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مقدمه

چکیده
مقدمــه :ارزیابــی ریســک فرایندهــای خطرنــاک یکــی از اولویتهــای مدیریــت ریســک میباشــد .یکــی از
روشهــای مــورد اســتفاده در ارزیابــی ریســک ،آنالیــز الیههــای حفاظتــی ( )LOPAاســت .بــه دلیــل ناکافــی
بــودن و یــا عــدم قطعیــت اطالعــات موجــود در مــورد نــرخ نقــص ( )PFDالیههــای حفاظتــی ،ارزیابــی ریســک
بــه روش ســنتی  LOPAهمــواره دارای خطــا میباشــد .لــذا هــدف از ایــن مطالعــه ،اســتفاده ازتئــوری فــازی
جهــت ارزیابــی ایمنــی مخــازن شــارژ آمونیــاک بــا اســتفاده از روش آنالیــز الیههــای حفاظتــی میباشــد.
روش کار :ابتــدا بــا اســتفاده از نظــر متخصصیــن ،نــرخ نقــص الیههــای حفاظتــی بــه صــورت فــازی بدســت
آمــد .ســپس بــا اســتفاده از عملگرهــای فــازی ،امــکان فــازی بــه احتمــال فــازی تبدیــل شــده و در نهایــت بــه
نــرخ نقــص قطعــی تبدیــل شــد .در مرحلــه بعــد بــا اســتفاده از سیســتم منطــق فــازی شــدت ،شــدت رویــداد
بــه صــورت فــازی محاســبه شــده و در انتهــا بــا اســتفاده از ماتریــس ریســک ،شــاخص ریســک فــازی محاســبه
گردیــد.
یافتههــا :در ســناریوی آزاد شــدن آمونیــاک ،شــدت ،احتمــال و ریســک محاســبه شــده بــا روش کالســیک و
فــازی  LOPAبــه ترتیــب برابــر بــا (احتمــال :کــم ،شــدت :بــاال ،و ریســک( :قابــل تحمــل -غیــر قابــل قبــول))
در روش کالســیک و احتمــال فــازی =  ،2/66شــدت فــازی=  3/99و ریســک فــازی =  0/8( 3/79غیــر قابــل
قبــول 0/2 ،قابــل تحمــل -غیــر قابــل قبــول) در روش فــازی تعییــن گردیــد .هــم چنیــن پــس از اضافــه شــدن
الیــه حفاظتــی ،شــاخص ریســک فــازی از  0/8( 3/79غیــر قابــل قبــول 0/2 ،قابــل تحمــل -غیــر قابــل قبــول)
بــه  0/1( 1/9قابــل قبــول 0/8 ،قابــل قبــول -قابــل تحمــل 0/1 ،قابــل تحمــل) تغییــر یافــت.
نتیجهگیــری :در شــرایط عــدم قطعیــت و یــا موجــود نبــودن اطالعــات مــر بــوط بــه احتمــال و شــدت
ســناریوی ریســک ،میتــوان بــا اســتفاده از نظــرات متخصصیــن در قالــب متغیرهــای زبانــی و روابــط
مجموعههــای فــازی ،تــا حــد امــکان خطــای محاســباتی را در ارزیابــی ریســک کاهــش داد.

پیشــگیری از حــوادث و رویدادهــای نامطلــوب کــه بــه صــورت
اتفاقــی در طــول فعالیــت فرایندهــای صنعتــی و یــا کار بــا
مــواد شــیمیایی خطرنــاک اتفــاق میافتــد ،مســتلزم ارزیابــی
ریســک میباشــند .در طــی فراینــد ارزیابــی ریســک اصــوالً دو
متغیــر احتمــال و شــدت رویــداد نامطلــوب مــورد ارزیابــی قــرار
میگیرنــد .بــه طــور کلــی ســه روش کلــی (کیفــی ،نیمــه
کمــی و کمــی) جهــت ارزیابــی ریســک بــه کار مـیرود .یکــی
از ایــن روشهــا آنالیــز الیههــای حفاظتــی فــازی ()LOPA
میباشــد ،کــه بــه طــور گســتردهای در فرایندهــای شــیمیایی
جهــت اختصــاص ســطح یکپارچگــی ایمنــی ( )SILمناســب به
کار بــرده میشــود LOPA .یــک روش سیســتماتیک و نظــام
یافتــه جهــت شناســایی و تجزیــه و تحلیــل اهمیــت ســناریوی

حــوادث بــزرگ بالقــوه ،در فــراوری و یــا حمــل و نقــل مــواد
شــیمیایی بســیار خطرنــاک میباشــد [ ]1اســتفاده از LOPA
بــه عنــوان یــک روش آنالیــز ریســک در صنایــع شــیمیایی در
اواخــر دهــه  1990آغــاز شــد .صنایــع ,2[ Arthur Dowell
 ]3و  ]4[ William Bridgesجــزء اولیــن صنایعــی بودنــد کــه
اولیــن بــار از ایــن روش بــه عنــوان ابــزاری جهــت تجزیــه و
تحلیــل سیســتمهای حفاظتــی ایمنــی مســتقل ،بــدون نیــاز
بــه ســطح باالیــی از آنالیــز کمــی ،اســتفاده نمودنــد .بــا فراگیــر
شــدن ایــن روش در ایــاالت متحــده و اروپــا ،مرکــز ایمنــی
فرایندهــای شــیمیایی ) (CCPSراهنماهــای خــود در زمینــه
اســتفاده از ایــن روش را منتشــر نمــود [ .]5همچنیــن ســایر
ســازمانها و اســتانداردهای بیــن المللــی نظیــر کمیســیون
الکتروتکنیکــی بینالمللــی ( ]7 ,6[ )IECو جامعــه بیــن
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مقاله پژوهشی

امیدوار و همکاران

تصویــر  :2ماتریــس ریســک مــورد اســتفاده جهــت ارزیابــی ریســک در
( LOPAالف-ســطح آســان ب -اســتاندارد ج -ســختگیرانه)

