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مقایسه طرح واکنش در شرایط اضطراری بهدستآمده از ارزیابی ریسک بر اساس
متدلوژی Bow Tieبا روش  FMEAدر شرکتهای دارویی (پارسدارو )
3

مهرنوش جمشیدی ،1مصطفی عادلی زاده ،2احمد یاری

 - 9کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی ،دانشگاه کاسپین قزوین ،ایران
 - 2دکترای مدیریت محیط زیست ،عضو هیئت علمی دانشگاه انرژی ساوه ،ایران
 - 3کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی ،استاد دانشگاه کاسپین قزوین ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :با وجود پیشرفت در حوزه ایمنی در دهههای اخیر ،حوادث و آسیبها هنوز هم در شرکتهای دارویی اتفاق میافتد؛ بنابراین بهکارگیری
روشهای پیشگیرانه ارزیابی ریسک در یک سیستم جهت حفظ و ارتقای بهداشت و ایمنی محیط کار ضروری میباشد .هدف از این مطالعه مقایسه طرح
واکنش در شرایط اضطراری ،در بخشهای انبار ،آزمایشگاه ،تحقیق و توسعه ،HSE،آشپزخانه ،اداری ،فنی و مهندسی شامل مکانیک ،برق ،ساخت،
تأسیسات و پیمانکاران در شرکت پارسدارو با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی ریسک میباشد .مواد و روشها :در این راستا تکنیک  FMEAو Bow
 Tie XPطی مراحل انجام به کار گرفته شدند.ابتدا خطرات در فرایند بخشهای مختلف با استفاده از تکنیک  FMEAمورد شناسایی قرارگرفته و پس از
رتبهبندی ریسکهای موجود ،بر اساس شدت پیامدهای ناشی از بالفعل شدن خطرات ،پس از محاسبه  RPMو نیز با توجه به دستورالعمل واکنش در
شرایط اضطراری ،با در نظر گرفتن  RPMباالی  333شامل بخشهای انبار و آزمایشگاه ،ریسکهای باال و نامطلوب وارد نرمافزار  Bow Tieگردید.
یافتهها :یافتههای حاصل از روش  FMEAنمایانگر کارایی باالی این روش در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرایند مربوطه میباشد .همچنین
اقدامات کنترلی موجود در طی فرایند مربوطه موردمطالعه کافی نبوده و نیاز به انجام اقدامات اصالحی نظیر طراحی مجدد سیستمهای ایمنی در
قسمتهای انبار وجود داشته و در بخش آزمایشگاه تغییر در برخی از رویههای کاری ضروری میباشد .بحث :نتایج حاصل از تحلیل ریسکهایی با RPN
باالتر از  333با استفاده از روش  Bowtie XPحاکی از کارائی باالی این روش در تحلیل خطرات و ریسکها به جهت ارائه یک تحلیل روشن و قابلفهم
برای همگان در اقدامات پیشگیرانه واکنشی مطلوب دارد .نتیجهگیری :استفاده از روش تلفیقی در شناسایی خطرات و تجزیهوتحلیل آنها بیانگر
اثربخشی این دو روش در کنار یکدیگر بوده که با انتخاب روشهای مناسب و همپوشانی نقاط قوت و ضعف میتواند نیل به نتایج نهایی مطلوب در
ارزیابی ریسک را باعث گردد.

