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  دهيچك
ست يز طيمح يزد بر روي ينفت يها پخش فرآورده يشركت مل يدر انبار مركز يسوز آتش يستيز طيمح يها سكير ين مطالعه با هدف بررسيا

ها  سكير يابيارز ه منظورب E-FMEAو از روش  يستيز طيمح يها سكير ييشناسا براي FTAن مطالعه از روش يدر ا .منطقه انجام شد
ب مربوط به اقدامات يدر مخازن به ترت يسوز سك مربوط به آتشيت رين عدد اولويباالتر سك،ير يابيج ارزيبر اساس نتا .استفاده شد

ت ين عدد اولويدر خط لوله باالتر. است RPN ۶۴۰با   LGTGستميس يو خراب  ۷۲۰RPN، زلزله با  ۷۲۰RPNبا  يو عمد يستيترور
و   ۳۹۰RPNبا  يو عمد يستياقدامات ترور يريبارگ يها در قسمت سكوو   ۵۴۰RPNبا  يو عمد يستيسك مربوط به اقدامات ترورير

 GISافزار  ن مطالعه از نرميدر ا .شدند ييشناسا يستيز طيمح يها سكين ريتر به عنوان مهم  ۳۹۰RPNبا  EARTHINGستم يس يخراب
ج حاصل، انبار يبا توجه به نتا. ن مناطق حساس و پر خطر انبار نفت استفاده شدييانبار نفت و تع يرامونيط پيت محيل وضعيو تحل ييشناسا براي
 جينتا سهيمقا پاية بر پاياندر . ت نشده استيساخت و ساز رعا نظراز ز يم انبار نفت نيم ساخت و ساز راه آهن واقع شده و حريزد در حرينفت 

ذيل  زد به شرحي يد صدوقيانبار نفت شه يستيز طيمح يها سكيت ريريكنترل و مد براي يتيريمد يراهكارها سك،ير يابياز ارز حاصل
   .ر عامليپدافند غ يارهايمع استفاده از و يا مهيب يها استفاده از پوشش ،زات در برابر زلزلهيتجه يساز مقاوم: پيشنهاد شد

 
  هواژكليد 

  نفت يساز رهيمخازن ذخ -مخازن نفت يستيطزيسك محير - يسوز آتشسك ير

  سرآغاز
يند صنعتي اراهبردي بعد از فرسيسات أهاي صنعتي يا ت كاربري

شـهري را آگاهانـه و يـا     يهـا  شدن شهرها، درصد زيادي از كاربري
در صورت وقوع حوادث و سوانح،  .اند ناآگاهانه به خود اختصاص داده

سـوزي و حـوادث مـرتبط ديگـري را بـا       عواقبي مانند انفجار، آتـش 
ـ    باعـث هاي همجوار ايجاد كـرده و   كاربري ب افـزايش دامنـه تخري

شود، بويژه كـه ايـن كـاربري بـا منـازل       شهري و تلفات انساني مي
و   نيز همجـواري داشـته باشـند   ... ها، مدارس و ، بيمارستانيمسكون
 انـداختن عناصـر   خطر به و جديدتر هاي خطر معرفي با است ممكن
صـورت   بـه  را انسـان  وجـودي  ماهيـت  حتـي  زيسـتي  محيط متعدد

 بـا توجـه بـه    ).۱۳۸۷محمـدفام، ( بيندازند مخاطره به جدي تهديدي
 يهـا  ر ساختياز ز يمينفت، گاز و پتروش يساز رهيكه مخازن ذخ نيا

 ل مخاطرات فراوانين به دليرود و همچن يبه شمار م يمهم و اساس

ن صـنعت همـواره كـانون توجـه     يـ سـت، ا يز طير آن بر محيو فراگ
ـ ين و دست اندركاران اامتخصص  سـت بـوده اسـت   يز طيو محـ  يمن

از  يكـ ينفت  يساز رهيمخازن ذخ ).۱۳۸۸نسب و همكاران، يريبش(
سـك  ير اسـت كـه همـواره در معـرض     يسات صنعتيسأن تيتر مهم

ـ كـه در ا  و انفجـار اسـت،   يسـوز  ، آتشيانتشار مواد سم ان يـ ن مي
كه بـه   يريزان مرگ و مين و انفجار به جهت ميتر جيرا يسوز آتش

ــر ــال دارد مهمت ــازن ذخين ريدنب ــك در مخ ــس ــاز هري ــت و  يس نف
ـ دن در .(Shaluf and Abdullah ,2010) است ينفت يها فرآورده ا ي

و  يره سـاز يذخ نه حوادث رخ داده در مخازنيدر زم ياديمطالعات ز
حادثـه در   ۲۴۲ ةاسـت و مطالعـ   آن صورت گرفته يجانب يا وردهافر
دهد  ينشان م يسازره يدر مخازن ذخ) ۲۰۰۳تا  ۱۹۶۰( ين سالهايب

هــا و  از حــوادث در پااليشــگاههاي پتروشــيمي، ترمينــال %۷۴كــه 
ــ  از ايــن حــوادث، % ۸۵ كــه بــه وقــوع پيوســته اســت يمخـازن نفت

 Amanatleila@yahoo.com                                                                               ۰۹۱۳۴۵۱۴۸۱۷ :تلفن: نويسنده مسئول
 

 

                                            



  
  
  
  

۲مجله محيط شناسي شماره  

 

۶۲  
  .)Chang and Lin, 2006( اسـت  و انفجـار بـوده  سـوزي   آتـش 

) ۲۰۰۳تـا   ۱۹۶۰( يهاسـال  يدهد، در ط ينشان م يگريقات ديتحق
ا بـه  ينفت در سراسر دن يهادر مخازن و انبار يسوز مورد آتش ۴۸۰

از لحـاظ  . (Shaluf and Abdullah ,2010) وسـته اسـت  يوقـوع پ 
ـ   يحادثـه در بخـش انـرژ    يزان خسارات اقتصـاد يم ن يجهـان در ب

ارد دالر، يــليم ۱۰حــدود بــا  صــنعت نفــت ،)۲۰۰۷-۱۹۰۷( يســالها
اختصـاص داده  را بـه خـود    ياقتصـاد  يها انياز كل ز%  ۲۵معادل 

دوم قرار  ةدر رتب يا هسته يژپس از انر يبند رتبهاست كه از لحاظ 
ـ با موضـوع ارز  ايي مقالهدر . Sovacool, 2008)( دارد سـك  ير يابي

منتشـر شـد، علـل     ۲۰۰۷كـه در سـال    ييايميع شيدر صنا يكاربرد
 ير سـه عامـل خطـا   يثأع تحت تين دست از صنايسك در ايجاد ريا

و اقـدامات   يعـ يطبعوامـل  ( ر عوامليزات و سايتجه ي، خرابيانسان
ـ در ا. شـد  يبررسـ و  مطرح) يستيو ترور يعمد ن مطالعـه پـس از   ي
ـ ييايميجاد شده در چند صـنعت شـ  يسوابق حوادث ا يبررس  ي، خراب
جاد مخاطرات بر شمرده و علـت آن را  يا ن علليزات را مهمتريتجه

