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 چکیده

صنعت پتروشیمی از صنایع حادثه خیز بوده و خسارات زیادی در اثر این  حنوادو وارد    مقدمه:

 امکاننات  ه ونن یهز زمان، بودن باال و صنعت ای   در یاضطرار طیشرا تعدد به توجه بامی شود. 

 انجنام  اتخنا   جهنت  آنهنا  یبنند  تین اولو و انتخاب ها، آن کنترل و یریشگیپ جهت یبرا الزم

دارد. ای  مطالعه با هدف تعیی  معیارهای موثر و تاثیر گناار در   یادیز تیاهم یاصالح اقدامات

ی جهت اولویت بنندی شنرایط اضنطراری    کردیرو کی ارائهانتخاب شرایط اضطراری و همچنی  

 براساس معیارهای تعریف شده، در صنایع فرایندی و پتروشیمی انجام شد.

انجنام   1331ای  مطالعه کیفی و کاربردی در یک مجتمنع پتروشنیمی در سنال     روش بررسی:

در انتخاب شرایط اضطراری و اولویت بندی این  معیارهنا از    مناسبهای اریمعشد. جهت تعیی  

 یاضنطرار  طیشنرا  تمنام  آن در کنه  شد یطراح یجدول یبعد گام درتکنیک دلفی استفاده شد. 

 شدند. یبند ازیمتا ارهایمع براساس شرکت در موجود

 خسنارت،  حجن  : شنام   خطرننا   یاضنطرار  طیشرا انتخاب جهت مهمتری  معیارها یافته ها:

 اعتبنار  بنر  ریتناث  زانین م و حادثنه  یمکنان  یگسنتردگ  د،ین تول توقف بر ریتاث زانیم وقوع، احتمال

 در واحند  یسوز آتش و انفجار یبررس مورد صنعت در یاضطرار طیشرای بود و مهمتری  سازمان

 .  های مخزن گاز زدایی، انبار مواد شیمیایی و تجهیزات تحت فشار حاوی بوتادی  بودند

با استفاده از ای  رویکرد شرایط اضطراری با اولویت باال شناسنایی شنده و کمنک     نتیجه گیری:

 بهبنود  جهنت  برنامهمی کند تا مدیران صنعت در  درستی از شرایط اضطراری موجود داشته و 

 بحران بروزتا از  ردیگ قرارو واکنش به ای  شرایط مورد توجه   یتحل و هیتجزی و لکنتر اقدامات

 ی شود.ریشگپی

 

 : شرایط اضطراری، مدیریت بحران، صنعت پتروشیمیکلید واژه ها
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 ارجاع: 

 اولویت و موثر معیارهای تعیی 

 یک در اضطراری شرایط بندی

 نیا پتروشیمی. عباسی صنعت

سلطانیان  امید،پور  کالت ،مرضیه
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 مقدمه

شیمیایی، نفت و پتروشیمی نقش مهن  و یینر قابن     صنایع 

 و همچنی  در صنعت کشنور منا دارنند    جهان اقتصاددر  انکاری

 بنه  نفنت  و یعن یطب گناز  هنای  کرب  درویهدر ای  صنعت  (.1)

. این  صننعت امکنان    (2) می شنوند   یتبد ییایمیش محصوالت

و همچنننی   (2)محصننوالت شننیمیایی دارد تولینند بننی نهایننت 

فراورده های ای  صنایع بخش وسیعی از نیازهای روزمره ماننند  

پوشا ، مواد دارویی، یاایی، الکترونیکی، کشاورزی، بهداشت را 

 جهنان  هایکشنور  در همه بایتقر مروزها .(3) نیز تامی  می کند

 بخنش اننریی در    یتنام  یبنرا  شگاهیپاالاز صنایع پتروشیمی و 

 ریسنا  و منناط  مسنکونی   ،یبازرگنان  نق ، و حم  ،یصنعت یها

بننابرای  این     .(3) دنکن یم استفاده خود ازین مورد یها بخش

 نقنش  و دارنند  یجهنان  اقتصناد ییر قاب  انکنار بنر    صنایع نقش

با توجه به  .(4) دارند ما روزمره یزندگ جادیا و حفظ در یدیکل

در اختیار داشت  منابع عظی  نفت و گناز در کشنور، اینران بنه     

محصوالت این  صننعت شنناخته    عنوان یکی از تولید کنندگان 

، خطرننا   منواد  از یعیوسن بنه دلین  وجنود طینف      می شنود. 

