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  نفتی های فرآورده تخلیه فرایند در زیستی محیط و ایمنی ریسک ارزیابی

 شهر( شاهین شهرستان موردی )مطالعه  FMEAروش به بنزین پمپ در

1ینرگس امیر
 *1هنسترن مالزاد,  

 nastaran.mollazadeh@yahoo.comایمیل نویسنده مسئول: 6
 16/1/6111 تاریخ پذیرش:           16/6/6111  تاریخ دریافت:

 چکیده

نفت و فرآورده های نفتی دارای خطرات ایمنی و محیط زیستی فراوانی است که رعایت نکردن دستورات ایمنیی و محییط زیسیتی ثاعی      
ارزیاثی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرآیند تخلیه فرآورده  یثررس از این پژوهش هدف. همچنین محیط می شودخساراتی ثه انسان و

( اسیت. در ایین تحقییط خطیرات ایمنیی و محییط       )مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر FMEA های نفتی در پمپ ثنزین ثه روش 
یسک های ثا تهیه پرسشنامه و توزیع آن ثین افراد خبره ر ر پمپ ثنزین ثررسی وزیستی در زمان تخلیه فرآورده های نفتی از جمله ثنزین د

ریسک های شناسایی شده ارزیاثی و مورد ثررسی قرار گرفت. نتایج پیژوهش گوییای    FMEAثا استفاده از روش نظر شناسایی شد مورد
، ثیه عنیوان    جلوگیری از ریخت وپاش فیرآورده نصب تاثلوهای حاوی هشدارهای زیست محیطی ثه منظور ریسک مرثوط ثه آن است که 

  .مهم ترین ریسک شناسایی شده است

 

 واژگان کلیدی:
 ”.FMEA ”،”فرآورده های نفتی“، ”ریسک محیط زیستی ”،”ریسک ایمنی ”،”ارزیاثی ریسک “

 

Assessment of Safety and Environmental Risks In The Process Of 

Discharging Petroleum Products at the Gasstation by the Method 

FMEA (Case Study of Shahin Shahr City) 
Narges Amiri

1
 , Nastaran Malazadeh

1*
  

1- Email Address: nastaran.mollazadeh@yahoo.com 

 

Abstract 

Oil and petroleum products have a lot of environmental and safety risks that failing to 

observe the safety and environmental regulations cause damage to humans and the 

environment. The purpose of this study was to evaluate the safety and environmental risk 

assessment in the process of discharging petroleum products at the gas station by the FMEA 

method (a case study of Shahin Shahr city). In this research, safety and environmental 

hazards at the time of discharge of petroleum products, including gasoline at the gas station, 

were evaluated and assessed by the questionnaire and its distribution among the experts 

identified. The FMEA methodology identified the identified risks. . The results of this study 

indicate that the risk associated with the installation of panels containing environmental 

warnings to prevent the spillage of the product has been identified as the most significant 

risk. 
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قدمهم-8

 منجر که شهرنشینی گسترش و جمعیت سریع رشد ثه توجه ثا 
میورد   سوخت تأمین است، شده مورداستفاده خودروهای ثه ازدیاد

است)سیعید   قرارگرفتیه  دولیت  فعالییت هیای   اولویت در نیاز آنها
 فراینید مجله ارتقای ایمنی و پیشیییری از مصیدومیت ها(  ،یاری

 محیطیی  زیسیت  و ایمنیی  خطیر  پیر  فعالیت یک سوخت تخلیه
 وقوع از شییریپی منظور ثه که کنترلی اقدامات از ثسیاری است،
 آسییب  کیاهش  ثه منجر گردد، می لحاظ انفجار و سوزی آتش
 HSE دستورالعمل) گردید خواهد نیز زیست محیط ثه وارده های

 ثیمیاری  افزایش ثه توجه ثا .( نفتی های فرآورده عرضه مجاری

 تولیید  از ناشیی  نفتیی  فعالییت  ثیا  میرتبط  درصینایع  شغلی های

 آالینده،ارزیاثی ی گازها و راتثخا انتشار و خطرناک پسماندهای

اسیت کیه    ضیروری  و الزم امری و ایمنی زیستی ریسک محیط

رعایت نکردن دستورات ایمنی و محیط زیستی ثاع  خساراتی ثه 

 ریسیک را  ,شیود. سیازمان اسیتاندارد جهیانی     انسان ومحیط می

دانید. )اییزو،    پیامیدهای آن میی   شامل احتمالی از حادثه و آثیار و 

ریسک را ترکیب احتمال وقیوع هیر   زیو  عریف دییر در ت (.1111

 Zio) .(( تعریییف مییی کنیید Ci( و پیامییدهای آن )  Piخطییر)

دانید کیه شیامل     آون ریسک را یک مفهوم دو ثعدی میی 2006

هییا و احتمییاالت نامشییخط مییرتبط ثییا  حییوادو و پیامییدهای آن

 لحاظ ثه خطر پر فرایند یک شناخت(Aven 2009)استه آن
ثا توجه  را دارد خود خاص استانداردهای حیطیم زیست و ایمنی