ـ ر عدم برنامه ـ تعم يمناسـب بـرا   يبنـد  و زمـان  يزي ـ ر تجهي زات و ي
ن يـ هدف ا  Meel, et al., 2007).( داند يها م نهيدر هز ييجو صرفه

انبار نفت  يستيز طيسك محيت ريريو مد يابي، ارزييپژوهش شناسا
ـ است كه بر اثر فعال يا بالقوه هايخطر يزد و بررسي ت انبـار نفـت،   ي

ـ را تهد يرامونيط پيمح شـركت پخـش    يانبـار مركـز  . كنـد  يد مـ ي
و در  زدي هكتار در غرب ۴۰، با مساحت حدود زدي ينفت يها فرآورده
 واقـع شـده اسـت    يشهر و در مجاورت بـا منـازل مسـكون    ةمحدود

ن انبار يدر ا). است مشخص ۶ تا ۱ ةنقش يت انبار نفت بر رويموقع(
ـ ليم۱۴ميليون ليتـر بنـزين و   ۱۰۲در مجموع ساالنه حدود  ون ليتـر  ي

 ۷۲۰ميليون ليتـر گازوئيـل از طريـق خـط لولـه و      ۲۳۰نفت سفيد و 
مخـزن   ۱۳هـا، دريافـت و در    شليتر نفت گاز از طريق نفتكميليون 

 يدر سـطح جهـان بـرا    يمتفـاوت  يروشـها  .شـود  سـازي مـي   ذخيره
ط هر پروژه مورد استفاده يسك با توجه به شراير يابيو ارز ييشناسا
۱آنـاليز درخـت خطـا   "روش .رديـ گ يقرار م

ـ ، " ـ ي و  يك روش منطق
 ,Yang and Mannan(سـتم اسـت  يس يخطا ييشناسا يمناسب برا

ده بخصوص يچيپ يها ستميس تحليل و تجزيه يو معموالٌ برا)  2010
ـ را يخطاهـا  ييستم و شناسـا يس يارتباطات درون ييشناسا يبرا ج ي
 يكـ ي). (Nivolianitou, et al., 2004 شـود   اسـتفاده مـي   ستميس
ـ ارز يهـا  كين تكنيتر گر از معروفيد ريسـك، روش تجزيـه و    يابي

 )Elmqvist and Tehrani, 2008( اسـت  شكسـت تحليل حاالت 
 "پيشـگيري قبـل از وقـوع   "تحليلي و متكي بر قـانون   تكنيكي كه

استقرايي بوده كـه بـراي    يو روش )۱۳۸۳خيري،ر دبيري و ودايع( است
هاي اجزاء يك سيستم و آثار احتمـالي آنهـا بـه     مطالعه نظامند نقص

تحليــل حــاالت تجزيــه و "روش  ).۱۳۸۲محمــدفام،( رود كــار مــي
۲زيست شكست و آثار آن بر محيط

كه در اين مطالعه مورد استفاده  "
قرار گرفت، جديدترين شيوه تكنيك تجزيه و تحليل حاالت شكست 

  پـردازد  زيست مي هاي محيط است كه به بررسي آثار وارده بر جنبه
  .)۱۳۸۶، جوزي(

   روشهامواد و 
مطالعه در دو بخش ن يدر ا يستيز  طيمحسك ير يابيروش ارز

 يفن يها ست منطقه و جنبهيز طيمح يها يژگيو يابيو ارزش يبررس
  .انجام گرفت) ها تيسك فعالير يابيو ارز ييشناسا( واحد مورد مطالعه

  ست منطقهيز طيمح يابيو ارزش ييشناسا
 محـيط  تيوضع ييو شناسا وتحليل تجزيه ين مطالعه برايدر ا

 نرم افزار از توصيفي، و مكاني هاي داده تلفيق منطقه و براي زيست

 ArcGIS ايـن  شناسايي مرحلة در كه است ذكر شايان .استفاده شد 
 نيـز  و محـيط  بـر  پـروژه  آثـار  قالب در محتمل هاي تحقيق، ريسك

ت انبـار  يمتاثر از فعال يعيعوامل طب چون موارديدر پروژه  بر محيط
ـ ولوژيط بينفت ماننـد محـ    يهـا  يژگـ يو يو بررسـ  ييك و شناسـا ي

ـ زان تـراكم جمع يـ م يمنطقه مانند بررس يو فرهنگ ياجتماع ت در ي
ـ اطراف انبار نفت  زد و عوامـل انسـان سـاخت ماننـد وجـود انـواع       ي

بـا توجـه    .متقابالٌ مطالعه شدند مختلف مجاور انبار نفت يها يكاربر
 يرگـذار يتاث بنـابراين قرار گرفتـه   يط شهريكه انبار نفت در مح نيا

ت اداره يريوحش منطقه در قالب مناطق تحت مدات يانبار نفت بر ح
، در قالـب  ياهيـ گ پوشش يزد و بر رويست استان يز طيحفاظت مح

ـ ، تا بـر اسـاس آن بتـوان ارز   شد يزد بررسي يشهر يها پارك  يابي
  .انجام داد يتر نانهيب واقع

  انبار نفت يستيز طيسك محير يابيو ارز ييشناسا
ـا  يبررسـ  ين مطالعه بـرا يدر ا ن يمهمتـر  يا شـه يعلـل ر  ييو شناس

ـ يانسـان  يسه عامل خطـا  يبر مبنا يستيز طيمح يها سكير  ي، خراب
و  يو اقــدامات عمــد يعــيعوامــل طب( ر عوامــليزات و ســايــتجه
تجزيـه و تحليـل   و از روش  اسـتفاده  درخـت خطـا   آنـاليز  )يستيترور

ـابي ريسـك اسـتفاده شـد     بـراي  حاالت شكست  ييشناسـا  بـراي  .ارزي
ـ ابتدا  FTAاز روش با استفاده سكير ه بـر اسـاس   يـ ك درخـت پا ي

ـ ه تعريـ ف شد و سپس بر اساس درخت پايتعر) ۱(شمارة  نمودار ف ي
  .شدند ييها شناسا سكيشده ر
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   سوزي ترسيم شده جهت شناسايي ريسك آتش ةدرخت پاي) : ۱(شمارة نمودار 
ك يـ ن مطالعه ابتدا يسك در اير يابيارز و ييشناسا يدر راستا

 ييل شـد و پـس از شناسـا   ينفره از كارشناسان انبار نفت تشك ۵م يت
آن  آثارل حاالت شكست و يه و تحليها، بر اساس روش تجز سكير

ـ هـر   يسـت، بـرا  يط زيبر محـ  انبـار كـاربرگ    يهـا  ك از قسـمت ي
EFMEA دشل يتكم.  