واژههای کلیدی :واکنش در شرایط اضطراری ،Bow-Tie XP،FMEA،پارسدارو
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مقدمه
آمار سازمان بینالمللی کار نشاندهنده آن است که بیش از  2 /55میلیون نفر در سال درنتیجه حوادث شغلی جان خوود را از
دست میدهند .) 1 ( .حوادث ناشی از کار ،ساالنه  1227هزار میلیارد دالر به اقتصاد جهانی هزینه تحمیول میکننود و موجوب
مرگ دو میلیون نفر در سال میگردند .) 2 ( .میزان حوادث شغلی منجر به فووت در کشوورهای درحالتوسوعه  3الوی  4برابور
کشورهای توسعه یافته صنعتی بوده و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ساالنه حدود  14هزار حادثه شوغلی را بوه
خود اختصاص داده است که هزینههای تحمیلی این حوادث بالغبر  57میلیارد تومان میباشد (  .) 3در دنیای امروزی خطرات و
ریسکهای مرتبط با محل کار بسیار متنوعاند و اغلب آنها به حدی باالست که در عمول امکوان جبوران پیامودهای حاصوله
غیرممکن است.ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای بررسی خطرات میباشد که به شناسایی خطرات و پیامدهای بالقوه آنها
روی افراد ،مواد ،تجهیزات و محیط کار میپردازد بنابراین لزوم پیشگیرى از بروز حوادث ،یوک ضورورت بوراى بقوا سوازمانها
محسوب میشود (  . ) 4این امر مستلزم شناسایی علل حوادث قبل از بالفعل درآمدن آنها میباشد که امروز در قالوب رویکورد
ارزیابی و مدیریت ریسک مورد توجه قرارگرفته است (  .) 7در صنایع داروسوازی خطورات خیلوی اوقوات ریوز و کووککی دیوده
میشوند و همین خطرات دیده نشده باعث بروز حوادث و شرایط اضطراری در کارخانه میشود ارائه راهکاری که با وجود عودم
اطمینانها ،ابهامات و با ترکیب اطالعات بتواند خطرات را مورد شناسایی ،ارزیابی و رتبهبندی قرار دهد و در کنتورل و کواهش
حوادث و شرایط اضطراری در این صنعت مؤثر باشد .به وضعیتی که شرایط عادی یک سازمان یا جامعه را بر هم ریخته ،سوبب
مرگومیر انسانها ،توقف عملیات عادی سازمانها ،خسارت به ریال محیطزیست ،داراییها و اعتبوار سوازمانها شوود شورایط
اضطراری میگویند .) 6( .حوادث یکى از مهمترین علل بروز خسارات در یک سازمان میباشد .حوادث میتواند بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم سبب بروز خسارات مالى و جانى در یک سازمان میشود (  . ) 5کنترل حوادث یکى از کالشهایی است که امروزه
ذهن اکثر مدیران را به خود اختصاص داده است .با تعیین علل حوادث و ریشههای آن میتوان آنها را بهطور اساسوى کنتورل
نمود و از بروز دوباره آن جلوگیری کرد .سازمانها معموالً نیاز به سیستمى دارند که عالوه بر ارزیابى فعالیتها و فرایندهایشان
بتواند در خصوص عوامل مؤثر بر حادثه و تعیین علل ریشهای آنها بهصورت سیستماتیک عمل کند (  .) 5حوادث و صدمووات
بالقوووه یووک بحووران جوودی بووه بافووت ،اقتصوواد و عملیووات یووک سووازمان میتواند حیوووات آن را بوووه مخاطوووره
انداختووه و نتایووج فاجعووه بوواری را بووه دنبووال داشووته باشوود .کنیوون حوادثووی میتواننوود ر یشووه صنعتووی ،طبیعووی
یووا انسانساز داشووته باشووند .ریسووک تحمیلشده ناشووی از یووک بحووران بالقوووه را میتوان در سووه عاموول فرکانووس
بووروز ،میووزان آسیب پذیری سووازمان در برابوور شوورایط اضطوووراری موردمطالعوه و شووودت پیامدهوووای احتمالوووی آن
واکاوی کوورد (  .) 5طی سالیان اخیر ،روشهای مختلفی بورای ارز یوابی ریسوک توسوعه یافتهاند .یکوی از ایون روشهوا ،شویوه
