identified. Of all the hidden causes, the subject 

of repair and maintenance management had the highest frequency. In 

addition, among the identified hidden causes, the most important cause was 

inadequate specifications and equipment-related requirements. 

Conclusion: Emphasis on the amelioration of the hidden causes by taking 

into account the system lifecycle, focusing on the promotion of the safety 

levels in the design phase, as well as regarding the importance of adopting 

appropriate risk-based maintenance and repair strategies, were the main 

suggestions of the present study. 
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 هایفعالیت از ناشی زیستی محیط حوادث وقوع بر اثرگذار عوامل شناسایی و ارزیابی

 (مپنا گروه: موردی مطالعه) بخار و گاز هاینیروگاه برداریبهره و ساخت

1هریس محمودی شهرام
 2لواسانی میری محمدرضا ،3غفاری فرهاد ،*،2نیکومرام هانیه ، 

 رانیا تهران، قات،یتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ست،یز طیمح و یعیطب منابع دانشکده یست،ز یطمح یریتمد گروه دکتری، یدانشجو 1
 رانیا تهران، قات،یتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ست،یز طیمح و یعیطب منابع دانشکده یست،ز یطمح یریتگروه مد استادیار، 2
 رانیا تهران، قات،یتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ست،یز طیمح و یعیطب منابع دانشکده ،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشیار، 3

 و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ست،یز طیمح و یعیطب منابع دانشکده یست،ز یطمح یریتگروه مد ،نیکومرام هانیه مسئول:* نویسنده 

 hani.nikoo@gmail.com ایمیل: .رانیا تهران، قات،یتحق

 
 

 03/04/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 21/07/1398 مقاله: تاریخ پذیرش

  چکیده

 از دسته آن ژهیوبه -یامروز عیاز رخداد حوادث در صنا یناش یامدهایپ نیتریاصلاز  یکی سابقه و هدف:

 باشد؛یم ستیز طیمح عیوس بیتخر -هستند ارتباط در ییایمیش مواد از یعیوس فیط و تیکم با کهحوادث 

مهم و  یموضوع هاآن نیب متقابل و دهیچیپ روابط لیتحل و حوادث جادیا بر اثرگذارعوامل  ییشناسارو  نیا از

 .رودیمبه شمار  هااز بروز آن یریشگیپ یبرا یراه و بوده یاساس

 زیستی محیط حوادث فرایندی تحلیل و تجزیه هدف با حاضر تحلیلی -توصیفی مطالعه ها:مواد و روش

 محیط حوادث تحلیل و تجزیهابزار اصلی  انجام شد.( های نیروگاهی ایرانمدیریت پروژه) مپنا گروه در

 پنهان و شرایطپیش آشکار، سطح سه در را حوادث دالیل که بود β-Tripod روش منتخب، زیستی

 .کندمی مشخص

. دیگرد ییعلت پنهان شناسا 1592و  طیشراشیپ 533پژوهش،  نیا در شدهلیتحلحادثه  96 یبرا ها:یافته

 نیدر ب نی. همچنندتکرار بود نیباالتر یدارا یو نگهدار راتیتعم تیریپنهان، موضوع مد لیدال مجموعاز 

 بود. زاتیتجه ایالزامات مربوط به ابزار  و هایژگیو بودنیناکافعلت  نیترمهم شده،ییشناسا پنهان لیدال

 یمنیسطح ا ارتقایو تمرکز بر  یستمچرخه عمر س درنظرگرفتن با پنهان دالیل اصالح بر تأکید گیری:نتیجه

 یشنهاداتاز پ ریسک بر مبتنی یرو تعم یمناسب نگهدا هایاستراتژیتوجه به اتخاذ  ینو همچن یدر فاز طراح

 مطالعه حاضر بود. یاصل

 

 نیروگاه ؛زیست محیط ؛حوادث تحقیقات واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 آن متنوع منابع و منافع و طبیعی مواهب از درست استفاده