بـر   و يمـ يبـه صـورت ت   شـده  ييشناسا يها سكير يده نمره
 و ۵، احتمـال كشـف    ۴، احتمـال وقـوع   ۳شدت اثـر  بندي رتبهاساس 

انجام شد و از محاسبه  )۴تا  ۱شمارة جداول ( يزان گسترش آلودگيم
 .دشسك محاسبه ير درجهحاصلضرب آنها 

 .ارائـه شـده اسـت   ) ۱( در فرمول ۶سكيت رين درجه اولوييتع 
(D)×)O( ×)(S×)وسعت آلودگي = (RPN فرمول )۱( .  

ار آنها محاسبه، حد يها ، انحراف مع RPNن يانگين مييبعد از تع
 .دشـ ن يـي سـك تع يسطح ر پايانسك مشخص و در ين رييباال و پا

 .ارائه شده است) ۵(شمارة ج در جدول ينتا
  

  )S(بندي شدت اثر رتبه ):۱(شمارة جدول 
 شرح شدت اثر رتبه

 نقص عضو /مرگ انسان ۱۰
 )موجودات زنده( مسموميت ۹
 )مرتبط با محيط زيست(و مقررات ملي انوننقض ق ۸
 زيست غير قابل برگشت بر منابع چهار گانه محيط آثار ۷
 زيست با هزينه زياد قابل برگشت بر منابع چهار گانه محيط آثار ۶
 زيست با هزينه متوسط قابل برگشت بر منابع چهار گانه محيط آثار ۵
 زيست با هزينه كم قابل برگشت بر منابع چهار گانه محيط آثار ۴
 زيست جزئي و موقت بر روي منابع چهار گانه محيط  آثار ۳
 زيست غير مستقيم بر روي منابع چهار گانه محيط آثار ۲
 چشمگيربدون هر گونه اثر  ۱

  

  

  

  بندي ميزان احتمال وقوع رتبه): ۲(شمارة جدول 
 احتمال وقوع رتبه

 پيوسته –مي يدا ۱۰
 تكرار وقوع در يك روز ۹
 هفتهتكرار وقوع در يك  ۸
 تكرار وقوع در يك ماه ۷
 تكرار وقوع چند مورد در يك سال ۶
 وقوع حداقل يك مورد در سال ۵
 وقوع موردي در سال ۴
 وقوع چند مورد در طول زمان كاري ۳
 وقوع موردي در طول زمان كاري ۲
 بدون احتمال وقوع ۱

  )۱۳۸۸هاي نفتي ايران،  شركت ملي پخش فرآورده:(منبع
  بندي ميزان گسترش آلودگي رتبه):۳(شمارة  جدول

 گستره آلودگي رتبه

 )حوزه آبريز(در سطح شهرستان ۶
 در سطح شهر ۵
 هاي همجواردر سطح محله ۴
 در سطح انبار نفت ۳
 در سطح واحد كاري ۲
 عدم ايجاد آاليندگي ۱

  بندي ميزان احتمال كشف رتبه):۴(شمارة جدول 
 شرح احتمال كشف رتبه

وجود  شك بيها  دستگاه فاقد وسيله كنترلي است و يا كنترل ۱۰
 خرابي را تشخيص نخواهد داد

 ها بعيد است تشخيص خرابي موجود توسط كنترل ۹
 احتمال تشخيص خرابي خيلي كم است ۸
 احتمال تشخيص خرابي كم است ۷
 كم استنسبت  بهاحتمال تشخيص خرابي  ۶
 احتمال تشخيص خرابي متوسط است ۵
 احتمال تشخيص خرابي بيش از متوسط است ۴
 احتمال تشخيص خرابي زياد است ۳
 احتمال تشخيص خرابي بسيار حتمي است ۲
 احتمال تشخيص خرابي حتمي است ۱

  )۱۳۸۸جعفري و قراري، :(منبع

  ريسك محيطزيستي آتش سوزي در انبار نفت يزد

  سوزي در خطوط انتقال تشاريسك محيطزيستي 
 

  سوزي در مخازن ريسك محيطزيستي آتش
 

  سوزي در سكوهاي بارگيري ريسك محيطزيستي آتش
 

n  n  n  

خرابي   خرابي تجهيزات  خطاي انساني  ساير عوامل  خرابي تجهيزات  خطاي انساني  ساير عوامل  خطاي انساني  ساير عوامل
  تجهيزات



  
  
  
  

۲مجله محيط شناسي شماره  

 

۶۴  
انبار نفت زيستي در محيط ريسك تعيين سطح): ۵( شمارة جدول

 يزد

درجه ريسك 
سكوهاي 
 بارگيري

ريسك درجه 
 خطوط انتقال

 درجه ريسك
 مخازن

سطح 
 ريسك

 باال <۲/۴۷۸ <۰۲/۳۴۵ <۷۱/۲۲۱

 متوسط ۴/۱۲۹- ۲/۴۷۸ ۰۲/۳۴۵-۹۸/۷۷ ۷۱/۲۲۱-۲۰۴/۸۱

 ضعيف >۴/۱۲۹ ۹۸/۷۷ >۲۰۴/۸۱

  

  نتايج
ميـزان گسـترش    مشخصـه در اين مطالعه براي امتيازدهي بـه  

اسـتفاده   GISآلودگي و شدت اثر بر روي محيط اطراف از نرم افزار 
  . و ميزان مسافت تا انبار نفت معيار ارزيابي قرار گرفت شد

 ۳۵وزارت نفت در ايران حريم انبار نفـت بايـد    قانونبر اساس 
و اين در حالي است كه بـا توجـه بـه نقشـه     . متر در نظر گرفته شود

-كه فاصله انبار نفت، تا نزديـك  و نيز با توجه به اين) ۱و  ۲(شماره 

كيلـومتر و تـا نزديكتـرين منطقـه تحـت       ۶۴۰/۰ود ترين پارك حـد 
كيلومتر ۹۵/۱۹زيست استان يزد حدود  مديريت اداره حفاظت محيط

سـوزي عمـالٌ بـر روي ايـن منـاطق       است، بنابراين در صورت آتش
  .تاثيري نخواهد داشت

  

  
موقعيت انبار نفت يزد نسبت به مناطق تحت ): ۱( شمارةنقشه 

  زيست استان يزد مديريت اداره حفاظت محيط

  

يـزد از شـهرهاي باسـتاني و تـاريخي ايـران      كه  با توجه به اين
تـا از مهمتـرين    ۱۴گيري  در اين مطالعه موقعيت قرار بنابرايناست، 

ـ  بناهاي تاريخي پـذيري از انبـار نفـت در صـورت      ثيرأيزد به لحاظ ت
 )۲(شـمارة  با توجـه بـه نقشـه    . سوزي مورد بررسي قرار گرفت آتش

كيلومتر است كـه بعيـد   ۳/۲۱فاصله انبار نفت تا نزديكترين بنا حدود 
سوزي شـعاع گسـترش آن بـه ايـن      رسد در صورت آتش به نظر مي

