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Background and Objective: Industrial estates have been described as
highly prone to fire incidents. According to the baseline studies, more than
85% of the industrial accidents occurring in industrial estates during the 80s
and 90s were fire incidents affecting more than one factory in 10% of the
cases.
Materials and Methods: After the identification of 30 high-risk industries
in Abbasabad industrial estate, a fault tree was designed using the hazard
and operability analysis (HAZOP). In the next stage, the weak links in the
system were pinpointed using quantitative and qualitative analysis and
Bayesian network. The failure rate of each area was predicted using the
available data and experts’ opinions, and then calculated using the fuzzy
logic and Monte Carlo methods. The data were analyzed in the Crystalball
software. After the analysis of the risks, the critical risks were identified and
filtered using the Bowtie method, and then subjected to the management
process.
Results: The consultation with industrial experts during the HAZOP process
and application of filtration resulted in the identification of 15 major
incidents, 9 and 6 events of which were probabilistic and fuzzy, respectively.
The risks were rated based on the experts’ opinions and the given model; in
this regard, the foam and paint industries gained the highest modeling score.
Conclusion: The sensitivity analysis of failure probability revealed that the
industries using or producing materials with a low flammable point have a
higher risk; therefore, more attention should be paid to these industries to
prevent the fire incidents. The application of the results of this study in the
development of the required guidelines and trainings for the industrial
managers resulted in a decrease in the number of accidents in Abbasaabad
estate.
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سابقه و هدف :شهرکهاي صنعتي داراي پتانسیل باالیي در رخدادهاي آتشسوزي هستند .مطابق با
بررسيهاي انجامشده ،بیش از  58درصد از حوادث صنعتي در شهرکهاي صنعتي در طول دهه  58و ،18
حوادث آتشسوزي بودهاند كه در  18درصد از موارد ،بیش از یك كارخانه درگیر بودهاند.
مواد و روشها :ابتدا  28مورد از صنایع پرخطر شهرک صنعتي عباسآباد شناسایي گردید و پس از اعمال
 ،)Hazard and Operability Analysis( HAZOPدرخت خطا رسم شد .سپس با استفاده از شبكه Bayesian
و آنالیزهاي كمي و كیفي ،لینكهاي ضعیف سیستم مشخص شدند و نرخ شكست در هر نقطه با استفاده از
اطالعات موجود و نظرات خبرگان پیشبیني گردید و با استفاده از روش فازي و  Monte Carloمحاسبه گشت.
در ادامه با ورود دادهها به نرمافزار كریستال بال ،ریسكها تجزیه و تحلیل شدند و با استفاده از روش ،Bow-tie
ریسكهاي پرخطر شناسایي و فیلتر گردیدند و اقدامات مدیریتي جهت كاهش آنها ارائه گردید.
یافتهها :با استفاده از نظر خبرگان در طول فرایند  HAZOPو فیلترهاي اعمالشده 18 ،رویداد پایهاي
استخراج گردید كه شش رویداد احتماالتي و نه رویداد فازي بودند .با توجه به نتایج حاصل از نظر خبرگان و
مدل مورد نظر ،ریسكها امتیازبندي شدند كه بیشترین امتیاز را صنایع فوم و رنگ بهدست آوردند.
نتیجه گیری :صنایع داراي مواد با نقطه اشتعال پایین ،خطر آتشسوزي باالیي دارند؛ از این رو الزم است
دقت بیشتري بهمنظور كنترل آنها صورت گیرد .با استفاده از نتایج این مطالعه و ارائه دستورالعملها و
آموزشهاي الزم به مدیران صنایع ،دادههاي آماري كاهش چشمگیري را در تعداد حوادث اتفاقافتاده در
شهرک صنعتي عباسآباد نشان دادند.
واژگان کلیدی :مدل ارزیابي Bow-tie؛ مدیریت بحران؛ منطق فازي