پیچیدگی های سخت افزاری، همچنی  انجام عملیات در دمنا و  

فشار باال، ای  صنعت به عنوان یکی از صنایع حادثه خیز مطرح 

 .(3)است و سالیانه حوادو زیادی در ای  صنعت رخ می دهد 

بنا اصنالح محنیط هنای      الزم استبرای مقابله با ای  شرایط 

روش های کاری بهتر، ریسک بروز حنوادو و  بکار بردن کاری و 

. دادمتعاقبا خسارات و آسیب ها را بنه حنداق  ممکن  کناهش     

از روش های کاهش اثرات ناشی از حوادو، محدود کنردن  یکی 

از مهمتنری    واثرات و خسارات و تلفات ناشی از حنوادو اسنت   

روشهای کاهش اثرات، چگونگی واکننش در شنرایط اضنطراری    

طبیعی، تصادفی یا عمدی واقعه ای . شرایط اضطراری (5) تسا

افراد، امنوال و محنیط زیسنت منی      است که منجر به آسیب به

شود. ای  اثرات شام  مرگ و میر، آسیب های منجر به ناتوانی، 

تخریب، ایجاد آلودگی، آسیب به محصوالت و تجهیزات سازمان، 

. در صورت عدم تشخیص و کنترل این   (1) و یا اثرات اجتماعی

ات مالی و جانی بسنیار زینادی   شرایط، می تواند منجر به خسار

بنابرای  شرایط اضطراری از چالش های مه  و تهدید . (1) شود

کننده در صنایع است و مدیریت ریسنک و واکننش در شنرایط    

اضطرری صحیح و موثر برای کنترل خطرات و کاهش آسیب ها 

و خسارات در ای  صنایع اهمیت بسنیار زینادی دارد. مطالعنات    

در پاسن  بنه شنرایط     نیز نشان داده انند کنه مندیریت صنحیح    

اضطراری، فاکتور مهمی در انجام واکنش صحیح در ای  شرایط 

 .  (9) است

هدف از اجرای برنامنه هنای شنرایط اضنطراری حفازنت از      

شایلی ، اموال و محیط زیست است و همچنی  پنس از حادثنه   

برگرداندن شرایط به حالنت عنادی )پنیش از حادثنه( و انتقنال      

. بنه منظنور   (3) اطالعات به ارگان ها و نهادهنای دولتنی اسنت   

اطمینان از انجام صحیح وزایف در شرایط بحرانی، طنرح هنای   

واکنش در شرایط اضطراری تعریف و اجرا می شوند. این  طنرح   

  مناسنب بنه شنرایط    ها از عناصر حیاتی در جهت ایجناد پاسن  

مختلنف  اضطراری هستند و چگونگی پاس  سازمان به حنوادو  

نوشنت  طنرح هنای     .مث  حری ، انفجار و... را توصیف می کنند 

واکنش در شرایط اضطراری، اطمینانی برای عملکرد صحیح ای  

برنامه ها در شرایط اضطراری نمنی دهنند بلکنه انجنام منانور و      

ن، جهت اطمینان از اجرای صنحیح  تمری  آنها قب  از بروز بحرا

. جهت اجرای ای  مانورها براساس (11) آنها اهمیت زیادی دارد

گیننر، ، پرسننن  و بخننش هننای درتعریننف شنندهسننناریو هننای 

هنا از قبن  تنظنی  منی شنوند      تجهیزات، اقندامات و همناهنگی  

 Emergency سننناریوهای واکنننش در شننرایط اضننطراری یننا

Response Plan (ERP)  (11) شوندنامیده می.   

بناال بنودن    و عایدر صنن  اضنطراری تعدد شنرایط  با توجه به 

جهنت پیشنگیری و   زمان، هزینه، امکاننات و مننابع الزم بنرای    

شنرایط اضنطراری جهنت    و اولوینت بنندی   انتخاب  آنها،کنترل 

و بایند بنا    داشنته انجام اقدامات اصالحی اهمینت زینادی    اتخا 

موجنود از  با توجه بنه محندودیت هنای     دقت زیادی انجام شود.