 که است ضروری راستا این در. باشدمی همگانی و طبیعی حقی

 که شود انجام نحوی به طبیعی منابع از برداریبهره و استفاده

 و نگردد غیره و هوا خاک، آب، یعنی اصلی منابع نابودی به منجر

 نسازد وارد بشری نسل و جامعه بر را ناپذیریجبران هایآسیب

 و توسعه دنبال به اخیر هایدهه در . با این وجود،]1[

 و انرژی به دستیابی و نوین هایفناوری در سریع هایپیشرفت

 مسیری در اقتصادی رشد فرایند غیره، و جدید شیمیایی مواد

 شده زیست محیط شدید آسیب به منجر که است کرده حرکت

 در حوادث رخداد از ناشی پیامدهای ترین. یکی از اصلی]2[ است

 از وسیعی طیف و کمیت با که دسته آن ویژهبه -امروزی صنایع

 زیست محیط وسیع تخریب -باشندمی ارتباط در شیمیایی مواد

 زمین، گرمایش نظیر مشابهی موارد کنار در موضوع این. است

 و خاک و آب هایآلودگی جانوری، و گیاهی هایگونه انقراض

 شده تبدیل المللیبین سطح در اصلی هایدغدغه از یکی به غیره

 برای باشد؛نمی مستثنی قاعده نیز از این . کشور ایران]4،3[ است

 آلــودگی زمینه در جهــان اول کشــور 10 میان در ایـران مثال،

 زمــین، فرونشــت همچــون مســائلی در و دارد قرار هوا

 دنیا اول کشور 10 شمار در غالباً زایی،بیابان و هاتاالب نــابودی

 زمینه، این در شدهانجام متعدد . مطالعات]5[ شود می محسوب

 حوادث و صنایع به را فراوانی زیستی محیط نامطلوب پیامدهای

  . ]8-6[ اندداده نسبت هاآن با مرتبط

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 17تا  10 صفحات ،1398 زمستان ،4شماره  ،6دوره    

 مقاله پژوهشی
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 یستیز طیمح حوادث وقوع بر اثرگذار عوامل یابیارز و ییشناسا                 

