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مفاهیم ارزیابی ریسک و خطرمفاهیم ارزیابی ریسک و خطرمفاهیم ارزیابی ریسک و خطرمفاهیم ارزیابی ریسک و خطر



 بیماري، جراحت، شكل بھ آسیب بالقوه 
 این از تركیبي یا و منابع دادن دست از

HSE شامل :  

Health )شیمیایي،  فیزیكي، عوامل 

 انفجار ارتفاع،، از وسایل و ابزار سقوط

Enviromental  

  : اصطالحات و تعاریف

  : (Hazard) خطر -١

 پتانسیل داراي كھ وضعیتي یا منبع
از یا كار محیط تخریب اموال، خرابي
. . است موارد

HSE مدیریت سیستم در خطرات از منظور

Health كار محیط آور زیان عوامل  )الف
  )رواني بیولوژیكي، ارگونومیكي،

سقوط( Safety ایمني خطرات   ) ب
  ) . . . و حریق موادشیمیایي،

Enviromental محیطي زیست ھاي جنبھ) ج aspect



 ویا بیماري آسیب، موجب كھ رخدادھا
 یا شود مي ثالث شخص یا زیست محیط

IncidentIncident

 جراحت، بیماري، فوت، بھ منجر
 /منابع سایر دادن دست از یا زیست

  : (Incident) رویداد

رخدادھا از اي زنجیره یا رخداد
 محیط اموال، بھ )خسارت(صدمھ

  . بشود توانست مي

Accident حادثھ

Near حادثھ شبھ   - miss

  : (Accident) حادثھ

منجر كھ ناخواستھ رخداد یا اتفاق
زیست محیط آلودگي و خرابي

. گردد مي دیگر خساراتھاي



 بھ منجر كھ ناگھاني و نشده ریزي
. نشود

(Idenfification :

آن ویژگیھاي نمودن خطرومشخص

 )پیامدھاي( شدت و خطرناك حادثھ

(Risk:  

 در گیري تصمیم و ریسك گستردگي
 .

: (Near-miss) حادثھ شبھ

ریزي برنامھ غیرمنتظره، رویدادي
نشود جاني و مالي خسارت ایجاد

Idenfification) خطر شناسائي Hazard)

خطرومشخص وجودیك فرآیندتشخیص

(Risk)ریسك : (Risk) ریسك

حادثھ یك وقوع احتمال از تركیبي
  . باشد مي آن وقوع از ناشي

Risk) ریسك ارزیابي Assessment)

گستردگي و ابعاد برآورد كلي فرآیند
 ریسك بودن تحمل قابل خصوص



(Tolerable :

 بھ باتوجھ سازمان براي آن میزان

OH باشد قبول قابل آن .  

(Enviromevtal :

 از جزئاً  یا كالً  كھ مفید یا مضر از

 :

 از جزئاً  یا كالً  كھ مفید یا مضر از
   . شود مي منتج سازمنان

(Enviromevtal :

 با بتواند كھ سازمان یك خدمات یا
  . باشد

  

Tolerable) تحمل قابل ریسك Risk)

میزان كھ شود مي گفتھ ریسكي بھ

OH مشي خط و قانوني تعھدات 8S

Enviromevtal)  محیطي زیست پیامدھاي Impact)

از اعم زیست محیط در تغییري ھر

  

از اعم زیست محیط در تغییري ھر
سازمنان یك خدمات یا تولیدات فعالیتھا،

Aspect  محیطي زیست ھاي جنبھ )

یا محصوالت ھا، فعالیت از بخشي
باشد داشتھ متقابل تأثیر زیست محیط



(Interested :

 یك محیطي زیست و بھداشت ایمني،
   . پذیرد مي تأثیر آن

 دیگر ھاي حوزه یا تجھیزات بھ
   . رویدادرویداد

  . خاص رخداد 

Interested)  ذینفغ طرف  Party)

ایمني، عملكرد بھ كھ گروھي یا فرد
آن از یا شود مي مربوط سازمان

: (Escalation) تشدید

بھ خطرناك پیامد یك گسترش
رویداد آن پیامد افزایش ودرنتیجھ رویداد آن پیامد افزایش ودرنتیجھ

: (Mitigation)  كاھش

 یك ناخوشایند آثار كردن محدود



(Barrier)  مانع  :

 آن از ناشي پیامدھاي از و داده كاھش را خطرات
 جداسازي حفاظتي، وسایل مواد،(باشد فیزیكي
  )  )غیره و مانور آموزش، بازرسي، ھا، رویھ

خطرات آسیب پتانسیل تحقق احتمال كھ اقدامي
فیزیكي تواند مي موانع كھ كنید توجھ. كاھد مي

رویھ( غیرفیزیكي یا )وغیره ( )



خطر بالقوه چیزي است که به طور بـالقوه بتوانـد موجـب ایجـاد     
آسیب از جمله بیماري، آسیب دیدگی، صدمه به اموال، محصوالت، 

.خسارت به تولید یا افزایش تعهدات شود

خطرات

.خسارت به تولید یا افزایش تعهدات شود
درك این مفهوم که یک خطر پتانسیل رخ دادن اتفاقی ناخواسـته  
را دارد و خود رخداد واقعی نیست، به درك رویکرد برگزیده شـده  
. براي شناسایی خطر و ارزیابی ریسک کمـک شـایانی  مـی کنـد    

توضیح فوق در مورد خطر بالقوه از این نظر نیز حائز اهمیت اسـت  
که از کاربرد معانی رایج دیگر مانند خطر بالفعل، شانس یا ریسـک  

خطر بالقوه چیزي است که به طور بـالقوه بتوانـد موجـب ایجـاد     
آسیب از جمله بیماري، آسیب دیدگی، صدمه به اموال، محصوالت، 

خسارت به تولید یا افزایش تعهدات شود

خطرات

خسارت به تولید یا افزایش تعهدات شود
درك این مفهوم که یک خطر پتانسیل رخ دادن اتفاقی ناخواسـته  
را دارد و خود رخداد واقعی نیست، به درك رویکرد برگزیده شـده  
براي شناسایی خطر و ارزیابی ریسک کمـک شـایانی  مـی کنـد    

توضیح فوق در مورد خطر بالقوه از این نظر نیز حائز اهمیت اسـت  
که از کاربرد معانی رایج دیگر مانند خطر بالفعل، شانس یا ریسـک  

.دقیقتر می باشد



• واژه هاي حاد و مزمن اغلب براي تفاوت قائل شدن میان خطـرات  
بالقوه یا پتانسیل ایجاد آسیب به عنوان نتیجـه اي از رخـدادهاي   

خطرات (نسبتاٌ کوتاه مدت مانند ریزش نفت، آتش سوزي و انفجار 
با خطراتی که از رخدادهاي بلند مدت نشأت می گیرند، مانند با خطراتی که از رخدادهاي بلند مدت نشأت می گیرند، مانند 

، به کـار  )خطرات مزمن(تخلیۀ مداوم آالینده ها و تماسهاي شغلی 
.      می رود

• مثالهایی از خطرات حاد عبارتند از هیدروکربنهاي تحـت فشـار،   
اشیاء در بلندي، الکتریسیته، وجود کشتی در نزدیکی تأسیسات و 
.غیره

واژه هاي حاد و مزمن اغلب براي تفاوت قائل شدن میان خطـرات  
بالقوه یا پتانسیل ایجاد آسیب به عنوان نتیجـه اي از رخـدادهاي   

نسبتاٌ کوتاه مدت مانند ریزش نفت، آتش سوزي و انفجار 
با خطراتی که از رخدادهاي بلند مدت نشأت می گیرند، مانند ) حاد با خطراتی که از رخدادهاي بلند مدت نشأت می گیرند، مانند ) حاد

تخلیۀ مداوم آالینده ها و تماسهاي شغلی 

مثالهایی از خطرات حاد عبارتند از هیدروکربنهاي تحـت فشـار،   
اشیاء در بلندي، الکتریسیته، وجود کشتی در نزدیکی تأسیسات و 



.ترکیبی از احتمال یک رخداد و پیامدهاي آن

(Risk Analysis)(Risk Analysis)تجزیه و تحلیل ریسکتجزیه و تحلیل ریسک (Risk Analysis)(Risk Analysis)تجزیه و تحلیل ریسکتجزیه و تحلیل ریسک

.استفاده از اطالعات موجود براي شناسایی خطرات و برآورد ریسک

(Risk)(Risk) ریسکریسک

ترکیبی از احتمال یک رخداد و پیامدهاي آن

تجزیه و تحلیل ریسکتجزیه و تحلیل ریسکتجزیه و تحلیل ریسکتجزیه و تحلیل ریسک

استفاده از اطالعات موجود براي شناسایی خطرات و برآورد ریسک



(Risk Assessment(Risk Assessment

 فرایند کلی تحلیل ریسک و ارزیابی ریسک

(Risk Evaluation)

قضاوت در مورد قابل تحمل بودن ریسک بر اساس تحلیل ریسکقضاوت در مورد قابل تحمل بودن ریسک بر اساس تحلیل ریسک

(Screening Criteria)(Screening Criteria)

 تحمل قابل مورد در قضاوت

.رود می کار به شده

(Risk Assessment(Risk Assessment))ارزیابی ریسکارزیابی ریسک

فرایند کلی تحلیل ریسک و ارزیابی ریسک

(Risk Evaluation)ارزشیابی ریسکارزشیابی ریسک

قضاوت در مورد قابل تحمل بودن ریسک بر اساس تحلیل ریسکقضاوت در مورد قابل تحمل بودن ریسک بر اساس تحلیل ریسک

(Screening Criteria)(Screening Criteria) معیار غربالگريمعیار غربالگري

قضاوت براي که استانداردي یا هدف

شده شناسایی اثر یا خطر یک بودن



عنصر کلیدي در سیستمهاي اثربخش مدیریت، رویکرد سیستماتیک به

 ارزیابی ریسکو  

 به نیاز مورد در گیري تصمیم به کمک به نیاز مورد در گیري تصمیم به کمک
.باشد

عنصر کلیدي در سیستمهاي اثربخش مدیریت، رویکرد سیستماتیک به

 شناسایی خطرات 

کمک جهت الزم اطالعات ایجاد منظور به   کمک جهت الزم اطالعات ایجاد منظور به  
باشد می ریسک کاهش اقدامات اعمال



: شامل
  ،)وقوع احتمال کاهش

 رخداد یک مدت طول و وسعت محدودکردن

.باشد ) پیامدها

  تضمین و تر ایمن ذاتاٌ طراحیهاي از 
 .گیرد قرار تاکید مورد بایست می امکان
 بینی پیش ریسک ارزیابی اساس بر 

 کاهش اقدامات و کنترل اقدامات شکست
 اساس بر بایستی اهداف جزئیات و عملکردي

.گردد تعیین

شامل بایست می ریسک کاهش اقدامات
کاهش یعنی( رویدادها از پیشگیري -1
محدودکردن یعنی( رویدادها کنترل-2

  و ،)خطرناك
پیامدها کاهش یعنی( اثرات کاهش-3

 استفاده قبیل از پیشگیرانه اقدامات
امکان صورت در دارائیها یکپارچگی

 بایست می رویداد از خروج اقدامات
شکست احتمال گرفتن نظر در با و شده

عملکردي الزامات .شوند تدوین ریسک

تعیین مناسب سطوح در ارزشیابی نتایج



  شرح به مراحل از اي مجموعه شامل

 خواص مانند عواملی به توجه اساس
 هاي رویه تجهیزات، چیدمان انتقال،

 زیان عوامل و زیستی محیط شرایط 

. است شده گرفته نظر در عادي

شامل ریسک ارزیابی و خطرات شناسایی
:است زیر

خطر، شناسایی :1 مرحله)الف اساس بر خطر، شناسایی :1 مرحله )الف
انتقال، حال در سیاالت فیزیکی و شیمیایی
 فراورش، شرایط و نگهداري عملیات

عادي غیر و عادي شرایط در کار اورمحیط



 تحمل قابلیت به توجه و خطرات از ناشی

 شامل معموالٌ امر این .زیست محیط
 برآورد حادثه، احتمالی هاي توالی شناسایی

 باید سپس .باشد می پیامدها ارزیابی
 ریسک بودن قبول قابل نظر، مورد

 شامل امر این تحمل قابل غیر ریسک

          حادثه یک پیامدهاي شدت یا احتمال

 باید سپس .باشد می پیامدها ارزیابی
 ریسک بودن قبول قابل نظر، مورد

ناشی ریسک، ارزیابی :2 مرحله )ب  

محیط و تسهیالت کارکنان، براي آن
شناسایی آغازگر، رخدادهاي شناسایی

ارزیابی و حادثه هاي توالی وقوع احتمال
مورد وضعیت مناسب معیارهاي براساس

ریسک کاهش یا حذف :3 مرحله )ج

احتمال کاهش فرصتهاي شناسایی

.باشد می

ارزیابی و حادثه هاي توالی وقوع احتمال
مورد وضعیت مناسب معیارهاي براساس

.گیرد قرار قضاوت مورد شده برآورد



 انتخاب هنگام .دارد عمومیت روشها
 و ماهیت ریسک، ارزیابی و خطر شناسایی

 می مشابه تأسیسات از تجربه وجود
 ارزیابی و خطر شناسایی به که تالشی
 انتظار مورد مقدار اساس بر بایست

