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Abstract
In many work environments, human errors are of great importance,
since they result in adverse events. Therefore, in order to prevent or
reduce the consequences of human errors, it is necessary to identify the
cause interpolation. The aim of this study is to identify, assess and
manage the risks of human errors in the desalting unit and compression
station at Maroon. After assessing different parts of the control room in
the desalting unit in terms of health and safety, in order to identify risks
and potential damage to human factors (critical tasks), the method of
Walking & Talking Through was used. To analyze the critical tasks in
the desalting unit and compression station, Hierarchical Task Analysis
(HTA) was applied and, then, the risks and potential human damage
were evaluated and classified in view of the probability of occurrence
and intensity of effects. The Human Hazop method was used in the
process of risk assessment and the results of the risk calculation work
sheet for the Maroon units indicate that the most important reasons
behind errors in this company are as follows: (a) not performing job
tasks (88.33%) as the most important job tasks, and (b) human errors
with the highest percentage of 41.66%. The consequences of human
errors can be classified into three categories: (1) economic
consequences (44.96%), (2) management consequences (32.55%) and
(3) environmental consequences (22.48%). The Human Hazop method
can be used for eliminating human errors and also for reducing the
intensity of their consequences, by altering education, design and safety
systems and instructions which, in turn, increases the tolerance of errors
in designs or operations.
Keywords: Human Hazop Method, Hierarchical Task Analysis
Method, Control Room, Human Error , Oil and Gas Industry, Maroon.
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چکیده
 خطاهای انسانی به دلیل منتهی شدن به،در بسیاری از محیطهای کاری
 به همیی علیت بیرای.حوادث ناگوار از اهمیت به سزایی برخوردار است
 شناسیایی و،پیش گیری و کاهش پیامدهای ناشیی از خطاهیای انسیانی
 ارزییابی، هدف از انجام ای بررسی شناسایی.علتیابی آنها ضروری است
و مدیریت ریسک خطاهیای انسیانی در واحیدهای تتوییت فشیار گیاز و
 پس از ارزیابی بخشهای مختلف اتاق کنتیر.نمک زدایی«مارون» است
واحدهای نمکزدایی و تتویت فشیار از منریر ایمنیی و بهداشیتی بیرای
 از،)شناسایی خطرات و عوامل بالتوه آسیبرسان انسانی (وظایف بحرانی
 در ای تحتیق برای تجزیه. مصاحبه و بازدید استفاده شد،روش مشاهده
و تحلیل وظایف بحرانی واحدهای نمیک زداییی و تتوییت فشیار از روش
 سپس خطرات و عوامیل بیالتوه.آنالیز سلسله مراتبی وظایف استفاده شد
آسیبرسان انسانی بیا توهیه بیه احتمیا وویو و شیدت اریر ارزییابی و
 در فرآینید ارزییابی ریسیک از روش هیازوا انسیانی.طبته بندی شیدند
 نتایج بهدستآمده از محاسبه ریسک برگههای کار هازوا.بهرهگیری شد
انسانی واحدهای مارون حاکی از آن است که عدم انجام وظیفه شغلی بیا
 بهعنیوان مهی تیری وظیفیه شیغلی و خطاهیای انسیانی، درصد88/11
 پیامید.درصد مه تری علل بروز خطاهای شرکت مارون هستند41/66با
 پیامید، درصد44/96 خطاهای انسانی نیز به سه دسته پیامد اوتصادی با
 درصید22/48  درصد و پیامد زیستمحیطی با32/55 مدیریتی با میزان
 روش هازوا انسانی میتواند برای محیدود کیردن احتمیا.محاسبه شد
رخداد خطای انسانی و کاهش شدت عواوب چنیی خطاهیایی از طرییق
 سامانههای ایمنی و دستورعملهیا کیه در، طراحی،تغییراتی در آموزش
 مورد،نتیجه آن ودرت تحمل خطا در طراحیها و یا عملیات بیشتر شود
.استفاده ورار گیرد
، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبیی وظیایف، هازواانسانی:کلمات کلیدی
. نفتوگاز مارون، خطای انسانی، اتاقکنتر
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 -1مقدمه
بررسیهای انجام شده دربیاره حیوادث صینعتی نشیان
داده است که عامل انسانی مه تری و اصلیتری نتش را در
بروز حوادث دارد و آمار نشان میدهد ،که عامل بییش از 88
درصد حوادث در صینایع شییمیایی و پتروشییمی اشیتباه و
خطای انسیانی اسیت " .]1کرزنیر" ریسیک را انیدازهگییری
احتما و متدار نرسیدن به اهداف از وبل تعیی شیده پیرو ه
دانسته و به طور کلی ،برابر با نداشت دانش کافی از رخیداد
یک واوعه در آینده میداند  .]2شکست پرو ههای مهندسی
بزرگ ،اهمیت میدیریت ریسیک را بیهوییژه در فعالییتهیای
دفاعی ،ساختوساز و صینایع بیه علیت خطیرات هیدی کیه
ممک است تحمییل شیود ،نشیان مییدهید  .]3در هامعیه
امروزی که اکثرا از سیست های پیچییده اسیتفاده مییشیود،
ازکار افتادگی یک سیست یا بروز حوادث مییتوانید موهیب
بروز اختال در سطوح مختلف و حتیی بیه عنیوان تهدییدی
برای هامعه و محیطزیست تلتی شود  .]4به ای دلیل است
که همگان در پی سیستمی ایم و با احتمیا خطیر پیایی
هستند  .]5از مه تیری شیاخ هیای سیامانه هیای وسییع
تکنولو ی از همله صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ایی اسیت
که متادیر زیادی از مواد بالتوه خطرآفیری در ییک ایسیتگاه
متمرکز بوده و به وسیله ی چندی پرسنل کنتر میشیوند.
حوادث در ایستگاه های مذکور نه تنها تجهیزات و افرادی که
درون ای ایستگاه مشغو به کار هستند را تهدید مییکنید،
بلکه به دلیل تبعات و اررات آن بر پیرامون و حتی کشورهای
همجوار از اهمیت به سزایی برخوردار است  .]6بررسیهیایی
که تاکنون در زمینه خطیای انسیانی بیا روشهیای مختلیف
صورت گرفته اند ،سیست هایی را بررسی کردهاند که اپراتیور
در ارتباط با سیگنا ها ،نشانگرها و کلییدها ویرار دارد .اکثیر
آنها در صنایع شیمیایی ،هستهای ،فرایندی ،حملونتل ریلی
و هوایی است  .]7-11متاسفانه در ایران در زمینیه ارزییابی
ریسک و پارامترهای ایمنی در صنایع ،ارزیابی خطای انسانی
کمرنگ است .با ای حیا  ،بررسییهیایی در زمینیه خطیای
انسانی در بعضی صنایع صورت گرفته است که بررسییهیای
شناسیایی خطیای انسیانی در اتییاق کنتیر پا یشیگاه نفییت
اصفهان به روش رویکرد سیستماتیک پییشبینیی و کیاهش
خطای انسیانی 1و ارزییابی و میدیریت خطاهیای انسیانی در
شرایط اضطراری نیروگاه بیه روش کیاربرد شیاخ احتمیا
خطای انسانی ،2از آن همله اند  .]12-13باتوهه به اینکیه
در صنعت نفت و پتروشیمی ایران و اکثر نتیاط دنییا وظیفیه
حسییاک کنتییر فرآینیید بییه طییور مییداوم توسییط اپراتورهییا