مقدمه
براساس گزارشهاي بهدستآمده ،در سالهاي اخیر 888
فرم گزارشدهي از حوادث صنعتي در كل كشور كه به تبع آنها
خسارات بسیاري به تجهیزات و محیط زیست وارد ميشود ،تهیه
شده است .با هدف پیشگیري از بروز جراحات و حوادث شغلي
الزم است ریسكفاكتورهاي محیط كاري به میزان قابل قبولي
كاهش یابد .با علم به اینكه بروز حوادث ،هزینههاي سنگیني
(مستقیم و غیرمستقیم) را بر سیستم تحمیل مينماید ،ضروري
است تا حد امكان در بررسي حوادث ،دالیل بیشتري شناسایي
گردد ] .[1تكنیك  Bow-tieیكي از مؤثرترین روشهاي كمي
و كیفي براي مدیریت ریسك است كه طي آن ارتباط بین تمام
عوامل مرتبط با فرایند خطر نشان داده ميشود .همچنین

85

ارتباط تمامي مؤلفهها در تحلیل عوامل بالقوه آسیبرسان با
اقدامات كنترلي ،فعالیتها و وظایف بحراني بهطور كامل بررسي
ميگردند ] .[2امروزه تكنیك آنالیز درخت خطا بهعنوان یكي
از قويترین ابزارهاي آنالیز فرایند ایمني سیستم بهویژه هنگام
ارزیابي سیستمهاي بسیار پیچیده و دقیق محسوب ميشود .به
دلیل استفاده از رویكرد قیاسي (رسیدن از كل به جزء) در
این روش ،بسیاري از تجزیه و تحلیلگران ایمني سیستم،
بهكارگیري روش  )Fault Tree Analysis( FTAرا در بررسي
حاالت احتمالي مختلف كه ميتوانند منجر به بروز رویدادهاي
مطلوب یا نامطلوب در سطح سیستم شوند ،بسیار مفید
ميدانند .در برخي از موارد به دلیل عدم اطالعات كافي،
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چکیده

نبی بیدهندی و همکار

در این مطالعه با استتتتفاده از تلفیقي از روش ،Bow-tie
منطق فازي ،نظرات خبرگان و  Monte Carloاقدام به ارزیابي
ریستكهاي بحراني ناشتي از حریق در برخي از صتنایع شهرک
صنعتي عباسآباد واقع در استان تهران گردید .ابتدا  28مورد از
صتتتنایع پرخطر شتتتهرک صتتتنعتي عباسآباد در زمینه حریق
شتتناستتایي شتتدند (مخاطرات فرایند مورد بررستتي با اعمال
 HAZOPتهیه شدند و درخت خطاي مربوطه رسم گردید) و در
ادامه با استتفاده از شبكه  Bayesianو آنالیزهاي كمي و كیفي،
لینكهاي ضتعیف سیستم مشخص شدند و نرخ شكست در هر
نقطه با استتتفاده از اطالعات موجود و نظرات خبرگان پیشبیني
گردید .در ادامه با استفاده از روش فازي و  ،Monte Carloنرخ
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درخت تجزیه و تحلیل شتتتكستتتت یك فرایند كه از آن براي
مدلستتازي در این پژوهش استتتفاده نمودیم ،عوامل و مس تیرهاي
شتكستت یك فرایند را در یك ستیستتم عملیاتي به خوبي نشان
ميدهد .این رویكرد بر احتمال وقوع رویدادهاي نامطلوب با بیان
درصتتد احتمال رخدادن آنها استتتوار بوده و براستتاس رویدادهاي
ستتطح باالیي ميباشتتد كه ميتوانند در یك س تیستتتم (شتتهرک
صنعتي) رخ دهند .شایان ذكر است كه تالش براي ردیابي آنها با
توجه به علل و عوامل ریشتتتهاي رخداد قابل انجام بوده و جهت
جلوگیري از رختدادهتاي احتمتالي آینده با ثبت در پایگاه هاي
دادهاي و نیز در تحلیل ریسك نرخ احتمال ورودي به درخت خطا
مورد ارزیابي قرار ميگیرد .در صورت وجود نرخ احتمال ورودي به
درخت خطا ،مقدار احتمال شتتكستتت یك جزء از روابط مربوطه
محاستتتبه ميگردد .اگر یك جزء قابل بازرستتتي باشتتتد ،احتمال
شتكستت آن از طریق رابطه  1و در صورت عدم امكان بازرسي از
طریق رابطه  2محاستتبه ميگردد .شتتایان ذكر استتت كه  λنرخ
شكست یك جزء بوده و  τفاصله زماني بازرسي ميباشد ].[12
رابطه 1

