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  دهيچک
 يقيه تلفي عسلوة منطق.ج فارس واقع استي خلةيدرحاش ران وي اي مرکزةين ناحيرت يدر جنوب) هي عسلوةمنطق( پارسي انرژيصادژه اقتيمنطقه و
ن يع مختلف در اي از صنايبردار ل بهرهيدل  بهواست  يمي و پتروشيشگاهيع پااليساز صنا و  ساختيها تي و سايشگاهيع پاالي صناياز تعداد

سک ي ريساز هي شب.ت استيز اهمي حا،ر قرار دهدي منطقه را تحت تأثتواند ي عمده که مهايسک خطرير يبند  طبقهمنطقه، لزوم شناخت و
 عمده در هاي خطريي شده که با شناساين مقاله سعي در ا.شود يسک محسوب مي ريابيها در مکاندار کردن و ارز ن روشيتر ي از کاربرديکي

که  يطور  به.سک انجام شودي ريبند تبه مناسب، ريها ن بازهيي و تعيمک ةميسک ني رةده ازروش محاسباستفا  منطقه ويها ي از کاربريتعداد
 شبيه GIS و توسط نرم افزار ن شدهيي تع،يکم ةمي، به صورت نيهر کاربر  درسوزي، نشت گاز، گازهاي سمي و انفجار حوادث آتشسک ير

 يژه، وزن نسبيبردار و  کي و استفاده از روش تکنها سکي ريدو به سه دوي مقاسله مراتبي؛سلل ي تحل فرايند است، سپس با استفاده ازسازي شده
 هر ي است با اثر دادن وزن نسبيها در هر کاربر سکي رةي که حاصل انباشت کليسک کلي رهمچنين.  شده استمحاسبه مختلف يها سکير
 يکم مهيسک ني ريابين مقاله نشان داد که ارزيج اينتا . شده استيساز هي شبGISن شده و توسط نرم افزار يي تع،سکيسک در عدد رير
 .ا سازديرانه مهيشگيز و پيآم اطي احتيزير  برنامهيط را براينه، شراي بهيتواند به عنوان حالت يسک، ميل ريب تعديسک با استفاده از ضراير

ت و يريسک به مدي ريبند  رتبهيها اس با نقشهي هم مقيها قشهها و استفاده از ن سکي ريبند توانند با توجه به رتبه يران مين مديهمچن
  .ت بپردازندي در هر ساي و اصالحي اقدامات کنترليبند تياولو

  
  واژهديکل

  رتبه بندي ريسك ‐ژهيک بردار ويتکن ‐يل سلسله مراتبيحل ت‐ صنعتي عسلويهةمنطق ‐سکيرارزيابي 
  

  سرآغاز

به بروز فجايع انساني و بروز حوادث در فرايندهاي شيميايي كه 
ن را بر آن داشته كه براي برآورد فركانس اانجامد متخصص محيطي مي
گرا از جمله ارزيابي  هاي احتمال گونه حوادث به رهيافت و پيامد اين

 مواردي وجود دارد كه مديريت نياز به نيهمچن .ريسك روي آورند
رد كه در  يا چند گزينه دا،گيري براي انتخاب از ميان دو تصميم
گونه موارد نيز ارزيابي ريسك به عنوان روشي براي تسهيل روند  اين

 استفاده ة سابقيبررس ).۱۳۸۴ ،الهياري(شود  استفاده ميگيري  تصميم
نشان  سکي ريابيدر ارز) AHP(۱يمراتب ل سلسلهياز روش تحل

 يابي ارزيبراگر يد يها م با روشا توأي ،يين روش بتنهايدهد که ا يم

ل و ين .درموارد مختلف مورد استفاده قرار گرفته استسک ير
 و ي اصليها يگذار هي سرماي محل مناسب براةهمکارانش در مطالع

استفاده  يياي اطالعات جغرافةسامانرا با استفاده از AHP  روش،کالن
 يارهايستم خبره، معين مطالعه ابتدا با استفاده از سيدر ا.اند كرده

بودن   مناسبي برايياي و جغرافيتسيز طي، محيکيزيمناسب ف
 يبند  به رتبهيل سلسله مراتبي و تحلشدهن ييتع مورد نظر يها مکان
ن ي درنظر گرفته شده پرداخته و بهتريها مشخصهاساس  ها بر تيسا