ومسئو ن اتاق کنتیر صیورت مییگییرد ،اهمییت و توهیه
هرچه بیشتر به موضو خطاهای انسانی زم است .در همی
راستا ای بررسی ،با هدف ارزیابی ریسیک خطاهیای انسیانی
پرسنل واحدهای تتویت فشار گاز و نمکزدایی نفیت میارون
انجام شد تا بیا شناسیایی و آنیالیز خطاهیای انسیانی و اراهیه
راهکارهای کنترلی ،گام میثرری در کیاهش وویو خطاهیای
انسانی برداشته شود .برای بررسی و انجام بررسیهای ارزیابی
و مییدیریت ریسییک خطاهییای انسییانی تییاکنون از روشهییای
مختلفی استفاده شده است که برخی از ای روشهیا در زییر
آمده است:
الگوی خطای انسانی ،3روش آنالیز پیشبینانه خطیای
شناختی ،4پیش بینی آنالیز و کاهش خطای انسیانی ،5ابیزار
شناسایی خطای انسیانی در سیسیت  ،6تکنییک تشیخی و
کاهش خطای انسانی ،7تکنیک تشخی خطای انسیانی ،8و
آنالیز وظیفه برای شناسایی خطا.]14 9
روش هازوا برای اولیی بیار در سیا  1978توسیط
صنایع شیمیایی سلطنتی بریتانییا معرفیی و سیپس توسیط
کلتز 18به صورت وانونمند درآمد .ای تکنیک با استفاده از
روش چک لیست که مبتنی بر پیشگیری گذشیتهنگیر بیود
مطرح شد .تکنیک شناسایی ،ارزیابی و کنتیر خطیرات بیر
پایه نگرش سیستمی و برای شناسایی خطرات ،در بخشهای
مختلیف درون ییک سیسییت و پیامیدهای آن بیر سیسییت و
محیط ،و از روشهای کیفیی بیرای آنیالیز دادههیای خطیای
انسانی است که تعداد ای روشها بسیار اندک و در متایسیه
با روشهای کمی روش مناسبتری است .هازوا انسیانی از
اختصاصیتری انوا ای تکنیک به شمار میرود که اساساً بر
خطاهای انسانی و نتیش آنهیا در کیاهش وابلییت اطمینیان
سیست ها متمرکز میشود .ای تکنیک در متایسیه بیا دیگیر
روش ها ،روشی سختافزاری ،هیامع و فراگییر بیوده و بیرای
سیست های پیچیده مناسب است ،و در نهایت بررسی با ای
روش نتایج دویق و وابیلاسیتفادهای فیراه کیرده و تمیامی
هزهیات را مشخ میکند .با وهود ای همه مزیت متاسفانه
ای روش کمتر مورد توهه ویرار گرفتیه اسیت  .]15بیرای
انجییام روش هییازوا انسییانی گروهییی بییا تخص ی هییایی در
زمینهی محییطزیسیت ،ایمنیی ،بهداشیت و محییطزیسیت،
بهداشت حرفهای ،اپراتورهایی با تجربه و سابته کاری بیش از
 28سا با تخص هایی در زمینهی عمیران محییطزیسیت،
شیمی ،مکانیک و ریاضی تشیکیل ،و بررسیی ایی روش 15
هلسه به طو انجامید.
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کتایون ورشوساز و همکاران