كيلـومتري   ۲همچنين ميزان تراكم جمعيت تـا شـعاع    .مناطق برسد
  . انبار مورد بررسي قرار گرفت

ر ميزان تراكم جمعيت در اطراف انبا) ۳(شمارة  با توجه به نقشه
ريسـك   نيروينفر در هكتار است كه همين امر  ۸۰تا  ۵۰نفت بين 

هاي قديمي در همـين   وجود بافت همچنين. انبار نفت را باال مي برد
  .شعاع مورد بررسي قرار گرقت

 

  
يزد اهاي تاريخي و پارك هاي شهري موقعيت بن):۲( شمارة نقشه

  نسبت به انبار نفت يزد
  

  تراكم جمعيت مجاور انبار نفت يزدميزان ): ۳( شمارة نقشه
بررسـي وجـود    بـراي متري انبار نفت  ۳۵در اين مطالعه حريم 

بـا  . هاي مختلف، مشخص و مورد بررسي قـرار گرفـت   انواع كاربري



  
  
  
  

  ...سازي نفت سوزي در مخازن ذخيره زيستي آتش مديريت ريسك محيط

 
 

۶۵  

منـزل مسـكوني و    ۲۰در اين حريم  تعداد ) ۴(شمارة توجه به نقشه 
ايـن  يـادآوري  . و داخل زون خطر قرار دارنـد يك مسجد قرار گرفته 
هـايي از قبيـل كـاربري صـنعتي و      كـاربري  نكته ضروري است كـه 

. شيميايي كه باعث تشديد خطر شود داخل اين حـريم وجـود نـدارد   
هاي مختلف مانند وجـود   در اين مطالعه وجود انواع كاربري همچنين

صنعتي، مراكز جمعيتي مثل مدارس مساجد، خطوط راه  هاي هكارخان
پــذيري و  وريســتي و از لحــاظ تــاثيرآهــن، مراكــز نظــامي، مراكــز ت

كيلـومتري مـورد بررسـي قـرار      ۵گذاري بر انبار نفت تا شـعاع   تاثير
هاي نظامي،  در اين حريم كاربري)۴(شمارة با توجه به نقشه . گرفت

هايي مثل مراكز صنعتي،  اما كاربري. تفريحي وجود ندارد جهانگردي
منازل مسكوني وجـود  مدارس، مساجد و مراكز بهداشتي و درماني و 

  .دارد
  

  
  متري انبار  ۳۵مسير بحراني و حريم ) : ۴(نقشه شمارة 

  نفت يزد

اهميت است عرض خيابان  دارايديگري كه در اين ميان  ةنكت
مشخص است ) ۴(شمارة  همانطوركه از نقشه. مجاور انبار نفت است

ــار نفــت   ــان مجــاور انب ــان رســالت(عــرض خياب  بســيار كــم) خياب
تواند بسـيار بحـران    است كه در موقع ايجاد حادثه مي) متر۱۶حدود(

 در نتيجـه و ) به دليل اختالل در تردد و مسدود شدن مسير(ساز باشد
آيـد و در ايـن    يكي از نقاط پر ريسك براي انبار نفت بـه شـمار مـي   

شـمارة  با توجه به نقشـه  . مطالعه به عنوان مسير بحراني تعريف شد

ه در كنار انبار نفـت قـرار گرفتـه و بسـيار     يي كها ازكاربرييكي ) ۵(
و مقـررات وزارت   قـانون بر اساس . است خطوط راه آهن است مهم

متـر در نظـر    ۱۰۰راه در ايران حريم ساخت و سـاز مجـاور راه آهـن   
گرفته شده است كه در حال حاضر فاصله انبار نفت تا راه آهن بسيار 

نبـار نفـت در داخـل حـريم     كمتر از حد قانوني است و از اين نظـر ا 
  . قانوني خطوط راه آهن قرار گرفته است

  
  حريم ساخت و ساز راه آهن):۵(شمارة نقشه 

  
سـوزي،   هـاي مـوثر بـر آتـش     مشخصـه پس از بررسي تمـام  

. صورت گرفـت  FTAهاي انبار نفت بر اساس مدل  شناسايي ريسك
-Eسـپس ارزيـابي ريسـك بـر اسـاس روش      ). ۲(شمارة نمودار 

FMEA بـاال   هـاي  ها درسه سطح ريسـك  وريسك انجام گرفت
 در جداول. بندي شدند طبقه وضعيف ، متوسط)قبول غيرقابل(

هـاي شناسـايي شـده بـه      ريسـك  بنـدي  رتبه) ۸، ۷و۶(شماره 
   .تفكيك سطوح ارائه شده است

ريسـك در قسـمت مخــازن    ۱۲طبـق نتـايج بـه دســت آمـده،    
عامل عمده در قسمت مخازن وجـود دارد   ۳ .شناسايي و ارزيابي شد

ــش  ــث آت ــه باع ــي ك ــوزي م ــود س ــتم -۱: ش ــي سيس  LGTGخراب
-۷۲۰RPN  ،۳حمـالت عمـدي و تروريسـتي بـا     -۶۴۰RPN  ،۲با

هـاي   ريسـك  علـل  تـرين  كـه بـه عنـوان مهـم     ۷۲۰RPNزلزله بـا  
  .شناسايي شدند زيستي محيط

  

  
  خرابي تجهيزات



  
  
  
  

۲مجله محيط شناسي شماره  

 

۶۶  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سوزي در خط لوله درخت خطاي آتش: )۲(شمارة  نمودار
  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

سوزي در مخازندرخت خطاي آتش: )۳(شمارة  نمودار
    

 

 انتقال فرآورده از طريق خط لوله زيستيمحيطريسك 

 آتش سوزي

n 

 سايرعوامل خرابي تجهيزات

 

 خطاي انساني

 OR OR  OR 

 سوراخ شدن و شكستگي  زلزله

 
برخورد وسيله 

 نقليه
عدم رعايت نكات 

 ايمني هنگام تعميرات 

 

   اقدامات عمدي

 خرابي تجهيزات

n 

 سايرعوامل
 

 خطاي انساني
 

OR 
OR 

OR 

 سازي فرآورده درمخازن زيستي ذخيره ريسك محيط

  سوزي آتش

عدم اندازه 
گيري به موقع 
و دقيق سطح 
 فرآورده مخزن

عدم رعايت 
نكات ايمني 
در تعميرات 
 سقف مخزن

اليروبي 
به روش 

 سنتي

جوشكاري 
مخزن 

درشرايط 
 ناايمن

قطع 
سيستم 
EAR
THIN

G 

از بين 
رفتن

SEAL  

خرابي 
سيستم 
LGTG 

خرابي 
 ولو

OR 

دفرمه شدن بدنه  فرسودگي تيوپسي
 مخزن

  و رعد
 برق

اقدامات 
  عمدي

ديپ زدن  زلزله
با وسيله 

  فازي



  
  
  
  

  ...سازي نفت سوزي در مخازن ذخيره زيستي آتش مديريت ريسك محيط

 
 

۶۷  

 
 