 ,.Neil, et al(کرده است  مشخص يگذار هي سرمايمکان را برا

 با يت صنعيها تيسک در ساي ريابي ارزةن مطالعيهمچن ).2004
ع ي سريابي ارزي براي به عنوان ابزاراي رايانهاستفاده از روش خودکار 
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 نشان )TORAP(۲يميع پتروشيشگاه نفت و صنايسک در پاالير
 از جمله آتش ي حوادثيابي ارزيتواند برا ين روش ميدهد که ا يم

شگاه ي مختلف پاالي از واحدهاي ناشي، انفجار و انتشار مواد سميسوز
سازد  ي کاربر را قادر م،TORAPاستفاده از  .رديده قرار گمورد استفا

 ينيب شي را پآثارت و شدت ي متمرکز شده و ماهيکه بر حوادث احتمال
   ).Khan & Abbasi, 2000( کند

سک ي ريابي انجام ارزيس براي در سوئيعيدر مطالعات حوادث طب
  شدت با استفاده ازيساز ده، نقشهي پديساز  نقشهةاز سه مرحل

 . استفاده شده استها خطريساز  خبره و نقشهيها ستمي سيساز مدل
 تياساس حساس ز بري آبخة حوزيبند مين روش، تقسيبا استفاده از ا

 يبرا يا ژهيو يکيژ لو فو ژئومر يراهنما شده، انجام يآب شيفرسا به نسبت
 از همزمان  طور  به نيهمچن و آمد دست هب زيآبخ اسيمق در يساز نقشه

 استفاده يقيصورت تلف به کيرکارتوگرافيغ و گيکارتوگراف يها داده
ن ين روش به تدوياند با استفاده از ا شده است و محققان توانسته

 ,.Theler, et al(بپردازند زيآبخ اسيدر مق دهنده هشدار يها كار راه

2006.(   

ت آلوده يسک ساي ريابي با استفاده از ارز کهيگريق ديدر تحق
ن يا  انجام شده ،يا مرحله  و چنديکرد چند جزئيق روي طر ازيميپتروش
 يساز هيسک و شبي ريابي از ارز که استفادهجه حاصل شده استينت
ت يري مدي برايريگ مي کمک به تصمي براي منطقيها حل تواند راه يم

   ).Chen, et al., 2000(جاد کندي ا آلوده يها تيو کاهش سا

 روش ارزيابي ريسك در ۷۰ در حال حاضر بيش از يکل طور به
 گيرند  كيفي و كمي جاي ميةدر دو دستکه جهان وجود دارد 

)Mathews, et al., 1997(. هاي كيفي در مدت زمان كمتري  روش
هاي كمي از دقت كمتري   اما نسبت به روش،رسند به انجام مي
سازي تعدادي از  در اين مقاله كه هدف از آن شبيه .برخوردارند
ريسك كلي ناشي از مجموع  عسلويه و تعيين ة مده منطقهاي ع ريسك

كمي استفاده شده است  از روش ارزيابي ريسك نيمه ،ستها آن ريسك
 تحقيق اين بوده است كه روش نيمه كمي ارزيابي ريسك با ةو فرضي
 مديريت ريسك را ،هاي كمي و كيفي خصوصيات روشمندي از  بهره

بااليي برخوردار است آسانتر سك  رينيروي عسلويه كه از ةدر منطق
  .سازد 

 هاي شدن در تحليل  اين روش بدون درگيرشود بيني مي پيش
كاري و   وضعيت نسبي ايمني را در مناطق مختلف آماري پيچيده، 

گذاري اقدامات   منطقه نشان دهد تا براساس آن اولويتهاي هكارخان
   .اصالحي و كنترلي انجام شود

   مورد مطالعهةمنطق

اي  منطقه عنوان در جنوب شرق استان بوشهر به  عسلويهةمنطق
اي ميدان گازي   مرحلهةسيسات خشكي و توسعأساحلي براي ايجاد ت

گازي پارس جنوبي   گازي ميدانةذخير.جنوبي انتخاب شده است پارس
 ميليارد بشكه ميعانات گازي ۱۸ تريليون مترمكعب گاز به همراه ۱۴