 شود، می استفاده تر پیچیده ساختاري

 قطعیت عدمبایست می ریسک کاهش
 فرضیات قطعیت عدم است الزم .قرارگیرد

 خطر و ریسک ارزیابی نتایج از که کارکنانی

.کند کمک بهتر گیري تصمیم به 

 انتظار مورد مقدار اساس بر بایست
.باشد آگاهی نقص

روشها تمام در عمومی مرحله سه این
شناسایی مناسب تکنیکهاي و ابزارها
وجود و تأسیسات عمر تأسیسات، مقیاس
تالشی میزان .شود گرفته نظر در بایست
بایست می شده داده اختصاص ریسک

)ادامھ: (٣مرحلھ  )ج

ساختاري با بازنگري تکنیکهاي از که هنگامی

کاهش نیاز مورد اقدامات ارزیابی هنگام
قرارگیرد توجه مورد رفته کار به فرضیات

کارکنانی به و شده مستند خوبی به

 تا شود داده اطالع کنند، می استفاده

بایست می شده داده اختصاص ریسک
نقص هرگونه و کار بودن جدید ریسک،



 حائز خطرات زودتر چه هر شناسایی
 تعیین از قبل خطر ارزشیابی و مطالعه

 انجام همواره .باشد داشته وجود آن
 توان می که چرا است، تر ساده پروژه

.داد انجام زمانبندي
 .برد کار به نیز موجود تسهیالت براي

.داد انجام زمانبندي
 .برد کار به نیز موجود تسهیالت براي

 تسهیالت براي باشد، موجه طراحی 
 موجود تسهیالت جانمایی بهبود مثال،
 تسهیالت در اصالحات انجام براي نیاز
 توجه بدان است الزم که شود می حادثه

شناسایی جدید فعالیتهاي یا تأسیسات براي
مطالعه جهت کافی زمان تا است اهمیت

آن مدیریت جهت حل راه مناسبترین
پروژه طراحی اولیه مراحل در اصالحات

زمانبندي و هزینه بر تأثیر کمترین با را آنها
براي توان می را خطر و ریسک ارزیابیهاي

)ادامھ: (٣مرحلھ  )ج

زمانبندي و هزینه بر تأثیر کمترین با را آنها
براي توان می را خطر و ریسک ارزیابیهاي

 طول در بود ممکن که تغییراتی گاه
مثال، عنوان به .نیست عملی موجود
نیاز مورد کار .باشد نمی پذیر امکان

حادثه اضافی ریسک موجب موجود،
.شود



 می که دهد می نشان را مختلف پیچیدگیهاي

.کرد استفاده خطر

آئین نامه 

استانداردها/ها

روشهاي  
بازنگري 

ساختاري

/ تجربه

قضاوت

چک لیستها
استانداردها/ها

ساختاري

رویکردهاي مختلف به ارزیابی ریسک و خطر

پیچیدگیهاي با رویکردهایی )1( شکل

خطر و ریسک ارزیابی براي آنها از توان

)ادامھ: (٣مرحلھ  )ج

رویکردهاي مختلف به ارزیابی ریسک و خطر) 1(شکل 



 از که اي تجربه با کارکنان تخصص و
   .باشد کافی ریسک مدیریت براي کنند،

 تعیین براي آنها از توان می و است
 خطراتی گرفتن قرار توجه مورد و طراحی

.گرفت.گرفت
  ها نامه آئین و استانداردها با صنایع

 استاندارد این روشهاي با انطباق بررسی
 ایمنی از باالیی سطح به نگهداري، و 

 و شناسایی براي ساختاري بازنگري
 در که اي ناخواسته رخدادهاي و قبلی

.کرد استفاده اند، نگرفته قرار توجه

و دانش است ممکن حاالت بسیاري در
کنند، می استقاده ساختاري رویکرد یک

است ساده و سریع لیست چک از استفاده
طراحی روشهاي و استانداردها برآوردن

گرفت کمک اند، شده داده تشخیص قبالٌ که

)ادامه: (3مرحله  )ج

گرفت کمک اند، شده داده تشخیص قبالٌ که
صنایع از آمده دست به تجربۀ که مواردي در

بررسی طریق از توان می است، شده تلفیق
 تعمیر برداري، بهره ساخت، طراحی، در

بازنگري تکنیکهاياز توان می.یافت دست
قبلی نشده بینی پیش خطرات ارزشیابی

توجه مورد کفایت قدر به پیشین روشهاي



ارزشیابی 

شناسایی 

خطرات

١مرحلھ 

٢مرحلھ 

فرایند مدیریت ریسک

 تعیین الزامات

عملکردی

شناسایی اقدامات 

کاھش ریسک

ارزشیابی 

ریسک
٢مرحلھ 

٣مرحلھ 

ارزشیابی معیارھای 

شناسایی 

خطرات

فرایند مدیریت ریسک

معیارھای 

غربالگری

تعیین الزامات

عملکردی

شناسایی اقدامات 

کاھش ریسک

ارزشیابی 

ریسک



عمق فرایند شناسایی 
خطرات و ارزیابی ریسک

•Checklist

•JHA

•WSS

•HAZOP•HAZOP

•FTA

•ETA

•Pipeline Risk Assessment

•Chemical Risk Assessment

•HEART

•CREAM

•PEM

عمق فرایند شناسایی 
خطرات و ارزیابی ریسک
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روشھای شناسایی خطر و ارزیابی ریسکروشھای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

 و مقیاس به بسته ریسک ارزیابی و خطر
.باشد می متغیر شناسایی و ارزیابی فرایند

 و مقیاس به بسته ریسک ارزیابی و خطر
.باشد می متغیر شناسایی و ارزیابی فرایند

  دقیق مطالعات به پیچیده،احتماالٌ تسهیالت
  به صدمه انفجار، سوزي، آتش مانند

روشھای شناسایی خطر و ارزیابی ریسکروشھای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

انتخاب روشانتخاب روش

خطر شناسایی فعالیتهاي حدود و سطح
فرایند انجام هنگام در تأسیسات عمر

خطر شناسایی فعالیتهاي حدود و سطح
فرایند انجام هنگام در تأسیسات عمر

:مثال عنوان به 
تسهیالت مانند پیچیده تأسیسات

مانند خطرناك رخدادهاي شناسایی براي

.دارند نیاز غیره و ها سازه



 به توان می محدود، فراورش تسهیالت
 که مناسبی مبناي عنوان به شده شناخته
.کرد اتکاء است، موارد این

 ارزشیابیهاي هستند، پیشین طراحیهاي
 جهت نیاز مورد اقدامات تعیین براي 

 .باشد

تسهیالت مانند تر ساده تأسیسات براي
شناخته استانداردهاي و ها نامه آئین

این در صنعتی تجربیات کننده منعکس

))ادامھادامھ((انتخاب روشانتخاب روش

طراحیهاي از تکراري که تأسیساتی براي
 تواند می اولیه طرح براي شده انجام

باشد کافی خطرناك رخدادهاي مدیریت



• متدولوژي شناسائی خطرات محیط کار 

1.1. قضاوتقضاوت//نقش تجربھنقش تجربھ
2.2. .2.2چک لیستھاچک لیستھا چک لیستھاچک لیستھا
3.3. آئین نامھ ھا و استانداردھاآئین نامھ ھا و استانداردھا
4.4. روشھای بازنگری ساختاریروشھای بازنگری ساختاری

HazIdمتدولوژي شناسائی خطرات محیط کار 

نقش تجربھنقش تجربھ

آئین نامھ ھا و استانداردھاآئین نامھ ھا و استانداردھا
روشھای بازنگری ساختاریروشھای بازنگری ساختاری



قضاوتقضاوت//نقش تجربھنقش تجربھ

 ارزیابی و شناسایی براي مناسب و مجرب
 که است مفید مواردي در ویژه به موضوع

 یا مکانی موقعیتهاي همان در پیشین
 هاي حوزه در کارکنان عملی تجربۀ

 یا مکانی موقعیتهاي همان در پیشین
 هاي حوزه در کارکنان عملی تجربۀ

.است ضروري حوادث شبه و خطرناك
 جدید سیستمهاي و تسهیالت با کار هنگام

 می اعتبار بی را قبلی تجارب محلی،

نقش تجربھنقش تجربھ

مجرب کارکنان تخصص ،از روش این در 
موضوع این .شود می استفاده خطر

پیشین فعالیتهاي مشابه نظر مورد فعالیت
تجربۀ ارتباط، این در .باشد مکانها سایر

پیشین فعالیتهاي مشابه نظر مورد فعالیت
تجربۀ ارتباط، این در .باشد مکانها سایر

خطرناك رخدادهاي از بازخورد و عملیاتی
هنگام تنهایی به رویکرد این چند هر
محلی، شرایط که مواردي در یا ابداعی یا

  .کرد نخواهد کفایت سازد،



 ارزیابی و شناسایی از اطمینان حصول
 چک این از استفاده چند هر باشند،

 چک .شود بازنگري هرگونه دامنۀ 
 در .شوند می استخراج عملیاتی تجارب

 در که مواردي یا است زیاد اشتباه در که مواردي یا است زیاد اشتباه
 لیستها چک از استفاده .دارند تمرکز

.دارد کاربرد پروژه عمر

چک لیستھا چک لیستھا 

حصول براي سودمندي روش لیستها چک
باشند، می معلوم تهدیدات و خطرات کلیه

 شدن محدود موجب نباید لیستها
تجارب و استانداردها از معموالٌ لیستها
اشتباه پتانیسل که هایی حوزه بر نتیجه اشتباه پتانیسل که هایی حوزه بر نتیجه

تمرکز است، شده مشکل دچار گذشته

عمر دورة اي مرحله هر در و بوده ساده



 عملکرد و طراحی به آشنا مجرب نیروهاي
 کارکنان .شود تهیه صنعت و شرکتی 

 که چند هر کنند، استفاده لیستها
 استفاده تالش و آن کنندگان تهیه تجربۀ

 خطرات ارزشیابی و شناسایی براي خالقی خطرات ارزشیابی و شناسایی براي خالقی

.شود نمی محسوب ندارد،

 جدید تجربیات کردن لحاظ منظور 
 و بازنگري رویدادها، یا حوادث بررسی

نیروهاي توسط بایست می لیستها چک
 استانداردهاي و  ها رویه و تسهیالت

لیستها چک از توانند می تر تجربه کم
تجربۀ به لیست چک تکنیک اثربخشی
خالقی قالب و دارد بستگی کنندگان خالقی قالب و دارد بستگی کنندگان

ندارد، وجود تجربه که مواردي در جدید

 به و منظم طور به باید لیستها چک
بررسی نتایج شامل صنعت و شرکت
.شوند روزآمد



 سابقۀ برگیرندة در که قبلی مشابه
 مبناي تواند می است، نظر مورد تأسیسات

 به .باشد جزئی یا کلی نظر مورد کاربرد
 جنبه شناسایی و استاندارد هاي رویه جنبه شناسایی و استاندارد هاي رویه

 آگاهانه بایستی لیستها چک از دارند،
  ارزیابی روش آسانترین و سریعترین

 شده شناخته خطرات از ناشی ریسک

مشابه موارد از حاصل خطرات ثبت دفتر
تأسیسات براي شده شناسایی خطرات

.باشد لیست چک تهیه براي مناسبی
کاربرد به بسته است ممکن لیست چک

رویه از پیروي میزان سنجش منظور رویه از پیروي میزان سنجش منظور
دارند، بیشتري توجه به نیاز که هایی

سریعترین کل در لیست چک .شود استفاده
ریسک کنترل در و باشد می خطر و ریسک

.است مؤثر بسیار استاندارد و



آئین نامھ ھا و استانداردھاآئین نامھ ھا و استانداردھا
 که کنند می منعکس را گردآمده تجربۀ
 جمع المللی بین یا ملی شرکت، سطح

 قبلی، طراحیهاي از شده آموخته دروس
 می منعکس را رویدادها و حوادث بررسی
 زیرا باشند، می ریسک و خطرات ذاتی زیرا باشند، می ریسک و خطرات ذاتی

 آنها کاهش و کنترل استاندارد روشهاي

 باشد، آمده استانداردها و ها نامه آئین 

.دارد کاربرد

آئین نامھ ھا و استانداردھاآئین نامھ ھا و استانداردھا
تجربۀ و دانش استانداردها و ها نامه آئین

سطح در شده انجام عملیات اساس بر
دروس مدارك این .اند شده آوري

بررسی و ریسک و خطرات ارزیابیهاي
ذاتی ارزیابی شامل نتیجه در .کنند ذاتی ارزیابی شامل نتیجه در .کنند