 بر اثرگذار عوامل شناسایی آمده،دستبه نتایج به توجه با

 هاآن بین متقابل و پیچیده روابط تحلیل و حوادث ایجاد

 برای راهی و بوده حوادث واکاوی در اساسی و مهم موضوعی

 مطالعات در . هرچند]9[ رودمی شمار به هاآن بروز از پیشگیری

 و حوادث تحلیل و تجزیه برای متفاوتی هایروش از مختلف

 شده استفاده هاآن بر اثرگذار فاکتورهای ارزیابی و شناسایی

 دالیل از برخی به تنها ها،بررسی این از حاصل نتایج در اما است؛

 برای رویکردی و الگو و شده اشاره زیستی محیط حوادث

 ؛]11،10[ است نگردیده ارائه هاآن بینیپیش و پیشگیری

 تمامی ابتدا در بتواند که جامع رویکردی از استفاده بنابراین

( پنهان دالیل و نیازهاپیش مستقیم، دالیل) حوادث بروز دالیل

 و هاکنش سپس نماید، شناسایی و داده قرار بررسی مورد را

 دهد، قرار تحلیل و تجزیه مورد را متغیرها این متقابل اثرات

 کند مشخص را حادثه بروز در دالیل از هریک سهم و اثر میزان

 ارائه حوادث از پیشگیری و بینیپیش برای را مدلی و الگو و

 مؤثر و سودمند بسیار حوادثی چنین مدیریت در تواندمی نماید

 . ]12[ باشد

 محیط حوادث از پیشگیری زمینه در مهم ابزارهای از یکی

 یابیریشه منظوربه جامع و مناسب روش از استفاده زیستی،

 آنالیز برای متعددی هایروش حاضر حال در. باشدمی حوادث

 ضعف و قوت نقاط دارای هرکدام که اندشده معرفی حوادث

 سطوح از برخی به تنها هاروش این اغلب. باشندمی مختلفی

 عوامل متقابل اثرات و نموده اشاره زیستی محیط حوادث دالیل

که  ]13[ کنندنمی مشخص را حوادث بروز در متغیرها سهم و

کارهای اصالحی برای کاهش نرخ تکرار و شدت این امر ارائه راه

 . نمایدحوادث را بسیار دشوار می

 و تجزیه هدف با حاضر مطالعه شده،بیان مطالب به توجه با

 دالیل درک و شناسایی زیستی، محیط حوادث جامع تحلیل

 ابعاد شناسایی نیز و حوادث پنهان دالیل و نیازهاپیش مستقیم،

 مؤثر گامی بتواند طریقبدین تا گرفت صورت متغیرها این مختلف

 از صیانت و زیستی محیط حوادث کنترل و پیشگیری زمینه در

 .بردارد زیستی محیط و مالی انسانی، اعتباری، هایسرمایه

 

 هامواد و روش

 تحلیل و تجزیه هدف با حاضر تحلیلی -توصیفی مطالعه

 مپنا گروه مختلف هایسایت در دادهرخ زیستی محیط حوادث

 مپنا گروه که است ذکر به الزم .شد انجام گذشته سال 10 طی

 نفت هایپروژه و حرارتی هاینیروگاه ساخت و توسعه زمینه در