 تخلییه  از ناشیی  ایمنیی  خطرات شناسایی:شاملثه این موضوع 
 شناسیایی  ثنیزین،  پمپ در)گازوییل و ثنزین(نفتی های فرآورده

 در نفتیی  های فرآورده تخلیه از حاصل محیطی زیست خطرات
 کرد عمل ثهبود و ایمنی ثهبود راهکار ارائه منظور ثه ثنزین پمپ
  .است سوخت توزیع ایستیاهای در محیطی زیست

 محییط  و ایمنیی  ریسیک  اصلی در این پژوهش :ارزییاثی  هدف
 ثیه  ثنیزین  پمیپ  در نفتی های فرآورده تخلیه فرایند در زیستی
 اهداف و)شهر شاهین شهرستان مطالعه موردی FMEA(روش

 فرعی شامل: 
 ثنزین یهتخل از ناشی زیستی محیط و ایمنی خطرات تعیین )الف

 شهر  شاهین ثنزین پمپ در گازوییل و

 زیستی محیط و ایمنی های ریسک ثندی اولویت و ارزیاثی )ب

 شهر  شاهین ثنزین پمپ در گازوییل و ثنزین تخلیه از ناشی

 شدت کاهش یا ریسک ثروز از جلوگیری جهت راهکار ارائه )ج

  .گازوییل و ثنزین تخلیه زمان در ریسک اثر

 هیای  پیژوهش  نیوع  از کیارثردی  تحقیقات جزء هدف مبنای ثر
 محییط  و ایمنی ریسک ارزیاثی توجه کانون آن در که اکتشافی
 در ثنیزین  پمیپ  در نفتیی  هیای  فرآورده تخلیه فرآیند در زیستی
 .است شهر شاهین سطح

  ارزیابی ریسک (Risk Assessment)
 :   

 ثیرآورد  ریسک های ریسک )یعنی آنالیز نتایج که است فرآیندی

 مقادیرهیدف )اهیداف   ثیا  آنهیا  مقایسه یا و ثندی رتبه ثا شده( را

 .ثرد می ثه کار گیری تصمیم قانونی( ثرای الزامات یا عملکردی

 یا هستند قبول قاثل که ریسک ها دهد می نشان ریسک ارزیاثی

 (.6111)آیین نامه حفاظت فنی و ثهداشت کار،  .نه

 ریسک ایمنی( Safety risk): 

 در قرارگیرفتن  ییا  خطرنیاک  رویداد یک وقوع تمالاح از ترکیبی

 از ناشیی  توانید  میی  که ثیماری یا مصدومیت وشدت آن معرض

 OHSAS) ثاشیید. معییرض قرارگیییری در یییا و رویییداد

18001:2007 ) 

 ریسک محیط زیستی:( Environment risk)  

 از انحیراف  ییک  اثر ،60116طبط استاندارد زیست محیطی ایزو 

 منفیی عیدم   مثبت یا – ثاشد می انتظار وردم که است چیزی آن

 دانیش  ییا  درک ، عیات  اطال نبود از جزیی ولو وضعیتی قطعیت

 را ریسیک  .می ثاشید  آن احتمال یا ،عواقب رخداد یک ثه نسبت

 ثنید  در کیه  نحیوی  ثه ثالقو ) " رخدادهای" ثا ارتباط در معموال

ISO3-5-1-3 guide 73:2009ثه عواقب) ( و شده تعریف 

 تعریفISO guide 73:2009 ، 3-6-1-3ثند در که نحوی

 ثرحسیب  اغلب ریسک شود می ثیان از این ها ترکیبی ( یا شده

احتمیال   و شرایط( در تغییراتی شامل ) رخداد یک عواقب ترکیب

 Guide 73:2009در کییه نحییوی ثییه آن) وقییوع

3.6.1.1ISOاسیتاندارد اییزو    .ثیان می گیردد   ( شده تعریف( 

(ISO 14001:2015 
 فرآورده های نفتی( Petroleum products): 

های نفتی موادی ثسیار پرکارثرد هستند که از نفت خام و  وردهآفر

ها مطیاثط ترکییب    پاالیشیاه شود. وری میآدر پاالیشیاه نفت فر

هیای نفتیی را    وردهآتواننید فیر   نفت خام و درخواست مشتریان می
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رثری ثیشییترین کییا وری کننیید.آثییرای کارهییای مختلفییی فییر 

