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تجزیه و تحلیل عوامل ریشهای حوادث منجر به پیامدهای شدید در
شرکت نفت لیان با استفاده از تکنیک تریپود بتا
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مقدمه :بدون شک اوّلين گام در راستاي پيشگيري از حوادث ،آناليز آنها به منظور شناسایی علل ریشهاي است .در این مطالعه
عوامل ریشه اي حوادث منجر به پيامدهاي شدید با استفاده از تکنيک تریپود بتا در شرکت نفت ليان تجزیه و تحليل شده
است.
روش بررسی :این مطالعه به روش توصيفی تحليلی است .در این پژوهش تجزیه و تحليل حوادث در دو واحد بشکه سازي و
بشکه پرکنی شرکت پاالیش و تجارت نفت ليان در سال  3111انجام شده است .روش تریپود بتا ( )Tripod-betaیکی از
روشهاي ریشهیابی حوادث است ،که به دليل نگرش خاص به عنصر خطاي انسانی به طور وسيع در صنایع نفتی استفاده
میشود .با استفاده از نرمافزار  ،investigatorنمودار تریپود بتا مربوط به سه حادثۀ شکستگی و نقص عضو رسم شد و پس از
ثبت و شناخت علل و موانع مربوط ،اقدامات اصالحی براي جلوگيري از بروز حوادث مشابه بيان شد .اساس کنترل حوادث،
ایجاد سيستمهاي کنترلی و دفاعی مناسب به نحوي است که از تالقی و برهم کنش عامل خطر و عامل هدف جلوگيري شود.