اگــر چــه اســتفاده از ماتریــس ریســک ســاده بــوده و جهــت
ارزیابیهــای شــخصی (ســوبژکتیو) مناســب میباشــد ،لیکــن
بــه دلیــل عــدم قطعیــت دادههــای ورودی آن (شــدت و
احتمــال) همــواره در کاربــرد آن ممکــن اســت خطاهایــی را
ایجــاد نماینــد ،کــه اســتفاده از مجموعههــای فــازی میتوانــد
ایــن مشــکل را مرتفــع ســازد.
منطــق فــازی ،روشــی متفــاوت را بــرای مســائلی فراهــم
مـیآورد کــه پیچیدگــی زیــاد داشــته و نیــاز بــه کنتــرل دقیــق
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تصویــر  :1آنالیــز درخــت پیامــد جهــت تعییــن فرکانــس رویــداد
نامطلــوب در روش آنالیــز الیههــای حفاظتــی
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المللــی اتوماســیون ( ]8[ )ISAشــروع بــه پذیــرش  LOPAبــه
عنــوان روش مرجــع جهــت تعییــن ســطح یکپارچگــی ایمنــی
( )SILمــورد نیــاز سیســتمهای ابــزار دقیــق ایمنــی (SIS:
 )Safety Instrumented Systemsنمودنــد.
اصــوالً  LOPAیــک ســناریوی تــک علتــی -تــک معلولــی
میباشــد کــه در نتیجــه نقــص الیههــای حفاظتــی مســتقل
( )IPLبوجــود میآیــد .محاســبه نــرخ (فرکانــس) وقــوع
پیامــد ( )Fیــک ســناریوی خــاص ،بــر اســاس آنالیــز درخــت
پیامــد ( )ETAمیباشــد کــه در تصویــر  1نشــان داده شــده
اســت .در نهایــت ،پــس از محاســبه نــرخ فرکانــس و شــدت
وقــوع پیامــد ،شــاخص ریســک در چهــار ســطح ریســک (A:
( acceptableقابــل قبــول)TA: tolerable–acceptable ،
(قابــل قبول-قابــل تحمــل)tolerable–unacceptable ،
(قابــل تحمــل -غیــر قابــل قبــول) و NA: unacceptable
(غیــر قابــل قبــول)) تعییــن میگــردد (تصویــر .]9[ )2

دارنــد .بهکارگیــری منطــق فــازی ،ســاده بــوده و قــادر اســت
مســائل پیچیــدهای را کــه بــا روشهــای معمولــی ریاضــی حــل
نمیشــوند ،بــه ســادگی و در زمانــی کمتــر حــل کننــد .ایــن
منطــق ،هماننــد دانــش فــرد خبــره ،عمــل میکنــد .نظریــه
مجموعههــای فــازی بــرای اقــدام در شــرایط عــدم اطمینــان
طراحــی شــده و ایــن کار را بــا اســتفاده از متغیرهــای زبانــی و
عــادی روزمــره انجــام میدهــد کــه میتــوان بــا کمــک آنهــا
مســائل و متغیرهــای کیفــی را کمــی کــرده و مــورد ارزیابــی
قــرار داد .بنابرایــن ،منطــق فــازی منطقــی مناســب بــرای مبحث
مدیریــت ریســک میباشــد کــه در بیشــتر مواقــع بــا متغیرهــای
کیفــی و عــدم قطعیــت ســروکار دارنــد .مشــکلی کــه در ارزیابــی
پیامــد رخدادهــا بــر اســاس ماتریــس ریســک وجــود دارد ایــن
اســت کــه معمــوالً در ارزیابیهــا بدتریــن ســناریو (بدتریــن
حالــت) مبنــای ارزیابــی قــرار میگیــرد .ایــن موضــوع اگــر چــه
از یــک ســو باعــث افزایــش ســطح ایمنــی میگــردد ،لیکــن
از ســوی دیگــر بــه دلیــل بــه کارگیــری الیههــای حفاظتــی
بیشــتر باعــث افزایــش هزینههــا میگــردد .همچنیــن در
ماتریــس ریســک حرکــت از یــک ســلول ماتریــس ریســک بــه
ســلول دیگــر بــه صــورت ناگهانــی صــورت گرفتــه و محــدوده
مقادیــر بیــن دو ســلول بــا شــیب تنــد تعریــف شــدهاند .بــه
عنــوان مثــال در تصویــر ( 2الــف) ،در صورتــی کــه ســطح
احتمــال برابــر  IVو ســطح شــدت برابــر  Dباشــد ،ســطح
ریســک معــادل ( TNAقابــل تحمــل) بــرآورد میگــردد .ایــن
در حالــی اســت کــه اگــر ســطح احتمــال برابــر  IVو ســطح
شــدت برابــر  Eباشــد (یــک ســطح تغییــر در شــدت) ،ســطح
ریســک معــادل ( NAغیــر قابــل تحمــل) میگــردد .ســئوالی
کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه ریســک را بایــد قابــل تحمــل
و یــا غیــر قابــل تحمــل در نظــر گرفــت .اگــر ســطح ریســک،
قابــل تحمــل در نظــر گرفتــه شــود از یــک ســو هزینههــا
کاهــش یافتــه ولــی ازســوی دیگــر ســطح ایمنــی نیــز کاهــش
مییابــد .همچنیــن اگــر ســطح ریســک ،غیــر قابــل تحمــل در
نظــر گرفتــه شــود از یــک ســو هزینههــا افزایــش یافتــه ولــی
ازســوی دیگــر نیــز ســطح ایمنــی افزایــش مییابــد .ایــن موضوع
بــه دلیــل ایــن اســت کــه مــرز بیــن دو ســطح ریســک بــا شــیب
تنــد تعریــف شــدهاند .عــاوه بــر ایــن در روش ســنتی ارزیابــی
ریســک جمــع نمــودن نظــرات افــراد مختلــف در قالــب یــک
نظــر کلــی ،بــه ســهولت امــکان پذیــر نیســت ،بــه همیــن
دلیــل در اکثــر ارزیابیهــا بدتریــن ســناریو بــه عنــوان مبنــای
ارزیابــی قــرار میگیــرد .مجموعههــای فــازی ایــن مشــکل
را بــه بهتریــن نحــو و بــر اســاس منطــق تفکــر انســانی حــل
مینماینــد .بدیــن صــورت کــه ابتــدا یــک ســطح فــازی (تغییــر
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در ایــن مطالعــه کــه در واحــد انتقــال آمونیــاک یــک مجتمــع
پتروشــیمی انجــام گرفــت ،جهــت ارزیابــی ریســک انتشــار
آمونیــاک بــه هنــگام انتقــال بــه مخــزن دریافــت کننــده ،ابتــدا
احتمــال وقــوع رویــداد آغازگــر و نــرخ نقــص الیــه حفاظتــی بــا
اســتفاده از مجموعههــای فــازی و نظــرات متخصصیــن بــرآورد
شــده و ســپس شــدت رویــداد نامطلــوب تعییــن گردیــده و در
انتهــا بــا اســتفاده از ماتریــس ریســک فــازی ،شــاخص ریســک
تعییــن میگــردد .بــه دلیــل در دســترس نبــودن اطالعــات
مربــوط بــه نــرخ نقــص و احتمــال وقــوع رویــداد آغازگــر ،از
نظــرات یــک تیــم  5نفــره متخصــص فراینــدی اســتفاده شــد.
نحــوه میانگیــن گیــری نظــرات بــا اســتفاده از روش Hsu and
 ]11[ Chenبــه شــرح زیــر میباشــد:
گام اول :محاســبه مجمــوع امکانهــای فــازی بدســت
آمــده
بــه صــورت تحــت الفظــی ،منظــور از محاســبه مجمــوع