روشهاي و شده شناسایی پیشتر خطرات

.است شده تعریف

 در است ممکن که خطراتی اطالعات

کاربرد عملیات از خاصی نوع براي معموالٌ



 یک از تواند می فشار تحت مخزن تخلیۀ
  گیرند، قرار توجه مورد باید که 
 استانداردهاي با سازگاري موارد، برخی
 طور به .دهد می کاهش تحمل قابل سطح

 یا زیست محیط به آن تخلیه یا  آالینده یا زیست محیط به آن تخلیه یا  آالینده
 استانداردهاي به مراجعه با توان می را

.کرد ارزیابی شغلی،
 آئین و استانداردها در موجود الزامات

 روشهاي با انطباق میزان شناسایی در
 بیشتري بررسی به نیاز که هایی جنبه

تخلیۀ سیستم یک طراح مثال عنوان به
 تخلیه موردحالتهاي در استاندارد

برخی در .بیابد مفصلی راهنماییهاي
سطح به را ریسک تنهایی به تجویزي

آالینده انتشار بودن قبول قابل مشابه، آالینده انتشار بودن قبول قابل مشابه،
را سالمتی براي مضر عوامل شدن آزاد

شغلی، تماس حدود و زیست محیط کیفیت
الزامات مبناي بر لیستها چک از استفاده

در که است متداول تکنیکی ها نامه
جنبه کردن برجسته و صنعت استاندارد

  .است مؤثر بسیار دارند،



  روشھای بازنگری ساختاریروشھای بازنگری ساختاری

 بازنگري تکنیکهاي اساس بر خطر و

Structural، رهنمودهاي باشد، نیاز مورد 
.روند کار به مناسب

 که چرا است، اهمیت حائز طراحی اولیه
 این به دستیابی براي .دارد وجود ریسک این به دستیابی براي .دارد وجود ریسک

PHAاطالعات اگر .باشد مفید تواند می 
 مقدماتی QRAاز مرحله این در توان

.کرد کمک تاسیسات جانمایی شدن

روشھای بازنگری ساختاریروشھای بازنگری ساختاری

و ریسک ارزیابی از استفاده که هرجا

Structuralساختاري Review Techniques
مناسب روش انتخاب براي توانند می  زیر

اولیه مراحل در اصلی خطرات شناسایی
ریسک کاهش جهت گیري تصمیم امکان ریسک کاهش جهت گیري تصمیم امکان

PHAوHAZIDاز استفاده هدف

توان می باشد، دسترس در مناسب
شدن بهینه به سان بدین و کرد استفاده



 امکان را ریسک بر مؤثر پارامترهاي
 مراحل در .باشند می ارزیابیهایی چنین

  و FMEA ، FTA ، ETA ، QRA مانند

 بازرسی، شامل ساختمانی عملیات و 
  و JHA مانند تکنیکهایی از استفاده با

 شناسایی در گاه است ممکن FTA که
 خطرناك هاي وضعیت بروز موجب توانند

پارامترهاي شناسایی که حساسیت تحلیلهاي
چنین از بخشی اغلب سازد، می پذیر

مانند ارزشیابی تکنیکهاي طراحی، بعدي
HAZOP باشد مفید است ممکن.  

 کار با مرتبط خطر و ریسک ارزیابی
با خوبی به نگهداري و تعمیر و آزمون

HAZOP  که حالی در .شود می انجام
توانند می که رخدادهایی یا ها توالی

.باشد مفید شوند،



شناسایي خطرشناسایي خطر

  با مرتبط بارز خطرات تمامی شناسایی

  پیامدهاي تمامی شناسایی از عبارتست
  در که خطراتی شناسایی سپس و دهد

 کلیه است معمول  .شوند می پیامد کلیه است معمول  .شوند می پیامد
 یا بودن بارز به توجه بدون اند، بینی

.شوند گنجانده خطرات
پس از تهیه فهرست اولیه خطرات، بارز بودن یا نبودن هریک مورد  

(HAZID(HAZID))شناسایي خطرشناسایي خطر

HAZID شناسایی براي است تکنیکی

.نظر مورد فعالیت
عبارتست نخست درجۀ در فرایند این

دهد روي است ممکن که ناخواسته
پیامد آن ایجاد سبب تحقق، صورت پیامد آن ایجاد سبب تحقق، صورت

بینی پیش قابل منطقاٌ که خطراتی

خطرات فهرست در آنها، ریسک نبودن
پس از تهیه فهرست اولیه خطرات، بارز بودن یا نبودن هریک مورد    

.ارزیابی بیشتر قرارمیگیرند



 طبقه از ناخواسته پیامدهاي شناسایی
  و زیستی محیط پیامدهاي انسانی،

.شود می استفاده اقتصادي پیامدهاي

 به شده ایجاد صدمه نوع به توجه
  مواد با تماس مثال عنوان به شوند،

  مکانیکی، نیروي حد، از بیش  مکانیکی، نیروي حد، از بیش
 نظر مورد پیامدهاي چه هر .غیره

  غالباٌ.بود خواهد آسانتر بعداٌ خطرات
  خطرات ثبت دفتر از خطرات و پیامدها

HAZID و مشابه فعالیتهاي در .شود

شناسایی منظور به ساختاري رویکرد در
انسانی، پیامدهاي مانند گسترده بندي

پیامدهاي

توجه با بندیها طبقه این از یک هر سپس
شوند، می تقسیم دیگر هاي طبقه زیر

بیش فشار حرارت، با تماس سمی، بیش فشار حرارت، با تماس سمی،
غیره و الکتریکی، شوك تشعشعات،

خطرات شناسایی شوند، تعریف دقیقتر
پیامدها شناسایی به کمک منظور به

شود می استفاده قبلی هاي



•  تواند مي گر تحلیل شدند، تعریف
 تحقق صورت در کھ را اي کارخانھ
 براي متداول روشھاي .کند شناسایي

 بازنگري فرایند، شرایط و مواد خواص بازنگري فرایند، شرایط و مواد خواص
 کارگیري بھ و متعامل ماتریسھاي 

 خرابي حاالت کلي تحلیل یا خطا درخت
 از ھیچیک نشدن فراموش از اطمینان

 وسیع ممکن جاي تا مرحلھ این در 
.شود فکر

تعریف نظر مورد پیامدھاي کھ ھنگامي
کارخانھ و فرایندي سیستمي، خطرات
شناسایي شوند، مي پیامد آن موجب

خواص تحلیل شامل خطرات شناسایي

))ادامھادامھ((شناسایي خطرشناسایي خطر- - ٢٢

خواص تحلیل شامل خطرات شناسایي
 تدوین صنعتي، و سازماني تجارب

درخت مانند خطر ارزشیابي تکنیکھاي
اطمینان منظور بھ .باشد مي آن اثرات و

 است الزم بیني، پیش قابل خطرات



:است زیر شرح به بارز غیر صورت
دار دنباله هاي ستاره برخورد

 خط یک از گاز انتشار مثال عنوان به ریسک،

 گنجانیده بیشتر شدت با دیگري خطر در

 آنها از برخی بندي طبقه دالیل هم و خطرات
 شرایط یا فرایند تغییر صورت در ترتیب، 

 بندي طبقه از پیش .کرد ارزیابی را خطرات
 و زیست، محیط کارکنان،( ریسک ابعاد 

صورت به خطر یک بندي طبقه دالیل
برخورد مثالٌ رخدادن کم خیلی تواتر●
ریسک، سطح بر توجه قابل غیر اثر●

  تأسیسات از دور لولۀ
در خطر یک تحقق اثر است ممکن●

.باشد شده .باشد شده
خطرات اولیه فهرست هم که است مهم

 بدین .شود ثبت بارز غیر عنوان به
خطرات سادگی به توان می عملیات
 تمامی غیربارز، عنوان به خطرات

.شود بررسی دقت به باید )دارائیها



(PHA)(PHA)

 کافی، دقت بدون که خطراتی شناسایی
 خطرناك رخداد بروز منابع .شوند می

 اشیاء زیاد، دماي در سیاالت سایر زیاد،
 مواد ،)هلیکوپتر( دار سرعت اشیاء

.غیره و سمی مواد اشتعال، قابل مواد
 مواد ،)هلیکوپتر( دار سرعت اشیاء

.غیره و سمی مواد اشتعال، قابل مواد

 اولیه مراحل در که پروژه یک خطرات
 طراحی جزئیات تکمیل به0PHAرود می

 می پذیر امکان اولیه مراحل در را محتمل
 و تسهیالت آرایش نحوة ترین پرمزیت

(PHA)(PHA)تحلیل مقدماتي خطرتحلیل مقدماتي خطر

PHAشناسایی براي است تحلیلی تکنیکی
می خطرناك رخداد یک بروز موجب

زیاد، فشار تحت گاز و نفت :از عبارتند
اشیاء ،)شده برده باال اشیاء( ارتفاع در

مواد صدا، و سر رادیواکتیو، مواد منفجره،
اشیاء ،)شده برده باال اشیاء( ارتفاع در

مواد صدا، و سر رادیواکتیو، مواد منفجره،

 PHAخطرات اولیه ارزیابی براي اغلب
می کار به دارد، قرار مهندسی و نظري

محتمل خطرات شناسایی اما ندارد، نیاز
پرمزیت انتخاب به نتیجه در و سازد

.کند می کمک تجهیزات



 :است زیر 
عملیاتی 

خاص عملیات یا سیستم
خطر تحقق از ناشی

 وضعیت از یک هر محتمل پیامدهاي وضعیت از یک هر محتمل پیامدهاي
 طبقه براي قواعد از خاصی مجموعۀ

 خطرناك رخداد یک احتمال کاهش 

 آثار بررسی نیز و مختلف خطرناك رخدادهاي

 مراحل شامل شده پذیرفته کلی فرایند
 حاالت و سیستمها زیر تعریف )الف

سیستم زیر با مرتبط خطرات شناسایی )ب
ناشی خاص خطرناك رخداد تعریف )ج
پیامدهاي و رخداد وقوع احتمال برآورد )د

))ادامھادامھ((تحلیل مقدماتي خطرتحلیل مقدماتي خطر

پیامدهاي و رخداد وقوع احتمال برآورد )د
مجموعۀ از استفاده سپس و خطرناك هاي

پیامدها و احتماالت بندي
 فعالیتهاي ارزشیابی و شناسایی )ه
پیامدها کردن محدود یا
رخدادهاي متقابل اثر ارزشیابی )و

.یکسان علل و حاالت با شکست



.گیرد می انجام جدول نوعی از استفاده

  خاص عملیات یا سیستم زیر با ارتباط
 ثبت سطر یک در و گرفته قرار
  زیر یا خطرناك رخداد آن براي »ریسک  زیر یا خطرناك رخداد آن براي »ریسک

HAZOP بعدي مرحلۀ در دقیقتر هاي 

PHA  استفاده با و ساختاري صورت به

ارتباط در که خطرناك رخداد هر 
قرار بررسی مورد است، شده شناسایی

ریسک رتبۀ« به نوبت سپس .شود می

))ادامھادامھ((تحلیل مقدماتي خطرتحلیل مقدماتي خطر

ریسک رتبۀ« به نوبت سپس .شود می
.رسد می خاص عملیات یا سیستم

PHA  انجام با اغلب FMEA  یا HAZOP

.شود می دنبال طراحی فرایند



(JHA)(JHA)  شغليشغلي  

  ریسکهاي ارزیابی براي کیفی روش
  و احتیاطها مورد در گیري تصمیم 
 ریسک کاهش براي که )کنترلی اقدامات

 متفاوت دیگر شرکت به شرکتی از است

 منطقی مراحل از تعدادي به فعالیت شکستن
 و پیامدها خطر، شناسایی منظور به .گیرند

 غیر شرایط در که اقداماتی و احتیاطها 
.شود می پرسیده

  خطراتخطرات  تحلیلتحلیل  --۴۴

Job Hazard Analysisروش یک
 منظور به خاص کار یک با مرتبط

اقدامات(است غیرمترقبه تدارکات
.شود انجام بایستی

است ممکن ارزشیابیها دقیق قالب چند هر 

شکستن از عبارتست کلی رویکرد اما باشد،
گیرند انجام کار تکمیل براي بایستی که

 و خاص مرحلۀ هر با مرتبط ریسکهاي
پرسیده سؤاالتی داد، انجام توان می مترقبه



:کرد استفاده زیر رویکرد از توان 

  کار به موادي چه شود؟ انجام چیزي چه

  انجام زمانی چه کار شد؟ خواهند استفاده
 ارتفاع، در( گیرد می انجام کجا در کار ؟)غیره ارتفاع، در( گیرد می انجام کجا در کار ؟)غیره

  تحت را مجاور تجهیزات یا فعالیتها، کارکنان،

 از استفاده با معموالٌ ارزیابی این : شده 

  خطر اثر :مفیدند زیر سؤاالت زمینه این در
  تحت را تجهیزات یا کارکنان آیا است؟ مدت
  آسیب است ممکن نفر چند شود؟ صدمه مقدار

سازد؟ می ممکن را فرار که دارد 

 می کار از مرحله هر براي نمونه طور به

چه است قرار دقیقاٌ :خطرات شناسایی●

استفاده تجهیزاتی و ابزارها چه شد؟ خواهند گرفته
غیره و سال از زمانی چه شب، روز،( گیرد می غیره و سال از زمانی چه شب، روز،( گیرد می
کارکنان، چگونه کار این ؟)غیره و بسته فضاي در

دهد؟ می قرار تأثیر

 شناسایی خطر پیامدهاي ارزیابی●
در .گیرد می انجام کم یا متوسط زیاد، مقیاس

مدت بلند یا مدت کوتاه اثر این آیا چیست؟
مقدار چه موجب تواند می دهد؟ می قرار تأثیر

 زمانی تأخیر یک یا است فوري اثر آیا ببینند؟



  کم یا متوسط زیاد، مقیاس با معموالٌ نیز ارزیابی

  خطر کار انجام بار هر در احتماالٌ آیا :مفیدند
  کل در مورد یک یا بار 100 یا بار، 10 در مورد

  آیا دهد؟ می رخ حالت بدترین قطعاٌ آیا شود،
  این بر استفاده مورد تجهیزات یا دهند می  این بر استفاده مورد تجهیزات یا دهند می

  کم یا متوسط زیاد، از مقیاسی با هم ارزیاتی

  منطق با معموالٌ و شود می محاسبه پیامدها
  یا کم×زیاد زیاد،=زیاد×متوسط یا متوسط×زیاد

    متوسط،=متوسط×کم یا کم×متوسط  متوسط،

ارزیابی این :خطر وقوع احتمال ارزیابی●

مفیدند زیر سؤاالت زمینه این در .شود می انجام
مورد یک( دارد کمتري تواتر یا شود می ایجاد
شود، ایجاد ایمن غیر شرایط اگر ؟ )زمانها

می انجام را آن که کارکنانی کار، مشخصات

.