آزاده و همکییاران وی بییا عنییوان سیسییت هییای مییدیریت
یکپارچهی بهداشت ،ایمنی و محییطزیسیت صینایع صیورت
گرفت  .]21محمدفام و همکارانش در سا  2812پژوهشی
تحت عنوان کاربرد خطر و بررسی روش هیازوا در ارزییابی
خطرات در بهداشت ،ایمنی و محیطزیست اراهه دادند .]22

در بررسی پیامد بحرانی تأریر کلر بر سالمت عمومی،
توسییط هورتییون 11و همکییارانش در سییا  ،2882نیییز بییه
خطاهای انسانی پرداخته شده است  .]16واسمی و همکاران
نیییز پژوهشییی را تحییت عنییوان «مطالعییهی ارگونومیییک
(شناسایی ،پیشبینی و کنتر ) خطاهای انسیانی در یکیی از
اتاق های کنتر صینایع پتروشییمی بیا اسیتفاده از تکنییک
رویکرد سیستماتیک پیشبینی و کاهش خطای انسیانی» در
سا  ،1388انجام دادهاند  .]17کلتز بررسیی دیگیری را در
سا  ،2881درباره مشکالت خطاهای انسانی در صینعت بیا
کاربرد داده هیای پاییهای اراهیه کیرده اسیت  .]18در سیا
 ،2887کاریوکی 12پژوهش دیگری با عنوان «فرایند وابلیت
تجزیه و تحلیل خطر بیا اسیتفاده از فاکتورهیای انسیانی» را
بررسی کرده است  .]19همچنیی هیوزی و همکیارانش در
سییا  ،1389بررسیییای را بییا عنییوان ارزیییابی ریسییک
محیطزیستی واحد گاز نیروگاه حرارتی «زرگان» با اسیتفاده
از روش تجزیه و تحلییل حیا ت شکسیت و آریار آن ،13بیه
انجام رساندند  .]28بررسی دیگری در سیا  1388توسیط

 -2مواد و روشها
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون در  45کیلومتری
هاده اهواز -سربندر به مختصیات هغرافییایی (" 18/18/17
 )498تییا ("  )318 14/ 46/ 66عییرش شییمالی در اسییتان
خوزستان واوع شده است که در ای تحتیق بیه عنیوان ییک
مورد بررسی شده است .درای پژوهش واحدهای نمکزدایی
و تتویت فشار مارون به عنوان محدوده بررسی در نرر گرفته
و از نرر ایمنی و بهداشتی و خطای انسانی بررسیی شید .در
شکل شماره ( )1مووعیت هغرافیایی محدوده بررسی نمایش
داده شده است.

شکل  -1مووعیت هغرافیایی منطته مارون

اتاق کنتر و مسئولی ایمنی و در نهایت با همعآوری کلیه
اطالعات مورد نرر با اسیتفاده از روش مشیاهده ،مصیاحبه و
بازدییید 15،68وظیفییه حسییاک کییه مسییتعد خطییای انسییانی
اپراتورها بودند ،شناسایی شد.

پژوهش حاضر در سیا  1391انجیام شید .واحیدهای
تتویت فشار گاز و نمکزدایی نفت بیه عنیوان واحید ورودی،
برای ارزیابی خطای انسانی انتخاب شد .تعداد پرسنل در ای
واحدها  16نفر بیود کیه در نوبیتهیای کیاری  8سیاعته بیه
صورت چرخشی ،مشغو به کیار بودنید .در ایی پیژوهش از
روش بررسی خطر و وابلییت عملکیرد هیازوا انسیانی 14بیه
عنوان رویکرد کمی در ارزییابی ریسیک و ارزییابی خطاهیای
انسانی شرکت مارون طی مراحل زیر استفاده شده است.

 -2-2آنالیز وظیفه ترتیبی با استفاده از روش تجزیه و
11

تحلیل سلسله مراتبی وظایف
ای فرایند با تجزیه و تحلیل فعالیتهای اهرایی شرو و
در والب روش تجزییه و تحلییل سلسیله مراتبیی وظیایف اهیرا
میشود .ای تکنیک در سیا  1971توسیط آنیت 17مطیرح و
سپس توسط دیگران توسعه پیدا کرد .ای تکنیک بر درک افراد
از شغل برای دستیابی به اهدافی که میتوانید ناشیی از اهیرای