حالتهای شکست و تجزیوهوتحلیل پیامود میباشود .) FMEA( Failure Mode & Effects Analysis ،مهمتورین هودف
کاربرد روش  FMEAشناسایی حالتهای شکست بالقوه در اجزای سیستم ،تعیین علل ،ارزیابی اثرات آنها بر روی عمل کرد
سیستم و نهایتاً تعیین راههایی است که بتوان شانس وقوع و پیامدها را کاهش و قابلیت تشخیص حالت شکست را افزایش داد.
این تکنیک اولین بار در ارتش ایالت متحده برای صنایع هوا و فضا مطرح شد و دستورالعملهایی تحت عنووان تجزیوهوتحلیل
عوامل شکست و اثرات آن در نهم نوامبر  1545تهیه گردید کوه از ایون دسوتورالعملها در ارزیوابی قابلیوت اطمینوان جهوت
تشخیص خرابی تجهیزات و اثرات آن بر سیستم استفاده میشد (  FMEA .) 15یک روش استقرایی (از جز بوهکل ) ،تکنیکوی
نظام یافته و روش پیشگیرانه و کامالً ذهنی بر پایه کار تیمی است که در تعریف شناسایی ،ارزیابی ،پیشگیری ،حذف یا کنترل
حالت ،علت و اثرات خطاهای بالقوه در سیستم ،فرایند ،طرح بکار گرفته میشود .دو فاز در  FMEAوجود دارد .فاز اول مربوط
به شناسایی خطا و اثرات ناشی از آن است و فاز دوم مربوط به تجزیه وتحلیل نقاط بحرانی برای تعیین شدت هر خطا از طریق
رتبه بندی نمره احتمال ریسک (  ) RPNاست (  .) 13از طرفی بوتای یکی از روشهای مفید در حوزه ارزیابی ریسک میباشد که
ایده اولیه آن در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و توسط هازن در سال (  ) 1555ارائهشده است و بدون ترتیب شورکت کنودملیتی
رویال داچ اولین شرکتی است که این متود را در تمام ساختارهای خود قرار داده است و پوسازآن ایون روش در سراسور جوان
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گسترش یافت و با توجه به تجارب بهدستآمده این روش نشان میدهد که میتواند در تمامی ریسکها و خطورات شناسوایی
شود (  .) 11روش گره پاپیونی درک واقعیتری از ارتباط میان عوامل مؤثر در بروز خطرات ،پیامدهای حاصل از آن و موانعی که
میتواند در هر مرحله مانع از بروز حادثه شود را ایجاد میکند ( . ) 12در این متود با ایجاد یک دیاگرام پاپیونی برای یک فرایند
خاص مستندسازی الزم صورت میگیرد .براین اساس هدف نهایی مخاطرات ایمنی ،بهداشت و محیطزیست میباشد پس اولین
قدم شناسایی خطرات است و باید بهصورت مداوم انجام پذیرد ( .) 13
امیدوار و همکاران در مطالعهای با موضوع ارزیوابی ریسوک بوهروش  FMEAمبتنوی بور اصوول تصومیمگیری کنود معیواره
( ) MCDMمنطق فازی و تئوری خاکستری  -مطالعه موردی جرثقیلهای سقفی کار با جرثقیل را به عنوان یکوی از مهمتورین
مواردی که میتوان به عنوان ریسکهای موجود مورد بررسی قرار گیرند مورد بررسوی قورار داده و بوا اولویتبنودی حالتهوای
شکست با استفاده از روش GRPنتیجه گرفتند که روش ارائهشده با اتکا بوهروش هوای  AHPفوازی ،اعوداد  Zو  GRPبوه
ترتیب مشکل یکسان بودن وزنهای مربوط به ریسوک فاکتورهوا ،عودم قطعیوت موجوود در دادههوا ( نظورات متخصصوین ) و
اولویتبندی حالتهای شکست را حذف نموده و نسبت بهروش  FMEAسنتی از توانایی بواالتری در اولویتبنودی ریسوکها
برخوردار میباشد (  .) 5شرکت پارسدارو ازجمله شرکتهای تولیدکننده دارو میباشد که با توجه به گستردگی خطوط تولید و
محصوالت دارای بخشهای مختلف تولید ،انبار و اداری بوده ،که ریسکهای مختلفی میتواند این شرکت را به شرایط اضطراری
برساند .لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی و بهداشتی شرکت داروسازی پارس با استفاده از روش
 FMEAو بررسی طرح واکنش در شرایط اضطراری در بخشهای مختلف انجامگرفته است.