گاز  دنيا و نزديك به نيمي از ذخاير  درصد از كل گاز۹است كه حدود 
 ةت منطقيبا توجه به اهم ).۱۳۸۵ ،ينيام( شود يکشور را شامل م

 آن در اقتصاد ي صنعتيها  پروژهيه و ارزش اقتصادي عسلويصنعت
ن منطقه، لزوم ي وقوع بحران در ايالملل ني بيامدهايز پيکشور و ن

 بروز باعثند توان اي كه مي هاي عمده بندي ريسك شناخت و طبقه
  .رسد نظر مي ه ضروري ب،دشونبحران در سطح منطقه 

  روش تحقيق
 واحدهاي موجود در   گزارشةدر اين تحقيق ابتدا با مطالع

HSE3ة منطقةکنند سازمان اداره( انرژي پارسة سازمان منطقه ويژ 
ها و  کاربري عمده موجود در هايخطر با منطقه و آشنايي ،)عسلويه

 ةهاي عمد سازي ريسک د، سپس در شبيهشسطح منطقه حاصل 
 استفاده شد كه به اين فهرست عسلويه از روش نظرخواهي و ةمنطق

 مورد پرسش مشخصهستي تهيه شد و عوامل دخيل در هر فهرمنظور 
ضرايب  ها،  آماري دادهتجزيه و تحليلقرار گرفت، سپس با 

ي ها کمي ريسک کاربري هاي ريسک تعيين و ارزيابي نيمه مشخصه
هاي مورد مطالعه همين منظور ابتدا معيار به. ي منطقه انجام شدصنعت

دنبال آن و بر اساس تحليل سلسله مراتبي، معيارها  شناسايي شد و به
دو به دو با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفتند و وزن نسبي هر يک از 

سپس با استفاده . دست آمد بردار ويژه به معيارها بر اساس روش تکنيک
هاي مربوط به  سازي بر روي داده  شبيهArcGISافزار  ز نرما

 عسلويه صورت پذيرفت و با اثر دادن ضريب ةهاي منطق کاربري
.  مقدار ريسک تعيين شد،ها در عدد ريسک اولويت هر يک از ريسک

 انجام و SPSSآماري   هاي ريسک در نرم افزار در نهايت تعيين بازه
  .ورت گرفتبندي ريسک در سه دسته ص طبقه

  تقسيم بندي کاربري اراضي در ارزيابي ريسک
کننده، ابتدا منطقه به  دي تهدحوادثک از يسک هر ين ريي تعيبرا
ر ي زيداگانه صنعت جيها تي از ساشكل موجود متيها يکاربر
  :) ۱۳۸۴ ، پارس جنوبية ويژةمنطق(  شديبند ميتقس
   ،شگاه گازيپاال •
 ، گوگرد در شمال اتوبانيدپو •
  ، گوگرد اسکله پارسانبار •
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 ،شگاهيخطوط لوله انتقال گاز به پاال •
 ،خطوط لوله انتقال گاز به داخل کشور •
 ،ي ساخت و ساز عمرانيها تيسا •
 ،ي نصب و راه اندازيها تيسا •
  ،يعانات گازيش ميمايمرکز پ •
 ،ي خط لوله به خشکيورود)  منطقهيجنوب(داالن •
 ،ايخط لوله داخل در •
 .يت گازعاناي شناور صادرات ميگو •

  ه يعسلو ةمنطق ةکنند ديتهد حوادث سکير كمي  ةنيم يابيارز

 پاسودا و با در نظر گرفتن يمه کميسک ني رةبا استفاده از معادل
سک ي عدد ر،ي سطح آمادگ ويريب پذي احتمال وقوع، آسمشخصهسه 
 با ؛هي هر ناحي براهاک از خطري حاصل از هر يسک کليرن و ييتع

  .)Applegate,2004( ن شدييگر تعيکديدر ن عوامل يضرب کردن ا
سک يکننده ر نييعوامل تع ، يادشدهكمي نيمهبراساس معادله ريسك 

  : به شرح زيرند) TR (يکل
  ،P ةكنند  تهديدة حادثاحتمال وقوع •
 ،v ة سيستم در مقابل حادثيريب پذيآس •
 .Pr  سيستميآمادگ •