 -1-2شناسایی وظایف حساس
در ای تحتیق ابتدا با توهیه بیه بازدییدهای مییدانی،
مصاحبه با سرپرست واحد ،مسثولی شیفت هیا ،اپراتورهیای
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برنامههای عملیاتی یا طرح و دستورعملهایی باشید کیه بیرای
رسیدن به اهداف تدوی شدهاند ،تکییه دارد .سیاختار تجزییه و
تحلیل سلسلهمراتبی وظایف طوری است که شغل مورد نریر را
به هزهیات و مرتبیههیای زم بیرای انجیام آن فعالییت تجزییه
میکند .در واوع کار تجزیه و تحلیل اینطور آغاز مییشیود کیه
هدف نهایی در نرر گرفته شده و برای دستیابی به آن هیدف،
وظیفه به هزءهای کوچکتر تتسی میشود و هدف را به شکل
دیاگرام یا هدو نشان میدهد .]23
 -3-2بررسی خطر و قابلیت

شد .در مرحله بعدی با محاسبهی شیدت و احتمیا خطیای
انسانی ،عدد ریسیک اولییه و در برخیی میوارد عیدد ریسیک
رانویه توسط فرمو و هدو های زیر ،محاسبه شد.
احتما ووو خطای انسانی × شدت = عدد ریسک اولیه
شدت :میزان اهمییت و هیدی بیودن پیامید وظیایف
شغلی حاصل از خطای انسانی و میزان تخرییب ایجیاد شیده
است .هدو شماره ( )1مربوط به شدت تخرییب پیامیدهای
مربوط به هر یک از وظایف شغلی است.
احتما ووو  :منرور ،نرخ احتما رخداد خطای ناشی
از عدم اطمینان از فعالیت انسان در محدوده  5تا  95درصید
است .هدو شماره ( )2مربوط به احتما ووو پیامد خطای
انسانی است.

مللرترد بتا استتفاده از

روش هازوپ انسانی
در ای گام پس از شناسایی وظایف هیر ییک از افیراد
اتاق کنتر  ،در کاربرگ هازوا وظایف به صورت مجیزا وارد

جدول  -1شدت پیامدهای مربوط به هر یک از وظایف شغلی ]24
شدت

شرح شدت

امتیاز

شدید/فاجعهآفرین

مرگ /از بی رفت کامل تجهیزات به طوریکه نیاز به تعویض تجهیزات است.

5

متوسط

از کار افتادگی ،نت عضو و بیماریهایی که در درازمدت (بیش از  3سا ) نمود پیدا میکند .از بی رفت بخش عمدهای
از تجهیزات به طوریکه نیاز به بازسازی کلی دارد.
هراحت همراه با بستری شدن در بیمارستان و بیماریهایی که در کوتاه مدت (کمتر از  3سا ) نمود پیدا میکند یا باعث
بیش از  3روز مرخصی استعالهی میشود .نیاز به تعمیرات اساسی تجهیزات همراه ،با تووف طو نیمدت کارگاه دارد.
هراحت یا عوارش ،بدون بستری شدن در بیمارستان یا کمتر از  3روز مرخصی استعالهی وتعمیرات هزهی به همراه
تووف کوتاهمدت کارگاه

ضرر ناچیز

هراحت همراه با درمان سرپایی و کمکهای اولیه /تعمیرات هزهی بدون تووف در فعالیت کارگاه

جدی

خفیف

4
3
2
1

جدول -2احتما خطای انسانی ]24
A

کالً ناآشنا ،کار با سرعتی غیرواوعی بدون تصوری از نتایج احتمالی ،اهرا میشود.

B

تغییر یا بازگشت سیست به یک حالت هدید یا ابتدایی که بهصورت فردی ،بدون سرپرستی یا دستورعمل انجام میشود

C

فعالیت پیچیده نیازمند سطح با یی از درک و مهارت

D

کار بسیار ساده که بسیار سریع یا با توهه کافی انجام میشود

E

روزمره ،بسیار انجامشده ،فعالیتی سریع نیازمند سطح مهارتی پایی

8/55
()8/35-8/97
8/26
()8/14-8/42
8/16
()8/12-8/28
8/89
()8/86-8/13
8/82
()8/887-8/845
8/883
()8/887-8/888

F

بازگشت یا تغییر سیست به وضعیتی هدید یا ابتدایی طبق دستورالعمل با متداری بازبینی

G

کامالً آشنا ،طراحی خوب ،بسیار انجامشده ،کار روزمره که چندی بار در ساعت انجام میشود .در سطح با یی از
استانداردها توسط انگیزش با انجام میگیرد.و فرد تجربه با یی دارد .کالً از نت ها آگاه است .زمان برای درست کردن
نت ها دارد .اما بدون مزایای معنیداری از کمکهای شغلی

8/8884
()8/88888-8/8889

H

پاسخ درست به دستورات سیست حتی زمانی که سرپرستی اتوماتیک یا افزایشیافته است.

8/88882
()8/888886-8/8889
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کاهش یابد .هدو شماره ( )4مربوط به علل بهوهودآورنیده
ای پیامدها است.

پییس از ارزیییابی ریسییک خطاهییای انسییانی ،بییرای
دستهبندی ،تعیی هنبههای بارز و انجیام اویدامات کنترلیی
زم مطابق هدو شماره ( )3اودام میشود.