می انجام را آن که کارکنانی کار، مشخصات
گذارند؟ می تأثیر احتمال

ارزیاتی این :کار با مرتبط ریسک تعیین●

پیامدها و وقوع احتمال ضرب با که شود می انجام
زیاد زیاد، =زیاد ×زیاد :گیرد می انجام زیر
متوسط،=متوسط×متوسط متوسط،=زیاد×کم
.کم=کم×کم



  شناسایی ریسکهاي برابر در حفاظت براي تواند

  زمانبندي آیا .شوند شناسایی زیر سؤاالت انواع
  آیا کرد؟ جدا را همزمان فعالیتهاي توان می

  دهند؟ کاهش را وقوع  دهند؟ کاهش را وقوع

  این انجام، قابل احتیاطهاي بستن کار به از 

  یک دادنرخ صورت در که است غیرمترقبه
  سؤاالتی چنین عادي شکل .دهند کاهش

تواند می که :احتیاطی موارد تعیین●

انواع با توانند می احتیاطها .رود کار به شده
می آیا دهد؟ می کاهش را ریسک کار مجدد
وقوع  احتمال فیزیکی فعالیتهاي است ممکن وقوع  احتمال فیزیکی فعالیتهاي است ممکن

 پس :باقیمانده ریسکهاي ارزیابی●

غیرمترقبه شرایط در اقدامات شناسایی شامل ارزیابی
کاهش را پیامدها توانند می خطرناك وضعیت

» ؟...اگر شود می چه «:از عبارتست



 (FTA)تحلیل درخت خطا

  یک مختلف علل تعیین براي توان می آن
 .شود می

 عنوان به ابتدا در و شده تدوین تجهیزات عنوان به ابتدا در و شده تدوین تجهیزات
 .است رفته می کار به پذیري دسترس

تحلیل درخت خطا

FTAآن از که است ارزشیابی تکنیک یک
می استفاده شده، بینی پیش خطرناك رخداد

تجهیزات خرابی علل شناسایی براي تکنیک این تجهیزات خرابی علل شناسایی براي تکنیک این
دسترس و اعتماد قابلیت ارزیابی جهت ابزاري



تاریخچه

آنالیز درخت خطا ( Fault Tree Analysis) 

و در آزمایشگاه هاي تلفن 1962در سال  Bell  

براي مطالعات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم هاي موشکی بالستیک بین قاره اي  

طرحریزي شد .

روش آنها براي تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازي و همچنین تجزیه و تحلیل روش آنها براي تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازي و همچنین تجزیه و تحلیل 

منطقی خطاهاي آن مورد استفاده قرار می گرفت

بعد از آن مهندسین شرکت بوئینگ از جمله

امروزه این تکنیک بطور وسیع در آنالیز ایمنی مخصوصاً  در سیستم 

هاي تولید انرژي هسته اي کاربرد دارد .

( Fault Tree Analysis) توسط H.R.Watson

Bell   و به درخواست نیروي هوایی آمریکا

براي مطالعات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم هاي موشکی بالستیک بین قاره اي  

روش آنها براي تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازي و همچنین تجزیه و تحلیل روش آنها براي تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازي و همچنین تجزیه و تحلیل 

منطقی خطاهاي آن مورد استفاده قرار می گرفت .

بعد از آن مهندسین شرکت بوئینگ از جمله David Haasl   این روش را مورد بازنگري

امروزه این تکنیک بطور وسیع در آنالیز ایمنی مخصوصاً  در سیستم . و توسعه داد 



عریف تکنیکت FTA

آنالیز درخت خطا نمو داري است تصویري  و متشکل از کلیه علل منطقی که 
می تواند هر یک به تنهایی و یا مجموعاً منجر به یک حادثه نهایی گردد

مثال هایی از رخداد  نهایی ( TOP Event)  

1- -1جراحت فرد جراحت فرد

2- بروز اشکال در تجهیزات

3- نشت گاز سمی و مواد شیمیایی خطر ناك

4- توقف در سیستم تولید

آنالیز درخت خطا نمو داري است تصویري  و متشکل از کلیه علل منطقی که 
.می تواند هر یک به تنهایی و یا مجموعاً منجر به یک حادثه نهایی گردد

( TOP Event)  می تواند به شرح زیر باشد :

نشت گاز سمی و مواد شیمیایی خطر ناك



:مختلف ترکیبات که است گرافیکی مدلی 

خرابی تجهیزات و خطاهاي انسانی

 می )نهایی(اصلی رخداد آن به و شده خطرناك
 .دهد می نمایش گویند،

 افزاري سخت خرابیهاي نمودن لحاظ در آن افزاري سخت خرابیهاي نمودن لحاظ در آن
 .است انسانی خطاهاي و

 می ممکن را خطرناك رخداد وقوع سوي
 کاهش و پیشگیرانه اقدامات شناسایی

 اعم ،خطرناك رخداد اصلی علل به
.شود می افزاري نرم یا افزاري سخت از

 خطا درخت

خرابی تجهیزات و خطاهاي انسانی 

خطرناك رخداد وقوع به منجر تواند می که را

آن قابلیت ،خطا درخت تکنیک قوت نقطۀ آن قابلیت ،خطا درخت تکنیک قوت نقطۀ

سوي به هدایت مراحل گرایانۀ واقع ارائۀ لذا
شناسایی به جامع رویکردي ترتیب بدین .سازد

به توجه تمرکز موجب و آمده فراهم دهنده



 بسیار زیاد حواشی داراي و پیچیده سیستمهاي
 رخدادهاي به منجر تواند می خرابی یک

 HAZOP یا FMEA تحلیل مانند خرابی

 دیگر تکنیک که هایی وضعیت در اغلب

 خطرناك رخداد یک وقوع امکان دقت به خطرناك رخداد یک وقوع امکان دقت به
.رود می کار به است، نیاز مورد

 منطق هاي دروازه بر مبتنی خرابی منطق

 متفاوت ترکیبات چگونه دهد می توضیح
 منظور به بزرگ کارخانۀ یک براي .شوند

 درخت زیادي تعداد به است ممکن )نهایی
 به )نهایی(اصلی رخدادهاي انتخاب هنگام

FTAسیستمهاي تحلیل براي ویژه به
یک تنها که سیستمهایی براي .است مناسب

خرابی تک محور با تکنیکهاي شود، خطرناك
.مناسبترند

اغلب خطا درخت تحلیل علت همین به 

به ،HAZOP تحلیل مانند خطا ارزشیابی به ،HAZOP تحلیل مانند خطا ارزشیابی
مورد بیشتري بررسی و است، کرده مشخص را

منطق نمودار خطا، درخت تحلیل نتایج     

,AND)یعنی( بولی ORتوضیح که است
شوند می خطرناك وضعیت به منجر رخدادها

نهایی( اصلی رخدادهاي کلیۀ مکفی بررسی
هنگام گر تحلیل است الزم و باشد نیاز خطا

.نماید قضاوت خوبی



 .کرد شناسایی شوند، می خطرناك رخداد .کرد شناسایی شوند، می خطرناك رخداد

 بروز جهت نیاز مورد خرابیهاي تعداد و
.کرد بندي رتبه کیفی صورت
 را سیستم طراحی یا عملیاتی ضعفهاي توان

 اقدام ایمنی وضعیت بهبود جهت در کافی

: توان می خطا درختهاي بازنگري با

  یا خرابیها متفاوت ترکیبات           
ناصحیح عملکردهاي           

رخداد موجب که را                                      رخداد موجب که را                                     

و نوع به بسته خرابی مختلف ترکیبات
صورت به توان می را )نهایی( اصلی رخداد

توان می خرابیها ترکیب لیست بررسی با 
کافی موانع کردن اضافه با و کرد شناسایی

.نمود



     از دقیقی درك است الزم خطا درخت

 سیستم، یا کارخانه یک عملکرد چگونگی
 و ها رویه و فرایند تفضیلی هاي نقشه

 آنها اثرات و اجزاء خرابی حالتهاي از 

 .باشد داشته وجود                                                                      .باشد داشته وجود                                                                     

 باید همیشه کیفیت با و مؤثر ارزشیابی
.کرد استفاده شایسته و مجرب کارکنان

درخت تحلیل براي

چگونگی   
نقشه     

 آگاهی    

                                                                                                                                          

ارزشیابی یک انجام از اطمینان جهت
کارکنان از



  دقت و سیستم پیچیدگی به خطا درخت
 فرایند یک با مرتبط )نهایی( اصلی رخداد

 .دارد نیاز کمتر یا وقت روز یک به مجرب
 زیاد بالقوة تصادفی رخدادهاي با بزرگ

.باشد داشته .باشد داشته

درخت تحلیل براي الزم هزینه و وقت
رخداد مدلسازي .دارد بستگی نیاز مورد
مجرب گروه یک از استفاده با ساده

بزرگ مشکالت و پیچیده سیستمهاي

داشته نیاز بیشتري زمان به است ممکن داشته نیاز بیشتري زمان به است ممکن



مزایاي FTA

این روش کمکی است به منظور شناسایی مخاطرات در سیستم هاي پیچیده

از این روش می توان براي تجزیه و تحلیل خطاهاي انسان و تجهیزات استفاده 

بدون از دست ( این روش وسیله اي است که تمرکز روي یک عیب را همزمان 

انجام می دهد

بدون از دست ( این روش وسیله اي است که تمرکز روي یک عیب را همزمان 

انجام می دهد

این روش چشم انداز ي را یجاد می کند که نشان میدهد  معایب چگونه می 

توانند منتج ه عواقب جدي تر و خطر ناك شوند

این روش کمی و کیفی است و امکان  براورد هاي احتمالی یک عیب یا حادثه 

این روش کمکی است به منظور شناسایی مخاطرات در سیستم هاي پیچیده

از این روش می توان براي تجزیه و تحلیل خطاهاي انسان و تجهیزات استفاده 

کرد .

این روش وسیله اي است که تمرکز روي یک عیب را همزمان 

انجام می دهد) دادن تصویر و نماي کلی خطرا ت

این روش وسیله اي است که تمرکز روي یک عیب را همزمان 

انجام می دهد) دادن تصویر و نماي کلی خطرا ت

این روش چشم انداز ي را یجاد می کند که نشان میدهد  معایب چگونه می 

توانند منتج ه عواقب جدي تر و خطر ناك شوند

این روش کمی و کیفی است و امکان  براورد هاي احتمالی یک عیب یا حادثه 

را فراهم می کند



معایب FTA

نیازمند داشتن اطالعات جامع و تخصصی از سیستم است

براي سیستم هاي بزرگ و حجیم به راحتی قابل استفاده نیست

این روش وقت گیر و نسبتاً مشرو ح و کلی استاین روش وقت گیر و نسبتاً مشرو ح و کلی است

تکمیل و اجراي این روش نیاز به مدارك مشروح و مستند دارد که 

نیازمند داشتن اطالعات جامع و تخصصی از سیستم است . 