Pr/VPTR ×=  
 ت و حادثةيارتباط نوع فعال " از جملهييها مشخصههمچنين 

حتمال وقوع در ن ايي درتع"عت خطر از نظر امکان وقوعيطب" و "ياحتمال
 به  يادشدهيها مشخصهاحتمال وقوع بر اساس  .شوند ينظر گرفته م

 در تقسيم احتمال وقوع کم، احتمال وقوع متوسط و احتمال وقوع باال

ن يي که در تع نيزييهاپارامتر .شود مي يم بندي تقسدامنه از صفر تا يك
  :شوند عبارتند از  ي در نظر گرفته ميريب پذي آسشدت

   ،يب به سالمت فردي وآسيد جانيتهد ‐ •
  ،يخسارت مال ‐ •
 ،ي سازيامکان مقابله و خنث ‐ •
 .ي عاديها تياختالل در فعال ‐ •

ا ي ،کي که هر يري و تأثها مشخصهاين  بر اساس يريپذ بيآسكه 
ب ياد، آسي زيلي خيريب پذيدارد، به آس يريب پذيسآمجموع آنها بر

 يريب پذي کم و آسيريب پذي متوسط، آسيريب پذياد، آسي زيريپذ
 در ين سطح آمادگيي در تع زير نيزيها مشخصه .شود يم ميز تقسيناچ

  :شوند ينظر گرفته م
   مقابلهةبرنام ‐ •
 آموزش ‐ •
 نيتمر ‐ •
 ها و نظريابيارز ‐ •
 اقدامات کاهش خطر ‐ •

 کم، ي آمادگ ذکرشده به سه سطحيها مشخصهاس س بر ايآمادگ
  . شده استيبند اد درجهي زي متوسط، آمادگيآمادگ

هاي مؤثر بر  مشخصهشد که براي تعيين  شوندگان خواسته از پرسش
را )۱( شمارة ويژه انرژي پارس جدولةهاي منطق ريسک در کاربري

  .ندكنتکميل 

  سکي ريها مشخصهن يي تع):۱(شمارةول جد
يکاربر يريب پذيآس احتمال وقوع  يآمادگ   

  ٣٣/٠کم 
  ١اديز٦٧/٠متوسط

  ٤اديز ٣ متوسط٢ کم١زيناچ
٥اد ي زيليخ  

١اديز ٦٧/٠متوسط ٣٣/٠کم  
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 شناور و يگو
  يعانات گازيم

           

            
            

 ٥٥                                .......هاي صنعتي منطقة عسلويه با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ارزيابي ريسک سايت



  ) AHP(يراتبل سلسله ميتحل
ن بار توسط ي اوليبرا) AHP(يل سلسله مراتبيک تحليتکن

ک براساس ين تکنيا. دش مطرح ۱۹۸۰ در سال يتوماس ال ساعت
 مختلف را يوهاي سناري بنا نهاده شده و امکان بررسي زوجةسيمقا

 يل سلسله مراتبيروش تحل). ۱۳۸۱پور،  يقدس( دهد يران ميبه مد
سه يل و مقاي دخيارهاي معةين کلبا درنظر گرفتن اثر همزما

 روابط  ازاستفادهها پرداخته و با  نهي گزيبند تيازات آنها، به اولويامت
 ).۱۳۸۳گران، يصادقپور و د (كند ين مييمطلوب را تعة نيمربوط گز

شود و  ي مسئله بررسي ميک ابتدا ساختار سلسله مراتبين تکنيدر ا
 مورد مطالعه؛ يها ارها و شاخصين معي زوجي بةسيسپس با مقا
توجه  با سپس. شود ين مييها تع ک از آن شاخصي هر يوزن نسب

 مورد مطالعه ياه ک از نمونهي هر آمده ارزش دست به يها وزن به
  زماني كاربرد دارد كهي گروهAHPک يد، تکنگرد يمحاسبه م

 يها  قضاوت از استفاده با مسائل ةدربار يريگ ميتصم ممكن است
در .  درست نباشديسات زوجيس مقايل ماتري تشکک فرد دريفقط 

نجا يدر ا(  مورد نظريها  عاملي برايس زوجين روش ابتدا ماتريا
سک يسک نشت گاز، ريسک انفجار، ري، ريسک آتش سوزير