p(t)=1/2 𝜏λ

رابطه 2

)p(b)=1-e(τλ

در تحلیتل كمي درخت خطا براي محاستتتبه احتمال وقوع
رویتداد اصتتتلي بتایتد احتمتال وقوع هریك از رویدادهاي پایه
مشتتخص گردد؛ با مشتتخصبودن احتمال وقوع آنها ،احتمال
رویداد اصلي با استفاده از روش زیر بهدست ميآید .در این روش
از شتتبكه بیزین (دروازههاي  Andو  )Orاستتتفاده ميگردد تا
رویداد اصلي را به رویدادهاي پایه مرتبط كند.
احتمتال وقوع رویتداد اصتتتلي یتا رویتدادهتاي میاني كه
دروازههاي آنها مستتتقل ( )Andهستتتند از طریق رابطه  2و
احتمال وقوع رویدادهایي كه دروازههاي آنها وابستتتته ()Or
ميباشد ،با استفاده از رابطه  4بهدست ميآید ].[12
رابطه 2

𝑚∏ = )Q and (t
)𝑡(𝑗𝑞 𝑗=1

رابطه 4

𝑚∏ Q 0r (t) = 1 −
) )𝑡(𝑗𝑞 𝑗=1(1 −
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دستورالعمل و یا عدم مهارت كافي در ثبت اطالعات ،برآورد
دقیق میزان شكست اجزا كه منجر به وقوع رویداد ناخواسته
ميشود ،بسیار دشوار است؛ به همین دلیل و نیز كسب اطالعات
كافي از خبرگان ،رویكرد فازي همزمان با روش تحلیل درخت
خطا به كار ميرود تا پیشبینيها و روشهاي كنترلي رخدادها
بهصورت دقیق وجود داشته باشد .روشهاي مرسوم  FTAبراي
كميكردن احتمال شكست سیستم ،به یك پایگاه داده از صدها
رویداد پایه نیاز دارد .پایگاه دادههاي حوادث معموالً در صنایع
وجود ندارند .براي رفع این مشكل ،رویكرد فازي  FTAتوسط
 Clemenو  Winklerپیشنهاد گردید ] .[2آنها در مطالعه
خود از روش فازي براي كميكردن درخت خطا در سیستمهاي
صنعت نفت از روش فازي استفاده نمودند .منطق فازي در
مواجهه و ارزیابي موفقیتهاي نادقیق و مبهم ،امكاني را فراهم
ميكند كه دربرگیرنده قدرت خالقیت و درک انسان از این
مفاهیم ميباشد .منطق فازي ميتواند یكي از عناصر اساسي در
ارزیابي ریسك باشد ] .[4،8در این راستا Vose ،در مقالهاي نرخ
شكست را به پنج گروه فرایندهاي بر پایه دانش (دانشبنیان)،
فرایندهاي بر پایه تجربه ،فرایندهاي بر پایه كیفیت سیستم
كنترلي ،فرایندهاي بر پایه منطق و فرایندهاي بر پایه بانك
اطالعات تقسیم نموده است ] .[6هنگامي كه بانك اطالعات
براي رویدادهاي پایهاي وجود نداشته باشد ،با استفاده از نظر
خبرگان و تبدیل سیستم فازي به دیفازي این مشكل برطرف
ميشود .در سال  Renjith ،2818و همكاران در مقاله خود
روشي را ارائه نمودند كه به وسیله آن اعداد فازي ،دیفازي شدند
و به روش چپ و راست معروف گردیدند ] .[7عالوهبراین ،براي
تبدیل اعداد فازي به اعداد قطعي ميتوان از روش مركز گرانیگاه
استفاده نمود .به دلیل اینكه این روش تمام نقاط حوزه تعریف و
درجه عضویت را دربرميگیرد ،روش دقیقتري براي دیفازي به
شمار ميرود ] .[5-18در این ارتباط براي تعیین تعداد خبرگان
و انتخاب كارشناسان Miller ،استفاده از اعداد جادویي  8-1را
جهت تعیین اعداد فازي توصیه نموده است ].[11