مواد و روشها
این تحقیق در شرکت پارسدارو به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای دارویی ایران در زمینه تحقیق ،تولید و عرضه
محصوالت دارویی و در سال  1355صورت پذیرفته است .این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق آن بر مطالعات
میدانی و توصیفی  -تحلیلی استوار است .ابزار گرداوری دادهها فرم ارزیابی ریسک بهروش  FMEAو نرمافزار Bow Tie XP
بوده و گردآوری دادهها نیز بهصورت جستجو مطالعه منابع و مقاالت از طریق اینترنت و کتابخانههای داخلی انجام شد .ابتدا با
استفاده از مراجع موجود ،مستندات فنی دستگاه و تجهیزات شرکت پارسدارو موردمطالعه قرارگرفته و سپس از بررسی به
ارزیابی ریسک بهروش  FMEAدر قسمتهای ( تولید ،پیمانکاران ،تأسیسات ،ساخت ،مکانیک و آزمایشگاه و انبار ،تحقیق و
توسعه ،آشپزخانه ،اداری ،فنی و مهندسی ،برق ،پیمانکاران ) HSE،اقدام شد .تیم ارزیابی ریسک جهت مطالعه عملیات و خطر
( ) FMEAکه متشکل از سرپرست واحد هر قسمت از پارسدارو ،مسئول شیفت هر قسمت ،اپراتورهای هر دستگاه ،تکنسین
مربوط به هر دستگاه ،تکنسین تعمیرات برق و تکنسین تعمیرات مکانیک و کارشناس HSEشرکت پارسدارو بوده ،تشکیل و
در نهایت سطح ریسک مخاطرات شناسایی و با استفاده از جداول احتمال وقوع ،شدت اثر و ضریب کشف ،بر اساس
دستورالعمل شرکت پارسدارو برآورده گردید .در مرحله بعد اعضای تیم پس از بررسی نتایج حاصل از ارزیابی ریسک،
مخاطرات باال ریسکهای باال را شناسایی نموده و از بین آنها شرایط اضطراری را مشخص و با توجه به دستورالعمل شرکت
پارسدارو بعدازآن رویدادهای مهم top eventتعیین گردید .سپس با استفاده از روش  BOW-TIEدر هفت مرحله جهت
ارائه مدل تصویری روابط بین خطرات مختلف (علل) ،حوادث ،سیستمهای ایمنی و پیامدهای آن در شرکت پارسدارو مورد
بررسی قرارگرفته و رویدادهای مهم تجزیهوتحلیل شد.
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یافتهها
تحلیل ریسکهای شناسایی شده بهروش Bow-tie
ان جام ارزیابی ریسک بهروش FMEAدر شرکت پارسدارو در قسمتهای انجامشده و جداول ارزیابی ریسک تهیه گردید.لوذا
با عنایت به اینکه متغیرهای موردمطالعه در این پوژوهش ،پارامترهوای واکونش در شورایط اضوطراری میباشود ،بوا توجوه بوه
دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری ،نیاز به فرایندهای با  RPNباالی  333بوده و تمرکز بر روی ریسکهایی اسوت کوه
پیامد آنها انفجار و آتشسوزی و خسارات جانی و مالی بوده است.که این موارد در جدول  1- 4نشان دادهشده است.
ردیف