 ثرای مثال  های نفتی در ثدست آوردن انرژی از آنهاست: وردهآفر

ثیردن انیرژی    کاره هایی هستند که ثرای ث وردهآمازوت و ثنزین فر

هیا همچنیین میواد     اهگیرند.پاالیشیی  آنها میورد اسیتفاده قیرار میی    

 کنند که ثرخی از آنها فراینیدهای  وری میآشیمیایی دییری نیز فر

 کیار  ثیه  پرکارثرد مواد دییر و پالستیک فرآوری ثرای را شیمیایی

چند درصدی گیوگرد اسیت، مقیدار     دارای نفت که آنجا از.ثرند می

 شیود  وری میی آورده نفتیی فیر  آزیادی گیوگرد نییز ثیه عنیوان فیر     

 نفتیی  فرآورده توانند می هم نفت کرثن در شکل کک.هیدروژن و 

 (ایرانیان نفت آزمای مشاوران. ) آیند حساب ثه

 

  روشFMEA : 

  FMEAمیی  ،کیه  سیت  تحلیلیی  روش یک ریسک ارزیاثی در 

 نآ در که ای محدوده در موجود ثالقوه خطرات ممکن حد تا کوشد

 ارزییاثی  میرتبط  اثیرات  و علیل  همچنیین  و انجام ریسک ارزیاثی

 و شناسیایی  را نآ ثا مرتبط اثرات و علل همچنین و انجام ریسک

  ، کیار  رواثیط  معاونیت  ماعیاجت امور و کار وزارت. )کند ثندی رتبه

6111.) 

 

   وش انجام تحقیقر -2
 که ای مسئله اساس ثر 6111 ماه فرورین از تحقیط این فرآیند
 فرآیند در زیستی محیط و ایمنی ریسک ارزیاثی موضوع پیرامون
 FMEA روش ثیه  ثنیزین  پمیپ  در نفتی های فرآورده تخلیه

 .وگردید آغاز داشت، وجود شهر شاهین شهرستان موردی مطالعه

ایران  این مکان و در این تحقیط اولین ثار در قاثل ذکر است که 

یک محقط ثا توجه ثیه اهیداف خیویش و نییز      شده است.انجام 

ویژگی های نمونه تحقیط، ثاید از روش مناسبی ثرای گیردآوری  

اطالعات استفاده نماید. از پرسشنامه ثیشیتر در تحقیقیات کمیی    

استاندارد ثودن و ساختار منسجم پرسشنامه استفاده می شود، زیرا 

روش تحقیط ثا رویکیردی  “ خاکی،غ( ثا روش کمی سازگار است

 :ثاشد می زیر مراحل شامل که1390) ”ثه پایان نامه نویسی,

 عهثررسی و مطال -6

شیرکت پخیش    HSEثیرای مسیئوالن   توزییع پرسشینامه   -1

 ورده های نفتی منطقه شاهین شهرآفر

در ثین پمپ ثنزین های  جی شدهروایی سن توزیع پرسشنامه -1

 شهرستان شاهین شهر.

های ناشی از مشاهدات میدانی و پرسشینامه  آوری دادهجمع -0

 در سطح پمپ ثنزین های شاهین شهر .

 تصییمیم گیییری چنیید و FMEAاسییتفاده از رویکردهییای -5

 معیاره

 تجزیه و تحلیل اطالعات ثه دست آمده از پرسشنامه. -1

یشینهادی ثیرای پمیپ    نیارش سناریو جهت اجرای روش پ -1

 ثنزین های شاهین شهر

 

 شیهر،  شیاهین  های ثنزین پمپ را آماری جامعه تحقیط این در
 و اختصاصیی محبیت   جاییاه حسینی، اختصاصی جاییاه :شامل

 ارزییاثی  تحقییط  موضوع.دادند تشکیل میالد اختصاصی جاییاه
 هیای  فیرآورده  تخلییه  فرایند در زیستی محیط و ایمنی ریسک
 میوردی  مطالعیه ) FMEAروش ثیه  ثنیزین  پپمی  در نفتیی 

 ثین که پرسشنامه طریط از خطرات، ثود)شهر شاهین شهرستان

 FMEA روش ازطرییط  ثعد شدند، شناساییشد  توزیع خبرها

 شود، اجرا موقع ثه و درست گراFMEA .شدند ارزیاثی خطرات
 اسیت  قیرار  کیه  هرزمان یعنی. است همیشیی و زنده فرایندی
 مونتیاژ  ییا  تولید فرایند یا و محصول طراحی در ثنیادی تغییرات
 در که پویاست اثزاری همواره لذا و شوند روز ثه ثاید گیرد انجام
  FMEA اجرای از هدف د.رو می کار ثه مستمر ثهبود چرخه

 یا محصول یک شکست ثاع  که است مواردی تمام جستجوی
 و ثرسد تولید مرحله ثه محصول آن ازاینکه قبل شود، می فرایند
 ثرای ریسک ارزیاثی و خطرات شناسایی )تولیدشود آماده یافرایند

 ثنیدی  اولوییت  ثعیدی  مرحلیه  .(6111ها کارگاه ایمنی مسئولین

 نیرم  و AHP معیاره چند گیری تصمیم مدل ثراساس خطرات
 هیای  میاتری   ای گونیه  ثیه AHP  منطط.است Excel افزار