شكست محاسبه گردید .در مرحله بعد با ورود دادهها به نرمافزار
كریستتتال بال ،ریستتكها تجزیه و تحلیل شتتدند و در نهایت با
استفاده از روش  ،Bow-tieریسكهاي پرخطر شناسایي و فیلتر
شدند و اقدامات مدیریتي الزم جهت كاهش آنها ارائه گردید .با
توجه به اینكه تاكنون این روش ارزیابي ریستتك جهت كاهش
بحران در شهرکهاي صنعتي استفاده نشده است ،نگرشي نوین
جهت مدیریت بحران محسوب ميشود.

آنالیز ریسکهای بحرانی با روشهای  Bow-tieو  Monte carloو منطق فازی

در این رابطهها  =mتعداد كل رویدادهاي ورودي به دروازه
مورد نظر؛ ( =Qand )tاحتمال وقوع رویداد میاني یا رویداد
اصتتلي با دروازه And؛ ( =Qor)tاحتمال وقوع رویداد میاني یا
رویداد اصتتلي با دروازه Or؛  =qjاحتمال رخداد رویدادها در
درخت خطا ميباشتتد .در صتتورتي كه نرخ احتمال ورودي به
درخت خطا وجود نداشتتته باشتتد ،از منطق فازي استتتفاده
ميشود.

مرحله  .9انتخاب خبرگان
هنگامي كه اطالعات كافي در دستتتترس نباشتتتد ،از نظر
خبرگان استتتتفاده ميشتتتود .خبره در این پژوهش به فردي
اطالق ميگردد كه اطالعات كافي در ارتباط با س تیستتتم مورد
ارزیابي را داشتته باشتد .همچنین ،با روش احتمالي هر رویه و
نیز میزان بار و ارتباط آن با درصتتد احتمال آشتتنا باشتتد .در
مطالعه حاضتتتر خبرگان مطابق با نظر  Ishikawaو همكاران
تعیین شدند ].[14

درخت خطای فازی

مرحله  .2وزندهی خبرگان
افراد مورد مطالعه در این پژوهش از صتتنایع مختلف و با
ستتابقه كاري متفاوت انتخاب شتتدند؛ از این رو داراي وزن
یكساني نبودند .در این مطالعه وزن دهي با توجه به معیارهاي
تجربه كاري ،تحصیالت ،عدم داشتن حوادث غی رمترقبه ،سن
و اطالعات بر مبناي استتتناد موجود كاري صتتتورت گرفت
(جدول .)2

جدول  :9معیار امتیازدهي به نظر خبرگان
ردیف

وضعیت

طبقهبندی

امتیاز

عنوان

مهندس
بازرس كنترلكننده
سرپرست كارگر تكنسین
كارگر ساده

4
2
2
1

تجربه

28
28-28
18-28
1-18

4
2
2
1

تحصیالت

دكتري
مهندس و كارشناسي ارشد
فوق دیپلم و دیپلم
دیپلم و زیر دیپلم

4
2
2
1

سن

<88
48-88
28-48
>28

4
2
2
1

1

2

2

4

جدول  :2وزن واژههاي محاورهاي در كميكردن نظر خبرگان
واژههای محاورهای
بسیار كم
كم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
66

