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مقدمه
      هــدف از بهره گيري از تكنيك 
فهرست مقدماتي مخاطرات (PHL)2در 
درجه اول شناســايى و فهرست نمودن 
مخاطرات بالقوه سيســتمى و در مرحله 
بعد شناسايى پارامترهاى بحرانى ايمنى3 
و طبقه بنــدى رويدادهاى ناخوشــايند4 
مى باشد. اين تكنيك در ابتداى فرآيند 
توســعه طراحى سيستم و قبل از هر نوع 
تحليــل مخاطره ديگري بــه كار گرفته 
مى شود و ابزارى است در دست مديران 
براى تخصيص منابــع به مناطقى كه در 
فاز طراحى مخاطره آميز تشخيص داده 
شــده اند. با توجه به پيشرفت طراحى و 
دسترسى به اطالعات بيشتر، تحليل هاى 
مخاطــره بعــدى، مخاطرات شناســايى 
شده توسط اين تكنيك را با جزئيات و 
تفصيل بيشترى دنبال خواهند نمود. در 
واقع PHL طراحى را از ديدگاه ايمنى مورد 
بررســي قــرار مى دهــد. ايــن روش را 
مى تــوان براى هــر نوع سيســتم كه در 

فاز مقدماتى توســعه قــرار دارد، اعم از 
سيســتم منفرد يا چند سيستم يكپارچه5، 
اســتفاده نمود . با بهره گيرى از تكنيك 
يــا  پــروژه  پيشــنهاد  زمــان  در   ،PHL 

بالفاصله بعد از عقد قــرار داد مى توان 
بســيارى از تصميم گيرى هــا در حوزه 

ريسك را تحت تأثير قرار داد.
ايــن تكنيك بــه منظور شناســايى 
مخاطــرات ســطح يــك (مخاطراتــى 
كــه درخور توجــه و بســيار مهم تلقى 
مى شوند و رخداد آنها تبعات ناگوارى 
به همــراه خواهــد داشــت ) و عمومى 
موجود در سيستم  به كار گرفته مي شود. 
پيــش نيــاز انجــام ايــن كار، داشــتن 
درك پايه از تئــورى مخاطره و دانش 
كافى از مفاهيم ايمنى سيســتم اســت. 
همچنين براى شناسايى بهتر مخاطرات ، 
داشــتن تجربه كارى مرتبط با سيســتم 
تحــت مطالعــه و بخش هــاي اصلــى 
 PHL تكنيــك  اســت .  ضــرورى  آن  
بــه  راحتــى  بــوده و مى تــوان  ســاده 

مقالــه  ايــن  در  آموخــت.  را  آن 
نمونه فرم هاى PHL و دستورالعمل هاى 
آن ارائه شــده است. اين تحليل شباهت 
به برگزاري جلســات طوفان  بســيارى 
مغــزى6 دارد. تكنيــك PHL در اوايل 
تنظيــم مقررات ايمنى شــكل گرفت و 
به طور رســمى توسط توســعه دهندگان 
استاندارد MIL-STD-882 بنا نهاده شده 

و انتشار يافت.

تئورى
 ،PHL فهرســت مخاطرات اوليــه يا
يك تكنيــك تحليلــى ســاده و روان 
مي باشــد كه هدف از آن تهيه فهرستى 
از مخاطرات شناخته شده و مورد شك7 
مى باشد. تحليل PHL، گاهى به سادگى 
هدايت يك جلسه طوفان مغزى است و 
گاهى شــبيه به يك فرآيند سازماندهى 
شده براى شناسايى مخاطرات مى باشد . 
در تحليــل PHL بهتر اســت از گروهى 
از مهندســان و تحليل گــران با تجربه و 

ارزيابي ريسك با استفاده از روش فهرست 
مقدماتي مخاطرات

سيدحسن اصفهاني1   كارشناس ارشد HSE، مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست
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تخصص كافــى در حوزه هاى مختلف 
اســتفاده نمود. البته روش و متدولوژى 
انجــام كار چــه بــراى اســتفاده فردى 
و چــه گروهى يكســان اســت. در اين 
متدولــوژى روش ثبت و مستندســازى 
نيز ارائه مي شــود. در شــكل 1 به طور 
خالصه نمايــى از فرآينــد  PHL، ارائه 
شــده اســت. در اين فرآيند اطالعات 

