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مقدمه

از آنجا که روزانه حجم باالیی از زباله ها و ضاااای ار رر راب آا ها و ها هاا یاااا ا رها دی
تجمع این زباله ها به د ور زدان و پس از ورور به کانال هاا اصلی  ،باعث
دنج به آا

فتگی د اب یاا ا دی

رر

فتگی دسی آا یدب و ناایتاً

رر  .بناب این ض ورا است رر رورب هاا زدانی دشخص و ب اا
رر .این

رستیابی به کارایی دطلها کانال ها  ،زباله هاا دذکهر مع آورا یدب و راخل کانال الی وبی

هنه عملیار زء کار رر فضااهاا بساته دحساها یادب و ذاتاً خط ناک دی بایااد .حهارم دختلفی نری
از فتگی  ،ساوه از ارتفا و ارا یدن نا اانی سیالا رر این هنه عملیار به وفهر رخ دیدهد که
پیاددهاا انی و دالی ف اوانی را رر پی خهاهد رایاات .لذا ضاا ورا اساات ازل از آعاز عملیار الی وبی
تمادی خط ار به خهبی یااناسااایی یاادب ،ریساای ها ارزیابی و کنت ل یاادب و آدهز

هاا دهرر نیاز به
نیز اد ا

کار ان و ناظ ان ارائه یااهر .ضاامن اینره ب ا ارا ساایسااتم هاا بازرساای و نرارتی اا بخ

ضااا ورا و ا تنااا ناپذی دی بایاااد .عملیار الی وبی دسااایل ها  ،کانال ها و انهار یری از رایر ت ین
ف الیت هاا د اونت خددار یاا ا دناق  22انه یاا رارا تا ان دی بایاد .این عملیار عمدتاً تهس
عهادل انسااانی صااهرر دی ی ر از این رو رر صااهرر ب وز حهارم دی تهاند دنج به پیادد هاا انی و
دالی باالیی ب اا پیمانراران و عهادل ا ایی

رر.

شرح حادثه

کانال دحل حاراه با هدف له ی ا از هدر رفتن آبااا سطحی حاصل از بار
ا ار دی ی ر و نو

باران و ب ف و هدایت و مع آورا آبااا سطحی دهرر استفارب

دامی رر له ی ا از آبگ فتگی د اب ایفا دی کند .با ته ه به آیغال

کانال و احتمال بارند ی رر روزهاا آتی که سزب تشدید آبگ فتگی کانال دی

فتگی رر دسی کانال و باال آددن سطح آا راخل

رر  ،ارارب دسیل ها و انهار حهزب د اونت خددار یا ا و

دحی زیست ب ناده الی وبی کانال دذکهر را رر رستهر کار خهر ا ار دی رهد .تجمیع زباله ها به د ور زدان رر راخل کانال باعث دسدور یدن دسی
کانال و باال آددن سطح آا راخل کانال و ناایتاً آبگ فتگی د اب دی
هاا زدانی دشخص نسزت به تخلیه زباله ها و الی وبی کانال اادام

رر .بناب این ض ورا است ب اا رستیابی به عملر ر دطلها کانال رر رورب

رر .رو

کار به این صهرر است که کار

استفارب از ابزار رستی اادام به باز ک رن دسی آا و انتوال زباله ها به بی ون از کانال دی کند .کار

این کار را تا تخلیه کادل زباله ها و باز یدن

کادل دسی آا اراده دیدهد .ب اساس رستهر صارر یدب از ق ف ارارب دسیل ها و انهار دزنی ب رفع
پیمانرارا از  3روز پی

از حاراه ف الیت ا ایی خهر را ات الی وبی کانال و رفع

کانال یدب و دشغهل الی وبی کانال و انتوال زباله ها به خارج از کانال دی
باالیی از آا رر راخل کانال ارا دی

الی وا وارر کانال یدب و با

فتگی و الی وبی کانال دذکهر  ،ی کت

فتگی آعاز دی نماید .به این دنرهر  5نف از کار ان وارر

رند رر این حین دسی

یان آا باز یدب و به صهرر نا اانی حجم

رر 2 .نف از کار ان با ینیدن صداا آا و فشار ههاا ایجار یدب فهراً از ق ی دیله اول و نف سهم از

دیله ب دا کانال خارج یدب اند ولی  2نف باای داندب

فتار سیالا دی یهند .از نخستین لحرار اعالم این خز آت
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یان ندایت دهرر کاو

دسی کانال زی زدینی را رر حالی که آبی رر راخل کانال
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ا ار رارند ادا هیچ س نخی از رو کار

افغان به رست نیاددب و

عملیار ستجه همچنان اراده رایته تا این که دتاسفانه پس از ذیت  1روز از واه حاراه سد یری از حاراه رید ان و ف ر حاراه ریدب ا
ب دا  2روز پس از حاراه یافت یدب است.
تجزیهوتحلیل حادثه
الف) علت مستقیم حادثه

ارا یدن سیالا به صهرر نا اانی رر راخل کانال و

فتار یدن کار ان راخل کانال آا.