نتيجهگيري :تکنيک تریپود بتا در حال حاضر یکی از بهترین روشهاي ریشهیابی حوادث است .همچنين نتایج بدست آمده
حاکی از آن است که انجام اقدامات مؤثر در فاز زمانی نرمال یعنی بکارگيري افراد با مهارت استعداد باالتر و انجام آموزشهاي
بدو استخدام و انجام دیدگاه باالدستی یعنی هماهنگی اپراتور با سخت افزار و روشهاي اجرایی در فاز ایده و تفکر و طراحی به
ميزان زیادي از رخداد حوادث جلوگيري خواهد کرد.
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نتایج :نتایج این مطالعه نشان می دهد که عدم رعایت اصول ایمنی به دليل کاهش آگاهی کارکنان و کمبود آموزشهاي دورهاي
بلند مدت و کوتاه مدت از عوامل ریشهاي حوادث مطالعه شده و باالترین تأثير را در رویدادهاي مزبور داشته است 04 .درصد
موارد مربوط به این علت حادثه بوده است .سایر موارد بعد از آموزش تقریباً به یک اندازه در رخداد رویدادها تأثيرگذار بودهاند.
هر کدام از موارد  33درصد علل مربوط به حوادث را به خود اختصاص دادهاند.
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حوادث ،ایجاد سيستمهاي کنترلی و دفاعی مناسب به
نحوي است که از تالقی و برهم کنش عامل خطر و عامل
هدف جلوگيري شود .در مواقعی که این سيستمهاي
کنترلی و دفاعی موجود نبوده و یا از عملکرد مناسب
برخوردار نباشد امکان برهم کنش دو عامل مزبور فراهم
شده و رویداد بروز میکند .در روش تجزیه تحليل حوادث،
این سيستمها مورد بررسی قرار گرفته ،علل نقص کارکرد
آنها مشخص میشود .ریشهیابی حوادث ( Root Cause
 )Analysisآخرین و کاراترین روش بررسی علل حوادث
است که با تقسيمبندي علل در سه طبقه علل مستقيم
) ،)Direct Causeعلل غير مستقيم ) (Indirect Causeو
علل ریشهاي ) .(Basic Causeزمينه بررسیهاي دقيقتر
براي یافتن علل ریشهاي در یک قانون نظاممند را فراهم
میکند( .)1علل غيرمستقيم از اعمال ناایمن و یا از شرایط
ناایمن سرچشمه میگيرند .بررسی علل ریشهاي میتواند
کمک زیادي به حل مشکالت ایمنی در سازمان نماید و
تأثير قابل مالحظهاي در کاهش حوادث داشته باشد .از
جمله این علل میتوان به خطا در طراحی ،نقص در
خطمشی و آموزش ضعيف اشاره کرد .استفاده از
تکنيکهاي تجزیه و تحليل حوادث به صورت ریشهاي و
ساختار یافته از قبيل تکنيک تریپود بتا در سازمان
میتواند نتایج مهمی از جمله کاهش هزینهها ،کاهش
خسارتها و مهمتر از همه ،کار در محيط ایمن را فراهم
کند که همگی این نتایج ،منجر به افزایش بهرهوري خواهد
شد .ضمناً استفاده از این تکنيکها در مبحث مدیریت
ریسک مدرن میتواند در شناسایی خطر به صورت واکنشی
بسيار مفيدبوده استفاده شود (.)1
با توجه به مطالعۀ احمدي و همکاران ( )3116روش
بهينه براي تجزیه وتحليل حوادث صنعت نفت ،روش
تریپود بتا را پيشنهاد کردند و نتایج نشان داد که این
تکنيک در اینگونه فرایندها براي شناسایی عوامل ریشهاي
حوادث نتایج خوبی را ارائه خواهد داد ( .)1تکنيک تریپود
بتا ساختار درختوارهاي دارد که پيکرۀ اصلی آن از سه واژۀ
عامل تغيير(خطر) ،هدف ،واقعه (رویداد) تشکيل شده
است .در فاز دوم ساخت این درختواره موانع و اقدامات
کنترلی ضروري که یا وجود نداشته و یا اشتباه عمل
کردهاند به آن اضافه میشود و در فاز نهایی درخت نهایی
تریپود بتا مسيرهاي علت بروز حادثه (علل مستقيم یا
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مقدمه
امروزه فراوردههاي مصرفی صنعت نفت چنان با
زندگی همه مردم عجين شده است که در عمل زندگی
کردن بدون استفاده از آنها قابل تصور نيست ( .)3به هر
حال این صنعت موجب خطرات زیادي در داخل کارگاهها
و همچنين بين کارگاهها ي مرتبط با محيط زیست شده
است .بنابراین ضروري است براي کاهش مخاطرات و
پيامدهاي سوء ناشی از آنها از انواع روشهاي ارزیابی و
مدیریت ریسک و همچنين تجزیه و تحليل تکنيکهاي
ریشهیابی حوادث استفاده شود ( .)2در ضمن آمار مربوط
به حوادث فرایندهاي از جمله صنایع نفت و گاز از دهه