براي سیستم هاي بزرگ و حجیم به راحتی قابل استفاده نیست

این روش وقت گیر و نسبتاً مشرو ح و کلی استاین روش وقت گیر و نسبتاً مشرو ح و کلی است

تکمیل و اجراي این روش نیاز به مدارك مشروح و مستند دارد که 
باید در دسترس باشد



(ETA)(ETA)تحلیل درخت رخداد تحلیل درخت رخداد 
از بـروز یـک رخـداد     نتـایج محتمـل  
.خطرناك ، مانند خرابی تجهیزات یا خطاهاي انسانی است

پاسخهاي سیستم و اپراتورها به رخداد خطرناك تعیین می شود تا بدین 

مجموعه اي از سناریوهاي حاصل از دسته هاي مختلـف خرابیهـا و   
این سناریوها نتایج محتمل حادثه را به صـورت تـوالی رخـدادهایی    
که پس از رخداد خطرناك اولیه به وقوع 

الیـه   براي تحلیل فرایندهاي پیچیده اي مناسب است کـه داراي چنـدین  
براي واکنش نسبت به رخداد آغـازین مـی   

تحلیل درخت رخداد تحلیل درخت رخداد 
نتـایج محتمـل   درخت رخداد روش گرافیکی نشان دادن

خطرناك ، مانند خرابی تجهیزات یا خطاهاي انسانی است

پاسخهاي سیستم و اپراتورها به رخداد خطرناك تعیین می شود تا بدین  ETAدر 
. ترتیب کلیه نتایج محتمل مشخص شود

مجموعه اي از سناریوهاي حاصل از دسته هاي مختلـف خرابیهـا و      ETAنتیجۀ 
این سناریوها نتایج محتمل حادثه را به صـورت تـوالی رخـدادهایی    . خطاهاست

که پس از رخداد خطرناك اولیه به وقوع ) موفقیت یا شکست عملکردهاي ایمنی(
. می پیوندند، شرح می دهند

ETA    براي تحلیل فرایندهاي پیچیده اي مناسب است کـه داراي چنـدین
براي واکنش نسبت به رخداد آغـازین مـی    رویه هاي اضطراري یا سیستم ایمنی

.  باشند



درخت رخداد براي شناسایی مسیرهاي مختلف تشـدید کـه ممکـن    
.است در یک فرایند پیچیده به وقوع بپیوندد، به کار می رود

توان ترکیبهـاي مشـخص    پس از شناسایی این مسیرهاي تشدید می
با ایـن  . شوند، تعیین کردخرابیها را که منجر به نتایج تعریف شده می
توان ترکیبهـاي مشـخص    پس از شناسایی این مسیرهاي تشدید می

با ایـن  . شوند، تعیین کرد خرابیها را که منجر به نتایج تعریف شده می

کار موانع اضافی مورد نیاز بـراي کـاهش احتمـال چنـین تشـدیدي      

درخت رخداد براي شناسایی مسیرهاي مختلف تشـدید کـه ممکـن    
است در یک فرایند پیچیده به وقوع بپیوندد، به کار می رود

پس از شناسایی این مسیرهاي تشدید می 
خرابیها را که منجر به نتایج تعریف شده می

پس از شناسایی این مسیرهاي تشدید می 
خرابیها را که منجر به نتایج تعریف شده می

کار موانع اضافی مورد نیاز بـراي کـاهش احتمـال چنـین تشـدیدي      
.شود شناسایی می



سیستم ایمنی است که  شکستهاي یاموفقیتها 
توالی حوادث نشان داده شده در درخت  

.  گذارد رخدادها را به نمایش می  .  گذاردرخدادها را به نمایش می 

توان این توالی ها را به صورت مدل درخت  

تحلیل گران می توانند از این نتایج براي شناسایی ضعفهاي طراحی و 
رویه ها استفاده کرده و توصیه هایی براي کاهش احتمال و یا پیامدهاي حوادث 

موفقیتها  مدلهاي درخت رخداد و ETAنتایج 
توالی حوادث نشان داده شده در درخت  . شود منجر به نتیجه تعریف شده می

رخدادها را به نمایش می  ANDرخداد ترکیبات منطقی  رخدادها را به نمایش می  رخداد ترکیبات منطقی 

توان این توالی ها را به صورت مدل درخت   می در نتیجه جهت تحلیل کیفی تر      

تحلیل گران می توانند از این نتایج براي شناسایی ضعفهاي طراحی و .خطا درآورد
رویه ها استفاده کرده و توصیه هایی براي کاهش احتمال و یا پیامدهاي حوادث 

.بالقوة مورد مطالعه، ارائه کنند



 خرابی یعنی( بالقوه آغازین رخدادهاي
 آگاهی و )شوند حادثه موجب توانند می

  رخداد هر اثرات بالقوه که است اضطراري

 را ETA تنهایی به تواند می باشد، داشته را ETA تنهایی به تواند می باشد، داشته
 موجب گروهی رویکرد .دارد ترجیح نفره

 .شود می کاملتري رخداد درخت آمدن

ETA  آگاهی فرایندها از بقیه و بوده آشنا 
.باشند دارا را تحلیل مورد

  
رخدادهاي از آگاهی مستلزم  ETA از استفاده

می بالقوه که سیستم اختالالت یا تجهیزات
اضطراري هاي رویه یا ایمنی سیستم عملکرد از

.دهند می کاهش را آغازین
داشته سیستم از کافی دانش گر تحلیل چنانچه داشته سیستم از کافی دانش گر تحلیل چنانچه

نفره 4 یا 2 گروه یک اغلب اما .دهد انجام
آمدن فراهم نتیجه در و ذهنی طوفان ارتقاء

ETA با بایستی گروه اعضاي از یکی حداقل
مورد سیستمهاي با کار تجربۀ و داشته کافی



(HAZOP)(HAZOP)تحلیل خطر و قابلیت بهره برداريتحلیل خطر و قابلیت بهره برداري

  رویکردي از استفاده با تخصصی چند
  برداري بهره قابلیت مشکالت و خطرات

  فرایند شرایط براي نظر مورد محدودة
  از استفاده با و سیستماتیک صورت به

  مکانهاي در »فرایند پارامترهاي« براي
  از استفاده با و سیستماتیک صورت به

  مکانهاي در »فرایند پارامترهاي« براي
  در را گروه دارد، فرایندکاربرد سیستم

  ممکن »مطالعه مورد نقطۀ« .کند می
 لوله خطوط از خاصی خط یا فرایند

تحلیل خطر و قابلیت بهره برداريتحلیل خطر و قابلیت بهره برداري  

چند گروه یک  HAZOP تحلیل در
خطرات شناسایی به اقدام سیستماتیک

محدودة از انحراف نتیجه در که نماید می
به گروه مجرب رهبر .دهند می رخ

براي که »راهنما لغات« از اي مجموعه
به گروه مجرب رهبر .دهند می رخ

براي که »راهنما لغات« از اي مجموعه
سیستم در »مطالعه مورد نقاط« یا مجزا
می راهنمایی کارخانه طراحی مورد
فرایند سیستم در مجزا نقطۀ یک است
.باشد



 می سؤاالتی به »سطح« فرایند پارامتر

 می مربوط طراحی نظر مورد مقدار از«باال

 که انحرافاتی فهرست تدوین منظور به گروه

 فرایند تجارب یا لیستها چک از شد، فرایند تجارب یا لیستها چک از شد،

 احتمالی علل و کرده تحلیل را بحث مورد
 ،)غیره و خروجی جریان یک شدن 

 در ایمنی حفاظهاي و،(غیره و آلودگی
 را )غیره و کشی لوله سرریز سطح، کنترل

پارامتر با »باال« راهنماي کلمه مثال عنوان به

باال سطح« محتمل انحرافات به که انجامد
 .شود

گروه اعضاي به کمک جهت گروه رهبر گاه

شد، خواهند بررسیHAZOPجلسات در
.کند می استفاده

شد، خواهند بررسیجلسات در
.کند می استفاده

مورد نقطۀ در انحراف هرگونه اثرات گروه 
 مسدود اپراتور، خطاي مانند( انحراف

آلودگی مایع، ریزش مانند( انحراف پیامدهاي
کنترل مثالٌ( انحراف از جلوگیري براي محل

 .کند می تعیین



 گونه به جزئیات باشند، ناکافی ایمنی حفاظهاي
 برخی در .داد انجام خوبی به را پیگیري

 پیامدها اما کند، شناسایی را واقعی علتی
 جهت را بعدي مطالعات انجام توان می 

 و خطرات شامل که باشد می گروه هاي
 و ها رویه طراحی، تغییر براي هایی توصیه

 است مواردي در مطالعات انجام براي هایی
 که است رایج .است نبوده پذیر امکان گیري

 در ایمنی حفاظهاي و آنها نتایج انحرافات،
   .شود ثبت ستونی جدول دریک

حفاظهاي و توجه قابل پیامدها و علتها اگر
پیگیري اقدامات بتوان که شوند می ثبت اي

علتی با انحراف یک تواند می گروه حاالت
 موارد این در .نیستند شدن تعیین قابل

.نمود توجیه احتمالی پیامدهاي تعیین

هاي یافته HAZOP تحلیل از حاصل نتایج
توصیه شده، شناسایی عملیاتی مشکالت

هایی توصیه و سیستم بهبود منظور به غیره
گیري نتیجه اطالعات فقدان علت به که

انحرافات، علل مورد در گروه مباحثات نتایج
دریک فرایند، از بخشی یا نقطه هر براي محل،



 توصیه ارائۀ و احتمالی مشکالت نواحی
 است اهمیت حائز بسیار نتیجه در .است

  اقدامات انجام و HAZOP تحلیل هاي
.گردد تعیین وضوح به مسئولیتها

 مورد در تشریحی اطالعات به دسترسی
 در غالباٌ تحلیل این نتیجه در .است الزامی

 بهره یا اصالح طی در یا ها P&IDتهیۀ
.گیرد

نواحی شناسایی HAZOP مطالعۀ هدف
است نظر مورد مشکالت حل براي هایی

هاي توصیه بازنگري از اطمینان جهت که
مسئولیتها و ها رویه صالحیتدار، کارکنان توسط

دسترسیHAZOPتحلیل انجام از پیش
الزامی فرایند یک عملیات و طراحی

تهیۀ از پس و تفضیلی طراحی مرحلۀ
گیرد می انجام موجود تسهیالت از برداري



 عملیات و دقیق ابزار ،فرایند از کافی آگاهی

 فراهم دارند، تخصص ها زمینه این در که
  کیفیت با و مؤثر تحلیل یک اساسی بخش

 مهندسی، نظیر هایی زمینه در متفاوت تجارب و تحصالت

 است طبیعی .شود می تشکیل غیره و زیست محیط
 می نامیده منشی اغلب که دیگري شخص دستیاري

 در یا ساده قرایند یک براي .جوید بهره کند، می ثبت
 تجربه وسعت آنان که صورتی در البته شود، تشکیل

آگاهی داشتن مستلزمHAZOP تحلیل
 .است واقعی یا شده طرحریزي

که گروه اعضاي توسط معموالٌ اطالعات این
بخش مجرب و دیده آموزش رهبران .شود می

HAZOP آیند می شمار به. HAZOP آیند می شمار به.

تحصالت با نفر 7 تا 5 از نوعاHAZOPٌ گروههاي 

محیط و ایمنی بهداشت، نگهداري، و تعمیر برداري، بهره
دستیاري از کند می هدایت را تحلیل که گروه از عضوي که

ثبت کار هنگام در را گروه ارزشیابیهاي نتایج و شود
تشکیل نفر 4 یا 3 از تواند می گروه محدود، بازنگري یک

.باشند دارا را الزم مهارت و



اهداف مطالعه  HAZOP

اهداف زیر می توانند مدنظر قرار گیرند
شناسایی تمام علل بالقوه اي که در حیطه مورد مطالعه منجر به اثرات مهم ایمنی و 

عملیاتی شوند .

تصمیم گیري در مورد اینکه آیا طراحی هاي موجود این اطمینان را بوجود می آورند که 
ریسک حاصل از خطرات شناخته شده در سطح قابل قبول قرار دارند یا خیر ؟ریسک حاصل از خطرات شناخته شده در سطح قابل قبول قرار دارند یا خیر ؟

نیل به سطح ریسک قابل قبول - 3 .

پیشینه سازي ارزش تسهیالت در شرکت بوسیله کاهش ریسک فرایند هاي مربوط به 
سطح قابل قبول و بهبود اثر بخشی عملیاتی

کاهش هزینه هاي متاثر از کاهش ریسک فرایند ها - 5

ارائه ابزار هاي مؤثر بر هزینه که سود بخشی عملیات را بهبود دهد

اهداف زیر می توانند مدنظر قرار گیرند .
شناسایی تمام علل بالقوه اي که در حیطه مورد مطالعه منجر به اثرات مهم ایمنی و  -1

تصمیم گیري در مورد اینکه آیا طراحی هاي موجود این اطمینان را بوجود می آورند که  -2
ریسک حاصل از خطرات شناخته شده در سطح قابل قبول قرار دارند یا خیر ؟ریسک حاصل از خطرات شناخته شده در سطح قابل قبول قرار دارند یا خیر ؟

پیشینه سازي ارزش تسهیالت در شرکت بوسیله کاهش ریسک فرایند هاي مربوط به  -4
.

