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با توجه به نياز روز افزون براي استفاده از منابع انر ژي در صنايع مختلف، ضرورت 
اکتشاف ذخاير هيدروکربنی بيش از پيش احساس می گردد. برخي از اين مخازن در 
مناطق فراساحلی قرار دارند. اصوالً براي اكتشاف و بهره برداري از منابع هيدروكربني 
در دريا متناسب با عمق آب از روش ها و تكنيك هاي گوناگوني استفاده مي شود. 
ب��راي بهره برداري از يك مخزن هيدروكربني پس از شناس��ايي و جانمايي دقيق 
مخزن1، بررس��ي ظرفيت آن صورت می پذيرد. در آب های کم عمق، تكيه گاه هايي 
فوالدي2  براي تثبيت عمليات دكل حفاري و نصب عرشه توليدی3 ساخته می شود. 
اين س��ازه ها، پس از طراحي، در خش��کی س��اخته شده و با اس��تفاده از شناوری 
مخصوص به محل از پيش تعيين شده، منتقل گرديده و نصب مي شوند]1[. پس 
از نصب اين س��ازه، ابتدا عمليات حفاري توسط دکل حفاري انجام شده و پس از 
تكميل چاه، جهت فرآوري و پايش اوليه مواد هيدروكربني و ارسال آنها به خشكي، 
سكوي بهره برداري ساخته شده، توسط شناور به محل آورده شده و روي تكيه گاه ها 
قرار مي گيرد. روش هاي نصب اين سازه ها بسته به شرايط جغرافيايي و مهندسي 
پروژه، گوناگون بوده وليكن غالباً با استفاده از جرثقيل هاي شناور عظيم الجثه نصب 
مي گردند. ساخت، نصب و بهره برداري از عرشه هاي فراساحلي، يكي از پرهزينه ترين 
فعاليت هاي صنعت نفت و گاز به شمار مي رود. مسلماً نفر-ساعت به کارگيری شده 
نيز در اين صنعت بسيار باال بوده و در برخي از پروژه ها تا چند ميليون نفر-ساعت 
بابت هر سكو زمان صرف مي شود. هزينه های بسيار باالي مراحل فوق الذكر از يك 
سو و ارزش افزوده ناشي از بهره برداري مخازن هيدروكربني در رشد ناخالص ملي از 
طرف ديگر، باعث گرديده تا موضوع شناسايي ريسك های ناشی از طراحي، ساخت، 

نصب و بهره برداري از اين سازه ها، به موضوعي مهم در مباحث كنترل پروژه تبديل 
گردد. بهره برداری مطمئن و هميشگی از اين مخازن مستلزم آن است تا تأسيسات 
نصب شده از قابليت اطمينان الزم برخوردار باشند و به اصطالح با روشي ذاتاً ايمن4  

طراحی گردند. ]2[
وقتی با مش��کلی مواجه می ش��ويم، برای حذف آن، اقدامات اصالحی تعريف و 
اجرا می ش��ود. اين اقدامات، واکنشی در برابر آنچه اتفاق افتاده است، می باشد. در 
چنين مواردی حذف هميش��گی مش��کل، به هزينه و منابع زيادی نياز دارد، زيرا 
حرکت از وضعيت موجود به سمت شرايط بهينه، اينرسی زيادی به همراه خواهد 
داشت. اما مي توان با ارزيابي ريسك، اقداماتی در جهت حذف و يا کاهش احتمال 
بروز رويدادها تعريف و اجرا نمود. اين برخورد پيشگيرانه کنشی است در برابر آنچه 
ممکن اس��ت در آينده رخ دهد و مسلماً اعمال اقدامات اصالحی در مراحل اوليه 
طراحی محصول يا فرآيند، هزينه و زمان بسيار کمتری در بر خواهد داشت. عالوه بر 
اي��ن هر تغييری در اين مرحله بر روی طراحی محصول يا فرآيند به راحتی انجام 
شده و در نتيجه احتمال نياز به تغييرات بحرانی در آينده را حذف كرده و يا کاهش 
خواهد داد. لذا شناسايی مخاطرات در ابتدای پروژه می تواند به ميزان قابل توجهی 