ب) علل غیرمستقیم حادثه

 )1ورور کار ان به راخل کانال ازل از تخلیه حجم باالا آا هاا تجمع پیدا ک رب رر پشت دحل انزایت زباله ها و عدم انجام اادادار الزم
رر ات کاه

فشار آا راخل کانال.

 )2یاارسااتگی لهله که باعث ایجار یاایب دنفی رر راخل کانال یاادب و ساازب اختالل رر دساای ح کت آا و تجمع زباله رر دحل حاراه دی
رر.
 )3عدم استفارب از تجایزار حفاظت ف را (الیف الین)
 )4ی ای دحیطی خط ناک (و هر فشار باالا آا رر راخل کانال)
ج) علل زمینه اي و ریشه اي حادثه

 )1عدم الی وبی کانال رر رورب هاا زدانی کهتاب ددر ات پیشگی ا از انزایت بی

از حد زباله و تجمع آا رر راخل کانال با ته ه به

نوص فنی کانال رر دحل حاراه.
 )2عدم ت می یرستگی لهله و یا افدادار فنی داندسی ات استفارب از لهله ذارا باا پس رر دحل آسیب رید ی لهله.
 )3عدم ب خهررارا کار ان دتهفی از صالحیت هاا  HSEدهرر نیاز (عدم ب خهررارا از ران
 )4نرارر عی اا بخ

و آ اهی کافی ،داارر و تج به کارا) .

س پ ست انجام کار و ناظ حهزب ا ایی.

 )5عدم استفارب از استانداررهاا کارا ات اقمینان از انجام کار به ق ی ایمن.
 )6عدم صدور دجهز کار ( )Work Permitب اا عملیار الی وبی کانال.
 )7عدم رفع دهارر عدم انطزاق یناسایی یدب رر بازرسی هاا  HSEانجام یدب.
 )8عدم و هر رستهرال مل عملیار ایمن ( )SOPالی وبی کانال.
 )9عدم ناارینه سازا دها ددی یت  HSEپیمانراران
 )11عدم آنالیز ایمنی یغل الی وبی کانال و یناسایی خط ار و ارزیابی و کنت ل ریسی هاا نایی از آن
 )11عدم اا بخشی رویه هاا نرارتی
اقدامات کنترلی موجود
----
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راهکارهاي فنی پیشنهادي جهت پیشگیري از تکرار حادثه

 )1ناارینه سازا نرام ددی یت  HSEپیمانراران به دنرهر حصهل اقمینان از انجام ایمن ف الیت هایی که ب ون سپارا یدب اند.
 )2ناارینه سازا و ا اا صحیح سیستم هاا دجهز کار (.)Permit to Work System
 )3آنالیز ایمنی دشاعل ،یناسایی خط ار ،ارزیابی ریسی ها و کنت ل اا بخ

آناا رر کلیه ف الیتاا و عملیار کارا.

 )4توهیت سیستم هاا نرارتی و ق ح ریزا و ا اا ب ناده هاا بازرسی هدفمند ات یناسایی انها خط ار.
 )5ب زارا آدهز

هاا نر ا و کار اهااا آدهزیی کارب را و دستم ویژب کار ان و حهزب هاا ا ایی به ویژب رر حهزب الزادار

سیستم هاا دجهز کار و الزادار کار رر فضاهاا بسته نری کانال ها.
 )6تدوین ،ابالغ و نرارر ب حسن ا اا رستهرال مل هاا عملیاتی ایمنی( )SOP: Safety Operational Procedureویژب کار رر
کانال ها.
 )7ناارینه سازا ددی یت واکن

رر ی ای اضط ارا از ق ی یناسایی ی ای اضط ارا ،اقال رسانی دها  ،ارتواا سطح آ اهی

کارکنان ،تدوین سناریهها و انجام دانهرهاا دناسب.
 )8ررس آدهزا از حهارم و به ایت اک ذارا تج بیار حاصل از آن با هدف پی

ی ا از واه حهارم دشابه

درس حادثه
ارا یادن سایالا رر فضااهاا بساته نری انهار و کانال ها رر بیشت دهارر ،دنج به د گ و یا صددار یدید دی
است ازل از ورور به این ازیل فضاها ،دیزان آا ورورا پای

یدب و اادادار الزم ات تخلیه آا و کاه

از ایمن بهرن دحی اقمینان حاصل یهر.
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رر .لذا ض ورا

فشار آا صهرر

فته و