طراحى با اطالعات حاصل از مخاطرات 
مقايسه مى شوند تا مشخص شود كه آيا 
مخاطرات شناخته شده در طراحى ديده 
شــده اند يا خير. بدين ترتيب فهرســتى 
از مخاطــرات تهيه مى گــردد كه منبع 
خوبى براى مطالعات بعدى خواهد بود. 
براى انجــام تكنيك PHL، تحليل گران 
ايمنى سيســتم بايســتى با هر دو دانش 

مخاطره و طراحى آشــنا باشــند . بدين 
معنــى كــه اطالعاتى در مــورد مفاهيم 
پايه طراحى سيستم و قطعات اصلى آن 
داشــته و از مخاطره، منشاء و اجزاى آن 
نيز دانش خوبى در اختيار داشــته باشد. 
به طور كلي دانش مخاطره، با اســتفاده 
از چك ليســت ها و ســوابق و تجــارب 
گذشته موجود در سيستم يا سيستم هاى 
مشابه به دست مى آيد. در هنگام اجراى 
PHL، تحليل گــر دانش طراحى  روش 
خود را بــا اطالعات چك ليســت هاى 
مخاطره (كه از قبل تهيه شده اند) مقايسه 
نموده و بدين ترتيب مخاطرات مربوط 

به طراحى نمايان و آشكار مى گردد.
به عنوان مثال ممكن است تحليل گر 
پــروازي  سيســتم  يــك  طراحــى  در 
متوجه شــود كــه از ســوخت جت به 
عنوان منبع انرژى اســتفاده شــده است. 
وي ســپس بــا مراجعه به چك ليســتى 
بــا عنــوان مخاطــرات منابــع انــرژى ، 
مشــاهده خواهد نمود كه سوخت جت 
يــك مخاطره بوده و عــدم كنترل آن ، 
عواقبــى نظير انفجار و آتش ســوزى را 
به دنبال خواهد داشت. بنابراين تحليل گر 
اين مخاطره را در فهرســت مخاطرات 
اوليــه سيســتم پــرواز ثبــت مى كنــد 
و به بررســى ديگر اجزاء و فعاليت هاى 
همــواره  و  مى دهــد  ادامــه  سيســتم 
بــه چك ليســت هاى  نيــز  نيم نگاهــى 
مخاطرات دارد تا هيــچ انطباقى دور از 

چشم باقي نماند.
 

متدولوژى
در جــدول 1 مراحل اصلى تكنيك 
PHL شرح داده شــده و ارتباطات مهم 

آن به طور خالصه ارائه گرديده اســت. 
اجــراى فرآيند PHL بــا جمع آورى و 

PHL 1   فرايند تحليل  
شرح / مالحظاتوظيفهمرحله

دامنه كاربرد و مرزهاى تحليل را تعريف كنيد . شــناختى از طراحى سيســتم ، مفاهيم عملياتى و تعريف سيستم1
قطعات اصلى سيستم به دست آوريد.

اهداف، تعاريف ، برگه هاى داده، جدول زمانى و فرآيند PHL را تهيه كنيد. عناصر و وظايفى را طرح ريزى2
كه قرار است تحليل شوند، شناسايى كنيد.

اعضاى تيمى كه قرار اســت در PHL شــركت داشته باشــند را انتخاب و مسئوليت هايشان را انتخاب تيم3
مشخص كنيد. بدين منظور از كارشناسان و متخصصين بخش هاى مختلف استفاده نماييد.

تمامى داده هاى مورد نياز مرتبط به طراحى، عمليات و فرآيند را جمع آورى كنيد. چك ليست هاى جمع آورى داده4
مخاطره و ديگر داده هاى سيستمى مربوط به مخاطرات را گردآورى نماييد.

شروع تحليل5

الف) فهرست اجزاء سيستم، منابع انرژى و فعاليت ها يا وظايف عملياتى را پيش رو قرار دهيد.
ب) با توجه به چك ليست مخاطرات، اجزاء يا سخت افزار سيستم را مورد ارزيابى قرار دهيد.

ج) با توجه به چك ليست مخاطرات، نرم افزار سيستم را ارزيابى كنيد.
د) با توجه به چك ليست مخاطرات، فعاليت ها يا وظايف عملياتى را ارزيابى كنيد.
ه) با توجه به چك ليست مخاطرات، منابع انرژى شناسايى شده را ارزيابى كنيد.