 -3نتایج و بحث
در ای بررسی ابتیدا بیا آنیالیز وظیفیه سلسیلهمراتیب
شغلی ،هر یک از وظایف حساک به صورت دیاگرام رس شد.
سپس به شناسایی خطاهای انسانی زیر وظیفهها برای هریک
از وظایف پرداخته شد .شایان ذکر است کیه بیه علیت زییاد
بودن دییاگرام هیای روش تجزییه و تحلییل سلسیله مراتبیی
وظایف واحدهای نمکزدایی و تتویت فشیار گیاز میارون ،در
اینجییا تنهییا بییه آوردن نمونییهای از وظیفییه کنتییر سییطح
دیسپوزا شکل شماره 2اکتفا شد.

جدول -3رتبهبندی سطح ریسک ]24
سطح پیامد

ضریب تخریب

پایی
متوسط
با

1- 8
9-14
15-28

عدد ریسک ثانویه :عدد ریسک رانویه از کنتر های
پیشنهادی عدد شیدت بیه هیای پیامیدهای وظیایف شیغلی
محاسبه شد .عدد ریسک رانویه در مواردی کیه کنتیر هیای
پیشنهادی برای ووو یک پیامد وهود داشته باشد استفاده و
باعث میشود که تا حدودی شدت و احتما ووو یک پیامد

جدول -4علل و عوامل بروز خطا ]24
شناسه خطا
AT1
AI1

AI2

AI3

AI4

سؤاالت راهنما

نوع خطا

علل و مکانیسم خطا

آیا عاله هشداردهنده صوتی یا تصویری مربوط به کاهش متدار
یا افزایش فشار در سیست کوره به مووع ظاهر میشود؟
آیا عاله هشداردهنده به علت نت الکترونیکی یا مکانیکی ظاهر
نمیشود؟
آیا ممک است کیفیت عالمت ارسالی آنتدر پایی باشد که نتوان
به آن اعتماد کرد (ضعیف بودن نور چراغ چشمک زن یا صدای
زنگ اعالم خطر)؟
آیا چراغ راهنمای مربوط به ظاهر شدن به اندازه کافی نمایان
است و در محل مناسبی بر روی تابلو کنتر ورار دارد به طوری
که با موارد دیگر اشتباه گرفته نشود؟

عمل انجام نمیشود ،زودتر یا
دیرتر از موعد مترر انجام میشود
عمل انجام نمیشود ،زودتر یا
دیرتر از موعد مترر انجام میشود
عمل انجام نمیشود

اشکا در زمانبندی ارسا
عالمت ،لغزش حافره
اشکا در منبع ارسا عالمت

آیا اپراتور برای ردیابی نت ایمنی سیست عالوه بر عاله هشدار
دهنده صوتی و تصویری بر ارتباط شفاهی نیز متکی است ؟ برای
مثا اپراتور کوره مادامی که مسئو سنجش بروز نت در مدار
کاهش و افزایش فشار یا دما یا گاز ورودی و  ...را اطال ندهد
وادر به ردیابی انحراف سیست از وضعیت عادی نیست

عمل انجام نمیشود

عمل انجام نمیشود ،زیادی دیر
انجام میشود

از عالمت ارسالی با فرش کذب
بودن آن چش پوشی میشود
عالمت در معرش دید ورار
ندارد و در نتیجه ردیابی
نمیشود یعنی اپراتور متوهه
عالمت ارسالی نمیشود
اشکا در بروراری ارتباط
بهمووع و مناسب با بخشهای
دیگر ،لغزش حافره و فراموشی
اپراتور

شکل  -2تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظایف برای وظیفه کنتر سطح دیسپوزا (نگارنده)1391 ،
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برای ارزیابی ریسیک خطاهیای انسیانی در واحیدهای
نمک زدایی و تتویت فشار گاز میارون ،شناسیایی و تجزییه و
تحلیل و طبته بندی ریسک در والب اهرای تکنییک هیازوا
انسانی انجام شد .ای پژوهش در راسیتای کیاهش خطاهیای
انسانی و همچنی همگام شدن با سامانههای بهروز مدیریتی
صورت گرفت .در روش بهکار گرفتهشده ،کلییه فعالییتهیا و
فرایندها در واحدهای میذکور بررسیی شیدند .بیا ایی روش
میتوان ریسک خطرات در واحدهای مذکور را بیه خیوبی بیا
ه متایسه کرد و مسئو ن با مشاهده نتایج بهدستآمیده از
هدو های ارزیابی ریسیک مییتواننید نتیاط ویوت و ضیعف
واحدهای مذکور را شناخته و به علت هر یک پی بیرده و در
ههت رفع پارامترهای افزاینیده ریسیک و بهبیود آنهیا اویدام
کنند .هدو شماره ( )5نمونه ای از نتیایج تجزییه و تحلییل
روش هازوا انسانی است که رتبه بنیدی خطیرات بیا سیطح
ریسک با را نشان میدهد.
تجزیه و تحلیل برگههای کار هازوا انسانی نشیان داد
که تعداد کل خطاهای شناسایی شده در  68وظیفیه شیغلی
در والب  92خطا بررسی شید ،کیه عبارتنید از :عیدم انجیام
وظیفه شغلی بیا بیا تری ( ،)%88/11انجیام وظیفیه شیغلی
بیشتر از حد ( ،)%8/13انجام وظیفه شیغلی دیرتیر از موعید
مترر و انجام وظیفه شغلی کمتر از حد ()%1/88