 .2محاســبه درجــه موافقــت ((Average Agreement: AAEu
نظــرات متخصصیــن بــا اســتفاده از رابطــه ()2

()2

∑

,R

= ) AA(E

 .3محاســبه درجــه موافقــت نســبی (Relative Agreement
) degree) (RAEuبیــن نظــرات متخصصیــن بــا اســتفاده از رابطــه
()3

		

)

()3

)

(

∑ = ) RA(E

 .4تخمیــن میــزان ضریــب توافــق نظــرات متخصصیــن
( (Consensus Coefficient degree: CCEuبــا اســتفاده ازرابطــه
( )4

()4

) CC(E ) = β. w(E ) + ( −1 β). RA(E

 .5محاســبه نتیجــه مجمــوع نظــرات متخصصیــن ( )RAGبــا اســتفاده
ازرابطــه ()5

جدول  :1اصطالحات زبانی مورد استفاده جهت طراحی توابع عضویت احتمال فازی
اصطالح زبانی

نماد

Α

Β

δ

γ

خیلی باال

VH

0/8

0/9

0/9

1

باال

H

0/7

0/8

0/8

0/9

نسبت ًا باال

FH

0/5

0/6

0/7

0/8

متوسط

M

0/3

0/5

0/5

0/6

نسبت ًا پایین

FL

0/2

0/3

0/4

0/5

پایین

L

0/1

0/2

0/2

0/3

VL

0

0/1

0/1

0/2

خیلی پایین

16

] [ DOI: 10.21859/johe-02043

روش کار

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 7:24 +0330 on Saturday February 16th 2019

تدریجــی) بــر اســاس توابــع عضویــت فــازی ،بــرای ارزیابــی
ایجــاد نمــوده و عــاوه بــر ایــن مجمــوع نظــرات را محاســبه
نمــوده و در نهایــت یــک خروجــی قابــل اطمینانتــر نســبت بــه
روشهــای کالســیک ارزیابــی فراهــم میکننــد.
از ســوی دیگــر هــر چنــد کــه بــه نظــر میرســد LOPA
دارای چندیــن مزیــت اســت ،لیکــن برخــی از مواقــع،
محدودیتهایــی از قبیــل در دســترس نبــودن اطالعــات و یــا
عــدم قطعیــت نــرخ نقــص سیســتمهای حفاظتــی را نیــز دارا
میباشــد [ .]10لــذا محدودیتهــای فــوق الذکــر باعــث شــد
کــه در ایــن مطالعــه از ویژگــی مجموعههــای فــازی بــرای
غلبــه بــر ایــن محدودیتهــا اســتفاده شــود.

امکانهــای فــازی ،عبــارت اســت از جمــع کــردن نظــرات
متخصصیــن بــرای یــک رویــداد خــاص Hsu .و ]11[ Chen
از یــک روش ســاده تحــت عنــوان "روش محاســبه مجمــوع
بــر اســاس شــباهت (Similarity Aggregation Method:
) SAMبــرای ایــن کار بهــره گرفتنــد .فــرض شــود کــه هــر
متخصــص ) Ek (k = 1, 2, …, Mنظــر خــود را در مــورد
یــک ویژگــی خــاص ،در یــک زمینــه در قالــب یــک ســری
متغیرهــای زبانــی (جــدول  )1اعــام کنــد .ایــن متغیرهــای
زبانــی را میتــوان از طریــق توابــع عضویــت بــه اعــداد فــازی
معــادل تبدیــل نمــود .جزئیــات الگوریتــم محاســباتی آن را
میتــوان بــه شــرح ذیــل تشــریح نمــود.
 .1محاســبه درجــه شــباهت , R
 :Sبــر اســاس ایــن
نگــرش ،اگر ) B = (b b b b ) A = (a a a a
دو عــدد فــازی باشــند ،درجــه شــباهت بیــن دو عــدد فــازی
را میتــوان از طریــق تابــع درجــه شــباهت ( ،)Sبــه صــورت
زیــر بدســت آورد:
1
()1
,B
| 4 ∑ |a − b