 یبند تیاولو و انتخاب جهت یاستاندارد روندعدم وجود  جمله

 تمنام اقندامات اصنالحی بنرای     امکنان عدم  و یاضطرار طیراش

http://ohhp.ssu.ac.ir/article-1-179-fa.html
http://dx.doi.org/10.18502/ohhp.v3i1.961 


 
 
 
 

 
 
 
 

 مرضیه عباسی نیا و همکاران       ... اولویت بندی شرایط وتعیین معیارهای موثر 

 

 81 8931بهار  |شماره اول  |سال سوم  |بهداشت کار و ارتقاء سالمت 

، هندف از  اضطراری با توجه به زمان و هزینه طیشراسناریوهای 

ای  مطالعه تعیی  معیارهای موثر و تاثیر گاار در انتخناب ینک   

 ارائنه و همچننی    با استفاده از تکنیک دلفنی  شرایط اضطراری

شرایط اضنطراری براسناس این     جهت امتیاز بندی  کردیرو کی

 نایع فرایندی و پتروشیمی می باشد.در ص معیارها

 روش بررسی

د معیارهای مه  در در مور ای مطالعهعدم وجود بدلی  

، جهت تعیی  ای  معیارها در ای  مطالعه از شرایط اضطراری

تکنیک دلفی جهت پیش بینی و تکنیک دلفی استفاده شد. 

کمک به تصمی  گیری، جمع آوری اطالعات و اجماع گروهی 

استفاده می شود و یکی از روش های گروهی کسب دانش 

است. ای  روش از طری  مراح  پرسشنامه ای بصورت گمنام 

و جمع آوری و تجزیه و تحلی  پرسشنامه ها و و فیدبک 

. تکنیک دلفی اولی  بار در (11) نظرات به اعضا انجام می شود

در  RAND یک سری مطالعات انجام شده توسط شرکت

با مشارکت افراد متخصص در  و (12)مطرح شد  1351دهه 

موضوع مورد پژوهش انجام می گیرد که به عنوان پن  دلفی 

شناخته می شوند. انتخاب اعضای پان  دلفی از مهمتری  

مراح  ای  روش است، زیرا اعتبار نتایج، بستگی به شایستگی 

دست آوردن ه . نتیجه ای  روش، ب(12) و دانش ای  افراد دارد

قاب  اطمینان تری  تواف  گروهی از خبرگان درمورد موضوع 

 .(13) مورد نظر است

تعداد مناسب اعضای تی  دلفی نکته مهمی  یدر مطالعه دلف

 اساس است که در تشکی  پن  باید به آن توجه کرد. بر

 تمام در صورتیکههای صورت گرفته در مطالعه دلفی بررسی

در  عمیقی از موضوع مورد پژوهش داشته شرکت کنندگان 

فایت می کند. در ای  نمونه برای انجام دلفی ک 11-15 ،باشند

اساتید راهنما و مشتم  بر  تی  اجرا و نظارتمطالعه ابتدا 

اهداف مطالعه و  بازبینی، جهت بررسی و مطالعه مشاور

مچنی  نظارت بر روی انتخاب اعضای خبرگان و متخصصان، ه

 بود کهاعضای پان  خبرگان بر محور مطالعه دلفی  تشکی  شد.