 در  نفر۱۵( مورد نظر  آماريةافراد نمونو با نظر ) ي سميگازها
 نفر ۴۵ از كل ميانگين سطوح مختلف ماهر؛نيمه ماهر و غيرماهر

ن روش ي در ا.شود يل ميتشک) هاي كاري  نوبت ةشاغل با محاسب
 ،دكرن ييتوان وزن تع ي پرسش ممورد افراد هاي نظريبرا
ران و افراد يافته به مديل وزن اختصاص امثبراي که  يطور به

ن منظور از ي به ا.شود ي وارد ميشتري با وزن بيصاحب نظر اصل
ها  مشخصه ي زوجةسيس مقاي ماترن اعداديي در تعين هندسيانگيم
  .شود ياستفاده م) خطرهاسک ينجا ريدر ا(
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 AHPسک ها در ي ريسه زوجيس مقاي ماتر)۲(ةجدول شمار
 .دهد يرا نشان م
 AHPها در  سکي ري زوجةسيس مقاي ماتر):۲(  شمارةجدول

ــر سک ي
 يگازها
  يسم

سک ير
  انفجار

سک ير
  نشت گاز

سک ير
  يآتش سوز

  

A14=3  A13=3  A12=4  A11=1 آتش سکير  
  يسوز 

A24=5  A23=7  A22=1  A21=0.25  سک نشت گازير  
A34=5  A33=1  A32=0.1

4  
A31=0.33  سک انفجارير  

A44=1  A43=0.2  A42=0.2  A41=0.5  يسم يگازها سکير  
 

  هاي موجود ارزيابي وزن ريسک

هاي موجود  اخصش نسبي اهميت دانستن و شناخت براي هايي تکنيک
 اهميت و شده) نرماليزه( واحد با برابر آنها مجموع که طوري به دارد، وجود

 براي ها شاخص بقيه به نسبت را شاخص هر ارجحيت ةدرج نسبي

 در اين زمينه چهار روش براي .سنجد مي مورد نظر ة در زمين گيري تصميم
  ).۱۳۸۵ ,راصغرپو(گيري وجود دارد ها در تصميم ارزيابي اوزان شاخص

  روش آنتروپي  ‐۱
  روش لينمپ  ‐۲
   روش کمترين مجذورات وزين شده ‐۳
   تکنيک بردار ويژه ‐۴

براي . بردار ويژه استفاده شده است در اين تحقيق از روش تکنيک
 که حاوي n×nگيري  ها در ماتريس تصميم آوردن اوزان شاخص دست به

  :دشو گيري است به صورت زير عمل مي اطالعات تصميم
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هاي ريسک به سمت عدد واحد  که براي تمام گزينه  زمانيwمقدار 
 را به wآيد، در اينجا مقدار   وزن نسبي ريسک به دست مي،همگرا شود

  .ايم دهكر محاسبه مربوط معادله تشکيل ةوسيل
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 يسه وزني بدست آمده از مقايي نهاير وزني مقاد)3(شمارة جدول 
  .دهد ي مختلف رانشان ميسك هاي ريبرا

آمده از   جدول مقادير وزني به دست):۳( شمارةجدول

   وزنيةمقايس

  وزن  نوع ريسک

  ريسك آتش سوزي
  ريسك نشت گاز

  ريسك انفجار
  ريسك گازهاي سمي

223/0  
053/0 

570/0 

154/0 

Inconsistency=0.07  
  ها يافته

    عسلويهة انسان ساخت در منطقخطرهاي
 ويژه ة منطقHSE موجود در واحد هاي با توجه به گزارش

 صنعتي حوادث  وهاترين خطر ، عمده)۱۳۸۴(اقتصادي انرژي پارس 

هاي  سايت و پتروشيمي و پااليشگاهي صنايع در که اند حوادثي منطقه
در صنايع پااليشگاههاي . در حال ساخت و ساز امکان وقوع دارند

کار زا و سمي سرو  با مواد آتشبيشترگاز به علت نوع فعاليت که 
سوزي، نشت  کننده؛ انفجار، آتش  تهديديهاترين خطر دارند؛ مهم
انبارداري  ناشي از HSOX و پخش گازهاي H2Sگاز سمي 
  . گوگرد است