امیدوار و همکاران

= C(E ). R + C (E ). R + … + C (E ). R

R

گام دوم :تبدیل امکان فازی به احتمال فازی
در مــورد خطاهــای ســخت افــزاری (نظیــر نــرخ نقــص تجهیــزات)،
 Onisawaجهــت تعییــن نــرخ خطــا ،یــک معادلــه بــرای تبدیــل
امــکان فــازی بــه احتمــال فــازی پیشــنهاد داد [ ]13 ,12ایــن
معادلــه بــر اســاس تناســب پاســخ احساســی انســان بــه مقادیــر
لگاریتمــی یــک کمیــت فیزیکــی میباشــد( .رابطــه .)6

()6

= pr

∗ 2.301

پــس از بــه دســت آوردن احتمــال فــازی مربــوط بــه احتمــال
رویــداد آغازگــر و نــرخ نقــص الیههــای حفاظتــی بــا اســتفاده از
نظــر متخصصیــن ،احتمــال رویــداد نهایــی را بایســتی تعییــن نمــود.
معادلــه ریاضیاتــی بــرای تعییــن احتمــال رویــداد نهایــی بــر اســاس
نــرخ نقــص الیههــای حفاظتــی در  LOPAرا میتــوان بــه صــورت
زیــر نشــان داد [:]15

گام ســوم :اعمــال محاســبات ریاضــی حســابی بــر روی
(i = IEF × PFD × PFD × … × PFD )9
اعــداد فازی
در معادلــه فــوق PFD ،IEF ،fic ،بــه ترتیــب نمایانگــر فرکانس
یــک عــدد فــازی ذوزنقــهای) A = (α, β, γ, δبــه صــورت وقــوع ســناریوی  iام (بــر حســب تعــداد در ســال و یــا در
زیــر تعریــف میشــود (رابطــه :)7
ســاعت) ،فرکانــس وقــوع رویــداد آغازگــر بــرای ســناریوی  iام
()7
0
x<α
و احتمــال نقــص در زمــان تقاضــای الیــه مســتقل حفاظتــی j
ام بــرای ســناریوی  iام میباشــد.
1β ≤ x ≤ γ
= ) µ (xبــا در دســت داشــتن احتمــال و شــدت پیامــد نامطلــوب و بــا
اســتفاده از ماتریــس ریســک و شــاخص ریســک فــازی ،میتــوان
در مــورد ریســک ارزیابــی شــده ،تصمیــم گیــری نمــود.
0
x>δ
در صورتــی کــه دو عــدد فــازی ذوزنقــهای
)B = (b1, b2, b3, b4) A = (a1, a2, a3, a4
داشــته باشــیم نتیجــه اعمــال محاســبات ریاضــی حســابی بــر
روی  B Aبــه صــورت زیــر میباشــد [( ]11جــدول :)2
گام چهارم :غیر فازی سازی ()Deffuzification
فراینــد تبدیــل اعــداد فــازی بــه اعــداد معمولــی (مطلــق)،
غیــر فــازی ســازی نامیــده میشــود .در مقــاالت روشــهای
جدول  :2عملگرهای فازی
عملگر

جمع

آنالیز الیههای حفاظتی فازی ()FLOPA
 FLOPAبــر مبنــای ســاختار سیســتم منطــق فــازی ()FLS
عمــل میکنــد ،کــه از ســه جــزء شــدت ،فرکانــس و ریســک
فــازی تشــکیل شــده اســت .ســاختار اصلــی  FLSدر تصویــر
 3نشــان داده شــده اســت .سیســتم منطــق فــازی ( )FLSاز
اجــزاء زیــر تشــکیل شــده اســت:
 .1بخــش فــازی کننــده کــه متغیرهــای مطلــق (غیرفــازی)
ورودی (فرکانــس ( ،)Fشــدت ( ))Sو خروجــی سیســتم

نتیجه

]A ⊕ B = [ a +1 b1, a +2 b2, a +3 b3, a +4 b4

تفرق

]A ⊖ B = [ a −1 b1, a −2 b2, a −3 b3, a −4 b4

ضرب

] A ⊗ B = [ a1. b1, a2. b2, a3. b3, a4. b4

تقسیم

] A ⊘ B = [ a1/b1, a2/b2, a3/b3, , a4/b4
17

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 7:24 +0330 on Saturday February 16th 2019

, FP ≠ 0
0, FPs = 0

=

defuzz
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()5

متعــددی نظیر )Right Most ،Center of Gravity (COG
)Left Most Maximum (LMM) ،Maximum (RMM
بــرای غیــر فــازی ســازی ذکــر شــدهاند [ .]15در ایــن مطالعــه
از روش مرکــز ثقــل ( )COGاســتفاده شــده اســت .در صورتــی
کــه)  A = (s , q , s , qیــک عــدد  TPFNباشــد،
بــا اســتفاده ازروش مرکــز ثقــل میتــوان ،عــدد معــادل غیــر
فــازی ایــن  TPFNرا از معادلــه زیــر بدســت آورد [:]14
)
() )8
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جدول  :3مجموعههای فازی مورد استفاده برای طراحی ماتریس ریسک
فرکانس ()F
طبقه

ریسک ()R

شدت ()S

اصطالح فازی

محدوده

طبقه

اصطالح فازی

محدوده

طبقه

اصطالح فازی

محدوده

G

خیلی باال

1 < F < 10-2

5

قابل اغماض (فاقد
خسارت)

1<C≤2

A

قابل قبول -بدون نیاز به اقدام
خاص

0<R≤2

F

باال

10-1 ≤ F
<10-3

4

پایین (روز ازدست
رفته کاری)

2<C≤3

TA

قابل تحمل -قابل قبول (اقدام
اصالحی باتوجه به )ALARP

1<R≤3

E

متوسط

10-2 ≤ F
<10-4

3

متوسط (جراحت
بدنی)