 .کندمی فعالیت ریلی و گاز و

 :گرفت صورت ریز شرح به مرحله چهار در طرح نیا یاجرا

 

 و مپنا گروه یستیز محیط حوادث ییشناسا اول: گام

  مربوطه هایداده استخراج
از آنچه وجود  یروشن ریکه تصو بود نیانخست  گام هدف

اطالعات و  یبررس قیاز طر مرحله نیا در. دهد ارائهدارد را 

 قیطر از یطیمح ستیز حوادث مورددر  موجود یهاگزارش

به  یاکتابخانه یهاروش ودسترس  در یاطالعات یهابانک

 یهاداده منظورنیبد. شدموجود پرداخته  یهاداده یآورجمع

 1395 تا 1385 یهاسال یط یستیز طیمربوط به حوادث مح

گروه  یاتیمختلف گروه مپنا در پنج بخش عمل یهاتیدر سا

و  یحرارت یهاروگاهیساخت ن فهیوظ کهبرق ) یهابخش: شامل

 یاصل زاتیتجه دیتول نهیزم در که) دیتول ،دارد( عهده بررا  یباد

ی هانیتوربپرهگاز و بخار،  یهانیشامل: تورب یحرارت یهاروگاهین

 تیفعالگاز و بخار، بویلرهای بازیافت حرارتی، ژنراتور و غیره 

 و شگاهیپاال ساختاکتشاف و  فهیوظ باو گاز ) نفت ،(کندیم

 انواع ساخت)که در حوزه  یلیو نقل ر حمل ،(یمیپتروش

فعال است( و  رهیغ و یمانور ،یبار ،یمسافربر یوهایلکوموت

ها با پروژه تیساخت و مالک فهیبا وظ یگذارهیسرما یهاپروژه

 .دیگرد یآورجمع یسازیخصوصهدف 

 از یبرخ استخراج و ترقیدق یبررس منظوربه نیبراعالوه

در گروه مپنا مصاحبه،  دادهرخبا کارکنان مرتبط با حوادث  ها،داده

 .شدبحث و تبادل نظر انجام 
 

 زیستی محیط حوادث بندیطبقه و گریغربال دوم: گام
 و یستیز طیمح حوادث یبندطبقهو  یگام دوم غربالگر در

 حوادث گام، نیا در. شد انجام هاآن از ازین مورد اطالعات استخراج

 یبندطبقه و یغربالگر وقوع، احتمال و امدهایپ شدت براساس

 ریز یهاگروه براساس یبندتیاولوکه  است یهیبد. دندیگرد

 :شدانجام 

 و هم  امدیهم شدت پ سک،یر تیریمد کردیکه با رو یحوادث

 نیاول قرار دارند. ا تیاولو در داشتند، ییاحتمال وقوع باال

گروه مپنا و  سکیر سیماتر بامطابق  تواندیم امدیشدت پ

 طی)اعتبار، مح یسازمان یهاهیبه سرما بیآس زانیم اساسبر

ذکر است که  انیشاشود.  نیی( تعزاتیافراد و تجه ست،یز

 Dاحتمال وقوع( تا  نیترنییپا) Aوقوع در پنج سطح  احتمال

 ب،یترتنیبد. گرددیم یبندمیتقساحتمال وقوع(  نی)باالتر

 :شودیم انجام ریز صورتبهحوادث  یبندتیاولو

  دارند قرار سیماتر قرمزحوادثی که در محدوده. 