در حوزه  دانشگاههای علوم پزشکی کشور اساتیدنفر  12شام  

نفر  11و  نفر مدیران بخش های مربوطه 1، ایمنی و بهداشت

که در د افسرها و مسئوالن ایمنی از صنعت پتروشیمی بودن

نفر از آنان برای شرکت در ای  مطالعه انتخاب  31مجموع 

  .شدند

سواالت اولیه برای مرحله اول که پرسشنامه در مرحله بعد، 

بود  باز در راستای جمع آوری نظرات متخصصی  و خبرگان

 از نظر نوشتاری )رفع ابهامات استنباطی و ...(طراحی شده و 

برای  از نفر 11به بصورت پایلوت بررسی شد و سپس 

. در مرحله بعد ضم  ارسال شدو صاحب نظران متخصصی  

 31پرسشنامه به  ده،اعمال تغییرات الزم در سواالت طراحی ش

مورد تجزیه و ارسال گردید. سپس پاس  ها  خبرهنفر از افراد 

تحلی  قرار گرفت و معیارهای مشتر  استخراج و امتیازبندی و 

در زیرگروه  مشنابه نظنرات نهاینت درو گروه بندی شدند 

 جهت .معیارهای مورد نظر. پس از تعیی  گرفتند قرار یکسانی

تعیی  و استفاده از ای  معیارها جهت امتیاز بندی ای  معیارها 

جلساتی تشکی  شد که در ای   ،شرایط اضطراری خطرنا 

جلسات مدیران، مسئوالن ایمنی، بهداشت حرفه ای، محیط 

ها و روش ها و مدیریت  کیفیت، سیست زیست، تضمی  

 استراتژیک حضور داشتند و برای معیارهای تعیی  شده، بر

 اساس شرایط صنعت مورد نظر، مقادیر عددی تعریف شد تا بر

 اساس آن بتوان برای شرایط اضطراری نمراتی را در نظر گرفت.

براساس نظرات خبرگان و جلسات تعیی  شده، به هرکدام از 

اساس شرایط شرکت ماکور، عدد ینا   انتخاب شده، بر هایمعیار

نمایانگر کمتری  و عندد   1داده شد که عدد  5تا  1معیاری بی  

( کنه  3نمایانگر بیشتری  تاثیر شرایط اضطراری بود )جندول   5

اساس شرایط موجنود در این  صننعت پتروشنیمی      ای  اعداد بر

د اسناس همنان صننعت باین     تعریف شدند و برای هر صنعت بنر 

ره دهنی تمنام   تعریف شوند. سپس پرسشنامه دوم که شام  نمن 

بنود، بنرای افنراد متخصنص      هامعیاراساس  برشرایط اضطراری 

 (.4فرستاده شد )جدول 

 یافته ها

خبرگان و بررسی پرسشنامه ارسال شده به  31ا تکمی  ب
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مشابهت معیار استخراج گردید. با توجه به  21نظرات آنها، 

تعدادی از عدم موضوعیت  چنی معیارها و همبرخی از مفهومی 

 11معیارها به در جلسه بررسی دیگر در مطالعه حاضر، معیارها 

، حج  خسارت بودند از: تعبارمعیار کاهش پیدا کرد که 

ی مکانی گستردگ، دیتول توقف بر ریتاث زانیم، وقوع احتمال

، کمیت )حج ( ماده رها یاعتبارسازمانمیزان تاثیر بر ، حادثه

، آسیب جانی، اثرات زیست محیطی، سمیت ماده رها شدهشده، 

در  امکان تشخیص )قب  و بعد از وقوع حادثه(، میزان آمادگی

معیار با توجه به درصد  5جلسه بازبینی مجدد، در نهایت 

 1پاسخگویی خبرگان انتخاب شدند که لیست آنها در جدول 

معیار جهت انتخاب شرایط  5ای  . نشان داده شده است

 زانیم، وقوع احتمالاضطراری خطرنا  شام : حج  خسارت، 

و میزان تاثیر بر  حادثهی مکانی گستردگ، دیتول توقف بر ریتاث

ی، بود. با توجه به جدول، معیار حج  خسارت با اعتبارسازمان

بیشتری  درصد پاسخگویی را به  درصد 111میزان موافقت 

 .خود اختصاص داد

 یاضطرار طیشرا انتخاب یبرا یینها: معیارهای استخراج شده 1جدول 

 درصد تعداد نام معیار های استخراج شده

 111 31 حج  خسارت

 3/33 29 وقوع احتمال

 11 21 دیتول توقف بر ریتاث زانیم 

 3/13 13 حادثهی مکانی گستردگ

 1/51 11 ی  اعتبارسازمانمیزان تاثیر بر 

 

 5تا  1معیارهای نهایی استخراج شده و رتبه های  2جدول 

برای هرکدام از ای  معیارها را نشان می دهد. رتبه های تعریف 

بر مبنای  1شده براساس شرایط ای  صنعت بوده و رتبه 

بر مبنای بیشتری  میزان تعریف شده  5کمتری  میزان و رتبه 

ن صنعت اساس شرایط هما ای  مقادیر برای هر صنعت و براند. 