3<C≤4

TNA

قابل تحمل -غیر قابل قبول (نیاز
به بهبود)

2<R≤4

D

پایین

10-3 ≤ F
<10-5

2

باال (معلولیت)

3<C≤5

NA

غیر قابل قبول (اقدام آنی)

3<R≤5

C

خیلی پایین

10-4 ≤ F
<10-6

1

فاجعه بار (مرگ)

C>5

-

-

-

B

غیر محتمل

10-5 ≤ F
<10-7

-

-

-

-

-

-

A

بعید

F <10-6

-

-

-

-

-

-

جدول  :4قواعد مورد استفاده جهت طراحی سیستم منطق فازی شدت
میزان اقدامات درمانی موردنیاز
کمکهای اولیه

اقدامات پزشکی

اقدامات پیشرفته

تعداد افراد آسیب دیده
زیاد

متوسط

باال

فاجعه بار

متوسط

متوسط

باال

باال

کم

پایین

متوسط

متوسط
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(ســطوح ریســک ( ))Rرا بــه اعــداد فــازی تبدیــل میکنــد
) .(F, S, Rیــک نمونــه ازمجموعــه هــای فــازی کــه نشــان
دهنــده  S ،Fو  Rمیباشــد در تصویــر  4نشــان داده شــده
اســت.
 .2موتــور اســتنباطی  FLSکــه مجموعههــای فــازی ورودی
را از طریــق بخــش دانــش بنیــان بــه مجموعههــای فــازی
خروجــی تبدیــل میکنــد .ایــن کار از طریــق قواعــد "اگــر-
بنابرایــن – درغیرایــن صــورت" کــه بــر پایــه دانــش فــردی
(بــرای شــدت و شــاخص ریســک) و یــا محاســبات ریاضیاتــی
بــرای یــک عملیــات خــاص (در بخــش محاســبه درخــت خطــا)
میباشــند ،صــورت میگیــرد.
 .3بخــش غیرفــازی کننــده کــه فراینــد وزن دهــی و
متوســطگیری خروجــی تمــام قواعــد فــازی را انجــام داده و
آن را بــه صــورت یــک عــدد خروجــی غیرفــازی ،مطلــق ارائــه
سیستم منطق فازی شدت ())FLS (R
میکنــد .
رونــد کلــی مــدل محاســباتی آنالیــز الیههــای حفاظتــی فــازی در جهــت تعییــن شــدت آســیب ،دو متغیــر تعــداد افــراد آســیب
تصویــر  5نشــان داده شــده اســت .فــازی  LOPAاز یــک ســناریوی دیــده و میــزان اقدامــات درمانــی موردنیــاز بــه عنــوان ورودی
حادثــه مشــخص ،کــه بوســیله یــک جفــت رخــداد (رویــداد آغازگــر و ) FL S (Rقــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه ماتریــس پذیــرش
پیامدهــای ویــژه ایــن رویــداد) نشــان داده میشــوند آغــاز میشــود .ریســک  ،IIAR’s OSHAشــدت آســیب بــه عنــوان خروجــی
ایــن ســناریو را میتــوان بهوســیله هــر یــک از روشهــای آنالیــز سیســتم اســتخراج گردیــد (جــدول .)4
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مخاطــرات فراینــدی بــه خصــوص  Hazopبدســت آورد .سیســتم
 FLOPAدارای ســه زیرسیســتم اصلــی میباشــد :دو زیرسیســتم
مــوازی شــامل سیســتم منطــق فــازی فرکانــس () )FLS (Fجهــت
محاســبه فرکانــس فــازی ســناریوی حادثــه و سیســتم منطــق
فــازی شــدت () )FLS (Sجهــت تخمیــن شــدت فــازی ســناریوی
حادثــه (تصویــر  .)6هــر دوی ایــن سیســتمها ،ورودی الزم بــرای
زیــر سیســتم ســوم یعنــی سیســتم منطــق فــازی ریســک (FLS
) )(Rرا فراهــم میکننــد (تصویــر  .)7مقادیــر اســتفاده شــده جهــت
ترســیم توابــع عضویــت ســه پارامتــر اصلــی  FLOPAدر جــدول 3
نشــان داده شــدهاند .بــا اســتفاده از عملیــات ریاضــی و اســتدالل
فــازی مناســب ،عــدد نهایــی مطلــق ریســک بدســت میآیــد کــه
میتــوان ازآن جهــت تصمیمگیــری در فراینــد مدیریــت ریســک
اســتفاده نمــود [.]15 ,14