هشتاد ميالدي در قرن بيستم به بعد بهطور چشمگيري رو
به افزایش است و این حوادث همگی پيامدهاي بسيار
باالیی داشتهاند ( .)1بهطور مثال حادثه شرکت گاز
النگفورد در استراليا در سال  3111باعث کشته شدن 2
نفر ،مجروح شدن  1نفر و بيکاري  241111کارگر به
مدت دو هفته شد .همچنين در جوالي سال  2113انفجار
در پاالیشگاه شهر دليور فرانسه 3 ،نفر کشته و  1مصدوم
بهجا گذاشت .در جوالي  3111انفجار مهيب در سکوي
فراساحلی پایپر آلفا باعث کشته شدن  361نفر و تخریب
کامل سکو شد (.)0
این حوادث همگی ضایعات فراوانی را براي کشورها،
جوامع ،سازمانها و کارکنان آنها به همراه داشته است و
منجر به از دست رفتن زمان کاري و سرمایههاي انسانی و
مادي بسيار شده است .از اینرو فرایند بررسی و تجزیه و
تحليل تکتک حوادث فرایندي باعث شناسایی و تعيين
دالیل وقوع آنها شده و در نهایت باعث عبرتآموزي براي
تمام صنایع فرایندي از جمله صنایع نفت ،گاز و
پتروشيمی در حال توسعه در کشورهاي ذیربط خواهد
شد؛ در ضمن باعث جلوگيري از وقوع مجدد آنها در
صنایع نفتی میشود و عالوه بر سود ،بهرهوري و کنترل
زیان موجب تأمين ایمنی و حفظ جان و سالمت نيروهاي
متخصص در صنایع فرایندي از جمله پاالیشگاهها و صنایع
فراوري نفت و گاز خواهد شد ( .)4بدینمنظور شناسایی و
تجزیه و تحليل حوادث اجتنابناپذیر است و الزم است
پيرامون حادثه توضيحات الزم ارائه شود.
حادثه یک واقعه یا زنجيرهاي از وقایع است که
میتواند موجب بروز آسيب ،بيماري یا خسارت به
تجهيزات ،افراد و محيط زیست شود ( .)6اساس کنترل
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روش بررسی
این پژوهش از نوع توصيفی تحليلی است .در این
پژوهش تجزیه و تحليل حوادث در دو واحد بشکه سازي و
بشکه پرکنی شرکت پاالیش و تجارت نفت ليان در سال
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بیواسطه ،پيش شرطها و علل ریشهاي یا پنهان) براي هر
رویداد نشان داده خواهد شد .به طور کلی سه مانع مؤثر
( ،)Effective Barrierمانع معيوب ( )Failed Barrierو
مانع مفقوده ) (Missing Barrierدر حوادث ،مورد
شناسایی است که موانع حوادث این مقاله از نوع مانع
معيوب ،شناخته شد .این گره زمانی هنگامی نمایش داده
میشود که عامل تغيير و هدف از طریق شکاف و نارسایی
از آن عبور کنند و به هم برسند که نتيجۀ این مالقات
ایجاد واقعه است ( .)31مانع نامناسب ( Inadequate
 )Barrierهم یکی از موانع است که اثر آن شبيه مانع
مفقوده است و با نماد مانع مفقوده نمایش داده میشود.
در ایران مطالعات مختلفی در خصوص تجزیه و تحليل
ریشهاي حادث با استفاده از تکنيک تریپود بتا (Tripod-
) betaانجام شده است .کریمی و همکاران ()2131
مطالعهاي را با استفاده از این روش در یک پروژه سدسازي
انجام دادند و اعالم نمودند این تکنيک ،بهترین تکنيک
تجزیه و تحليل است ،ضمن آنکه در ترکيب با سایر
تکنيکها میتواند نيازهاي بسياري از سازمانها را برآورد
نماید ( .)4در مطالعهاي که توسط محمدفام و همکاران
( )3113در خصوص مقایسۀ تکنيک تریپود بتا با FTA
انجام شد ،نتایج نشان داد روش  FTAمناسبتر از تکنيک
تریپود بتا است ( .)33در این زمينه محمودي هریس
( )3111تجزیه و تحليل حوادث نيروگاهی را با استفاده از
تکنيک تریپد بتا انجام داد و  3412علت پنهان را
شناسایی کرد .همچنين اعالم کرد که تأکيد بر اصالح
دالیل پنهان و همچنين در نظر گرفتن چرخه عمر
سيستم با استفاده از این تکنيک در ریشه یابی عوامل
سببی حوادث تأثيرگذار است ( .)1مسأله مورد بررسی در
این پژوهش ،بروز حادثه در شرکت نفت ليان است که با
ریشهیابی آن حادثه ،راهکارهاي متناسبی براي جلوگيري
از حوادث ارائه خواهد شد .در این پژوهش با توجه به
کيفی بودن روش تریپود بتا از این روش براي آناليز
حوادث بزرگ در دو واحد بشکه سازي و بشکه پرکنی
شرکت پاالیش و تجارت نفت ليان استفاده میشود.