کاهش هزینه هاي متاثر از کاهش ریسک فرایند ها

ارائه ابزار هاي مؤثر بر هزینه که سود بخشی عملیات را بهبود دهد -6 .  



مزایاي  HAZOP

- اینکه چه سیستمی را براي  مطالعه انتخاب کنیم و 
روي کدام پارامتر ها بیشتر تمرکز داشته باشیم نتایج متفاوتی از
HAZOP را ارائه می دهد .

- -به منظور شناسایی همه خطرات ممکن به منظور شناسایی همه خطرات ممکن

استفاده از کلمات راهنما به تقویت طوفان ذهنی کمک زیادي می کند
.

- براي روش هاي  ایمن کار و آموزش هاي  عملی 
بهتر و اینکه چطور آنها را بیان کنیم

اینکه چه سیستمی را براي  مطالعه انتخاب کنیم و ابتکاري بودن  
روي کدام پارامتر ها بیشتر تمرکز داشته باشیم نتایج متفاوتی از

به منظور شناسایی همه خطرات ممکن یک روش تکمیلی  به منظور شناسایی همه خطرات ممکن یک روش تکمیلی 

استفاده از کلمات راهنما به تقویت طوفان ذهنی کمک زیادي می کند

براي روش هاي  ایمن کار و آموزش هاي  عملی  تقویت درك نیاز 
بهتر و اینکه چطور آنها را بیان کنیم . 



معایب   HAZOP

- در صورتی که بخواهیم جزئیات بیشتري را مورد بررسی قرار دهیم زمان زیادي را باید 
صرف کنیم .

- متکی به دانش افراد  :

ماهیت این سیستم ایجاب می کند که غالباً افراد متخصص فرایند در تکمیل جداول
HAZOP  شرکت داشته باشند و اکثر افراد در گیر با کار را اعم از اپراتور ها ، سرپرستان
و کارگران ساده در بر نمی گیرد و کارگران ساده در بر نمی گیرد. .

- عدم طبقه بندي ریسک به دلیل کمی نبودن

لذا. هیچ گونه اولویت بندي کمی در این سیسم پیش بینی نشده است 
تکامل یافته تر HAZOP   تعداد علل و اثرات ممکن است از دقت الزم به
علل و اثرات مهم تر بروز خطا بکاهد .

HAZOP  

در صورتی که بخواهیم جزئیات بیشتري را مورد بررسی قرار دهیم زمان زیادي را باید  

ماهیت این سیستم ایجاب می کند که غالباً افراد متخصص فرایند در تکمیل جداول
شرکت داشته باشند و اکثر افراد در گیر با کار را اعم از اپراتور ها ، سرپرستان 

عدم طبقه بندي ریسک به دلیل کمی نبودن

هیچ گونه اولویت بندي کمی در این سیسم پیش بینی نشده است  FMEA  را مدل
تعداد علل و اثرات ممکن است از دقت الزم به . می دانند 



 ارزیابی خطرناك محتمل وضعیت شدت 
.گیرد می قرار استفاده مورد بهداشتی ریسکهاي

 می نیز خطرناك رخداد یک محدودسازي
.گردد تشریح بهداشتی ریسکهاي .گردد تشریح بهداشتی ریسکهاي

 تدارك نجات، عملیات از خاصی ترتیبات
 و جداسازي عملیات مشخص، پادزهرهاي

 کار، هر با مرتبط خطرات شناسایی از پس
ریسکهاي مدیریت گیري تصمیم در و شده

محدودسازي براي غیرمترقبه شرایط در اقدامات
ریسکهاي ارزیابی در و شده بررسی بایست ریسکهاي ارزیابی در و شده بررسی بایست

ترتیبات بینی پیش شامل است ممکن کار این 
پادزهرهاي جمله از اضطراري پزشکی تسهیالت

.باشد مشابه هاي بینی پیش



 امکان که شود می استفاده جدولی روش
 به الزم اضطراري و احتیاطی اقدامات برابر

 از استفاده گیرند، قرار نظر مد بایستی 
.شود واقع مفید تواند می باشد، .شود واقع مفید تواند می باشد،

 احتیاطی اقدامات و بهداشتی خطرات شناسایی
 ریسک با عادي عملیات انجام یا و خطرناك

 بر معموالٌ مواد ایمنی اطالعات هاي برگه 
 با است الزم و شوند می تهیه نظر مورد خطر

روش از بهداشتی ریسکهاي ارزیابی در غالباٌ
برابر در شده شناسایی خطرات دهد می

.درآیند نمایش

 که خطراتی ترکیب شناسایی منظور به 
باشد، شده سازماندهی خوبی به که روشی باشد، شده سازماندهی خوبی به که روشی

شناسایی در مواد ایمنی اطالعات هاي برگه
خطرناك مواد با کار یا استفاده هنگام مقتضی

 .آیند می شمار به مؤثري ابزارهاي ذاتی،
خطر به مربوط موچود اطالعات بهترین پایۀ

.شوند روزآمد پیوسته دانش، افزایش



ممکن است توسط سازمانهاي ملی یا بین المللی 
از جنبه هاي مربوط به ماده یا » چک لیستی
هر چند شکل دقیق برگه هاي . فرایند یا کار مورد نظر را تشکیل دهند

اطالعات ایمنی متنوع است، اما داده هاي کلی زیر معموالٌ در آن گنجانده می 
:شود

اطالعات ایمنی متنوع است، اما داده هاي کلی زیر معموالٌ در آن گنجانده می 
:شود

• مشخصات مواد، فرایند یا فعالیتی که توسط برگۀ اطالعات مربوطه پوشش 
.داده شده است

• تعریف دامنۀ مواد یا وضعیتهایی که برگۀ اطالعات براي آنها تهیه شده است

ممکن است توسط سازمانهاي ملی یا بین المللی  برگه هاي اطالعات ایمنی مواد
چک لیستی«یا توسط شرکتها تهیه شوند و 

فرایند یا کار مورد نظر را تشکیل دهند
اطالعات ایمنی متنوع است، اما داده هاي کلی زیر معموالٌ در آن گنجانده می اطالعات ایمنی متنوع است، اما داده هاي کلی زیر معموالٌ در آن گنجانده می 

مشخصات مواد، فرایند یا فعالیتی که توسط برگۀ اطالعات مربوطه پوشش 

تعریف دامنۀ مواد یا وضعیتهایی که برگۀ اطالعات براي آنها تهیه شده است



.شوند اتخاذ باید که احتیاطی اقدامات

 احتمالی تحقق برابر در حفاظت براي بایست

 مثال عنوان به شوند می خاص خطرات ایجاد

  غیره و هوا و آب اثر همزمان، فعالیتهاي

اقدامات فعالیت یا فرایند مواد، با مرتبط خطرات

بایست می که غرمترقبه شرایط در اقدامات

.گیرند قرار توجه مورد خطر .گیرند قرار توجه مورد خطر

ایجاد موجب که عادي غیر هاي وضعیت

فعالیتهاي شیمیایی، مواد از اي ویژه ترکیب



•FMEA  خرابیها این اثرات و خرابی بالقوة
 خرابی سبب که است چیزي است خرابی

 به سیستم پاسخ یا پیامد، رویداد، از 
FMEA در .خرابی  به یا دهند روي است

 .شوند می شناسایی کنند، می کمک حادثه

 (FMEA)تحلیل حاالت خرابی و آثار آن

• FMEA  منجر حادثه به است ممکن
FMEA .نیست مناسب شوند،  شناسایی

مانند خطر HAZOP  یا ویژه دقیق ابزار
 .برد کار به پیچیده،

بالقوة حاالت سازمان، تجهیزات از جدولی
خرابی حالت .است تسهیالت و تجهیزات بر

 عبارتست آن اثر و شود می تجهیزات
است ممکن که منفردي خرابیهاي حاالت 

حادثه وقوع علت

تحلیل حاالت خرابی و آثار آن

ممکن که هایی خرابی ترکیب شناسایی براي
شناسایی تکنیکهاي سایر همراه به توان می را
ابزار سیستمهاي مانند ویژه تحقیقات براي 



  .است فرایند سیستم بر یک هر اثر و خرابی

 حفاظتی سیستمهاي به نیاز شناسایی براي
 .کرد .کرد

 میدانی اصالحات اثرات شناسایی براي توان

FMEA از استفاده برداري بهره طی در همچنین
 .است مفید شود، بارز حوادث موجب تواند

خرابی حاالت شناسایی  FMEA از هدف

برايFMEA از توان می طراحی فاز در
کرد استفاده نیاز، مورد حد از بیش یا اضافی کرد استفاده نیاز، مورد حد از بیش یا اضافی

توان می FMEA از تسهیالت اصالح طی در

همچنین .کرد استفاده موجود تجهیزات بر
تواند می که منفردي خرابیهاي شناسایی براي



از آنجا که        FMEA  هستند، استفاده از این تکنیک مستلزم
. وجود حداقل دو تحلیل گر است که با فرایند و تجهیزات آشنا باشند

تحلیل گران مختلف ممکن است بخشهاي متفاوت تسهیالت را مورد 
.ارزشیابی قرار دهند

» تحلیل حاالت خرابی، اثرات و بحرانی بودن آنها
FMEA  هر یک از ) بحرانی بودن(است، به استثناء اینکه درجه نسبی
.حاالت خرابی در تحلیل گنجانده می شود

هستند، استفاده از این تکنیک مستلزم  ذهنیها 
وجود حداقل دو تحلیل گر است که با فرایند و تجهیزات آشنا باشند

تحلیل گران مختلف ممکن است بخشهاي متفاوت تسهیالت را مورد        

تحلیل حاالت خرابی، اثرات و بحرانی بودن آنها«        (FMECA) همانند  
است، به استثناء اینکه درجه نسبی 

حاالت خرابی در تحلیل گنجانده می شود



 پیش براي )کامپیوتري معموالٌ( ریاضی مدلسازي
  در گسترده طور به PEM از .شود می استفاده
 تکنیکهاي از بسیاري در .شود می استفاده

 رخداد یک پیامدهاي تخمین براي ریاضی
 طور به تکنیک این شود، می استفاده تخمینی

PEM)(مدلسازي اثرات فیزیکی 

 طور به تکنیک این شود، می استفاده تخمینی

PEM مدلسازي از آن در که است تکنیکی
استفاده حادثه شرایط در فیزیکی رفتار بینی

QRA استفاده ریسک کمی تخمین جهت
ریاضی مدلسازي از آنها در که دیگر ارزشیابی
تخمینی بسیار یا نامشخص تواتر با خطرناك

مدلسازي اثرات فیزیکی 

تخمینی بسیار یا نامشخص تواتر با خطرناك
.دارد کاربرد اي گسترده



  شمار به ریسک ارزشیابی در استفاده مورد

 متفاوت بارهاي اثر ارزیابی جهت مدولها
غیره و اشیاء سقوط محیطی، حاد شرایط

 با هایی سوراخ از نشت میزان تعیین جهت

 براي فرایند (flash)وري شعله محاسبات

.روند می کار به نشتی

مورد مدلهاي از اي نمونه زیر فیزیکی اثرات
:آیند می

مدولها و عرشه زیرساختار، براي مدلهایی
شرایط انفجار، کشتی، برخورد مانند اي حادثه

جهت هیدروکربن شدن رها براي مدلهایی

محاسبات با همراه مدلها این متفاوت؛ هاي اندازه

نشتی از حاصل مختلف فازهاي جرم تعیین



• مدلهایی براي پراکندگی به منظور تعیین پخش گاز خروجی از نشتی

• محاسباتی براي فشار بیش از حد انفجار جهت ارزشیابی فشارهاي حاصل 
. از اشتعال نشتی گاز

دامنه اي از روشها وجود دارند که ساده ترین آنها تخمین بیشتري 
. فشار انفجار بر اساس حجم کل محوطه اي است که ممکن است پر شود

فشار انفجار در نقاط مختلف را می توان به صورت تابعی از زمان به دست 
آورد و اثر انفجار بر سازه ها و تسهیالت دور را تعیین کرد؛ نتایج مدل  
فشار بیش از حد انفجار را می توان در برنامۀ دینامیک سازه جهت 
.ارزیابی اثر انفجار بر سازه به کار برد

مدلهایی براي پراکندگی به منظور تعیین پخش گاز خروجی از نشتی

محاسباتی براي فشار بیش از حد انفجار جهت ارزشیابی فشارهاي حاصل 

دامنه اي از روشها وجود دارند که ساده ترین آنها تخمین بیشتري       
فشار انفجار بر اساس حجم کل محوطه اي است که ممکن است پر شود

فشار انفجار در نقاط مختلف را می توان به صورت تابعی از زمان به دست 
آورد و اثر انفجار بر سازه ها و تسهیالت دور را تعیین کرد؛ نتایج مدل  
فشار بیش از حد انفجار را می توان در برنامۀ دینامیک سازه جهت 



روشروش

William fineWilliam fineWilliam fineWilliam fine

روشروش

William fineWilliam fineWilliam fineWilliam fine



در ) شدت خطر (در این روش ریسک از حاصل ضرب میزان پیامد 
     :میزان تماس در میزان احتمال وقوع خطر به دست می آید