فرایند

فعالیت

خطر

علت

اثرات

ریسک

احتمال
وقوع

شدت
اثر

ضریب
کشف

RPN

1

انبار

کار با
لیفتراک

گاز
هیدروژن

شارژ کردن
لیفتراک

آتشسوزی

انفجار

7

5

5

317

2

انبار
ضایعات انبارداری
قابلفروش

مواد قابل
اشتعال

قرار گرفتن
در برابر
خورشید

آتشسوزی

انفجار

5

5

7

363

3

انبار

انبارداری

سیستم
تهویه

نقص فنی
سیم برق

آتشسوزی

انفجار

6

5

5

355

4

انبار

انبارداری

تابلو برق

نقص فنی
تابلو

آتشسوزی

انفجار

6

5

6

324

7

QC

آزمایشگاه

کابل برق

اتصال و
فرسودگی

آتشسوزی

انفجار

5

5

7

363

6

QC

آزمایشگاه

تابلو برق

عدم رعایت
مقررات

آتشسوزی

انفجار

5

5

7

363

5

QC

آزمایشگاه

مواد
شیمیایی

عدم وجود
المپ EX

آتشسوزی

انفجار

5

5

6

355

5

QC

آزمایشگاه

نشت
مواد

نقص فنی
هود

آتشسوزی

انفجار

5

5

6

355

5

QC

آزمایشگاه

سیلندر
گاز

عدم وجود
flashback

آتشسوزی

انفجار

5

5

7
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فرایند های ارزیابی ریسک و ایمنی در انبار و فعالیتها ی مربوط به آن شامل انبار و فعالیت کار باا لیتتارا  ،انباار
ضایعات قابلفروش و در سایر فعالیتهای انبارداری
ابتدا Hazardرا مشخصشده که به ترتیب شامل پخش شدن گاز هیدروژن ،نشت مواد قابل اشتعال و میشود اتصال برق در
سیستم تهویه میباشد و بعد  Top Eventکه برای دو مورد اول شامل در معرض انفجار قرار گرفتن و برای مورد سوم
برقگرفتگی را شامل میشود ،انجام خواهد گرفت .سپس تهدیدات موجود که حاوی سؤال اصلی در خصوص اینکه که کیزی
سبب از دست رفتن کنترلها میشود ،از طریق طوفان ذهنی که به ترتیب برای مورد اول شامل سوراخ بودن کپسول و اقدام
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پیشگیریکننده آن انجام دادن pmبوده و مورد دوم شارژ کردن لیفتراک میباشد ،بررسی و اقدامات کنترلی مطلوب لحاظ
میگردد .دیاگرام مربوط به هر کدام از موارد باال در اشکال زیر نشان دادهشده است.

شکل  - 9دیاگرام مربوط به فرایند انبار و فعالیت کار با لیتترا

شکل  - 2دی اگرام مربوط به فرایند انبار ضایعات قابلفروش در فعالیت انبارداری
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شکل  - 3دیاگرام مربوط به فرایند انبار در فعالیت انبارداری