خطای شناسایی شده عیدم کنتیر سیطح دیسیپوزا
است .برای اینکه سطح دیسپوزا کنتیر شیود ،بایید میدام
چک شود ،درضم  ،نیاز است که یک کلیید اخطیار روی آن
نصب شود .همچنی روی پمپها یک دریچه برای هلوگیری
و کنتر نوسانات پمپ نصب شود .عیدم انجیام ایی اعمیا
سرریز شدن مخزن دیسپوزا و آلودگی محیطزیست منطته
بهویژه آلودگی خاک را به همراه دارد .خطای شناسایی شیده
عدم کنتر سطح دیسپوزا است .کنتر سیطح دیسیپوزا
با ریسک با ی زیستمحیطی و بهداشتی رخ مییدهید ،کیه
علت آن در معرش دید نبیودن عالمیت ارسیالی و در نتیجیه
ردیابی نشدن عالمیت بیه دلییل مشیکالت سیختافیزاری و
عملکرد نادرست سیست ابزار دویتی که بیرای هلیوگیری از
ای عمل کنتر دریچه بر فشار ورودی پمپها و هلیوگیری
از نوسانات ورار می دهند .در صورت عدم عملکرد ای کنتر
دریچه احتما سرریز شدن مخیزن دیسیپوزا مییرود ایی
عمل آلودگی خاک را به همراه دارد ،که پس از ورود نمیک و
نفت به خاک آلودگی شدید خاک اتفاق میافتد ،خاک آلوده
پییس از بارنییدگی شسییته شییده و وارد آب رودخانییه شییده و
آلودگی آب را نیز رو میزند که ای عمل باعث از بی رفت
یه سطحی خاک شده و حاصلخیزی خاک آن منطته را از
بی میبرد و با نفوذ به اعماق خاک آب زیرزمینی نیز تحیت
تأریر ورار میگیرد ،و آلودگی آب عالوه بر تأریر بر موهیودات
زنده آبزی ،بر سالمتی انسانهایی که از ای آب برای شیرب
استفاده میکنند نیز اررگذار خواهد بود.

شکل  -3خطاهای شغلی در هازوا انسانی (نگارنده)1391 ،
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اشکا در منبع ارسا عالمت 8 ،میورد؛ نتی الکتریکیی در
پنییل 3 ،مییورد؛ نتی در دیییدن عالهی  5 ،مییورد؛ خطاهییای
طراحی شامل وابل دید نبودن عاله ارسالی 11 ،مورد؛ نت
در طراحی وسایل و تجهیزات 3 ،مورد

علل بروز ریسک هیا ییا خطیای انجیام شیده از سیوی
پرسنل اتاق کنتر نییز  96میورد بیوده کیه بیه  4دسیتهی
خطاهای انسانی با بیا تری رتبیه  % 41/66و بیا تعیداد 48
مییورد ،خطاهییای مییدیریتی بییا  27/88و تعییداد  26مییورد
خطاهای سخت افزاری با مییزان 16/66و تعیداد  16میورد و
خطاهای طراحی با پایی تری درصید  %14/58و تعیداد 14
مورد ،طبتیه بنیدی شیدند (هیدو  .)6خطاهیای انسیانی را
میتوان به دو دسته کلی تتسی کرد:
خطاهایی که از پرسنل درگیر در اتاق کنتر واحیدها
اع ی از اکیییپهییای بازرسییی ،اپراتورهییای ایسییتگاه و حتییی
سرپرست واحد سر میزند ،شیامل فراموشیی ،سیهلانگیاری،
عدم زمانبندی در انجام کار و دیگر موارد ،تعیداد خطاهیای
انسانی  48مورد است -2 .خطاهایی که مربوط بیه بییرون از
محدوده ایسیتگاههیا بیوده و در رابطیه بیا تجهیزاتیی ماننید
توربی  ،کمپرسور ،کلسر ،نمیکگییر ،پیریهیتیر و  ...اسیت.
خطاهای مدیریتی در والب  3گروه تتسیی بنیدی شیدهانید،
عدم زمانبندی 15 ،مورد؛ عدم توانایی در انجام کار 7 ،مورد؛
و عدم برویراری ارتبیاط 4 ،میورد .خطاهیای سیختافیزاری:

جدول  -6دستهبندی خطاها (نگارنده)1391 ،
ردیف

خطاهای شناساییشده

تعداد

درصد

1
2
3
4

انسانی
مدیریتی
سخت افزاری
طراحی
همع

48
26
16
14
96

41/66
27/88
16/66
14/58
188

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پیامید خطیای انسیانی
حاکی از وهود  129پیامد است ،که ایی پیامیدها شیامل 3
دستهی پیامیدهای زیسیتمحیطیی ،پیامیدهای میدیریتی و
پیامدهای اوتصادی هستند ،و عبارتند از پیامدهای اوتصادی
با با تری درصد ( ،)%44/96پیامدهای میدیریتی ()%32/55
و پیامیدهای زیسییتمحیطییی کمتییری درصیید ( )%22/48را
دارند( .شکل )4