 
 
 
 
 

    

  

  

    

  

  سوزي در سكوهاي بارگيري درخت خطاي آتش: )۴(شمارة  نمودار
 سوزي در مخازن زيستي آتش ريسك محيط): ۶(جدول شمارة 

ردي
  ف

  حاالت خرابي عملكرد
 بالقوه

  علل خرابي
 بالقوه

  خرابي آثار
 بالقوه

عدد اولويت  ريسك
  ريسك

)RPN( 

سطح 
گستره  S D O ريسك

 آلودگي

سازي فرآورده  ذخيره ۱
 در مخازن

سازي كامل  عدم آماده اليروبي به روش سنتي
ش  اليروبي برايمحيط 

آت
سوزي،

 
 آلودگي هوا،

 زيان اقتصادي
 

۱۰ ۳ ۲ ۴ ۲۴۰ M 

سازي فرآورده  ذخيره ۲
 در مخازن

ديپ زدن با وسيله 
 فلزي

 L ۱۰۸ ۳ ۲ ۲ ۹ ايجاد جريان الكتريسته

۳  
  
 

سازي فرآورده  ذخيره
 در مخازن

گيري  عدم اندازه
بموقع و دقيق سطح 

 مخازن

عدم دقت و خطاي ديد در 
هنگام اندازه گيري ديپ 

 زدن

فرآورده، آتش سوزي، ريزش 
 زيان اقتصادي

۹ ۷ ۲ ۳ ۳۷۸ M 

سازي فرآورده  ذخيره ۴
 در مخازن

جوشكاري مخزن در 
 شرايط نا ايمن

عدم رعايت نكات ايمني در 
 هنگام تعميرات

سوزي، آلودگي هوا، زيان  آتش
 اقتصادي

۹ ۳ ۲ ۳ ۱۶۲ M 

سازي فرآورده  ذخيره ۵
 در مخازن

فرآورده،آتش سوزي، ريزش  فرسودگي وخوردگي خرابي ولو
 زيان اقتصادي

۶ ۲ ۳ ۴ ۱۴۴ L 

سازي فرآورده  ذخيره ۶
 در مخازن

   فرسودگي  SEALاز بين رفتن 
تجمع بخارات فراورده بر روي 

سوزي ، آتشمخزن سقف
 ،آلودگي هوا و زيان اقتصادي

۸ ۴ ۳ ۳ ۲۸۸ M 

سازي فرآورده  ذخيره ۷
 در مخازن

 M ۲۴۳ ۳ ۳ ۳ ۹ شدن بدنه مخزن دگرگون SEALاز بين رفتن 

سازي فرآورده  ذخيره ۸
 در مخازن

عدم كارايي يا قطع 
 earthingسيستم 

ايجاد جريان الكتريسته و توليد  نقص فني
جرقه و آتش سوزي، زيان 

 اقتصادي

۱۰ ۴ ۲ ۴ ۴۸۰ M 

سازي فرآورده  ذخيره ۹
 در مخازن

خرابي سيستم 
LGTG 

و  ريزش فرآورده و آتش سوزي نقص فني
انفجار، آلودگي هوا، اتالف 

 منابع و زيان اقتصادي

۱۰ ۸ ۲ ۴ ۶۴۰ H 

سازي فرآورده  ذخيره ۱۰
 در مخازن

 H ۷۲۰ ۴ ۲ ۹ ۱۰ عامل طبيعي زلزله

سازي فرآورده  ذخيره ۱۱
 در مخازن

ش   عامل طبيعي رعد و برق
آت

 
سوزي،

  
 

آلودگي هوا،
  

 
زيان اقتصادي

  
 ۹ ۹ ۲ ۳ ۴۸۶ M 

فرآورده سازي  ذخيره ۱۲
 در مخازن

حمالت تروريستي و 
 اقدامات عمدي

 H ۷۲۰ ۴ ۲ ۹ ۱۰  عمليات خرابكارانه

  

  

 فرآورده در سكوها زيستي دريافت و بارگيريريسك محيط

 سوزي آتش

 خرابي تجهيزات

خرابي 
تجهيزات 

  برق  

 زلزله 

n 

 سايرعوامل

 

  خطاي انساني
 

OR  OR  

خرابي 
سيستم برق 
  نفت كش  

عدم رعايت 
نكات ايمني 

هنگام 
 تعميرات 

 

عدم ته 
كشي با 

 سطل 
Earth  دار  

عدم استفاده 
از روشنايي 

 هاي ضد
  انفجار

Earthin

g  خرابي
  سيستم

عدم رعايت 
مقررات 
 ايمني 

اقدامات 
 عمدي

برخورد 
نفتكش با 

  سكو

برخورد 
نفتكش با 

  سكو

برخورد 
نفتكش با 

  سكو

برخورد 
نفتكش با 

  سكو

برخورد 
نفتكش با 

  سكو

برخورد 
نفتكش 
  با سكو

 

OR  



  
  
  
  

۲مجله محيط شناسي شماره  

 

۶۸  
 سوزي درخطوط انتقال زيستي آتش ريسك محيط): ۷(شمارة  جدول

ف
ردي

 

  حاالت خرابي عملكرد
 بالقوه

  علل خرابي
 بالقوه

  خرابي آثار
 بالقوه

عدد اولويت  ريسك
 )RPN( ريسك

 يسكرسطح 

S D

 

O  گستره
 آلودگي

دريافت و انتقال فرآورده از  ۱
 طريق خطوط انتقال

برخورد وسيله 
 نقليه به خط

بي توجهي 
 راننده

ريزش فرآورده ،آتش 
سوزي، آلودگي هوا و 

 زيان اقتصادي

۱۰ ۹ ۳ ۲ ۵۴۰ M 

انتقال فرآورده از طريق  ۲
 خطوط انتقال

عدم رعايت 
نكات ايمني 

هنگام تعميرات 
 خط

عدم توجه به 
 هادستورالعمل

سوزي توليد جرقه ، آتش
، آلودگي هوا ، زيان 

 اقتصادي

۹ ۶ ۳ ۲ ۲۷۰  
  
 

L 

دريافت و انتقال فرآورده از  ۳
 طريق خطوط انتقال

سوراخ شدن و 
شكستگي 

 خطوط انتقال

فرسودگي و 
 خوردگي

ش سوزي، آلودگي
ش فرآورده، آت

ريز
   

 
هوا و زيان اقتصادي

  
 

۸ ۵ ۳ ۲ ۳۵۰ M 

دريافت و انتقال فرآورده از  ۴
 طريق خطوط انتقال

شكستگي خط  زلزله
 لوله

۹ ۹ ۲ ۳ ۴۸۶ M 

دريافت و انتقال فرآورده از  ۵
 طريق خطوط انتقال

عدم استفاده از  اقدامات عمدي
حفاظت هاي 

 فيزيكي

۱۰ ۹ ۲ ۳ ۵۴۰ H 

عمدي و تروريستي جزء مخاطراتي اسـت كـه    و اقداماتزلزله 
اما ريسـك   گيرند بيروني دارد و در دسته ساير عوامل قرار مي منشاء