شکل -4دیاگرام مربوط به فرایند انبار در فعالیت انبارداری
در ادامه پیامدهای فرآیندهای مختلف به شرح زیر مشخص میگردد که در این پروژه واکنش در شرایط اضطراری است.
پیامدها شامل انفجار و آتشسوزی و خسارات جانی و مالی بوده و بعد اقدامات یا موانع کاهشدهنده در نظر گرفته میشود که
باعث کاهش شدت انفجار ،آتشسوزی ،خسارات جانی و مالی میشود .پیامد آتشسوزی در انبار شامل اینکه باید تعداد افراد در
انبار بسیار کمتر از آزمایشگاه باشد ولی کون مواد قابل اشتعال در آن بیشتر است ،بیشتر بر روی سیستمهای اعالم و اطفا
حریق ،قرار دادن زنگ هشداردهنده در قسمتها یی که اشتعال آن باالتر است ،باال بردن حساسیت دتکتور ها در محیط بسته
کار انجام دهند ،فراخوان آتشنشان آموزشدیده و آشنا به محل انبار ،ایجاد دسترسی راحت برای مواد هزینهبر در داخل انبار
متمرکز میباشد .پیامد خفگی در انبار و موانع کاهشدهنده آن ابتدا شامل اجرای طرح واکنش در شرایط اضطراری که قبالً در
مانورها اجرا گردیده است بوده که باید بهسرعت بتواند پیاده شود ،سپس فراخوان واحد امداد و نجات و دور بودن افراد از محل
حادثه و در دسترس بودن کپسولهای اکسیژن باعث میشود شدت این پیامد کاسته شود .پیامد از بین رفتن تجهیزات و موانع
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کاهشدهنده آن شامل قرار دادن دو محل خروجی ،ایزوله کردن مسیر ،فراخوان مسئول ایمنی و محصور کردن حریق است که
انجام اقدامات کاهشدهنده باعث کم شدن شدت این پیامد میشود .پیامد انفجار و موانع کاهشدهنده شامل قطع کردن جریان
برق ،استفاده از فرد باصالحیت برای فرماندهی عملیات ،تهیه دستورالعمل جدید ،ایزوله کردن تماممسیرهای ورودی و خروجی
است که با اجرای این عوامل از شدت انفجار کاسته میشود .پیامد آتشسوزی و انفجار و اقدامات کاهشدهنده آن شامل قطع
کردن جریان ،استفاده از فیوز برای قطع جریان ،محصور کردن آتش است که با این اقدامات کاهشدهنده از شدت آتشسوزی
و انفجار کاسته میشود .پیامد خسارات مالی و اقدامات کاهشدهنده شامل قرار دادن قطع کننده اتوماتیک ،قرار دادن رله و
سوییچ ،آموزش تمامی این موارد در مانورهای آموزشی است که با انجام این اقدامات از شدت خسارات مالی کاسته میشود.
پیامد برقگرفتگی و اقدامات کاهشدهنده شامل قطع منبع برق ،رها کردن شخص برقگرفته از مدار ،تنفس مصنوعی و
رساندن به بیمارستان است که با اجرای این اقدامات کاهشدهنده از شدت برقگرفتگی کاسته میشود.

 Bow-Tieمربوط به فرایند  QCدر فعالیت آزمایشگاه
ابتدا hazardرا که در این محل اتصال در کابل برق میباشد ،مشخص کرده و سپس Top Eventکه برقگرفتگی است،
مشخص میگردد ،در مرحله بعد تهدیدات را پیرامون این سؤال است که که کیزی سبب از دست رفتن کنترلها میشود ،از
طریق طوفان ذهنی که تهدید اول بیرون بودن کابل برق از دیوار و اقدامات پیشگیریکننده آن شامل :آموزش کمکهای اولیه
به تمام پرسنل ،آموزش بهصورت مداوم و دورهای ،کک کردن در مرحله نازککاری ،طراحی بهصورت خطی که تداخلی ایجاد
نکند ،خاموش کردن تمام دستگاهها بعد از انجام کار ،کک کردن ارت دستگاهها به زمین بوده و تهدید دوم که طراحی نادرست
کلیدها و پریزها است و اقدام پیشگیریکننده آن شامل تغییر در نوع طراحی با سهولت دسترسی و در نهایت تهدید سوم که
قرار گرفتن کلیدها و پریزها در م حیط مربوط و اقدام پیشگیریکننده آن استفاده از کل یدها و پریزهای ضد آب است ،مشخص
میگردد .بعد از شناسایی تهدیدات و اقدامات الزم جهت پیشگیری ،پیامدها مشخص میگردد که در این پروژه واکنش در
شرایط اضطراری میباشد؛ بنابراین پیامدها شامل انفجار و آتشسوزی و خسارات جانی و مالی بوده و سپس اقدامات یا موانع
کاهشدهنده در نظر گرفته میشود که باعث کاهش شدت انفجار ،آتشسوزی ،خسارات جانی و مالی میشود .به دلیل
آزمایشگاه بودن و تعداد بیشتر افراد به نسبت انبار ،ضروری است که حداکثر تمرکز روی مسیرهای ورود و خروج و نیروی امداد
و نجات و اورژانس باشد .دیاگرامهای مربوط به فرایندهای QCدر فعالیت آزمایشگاه در اشکال  7تا  5به شرح زیر نشان
دادهشده است .پیامدها نیز شامل حریق و اقدامات کاهشدهنده ،پیامد برقگرفتگی ،خسارات جا نی و مالی میباشد که با باال
بردن حساسیت دتکتور ها به عنوان اقدامات کاهشدهنده میتوان شدت خسارات جانی و مالی را کم کرد.
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شکل  - 5دیاگرام مربوط به فرایند  QCدر فعالیت آزمایشگاه