شکل  -4پیامد خطاهای انسانی در هازوا انسانی (نگارنده)1391 ،

مختلف ارزیابی ریسک خطاهای انسانی ،روش هازوا انسانی
به دلیل آنکه برای شناسایی و طبته بندی و همچنی وابلیت
شناسایی خطاها موررتر است ،بیه عنیوان روش کیار انتخیاب
شد .بهطورکلی روش هازوا انسانی میتواند به عنیوان ییک
روش مثرر بیرای شناسیایی خطاهیای انسیانی در واحیدهای
حساک پا یشگاههای نفت و گاز مورد استفاده ورار گیرد تیا
ووو خطرات احتمالی ناشی از خطای انسیانی پییشبینیی و
تصمی منطتی گرفتیه شیود .همچنیی ایی روش در اراهیه
راهکارهییای کنترلییی عملییی متناسییب بییا نییو خطییای
شناساییشده دویق عمل میکند و مییتوانید در بیا بیردن
ایمنی ،پیشگیری از حادره و افزایش وابلیت اعتماد سیسیت
از طریق کاهش خطاهای انسانی کمک کنید .ایی بررسیی از

نتایج حاصل از علل بروز خطاها نشان داد که خطاهای
انسانی با تری درصد را دارند ،کیه بیه علیت عیدم آمیوزش
مناسب به پرسنل اتاق کنتر درصد ای خطاها با تر خواهد
بود ،و به دلیل ودیمی بودن واحد نمکزداییی در طراحیی و
سیست سخت افزاری ای واحد نت وهود دارد و بایید ایی
نتای رفع شوند.
 -4نتیجهگیری
همانطورکییه بیییان شیید ،هییدف از انجییام ایی بررسییی
ارزیابی و مدیریت ریسک خطاهای انسیانی در اتیاق کنتیر
واحدهای نمکزدایی و تتویت فشار گاز میارون اسیت .بیرای
دستیابی به ای هدف پیس از مطالعیه دربیاره ی روشهیای

فصلنامه علوم محیطی ،دوره سیزدهم ،شماره  ،4زمستان 1394

133
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متدار گاز ورودی بیه کمپرسیور و انجیام وظیفیه دیرتیر از
موعد است و علل بروز آن مشغله زییاد کیاری و فراموشیی
اپراتور بوده که پیامد آن ،نشت و یا انفجار بوده که منجیر
به سوزاندن گاز و تولید شعله می شود .هیوزی و همکیاران
نیز در پژوهش خود ،انفجار و آتش سوزی و وهود شیعله را
مه تری پیامد ریسک های با می دانند .بعد از شناسیایی
و کمّی سازی و اولویت بندی ریسک ها ،نیاز به برنامه پاسخ
به ریسک است،که راه های متابله با ریسک ها را وبل از آن
که به ووو بپیوندد ،بیان می کند .روش های متفاوتی برای
پاسخ وهود دارند کیه عبارتنید از :از بیی بیردن ریسیک،
تخفیف ریسک ،انتتا ریسک و پذیرش ریسک .محمیدفام
و همکارانش نییز در پیژوهش خیود کیه بیه روش هیازوا
انجام شد ،ریسک ها را به  3دسته ی غیروابل وبو با درصد
( ،)%45/6نییییاایم ( )%27/1و وابییییل وبییییو (،)%18/6
طبته بندی کرده اند ]22 .در پژوهش حاضر نیز از هازوا
برای ارزیابی ریسک و شناسایی خطاهای انسانی اسیتفاده
شده است که ریسک های موهود در ایی بررسیی بیه سیه
دسته تتسی شده  ،که در متایسه بیا بررسیی محمیدفام و
همکاران ریسک ها به سطح پیایی  ،متوسیط و سیطح بیا
بی اعداد 1تا  28ورار گرفتند.