منشا داخلي دارند و به علت خرابي تجهيزات  LGTG خرابي سيستم
اقـدامات عمـدي و تروريسـتي    در قسمت خطوط انتقال . آيد پديد مي

. شـد  سوزي شناسـايي  آتش ريسك مهمترين عنوان به  ۵۴۰RPNبا
 منشـاء جزء مخاطراتي اسـت كـه   همانطور كه در باال ذكر شد زلزله 

بيروني دارد و معموالٌ جلوگيري از وقـوع آن از عهـده انسـان خـارج     
 . است

ايي و ارزيـابي  ريسـك شناسـ   ۱۰در قسمت سكوهاي بارگيري 
و اقدامات عمـدي    ۵۴۰RPNبا  EARTHINGخرابي سيستم. شد

هاي سطح باال و غير قابـل   در رده ريسك RPN ۷۲۰و تروريستي با
و اقـدامات  كه در باال نيز گفته شد، زلزله  همچنان. قبول قرار گرفتند

عمدي و تروريستي جزء مخاطراتي اسـت كـه منشـا بيرونـي دارد و      
راه  يگانـه معموالٌجلوگيري از وقوع آن از عهده انسان خارج اسـت و  

، توان اقدامات مديريتي قبل و بعد از حادثه دانست مقابله با آن را مي
ــك  ــاير ريسـ ــا سـ ــد    امـ ــاال ماننـ ــطح بـ ــا سـ ــاي بـ ــي هـ خرابـ

ــتم ــا  EARTHINGسيس ــي   ءمنش ــي از خراب ــي دارد و ناش داخل
كـافي   هاي تجهيزات و خطاي انساني است كه به علت عدم آموزش

هاي به موقـع و عـدم    هاي انبار، عدم تعميرات و بازرسي به تكنسين
پيشگيرانه  بايد اقداماتشود و  استفاده از تجهيزات مرغوب ايجاد مي

 .ناشـي از آن صـورت گيـرد    زيسـتي  محيط هاي ريسك كاهش براي
مسكوني، پتانسـيل   خصوصاٌ با توجه به همجواري انبار نفت با منازل

 ۷،در قسـمت مخـازن   .سوزي دو چندان اسـت  ريسك ناشي از آتش
  : هاي متوسط قرار گرفت كه شامل ريسك در رده ريسك

 ، به روش سنتيمخازن اليروبي  ريسك-
 ، گيري به موقع و دقيق سطح مخازن عدم اندازه-

 ، شرايط نا ايمن جوشكاري مخازن در-
  به علت فرسودگي، SEALاز بين رفتن -
  تعميرات نامناسب روي سقف،-
  و  earthingعدم كارايي يا قطع سيستم -
 . استرعد و برق -

 برخـورد وسـيله نقليـه بـه خـط،      : عامـل  ۳در قسمت خطوط انتقال 
و  عدم رعايت نكات ايمني هنگام تعميرات خـط  و شكستگي خطوط

و در قسمت سـكوهاي   هاي متوسط قرار گرفتند زلزله در رده ريسك
هـاي   ريسك در رده ريسـك  ۷ريسك شناسايي شده  ۱۰بارگيري از 

 : متوسط قرار گرفتند كه شامل

 برخورد نفتكش به سكوها، -

 ، دارEarthكشي با سطل  عدم ته-

 ، از موبايل در حين بارگيري ادهاستعمال دخانيات و استف-

 ،رعايت نكات ايمني هنگام تعميراتعدم -
 ،خرابي تجهيزات برق-
  و  كش نقص فني نفت-
  .هستند )ضد انفجار(عدم استفاده از روشنايي مناسب-
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 بارگيري سوزي در سكوهاي زيستي آتش ريسك محيط): ۸(شمارة  جدول

عدد اولويت  
 ريسك

)RPN( 

 ريسك 
 خرابي بالقوه آثار

 علل خرابي
 بالقوه

ف اليتعف بالقوه حاالت خرابي
ردي

 

سطح 
 ريسك

گستره 
 O D S آلودگي

M ۲۱۶ ۲ 2 6 ۹ 
ريزش فرآورده ،آتش 

سوزي و انفجار، آلودگي 
 هوا و زيان اقتصادي

 برخورد نفتكش به سكوها بي توجهي راننده
دريافت و انتقال فرآورده 

 ۱ كش نفتاز طريق 

H ۵۴۰ ۳ 3 ۶ 10 
سوزي و انفجار  آتش

،آلودگي هوا و زيان 
 اقتصادي

 Earthingسيستم خرابي  نقص فني
دريافت و انتقال فرآورده 

كش نفتاز طريق   
۲ 

M 168 2 3 4 7 

ش
آت

 
سوزي و انفجار ،آلودگي هوا و زيان اقتصادي

 

 

سهل انگاري 
 دار Earthكشي با سطل  عدم ته اپراتور

 دريافت و انتقال فرآورده
كش از طريق نفت  

۳ 

M ۱۸۰ ۲ 3 3 10  عدم رعايت نكات
 ايمني

استعمال دخانيات و استفاده از موبايل 
 در حين بارگيري

دريافت و انتقال فرآورده 
كش نفتاز طريق   

۴ 

M ۱۶۲ ۲ 3 3 ۹ 
استفاده از تجهيزات 

 نا ايمن
عدم رعايت نكات ايمني هنگام 

 تعميرات
دريافت و انتقال فرآورده 

كش نفتاز طريق   ۵ 

M ۱۲۶ ۳ 3 2 7  نقص فني، عدم
 خرابي تجهيزات برق معاينه فني بموقع

دريافت و انتقال فرآورده 
كش نفتاز طريق   ۶ 

M ۳۲۴ 2 3 6 ۹ 
خرابي سيستم برق 

 نقص فني برق نفت كش اتومبيل
دريافت و انتقال فرآورده 

كش نفتاز طريق   ۷ 

M 126 2 3 3 7  سهل انگاري
 اپراتور

ضد (عدم استفاده ازروشنايي مناسب
 )انفجار

دريافت و انتقال فرآورده 
كش نفتاز طريق   

۸ 

M ۴۸۶ ۳ ۲ ۹ ۹ 
ريزش فرآورده، آتش 

سوزي، آلودگي هوا و  
 زيان اقتصادي

دريافت و انتقال فرآورده  زلزله عوامل محيطي
كش نفتاز طريق   

۹ 

H 720 4 2 9 ۱۰ 
آلودگي هوا سوزي، آتش

 و زيان اقتصادي

عدم استفاده از 
هاي  حفاظت

 فيزيكي
دريافت و انتقال فرآورده  اقدامت تروريستي و عمدي

كش نفتاز طريق   
۱۰ 

 
 