شکل - 6دیاگرام مربوط به فرایند  QCدر فعالیت آزمایشگاه
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شکل  - 7دیاگرام مربوط به فرایند  QCدر فعالیت آزمایشگاه

شکل  - 8دیاگرام مربوط به فرایند  QCدر فعالیت آزمایشگاه

شکل  - 1دیاگرام مربوط به فرایند QCدر فعالیت کابینت UV

بحث
با عنایت به اینکه تحقیق حاضر در بخشهای انبار ،آزمایشگاه ،تحقیق و توسعهHSE ،کارگاههای تخصصی ،آشوپزخانه ،اداری،
فنی و مهندسی ،مکانی ک ،برق ،ساخت و تأسیسات و پیمانکاران شرکت داروسازی پارس انجامگرفته ،نتایج حاصول از ارز یوابی
ریسک ایمنی در بخشها و قسمتها واحدهای مختلف در شرکت پارسدارو جهت ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر مقایسه طرح
واکنش در شرایط اضطراری با استفاده از  FMEAمشخص و در نرمافزار Bow-Tie XPبارگذاری گردید .در این راسوتا پوس
از شناسایی ریسکهای واحد بهروش FMEAاقدام به تحلیل ریسکهایی با سطح نامطلوب شناساییشده با اسوتفاده از روش
 BOW-TIEگردید که شناسایی موانع کنترلی مناسب در جهت پیشگیری از بالفعل شدن خطرات با سطح ریسک نامطلوب و
اقدام واکنشی مناسب پس از بالفعل شدن این خطرات در جهت کواهش پیامودهای نوامطلوب میباشود؛ کوه بوا کموک روش
FMEAتعداد  1512خطر در  11فرایند شناسایی شد که  5تا از ایون خطرهوا در شورایط اضوطراری قورار گرفوت ،اقودامات
کنترلی موجود در طی فرایند ارزیابی ریسک کافی نبوده و نیاز به اقدامات اصالحی نظیور طراحوی مجودد سیسوتم ایمنوی در
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بخشی از بخشها و تغییر در تعدادی از رویههای کاری پیشنهاد میگردد که همراستا با نتیجه حاصل از مطالعه صورت گرفتوه
از جعفر زاده و همکارانش میباشد در سال  1357تحت عنوان بررسی FMEAدر شرکت دارویی که در آن عنووان کورد کوه
تعداد زیادی از خطرات ناشی از انحرافات که در زمان مطالعه اقدامات کنترلی موجود با سیستمهای کنترلوی موجوود بوه حود
کافی نیست .و بایستی نسبت به اجرای اقدامات اصالحی اقدام گردد که بعضیها نیازمند به انجام طراحی مجدد هستند ( .) 14
نتایج حاصل حاکی از توان باالی این روش در تحلیل خطرات و ریسکها با ارائه یک تحلیل روشن و قابلفهم برای همگوان از
اقدامات پیشگیرانه واکنشی مطلوب دارد که این موضوع با یافتههای تحقیق قاسمی و همکارانش در سال  1353مبنی بر نقش
مهم BOW-TIEدر شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد HSEو بهبود آنها (  ) 17و همچنوین مطالعوه Markowski,
Adamو همکارانش در سال  2314مبنی بر امکان ارائه یک روش مؤثر سیستماتیک بررسی دالیول ،نتوایج و پیشوگیریهای
احتمالی و کاهش اقدامات کنترل یا موانع مرتبط با تصادفات با استفاده از روش  Bow-Tieهمراستا می باشد ( .) 16امیودوار و
نیرومند در مطالعهای با موضوع ارزیابی ریسک بهروش  FMEAمبتنی بر اصول تصمیمگیری کند معیاره ( |) MCDMمنطق
فازی و تئوری خاکستری  -مطالعه موردی جرثقیلهای سقفی " هماننود تحقیوق حاضور کوار بوا جرثقیول را بوه عنوان یکوی از
مهمترین مواردی که میتوان به عنوان ریسکهای موجود مورد بررسی قرار گیرند مورد بررسی قرار داد ،با این تفاوت که امیدوار
و نیرومند برای انجام تحلیل بخش تصمیمگیری کند معیاره از روش خاکستری بهوره گرفتنود ،درصوورتیکه ا یون تحقیوق در
محیط قطعی و دارویی انجام شد (  .) 15در مطالعه دیگری ،کاووسی و همکوارانش در مقالوهای بوا عنووان " بررسوی خطاهوای
فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حاالت و اثرات خطا ( ) FMEAهمانند تحقیوق حاضور بورای ارز یوابی
ریسک خود از FMEAاستفاده کرده و مقدار RPNهر یک از ریسکها را به دست آوردند ،ولی متفاوت با تحقیق حاضر ایون
روش را برای ارزیابی ریسک کافی دانستند و به همین روش بسنده کردند (  .) 15سید نعیم کریمی اورگانی در تحقیق خود بوا
عنوان "ارزیابی ریسک ا یمنی و بهداشت کارخانجات نفت و گاز همانند تحقیق موا از روش FMEAو AHPاسوتفاده کردنود
ولی اولویت کار ما بهجای استفاده از AHPاز نرمافزار  BOW-TIEXPبوده است ولی متفاوت با تحقیق حاضور دسوتهبندی
ریسکهای خود را بر اساس جنبههای محیط فیزیکی و شیمیایی ،بیولوژیکی ،اقتصادی اجتماعی ،فرهنگی ،ایمنوی و بهداشوت
محیط تقسیمبندی کردند ( .) 15