 قاب  تعریف هستند.

 : رتبه بندی معیارهای موثر بر شرایط اضطراری2جدول 

 

 رتبه

 معیار
8 2 9 4 5 

 حج  خسارت
 11میزان خسارت کمتر از 

 میلیون تومان

 11-111میزان خسارت بی  

 میلیون تومان

-511میزان خسارت بی  

 میلیون تومان 111

 511خسارت بی  میزان 

 میلیارد تومان 1میلیون تا 

 1میزان خسارت بیشتر از 

 میلیارد تومان

 احتمال وقوع
احتمال وقوع بیشتر از یکبار 

 )به ندرت( سال 5در  

-5احتمال وقوع یکبار در هر  

 )ناچیز( سال 1

 1احتمال وقوع یک بار در هر 

 )گاه به گاه( سال 1ماه تا 

ماه  1-1 احتمال وقوع بی 

 )ایلب اوقات( یکبار

احتمال وقوع کمتر از یک بار 

 در ماه )مکرر(

 میزان تاثیر بر توقف تولید
 24توقف تولید به مدت  ساعت 1توقف تولید به مدت  عدم توقف تولید

 ساعت

توقف تولید به مدت یک روز 

 تا یک هفته

 توقف تولید بیشتر ازیک هفته

 توقف ک  مجتمع توقف نیمی از مجتمع توقف یک ناحیه توقف یک واحد تولید واحدتوقف بخشی از یک  گستردگی مکانی حادثه

 اعتبار سازمانی
تاثیر منفی بر اعتبار سازمان  بدون تاثیر بر اعتبار سازمانی

 در شهر ارا 

تاثیر منفی بر اعتبار سازمان 

 در استان مرکزی

تاثیر منفی بر اعتبار سازمان 

 در سطح کشور

اعتبار سازمان تاثیر منفی بر 

 در سطح بی  المللی
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در مرحله بعدی جدولی طراحی شد که در آن تمام شرایط 

 امتیاز بندیاضطراری موجود در شرکت براساس معیارها 

نفر از متخصصی  و خبرگان صنعت مورد نظر  31سپس گردید. 

 ای  جدول را تکمی  کردند. 

شرایط معیار محاسبه شد و  5سپس میانگی  نمرات 

ند که میانگی  نمرات اولویت بندی شد نمره دهی و اضطراری

 نمایش داده شده است. 3در جدول به ترتیب ها  آن

 اساس معیارهای استخراجی : اولویت بندی و میانگی  نمرات شرایط اضطراری بر3جدول 

 میانگین نمره شرایط اضطراری

2/13 انفجار در مخزن گاز زدایی )حاوی هیدروکرب ( و ایجاد آتش سوزی  

9/12 آتش سوزی در انبار مواد شیمیایی  

 11 آتش سوزی تجهیزات تحت فشار حاوی بوتادی 

 11 آتش سوزی در انبار مواد شیمیایی آزمایشگاه مرکزی

 1/3 حاوی مواد پلیمری آیشته به هگزاننشت منجر به آتش سوزی در مخزن 

 1/3 نشت از اتصاالت تانکر حاوی نفتا هنگام تخلیه در سکوهای تخلیه

 3/9 انفجار بخارات حاوی هیدروکرب  تخلیه شده به مسیرهای انتقال پساب های صنعتی

 1/9 نشت هیدروین از مح  اتصاالت سیلندرها هنگام عملیات سیلندر پرکنی

 2EH 2/9نشت گاز طبیعی در واحد 

 9 نشت هیدروین از مح  اتصاالت در واحد الفی 

9/1 نشتی گاز و آتش سوزی در ایستگاههای گاز واحد بخار  

 
خطرنا  اولویت اساس نمرات ای  جدول، شرایط اضطراری  بر

هرچه میانگی  نمره شرایط اضطراری باالتر باشند،  بندی شده اند. 