 3111انجام شده است .در مرحلۀ اوّل مطالعات
کتابخانهاي انجام شد و در مرحلۀ بعد جمع آوري داده،
صورت گرفت و پس از رسم نمودار تریپود بتا فرایند
تجزیه و تحليل انجام شد .ضمناً در مراحل شناسایی روند
رویداد و رسم درختواره از یک تيم یا پانل خبرگان
متشکل از محقق و دو نفر از مهندسين فرایند و سوپروایزر
با سابقۀ سيستم استفاده شد که تمام مراحل کار با تأیيد
تيم صورت گرفت .مراحل کليدي در تجزیه و تحليل/
بررسی حادثه با موارد زیر شناسایی میشود:
 زنجيره رویدادها از علل کنترل شده آسيب به نتایجنهایی (نتایج نامطلوب)
 موانعی که باید در زنجيره رویدادها متوقف شود. علل اساسی این که چرا موانع در زنجيره رویدادهامتوقف نشده است.
با این حال ،اکثر تکنيکهاي بررسی حادثه فقط با
زنجيره رویدادها و موانعی که شکست خوردهاند سروکار
دارند که اغلب ناشی از عالئم و علل فوري شکست
شناسایی شده است .برخالف بتاي سه پایه ،تعداد
معدودي از تکنيکها بهطور سيستماتيک با تجزیه و
تحليل دالیل شکست موانع سروکار داشته و به توسعه
اقدامات براي اصالح علل اساسی آنها کمک میشود .رسم
نمودار تریپود بتا با استفاده از نرمافزار  investigatorانجام
شده است .این نرمافزار بر این فرضيه استوار است:
«جلوگيري به وسيله بررسی» ( Prevention by
 .)Investigationهدف این نرمافزار جلوگيري از وقوع
حوادث تکراري ،به وسيله بررسی حوادث پيشين است.
این نرمافزار از  2روش ریشهیابی حوادث و تریپود بتا
پشتيبانی میکند .این نرمافزار قابليت نگهداري از تمامی
مدارك و دادهها را دارد و در نهایت پس از گرفتن
اطالعات مربوط به حادثه ،نتایج خود را در قالب یک
گزارش تحویل میدهد.
تعاریف نمادهاي نمودار تریپود بتا به شرح زیر است:
 -3-2علل سطحی (مستقيم)
عللی هستند که در ارتباط نزدیک با رویداد حادثه
هستند .در بسياري موارد این اشکاالت مربوط به اعمال
ناایمن افراد است (.)32
 -2-2علل غير مستقيم (پيش شرط)
علل غيرمستقيم یا پيش شرطها "جو و وضعيت"
محيطی ،روانی و موقعيتی سيستم و سازمان هستند که
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به رشد علتهایی بیواسطه کمک میکنند .به عبارتی
میتوان پيش شرط را با پرسيدن این سؤال پيدا کرد (چرا
فرد یا گروهی از افراد که مسبب شکست بودهاند این باور
یا برداشت را داشتهاند که عملشان ستودنی ،اجتنابناپذیر،
عادي و معمولی بوده است؟) (.)31
 -1-2علل ریشهاي یا نهان
یک علت پنهان ،منشأ یک پيش شرط سازمانی است،
با این تعریف علت پنهان یک گره پایانی خواهد بود .تعداد
زیادي از علتهاي پنهان میتوانند به هر پيش شرط
متصل شده باشد (.)31
 -0-2رویداد ()Event
رویداد تغيير حالتی است که از طریق مخاطره روي
هدف تأثيرگذار است ( .)31رویدادهاي مهم و رایج در
عمليات نفت و گاز عبارتند از نشت گاز ،نفتریزي ،تماس
با لوله هاي داغ ،تماس با جریان الکتریکی ،انفجار ،سقوط،
تصادف (.)32
 -4-2خطر ()Hazard