 کیه  زدسیا  میی  تلفییط  همیدییر  ثا را زوجی مقایسات از حاصل
 (6111)نادری و همکاران.آید حاصل ثهینه تصمیم
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 تجزیه و تحلیل داده ها

 .پرداخته شد آماری جامعه توصیفی تحلیل ثه اثتدا

 تحصیالت

 :تعداد افراد نمونه ثه تفکیک سطح تحصیالت6جدول

 تحصیالت

 
 درصد فراوانی

 %1,1 دیپلم

 %1,1 فوق دیپلم

 %11 لیسان 

 %11 فوق لیسان 

 %611 کل

 

نفر 1% دارای لیسان  و تعداد80نفر یعنی 4(، تعداد6ثا توجه ثه جدول شماره) 

 ثاشند. % دارای مدرک فوق لیسان  می20یعنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تجرثه کاری

 : تعداد افراد نمونه ثه تفکیک سطح تجرثه کاری1جدول

 تجرثه کاری

 
 فراوانیدرصد

 %11 سال 5تا  6

 %11 سال 61تا  5

 %11 سال65تا 61

 %100 کل

 

 محاسبه روایی پرسشنامه

 افزار نرم از استفاده ثا پرسشنامه روایی محاسبه ثه قسمت این در

spss صیورت  ثیه  حاصله خروجی شد. پرداخت کرونباخ آلفای و 

 است. شده داده نمایش (1) شکل

 SPSS: پایایی پرسشنامه در محیط 6شکل
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اخ در پرسشنامه طراحی شده از آنجایی که شاخط آلفای کرونب

است لذا پایایی نتایج حاصل از پرسشنامه نیز ثه  1,1ثیش از 

 اثبات رسید.

 اولوییت  محاسبه عیدد  ثه FMEA تکنیک از استفاده ثا سپ 
 تحلییل  تکنیک از استفاده ثا ثعد مرحله در و پرداخته ها ریسک
 ثیاال  اولوییت  عیدد  ثا ریسک های ثندی رتبه ثه مراتبی سلسله
ثخش اول تجزیه و  criterions انتخاب معیارها یا .رداخته شدپ

اسیت. سیپ  ثراسیاس معیارهیای     FMEA و  AHPتحلییل 

، معیار های اصلی در ایین   شدند شناسائی شده کاندیداها ارزیاثی

 و ایمنی ریسک پژوهش سواالت پرسشنامه محقط ساخته ارزیاثی
ثنیزین   پمپ در نفتی های فرآورده تخلیه فرایند در زیستی محیط

 اساس  .است ه در پیوست شماره یک قاثل روئیتکاست 
 ییا « عدد اولویت ریسک»محاسبه  FMEA تحلیل در تکنیک

RPN نظیر ثیا رویکیرد    های مد است. ثرای تعیین وزن ریسک 
FMEA ی اثر شدتثه ارزیاث (S)  نیرخ وقیوع ، (O)   و قاثلییت

شینامه میذکور از خبرگیان    پرداخته شید. در پرس  (D) کشف خطا

، سیواالت منیدرج در پرسشینامه   که ثرای هرییک از   خواسته شد

شدت اثر، نرخ وقوع و درجه تشخیط مقداری از خیلی کم تا زیاد 

عیدد  »محاسیبه مقیدار   . دهنید  درجه تخصیط 5را ثا یک طیف 

 .ه شدمحاسب ثرای هر شاخط RPN یا« یسکاولویت ر
 

 

 Occurrence خطا وقوع میزان ثندی رتبه جدول: 1جدول

 : جدول رتبه ثندی قاثلیت کشف خطا0جدول

 