نتیجهگیری
بنا بر نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،اسوتفاده تلفیقوی از دو روش FMEAو  Bow Tieاسوتفاده در شناسوایی خطورات و
تجزیهوتحلیل آنها از اثربخشی مطلوبی برخوردار هستند کراکه روشهای مذکور باهم پوشانی نقواط ضوعف و قووت یکودیگر
میتوان ند منجر به ارائه نتیجه نهایی مطلوب در مدیریت ریسک گردند و این امر از نقاط قوت این مطالعه بشومار مویرود  .لوذا
پیشنهاد میگردد بررسی راهکارهای قابلاجرا برای کاهش ریسک انفجار در فرایند انبار و آزمایشگاه جهوت کواهش پیامودهای
قب ل و بعد از وقایع در پژوهشهای آتی مدنظر قرار بگیرد.از محدودیتهای این پژوهش میتوان به مواردی همچون عدم کنترل
دقت و صداقت کارشناسان در پاسخگویی به سؤاالت و محدودیتهای زمانی و ساختار منحصربهفرد هر سازمان و عدم تعمویم
آسان نتایج این پژوهش به سایر مراکز صنعتی اشاره کرد.
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 .15امیدوار ،محسن نیرومند ،فرشته ارزیابی ریسک با استفاده از روش FMEAمبتنی بر اصول تصمیمگیری کند
معیاره  MCDMمنطق فازی و تئوری خاکستری ،مطالعه موردی جرثقیلهای سقفی  -فصلنامه بهداشت و ا یمنی
کار -جلد  5شماره  1صص .1355- 55- 63
 .15غالمرضا ،زهرا ،کاووسی ،فرهادی ،محبوبه تحیتی ،مرضیه حاتم ،مریم خجسته فر ،مژگان غالمی ،فاطمه فردید،
بررسی خطاهای فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حاالت و اثرات خطا ، FMEAنشریه
بیمارستان ،دوره  ،16شماره  ،3صص 53 _75؛ 1355
 .15سید نعمه ،سیده ابتسام کریمی اورگانی ،فاطمه ،ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت کارخانجات نفت و گاز .،اولین
کنگره علمی پژوهشی ،توسعه و ترویج علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیطزیست ایران .1357
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