گيرد و  هايي که صورت مي همچنين حوادث ناشي از حفاري
ديدن خطوط لوله انتقال گاز به پااليشگاهها که  احتمال صدمه

 از شود، سوزي و نشت گاز تواند منجر به وقوع انفجار، آتش مي

 ةهاي عمد ريسک کلي طور به .ندا كننده تهديد یهاخطر ترين مهم
که در سطح  هايي ها و فعاليت ا توجه به نوع کاربريصنعتي منطقه ب

 که پيامدهاي آنها هاييگيرد و ماهيت خطر منطقه انجام مي
 به صورت ،هاي زيست محيطي و انساني است احتمال وقوع بحران

  .زير شناسايي شده است
  ريسک آتش سوزي 

ت وجود صنايع نفت و گاز ريسک  عسلويه به علةدر منطق
هاي اين منطقه محسوب  ترين ريسك  مهمسوزي يکي از آتش
دقتي   يا بي،سوزي ممکن است در اثر نقص فني آتش. شود مي

  .شود نيروي انساني ايجاد 
  

  ريسک انفجار

انفجار در صنايع و خطوط لوله ممکن است به داليل مختلف از جمله 
  .بروز نقص فني، بازرسي و نظارت ناکافي و خرابکاري بروز کند

  ريسک نشت گاز

 يا در صنايع از ديگر ،هاي انتقال گاز ريسک نشت گاز از لوله
داده  نشان اين ريسک ارزيابي. شود مي منطقه محسوب  اينة عمدخطرهاي

ترين گازهاي سمي گوگرد که در اثر پااليش گاز طبيعي  كه از مهم است
 اين گاز ممکن است در اثر نقص . استH2Sشود گاز سمي  حاصل مي

 که ممکن است با HSOXهمچنين گازهاي . دكن فني در صنايع نشت
وزش باد در مناطقي دپو (طور موقت  وزش باد در مناطقي که گوگرد به

ريسك كلي حاصل از ) ۲( ةجدول شمار . در هوا پخش شوند،)شده است
نيز )  ۴ تا ۱( ةهاي شمار  را به تفكيك نشان داده و نقشههاهريك از خطر

  .دهد هاي مختلف نشان مي ايتها را در س  هريك از ريسكةدرج
  هاي تحقيق يافته: )۴( شمارةجدول

  نشت گاز ريسک  ريسک انفجار  کاربري
  پااليشگاه گاز 

  دپوي گوگرد در شمال اتوبان 
  انبار گوگرد اسكله پارس 

خطوط لوله انتقال گاز به 
  پااليشگاها 

  هاي ساخت و ساز عمراني  سايت
  هاي نصب و راه اندازي  سايت

  ايش ميعانات گازي مركز پيم
ورودي خط ) جنوبي منطقه(داالن

  لوله به خشكي
خطوط لوله گاز خروجي از 

  پااليشگاه به داخل كشور 
  خط لوله داخل دريا 

گوي شناور صادرات ميعانات 
  گازي  

7=2×5×0,67  
  
  
5=3×5×0,33  
  
4=3×4×0,33  

10=3×5×0,67  
5=3×5×0,33  

10=3×5×0,67  
5=3×5×0,33  

10=3×5×0,67  

7=2×5×0,67  
-  
-  
4=3×4×0,33  
-  
-  

10=3×5×0,67  
10=3×5×0,67  
4=3×4×0,33  
5=3×5×0,33  

10=3×5×0,67  

  سمي گازهاي ريسك  سوزي آتش ريسك  كاربري
  پااليشگاه گاز 

  دپوي گوگرد در شمال اتوبان 
  انبار گوگرد اسكله پارس 

خطوط لوله انتقال گاز به 
  پااليشگاهها 

  هاي ساخت و ساز عمراني  سايت
  هاي نصب و راه اندازي  تساي

  مركز پيمايش ميعانات گازي 
ورودي خط ) جنوبي منطقه(داالن

  لوله به خشكي
خطوط لوله گاز خروجي از 

  پااليشگاه به داخل كشور 
  خط لوله داخل دريا 

 شناور صادرات ميعانات گازي  گوي

7=2×5×0,67  
9=3×3×1  

12=3×4×1  
5=3×5×0,33  
2=3×2×0,33  
3=2×3×0,33  

10=3×5×0,33  
5=3×5×0,33  
5=3×5×0,33  
5=3×5×0,33  

10=3×5×0,67  

5=1×5×1  
12=3×3×4×1  
15=3×5×1  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 ٥٧                              .......هاي صنعتي منطقة عسلويه با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ارزيابي ريسک سايت