منبع انرژي ،ماده یا شرایطی است که پتانسيل ایجاد
صدمه یا خسارت را دارد (.)31
 -6-2هدف ()Object
عبارتست از موضوع یا موردي که خطر متوجه آن
شده و احتماالً باعث ایجاد خسارت در آن شده است .از
قبيل افراد ،سرمایه ،محيط زیست ،اعتبار (.)1
مالحظات اخالقی
این مقاله بخشی از پایان نامۀ کارشناسیارشد رشته
مهندسی ایمنی صنعتی دانشگاه علم و هنر با کد اخالق
 IR.ACECR.JDM.REC.1399.015است.
نتایج
به منظور ریشهیابی حوادث منجر به شکستگی و نقص عضو
شرکت ،ابتدا حوادث سال  11به طور مختصر در جدول 3بيان
می شود:

جدول .3خالصه حوادث سال ( 11مستندات شرکت ليان)3111 ،
شرح حادثه

اقدام اصالحی

حين جهش از روي منهول پاي نامبرده به
علت ليزخوردن در منهول گير میکند.
به علت قر بودن لبهها بشکه از طبق سيمر
آزاد و باعث برخورد دست با شاسی میشود

نصب گریتينگ /مسدود کردن
مناطقی که مخصوص تردد نيست
خودداري از تعجيل در کار /کنترل
لبهها قبل از جاگذاري

وجود فضاي خالی
(منهول)

شکستگی مچ پاي چپ

گير کردن دست

ترك موئی مچ دست
راست

اشياي تيز و
برنده /بی
احتياطی

بریدگی پشت ساق پاي
راست

به علت قرار دادن بشکه درون ریل پر و
سقوط بشکه

رعایت موارد ایمنی در کار /تشدید
نظارت سرپستان

 1روز

بی احتياطی/
وجود فضاي خالی

کشيدگی تاندوم مچ پاي
چپ

گيرکردن پا در جوي آب سطحی جنب
کانکس ها

رعایت موارد ایمنی در کار /مسدود
کردن مناطقی که مخصوص تردد
نيست

 4روز

پاشش مواد داغ
(قير)

سوختگی مچ دست
راست

وجود قسمتهاي
دوار

گيرکردن انگشتان دست
نقص عضو بافت نرم

حين سر پر بعلت فشار زیاد قير تخليه شده
به اطراف پاشيده میشود
حين کنگره زدن بدنه به علت قرار دادن
دست بر روي بدنه بشکه دست به داخل
کشيده شد

باز کردن تدریجی شير تخليه

 1روز

برعکس کردن دور چرخش موتور/
بازآموزي اصول ایمنی کار با ماشين
آالت صنعتی

 01روز

وجود جسم معلق

برخورد سينی بشکه با پا
ضرب دیدگی پنجۀ پاي
چپ

به علت سهل انگاري رانندۀ ليفتراك و
قراردادن سينی روي پاي نامبرده

رعایت موارد ایمنی کار با ليفتراك/
بکارگيري ریگر

 4روز

 34روز

علت سکندري خوردن و در نتيجه گيرکردن پا در جوي
آب دچار مصدوميت شد .نمودار تریپود بتاي این حادثه در
شکل ( )3آورده شده است.
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 شرح حادثه تاریخ 11/13/36فرد پس از مراجعه به انبار مرکزي در حين بازگشت از
انبار به ایستگاه کار از ناحيۀ مچ پاي چپ دچار حادثه شد.
شایان ذکر است نامبرده حين جهش از روي جوي آب به

 11روز
] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-06-28

علت حادثه

پيامد

مدت
استعالجی
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شکل .3نمودار تریپد بتا حادثه 11/13/36

 شرح حادثه تاریخ 11/11/10اپراتور پس از قرار دادن درب بشکه بر روي طبق،
اقدام به جاگذاري بدنۀ بشکه روي طبق دستگاه سيمر و
فالس نمودن بشکه توسط پدال پایی میکند .که به علت