          R = P * C * ER = P * C * E

William fineWilliam fine ::

          R = P * C * ER = P * C * E

(Risk)ریسك

در این روش ریسک از حاصل ضرب میزان پیامد 
میزان تماس در میزان احتمال وقوع خطر به دست می آید

::روش نمونهروش نمونه

(Probability)احتمال وقوع

(Exposure)میزان تماس

ریسك

(Consequence)شدت پیامد



: از عبارتست ریسک

ارزشیابی اقدامات کاهش ریسک

اضطراري
 معطوف ریسک کاهش اقدامات به اي ویژه

  می خطرناك رخدادهاي وقوع احتمال کاهش
  .دارد ارجحیت ریسک مدیریت براي تر ایمن

:رود می کار به ریسک کاهش براي

ریسک کاهش اقدامات کلی بندي رتبه
پیشگیري )الف

کشف )ب
کنترل )ج
کاهش )د

ارزشیابی اقدامات کاهش ریسک

کاهش )د
اضطراري شرایط در پاسخ )ه

ویژه توجه بایستی نخست درجۀ در همواره
کاهش یا حذف موجب که چرا شود،
ایمن ذاتاٌ طراحی اصول کاربرد .شوند

براي زیر مفاهیم تر، ایمن ذاتاٌ طراحی در



تماس مدت طول یا تواتر یا خطرناك

 به موجه با اما( خطرتر کم مواد با خطرناك
 مسایل و متنوعتر محصول و کارخانه ایمنی

ارزشیابی اقدامات کاهش ریسک

 خطر پتانسیل که اي گونه به خطرناك فرایندهاي
 با کوچکتر بخشهاي به فراوري کارخانه

کمتر فشار یا دما

 در و فرایند و کارخانه عملیات و ساخت
.افراد و کنترل تجهیزات، در  خرابی یا

خطرناك موجودیهاي کاهش مانند کاهش،●●

خطرناك مواد کردن جایگزین مانند جایگزینی،●●
ایمنی میان اي موازنه است ممکن اینکه
.)باشد داشته وجود عمر طول

ارزشیابی اقدامات کاهش ریسک

.)باشد داشته وجود عمر طول

فرایندهاي یا مواد کاربرد مانند تضعیف،●●
کارخانه جداسازي نظیر یابد می کاهش آنها

دما در فراورش یا  ESD شیرهاي از استفاده

ساخت طراحی، کردن ساده مانند ،سازي ساده●●
یا شکست ایجاد براي آمادگی کاهش نتیجه



    گرفتهگرفته  قرارقرار  نظرنظر  مدمد  محتملمحتمل  پیشگیرانۀپیشگیرانۀ  اقداماتاقدامات
    ..شودشود  گرفتهگرفته  کارکار  بهبه  آنآن  وقوعوقوع  ازاز  

  ازاز  حفاظتحفاظت  اقداماتاقدامات  همراههمراه  بهبه  خطرناكخطرناك  
    سیستمهايسیستمهاي  ..دادداد  قرارقرار  نظرنظر  مدمد  توانتوان  میمی  نیزنیز

    آتش،آتش،  برابربرابر  دردر  پذیرپذیر  فعلفعل  وو  فعالفعال  حفاظتحفاظت
    نفت،نفت،  بازیافتبازیافت  وو  نظافتنظافت  هايهاي  رویهرویه  وو  تجهیزاتتجهیزات

ارزشیابی اقدامات کاهش ریسک

    آتش،آتش،  برابربرابر  دردر  پذیرپذیر  فعلفعل  وو  فعالفعال  حفاظتحفاظت
    نفت،نفت،  بازیافتبازیافت  وو  نظافتنظافت  هايهاي  رویهرویه  وو  تجهیزاتتجهیزات

..هستندهستند  حفاظتیحفاظتی  اقداماتاقدامات

::ازاز  عبارتندعبارتند  گذارند،گذارند،  میمی  اثراثر

شدهشده

..انسانیانسانی  عواملعوامل  جملهجمله  ازاز  ریسکریسک  

اقداماتاقدامات  ارزیابیارزیابی  ازاز  پسپس  بایستیبایستی  حفاظتیحفاظتی  اقداماتاقدامات
  پسپس  خطرناكخطرناك  رخدادرخداد  یکیک  آثارآثار  کاهشکاهش  هدفهدف  بابا  وو

  رخدادرخداد  یکیک  تشدیدتشدید  سازيسازي  محدودمحدود  اقداماتاقدامات
نیزنیز  رارا  وضعیتوضعیت  سازيسازي  عاديعادي  اقداماتاقدامات  وو  کارکنانکارکنان

حفاظتحفاظت  آب،آب،- - آتشآتش  سیستمهايسیستمهاي  گاز،گاز،  وو  آتشآتش  کشفکشف
تجهیزاتتجهیزات  محل،محل،  تخلیهتخلیه  سیستمهايسیستمهاي  موقت،موقت،  پناهگاهپناهگاه

ارزشیابی اقدامات کاهش ریسک

حفاظتحفاظت  آب،آب،- - آتشآتش  سیستمهايسیستمهاي  گاز،گاز،  وو  آتشآتش  کشفکشف
تجهیزاتتجهیزات  محل،محل،  تخلیهتخلیه  سیستمهايسیستمهاي  موقت،موقت،  پناهگاهپناهگاه

اقداماتاقدامات  ازاز  مثالهاییمثالهایی  همگیهمگی  غیرهغیره  وو  محافظمحافظ  لباسهايلباسهاي

اثراثر  ریسکریسک  کاهشکاهش  اقداماتاقدامات  انتخابانتخاب  بربر  کهکه  عواملیعواملی

فنیفنی  نظرنظر  ازاز  ریسکریسک  کاهشکاهش  اقداماقدام  بودنبودن  عملیعملی●●
ریسکریسک  کاهشکاهش  اقداماقدام  سهمسهم●●
شدهشده  اجرااجرا  اقداماقدام  بابا  مرتبطمرتبط  ریسکهايریسکهاي  وو  هاها  هزینههزینه●●

  کاهشکاهش  تکنیکتکنیک  یایا  ریسکریسک  قطعیتقطعیت  عدمعدم  درجۀدرجۀ●●



نمونه عملی از اجراي 

فرایند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نمونه عملی از اجراي 

فرایند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک



 مداوم شناسایي نحوه تشریح اجرایي،

 ارزیابي محصوالت، و خدمات فعالیتھا،
 انجام جھت آنھا اولویت تعیین منظور

 پایین بھ آن رسانیدن و ریسك كنترل

 و غیرنرمال نرمال، عملیاتي شرایط
 شھرت و كار محیط مواد، تجھیزات، شھرت و كار محیط مواد، تجھیزات،

 و خدمات فعالیتھا، تمام بھ مربوط 
 دارد كاربرد گچساران وگاز نفت برداري

اجرایي، روش این تدوین از ھدف

فعالیتھا، بھ مربوط HSE خطرات
منظور بھ مربوطھ ھاي ریسك

كنترل منظور بھ كنترلي اقدامات

شرایط در AlARP ممكن حد ترین
تجھیزات، افراد، كلیھ براي اضطراري تجھیزات، افراد، كلیھ براي اضطراري

  . باشد مي

  : كاربرد دامنھ

 ریسك مدیریت جھت روش این
برداري بھره شركت در محصوالت

.  



 سیستم راھبري كمیتھ برعھده اجرایي
 محیط و بھداشت ایمني، اداره و 

. باشد مي گچساران وگاز نفت

 را HSE خطرات شناسائي مسئولیت را HSE خطرات شناسائي مسئولیت

  دارد برعھده را HSE خطرات ریسك

 براي جانبي امكانات تھیھ مسئولیت

  . دارد برعھده را آنھا ریسك

  : مسئولیتھا

اجرایي روش این اجراي مسئولیت
 اجرایي گروھھاي یكپارچھ، مدیریت

نفت برداري بھره شركت HSE زیست

واداره اجرایي گروھھاي HSE مسئولیت
دارند برعھده

مسئولیت HSE واداره اجرایي گروھھاي
. دارند برعھده

اداره HSE ریسك ارزیابي مسئولیت
.

مسئولیت ھا سیستم در مدیریت نماینده

ریسك ارزیابي و HSE خطرات شناسایي



 نفت برداري بھره شركت در خطر 
 و واحدھا نمایندگان از متشكل اجرایي

HSE است شده تشكیل .  

 كلیھ از بندي فھرست بھ اقدام كار طبیعت
 ھاي فرم در را آنھا و نموده باشند، ھاي فرم در را آنھا و نموده باشند،

 مھندسي واحد ودراختیار ثبت خطر 
 بودن وكامل صحت از تا دھند مي
 تغییرات سازمان در كھ صورتي در

 پذیرد صورت . . . و فرآیند تغییر دستگاه،
 فرم در و نموده استخراج جدیدي خطر

  :اجرا روش    

 ھاي ریسك شناسایي منظور بھ
اجرایي گروھھاي گچساران، گاز و

HSE نمایندگان بعالوه شركت ادارات

طبیعت بھ باتوجھ گروه این افراد
باشند، مي خطر عنوان بھ كھ مواردي باشند، مي خطر عنوان بھ كھ مواردي

 ھاي ریسك ارزیابي و شناسایي
مي قرار وري بھره و ھا سیستم

در .شود حاصل اطمینان اطالعات
دستگاه، در تغییر شامل جدیدي

خطر ھاي ریسك فوق گروھھاي

  . نمایند مي ثبت مذكور



  : باشد مي ذیل شرح بھ HSE خطرات

 HSE ریسكھاي و خطرات شناسایي
 نوع فرآیند، مراحل روي مطالعھ

 ماشین و تجھیزات فرآیند، در مصرف
 با و تولیدي محصوالت نوع كار،
 مراحل بھ آشنا و افرادآگاه با مصاحبھ مراحل بھ آشنا و افرادآگاه با مصاحبھ

(Aslowas :

 بھ یعني )ممكن مقدار ترین پایین(قبول
 كاھش براي سازمان در موجود توان

   . شد تعیین

خطرات شناسایي خصوص در شركت متدلوژي

شناسایي منظور بھ روش دراین
مطالعھ و بررسي طریق از مشاغل

مصرف مورد جانبي و مواداولیھ
كار، محیط شرایط و فضا آالت،

مصاحبھ و مشاھدات از استفاده مصاحبھ و مشاھدات از استفاده
. شود مي عمل فرآیند

  ALARP  (Aslowas reasonably)

قبول قابل سطحي بھ ریسك كاھش
توان و امكانات تمامي كارگیري

تعیین بندي اولویت براساس ریسك



  :باشد مي زیر مراحل شامل

 وفیزیكي شیمیایي مانندخواص عواملي بھ
 شرایط و نگھداري عملیات ھاي رویھ تجھیزات،

 روش اند شده درنظرگرفتھ وغیره حادومزمن
  : عبارتنداز مورداستفاده

 براي مجرب كاركنان تخصص از درآن كھ براي مجرب كاركنان تخصص از درآن كھ

. شود مي استفاده

 وارزیابي شناسایي از اطمینان حصول براي

 موجب آنھا از ھرچنداستفاده باشند 
 نیروھاي توسط ھا لیست چك این . شود بازنگري
 استانداردھاي و ھا رویھ و تسھیالت عملكرد

شامل ریسك ارزیابي و خطرات شناسائي

  : خطرات شناسایي -١

بھ توجھ براساس خطرات شناسایي
تجھیزات، چیدمان انتقال، درحال سیاالت

حادومزمن محیطي زیست فرآورش،شرایط

مورداستفاده خطرات شناسایي ھاي

كھ رویكردي : قضاوت و تجربھ نقش -١ كھ رویكردي : قضاوت و تجربھ نقش -١

استفاده HSE خطر ارزیابي و شناسایي

براي سودمندي روش  : ھا لیست چك -٢

 مي معلوم HSE خطرات كلیھ
بازنگري ھرگونھ دامنھ محدودشدن

عملكرد و طراحي بھ آشنا مجرب

  . شود مي تھیھ صنعت و شركتي



 یك با مرتبط ریسكھاي ارزیابي براي كیفي 
  .است غیرمترقبھ تداركات و احتیاطھا مورد

  است ساختاري بازنگري روش یك روش این

 و سیستمھا تجھیزات، با كامل آشنایي كھ كاركناني
 بھ صحیح قضاوت یا و منطقي صورت بھ را

 بھره قابلیت خطرو تحلیل میتوان خطرات شناسایي

 بررسي ،FMEA آن وآثار شكست عوامل
(WASTE STREAM برد نام را .  