  
 

                  
سک آتش سوزیي رةنقش: )۴ (ة شمارةنقش                                                            سک گازهای سمیي رةنقش: )۳ (ة شمارةنقش  

  

  تأثير مقدار وزني در ارزيابي ريسک  حاصل ازةتيجن

 و آناليز AHPها و استفاده از آناليز   زوجي ريسکةاز مقايس
بردار ويژه، ضرايب تعديل ريسک    روش تکنيکةوسيل نتايج به

)  ۵(شمارة جدول در ريسک حاصل ازتعديل  نتايج.شود حاصل مي
  .آورده شده است

  ها مقدار تجمعي ريسک در کاربري
 عسلويه در اين تحقيق از جمع ةهاي منطق مقدار تجمعي ريسک درکاربري

سوزي، ريسک نشت گاز، ريسک انفجار و ريسک  هاي آتش ريسک
  .گازهاي سمي حاصل شده است

 شمارة  عسلويه در جدولةهاي منطق مقدار ريسک تجمعي کاربري
   شده استنشان داده )۶(

ت گاز سک نشي رةنقش:)۲ (ة شمارةنقشسک انفجاري رةنقش : )۱ (ة شمارةنقش  
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   جدول تعديل ريسک):۵( شمارةجدول

   جدول رتبه بندي ريسک):۶(شمارةجدول 

  گيري بندي و نتيجه جمع
 عسلويه با در نظر ةهاي منطق در اين مقاله تعيين ريسک سايت

زي، انفجار، نشت گاز سو زا، شامل آتش گرفتن چهار ريسک عمده و بحران
 تکنيک وتحليل   تجزيهو ريسک گازهاي سمي انجام گرفت و با استفاده از

هاي   ريسک و آناليز دادهةکنند هاي تعيين مشخصهروي  بردار ويژه بر
. آمد  دست  حاصل از مصاحبه و پرسشنامه، مقدار عددي ريسک به
هاي  ي، بازههمچنين با آناليز آماري ساده اعداد حاصل براي ريسک کل

د و در ش مشخص SPSSافزار آماري  بندي ريسک در نرم مناسب طبقه
 عسلويه به چهار دسته زير ةهاي منطق بندي ريسک سايت نهايت رتبه

  :بندي شده است طبقه
  ۷/۳ تا ۰ريسک ناچيز •
 ۷ تا ۷/۳ريسک کم •
 ۱۰ تا ۷ريسک متوسط  •
 ) ۱۰بزرگتر از (ريسک زياد   •

 مشخص )۵( ة شمارة ريسك به صورت نقشبندي  هدر نهايت نتايج طبق 
 ريسك ةدن درجكر هاي اين تحقيق با مشخص رسد يافته به نظر مي .شد

كند و  ريزي مديريت ريسك در منطقه كمك مي در هر سايت، به برنامه
و ديگر منتقدان كه معتقدند  Barry Commoner (1997) وجود نظر  با

گيرد و   در نظر نميها را  تفاوت كيفي ريسك،ارزيابي ريسك كمي
 ارزيابي كمي اعتقاد داردكه  )(O’Berin, 2000وجود نظر  همچنين با

كند،  آميز منحرف مي ا از اقدامات پيشگيرانه و احتياط توجه ر،ريسك
 كه ارزيابي نيمه كمي ريسك با استفاده از ضرايب دناعتقاد دارنگارندگان 

ريزي  ايط را براي برنامهتواند به عنوان حالتي بهينه شر تعديل ريسك، مي
  .احتياط آميز و پيشگيرانه مهيا سازد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سک کلیي رةنقش ):۵(نقشة شمارة