  
ـ   يترس يدرخت خطا پايةبر  -يم شده در بخـش مخـازن، خراب

-طيمح سكيجاد رين عامل ايبه عنوان مهمتر% ۶۷/۴۱زات با يتجه
جـاد  ين عامـل ا يبه عنوان دومـ % ۳۳/۳۳با  يانسان يو خطا يستيز
، يريبـارگ  يدر بخش خطوط انتقال و سكوها .شد ييسك شناساير

ـ  يبه عنوان عامـل اصـل  % ۴۰و % ۴۶/۴۵با  يانسان يخطا  يو خراب
ن عامـل  يبـه عنـوان دومـ   % ۲۰و % ۳۶/۳۶ب بـا  يـ زات به ترتيتجه

ـ ترتر عوامل بـه  يشد و سا ييشناسا سكير ب در قسـمت مخـازن،   ي
در رده % ۲۵و % ۴۰، %۱۸/۱۸بـا   يريبارگ يخطوط انتقال و سكوها

زد قـرار  يدر انبار نفت  يمنيو ا يستيز طيمح يها سكيجاد ريا يبعد
  .)۵شمارة  نمودار( گرفتند

هاي  هاي محيط پيراموني و ريسك پس از شناسايي ريسك
ريزي  برنامه براي GISهاي انبار نفت، از نرم افزار  حاصل از فعاليت

 .مديريت بحران استفاده شد

  
مختلف  يها سك در بخشيسه علل ريمقا ) :۵( شمارة نمودار

  زديانبار نفت 

 يت اضـطرار يكه زمان پاسخ و واكنش در وضـع  نيبا توجه به ا
كـه انبـار نفـت دارد     يط خاصـ يبه لحاظ شرا) جاد حادثهيدر موقع ا(
ـ ، موقعبنـابراين ار مهـم اسـت   يبس) يمجاورت با مناطق مسكون( ت ي

هــا، مراكــز اورژانــس،  مارســتانيمراكــز حســاس ماننــد ب يريــقرارگ
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۷۰  
به آن جهـت   يدسترس يزد و راههاينسبت به انبار نفت  ينشان آتش

  ).۶ شمارة نقشه(. ت بحران مشخص شديريمد

  
  قعيت مناطق حساس و مهموم): ۶(شمارة  نقشه

  نسبت به انبار نفت يزد 

  يريگ جهيبحث و نت
 دارد وجـود  يزيست محيط ارزيابي ريسك براي يمتنوع يروشها

 ٬HAZAN٬William FMEAبـه   تـوان  مـي  روشـها  اين جمله از

Fine بـه  وابسـته  معايبي و مزايا داراي هر يك كه كرد اشاره غيره و 

 يـا  رد اطمينـان  با را روشي توان بنابراين نمي .اند مطالعه مورد محيط

 كـارايي  از حـد  چـه  تـا  صـنعت  روش درموضوع كـه   اين .تأييدكرد

 نـوع  سـاختار،  طراحـي،  جملـه  بسـياري از  شـرايط  به است برخوردار

و  مطالعـه  مورد منطقة يستيز طيشرايط مح و صنعت آن هاي فعاليت
 بنـابراين . )۱۳۹۰ان،يصفار ،يجوز( دارد يبستگ يمحيط عوامل ديگر
دو  ييايـ شد با توجه به واحد مورد مطالعه از مزا ين مطالعه سعيدر ا
ـ و ارز ييشناسا براي FTA و FMEA كيتكن ط يسـك محـ  ير يابي

  .انبار نفت استفاده شود يستيز
آن، در مخـازن   سطوح نييتع و سكير يابيارز جينتا به توجه با

ـ  ش ييسك شناساير۱۲ LGTG(سـتم  يس يد كـه خراب
حمـالت   ، )7

 يسـوز  آتـش  سـك يرعلـل   نيمهمتـر  عنـوان  بهو زلزله  يستيترور
 و ييسـك شناسـا  ير ۵شدند و در قسـمت خطـوط انتقـال     ييشناسا

ــارز ــد يابي ــالت ترور. ندش ــتيحم ــد  يس ــدامات عم در رده  يو اق
 يگرفـت و در قسـمت سـكوها    ر قابـل قبـول قـرار   يـ غ يها سكير

 ســتميس يخرابــ. شــد يابيــو ارز ييســك شناســاير ۱۰ يريبــارگ

EARTHING  يهـا  سكيدر رده ر يو عمد يستيو حمالت ترور 

زات يـ تجه ين در قسمت مخازن خرابيهمچن. گرفتند سطح باال قرار
ر يو سـا  يانسـان  يشد و خطـا  يابيسك ارزيجاد رين عامل ايمهمتر

 يدر سـكوها  يانسـان  يخطا .قرار گرفتند يبعد يعوامل در رده ها
ـ  ييسك شناسايجاد ريا يبه عنوان عامل اصل يريبارگ  يشد و خراب
در قسـمت  . قـرار گرفتنـد   يبعد يها ر عوامل در ردهيزات و سايتجه

 ين عامل و خرابير عوامل مهمتريو سا يانسان يخطوط انتقال، خطا
ن با توجـه بـه   يچنمه .شد يابيسك ارزيجاد ريزات عامل دوم ايتجه
در انبار نفت  يسوز ، در صورت آتشGIS يها ل نقشهيه و تحليتجز

سـت  يط زيت اداره محـ يريو مناطق تحت مد ياهيگ پوشش يبر رو
در  يكه منـاطق مسـكون   نياما با توجه به ا. ر استيثأت يزد بياستان 

ابـان  يبـودن خ  قرار گرفتند و با توجـه بـه نامناسـب    يمتر ۳۵م يحر
ط يسك را به خصـوص در شـرا  ير قدرتن امر يمجاور انبار نفت هم

م راه يار نفت در حـر ز انبين يدهد و از لحاظ قانون يش ميافزا يبحران
ها  سكير يبند تيو اولو يساز يو كم ييبعد از شناسا .آهن قرار دارد

ها و  سكيمقابله با ر ياهكه راه استسك ياز به برنامه پاسخ به رين
 . كنـد  يان مـ يوندد، بيمناسب را قبل از آن كه به وقوع بپ يها فرصت

ـ ا جياز نتا برگرفته ليذ ياصالح هايشنهاديپ ـ تحق ني  بـا هـدف   قي

ـ  بعوامـل مسـب   و كـاهش  يبررسـ  عملكرد واحد تحت بهبود  روزب

با توجه بـه   .شود يم ارائه زديانبار نفت  در يستيز طيمحهاي  سكير
ـ كه انبار نفـت   نيا زد در محـدوده شـهر و در مجـاورت بـا منـاطق      ي

بـه لحـاظ    يسـوز  سك آتـش يت رياهم ه است،قرار گرفت يمسكون
 بنـابراين گـذارد، دو چنـدان اسـت     يمـ  يكه بر جا يشدت مخاطرات

ـ ز موارد الزم و  يسـوز  سـك آتـش  يو كنتـرل ر  يريشـگ يپ بـراي ر ي
  :رسد يبه نظر م يضرور