امیدوار و همکاران

تصویر  :5ساختار آنالیز الیههای حفاظتی فازی ()FLOPA

تصویر  :6سطوح خروجی سیستم منطق فازی شدت )FLS (S

یافتهها
در ایــن مطالعــه ،ســناریوی آزاد شــدن آمونیــاک در نتیجــه پارگــی
شــیلنگ شــارژ مخــزن و ناتوانــی اپراتــور در توقــف فراینــد مــورد
بررســی قــرار گرفــت .تنهــا  IPLموجــود در ایــن ســناریو ،توقــف
عملیــات شــارژ مخــزن توســط اپراتــور میباشــد کــه بــه دلیــل
متفــاوت بــودن PFDهــای مربــوط به ایــن  ،IPLاز نظــر متخصصین
اســتفاده شــده اســت .بــا در دســت داشــتن نــرخ نقــص مربــوط بــه
توقــف عملیــات توســط اپراتــور و احتمــال پارگــی شــیلنگهای شــارژ،
بــا اســتفاده از رابطــه  9میتــوان احتمــال رخــداد پیامــد را تعییــن
نمــود.
در نتیجــه استنشــاق آمونیــاک و ســوختگی شــیمیایی ناشــی از
آن ،پرســنل فعــال در محــل آزاد شــدن آمونیــاک شــدیدا ً آســیب
میبیننــد (ســناریوی اصلــی مــورد مطالعــه) .هــم چنیــن بســته بــه
میــزان محــدود بــودن مخــزن دریافــت کننــده آمونیــاک ریســک
انفجــار نیــز وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن آســیبهای زیســت
محیطــی نیــز ایجــاد میشــود ولــی میــزان آســیب آن کمتــر از
آســیب بــه پرســنل میباشــد .لــذا در ایــن مطالعــه تنهــا ریســک
مربــوط بــه ســامتی افــراد در نتیجــه انتشــار آمونیــاک مــورد برســی
قــرار گرفتــه اســت.
جهــت تعییــن فرکانــس رویــداد رخــداد آغازگــر (پــاره شــدن
شــیلنگ) از  5نفــر از متخصصیــن خواســته شــد تــا نظــر خــود را در
مــورد احتمــال وقــوع ایــن رویــداد بیــان کننــد .بــه منظــور تعییــن
وزن و اهمیــت نظــر هــر یــک از متخصصیــن 4 ،پارامتــر پســت
ســازمانی ،تجربــه ،تحصیــات ،ســن مبنــا قــرار گرفتــه و وزن هــر
متخصــص در جــدول  5نشــان داده شــده اســت.
شــدت رویــداد را میتــوان از طریــق سیســتم اســتنتاج فــازی
شــدت () )FLS (Sتعییــن نمــود (تصویــر  .)6بــه دلیــل مایــع بــودن
آمونیــاک ،ایــن حادثــه ،بیشــتر پرســنل فعــال در محــل آزادشــدن
آمونیــاک را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .تعــداد افــراد صدمــه دیــده
برابــر  3نفــر بــوده و هــم چنیــن ســطح اقدامــات درمانــی مــورد
نیــاز در حــد مراقبــت پزشــکی میباشــد .بنابرایــن شــاخص شــدت
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تصویــر  :4توابــع عضویــت مــورد اســتفاده جهــت فــازی ســازی فرکانس،
شــدت و ریسک
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تصویر  :3ساختار سیستم منطق فازی ()FLS

تصویر  :7سطوح خروجی سیستم منطق فازی ریسک )FLS (R

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 94
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جدول  :6نظر متخصصین در مورد احتمال نرخ نقص پاره شدن شیلنگ شارژ مخزن آمونیاک
متخصص

رأی
M

0/3

E2

M

0/3

E3

FH

0/5

E4
E5

E1

α

β

δ

γ

0/5

0/5

0/6

0/5

0/5

0/6

0/6

0/7

0/8

FH

0/5

0/6

0/7

0/8

M

0/3

0/5

0/5

0/6

جدول  :7نظر متخصصین در مورد احتمال نرخ نقص اپراتور در متوقف کردن فرایند
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جدول  :5مشخصات افراد متخصص جهت ارزیابی ریسک در سناریوی آزاد شدن آمونیاک در FLOPA
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تخمینــی فــازی برابــر  3/99بدســت میآیــد .هــم چنیــن بــا توجــه
بــه دادههــای جــداول  5و  6فرکانــس رخــداد نامطلــوب (آســیب
پرســنل) بــه صــورت زیــر بدســت میآیــد.
× fiC = IEFi × PFDi1 × PFDi2 × … × PFDij = 3.37E - 01
6.46E – 03 = 2.18E - 03
ازآنجایــی کــه مقیــاس توابــع عضویــت مــورد اســتفاده در سیســتم
فــازی لگاریتمــی میباشــد ،لــذا بایســتی ابتــدا مقــدار احتمــال
بدســت آمــده بــه صــورت لگاریتمــی تبدیــل شــود کــه برابــر بــا
 – 2/66بدســت مــی ایــد .بــا وارد نمــودن مقادیــر فــازی شــدت و
احتمــال در سیســتم  ،FLSســطح ریســک فــازی برابــر بــا 3/74
بدســت مــی ایــد.
از آنجایــی کــه ریســک در محــدوده غیــر قابــل قبــول میباشــد،
بنابرایــن بایســتی از الیههــای حفاظتــی بیشــتری اســتفاده شــود.

بدیــن منظــور توصیــه شــد تــا از یــک هواکــش صنعتــی جهــت
تخلیــه بخــارات آمونیــاک ،در صــورت نقــص شــیلنگها اســتفاده
گــردد .هــم چنیــن تعــداد پرســنل فعــال در محــدوده بارگیــری
بــه دو نفــر محــدود شــده و توصیــه گردیــد تــا از لبــاس حفاظتــی
مخصــوص اســتفاده کننــد .از آنجایــی کــه نــرخ نقــص هواکــش
برابــر بــا  PFD= 4E-3بــوده و میــزان شــدت حادثــه ،بــا پوشــیدن
لبــاس از  3/99بــه  2/6کاهــش مییابــد ،لــذا بــا محاســبه مجــدد
 ficخواهیــم داشــت:
× fiC=IEFi × PFDi1 × PFDi2 × … × PFDij = 3.37E – 01
6.46E – 03 × 4 E – 3 = 8.71E - 06
بــا قــرار دادن مقادیــر فــوق در سیســتم اســتنتاج ریســک فــازی،
مقــدار ریســک تغییــر یافتــه بــه  1/92کاهــش مییابــد کــه در
ســطح قابــل قبــول واقــع میشــود (جــداول .)10-6

امیدوار و همکاران
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جدول  :8امکان فازی و احتمال غیرفازی شده در سناریوی پاره شدن شیلنگ شارژ مخزن آمونیاک
مجموع امتیازات
Α

Β

Δ

Γ

0/063

0/105

0/105

0/126

0/0669

0/1115

0/1115

0/1338

0/0905

0/1086

0/1267

0/1448

CC(E5)*R5

0/099

0/1188

0/1386

0/1584

0/0564

0/094

0/094

0/1128

امکان فازی

0/3758

0/5379

0/5758

0/6758

CC(E1)*R1
CC(E2)*R2
CC(E3)*R3
CC(E4)*R4

2/19
6/46E-03

K
احتمال غیرفازی شده

جدول  :9امکان فازی و غیرفازی شده در سناریوی نقص اپراتور در متوقف کردن فرایند
مجموع امتیازات
Α