  ريسک انفجار  کاربري
ريسک نشت 

  گاز
  پااليشگاه گاز . ۱
  دپوي گوگرد در شمال اتوبان . ۲
   پارس ةانبار گوگرد اسکل. ۳
  خطوط لوله انتقال گاز به پااليشگاه . ۴
  سايت هاي ساخت و ساز عمراني. ۵
  سايت هاي نصب و راه اندازي . ۶
  مرکز پيمايش ميعانات گازي . ۷
خط لوله و ورودي ) جنوبي منطقه(داالن. ۸

  خشکي 
خطوط لوله گاز خروجي از پااليشگاهها به . ۹

  داخل کشور 
  خط لوله داخل دريا. ۱۰
  گوي شناور صادرات ميعانات گازي . ۱۱

۳,۹۹=۷×۰,۵۷۰  
‐  
‐  

۲,۸۵=۵×۰,۵۷۰  
‐  

۲,۲۸=۴×۰,۵۷۰  
۵,۷=۱۰×۰,۵۷۰  
۲,۸۵=۵×۰,۵۷۰  
۵,۷=۱۰×۰,۵۷۰  
۲,۸۵=۵×۰,۵۷۰  
۵,۷=۱۰×۰,۵۷۰  

۰,۳۷۱=۷×۰,۰۵۳  
‐  
‐  

۰,۲۱۲=۴×۰,۰۵۳  
‐  
‐  

۰,۵۳=۱۰×۰,۰۵۳  
۰,۵۳=۱۰×۰,۰۵۳  
۰,۲۱۲=۴×۰,۰۵۳  
۰,۲۶۵=۵×۰,۰۵۳  
۰,۵۳=۱۰×۰,۰۵۳  

  کاربري
  ريسک

  آتش سوزي
ريسک گازهاي 

  سمي
  پااليشگاه گاز . ۱
  دپوي گوگرد در شمال اتوبان . ۲
   پارس ةانبار گوگرد اسکل. ۳
  خطوط لوله انتقال گاز به پااليشگاه . ۴
  ساز عمرانيسايت هاي ساخت و . ۵
  سايت هاي نصب و راه اندازي . ۶
  مرکز پيمايش ميعانات گازي . ۷
ورودي خط لوله و ) جنوبي منطقه(داالن. ۸

  خشکي 
خطوط لوله گاز خروجي از پااليشگاهها به . ۹

  داخل کشور 
  خط لوله داخل دريا. ۱۰
  گوي شناور صادرات ميعانات گازي . ۱۱

۱,۵۶=۷×۰,۲۲۳  
۲,۰۰۷=۹×۰,۲۲۳  
۲,۶۷۶=۱۲×۰,۲۲۳  
۱,۱۱۵=۵×۰,۲۲۳  
۰,۴۴۶=۲×۰,۲۲۳  
۰,۶۶۹=۳×۰,۲۲۳  
۲,۲۳=۱۰×۰,۲۲۳  
۱,۱۱۵=۵×۰,۲۲۳  
۱,۱۱۵=۵×۰,۲۲۳  
۱,۱۱۵=۵×۰,۲۲۳  
۲,۲۳=۱۰×۰,۲۲۳  

۰,۷۷=۵×۰,۱۵۴  
۱,۸۴۸=۱۲×۰,۱۵۴  

‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  

  کاربري  رديف
مقدار تجمعي 

  ريسک

۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  

  پااليشگاه گاز
  در شمال اتوبان دپوي گوگرد

  انبار گوگرد اسکله پارس
  خطوط لوله انتقال گاز به پااليشگاهها

  هاي ساخت و ساز عمراني سايت
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 ٥٩                               .......هاي صنعتي منطقة عسلويه با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي  ارزيابي ريسک سايت



نويسندگان اين ) ۱۳۸۵(همچنين مطابق نظر ارقامي و بويا 
توانند با   عسلويه نيز ميةمقاله نيز معتقدند مسئوالن مديريتي منطق

هاي هم مقياس با  قشهها و استفاده از ن بندي ريسك توجه به رتبه
بندي اقدامات  بندي ريسك به مديريت و اولويت هاي رتبه نقشه

  كنترلي و اصالحي در هر سايت بپردازند

  

 ها يادداشت
1-Analytical Hierarchical Process 
2-Tool for Rapid risk Assessment in 
   Petroleum refinery 
3-Health Safety and Environment 
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