 احتمال وقوع حالت خطا امتیاز

5 
مورد 61از هر  -خطا )یا علت خطا(  -ثسیار کم

 شود.صفر مورد کشف می

0 
 1میورد   61از هیر   -خطا )یا علت خطا(  -کم

 شود.موردکشف می

1 
میورد   61از هر  -خطا )یا علت خطا(  -متوسط

 شود.ورد کشف میم 5

1 
 1میورد   61از هر   -خطا )یا علت خطا(  -ثاال

 گردد.مورد کشف می

6 
 1مورد  61. از هر -از ثروز خطا )یا علت خطا( 

 شود.مورد کشف می

 احتمال وقوع حالت خطا امتیاز

 دهدخطایی که ثطور معمول رخ می -خیلی ثاال 5

0 
مورد یک 611از هر  -خطای تکرار شونده -ثاال

 دهدثار این خطا رخ می

1 

خطایی که هر چند وقت یک ثیار رخ   -متوسط

 مورد یک ثار این خطا رخ 111از هر  -دهد می

 دهدمی

1 
از هیر   -دهید خطایی که نسبتاً کم رخ می -کم

 دهدمورد یک ثار این خطا رخ می6111

6 
از  -وقوع خطیا غیرمحتمیل اسیت    –ثسیار کم 

 دهدمورد یک ثار این خطا رخ می111/61هر 

 شرح جراحت و آسیب امتیاز

5 
دن یکیی از کارکردهیای   دسیت دا  مرگ یا از

 ثدن اصلی

 کاهش دائمی یکی از کارکردهای ثدن 0

1 

یب موقتی که زمان اقامت ثیمار جراحت و آس

دهید ییا مراقبیت    ثیمارستان را افزایش می در

 کندایجاب می ثیشتری را

1 
جراحت و آسیب موقتی که نیاز ثه میداخالت  

 و اقدامات درمانی دارد

6 
یمار، تنهیا نییاز ثیه    ثدون آسیب و صدمه ثه ث

 پایش ثیمار

 Severity: جدول رتبه ثندی شاخط شدت اثر خطا 1جدول
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    RPN حاسبه مقدار عدد اولویت ریسک یام
 = RPN» ولثا استفاده از مقادیر جداول ثاال و ثا استفاده از فرم

S×O×D»     دد اولوییت ریسیک   در این قسیمت ثیه محاسیبه عی
( قاثیل رویئییت اسییت.  1. نتیایج حاصییله در جییدول ) ه شییدپرداختی 

تعدادی از این ریسک ها در است، همانیونه در شکل قاثل روئیت 
ثود، جیزء ریسیک هیای ضیعیف شیناخته       11ثازه عددی کمتر از 

. ریسک هایی شد، لذا از ثررسی آنها در مرحله ثعد صرف نظرندشد
تیا   01جیزء ریسیک هیای متوسیط و     01تا 11ثا عدد اولویت ثین 

که ثاید ثه آنها توجیه   ندجزء ریسک های پر خطر شناخته شد611
و ثا استفاده  ندعنوان ورودی مرحله ثعد منظور شده ثو د نوشویژه 

 .پرداخته شداز روش تحلیل سلسله مراتبی ثه رتبه ثندی آنها 

 

 سواالت ردیف
عدد اولویت 
 ریسک یا
RPN 

6 

آیا سیستم روشنایی در محوطه 
وشنایی تخلیه و ثارگیری حداقل ر

) لوک (  651استاندارد  
لوک  را تامین  111 پیشنهادیو

 می کند؟

11.30094 

1 
آیا ساختمان جاییاه ثا دیوارهای 
مقاوم در ثراثر آتش ساخته شده 

 است؟
17.82602 

1 
آیا روشنایی محل تخلیه از نوع 
شده  ضد انفجار انتخاب و نصب

 است؟
31.19152 

0 

آیا محل تخلیه ثه وسیله ثتن 
مسلح ایزوله شده و ثدون درز 
وچاله ثوده وعاری از آلودگی می 

 ثاشد؟

23.38836 

5 

آیا حریم کاثل های ثرق فشار 
قوی ثا توجه ثه مقدار ولتاژ و 
رطوثت هوا ثر اساس استاندارد 
اداره ثرق منطقه ای رعایت شده 

 است؟

12.54767 

1 
احداقل ضخامت خاک ثاالی آی

سانتی متر می  11مخازن ثاید 
 ثاشد؟

13.93195 

1 
آیا کلیه تلمبه ها، مخازن، 
روشنایی اطراف، سایبان محل 

11.66516 

تخلیه نفتکش، تاثلو ثرق در 
جاییاه ها  ثه سیستم ارتینگ 

 مجهز می ثاشند؟

1 

آیا حداکثر مقدار مقاومت سیستم 

 Earthارت در چاه ارت 

poleاهم می ثاشد؟ 5عبیه شده ت 
13.68511 

1 

آیا حضور و نظارت مستمر در 
محل در طول مدت عملیات و 
آمادگی ثکارگیری لوازم اطفاء 

 حریط است؟

26.30597 

61 

آیا تناسب فیوزها و رله های 
حفاظتی ثا مصرف دستیاه ها و 
تجهیزات رعایت شده است؟ 
وایاکلیه فیوزهای تاثلو ثرق 

 استاندارد ثوده؟

19.33182 

66 
ثر روی  LG/TGآیا سیستم 

 مخازن نصب شده است؟
27.66324 

61 
 01آیا لوله پر کن مخازن تا فاصله 

اینچ( کف   65سانتی متری )
 مخزن ادامه دارد؟

13.46346 

61 
آیا ثه منظور گرمایش از ثه 

کارگیری وسایل گرمایشی ثا شعله 
 ثاز ممانعت ثه عمل می آید؟

17.68108 

60 

ثه منظور جلوگیری از خوردگی آیا 
و ثروز نشتی، مسیر عبور لوله ها ثا 
استفاده از ماسه ثادی  ثه طور 
 دقیط ایزوالسیون شد ه اند؟