 برای ای  شرایط است. اولویت اقدامات اصالحی بیانگر 

 حثب

وجود دارد که طیف وسیعی از شرایط اضطراری در هر صنعت 

شناسایی شرایط  ورت دقی  قابلیت پیش بینی ندارند.بص

فجایع بحران و اضطراری از مهمتری  گام های پیشگیری از بروز 

بزرگ و از دست دادن منابع، تجهیزات و نیروی انسانی و 

 در صنایع همچنی  خسارات مالی و زیست محیطی جبران ناپایر

سالهاست به عنوان یک روش علمی برای ک دلفی تکنی. است

استفاده می شود.  مشخص نا مسئله کی یرو بر تواف رسیدن به 

ریسک، ارزیابی و همکاران از روش دلفی جهت  Zuleanمطالعه 

و تشخیص نقص های سیست  مقابله با  برنامه ریزی استراتژیک

داتی جهت بهبود آن استفاده کردند و شرایط اضطراری و پیشنها

تکنیک دلفی ابزاری بسیار مفید و انعطاف پایر در عنوان شد که 

 .(14) ای  زمینه است

حج  خسارت معیار نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

حج  . بیشتری  درصد پاسخگویی را به خود اختصاص داد

خسارت در دو دسته خسارت جانی )مرگ و آسیب ها و 

جراحات( و خسارت مالی ناشی از حادثه تقسی  بندی می شود 

اساس آمار سازمان بی  المللی کار خسارات ناشی از  که بر

. عالوه تولید ناخالص جهانی است درصد 4حوادو ساالنه حدود 

بر خسارت های مستقی  ناشی از حوادو، خسارات ییر مستقی  

زیادی نیز بر صنایع، شایلی  و جامعه تحمی  می شود که مدل 

بعالوه . (15) کوه ی  یک مدل محبوب برای نشان دادن آن است

نیروی انسانی از مهمتری  سرمایه های یک کشور و همچنی  

بار سازمان است و مرگ و آسیب ناشی از حوادو شغلی نه تنها 

 نیز اقتصادی برای صنعت و جامعه دارند، بلکه هزینه های زیادی

 تحمی  می کند. بر نیروی انسانی 

 ، دردرصد 3/33معیار بعدی احتمال وقوع بود که با موافقت 

رتبه دوم قرار داشت. هرچقدر احتمال وقوع شرایطی بیشتر باشد، 

 .(11) تمهیدات بیشتری برای مقابله با آن باید اندیشیده شود
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که  استنیز نشان دهنده ای  واقعیت و همکاران  Szwedطالعه م

احتمال وقوع اهمیت زیادی برای مدیران دارد زیرا مداخالت 

جهت و اقدامات کنترلی در  مث  ارزیابی و کاهش ریسکمختلف 

و کاهش پیامدهای آن  شرایط اضطراریکاهش احتمال وقوع 

 .(11) انجام می شوند

 دیتول توقف بر ریتاث زانیماز خبرگان بر روی معیار  درصد 11

-همانگونه که  کر شد، شرایط اضطراری میتواف  داشتند. در 

زیادی بر سازمان شود که  ایجاد آسیب و خساراتتواند باعث 

از دست کاهش میزان تولید را نیز در بر دارد. همچنی  در اثر 

رفت  نیروی کار، آسیب به دستگاه ها و تجهیزات و مواد، اختالل 

تاثیر گااشته  دیتولمیزان  بر روی، کاری راندمان کاهشدر کار و 

دیگر معیارهای  و می توانند باعث کاهش یا توقف تولید شوند.

ی گستردگ یاضطرار طیشرا انتخابی برایی نهااستخراج شده 

( 1/51) یسازمان اعتبارمیزان تاثیر بر ( و 3/13) حادثهی مکان

برخی حوادو نه تنها موجب ایجاد تلفات، آسیب و بودند. 

خسارات مستقی  و ییر مستقی  در صنایع می شوند، بلکه ممک  

حتی  و داخ  در هیثانواست برخی آنها منجر به وقوع رویدادهای 

شوند. بدلی  نزدیکی مکان قرارگیری صنایع  شرکت از خارج

ت به یکدیگر، در صورت بروز شرایط اضطراری، ممک  است نسب

شوند که به اثرات جاد فاجعه برای صنایع مجاور نیز منجر به ای

وقوع حوادثی مث   Cozzaniدومینو معروف اند و طب  نظر 

 جوش حال در عیما شده منبسط بخارات نفجارای و سوز آتش

(BLEVEمی )(11) توانند منجر به بروز ای  اثرات شوند .