سُربودن لبههاي بشکه و عدم فيکس شدن در دهانه طبق،
بدنۀ بشکه ضمن در رفتن از محل قرارگيري منجر به
برخورد مچ دست با شاسی دستگاه میشود ،به دنبال بروز
حادثه مصدوم به بيمارستان اعزام شد (شکل .)2

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-06-28
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شکل .2نمودار تریپد بتا حادثه11/11/10
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 شرح حادثه تاریخ11/31/33اپراتور در مورخ  3111/31/33رأس ساعت  31:11در
سالن بشکهسازي به کنگرهزنی بدنۀ بشکه اشتغال داشته
است .الزم به ذکراست در ایستگاه فوق به علت ریسک و
مخاطرات شغلی باال دو اپراتور فرآیند بارگذاري و خالی
کردن دستگاه را انجام میدهند که در زمان بروز حادثه
اپراتور دوم مشغول تست درز جوش بشکه بوده و فرد
مصدوم پس از قرار دادن بشکه درون محدوده عملکرد

دستگاه با دست راست اقدام به تنظيم بشکه درون فک
عمل کننده و با دست چپ اقدام به راه اندازي دستگاه
میکند .در هر صورت بشکه ضمن چرخش ،دست راست
فرد مصدوم را به درون محدوده عملکرد کشانده است.
بنابراین به دنبال بروز حادثه ،فرد آسيب دیده توسط
اورژانس پاالیشگاه به بيمارستان منتقل شد .در شکل ()1
نمودار تریپود بتا این حادثه نمایش داده شده است.

در حوادث بررسی شده شرایط ناایمن و اعمال ناایمن
علل مستقيم موانع معيوب هستند که با توجه به تحليل
عوامل ریشهاي ،جدول 2بدست میآید .همان طور که
قابل مالحظه است رعایت نکردن اصول ایمنی و آموزشها

توسط خود فرد با مقدار  1/04بيشترین تأثير را در بروز
حوادث داشته است پس از آن بقيه علل بيان شده در
شکل ،0در بروز حوادث نقش داشتهاند.
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شکل .1نمودار تریپد حادثه 11/31/33

جدول .2ميزان درصد علل ریشهاي در بروز حوادث شکستگی و نقص عضو
علت ریشهاي

درصد

کنترل نکردن موارد کيفی قبل از شروع کار توسط فرد

%33

بررسی نکردن شرایط پوکایوکه در سازمان

%33

نبود تجربه کافی

%33

نبود نظارت سرپرست

%33

نبود سازماندهی و تقسيم کار

%33
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رعایت نکردن اصول ایمنی رعایت نکردن آموزشها توسط خود فرد

%04
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نمودار ميزان درصد علل ریشه اي در بروز حوادث
50%
40%
30%
20%
10%

0%

عدم کنترل
عدم رعایت
موارد کيفی
اصول ایمنی
قبل ازشروع
وعدم رعایت
آموزشها توسط کارتوسط فرد
خود فرد