17.3124 

65 

آیا حداقل فاصله جاییاه 
)ورودی/خروجی( تا شعله ثاز و 

متر رعایت  61انبار مواد آتش گیر 
 شده است؟

8.564509 

61 
ورودی آیا فاصله محل تخلیه از 

ساختمان های اداری ثایستی 
 متر ثاشد؟5/6حداقل

12.25555 

61 
ماه یک  1آیا کلیه ارت جاییاه هر 

 ثار آزمایش و کنترل گردد؟
8.882572 

61 
آیا کف کل محوطه جاییاه 
 ثایستی ثتن مسلح ثاشد؟

29.68223 

 12.35602طرح کهاب  stage6آیا اجرای 61
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در جاییاه ) ثه منظور جلوگیری از 
 ارات ثنزین (دارد؟انتشار ثخ

11 
ایا  سایبان ثر روی محل 
نیهداری شیلنیهای تخلیه 
 نفتکش ها  را دارد؟

15.39227 

16 

آیا نصب تاثلوهای حاوی 
هشدارهای زیست محیطی 
ثمنظور جلوگیری از ریخت وپاش 

 فراورده دارد؟

11.18376 

11 

آیا ثه نوع فرآورده  از جمله ثنزین 
ل مناسب و گازوییل و اتصا

شیلنیهای ارتباطی تخلیه 
 نفتکش توجه میشود؟

20.67657 

 

  رتبه بندی ریسک های زنجیره تامین 

 گام اول: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

 ریسک هایی که از مرحلیه قبیل وارد شیدند،   در گام نخست وزن 
ثرای این کار نیاز اسیت کیه معیارهیا ثیه صیورت       .شد  مشخط

تصمیم گیرنیده   ززوجی این معیارها ا. ترجیح شوندزوجی مقایسه 
. ایین  شید  ماتری  مقایسه زوجی تشیکیل  در نهایت سوال شد و

، مییزان اهمییت هیر    اسیت  Nدر  Nماتری  که یک میاتری   
شاخط نسبت ثه دییری را مشخط میی کنید. ایین اهمییت از     
 خبرگان تحقیط سوال و در پایان از آن ها میانیین هندسی گرفته

ریسک ایمنی و محییط زیسیتی در فراینید     . ثرای سهولت کارشد
تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ ثنزین را ثا عالمیت اختصیاری   

 ( آورده شده است:5که در جدول )کرد می توان ثیان 

 
 : شاخط ها و نماد های تحقیط5جدول

 نماد سواالت ردیف

6 

آیا سیستم روشنایی در محوطه تخلییه و  
د  ثییارگیری حییداقل روشیینایی اسییتاندار  

لیوک    111) لوک (  و پیشنهادی 651
 را تامین می کند؟

A1 

1 
آیا ساختمان جاییاه ثا دیوارهیای مقیاوم   

 در ثراثر آتش ساخته شده است؟
A2 

1 
آیا روشینایی محیل تخلییه از نیوع ضید      

 انفجار انتخاب و نصب شده است؟
A3 

 A4آیا محل تخلیه ثیه وسییله ثیتن مسیلح      0

ثییوده ایزولییه شییده و ثییدون درز وچالییه 
 وعاری از آلودگی می ثاشد؟

5 

آیا حریم کاثل های ثرق فشیار قیوی ثیا    
توجه ثه مقدار ولتیاژ و رطوثیت هیوا ثیر     
اسیاس اسیتاندارد اداره ثیرق منطقیه ای     

 رعایت شده است؟

A5 

1 
آیاحداقل ضخامت خاک ثیاالی مخیازن   

 سانتی متر می ثاشد؟ 11ثاید 
A6 

1 

ی آیا کلییه تلمبیه هیا، مخیازن، روشینای     
اطراف، سایبان محیل تخلییه نفیتکش،    
تیاثلو ثییرق در جاییییاه هییا  ثییه سیسییتم  

 ارتینگ مجهز می ثاشند؟

A7 

1 
آیا حداکثر مقدار مقاومت سیستم ارت در 

 5تعبییه شیده   Earth poleچیاه ارت  
 اهم می ثاشد؟

A8 

1 
آیا حضور و نظارت مسیتمر در محیل در   
طول مدت عملیات و آمادگی ثکیارگیری  

 ء حریط است؟لوازم اطفا
A9 

61 

آیا تناسب فیوزها و رله های حفاظتی ثیا  
مصرف دستیاه ها و تجهییزات رعاییت   
شده است؟ وایاکلیه فیوزهای تاثلو ثیرق  

 استاندارد ثوده؟

A10 

66 
ثیر روی مخیازن    LG/TGآییا سیسیتم   

 نصب شده است؟
A11 

61 
 01آیا لوله پیر کین مخیازن تیا فاصیله      

خیزن  ایینچ( کیف م    65سانتی متیری ) 
 ادامه دارد؟

A12 

61 
آیا ثه منظور گرمیایش از ثیه کیارگیری    
وسایل گرمایشی ثا شعله ثاز ممانعت ثیه  

 عمل می آید؟
A13 

60 

آیا ثیه منظیور جلیوگیری از خیوردگی و     
ثروز نشتی، مسیر عبور لوله ها ثا استفاده 
از ماسه ثادی  ثه طور دقیط ایزوالسیون 