معدود پژوهشهایی است که به روش هازوا انسانی صیورت
گرفته است .نتایج ای بررسی بیا شناسیایی انیوا خطاهیای
ممک  ،بر نتاط ضعف موهود در سیست تاکید داشته و سطح
ریسک هر یک از خطاهای شناسایی شیده را تعییی کیرده و
کنتر های پیشنهادی را نیز برای کاهش سطح ریسک اولییه
اراهه کرده و در نهایت سطح ریسک را بعد از بهکارگیری ایی
کنتر های پیشنهادی محاسبه کیرده و مشیاهده شیده ،کیه
میزان سطح ریسک تا چه انیدازه کیاهش نشیان داده اسیت.
نتیجه مه حاصل از ای بررسیی ایی اسیت کیه بیا در نریر
داشت انوا خطاهای شناسایی شده و همچنی عوامل میثرر
بر آنها بیشتری نو خطیای شناسیاییشیده از نیو خطیای
انسانی بوده و در همی راستا برای کاهش ایی نیو خطاهیا
سییعی شییده بییا اوییدامات اصییالحی زم از هملییه اصییالح و
هوشمندسازی نرمافزار کنتر فرآیند و انجیام آمیوزشهیای
مختلف فرصت رخداد خطای انسانی از اپراتور گرفته شود که
ای امیر مییتوانید در کیاهش ریسیک غیروابیلوبیو تیأریر
وابلمالحرهای داشته و عدد آن را از  28بیه  8و ییا کمتیر از
آن برساند .ای روش در صنایع مختلف بیه خصیو صینایع
شیمیایی ،نفت ،گاز و پتروشیمی به خوبی وابل اهیرا بیوده و
نتایج محاسبه سطح ریسک را پس از انجیام اویدام اصیالحی
نشان میدهد در صورتی که نتاط ضیعف شناسیایی شیده در
سیست حذف یا به نحو مطلوبی کنتر شیوند ،مییزان بیروز
خطاهای انسانی که میتواند به رخداد حیوادث نیاگوار منجیر
شوند به متدار وابل مالحرهای کاهش مییابند.
محاسبه ریسک خطاهای انسیانی میارون و بررسیی
علل بروز ای خطاها با روش هازوا انسیانی حیاکی از آن
است که عدم انجام وظیفه شغلی با درصید ( ،)%88/13بیه
عنییوان مهی تییری وظیفییه شییغلی و خطاهییای انسییانی بییا
با تری درصید  %41/66مهی تیری علیل بیروز خطاهیای
شرکت نفت و گاز مارون را دارا هستند .در بررسیی ای کیه
توسط هورت و همکاران انجام شید بیه ایی نکتیه اشیاره
می کنند :که ماننید بررسیی حاضیر خطاهیای انسیانی بیه
عنوان بیشتری فاکتورهای ایجاد کننیده حادریه هسیتند.
واسمی و همکاران نیز مانند ای پژوهش بیشتری خطاهیا
را مربوط به عدم انجام وظیفه شغلی می دانند  .]17کلتیز
نیز  68تا  98درصد ح وادث را ناشی از خطای انسانی ذکر
کییرده اسییت  ،] 18و کییاریوکی عامییل بیییش از  88درصیید
حییوادث در صیینایع شیییمیایی و پتروشیییمی را اشییتباه و
خطای انسانی میی دانید  .]19همچنیی وظیایف شیغلی
خطرناک درشرکت مارون عبارتند از وظیفه شغلی کنتیر

پیشنهادها
تکنیک هیازوا انسیانی در اراهیه راهکارهیای کنترلیی
دویق عمل کرده و پیشنهادهایی به مدیریت سازمان میدهد
از همله آموزش پرسنل،تا به افراد آموزش زم را که مناسب
با سطح تحصیالت پرسینل ،بیرای پییشگییری از خطاهیای
انسانی بدهد ،که اراهه برنامه آموزش نتش مهمی در کیاهش
و کنتر عوامل ریسک دارد .از دیگیر پیشینهادها ،کیه ییک
راهکار اصالحی نیز است ،تعیی یک سیری دسیتورعملهیا،
بییرای انجییام وظییایف بییه طییور صییحیح در شییرایط عییادی و
اضطراری اسیت کیه بایید در دسیترک پرسینل باشید ،ایی
دستورعملها برای کاهش پیامید خطیا و ییا ریسیک رانوییه
مناسب است .از دیگیر میوارد بررسیی علیل بیه وهودآورنیده
خطاهییای انسییانی میییتییوان بییه فراموشییی ،بیییحوصییلگی و
نارضایتی پرسنل اشاره کرد .همچنی رعایت نکتههیای زم
در طراحی تجهیزات سختافزاری میتواند امکان ووو خطیا
را از بی ببرد ،ای مورد به عنوان راهکار اصیالحی محسیوب
میشود .نرارت صیحیح و مناسیب نییز مییتوانید خطاهیا و
پیامدهای ناشی از آنها را کاهش دهد .از دیگر موارد میتوان
بیه لیزوم کالیبراسییون مینر و بازرسییهیای دورهای از
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دستگاههای سنجش بیرای اطمینیان از نگهیداری و مراوبیت
 فرایند نرارت بر انجام وظایف.مناسب از تجهیزات اشاره کرد
شغلی در اتاق کنتر واحدهای نمکزداییی و تتوییت فشیار
گاز مارون که بر عهده سرپرستان و یا نماینیده آنهاسیت بیه
 و باید کنتر سیسیت از،عنوان یک راهکار استفاده میشود
طریق سمعی و بصری از طریق بورد و مستندات و همچنیی
 تا بتوان ه ارتباط صحیح و،حضوری در سایت صورت گیرد
.مناسب را حفظ کرد و ه نرارت را به نحو احس اهرا کرد
یکی از اودامات کنترلی ضخامتسنجی لولهها و مخازن است
که به وسیله دستگاه مخصو ضخامتسنج صورت میگیرد
 ضیخامت لولیههیا،و وبل از سوراخ شدن مخازن ییا لولیههیا
 میلییمتیر3 بررسی شده و در مواردی که ضخامت آنهیا بیه
 از.رسیده باشد اودام به تعویض وسمتهای فرسوده می شود
دیگر اودامات کنترلی انجام سیرویس و تعمییر اسیت کیه در
 سیا ییک بیار و در واحید5 ایستگاه تتویت فشیار گیاز هیر
 سا ییک2 نمکزدایی ای عمل برای برخی از تجهیزات هر
 سا یک بار صورت میگیرد و ماننید3 بار و برخی دیگر هر
.تتویت فشار کل ایستگاه را خاموش نمیکنند
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