 دارند قرار سیماتر ینارنج محدوده در که یحوادث. 

 دارند قرار سیماتر زرد محدودهکه در  یحوادث. 

حوادث خاص  نامهنییآ براساسنظر  موردحوادث  ت،ینها در

 .دندیگرد انتخاب سکیر سیماترقرمز  ینواح وگروه مپنا 
 

 به منتخب یستیز یطمح حوادث یلتحل و یهتجز سوم: گام
 بتا تریپود روش کمک

 یبندطبقهو  لیو تحل هیمطالعه شامل تجز نیسوم ا گام

 حوادث بروز در مؤثرو پنهان(  ازینشیپ م،یمختلف )مستق عوامل

. در این ]14-16[ بود بتا پودیتر روش از استفاده با یستیز طیمح
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 انو همکار هریس محمودی 

 یبروز حوادث مورد بررس یرهایمتغ یتماممرحله ابعاد مختلف 

 .  شدند یبندقرار گرفته و طبقه

حوادث  یاشهیر لیدال ییاست که در شناسا یروش بتا پودیتر

 زا استفاده با که است یکیگراف روش کی روش نیاکاربرد دارد. 

 یتوال میترس دنبال هب اشکال، نیب یکیگراف ارتباطات و اشکال

 نآو پنهان  میمستق لیدال ییمنجر به حادثه و شناسا یدادهایرو

 . باشدیم

 از آن یاصل کرهیپ که دارد یاوارهدرخت ساختار روش نیا

(. 1)شکل  است شده لیتشک واقعه و هدف ر،ییتغ عامل واژه سه

 یموانع و اقدامات کنترل واره،درخت نیا ساخت دوم فاز در

 اضافه آن به اندنمودهاشتباه عمل  ایوجود نداشته و  ایکه  یضرور

 .شوندیم

 ای میمستق لیدال) حادثه بروز لیدال یرهایمس ،یینها فاز در

 دادیهر رو یپنهان( برا ای یاشهیر لیدالو  هاشرطشیپ واسطه،یب

 روش نیادر  پنهان لیدال یبندطبقه .شودیمنشان داده 

 :باشدیم ریز صورتبه

 ایمواد  تیفیر ک(: خطا دHardware-HW) افزارسخت .1

 یخطاها و الزم یافزارهاسختساخت، در دسترس نبودن 

 ستمیس یفرسودگ به مربوط

 سات،یتأس یطراح ای یی: خطا در جانما(Design-DE) یطراح .2

ه استفاده که منجر ب هاو ابزار هاستگاهیا ،هادستگاه زات،یتجه

 شیافزااشتباه را  رفتار احتمالرفتار غلط شده و  اینادرست 

 .دهدیم

(: Maintenance Management-MM) ینگهدار تیریمد .3

 یکپارچگیاز  نانیحصول اطم یبرا ستمیس یخطاها

 شیاپ مانند ابزار و زاتیتجه ها،دستگاه الت،یتسه سات،یتأس

 دییتأ و آزمون ،یخوردگ یبرا جادشدهیا موانع ط،یشرا

 ینگهدار راتیتعم یمربوط به اجرا یخطاها رهیغ و زاتیتجه

 .رندیگیم یجا پنهان لیدال ریدر سا

نادرست  یها(: روشProcedures-PR) ییاجرا یهاروش .4

 ای غلط رشفاف،یغ ییاجرا یهاروشو  هاتیفعال یاجرا یبرا

 فهیوظ کی انجام یبرا راستانداردیغ

-Error Enforcing Conditions) خطا کنندهتیتقو طیشرا .5

ECالگوها در رییتغو  یزمان استرس و فشار مانند یی(: فاکتورها 

بتوانند  که( رهیغ و صدا و سر سرما،)گرما،  کار یکیزیف طیشرا و

 شیافزا را خطا بروز احتمال وبگذارند  ریتأثبر عملکرد فرد 

 .دهند

 مربوط صینقا(: Housekeeping-HK) یکارگاه ربط و ضبط .6

 ،یو منابع کاف فضا نیتأم کار، طیمح در انضباط و نظم به

 رهیغ و عاتیضا یآورجمع

 در خطا(: Incompatible Goals-IG) ناسازگار اهداف .7

 ؛یمنیا و دیتول سطح مانند یسازمان اهداف و تضادها تیریمد

مکتوب و  ییاجرا یهاروش نیممکن است ب یناسازگار نیا

 .شود مشاهده زینانجام کار  یروش واقع

(: خطا در انتقال اطالعات Communication-CO) ارتباطات .8

 فیوظا یسازمانده و هاتیفعال مؤثرو  منیا یاجرا یالزم برا

 رمبهمیغ و شفاف شکل به

 در خطا و نقص: (Communication-CO) یسازمانده .9

 هاتیمسئول شودیم سبب که کار انجام روش ای شرکت ساختار

 .نگرددو به هشدارها توجه  شوند مبهم

 نیتأم یراب ستمیدر س نقص(: Training-TR) آموزش .10

 در فهیوظ انجام یبرا افراد در الزم مهارت و دانش ،یآگاه

 سازمان

 ها،ستمیطا در س: خ(Defenses-DF) یدفاع یهاهیال .11

 منابع داشتننگهمحصور  ایکنترل  یبرا زاتیتجه و ساتیتأس

 ای یعناصر انسان یخطر برا یامدهایکاهش پ ایو  خطر

 یزاتیتجه

 ادشدهی روشحوادث منتخب به کمک  که استبه ذکر  الزم

 کیتفک به مربوطه وقوع لیدالو  گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد

 .شدند ییشناسا سطوح

 

 
 بتا پودیتر روش وارهدرخت: 1 شکل
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 یستیز طیمح حوادث وقوع بر اثرگذار عوامل یابیارز و ییشناسا                 