 شد ه اند؟

A14 

65 
ه جاییییییاه آیییییا حییییداقل فاصییییل  

)ورودی/خروجی( تا شعله ثاز و انبار مواد 
 متر رعایت شده است؟ 61آتش گیر 

A15 

61 
آییییا فاصیییله محیییل تخلییییه از ورودی 
سییییاختمان هییییای اداری ثایسییییتی   

A16 



8871-8813، صفحه 8931فصل بهار ، اول، شماره چهارممطالعات علوم محیط زیست، دوره   

6611 

  

 متر ثاشد؟5/6حداقل

61 
میاه ییک ثیار     1آیا کلیه ارت جاییاه هر 
 آزمایش و کنترل گردد؟

A17 

61 
یستی ثیتن  آیا کف کل محوطه جاییاه ثا

 مسلح ثاشد؟
A18 

61 
طییرح کهییاب در   stage6آیییا اجییرای 

جاییاه ) ثه منظیور جلیوگیری از انتشیار    
 ثخارات ثنزین (دارد؟

A19 

11 
ایییا  سییایبان ثییر روی محییل نیهییداری 
 شیلنیهای تخلیه نفتکش ها  را دارد؟

A20 

16 
آیا نصیب تاثلوهیای حیاوی هشیدارهای     
زیسییت محیطییی ثمنظییور جلییوگیری از 

A21 

 ت وپاش فراورده دارد؟ریخ

11 
آیا ثه نیوع فیرآورده  از جملیه ثنیزین و     
گازوییییل و اتصییال مناسییب شیییلنیهای 
 ارتباطی تخلیه نفتکش توجه میشود؟

A22 

 می ثاشد 5ماتری  مقایسات زوجی ثه صورت جدول 

 گام دوم: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی نرمال شده
تشیکیل شید در مرحلیه    در این گام ماتری  های مقایسات زوجی 

 ش تقریبیی مجمیوع سیطری، نرمیال سیازی     قبل ثا استفاده از رو

 .گردیدند

ریسک هاای  گام سوم: تعیین امتیاز نهایی )اولویت( 

  زنجیره تامین

 هیر  نهیایی  امتییاز  مزثیور،  اهمیت ضرایب تلفیط از مرحله این در
 کیه  مراتبی سلسله ترکیب اصل از کار این ثرای شد. تعیین گزینه
 در ها قضاوت همه گرفتن نظر در ثا «اولویت ثردار» یک ثه نجرم

 ریسیک  اولوییت  .شد استفاده شده، مراتبی سلسله سطوح تمامی
 در نفتیی  هیای  فیرآورده  تخلیه فرایند در زیستی محیط و ایمنی
 است: زیر صورت ثه ثنزین پمپ

 
 تعیین امتیاز نهایی:1 جدول

 معیار وزن رتبه

22 0.01134 A1 

21 0.014383 A2 

17 0.017055 A3 

20 0.025382 A4 

18 0.017451 A5 

15 0.016737 A6 

13 0.025488 A7 

19 0.021756 A8 

16 0.031153 A9 

11 0.024714 A10 

14 0.049055 A11 

9 0.025916 A12 

7 0.055834 A13 

8 0.032075 A14 

12 0.042287 A15 

6 0.033088 A16 

10 0.050706 A17 

4 0.109662 A18 

2 0.07483 A19 

5 0.127573 A20 

1 0.078762 A21 

3 0.114752 A22 

 
 

 نتایج -9

نصب تاثلوهای حیاوی  ثا توجه ثه نتایج حاصله ریسک مرثوط ثه 

هشدارهای زیست محیطی ثه منظور جلوگیری از ریخیت وپیاش   

فرآورده، ثه عنوان مهم ترین ریسک شناسایی شد. دلیل آن ایین  

د که هر گونه ثی دقتی و کوتاهی در رعایت نظم و نظافیت  امر ثو

محیط موجب ثه ثار آمدن خسارات سنیین جانی و مالی می شید  

و هر گونیه آلیودگی و ریخیت و پیاش در محییط پمیپ ثنیزین،        

خصوصا جاری شدن مواد در کف پمپ ثنزین موجب لغزنیدگی و  

 وارد آمدن خسارت ثیه کارکنیان، راننیده و مشیتریان ی شیود .     