وزن واژههای محاورهای
8
8/1
8/2
8/6
8/5

8
8/28
8/2
8/78
8/1

8/1
8/28
8/8
8/78
1

8/2
8/4
8/7
8/1
1
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معتایتب درخت خطا وقتي استتتت كه دادههاي موهومي
(دیجیتال) تمامي رویدادهاي درخت شتتتكستتتت كه معموالً
بهصتتورت عددي شتتناخته نميشتتوند ،اعتبار تجزیه و تحلیل
درخت شتتكستتت را كاهش ميدهند و مانع ارزیابي ریستتك با
استتتفاده از این روش ميشتتوند .منطق فازي و مجموعههاي آن
بهعنوان بهترین راه حل براي چنین وضتتتعیتي جهت كمك به
تجزیه و تحلیل شتتكستتت ظاهر ميشتتوند .هنگامي كه اطالعات
مورد نیاز كمي در مورد احتماالت موجود باشتتد ،منطق فازي
مؤثرترین راه براي آنالیز ميباشتتد .این روش مقادیر نامناستتب
"بستیار كم ،كم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد" را با استفاده از نظر

] [ DOI: 10.29252/johe.5.4.57

خبرگان صتتنعتي به مقادیر احتمالي مورد ارزیابي تبدیل ميكند
و در آنالیزهاي احتمالي مورد استفاده قرار ميگیرد.

نبی بیدهندی و همکار

ذوزنقهاي (رابطه  )7نظرات خبرگان بهصورت دیفازي تبدیل گردید.

مرحله  .3کمیسازی نظر خبرگان

رابطه = (𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 ) 6
3

𝑥𝑎 𝑎 −

=

3

رابطه 7

دیفتازيكردن یتك فراینتد تبتدیل مقادیر مفهومي به مقادیر
عددي ميباشتتد .متداولترین روش مورد استتتفاده ،روش مركز
گرانیگاه ميباشتتد كه بهعنوان روش مركزي شتتناخته ميشتتود
] .[5-18در این مرحلته بتا استتتتفاده از روش مثلثي (رابطه  )6یا

∗

= 𝑋

1 2 1
2
3 4
1 (𝑎4 +𝑎3 )2 −𝑎4 𝑎3 −(𝑎1 +𝑎2 )2 +𝑎1 𝑎2

3

) (𝑎4 +𝑎3 −𝑎2 −𝑎1

عدد حاصتتتل از مرحله دیفازيكردن با استتتتفاده از روش
( Onisawaانیساوا) جهت یكپارچهسازي امكان خطا با میزان
احتماالت خطا به شتترر روابط  5و  1به اعداد احتمالي تبدیل
گردید ].[17، 15
 1

FFP  10k

 o

FPS  o

j

دیفازیکردن

𝑎

𝑥𝑑𝑥 𝑎∫𝑎 2 𝑎 −𝑎 𝑥𝑑𝑥+∫𝑎 3 𝑥𝑑𝑥+∫𝑎 4 𝑎 4−
1 2 1
2
3 4 3
𝑎𝑎 𝑥−
𝑎
𝑥𝑎 𝑎 −
𝑥𝑑 𝑎∫𝑎 2𝑎 −𝑎1 𝑑𝑥+∫𝑎 3 𝑥𝑑𝑥+∫𝑎 4 𝑎 4−

 =Wiنمره وزني هر خبره و  =Aنمره واژههاي محاورهاي هر
خبره ميباشد.
با توجه به تجربیات كستب شده از نظرات خبرگان ،جهت
افزایش دقت آنها از توزیعهاي آماري یكنواخت ،لگاریتمي،
مثلثي ،نرمال ،روش مونت كارلو و نرمافزار كریستتتتال بال
استفاده شد كه این توزیعات در شكل  2نشان داده شده است.