و) حالت ها و وضعيت هاى مختلف شكست يا خرابى سيستم را ارزيابى كنيد.

6
فهرست نمودن 

مخاطرات 
شناسايى شده

فهرست مخاطرات شناسايى شده و يا منتج از ارزيابى هاى مرحله قبل را تهيه كنيد. دقت شود 
تا حتى مواردى كه مورد ترديد هستند نيز در اين فهرست گنجانده شوند.

7
ارائه پيشنهاد و 
تعيين اقدامات 

اصالحى

براى هر يك از مخاطرات فهرست شده، راه حل يا پيشنهادى را (در صورت امكان) ارائه دهيد 
تا ريسك مخاطره را كاهش دهد يا آن را حذف نمايد. در صورت لزوم اقداماتى را بدين منظور 

مشخص نماييد.

مستند نمودن 8
تحليل

تمامى مراحل تحليل PHL و فرآيند آن را در برگه ها و جداولى كه از پيش تهيه كرده ايد ثبت 
نماييد و در نهايت يك گزارش جامع كه در آن چك ليست هاى مخاطرات، فهرست اجزاء سيستم، 
فعاليت هــا، منابع انــرژى، وظايف عملياتى، كاربرگ هاى PHL، شــرح پيشــنهادات و اقدامات و 

هرآنچه در فرآيند تحليل اتفاق افتاده است را تهيه كنيد.
بهتر است گزارش خالصه ترى نيز براى مديريت ارشد سازمان تهيه كنيد.

PHL 1    نمايى از فرآيند  

 *    
 *  
 *    
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كســب اطالعــات طراحى كــه در آن 
مباني طراحي و عمليات، شرح قطعات، 
نرم افزارهاى مورد استفاده و اهم روال ها 

ارائه شده است ، آغاز مي گردد. 
شــامل  اطالعــات  ايــن  منابــع 
دســتورالعمل هاى كارى، مشخصه هاى 
طراحى، نقشه ها و نمودارها هستند. البته 
مى توان از ديگر داده هاى طراحى مانند 
داده هاى  نمودار ســاختارى وظايــف، 
قابليــت اطمينان و شــرح عمليات  براى 
درك و تحليل بهتر سيستم استفاده نمود. 
در مرحله بعد چك ليســت هاى مناسب 
از انواع مخاطرات تهيــه مى گردد. اين 
چك ليســت ها معموالً به صورت كلي 
بوده و بيشــتر شــامل مخاطرات شناخته 
شده هستند. البته الزم نيست چك ليست 
هــا كامل و جامع باشــند، بلكــه تنها به 
عنــوان يك پيش نويس و چك ليســت 
اوليه براى شــروع تحليل مورد استفاده 
قرار مي گيرنــد. نمونه اى از عناوين اين 

چك ليست ها عبارتند از:
1- چك ليست منابع انرژى

2- چك ليست روال هاي مخاطره آميز
3- چك ليست عمليات مخاطره آميز
4- چك ليست قطعات و اجزاء مخاطره آميز
5- چك ليست مواد اوليه و مواد خام مخاطره آميز

6- چك ليست وقايع ناگوار
7- چك ليست وضعيت و حاالت شكست 
8- چك ليست سوابق و تجربيات گذشته

نياز  مــورد  وقتــى كليه اطالعــات 
جمــع آورى شــده و در دســترس قرار 
گرفتند، تحليل PHL وارد مرحله بعدى 
مى شــود. در اين مرحلــه، تحليل گران 
اطالعات طراحى را با چك ليســت هاى 
مخاطــرات مقايســه كــرده و اگــر در 
طراحــى سيســتم يكــى از مخاطــرات 
موجــود در يــك يا چند چك ليســت 

فهرســت  برگــه  در  شــود،  مشــاهده 
مى كنند. چك ليست ها  ثبت  مخاطرات 
در كارگاه هاى PHL يا جلســاتى كه به 
روش طوفان مغزي هدايت مى شــوند، 
مورد بحــث قرار مي گيرنــد و مى توان 
آنهــا را بــا دريافــت ايده هــاى جديد 
تكميــل نمــود. برخى از نتايــج تحليل 
PHL كــه معموالً در گزارش نهايى هم 