 مواد ایمني اطالعات از آمده بدست اطالعات

MAFRIA(SAFETY مربوط خطرات توان مي 
  . نمود شناسایي را محصول و بینابیني

 روش یك : (JHA) شغلي خطرات تحلیل -٣
مورد در گیري تصمیم منظور بھ خاص كار

)كنترلي اقدامات(

این شود، انجام بایستي ریسكھا كاھش براي

. JHA كاركناني از كوچكي گروه توسط
را تحلیل توانند مي و دارند كاري ھاي رویھ
  . گیرند كار  . گیرند كار

شناسایي براي دیگربازنگري روشھاي از

عوامل وتحلیل تجزیھ ،(HAZOP) برداري
STREAM پسماند جریان SURVEY)

اطالعات براساس  : مواد خطرات شناسایي -۴

MAFRIA(SAFETY DATA SHEET (MSDS) )
بینابیني اولیھ، از اعم شیمیایي ماده ھر بھ



 و تسھیالت كاركنان، براي آن تحمل قابلیت 

 حادثھ، احتمالي ھاي توالي شناسایي آغازگر،
 براساس سپس باشد مي پیامدھا وارزیابي

 قضاوت مورد شده برآورده ریسك بودن قبول

 آغازگر رخداد وقوع ،)یاتواتر(احتمال بھ كافي

 مي ریسك، از تحملي قابل سطح بھ دستیابي منظور
. شود ارائھ ریسك كاھش مورد در مدیریت

 برگزیده معیارھاي از استفاده با یا گر تحلیل

  : ریسك ارزیابي - ٢

 بھ وتوجھ خطرات از ناشي ریسك ارزیابي
. زیست محیط

آغازگر، رخدادھاي شناسایي شامل امر این 
وارزیابي حادثھ ھاي توالي وقوع احتمال برآورد

قبول قابل موردنظر، وضعیت مناسب معیارھاي
. قرارگیردقرارگیرد

كافي توجھ بایستي ریسك، ارزشیابي ھنگام
. گیرد صورت آن پیامدھاي وشدت

منظور بھ وخطرات ریسك ارزیابي براساس
مدیریت بھ ھایي توصیھ نیاز صورت در بایست

تحلیل قضاوت براساس تواند مي ھا توصیھ این
  . گیرد انجام شركت توسط شده



 خطر تحمل قابلیت مورد در قضاوت جھت 

 بھ كھ .شود مي استفاده آنھا آثار و بزرگي
 فراھم ریسك مدیریت در گیري تصمیم براي

  : غربالگري معیارھاي

 مورداستفاده استانداردھاي یا اھداف
  . باشند مي شده شناسایي تأثیر یا

بزرگي مورد در قضاوت براي معیارھا این
براي مبنایي ریسك ارزیابي نتایج ھمراه

  . آورد مي  . آورد مي



(WILLIAM :  

طبقھ بندي شدت ریسك
امتیازشرح شدت ریسك

خس�ارتھاي غیرقاب�ل جب�ران زیس�ت محیط�ي ب�ا اث�رات ط�والني 
اث�ر ب�ین الملل�ي روي  -)میلی�ون توم�ان ١۵٠

غلظ�����ت ب�����یش از  -مص�����رف ب�����یش از ح�����د من�����ابع وان�����رژي
)درصد  بیشتر از حداستاندارد

١٠٠

(

خس�ارتھاي غیرقاب�ل  -آسیب منجرب�ھ ازكارافت�ادگي دائ�م ب�یش از ی�ك نف�ر
 ١۵٠ت��ا  ١٠٠خس��ارت م��الي ب��ین  -جب��ران زیس��ت محیط��ي ب��ا اث��رات می��ان م��دت

مص�رف نس�بتاً زیاد من�ابع  -اثر روي ش�ھرت س�ازمان بص�ورت مل�ي
)درصد بیشتر از حد استاندارد

۵٠

خس�ارتھاي غیرقاب�ل جب�ران زیس�ت محیط�ي 
اث��ر روي  -میلی��ون توم��ان ١٠٠ت��ا  ۵٠خس��ارت م��الي ب��ین 

غلظ���ت زی���اد  -مص���رف زیادمن���ابع و ان���رژي
(

٢۵

خس�ارتھاي قاب�ل جب�ران زیس�ت محیط�ي ب�ا 
اث��ر روي ش��ھرت  -میلی��ون توم��ان ۵٠ت��ا 

درص�د  ۵(غلظ�ت متوس�ط آالین�ده -مص�رف توس�ط من�ابع

١۵

WILLIAM) ریسك ارزیابي روش FINE)

طبقھ بندي شدت ریسك–Aجدول 
شرح شدت ریسككد

خس�ارتھاي غیرقاب�ل جب�ران زیس�ت محیط�ي ب�ا اث�رات ط�والني –مرگ و میر چند نف�ر ١
١۵٠ب�یش از (خس�ارت م�الي زی�اد –م�دت 

مص�����رف ب�����یش از ح�����د من�����ابع وان�����رژي -ش�����ھرت س�����ازمان
درصد  بیشتر از حداستاندارد۵٠(حدآالینده )

آسیب منجرب�ھ ازكارافت�ادگي دائ�م ب�یش از ی�ك نف�ر -مرگ یك نفر٢
جب��ران زیس��ت محیط��ي ب��ا اث��رات می��ان م��دت

اثر روي ش�ھرت س�ازمان بص�ورت مل�ي -میلیون تومان
درصد بیشتر از حد استاندارد ٣٠(غلظت نسبتاً زیاد آالینده -وانرژي

خس�ارتھاي غیرقاب�ل جب�ران زیس�ت محیط�ي  -آسیب منجربھ از كارافتادگي دائم یك نف�ر٣
خس��ارت م��الي ب��ین  -ب��ا اث��رات كوت��اه م��دت

مص���رف زیادمن���ابع و ان���رژي -ش���ھرت س���ازمان بص���ورت اس���تاني
)درصد بیشتر از حداستاندارد ١٠(آالینده

خس�ارتھاي قاب�ل جب�ران زیس�ت محیط�ي ب�ا  -آسیب ط�والني م�دت ب�دون ن�اتواني دائم�ي۴
ت��ا  ۵خس��ارت م��الي ب��ین  -اث��رات ط��والني

مص�رف توس�ط من�ابع -سازماني بص�ورت محل�ي



(WILLIAM :  

طبقھ بندي شدت ریسك
امتیازشرح شدت ریسك

خس�ارت م�الي كمت�ر  -خسارتھاي قابل جبران زیست محیطي با اث�رات كوت�اه م�دت
 -مصرف ك�م من�ابع -اثر روي شھرت سازمان بصورت درون سازماني

درصد بیشترازحداستاندارد

۵

اث�ر  -میلیون توم�ان ١خسارت مالي كمتر از  -)
غلظ��ت آالین��ده  -مص��رفي خیل��ي ك��م من��ابع -روي ش��ھرت س��ازمان بص��ورت درون واح��دي

٢

ب�دون اث�ر روي ش�ھرت  -خس�ارتھاي م�الي قاب�ل ص�رفھ نظ�ر
غلظ��ت آالین��ده كمت��ر از  -ب��دون مص��رف من��ابع

١

WILLIAM) ریسك ارزیابي روش FINE)

طبقھ بندي شدت ریسك–Aجدول 
شرح شدت ریسككد

خسارتھاي قابل جبران زیست محیطي با اث�رات كوت�اه م�دت -آسیب موقتي۵
اثر روي شھرت سازمان بصورت درون سازماني -میلیون تومان ۵از 

درصد بیشترازحداستاندارد ۵غلظت آالینده كمتر از 

)روزوكمتر٣(آسیب جزئي نیازمند كمك ھاي اولیھ۶
روي ش��ھرت س��ازمان بص��ورت درون واح��دي

درحداستاندارد

خس�ارتھاي م�الي قاب�ل ص�رفھ نظ�ر -بدون نیاز بھ بررس�ي ھ�اي بیش�تر٧
ب��دون مص��رف من��ابع -ب��دون خس��ارت زیس��ت محیط��ي -س��ازمان

حداستاندارد 



فركانس/ طبقھ بندي تماس
امتیازشرح میزان تماس و فركانس

١٠انتشار مداوم آالینده -ساعت ٨تماس بیش از 

۶انتشار زیادآالینده -ساعت

٣انتشار متوسط آالینده -ساعت در روز

٢انتش�ار غی�رروتین  -س�اعت در روز ۴تا  ٢تماس بین  - 

١انتشار كم آالینده  -ساعت در روز

٠.۵انتشار قابل اغماض آالینده -ساعت در روز

٠.٢بدون تماس، بدون فركانش وقوع و بدون انتشار آالینده 

طبقھ بندي تماس–Bجدول 
شرح میزان تماس و فركانسطبقھ

تماس بیش از  -روزي چندین بار -بطور پیوستھ١

ساعت ٨تا  ۶تماس بین  -ھفتھ اي چندین بار -غالباً ٢

ساعت در روز ۶تا  ۴تماس بین  -ماھي چندین بار -گھگاه٣

تماس بین  -سالي چندین بار -بطور غیرمعمول۴ - - 
آالینده

ساعت در روز ٢تا  ١تماس بین  -چندسال یكبار -بندرت۵

ساعت در روز ١تماس كمتر از  -خیلي كم -بطور جزئي۶

بدون تماس، بدون فركانش وقوع و بدون انتشار آالینده ٧



طبقھ بندي احتمال وقوع خطر یا احتمال تأثیر عوامل زیان آور

امتیازProbabilityشرح احتمال وقوع 

١٠

۶امكان دارد / است ۶امكان دارد / است

ش��انس وق��وع / م��ي توان��د تص��ادفي اتف��اق بیافت��د
درصد است 

٢

٠.۵احتماالً تا چندسال بعداز تماس اتفاق نمي افتد ام�ا 

٠.١ھرگ�ز اتف�اق نم�ي / عمالً وقوعش غیرممكن است 

طبقھ بندي احتمال وقوع خطر یا احتمال تأثیر عوامل زیان آور–Cجدول 

شرح احتمال وقوع ردیف

اغلب محتمل ھستند١

است ۵٠/۵٠شانس وقوع ٢ است ۵٠/۵٠شانس وقوع ٢

م��ي توان��د تص��ادفي اتف��اق بیافت��د٣
درصد است  ۵٠كمتر از 

احتماالً تا چندسال بعداز تماس اتفاق نمي افتد ام�ا ۴
امكان وقوع دارد 

عمالً وقوعش غیرممكن است ۵
افتد



: شود گرفتھ نظر در بایستي احتمال 

موجوددرمحل واداري

ایمني وسایل و

زیست 

  آنھا از استفاده میزان و فردي حفاظت

 برآورد درھنگام ذیل موارد : مھم تذكر

واداري مھندسي كنترلي اقدامات وضعیت  

  آب و الكتریسیتھ مثل خدمات نقص•

ایمن نا شرایط و ایمن نا اعمال•

و آالت ماشین و دستگاه اجزاي نقص•

  ونگھداري تعمیر وضعیت•  ونگھداري تعمیر وضعیت•

آالینده وشدت میزان غلظت،•

كاركنان سالمت و آموزش میزان•

 محیط تخریب و منابع مصرف میزان•

حفاظت لوازم بوسیلھ شده ایجاد حفاظت•



 طبقھ و شدت بندي طبقھ وقوع، احتمال بندي
 از حاصل نتایج سپس . گردد مي محاسبھ 

 ھم در زیر فرمول طبق ریسك، رتبھ تعیین

خطر پیامد شدت خطر پیامد شدت

  HSE خطرات با تماس میزان 

تأثیرآنھا خطریااحتمال وقوع احتمال بندي

رتبھ ریسك=  

  : ریسكھا بندي اولویت و دھي امتیاز

بندي طبقھ جداول براساس روش این در
 ریسك ھر امتیاز تماس، میزان بندي
تعیین منظور بھ شده اشاره جدول سھ

  : گردد مي ضرب

A = شدت بندي طبقھ ازجدول امتیازحاصل A = شدت بندي طبقھ ازجدول امتیازحاصل

B = بندي طبقھ جدول از حاصل امتیاز 

C = بندي طبقھ جدول از حاصل امتیاز

C  *B  *A 

  



سطح ریسك اقدامات 

Highاصالحات فوري براي كنترل ریسك موردنیاز است 

Middle.توجھات الزم در اسرع وقت بایستي صورت گیرد 

Low

 H سطح با ریسكھاي براي ابتدا ریسكھا،
  یا M سطح بھ تا شده تھیھ اصالحي 

 تھیھ كنترلي برنامھ و اھداف M سطح
 قبول قابل سطح بھ خطرات رسانیدن

  . كنیم مي نگھداري

اقدامات رتبھ

 اصالحات فوري براي كنترل ریسك موردنیاز است ٢٠٠

توجھات الزم در اسرع وقت بایستي صورت گیرد  -اضطراري٩١- ١٩٩

٩٠  خطر نظارت و كنترل مي باشد .

ریسكھا، اھمیت میزان بھ باتوجھ نھایت در
 واقدامات كنترلي ھاي برنامھ و اھداف

L سطح با ریسكھاي براي سپس . برسند
رسانیدن از پس برسندو L سطح بھ تا شده

نگھداري مداوم كنترل تحت را آنھا )L سطح(

  



Be Safe , Healthy & Successful.Be Safe , Healthy & Successful.