𝑎

𝑎𝑥−

=

رابطه 5

FPS  o
1

رابطه 1

1  FPS  3
k 
 2 / 301
 FPS 

 )Fuzzy Possibility Score( FPSاحتمال فازي یا مقدار
دیفتازيكردن یك رخداد یا واقعه ميباشتتتد .پس از اینكه نرخ
احتمال رویدادهاي ریشتتتهاي به كمك بانك اطالعات بهدستتتت
آمد ،نرخ رویداد اصتتلي ( TE )Top Eventاز طریق رابطه 18
محاسبه ميگردد.

شکل  :9واژههاي محاورهاي مورد استفاده خبرگان

شکل  :2توزیعهاي یكنواخت ،لگاریتمي ،مثلثي و نرمال
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رابطه 8

i = 1,2,3,4

M = ∑𝑖j Wi Aj

1

𝑥𝑎 𝑎 −
𝑎𝑥−
𝑥𝑑𝑥 𝑥𝑑𝑥+∫𝑎 3 3
1 2 −𝑎1
2 𝑎3 −𝑎2
𝑎2 𝑥−𝑎1
𝑥𝑎 𝑎 −
𝑥𝑑 𝑎∫𝑎 𝑎 −𝑎 𝑑𝑥+∫𝑎 3 𝑎 3−
1 2 1
2 3 2
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براي كميستتتازي نظر خبرگان در مورد میزان رخدادهاي
پایه از عبارتهاي محاورهاي استفاده گردید و پنج واژه محاورهاي
"بستیار كم ،كم ،متوستط ،زیاد و بستیار زیاد" به كار گرفته شد.
دامنه مورد استتتفاده در این تحقیق كه در شتتكل  1نشتتان داده
شتده استتت ،با استتفاده از روش  Hwangو  Chenكميستتازي
گردید ].[18
براي اجمتتاع نظر خبرگتتان ،نمره وزن هر خبره در نمره
واژههاي محاورهاي ضتترب گردید و مطابق با رابطه  8محاستتبه
شد.

𝑎

𝑎∫𝑎 2

∗𝑋

آنالیز ریسکهای بحرانی با روشهای  Bow-tieو  Monte carloو منطق فازی

× … × ) 𝐸 = 1 − [(1 − 𝑀𝐶𝑆1 ) × (1 − 𝑀𝐶𝑆2
]) 𝑁𝑆𝐶𝑀 (1 −
رابطه 18

𝑖𝑆𝐶𝑀
𝐸𝑇

رابطه 11

= 𝑖𝑉𝐹

يافتهها

جدول  :3لیست مهمترین صنایع پرخطر شهرک
ردیف
1
2
2
4
8
6
7
5
1
18
11
12
12
14
18

نام واحد

نوع فعالیت

كارتنسازي
قطعات فلزي
رنگسازي
كاغذسازي
نایلون
ماشینسازي
غذایي
تولید سم
یونولیت
فوم
پلیمر و چسب
ماژول
كرمات
مبلمان
شیرآالت

سلولزي
فلزي
شیمیایي
سلولزي
شیمیایي
فلزي
غذایي
شیمیایي
شیمیایي
شیمیایي
شیمیایي
شیمیایي
سلولزي
سلولزي
فلزي

احتمال نرخ شکست رویداد محاسبهشده از نظر
خبرگان و نرخ شکست جزء
8/88444184
8/88481525
8/8821462
8/88214868
8/8828152
8/88214185
8/88862775
8/88258146
8/88262761
8/8821111
8/88114822
8/88212745
8/881628
8/8818
8/88122812

شکل  :3مراحل دیفازيكردن صنایع فلزي
62
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در این مطالعه  28مورد از مهمترین آتشسوزيهاي رخداده
در شتتهرک صتتنعتي عباسآباد مورد بررستتي قرار گرفت كه با
استتتفاده از فیلترهاي اعمالشتتده 18 ،رویداد پایهاي مطابق با
جدول  2استتتخراج گردید كه شتتامل :صتتنایع كارتنستتازي،

] [ DOI: 10.29252/johe.5.4.57

ارزیتابي دقیق احتمتال رختداد یك واقعه یا بحراني ترین
مجموعه برشي حداقل ( )MCS: Minimum Critical Stateاز
طریق رابطه ( 11رابطه فاسل -وسلي) محاسبه گردید.