ارائه مى شود، عبارتند از:
• چك ليست هاى متنوع مخاطرات

• فهرست مخاطرات اوليه
• عوامــل بحــران زاي ايمنــى (در 

صورت وجود)
• پيامدهــا و رويدادهــاى ناگــوار 

حاصل از بالفعل شدن مخاطرات
• محيط هــا و مناطق پــر خطر (در 

صورت وجود)
متدولــوژى كلــى PHL در شــكل 
2 نمايــش داده شــده اســت. در ايــن 
از اجزاء  ابتــدا فهرســتى  متدولــوژى، 
سيســتم تهيه مى شــود كه در آن موارد 
بســيارى نظيــر ســخت افزار، نرم افزار، 

اهــم وظايــف، روال ها و منابــع انرژى 
به صــورت جداگانــه تهيــه مي گردند. 
همان طــور كــه در شــكل 2 مالحظــه 
مى شــود، عناصر اين فهرست با عناصر 
در  كــه  مخاطــرات  چك ليســت هاى 
ســمت چپ تصوير قرار دارند مقايسه 
مى شــوند. به محض مشــاهده هر گونه 
انطباق، عبارتى كه نشان دهنده مخاطره 
كشف شده باشد در كاربرگ فهرست 
نوشــته   (PHL) مخاطــرات  مقدماتــى 

مى شود. 

(PHL) كاربرگ فهرست مخاطرات اوليه
بــه منظور ثبت اطالعات ارزشــمند 
حاصل از تحليل PHL، از كاربرگ هاى 
PHL اســتفاده مى شــود . كار بــا ايــن 

كاربرگ ها بســيار ســاده بوده و مزيت 
عمــده آنهــا ســاماندهى و جمع آورى 
منظم اطالعات مى باشــد. با اســتفاده از 
اين كاربرگ هــا قضاوت بر روى نتايج 
ســاده تر شــده و منبع اطالعاتى خوبى 
بــراى مطالعات بعــدى ( نظيــر تحليل 

PHL  2    متدولوژى  

PHL 3    نمونه كاربرگ  

    )PHL(  
                                              

    /  /        /  
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مخاطرات اوليه يا PHA) فراهم مى شود. 
البته ممكن اســت فرمت اين كاربرگ 
بسته به محيط كارى و نيازهاى سازمان 
تغييــر كنــد، اما اطالعــات كليدى زير 

بايستى حتماً در آن موجود باشد:
* فهرست مخاطرات

* رويدادهاى مخاطره آميز يا ناگوار
* توصيه ها / پيشنهادات 

يك نمونه كاربرگ PHL در شكل 
3 ارائه شــده اســت. توصيه مى شود از 
اين كاربرگ به عنوان يك پيش نويس 

استفاده شود. 
شــرح مختصــرى از هــر يــك از 
عناويــن ايــن كاربرگ در ادامــه ارائه 

گرديده است.
1- نوع عنصر سيستم: در اين قسمت 
نوع عنصرى از سيستم كه كاربرگ براى 
آن تكميل مى شــود، ثبت مي گردد. به 
منبع  نرم  افزار،  مثال : سخت افزار،  عنوان 

انرژى ، و روال هاى سيستم.
2- رديف: شــماره رديف مخاطره، 
كه شناســه مخاطره محســوب شــده و 
براى اســتفاده در ارجاعات بعدى مورد 

نياز است.
3- قطعـه / جـزء / مـورد: در ايــن 
ســتون با توجه به نوع عنصر مشــخص 
شــده در بند 1، يكى از قطعات يا اجزاء 
عنصر سيســتم بيان مى شــود. به عنوان 
مثــال اگر نوع عنصر ســخت افزار يك 
موشــك باشــد، اجزايى نظيــر موتور، 
سيستم ســوخت، باترى، رايانه كنترل، 
گيرنده، سيســتم رادار و سازه موشك 
در اين ســتون يادداشت شده و هر يك 
شماره رديف مخصوص به خود (مانند 

PHL-1) را خواهند داشت.
4- مخاطره: در اين ستون مخاطرات 
شناسايى شده در فرآيند ارزيابى (حتى 