هایافته
 مورد یهایبررسو  لیتحلانجام  منظوربه پژوهش آغاز در

 و می)مستق یطیمح ستیز یامدهایبا پ یحوادث ستیبایم ازین

 بامطالعه  نیا در. گرفتیقرار م یی( مورد شناسامیرمستقیغ

مربوط به  شدهلیتکم ستیلچک شده،طرحتوجه به مطالب 

مختلف گروه مپنا  یهاتیسا در یستیز طیمححوادث 

حادثه  85 داد،یرو 197 انیم از مجموع در. دیگرد یآورجمع

 حادثه 22 د،یتول گروهحادثه مربوط به  70مربوط به گروه برق، 

حمل و  گروه به مربوط حادثه 17به گروه نفت و گاز،  مربوط

 یگذارهیسرما یهابه بخش پروژه مربوطحادثه  سهو  یلینقل ر

 در. رفتیصورت پذ یحوادث، غربالگر ییاز شناسا پس. بودند

 دادنو قرار یاختصاص ستیلچک کی یطراحمرحله پس از  نیا

فاقد هرگونه  کهحادثه  101 آن، در گروه خاص حوادث یتمام

 ،یتنها در طبقه حوادث انسان و بودند یطیمح ستیز یامدهایپ

خارج  لیتحل ریمساز  گرفتندیمقرار  یاعتبار ایو  یزاتیتجه

 لیو تحل هیتجزحادثه  96 حادثه، 197 انیماز  جهینت در شدند؛

 50حادثه مربوط به گروه برق،  37 هاآن انیم از که دندیگرد

 به گروه نفت  مربوطحادثه  پنج د،یتول گروهحادثه مربوط به 

  سهو  یلیگروه حمل و نقل ر به مربوطحادثه  کیو گاز، 

  جمله. از بودند یگذارهیسرما یهابه بخش پروژه مربوطحادثه 

 رینظ یبه موارد توانیممختلف  یهاگروهمنتخب در  حوادث

 ،ییایمیش مواد نشت ل،یگازوئ رهیذخ مخازن در یسوزآتش

 .کرد اشاره رهیغهوا و  شیپاال زاتیتجه ازکارافتادن

فقدان و  لیکه به دل یاحادثه هر بتا، پودیتر روش براساس

 طیشراشیپ یدارا ،اتفاق افتاده باشد ینقص در موانع دفاع ای

 لیو تحل ییآن شناسا پنهان لیدال میمستق طوربهنبوده و 

 براساس گرفتهصورت یهالیتحلو  هیجزتبا  مطابق. شودیم

 حادثه 96 یبرا طیشراشیپ 533 ازها،ینشیپجداول 

خالصه  1آن در جدول  جینتاکه  دیگرد ییشناسا شدهلیتحل

 شده است.

 مجموع از. دیگرد ییپنهان شناسا نقص 1592 مطالعه نیا در

 نیباالتر یدارا یو نگهدار راتیتعم تیریپنهان، موضوع مد لیدال

 یفراوان از زین یو سازمانده یطراح موضوعات. تکرار بود

 درسه موضوع  نیکه ا یطوربه بودند؛برخوردار  یتوجهقابل

حادثه شامل  96 نیا انیمرا در  پنهان لیدالدرصد از  59مجموع 

 (:2)جدول  شدندیم

 نیترمهم شده،ییشناساپنهان  یهانقص نیب در نیبراعالوه

 ایالزامات مربوط به ابزار  و هایژگیو بودنیناکاف پنهان، علت

 .اندشده انیخالصه ب طوربه 3در جدول  جیبود. نتا زاتیتجه

 

 شدهییشناسا یهاطیشراشیپتعداد : 1 جدول

 یاصل طیشراشیپ
 طیشراشیپ رگروهیز

A B C D E F G مجموع 

 28 8 10 3 1 0 0 1 ابزارو  تجهیزات تأسیسات،

 101    28 8 23 42 ابزارو  تجهیزات تأسیسات،

 15    5 1 1 8 یمجوزهای کار و ساختار اجرایی، روش

 34   4 4 0 2 22 نامناسب تحمیلی شرایط

 11     4 7 0 کار طیمح

 19     0 8 11 تیصالحو  آموزش ،یآگاه

 78   10 20 21 22 5 اهداف نیب یسازگار عدم

 11   4 0 1 0 6 ارتباطاتو  اطالعات

 119 19 7 20 20 3 5 45 یسازماندهو  پذیریمسئولیت

 59    25 1 4 29 راتیتعم و نگهداری

 58  0 19 2 27 5 5 یاضطرار طیشرا در واکنش و یآمادگ

 533 کل تعداد

 

 هشد لیتحل و هیتجز پنهان لیدالتعداد : 2 جدول

 درصد تعداد عنوان کد گروه عنوان

 HW 162 10 افزارسخت

 MM 399 25 نگهداری و تعمیر مدیریت

 OR 239 15 سازماندهی

 PR 146 9 اجرایی هایدستورالعمل

 TR 81 5/5 آموزش

 CO 103 7 ارتباطات

 IG 71 5/4 اهداف نیب یسازگار عدم
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 انو همکار هریس محمودی 

 .2ادامه جدول 

 DF 19 1 دفاعی هایسیستم

 DE 304 19 طراحی

 EC 61 5/3 نامناسب تحمیلی شرایط

 HK 7 5/0 ربط و ضبط

 100 کل جمع

 

 شده لیتحل و هیتجز پنهان لیدال تعداد: 3 جدول

 درصد تعداد پنهان علت فیرد

 1/4 65 زاتیتجه و ابزار یبازرس ستمیس بودننامناسب 1

 4 63 منیا یکار طیشرا یبرقرار یبرا نظارت بودنیناکاف 2

 4 63 یشخص یهاتیاولو از یریجلوگ عدم 3

 10 61 زاتیتجه ای ابزار به مربوط الزامات و هایژگیو بودنیناکاف 4

 6/3 57 کارآمد و حیصح طوربه یریپذتیمسئول ای ییپاسخگو فیتعر عدم 5

 6/3 57 زاتیتجه و ابزار یهایژگیو روزکردنبه و یادوره یابیارز و کنترل ستمیس بودننامناسب 6