طرح کهاب در جایییاه ) ثیه منظیور جلیوگیری از     stage6اجرای

. انتشار ثخارات ثنزین ( ثه عنیوان اولوییت دوم شناسیایی گردیید    

جویی اقتصادی در مصرف سوخت  طرحی ثرای صرفه طرح کهاب

است. کهیاب سیرنام    گذاری شده محیطی پایه  که ثا اهداف زیست

است. هیدف   ثنزینکاهش، هدایت، انتقال و ثازیافت ثخار  عبارت
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اصلی این طرح کاهش از دسیت رفیتن ثخیار ثنیزین در مراحیل      

شرکت ملیی پخیش    اکنون ثه دست  گیری و هم مختلف سوخت

موتور ترکیبیی از   ثنزین. در حال اجراست های نفتی ایران فرآورده

هیا   تیکها و آروما ، اولفینها پارافین اعم از نفتی های هیدروکرثن

ثوده و عناصیری ماننید ثوتیان و پنتیان موجیود در آن اساسیاً در       

ثاشیند. مجمیوع شیرایط فیوق      شرایط محیطی ثه صورت گاز می

آورد که ثه عنیوان   را ثه وجود می« تبخیر ثنزین»ای ثه نام  پدیده

لذا توجه ثه این عامیل ثیه    .گردد یک منبع آالینده مهم تلقی می

توجه ثیه اتصیال مناسیب     شده است.عنوان دومین عامل شناخته 

عنوان سومین عامیل تعیین   ه شیلنیهای ارتباطی تخلیه نفتکش ث

شد. ثدیهی است که این عامیل موجیب تیامین امنییت راننیده و      

کف کل محوطه ثایستی ثیتن مسیلح ثاشید ثیه      جاییاه می شود.

عنوان چهارمین عامیل تعییین شید، زییرا وزن ماشیین نفیتکش       

اولوییت   کستیی ثاع  خطر می شیود. سنیین است و هرگونه ش

پنجم مرثوط ثه سایبان ثیر روی محیل نیهیداری شیلنگ هیای      

تخلیه نفتکش است، چون ثه مرور زمیان تیاثش مسیتقیم آفتیاب     

ششیمین   ثاع  پوسیدگی و از ثین رفیتن شیلنگ هیا میی شیود.     

متری محلیه تخلییه از ورودی    5/6اولویتی که تعیین شد، فاصله 

اطر اینکه  فرایند تخلیه یک فراینید پیر   ساختمان اداری است ثخ

خطری است هرچه فاصله از مکان های اداری و پر رفیت و آمید   

هفتمیین عامیل    دورتر ثاشد آسیب کمتری ثه کارکنان میی زنید.  

پمیپ ثنیزین محیل     مرثوط ثه گرمایش ثیا شیعله رو ثیاز اسیت،    

خطرناک و مشتعلی است چون فرآورده های نفتی از جمله ثنزیین 

ل ثا جرقه ای وارد واکنش می شیوند در نتیجیه انفجیار و    و گازیی

اولوییت هشیتم    پ  اکیدا ممنوع است. آتش سوزی رخ می دهد،

مرثوط ثه مسیر لوله هاست که ثا استفاده از ماسه ثادی ثیه طیور   

منظور جلیوگیری از خیوردگی و    ثه دقیط ایزوالسیون شده ثاشند،

، لولیه پیر کین    اولویت نهیم مرثیوط ثیه     پوسیدگی وثروز نشتی.

سانتی متری کف مخیزن ثایید ادامیه داشیته     06مخازن تا فاصله 

دهمیین عامیل مرثیوط ثیه ارت      ثاشد،زیرا ایجاد خطر میی کنید.  

ثار ثاید آزمایش شود ثه دلبل اینکه  ماه یک1جاییاه است که هر 

اهیم  6از سالم ثودن آن اطمینان حاصل شود و اهیم هرچیه زییر    

حتی قسمت تخلیه ثایید زییر    است،و مقاومتش ثیشتر  ثاشد ثهتر

خطیر   ثیرق و..  ثاشد موقیع رعید  1یک ثاشد هرچه ثاالتر وثاالی 

 ایجاد می کند.

قرار گرفته  11سایر عوامل ثه ترتیب جدول در رتبه های یازده تا 
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 تیجه گیرین -4

 محییط  و ایمنیی  ریسیک  اصلی در این پیژوهش ارزییاثی   هدف

 ثیه  ثنیزین  پمیپ  در نفتیی  یها فرآورده تخلیه فرایند در زیستی

 آن اجرای  مراحل .ثود  شهر شاهین شهرستاندر  FMEAروش

 فرایند که ثرشمرد صورتاین  ثه توان می راشده  حاصل نتایج و

 است، محیطی زیست و ایمنی خطر پر فعالیت یک سوخت تخلیه

آتیش   وقوع از پیشییری منظور ثه که کنترلی اقدامات از ثسیاری

 هیای  آسییب  کیاهش  ثه منجر گردد، می اظلح انفجار و سوزی

همیانطور کیه در نتیایج     .شید  خواهید  نییز  زیست محیط ثه وارده

نصیب تاثلوهیای حیاوی    ریسیک مرثیوط ثیه     مشاهده نموده ایید 

هشدارهای زیست محیطی ثه منظور جلوگیری از ریخیت وپیاش   

که رعاییت  فرآورده، ثه عنوان مهم تیرین ریسیک شناسیایی شید    

یله فرآورده خطرات جیانی و میالی فراوانیی    نکردن انها هنیام تخ

.کنییید هیییم ثیییه انسیییان هیییم محییییط زیسیییت وارد میییی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%86
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