بررسی نکردن
شرایط
پوکایوکه در
سازمان

عدم تجربه
کافی

عدم نظارت
سرپرست

عدم
سازماندهی و
تقسيم کار

شکل .0ميزان درصد علل ریشهاي در بروز حوادث شکستگی و نقص عضو سال 11
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کردن روشی مناسب براي بررسی علل ریشهاي حوادث با
هدف جلوگيري از تکرار آنها و ارتقاي سيستم ایمنی در
صنعت موضوع اصلی این مقاله است .تمرکز اصلی این
پژوهش بر روي تکنيک تریپود بتا است که هم اکنون در
بيشتر شرکتهاي بزرگ نفتی و مؤسسات معتبر
بينالمللی مورد استفاده می شود .بررسی و ریشهیابی علل
حادثۀ آتشسوزي چاه شمارۀ  20نفت شهر با استفاده از
روش تریپود بتا توسط رضایی و همکاران ( )3113انجام
شد ( .)31موضوع اصلی این پژوهش استفاده از این روش
براي تحليل و بررسی علل وقوع حادثۀ آتش سوزي چاه
شمارۀ  20نفت شهر که در خردادماه  11به وقوع پيوست ،
است .تحليلهاي انجام گرفته و نتایج بدستآمده نشان
داد که این روش ،یک تکنيک ساده و مناسب براي بررسی
علل ریشهاي حوادث است .کریمی و همکاران ( )3111به
منظور آناليز علل یک حادثه منجر به نقص عضو در یک
پروژه سدسازي از روش ترکيبی Tripod Beta-SCAT
استفاده کردند .به این صورت که که علل واسط و ریشهاي
منتج از آناليز  Tripod Betaبه همراه اقدامات کنترلی
پيشنهادي ،در جدول علت و معلولی  SCATجایگذاري
شد و نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه گردآوري و تأثير
علل وقوع حوادث از طریق آزمونهاي کاي دو و فریدمن
مشخص و بر اساس علل وقوع حادثه ،اقدامات کنترلی
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بحث
براي انتخاب روش تجزیه و تحليل حادثۀ بهينه،
معيارهاي مختلفی وجود دارد و اهميت معيارها داراي
تفاوت زیادي است .از طرفی روشهاي تجزیه و تحليل
حادثه داراي نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند .بر
اساس اهميت معيارهاي بدست آمده در مطالعۀ احمدي و
همکاران ( ،)3116روش تریپود بتا به عنوان یک روش
نسبتاً کارآمد و هماهنگ با معيارهاي انتخاب شده در این
مطالعه ،میتواند براي تجزیه و تحليل حوادث در صنعت
نفت استفاده شود .زیرا بيشتر از  41درصد از معيارهاي
موجود براي انتخاب روش را با ميانگين امتياز باالي 1/4
توانست پوشش دهد .همچنين روشهایی مانند Bow tie
و  MTOدر رتبههاي بعدي قرار دارند .با توجه به اینکه
روشهاي مذکور ضعفهایی دارند ،براي بهبود تجزیه و
تحليل حوادث و پوشاندن این ضعفها میتوان از دیگر
روشهاي تجزیه و تحليل به عنوان روش مکمل استفاده
کرد ( .)1سليمانی و عباسی ( )3116به تجزیه و تحليل
حوادث برقی با استفاده از روش تریپود بتا پرداختند (.)30
در ضمن نتایج این مطالعه با پژوهش کریمی و همکاران
( )2131هماهنگ است .آنها نيز در مطالعۀ خود اظهار
کردند که تکنيک تریپود بتا یکی از مهمترین روشهاي
ریشهیابی حوادث است ( .)4بررسی مطالعات مربوط به
علل پدیدآورندۀ حوادث و طبقهبندي آنها و در نهایت پيدا

1
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مطالعهاي که Strömgren

سپاسگزاري
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از همکاري و
مشارکت کارکنان محترم شرکت نفت ليان تقدیر و تشکر
کنند.
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تهيه و پيشنهادات ارائه شد (.)4
و همکاران ( )2131انجام دادند ،نه روش تجزیه و تحليل
حادثه را بر اساس معيارهایی مانند فرمت خروجی ،اعتبار
روش ،ميزان آموزش مورد نياز براي کار با روش و ميزان
راهنماییهایی که یک روش براي فازهاي مختلف تحقيق
حادثه ارائه میدهد ،مقایسه کردند ( .)34در ضمن بر
اساس متون علمی و مطالعات مختلف ،این روش به صورت
گرافيکی اهداف ،عوامل و اتفاقات موجود در هر حادثه و
همچنين نقص یا نبود موانع را به دليل نقصهاي کنترلی،
دفاعی ،فعال ،پيش شرایط و اشکاالت پنهان نشان داده و
درك درستی از حوادث را نشان میدهد؛ اما بر اساس
مطالعهاي که توسط  )2110( Skletانجام شده است،
توانایی تحليل عوامل خارجی از قبيل فاکتورهاي اجتماعی
و وراثتی را ندارد (.)36
اقدامات اصالحی انجام شده عبارتند از:
 اقدامات اصالحی حادثه11/13/36قراردادن درپوش براي جوي آب
عبور و مرور در ناحيه امن
 اقدامات اصالحی حادثه11/11/10کنترل لبههاي سر و ته بشکه قبل از راهاندازي دستگاه
 اقدامات اصالحی حادثه 11/31/33آموزشهاي ایمنی دورهاي و بدو استخدام و نظارت بر
انجام درست آموزشها.
نتيجهگيري
با استفاده از تکنيکهایی که عوامل مستقيم،
غيرمستقيم ،سطحی و ریشهاي رویدادها را همچون
تکنيک مورد نظر در این پژوهش بررسی میکنند ،امکان
بررسی حادثه در فاز زمانی نرمال یا قبل از اعمال ناایمن و