مخاطراتــى كــه ترديــد داريــد واقعاً 
مخاطره باشــند يا در تحليل هاى بعدى 
مشــخص شود كه مخاطره آميز نيستند) 
ارائه مي شــوند. ذكر اين نكته ضرورى 
اســت كه ممكن اســت يــك مخاطره 
براى چندين مورد مشــترك باشــد كه 

بايستى در تمامى آنها تكرار شود.
5- آثـار مخاطـره: در ايــن ســتون 
اثــرات و پيامدهــاى حاصــل از بالفعل 
شــدن مخاطره ثبت مى شود. اين اثرات 
ممكن اســت با عباراتى مانند جراحت ، 
خسارت ، لطمه ، آسيب ، عدم كاركرد، 
قطع عضو و حتى مرگ شروع شوند. به 
عنوان مثال در مورد موتور محرك يك 
پمپ فرآيندى ، مخاطره حرارت باال در 
قســمت تغذيه موتــور مى تواند پيامدى 
مانند ذوب شــدن كابل هــاى تغذيه را 
به دنبال داشــته باشــد. معمــوالً آثار و 
پيامد هــاى مخاطره همــان رويدادهاى 
مخاطره آميــز يــا ناگــوار عنصر تحت 
بررسى هســتند. به همين دليل است كه 
در  شكل 1 يكى از خروجى هاى تحليل 
PHL شناســايى رويدادهاى ناخوشايند 

برشمرده شده است. 
6 – توصيـه / پيشـنهاد: در اين ستون 

توصيه ها و پيشــنهاداتى كــه تيم تحليل 
براى كاهش شــدت پيامــد مخاطره يا 
حذف آن پيشــنهاد نموده اســت، ثبت 
مى گــردد. همان طور كه قبــًال نيز گفته 
شــد تحليــل PHL توســط گروهى از 
متخصصيــن و با اســتفاده از روش هاى 
جديــدي ماننــد طوفــان مغــزى انجام 
مى شــود و بهتر است اولين و مؤثرترين 
راه حل ها و توصيه ها در اين ستون ارائه 

شود. 

چك ليست  هاى مخاطرات
براى انجام تحليل PHL بهتر اســت 
چك ليســت هايى از مخاطرات شناخته 
شــده و عام در اختيار باشد. استفاده از 
يك چك ليست به تنهايي كافى نيست 
و بايستى چك ليســت هايى با عناوين و 
طبقه بندى هاى مختلف آماده شود. اگر 
چه تعدد چك ليســت ها ممكن اســت 
باعث تكرار برخى موارد شــود، اما اين 
اطمينان را ايجاد خواهد كرد كه تمامى 
موارد پوشش داده شده اند. به هر اندازه  
اين چك ليست ها كامل تر باشند، تحليل 
جامع تــر خواهد بود. بــه منظور درك 
بهتــر موضوع و آشــنايى بــا عناوين و 

  4    مثالى از چك ليست مخاطرات شناخته شده منابع انرژى

 1- سوخت                                                                12- مولدهاى الكتريكى          
(RF) 2- خرج پرتاب                                                          13- منابع فركانس راديويى 

 3- چاشنى                                              14- منابع انرژى راديواكتيو 
 4- مواد قابل انفجار                                                  15- اشياء در حال سقوط

 5- خازن هاى پرشده                                                 16- وسايل پرتاب
 6- باترى ها                                                               17- وسايل گرما زا            

 7- الكتريسته ساكن                                                 18- پمپ، دمنده، فن
 8- ظروف تحت فشار                                                19- ماشين هاى دوار

 9- وسايل تحت فشار فنر                                        20- وسايل محركه
 10- سيستم هاى معلق                                            21- انرژى هسته اى
 11- مولد هاى گاز                                                    22- وسايل سرمازا
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اجزاء چك ليســت ها، نمونــه اى از آنها 
در شكلهاي 4 تا 8 ارائه شده است. اين 
چك ليســت ها مربوط به سيستم پرتاب 
 ،PHL تحليل گران  مي باشــند.  موشك 
بايســتى چك ليســت هاى مخصوص به 