Β

Δ

Γ

0/0207

0/0414

0/0414

0/0621

0/0449

0/06735

0/0898

0/11225

0/0182

0/0364

0/0364

0/0546

CC(E5)*R5

0/06015

0/10025

0/10025

0/1203

0/05565

0/09275

0/09275

0/1113

جمع فازی

0/1996

0/33815

0/3606

0/46055

CC(E1)*R1
CC(E2)*R2
CC(E3)*R3
CC(E4)*R4

3/37E-01

جمع غیرفازی شده

جدول  :10نتایج مقایسه ارزیابی ریسک بر مبنای فرکانس ،شدت ،و ریسک فازی و سنتی (کالسیک) در سناریوی انتشار آمونیاک
احتمال آزاد شدن
آمونیاک

شدت رویداد

شاخص ریسک

 PFDپاره شدن
شیلنگ

 PFDنقص اپراتور در توقف
فرایند

روش سنتی

5/00E-03

1/00E-01

-

( 5/00E-04کم)

زیاد

TNA

روش فازی (مقادیر
ارزیابی اولیه)

6/46E-03

3/37E-01

-

( 2/18E-03مقدار
فازی )-2/66

3/99

(TNA ،0/8 NA
3/79 )0/2

روش فازی (مقادیر
بعد از کنترل)

6/46E-03

3/37E-01

 PFDهواکش
4 × 10-3

( 8/71E-05مقدار
فازی )-4/1

1/9

(TA ،0/1 TNA
1/92 )0/1 A ،0/8

بحث
در ایــن مطالعــه بــه منظــور ارزیابــی ریســک الیههــای حفاظتــی
موجــود در فراینــد دریافــت آمونیــاک در مخــازن ذخیــره ایــن
محصــول از روش فــازی  LOPAاســتفاده شــد .همــان گونــه کــه از
نتایــج ذکــر شــده در جــدول  10مشــخص اســت ،بــا اســتفاده از روش
ارزیابــی ریســک متــداول (ســنتی) (ردیــف اول جــدول  ،)10کــه از
دادههــای موجــود در دیتابیســهای نقــص تجهیزاتــی بدســت آمدهانــد،
احتمــال آزاد شــدن آمونیــاک پاییــن= (PFDHR × PFDHE

) 5.00E-3 × 1.00E-1 = 5.00E-4بــوده و شــدت رویــداد بــا
توجــه بــه مصــدوم شــدن ســه اپراتــور" ،بــاال" بــرآورد میگــردد و در
نتیجــه مقــدار ریســک بــرآورد شــده بــا توجــه بــه ماتریــس ریســک
ســختگیرانه (تصویــر  ،)2در محــدوده ( TNAقابــل تحمل-غیرقابــل
قبــول) قــرار میگیــرد .ســئوالی کــه پیــش میآیــد ایــن اســت
کــه ریســک مــورد نظــر ،قابــل تحمــل و یــا غیرقابــل قبــول در نظــر
گرفتــه شــود .در صورتــی کــه میــزان ریســک ،قابــل تحمــل در نظــر
گرفتــه شــود ،ســطح اقدامــات مــورد اســتفاده بــا زمانــی کــه ریســک
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نتیجهگیری
در شــرایط عــدم قطعیــت و یــا موجــود نبــودن اطالعــات مربــوط بــه
احتمــال و شــدت ســناریوی ریســک ،میتــوان بــا اســتفاده از نظــرات
متخصصیــن در قالــب متغیرهــای زبانــی و روابــط مجموعههــای
فــازی ،تــا حــد امــکان خطــای محاســباتی در ارزیابــی ریســک را
کاهــش داد .ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد بیشــتر تجهیــزات
و یــا خطاهــای انســانی نــرخ نقــص ( )PFDمربوطــه در دســترس
نبــوده و یــا در صــورت در دســترس بــودن دارای مقادیــر متفاوتــی
میباشــد .بنابرایــن میتــوان بــا اســتفاده از نظــرات متخصصیــن
هــر حــوزه و بــا ویژگــی مجموعههــای فــازی در برخــورد بــا شــرایط
عــدم قطعیــت ،ضمــن اســتخراج دادهــای نقــص در مــوارد فقــدان
اطالعــات ،عــدم اطمینــان موجــود در دادههــای اســتخراج شــده
را تــا حــد ممکــن کاهــش داد .ایــن روش بــه خصــوص در مــورد
رخدادهــای نــادر ،کــه اطالعــات مربوطــه بســیار کمیــاب میباشــند،
بســیار مفیــد و راهگشــا میباشــد.
تضاد منافع
هیچگونــه تضــاد منافعــی بــرای ایــن مقالــه و نویســندگان آن وجــود
ندارد.
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برابــر بــا ( 3/37E-01جــدول  )8و ( 6/46E-03جــدول  )9بدســت
مــی ایــد .همانگونــه کــه قب ـ ً
ا بیــان شــد در صورتــی کــه نظــرات
افــراد در مــورد خطــای انســانی صــورت گیــرد ،میتــوان بــه صــورت
مســتقیم از مجمــوع نظــرات اســتفاده نمــود ولــی در صورتــی کــه
نقــص تجهیزاتــی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد بایســتی ابتــدا امــکان
خطــای فــازی شــخصی ،بــه نــرخ خطــای فــازی عینــی تبدیــل شــود
ســپس از ایــن عــدد بــه عنــوان نــرخ خطــای تجهیزاتــی اســتفاده
شــود .از آنجایــی کــه نقــص شــیلنگ ،نقــص تجهیزاتــی محســوب
میشــود لــذا بــه جــای محاســبه امــکان فــازی بایســتی احتمــال
فــازی آن محاســبه شــود کــه برابــر اســت بــا  .6/4E-03بــا قــرار
دادن ایــن مقادیــر در سیســتم  ،FLSو بــا توجــه بــه اینکــه در اثــر
آزاد شــدن آمونیــاک ،ســه اپراتــور مصــدوم میشــوند (ســطح شــدت
فــازی  ،)3/99لــذا ســطح ریســک فــازی برابــر بــا ،0/8 NA( 3/79
 )0/2 TNAبدســت میآیــد .ایــن بدیــن معناســت کــه ریســک
انتشــار آمونیــاک در اثــر نقــص شــیلنگ و خطــای اپراتــور در متوقــف
کــردن فراینــد ،تــا حــدود کمــی ( )%20قابــل تحمــل میباشــد.
ولــی بــه دلیــل اینکــه تــا  %80غیــر قابــل قبــول میباشــد ،بایســتی