شرایط ناایمن و همچنين وقوع حادثه را ميسر میسازد.
تجزیه و تحليل ریشهاي در این مطالعه نشانگر این مطلب
است که اجراي برنامههاي آموزشی و رسيدن به مهارت
مورد نظر و انجام آموزشهاي دورهاي و Tool Box
 Meetingاز بروز خطاهاي انسانی در رویدادها به مقدار
زیادي جلوگيري خواهد کرد .در نهایت ،نکتۀ مهم این
است که تنها آموزش دادن کافی نيست ،پيگيري و نظارت
مستمر بر رعایت کردن آموزشها امري ضروري در عدم
بروز حوادث است .این تحقيق با محدودیتهایی مواجه
بود ،از جمله تهيۀ اطالعات دستهبندي شده حوادث ناشی
از کار (شامل عوامل سببی و سلسله مراتبی ایجاد کننده
حوادث و همچنين پيامدهاي آن با دامنه وسيع) به دليل
آنکه جزئی از الزامات قانونی کشور نبوده و استاندارد
ساختاریافته مشخصی نيز در این خصوص وجود ندارد .از
اینرو تحقيقات در زمينۀ تجزیه و تحليل ریشهاي حوادث
از قبيل تریپود بتا بهصورت استفاده از اطالعات گذشتهنگر
مقدور نيست .بنابراین پيشنهاد میشود انجام اینگونه
تحقيقات بهصورت برنامهریزي شده و آیندهنگر و با صرف
وقت زیاد صورت گيرد.
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Abstract
Introduction: Undoubtedly, the first step in controlling accidents is to analyze them to identify the root

causes. In this study, the root causes of accidents leading to severe consequences have been analyzed
using the beta tripod technique in Lian Oil Company.
Materials and Methods: The research method is descriptive-analytical. In this research, the events of

2020 in two barrel-making and barrel filling units of Lian Oil Refining and Trade Company have been
investigated. The tripod-beta method is one of the methods of tracing the roots of accidents, which is
widely used in the oil industry because of its special attitude towards the element of human error.
Using investigator software, a tripod beta diagram related to three fracture and disability accidents
was drawn and after recording and identifying the relevant causes and obstacles, corrective measures
were taken to prevent similar accidents. The basis of accident control is the creation of appropriate
control and defense systems in such a way as to prevent the interconnection and interaction of the risk
factor and the target factor.
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Results: The results of this study show that non-compliance with safety principles due to reduced staff
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awareness and lack of long-term and short-term training are the root causes of accidents studied and
had the highest impact on these events. 45% of cases were related to the cause of the accident. Other
cases after training have had almost the same effect on the occurrence of events. Each of the cases
accounted for 11% of the causes of the accidents.
Conclusion: Beta tripod technique is currently one of the best methods for tracing the roots of

accidents. The results also indicate that effective measures in the normal time phase, i.e. employing
more talented people, conducting training at the beginning of employment, and upstream perspective,
i.e. operator coordination with hardware and methods of implementation in the phase of ideas and
thinking and design will greatly prevent accidents.
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