سيستم خود را آماده نمايند.
شــكل 4 نمونــه اى از چك ليســت 
مخاطــرات منابــع انرژى يك سيســتم 
پرتاب موشك را نمايش مي دهد. آزاد 
شــدن هر يك از منابع انرژى ذكر شده 
در اين چك ليســت ممكن است باعث 
وقوع يك رويداد مخاطره آميز شــود. 
به همين ترتيب چك ليســت مخاطرات 
منابع عمومى در شــكل 5 نمايش داده 
شــده اســت. اين منابع به طــور بالقوه 
مخاطره آميز بوده و نبايســتى از چشــم 
تحليل گــران دور بماننــد. در شــكل 6 
چك ليست مربوط به روال ها يا وظايف 
بالقوه مخاطره آميز مالحظه مى شود. اين 
چك ليست مربوط به طرح و برنامه هاى 
هوا و فضا مي باشد. فعاليت هاى صورت 
گرفته در اين روال ها به گونه اى است كه 
ممكن اســت منجر به وقوع رويدادهاى 
مخاطره آميزي شــوند. اين چك ليست 
نمونه اى از فعاليت هاى رايج در فرآيند 
پرتاب موشــك و هدايــت آن تا فرود 
ســفينه را نمايــش مى دهــد و ضروري 
اســت در تهيــه چك ليســت روال ها و 
فرآيندهاى كارى سيســتم مد نظر قرار 

گيرند.
از چك ليســت مخاطرات  نمونه اى 
پرتــاب  سيســتم  عمومــى  عمليــات 
موشــك و هدايت ســفينه در شكل 7 
ارائه شــده اســت. اين عمليات مستلزم 
انجام فعاليت ها يا اســتفاده از ابزارهايى 
اســت كه بــراى سيســتم مخاطره آميز 
آخريــن   8 شــكل  مى شــود.   تلقــى 

دســته از چك ليســت هاى ارائه شــده 
نــام  بــه  كــه  اســت  مقالــه  ايــن  در 
چك ليســت حالت ها يــا وضعيت هاى 
شكســت نام دارنــد. وضعيت هايى كه 
بســته بــه طبيعــت بحرانى عمليــات يا 
مخاطره آميــز  نوعــى  بــه  مأموريــت، 
چك ليســت  ايــن  مى شــوند.  تلقــى 

شــامل ســئواالت كليــدى در مــورد 
وضعيــت قطعــه و وظايــف سيســتمى 
آن مي باشــد. بديهى است كه هر يك 
از وضعيت هــاى مختلــف شكســت يا 
خرابى اجزاء سيستم به تنهايى مى توانند 
ايجاد مخاطــره نمايند.  بــه عنوان مثال 
طرح ايــن ســئوال كه آيا شكســت يا 

  6    مثالى از چك ليست مخاطرات موجود در روال ها و وظايف

1- ورود و خروج خدمه                                         13- مولدهاى الكتريكى
2- فرود جهت انتقال قدرت                                 14- چتر آرايى و پرش

3- رها كردن موشك                                            15- ايمن سازى سفينه و بازيابى آن         
4- جداسازى و شليك                                          16- خنثى سازى و آلودگي زدايى سفينه

5- ارتباط با زمين                                                 17- بارگيرى
6- زمان بندى فرود و پهلو گرفتن                         18- وسايل گرما زا            

7- اداره خدمه از روى زمين                                19- جداسازى صيقل دهنده آئروديناميك
8- تبادل اطالعات زمين با خدمه                          20- قرار گرفتن در مدار

9- فعاليت هاى فوق برنامه سفينه اى                   21- تصحيح مدار
10- تست هاى حين پرواز توسط خدمه                 22- تصحيح ميان دوره اى

11- وضعيت هاى اضطرارى حين پرواز                 23-تحصيل داده   
       -از دست دادن ارتباط                                    24- هدايت سفينه (كسب اطالعات ستاره اى)

     -از دست دادن منابع تغذيه و كنترل              25- عمليات بر روى مدار
     -سميت دودهاى ناشي از آتش سوزى             26- تراست در جهت مخالف حركت

     -انفجار                                                            27- ورود مجدد به جو زمين
12- پشتيبانى از حيات                                        28- بازيابى سالمت خدمه

  5    مثالى از چك ليست مخاطرات منابع عمومى
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  7    نمونه اى از چك ليست مخاطرات عمليات عمومى