آمونیــاک از ( 2/18E-03مقــدار فــازی  )-2/66بــه 8/71E-05
(مقــدار فــازی  )-4/1کاهــش مییابــد .هــم چنیــن شــدت فــازی
نیــز از  3/99بــه  1/9کاهــش یافتــه و در نهایــت شــاخص ریســک
فــازی از  )0/2 TNA ،0/8 NA( 3/79بــه TA ،0/1 TNA( 1/92
 )0/1 A ،0/8تغییــر مییابــد .عــدد  1/92بــه ایــن معناســت کــه
ریســک انتشــار آمونیــاک در صــورت آزاد شــدن تــا حــدود %10
قابــل قبــول بــوده و ازســوی دیگــر تــا  %80قابــل تحمــل میباشــد.
هــر چنــد بایســتی اقدامــات بیشــتری صــورت گیــرد تــا ریســک از
محــدوده قابــل تحمــل نیــز بــه محــدوده قابــل قبــول کاهــش یابــد.
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مــورد نظــر غیرقابــل قبــول در نظــر گرفتــه شــود ،قاعدت ـاً متفــاوت
خواهــد بــود .بنابرایــن بهتــر اســت میــزان غیــر قابــل قبــول و یــا
قابــل تحمــل بــودن ریســک ،بــه صــورت کمــی مشــخص گــردد تــا
ســطح اقدمــات کنترلــی بــا دقــت و صحــت بیشــتری تعییــن گــردد.
بدیــن منظــور میتــوان از سیســتم اســتباط فــازی بهــره گرفــت .اگــر
چــه از طریــق روش ســنتی ،یــک بــرآورد اولیــه حاصــل شــده اســت،
لیکــن بــه دلیــل عــدم اطمینــان بــه دادههــای موجــود (بــه دلیــل
متفــاوت بــودن ایــن اطالعــات از دیتابیســهای مختلــف) ،از تیــم
متخصصیــن خواســته شــد تــا نظــرات خــود را در مــورد احتمــال
پــاره شــدن شــیلنگ و نقــص اپراتــور در توقــف فراینــد بارگیــری
مخــزن بیــان کننــد .از آنجایــی کــه از ویژگیهــای توابــع عضویــت
مجموعههــای فــازی ،در محاســبه مجمــوع نظــرات اســتفاده
شــده اســت ،تغییــر اعــداد از یــک ســطح شــدت و یــا احتمــال بــه
ســطح بعــدی بــه صــورت تدریجــی صــورت گرفتــه و لــذا ســطح
ریســک فــازی بدســت آمــده از ایــن طریــق ،کل محــدوده طبقــه
بنــدی ریســک را پوشــش داده ومعطــوف بــه یــک ســطح خــاص
نمیگــردد .بــا اســتفاده از نظــرات متخصصیــن ،ســطح احتمــال
نقــص مربــوط بــه پــاره شــدن شــیلنگ و خطــای اپراتــور بــه ترتیــب

احتمــال و یــا شــدت را کاهــش داده تــا اینکــه ریســک در ســطح
قابــل قبــول واقــع گــردد .بدیــن جهــت در ایــن ســناریو توصیــه
گردیــد تــا بــه منظــور کاهــش احتمــال آزاد شــدن آمونیــاک ،ازیــک
هواکــش اســتفاده شــده و جهــت کاهــش شــدت ،تعــداد پرســنل
بــه دو نفــر کاهــش یافتــه و از لبــاس حفاظتــی مخصــوص اســتفاده
کننــد .بدیــن ترتیــب بــا محاســبه مجــدد  ficفرکانــس انتشــار
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Abstract
Introduction: Risk assessment of hazardous processes is the priority of risk management.
Layer of protection analysis (LOPA) is one of the most popular methods used for risk
assessment. Due to the insufficient information or uncertainty in failure rates (PFD) of
protective layers, risk assessment based on the conventional LOPA can result in error in
calculations. In this study, we tried to use the fuzzy set theory to evaluate the ammonia
receiving tank safety, using the LOPA method.
Methods: Initially, the fuzzy failure rate of protective layers were calculated using
the subjective opinions of professionals. Then, by applying the fuzzy operators, fuzzy
possibilities transformed to fuzzy probabilities and subsequently they were deffuzified to
crisp failure rate. Afterwards, using the severity fuzzy logic, severity of the outcome event
was calculated in the fuzzy form, and subsequently, fuzzy risk index was calculated using
the fuzzy matrix.
Results: In the ammonia release scenario, calculated severity, probability and risk levels
were determined as P: Low, S: High, and R: TNA, and PF = -2.66, SF = 3.99, RF = 3.79
(0.2 TNA, 0.8 NA) for classic and fuzzy LOPA methods, respectively. In addition, after
inserting additional layers of protection, the fuzzy risk index reduced from 3.79 (0.2 TNA,
0.8 NA) to 1.92 (0.1 A, 0.8 TA, 0.1 TNA).
Conclusions: In the condition of uncertainty and lack of information relating to
probability and severity of risk scenarios, the experts’ opinions can be used in forms of
linguistic variables and fuzzy relations to reduce calculation errors in risk assessment as
much as possible.