و حادثه  1394در سال  Mexico Cityحوادثی چون 

Buncefield Disaster  همچنی  حادثه  و (4) 2115در سال

در چی   Lanzhouانفجار و آتش سوزی در شرکت پتروشیمی 

نمونه ای ، نفر شد 12تانک و همچنی  مرگ  11منجر به انفجار 

 .(19)از حوادو هستند 

با  ،دست آمده و نمرات ای  معیارهاه ب اساس معیارهای بر

اولویت  3طب  جدول شرایط اضطراری ، 2استفاده از جدول 

اری در ای  شرکت شرایط اضطرپر اهمیت تری  . بندی شدند

انفجار در مخزن گاز زدایی )حاوی هیدروکرب ( و پتروشیمی، 

در ای  واحد از یک مخزن جهت گاز  بود. ایجاد آتش سوزی

زدایی )هیدروکرب ( محصول پلیمری و انتقال آن به بخش 

 به ناگهانی انفجار سناریو ای  مطاب دیگر استفاده می شود. 

 ای  در قبن ، مراحن  در هیدروکرب  گاز جاب عدم علت

ال وقوع آتش سوزی نیز وجود احتم و دهد می رخ مخزن

 به آتش گسترش باعث توانند می سنوزی آتنش شندت دارد.

 و هیدروکرب ، از استفادهبعلت . گرددو سایر واحد ها  اطراف

سیار زیاد ب واحد ای  در را حادثه ایجاد احتمال آنها ترکیبات

و همکاران نیز نشان داد که  Holmstromمطالعه است. 

 Texasنشت و تخلیه ناگهانی هیدروکرب  در پاالیشگاه 

City  باعث ایجاد ابر یلیظ قاب  اشتعالی از بخارات

و  ISOMهیدروکرب  گشته و منجر به آتش سوزی در واحد 

 نفر زخمی شدند 11نفر کشته و  15واحدهای اطراف شده و 

همچنی  در صورت وقوع انفجار و آتش سوزی در ای   .(13)

سارات مالی می تواند باعث آلودگی زیست واحد، عالوه بر خ

و همچنی  مواجهات ساکنی  نزدیک ای  مناط  محیطی 

ی در تایوان میپتروش مجتمعوقوع آتش سوزی در یک شود. 

-1,2ها )مث  هیدروکرب باعث انتشار  2112 در سال

dichloroethane, vinyl Chloride Monomer (VCM), 

and Dichloromethane  شعاع  مجتمع و همچنی  تا( در داخ

نفر  11111کیلومتری ای  مجتمع و همچنی  مواجهه بیش از  11

  .(21) از ساکنی  ای  مناط  شد

بود.  شیمیایی در انبار مواد آتش سوزیشرایط اضطراری دوم 

متر  11111انبار مواد شیمیایی در ای  شرکت با وسعتی حدود 

ماده شیمیایی از  2211مربع و با تنوع مواد شیمیایی حدود 

، مواد اولیه برای ها، بازدارنده ها ، کاتالیستهاافزودنی قبی  

 نقشاست که  تولید محصوالت و همچنی  روی  ها و گریس

 به یوابستگ  یا. دارند مجتمع واحدهای راتیتعم در یاساس

 در حادثه گونه هر بروز  یبنابرا باشد یم مداوم و روزانه صورت

بسیار  های خسارت بر عالوه تواندی م ییایمیش مواد انبارهای

 باعث زیاد مواد شیمیایی در ای  قسمت، شدید بعلت تنوع بسیار

  .می شود دیتول در لالتخا
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سومی   بوتادی  آتش سوزی تجهیزات تحت فشار حاوی

آتش سوزی و شرایط اضطراری خطرنا  در ای  شرکت بود. 