 6/3 57 زاتیتجه و ابزار نامناسب ینگهدار و ریتعم 7

 6/3 57 منابع و راه و روش ،یدرون شرکت از نظر ساختار یکنترل یهاستمیس بودننامناسب 8

 3/3 53 یو نگهدار ریتعم یبرا ازیمورد ن ابزار و زاتیتجه مواد، نامناسب تیفیک 9

 3/3 53 ینگهدار و راتیتعم کنندهمختل یطیمح طیشرا 10

 2/63 1006 رهیغ 11

 100 کل جمع

 

 بحث

 یستیز یطمح یامدهایمطالعه موضوع حوادث با پ ینا در

 که دهندمی نشان شدهانجام هایبررسیقرار گرفت.  یمورد بررس

مورد توجه  شدت به یردهه اخ سه در یطیمح یستز مشکالت

دهه " یرنظ یعبارات معروف ،راستا . در این]18،17[ اندقرار گرفته

گره  یالدیم 1990به دهه  "یندهه زم" یاو  "یستز یطمح

 شاهد دنیا گذشته، سالیان طول در براین. عالوه]19[خورده است 

 ارائه زیست، محیط حامی هایگروه گیریشکل سریع رشد

 هاآن اصلی تمرکز که است بوده هاییفعالیت و اخبار گزارشات،

 هاآن بارفاجعه پیامدهای و نتایج و محیطی زیست هاییببر آس

 .]20[ باشدیم

 زیست هایدارایی به رسانآسیب عوامل ترینیکی از مهم

 یبه موارد توانکه از آن جمله می ]9[ باشندیحوادث م محیطی،

، انفجار نیروگاه ]21[ یلدر برز Fundãoفاجعه شکستن سد  یرنظ

Deepwater ، فاجعه سکوی نفتی ]21[ چرنوبیل ایهسته

Horizon ]22[ حادثه کشتی ،Valdez Exxon ]23[ حادثه ،

 و غیره ]25[، بوپال ]Fukushima ]24نشت مواد رادیواکتیو 

 اشاره کرد.

 جلوگیری یراستا در یاصل هایگام از یکی کهاست  بدیهی

 یبرا هاآن جامع و علمی تحلیل حوادث، گونهاین تکرار و بروز از

 این. در باشدمی هابروز آن بر اثرگذارو عوامل  دالیل ییشناسا

 CA3 (Control Change یرنظ یمتعدد هایروش ارتباط،

Cause Analysis) ،ECFA (Events & Causal Factors 

Analysis) ،SCAT (Systematic Cause Analysis 

Technique) ،AEB (Accident Evolution and 

Barrier Function) ،STEP (Sequentially  Timed  

Events  Plotting) ،MTO (Technology and Man, 

Organization) ،CBA (Cost Benefit Analysis ) و غیره

 . ]82-62[ارائه شده است 

روش  حوادث، آنالیز برای مناسب هایروشاز  یکی

β-Tripod حوادث مورد  یزآنال یبرا مطالعه این در که باشدیم

 بودن،هزینهکم راحت، آموزش جامعیت،استفاده قرار گرفت. 

 شرایطیش)پ ینابینیب یم،مستق دالیل سطح سهحادثه در  یلتحل

 ینا هایویژگیبه تخصص خاص از جمله  یازن عدم( و پنهان و

 از وسیعی طیف تحلیل برای را آن از استفاده که باشدمی روش

 .]30،29،15،14[ است کرده مناسب حوادث

 براساس شدهشناسایی شرایطپیش یاواسط  دالیل ترینمهم

 و پذیریمسئولیت: شامل ترتیببهمورد مطالعه  حوادث یفراوان

 اهداف نیب یسازگار عدم و ابزار تجهیزات، تأسیسات، ،یسازمانده

 تأثیر ینهو همکاران در مطالعه خود در زم کریمی. باشندمی

 پذیریمسئولیتحوادث بر نقش  بروز بر یتیشخص متغیرهای

 پژوهشو همکاران در  احمدی . همچنین،]31[ اندنموده تأکید

بروز  اصلی دالیلاز  یکیرا  کارکنان پایین پذیریمسئولیت خود

. مهداد و همکاران نیز در مطالعه ]32[ اندکردهحوادث عنوان 

در کارکنان  پذیریمسئولیت یزانکه م اندنموده خود گزارش
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 یستیز طیمح حوادث وقوع بر اثرگذار عوامل یابیارز و ییشناسا                 