یونولیت ،فوم ،شتتیرآالت ،ماژول ،صتتنایع غذایي ،رنگستتازي،
مبلمان ،پالستیك ،نساجي ،پلیمر و چسب ،قطعات فلزي ،تولید
ستم ،ماشتینستازي و تولید مواد شیمیایي كرومات بود .شایان
ذكر استتت كه از این میان ،شتتش رویداد احتمالي و نه رویداد
فازي بودند .رویدادهاي فازي شتتتامل :صتتتنایع تولید نایلون،
كارتنستازي ،صنایع غذایي ،یونولیت ،صنایع فلزي و غیره بودند
كه با استتتتفاده از نظرات خبرگان و روابط مربوطه به اعداد
احتماالتي تبدیل شتتدند .شتتكل  2تمامي مراحل تبدیل اعداد
فازي به اعداد احتماالتي براي صنایع فلزي را نشان ميدهد.
رویتدادهتاي احتماالتي مطابق با روابط  1و  2و تركیب
دروازههاي منطقي بر مبناي روابط  2و  4تعیین شتتدند .پس از
تعیین نرخ احتمال رویدادهاي ریشتتتهاي ،نرخ رویداد اصتتتلي
(باالیي)  TEاز طریق رابطه  18محاستتتبه گردید و درخت خطا
رسم گشت .با توجه به نتایج بهدستآمده از نظر خبرگان و مدل

نبی بیدهندی و همکار
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مورد نظر ،ریسكها امتیازبندي شدند كه بیشترین امتیاز را صنایع
تولید فوم و رنگ به خود اختصتتا دادند .در این مطالعه دیاگرام
 Bow-tieبا استتفاده از دادهها و اطالعات مربوط به درخت خطا و
درختت رویتداد رستتتم گردیتد كه در ستتتمت چپ آن عوامل

بهوجودآورنده رویداد اصلي همراه با شاخهها و دروازههاي منطقي و
نتایج خروجي نرمافزار كریستال بال قرار گرفت و الیههاي حفاظتي
همراه با شتكست یا موفقیت این الیهها درسمت راست آن ترسیم
گردید .دیاگرام  Bow-tieدر نمودار  1نشان داده شده است.
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نمودار  :9تلفیق مدل مدیریت  Bow-Tieبا نرخ شكست فازي

بحث
با توجه به نتایج  HAZOPدر بین  28صنعت مختلف مورد
مطالعه 18 ،صنعت با استفاده از نرمافزارهاي مورد اشاره و روابط
مربوطه بهعنوان صنایع پرخطر به لحاظ آتشسوزي انتخاب شدند
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،8شماره  ،4زمستان 9317

و بهعنوان رویداد پایه در درخت خطا رسم گردیدند .الزم به ذكر
است در مواردي كه نرخ شكست مشخص نبود ،از نظر خبرگان
استفاده گردید .با استفاده از تجربه بهدستآمده از مدل رخداد
63