1- جوشكارى
2- تميزكارى

3- عمليات توأم با درجه حرارت باال
4- عمليات با وزنه ها يا بارهاى سنگين

5- عمليات جابجايى، هم گذارى و باالبرى
6- عمليات تست محفظه

7- تست صحت قطعات، تجهيزات، دستگاه ها و سيستم هاى اصلى و فرعى
8- جابجايى، بارگذارى و انتقال خرج و باروت

9- تست هاى با توان باالى سيستم فشار، نئوماتيك و هيدروليك
10- جابجايى و آزمايش بر روى اجزاء هسته اى

11- نصب، تست و وارسى مهمات
12-ورود به تانك و ورود به فضاهاى محدود

13-انتقال و جابجايى هاى پايانى
14- تست سفينه و موشك توسط انسان

15- آتش زنى استاتيك (در حالت سكون)

خرابــى يكى از اجــزاء سيســتم منجر 
بــه بروز مخاطــره خواهد شــد يا خير، 
تحليل گر را به ســمت شناســايى يك 
مخاطــره ســوق مي دهــد. الزم به ذكر 
اســت كه اســتفاده از قطعات يــا ابزار 
جديد مى توانند ســبب بروز مخاطرات 
جديــدى شــوند و بــه هميــن دليل به 
روز رســانى دائم چك ليســت ها بسيار 

ضرورى مي باشد. 
 

PHL مزاياي تكنيك تحليل
از مزاياى تحليل فهرســت  برخــى 

مخاطرات اوليه عبارتند از:
1- اين تحليل به راحتى  و با سرعت 

قابل انجام است.
2- براى اجراى اين تحليل نيازى به 

داشتن تخصص باال نيست.
3- تحليــل PHL عليرغم هزينه كم 
نتايج ارزشمندى به دنبال خواهد داشت.

4- ايــن تحليــل دقــت خوبــى در 
شناســايى مخاطــرات اوليه داشــته و به 

خوبى بر روى آنها متمركز مى شود.
5- تحليل فوق مخاطرات سيســتمى 
مهم و رويدادهاى ناگــوار را به خوبى 

نمايان مى سازد.
در نهايت بايســتى اذعــان نمود كه 
تكنيــك تحليل PHL تكنيكى بى عيب 

و ضرر است.

اشتباهاتى كه بايستى از انجام آنها حذر نمود 
اگــر بــراى اوليــن بــار از تكنيك 
PHL استفاده مى شود، انجام خطاهاى 

زير دور از انتظار نخواهد بود:
1- فهرست نكردن تمامى مخاطرات 
معتبـر و قابـل اعتنـاء. فهرســت كردن 
تمامى مخاطرات (معتبر يا مشــكوك) 
ضرورى اســت و هيچ مخاطره اى نبايد 

از چشم تحليل گران دور باقي بماند.
2- خطـا و سـهل انگارى در مسـتند 
كـردن مخاطـرات، حتى مخاطراتي كه 
در ظاهــر عواقب قابــل توجه اى ندارند 
بايستي مستند شــوند. در واقع هر آنچه 
در فرآينــد تحليــل حاصــل مى گردد، 

مي بايست ثبت و مستند شود.
و  سيسـتماتيك  اجـراى  عـدم   -3
منطقـى تحليـل، همواره مي بايســت از 
كاربرگ مخصوص PHL استفاده شود 
و تمامى تجهيزات، منابع انرژى، روال ها 
و ساير اجزاى سيستم در آن ذكر شود.

از  اسـتفاده  و  تهيـه  عـدم   -4

چك ليست هاى مخاطرات.
و  مطالعـه  كـردن  محـدود   -5
تحليـل فقط بـه داخل سيسـتم و توجه 
به رويدادهايى كه در سيســتم  رخ داده 
ضرورى مى باشد و همچنين درس ها و 
تجربياتى كه در مجموعه موجود است 

نيز نبايد ناديده انگاشته شوند .
6- تعييـن نكـردن فرآينـد كارى و 
مراحـل (فازهـاي) مختلـف مأموريت 
سيسـتم به شكل قابل فهم (مثًال به شكل 
گرافيكى) و نداشــتن دانش و شناخت 
كافى از اجزاء، نرم افزار، روال ها و منابع 

انرژى سيستم تحت مطالعه.

  8    مثالى از چك ليست مخاطرات براى وضعيت هاى شكست

1- كار نمى كند.
2- به شكل ناصحيح يا اشتباه كار مى كند.