 طوربه شغلی ندیدهآسیبنسبت به کارکنان  دیدهجراحت

 .]33[ باشدمی ترپایین معناداری

 بودنناکافی و بودننامناسب در مطالعات مختلف بر تأثیر

 عنوانهب است؛ شده تأکید حوادث بروز برو ابزارآالت  یزاتتجه

و  ]34[ همکاران و مرتضوی مطالعات نتایج به توانیمثال م

که در  در پژوهشی . همچنین]35[خدایی و همکاران اشاره کرد 

از عوامل  یکی پژوهشگران شد،در اصفهان انجام  1393سال 

اهداف گزارش  ینب یبروز حوادث را ناسازگار بر اثرگذار یاصل

 نقش بر یزو همکاران ن آبادی. در مطالعه علی]36[ نمودند

 .]37[ است شده تأکید حوادث بروز در اهداف بین ناسازگاری

 وقوعدر  یلپنهان دخ دالیل یگروه اصل سه یج،نتا یمبنا بر

 ،نگهداری و تعمیر مدیریتاز:  بودند عبارت ترتیببه حوادث این

مطالعه محمدفام و  یجنتا ،راستا این در. سازماندهیو  طراحی

 ،بروز حوادث دالیل ترینمهم از یکی که دادندنشان  انهمکار

. باشدمی هاسازمان هداریو نگ یرتعم یریتضعف در مد

 یک استقرار و یطراح ،مشکل ینرفع ا یفوق برا پژوهشگران

 نمودند یشنهادپ را تعمیرات و نگهداری و ایمنی یکپارچه سیستم

. محقر و همکاران نیز راهکار کاهش حوادث در صنعت برق ]38[

را  یراتو تعم ینگهدار یستمس مداوم یابیارز و کردند را طراحی

 . ]39[ نمودندگزارش 

 هایاستراتژی ینمحمدفام و همکاران تدو یگر،د پژوهشی در

 بهبود برای ریسک بر مبتنی تعمیرات و نگهداری مناسب

. ]40[ اندنموده یهرا توص حوادث بروز جمله از ایمنی هایشاخص

 است نموده گیرینتیجه خود پژوهشدر  Fadier در این راستا،

 کاهش در رویکرد کارآمدترینحال  ینو در ع ؤثرترینکه م

. مطالعات ]41[ باشدمی طراحی فاز در ایمنی به توجه حوادث،

پیشگیری از حوادث  متعدد دیگری نیز بر اهمیت توجه به ایمنی و

 .]44-24[ اندنموده در فاز طراحی تأکید
 

 گیرینتیجه
 کنندمی أکیدنکته ت ینبر ا حاضر پژوهشحاصل از  هاییافته

 با علت و عامل هاده یکپارچگی یجهنت حادثه، یک بروزکه 

. باشدیم یطوالن نسبتاً زمانی دوره یک طی مختلف هایماهیت

عوامل  یتنقش و اهم که شد مشاهده مطالعه این در براین،عالوه

 دالیلکنترل  یبرا ریزینبوده و برنامه یکسانحوادث  یجادکنندها

( باال اثربخشی بر عالوه) ینابینیب دالیلنسبت به  توانندیپنهان م

 .باشند برخوردار یشتریب کارآییاز 
 

 قدردانیتشکر و 
 در که باشدمی دکتری نامهپایان نتایج از بخشی حاضر مقاله

. است شده انجام تهران تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه

 و تشکر مپنا گروه مدیران همکاری از نویسندگان وسیلهبدین

 .نمایندمی قدردانی
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