نه تنها  2115چی  در سال  Jilinانفجار در شرکت پتروشیمی 

باعث خسارات و آسیب های وسیعی شد، بلکه باعث آلودگی آب 

گشته که منجر به   Songhuaبخش وسیعی از رودخانه 

ح بی  المللی ترش آلودگی در ک  کشور چی  و حتی در سطگس

 . (19)شد 

به دلی  ویژگی های صنعت مطالعات نشان داده اند که 

وجود دارد و می  خطر انفجار و آتش سوزی هموارهپتروشیمی، 

ای  حوادو به عل   و خسارات سنگینی شودها باعث آسیبتواند 

. (21)اجتناب ناپایر هستند  عمدتاًمختلف ایجاد می شوند و 

های جدی و مرگ و میر رخ داده در صنایع ایلب آسیب

پتروشیمی بدلی  وجود حج  باالیی از مواد سمی و خطرنا  و 

همچنی  فرایندهای در دما و فشارهای باال، عمدتا ناشی از آتش 

حوادو رخ داده در . (19)سوزی، انفجار و یا نشت مواد بوده است 

های اخیر نیز بیانگر ای  واقعیت صنایع پتروشیمی ایران در سال

چون آتش سوزی پتروشیمی بندر امام ماهشهر است. حوادثی هم

نیز نمونه ای از ای  حوادو  و آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی

 Tianjinانفجار و آتش سوزی در بندر همچنی   و (22) است

 وانی اردیلیم 911/1در کشور چی  که منجر به  2111در سال 

همچنی  انفجار در یک نفر شد.  44و مرگ خسارت مستقی  

زخمی و  191نفر،  15پاالیشگاه نفت در انگلستان منجر به مرگ 

مطالعه دیگری که . (23)میلیارد دالر خسارت شد  15همچنی  

 صنایع پتروشیمی و در یساز رهی خ مخازنحادثه  242 بر روی

 95سال انجام شد نشان داد که  41در دنیا در طول  ها شگاهیپاال

 . (24)از ای  حوادو در اثر انفجار و آتش سوزی بوده اند  درصد

 ریتفاس امکان می توان به ژوهشپای   یها تیمحدود از

ه بطوری که نتایج ب ،اشاره کرددر تکمی  پرسشنامه  مختلف

 خطا دارای ممک  و شده خبرگان قضاوت به وابستهدست آمده 

از  آینده مطالعات در شود می پیشننهاد دلی  همی  بهد. باش

 ,FUZZY-AHP, MCDMمانند  گیری تصمی  مدلهای دیگر

TOPSIS, ANP  اتخا  جهت در عوام  ای  بنندی رتبه جهنت 

مورد  کاری های محیط در مناسنب مندیریتی هایتصمی 

 قرار گیرد. استفاده

 گیری نتیجه

 نتایج ای  مطالعه نشان داد که حج  خسارت، احتمال وقنوع و  

از دیدگاه خبرگان به عنوان مهمتنری    دیتول توقف بر ریتاث زانیم

معیارها و همچنی  با توجه بنه این  معیارهنا، شنرایط اضنطراری      

، مخزن گاز زداینی )حناوی هیندروکرب (   در و آتش سوزی انفجار 

منواد شنیمیایی و  آتنش سنوزی تجهینزات       آتش سوزی در انبار

تحت فشار حاوی بوتنادی  مهمتنری  شنرایط اضنطراری در این       

پتروشنیمی،  حادثه خینز بنودن صننعت    با توجه به . صنعت بودند

توجه به شرایط اضطراری احتمنالی و در نظنر گنرفت  تمهیندات     
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Abstract 

Introduction: The number of emergency situations is high in petrochemical 

industry. These situations cause devastating injuries and loss and a lot of 

time, cost, facilities, and resources are needed to control all of them. 

Selection and prioritization of emergencies are important to take the 

corrective actions. The purpose of this study was to determine the effective 

criteria in selection of emergency situations and to provide an approach for 

prioritization of emergency situations based on the defined criteria in 

petrochemical industries.  

Methods: This qualitative and applied study was conducted in a 

petrochemical complex in 2018. The Delphi technique was used to identify 

and prioritize the appropriate criteria. In the next step, a table was designed to 

score the emergencies. 

Results: The most important criteria for selection of hazardous emergencies 

were the damage severity, probability of occurrence, loss or disruptions in 

production, spatial context of accident, and social effects. The most important 

emergencies in the industry included fires and explosions in gas discharging 

units, chemical storage places, and pressurized equipment containing butadiene. 

Conclusion: Using this approach, high-priority emergencies were identified. 

This helps managers to plan control measures, analyze these emergencies, 

and respond to them in order to prevent crisis. 
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