آنالیز ریسکهای بحرانی با روشهای  Bow-tieو  Monte carloو منطق فازی

تشکر و قدرداني
در پایان از كاركنان محترم واحدهاي فني و محیط زیست
شهرک صنعتي عباسآباد به سبب همكاريهاي مفیدي كه با
نویسندگان این مقاله داشتند نهایت تقدیر و تشكر را داریم.
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نتيجهگيري
در این مطتالعته بتا توجه به عدم دستتتتورالعملهاي الزم،
فرمهاي استتانداردي تهیه شتد و براي استتفاده در شهرکهاي
دیگر ارستال گردید .در ادامه ،ویژگيهاي متخصتصان امر جهت
ارزیابي ریستتكها مشتتخص شتتدند و در نهایت روشهاي قابل
كنترل و برنامهریزيهایي بهمنظور كاهش خستتتارت و مدیریت
بحران به صتاحبان صتنعت ارائه گشت .تاكنون مدیران صنایع با
بهكاربردن این روش توانستتتهاند پیشتتاپیش از احتمال خطرات
آگاهي یافته و جهت پیشگیري از خطرات جدي ،اقدامات الزم را
انجام دهند كه این امر در نهایت منجر به كاهش صدمات جاني
و حفظ منابع مالي شتهرکهاي صنعتي و صنایع شده است .در
این مطتالعه مشتتتاهده گردید صتتتنایعي كه داراي مواد با نقطه
اشتتعال پایین هستتند ،در معرض خطر آتشسوزي باالیي قرار
دارند كه الزم استتت دقت بیشتتتري جهت كنترل آنها صتتورت
گیرد .با استتتتفاده از نتایج این مطالعه و ارائه دستتتتورالعملها و
آموزشهاي الزم ،مدیران صنایع توانستهاند پیشاپیش از احتمال
خطرات آگاهي یافته و اقدامات الزم جهت پیشگیري از خطرات
جدي را انجام دهند .شتتتایان ذكر استتتت كه دادههاي آماري،
كاهش چشتتمگیري را در تعداد حوادث اتفاقافتاده در شتتهرک
صنعتي عباسآباد نشان دادند.
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شكست فازي ،با بهكاربردن توزیعها ،نتایج بسیار بهتري از روش
 Monte Carloجهت طبقهبندي بحرانهاي ریسكها بهدست
آمد .در ادامه ،نحوه توزیع آماري شكست رخدادها توسط
خبرگان و بانك اطالعاتي بررسي و آنالیز گردید و بهترین نوع
توزیع از میان توزیعهاي یكنواخت ،لگاریتمي ،مثلثي و نرمال كه
تأثیر بهسزایي در نتیجه نهایي ریسكهاي بحراني دارد ،انتخاب
گردید .براي بررسي عواملي كه باعث آتشسوزي ميشوند از
قبیل اتصال الكتریكي ،نشت مواد آتشزا مانند گاز ،افزایش فشار
راكتورها بهدلیل واكنشهاي شیمیایي كه به هم وابسته هستند،
همه آنها را در دروازه اجتماع ( )ORقرار گرفت؛ زیرا هركدام از
این اتفاقات منجر به شكست سیستم ایمني ایجادشده كه همان
فیلترهاي مورد نظر در نظریه  Bow-tieهستند ،ميشوند .از
سوي دیگر ،عوامل فیزیكي دیگري مانند نشت گاز و نبود سنسور
فشار در راكتورهاي شیمیایي و یا كنترلنشدن آنها توسط
كارشناسان و غیره را در دروازه اشتراک یا  ANDقرار دادیم .با
توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل درخت خطا و فازي مشخص
شد كه دو صنعت تولید فوم و رنگ جزء صنایع پرخطري هستند
كه احتمال رخداد حریق در آنها بسیار باال است .در این مرحله،
دیاگرام  Bow-tieدر سمت راست رسم ميگردد و با توجه به
نظرات كارشناسان و مدیران در راستاي بهحداقلرساندن اثر
حادثه قابل پیشبیني فعالیتها و امكانات در نظر گرفته ميشود.
پس از ترسیم درخت خطا ،مشخصشدن رویداد اصلي مورد نظر
و دالیل بهوجودآورنده و محاسبه احتماالت آن بخش ،درخت
رویداد آن ترسیم گردید .در این بررسي با استفاده از روش
مدیریت  ،Bow-tieرخدادهاي احتمالي توسط روشهاي امكان
پیشگیري در چهار مرحله با درنظرگرفتن چهار الیه حفاظتي
بهعنوان سیستمهاي ایمني شامل :آتشسوزي ،ایجاد تأخیر در
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