   يساز منيو وسائل ا يمهندس يها ت كنترليتقو  -
  سك بااليبا ر يها در مكان يمنيا هاي نشانهاستفاده از  -
ـ مداربسته مخصوصاٌ در هنگام فعال يها نياستفاده از دورب -  يهـا  تي

 سك باال يبا ر

 ق يحر يهشدار و اطفا يها ستميت سيو تقو استفاده -

ــ ياســتفاده از سنســورها - در قســمت  يو شــعله ا ي، دوديحرارت
 يآموزش يها دوره يهشدار دهنده و برگزار هاي نشانهمخازن نصب 

 . يمنيبا عالئم ا ييآشنا

مقابلـه بـا اقـدامات     بـراي ر عامـل  يپدافند غ يارهايمع استفاده از -
ـ استتار، اختفاء، پوشـش، فر بر اساس اصول  يستيو ترور يعمد ب، ي

ـ ا ياسـالم  يوزارت نفـت جمهـور   ( و اعالم خبـر  يساز مقاوم  راني
،۱۳۸۵.(  
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جهـت   راهكـاري  عنـوان  بـه  غيرعامـل  پدافند اصول بكارگيري -
 كـارايي  افـزايش  و مختلـف  هايخطر برابر در خطرپذيري كاهش

 ريـزي  برنامـه  مختلـف  درسـطوح  بايد كه است خطر وقوع از پس
 پدافنـد  تدابير .قرارگيرد توجه مورد معماري و شهرسازي اي، منطقه

 خسارات بركاهش عالوه تواند مي شهرسازي و معماري در غيرعامل
 انـواع  برابـر  در پـذيري  خطـر  كـاهش  بـراي  ساز انسان تهديدات
زرگـر و  م يابـراه  يحـاج ( شـود  واقـع  مفيـد  نيـز  طبيعـي  خطـرات 

   .)۱۳۸۶همكاران،
 ،رود بـه شـمار مـي   مهم  يها سكيركه زلزله از  نيبا توجه به ا

مقابله بـا خطـر زلزلـه در انبـار      ير برايلحاظ نمودن موارد ز بنابراين
  :ستينفت ضرور

مخازن و خطـوط لولـه و   ( سازي تجهيزات طراحي و مقاوم -۱
حسـب انـواع   در برابـر زلزلـه بـر    ) زات مرتبط بـا صـنعت  ير تجهيسا

و ... زش و پخـش فـرآورده   يسناريوهاي شكست، انفجار، ارتعاش، ر
هـا، بـدون بكـار بـردن ضـوابط و       ن جلوگيري از احداث سازهيهمچن

و  يسـاز  مـن يا يك اقـدام مناسـب در راسـتا   ي، استانداردهاي زلزله
مـن آراء،  ين مشـاور ا يمهندس( از زلزله است يكاهش مخاطرات ناش

۱۳۸۹ .( 
مختلف انبار  يها جداكننده در قسمت ياستفاده از ولوهابا -۲

ها   ز قبل و بعد از پمپيمخازن و نحصار  يو خروج يمانند ورورد
 يها ن لرزه از ورود فرآورده به قسمتيتوان در صورت بروز زم يم

  .كرد يريمختلف انبار به خصوص مخازن جلوگ
حساس نسبت به ارتعاشات  خودكار يها ستمياستفاده از س-۳

ان فرآورده يشود تا در صورت زلزله جر يه ميباال در خطوط لوله توص
  .دشوك قطع يبه صورت اتومات

 خسارات تواند يم نيز يا مهيهاي ب پوشش از استفاده-۴

  .كند كم يرا تا حد اقتصادي
ابان مجاور انبار و با ين با توجه به كم عرض بودن خيهمچن-۵

ط يبهبود شـرا  يدر انبار نفت، در راستا ياحتمال هايمخاطرتوجه به 
ـ   يض خيانبـار، تعـر   يرونيب  يهـا جـاد در ين ايابـان رسـالت و همچن

شـود، تـا در صـورت     يه مـ يانبار توص يها ر قسمتيدر سا ياضطرار
ز استفاده و بار عبـور و  ياطراف انبار ن يها ابانيبروز حادثه بتوان از خ

ـ اطراف منتقـل كـرد و ن   يها نابايمرور خودرورها را به خ ط يز شـرا ي
بـدين ترتيـب   تـا  جاد كرد يات امداد و نجات ايعمل يبرا  تري مناسب
  .در كوتاهترين زمان مديريت شود حادثه

 رانيمد وقوع حوادث، از پس كه استبسيار مهم  يطوركل به
 يرا برا الزم و اقدامات حاضر حادثه محل دروكارشناسان مربوطه 

 از نانياطم حصول از بعد و دهند انجام يبعد حوادث از يريجلوگ
 راجع يكتب يگزارش زمان، حداقل در طيشرا درآمدن كنترل تحت

ـ ته آمـده  بـار  به خسارات نيهمچن و آن وقوع علل و حادثه به  هي
ـ ته .رديـ گ صـورت  الزم ياصـالح  اقـدامات  تا ندينما  نيتـدو  و هي

 حداقل به و كاهش ين برايمع يها دستورالعمل و يياجرا يروشها
ـ مف اريبسـ  از حـوادث،  يناشـ  خسـارات  دنيرسـ   .بـود  خواهـد  دي

 يادوار يتوانـد شـامل برگـزار   يم يـي اجرا يروشها و ها دستورالعمل
انبار نفت، برنامـه   يها نيبه كارشناسان و تكنس يتخصص يها دوره

 يحوادث و برگـزار  با مقابله يها طرح ،يط اضطراريشرا در واكنش
. باشـد  مشـابه  و مـوارد  يو بـرون سـازمان   يدرون سازمان يمانورها
ـ اخت و ها تيمسئول نيتدو با نيهمچن ـ  هـر  اراتي  و رانيمـد  ك ازي

ـ  هـر  فيوظـا  حدود توان يم كارشناسان مربوط  در را آنهـا  از كي
 الزم و اقـدامات  حـوادث  كنترل تا دكر نييتع حوادث وقوع هنگام
  .رديگ انجام عتريسر هرچه

  تشكر و قدرداني
هـاي   حمايت مالي شركت ملي پخش فرآوردهين مطالعه تحت ا
از آنهـا تشـكر    كـه بدينوسـيله   انجـام گرفـت   ،منطقه يـزد  در ايران

 .شود مي

  ها يادداشت
1- Fault Tree Analysis(FTA) 

2- Envirenmental Failure Mode and Effect 

Analysis ( EFMEA) 

3- Severity (S) 

4- Occurrence (O) 

5- Detection (D) 

6- Priorety Risk Number (RPN) 

7- Level GuageTemprature Guage (LGTG) 
 

  

  مورد استفاده منابع
مهندسـي و   مجموعه مقاالت اولين كنفـرانس ملـي   در صنايع نفت و گازو پتروشيمي، HSEهاي  ارزيابي و مديريت ريسك. ۱۳۸۸.بشيري نسب، و همكاران

 ها، تهران مديريت زير ساخت
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