3- ناخواسته به كار مي افتد.
4- در زمان اشتباه (خيلى  زود يا خيلى دير) به كار مى افتد.

5- قادر به توقف  نيست.
6- داده هاى غلط  دريافت مى كند.

7- داده هاى غلط ارسال مى كند.
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تحليل هاى ارائه شده را ادامه دهند.

نتيجه گيرى
1- هدف از انجام و توســعه تحليل 
PHL، شناســايى مخاطرات و پيش بينى 

پيامد هــاى ناگوار آنهــا در فاز طراحى 
مفهومى سيستم مي باشد.

 PHL 2- فهرست مخاطراتى كه در
تهيه مى شود، نقطه شــروعى در تحليل 
ايمنى سيســتم بوده و با پيشرفت برنامه 
توسعه سيســتم و كسب اطالعات بيشتر 
از زير سيســتم ها و روال هــاى جزئى تر 
مى توان از تحليل انجام شــده به عنوان 
بــراى تحليل هــاى مخاطــره  ورودى 

بعدى (نظير PHA) استفاده نمود.
ابتــداى  در   PHL تحليــل   -3
ايــده  مفهومــى،  طراحــى  مرحلــه 
مناســبى در تخصيص منابع در اختيار 
توسعه دهندگان سيستم قرار مى دهد و 
بــه نوعى مناطقى را كــه از نظر ايمنى 

ضعيف هستند (و بايستى منابع بيشترى 
در اختيــار آنها قرار گيرد) مشــخص 

مى سازد.
4- اســتفاده از مدل هاى گرافيگى 
جهت نمايش سلسله مراتب روال ها و 
تهيه فهرست كامل اجزاء اصلى سيستم، 

فرآيند PHL را ساده تر مى سازد.
از   ،PHL فرآينــد  در   -5
چك ليســت هايى كــه از قبــل آماده 
ايــن  مى شــود.  اســتفاده  شــده اند 
چك ليســت ها بــه نوعــى عمليــات، 
روال ها و اجزايــى را كه در بطن خود 
داراي مخاطره هســتند، بــراى راحتى 
تحليل گــران و روشــن نمودن مســير 
حركت ارائه مي دهند. براى تحليل بهتر 
آثار مخاطره هم چك ليســت ديگري 
عنــوان چك ليســت  وضعيت هاى  بــا 

شكست تهيه مي گردد.
6- هيــچ ايده، فكر يا دغدغه اى در 
هنگام بررسى مخاطرات نبايستي حذف 
يا سانسور شود. ضروري است عالوه بر 
شناســايى مخاطرات واقعى، مخاطراتى 
كه مورد ترديد هســتند نيز مورد توجه 
قرار گيرند. حتى اگر در آينده مشخص 
شــود كه امكان آسيب رسانى يا درجه 

پاييــن بوده  بــودن آنها  مخاطره آميــز 
اســت.  ضمن اتخاذ ايــن رويه تمامى 
اختيــار  در  شــواهد الزم  و  مــدارك 
خواهد بود و مشــخص خواهد شد كه 
تمامى حالت هاي ممكن بررسي شده و 

مخاطره اى از قلم نيفتاده است.
7- شــرح مخاطره به صورت كامل 
و معنــادار تهيــه شــود، به نحــوي كه 
بــراى خواننده قابل فهم باشــد. اگر از 
اصطالحات و عبارات خاصى اســتفاده 
مى شــود، مي بايســت از از قبل تعريف 
شــوند. به عبارت ديگر اين گونه فرض 
نشود كه خوانندگان و بررسى كنندگان 
بعــدى تحليل، از تمامــى اصطالحات 
رايج در سيستم شما آگاهى يا شناخت 

دارند.
8- در صــورت امــكان ســه ضلع 
مثلث مخاطره مشــخص شوند. اين سه 
ضلع عبارتند از منبع، مكانيزم شــروع و 
تهديد ايجاد شده توســط مخاطره. در 
هــر صورت انجام ايــن امر در صورتى 
امكان پذير اســت كه اطالعات بيشترى 
در  باشــد.  دســترس  در  مخاطــره  از 
صــورت عدم دسترســى مزى تــوان به 

شرح مختصر مخاطره بسنده نمود.