ميزان ريسک را کاهش داده و از انجام تغييرات بعدی بكاهد ]3[. 
جهت شناسايی مخاطرات در مراحل مختلف ساخت تا بهره برداري از سكوها 
مي توان از روش هاي گوناگون شناس��ايي مخاطرات استفاده کرد. تکنيک هزيد 
به عنوان يكي از قوي ترين ابزارهاي شناسايي مخاطرات در حوزه هاي ايمني سيستم 
بويژه در هنگام ارزيابي و آناليز سيستم هاي بسيار پيچيده و دقيق كه داراي تعداد 

کیان حاجي رسولي، مریم رفعتي*، سید علي جوزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال  

بسیاری از منابع انرژی های تجدیدناپذیر همچون نفت و گاز در قسمت های فراساحلی قرار گرفته اند. با توجه به اینکه 
کار در صنایع فراس��احلي به س��بب محیط خشن و نامساعد آب و هوایی از مخاطرات بسیاری برخوردار است، لذا الزم 
است قبل از شروع انجام یک پروژه، مخاطرات ناشی از ساخت و ساز و استقرار سازه های دریایی مورد بررسی قرار گرفته 

و نسبت به تمهیدات الزم و کافي به منظور جلوگیری از بالفعل شدن این مخاطرات، چاره اندیشی شود.
در این تحقیق س��عی گردیده با تلفیق س��ه تکنیک شناسایی مخاطرات به روش هزید، تکنیک طوفان ذهنی و دلفی، 
مدلي مفهومي براي مطالعه طراحي شده و با به کارگیري این مدل، مخاطرات ناشی از ساخت، انتقال، راه اندازی و تولید 
در تأسیسات نفت و گاز در آب های کم عمق شناسایي و پس از شناسایی این مخاطرات، نسبت به دسته بندی و اتخاذ 

تصمیمات مدیریتی به منظور حذف و یا کاهش احتمال بالفعل شدن آنها اقدام نمود.
در ابتدا 36 فعالیت شناس��ایی ش��د که از این فعالیت ها 281 مخاطره به دس��ت آمد. در مجموع 319 ریس��ک در این 
فعالیت ها شناسایی گردید که 152 عدد ریسک معادل 47% کل ریسک ها، در محدوده ریسک زیاد، 152 عدد ریسک 
معادل 48% کل ریسک ها، در محدوده ریسک متوسط و 15 عدد ریسک معادل 5% کل ریسک ها، در محدوده ریسک 
پایی��ن قرار داش��تند. پ��س از قرارگیری الیه های حفاظت��ی و اقداماتی کنترلی، تعداد 2 عدد ریس��ک معادل 1% کل 
ریس��ک ها، در محدوده ریس��ک زیاد، 109 عدد ریسک معادل 34% کل ریسک ها، در محدوده ریسک متوسط و 208 

عدد ریسک معادل 65% کل ریسک ها در محدوده ریسک پایین قرار گرفتند. 
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زيادي زير سيستم مي باشند، محسوب مي شود. در اين تحقيق سعي گرديده تا 
با استفاده از مدل شرکت بين اللملی نفتی شل جهت شناسايي مخاطرات، ضمن 
شناسايي مخاطرات موجود، تصميم گيري در خصوص راه كارهاي كنترلي انجام 
ش��ود تا بهترين مسير براي كنترل و جلوگيري از ريسك مهيا گردد. در زمینه 
شناسایی مخاطرات صنایع نفت و گاز با استفاده از روش هزید مطالعات اندکی 
 Nakayama et صورت پذیرفته است که از این جمله می توان به پژوهش های
 Andersen2014 و..Lowesmith et al،2016..Torres et al ،2016..al
and Mostue. 2012، در خارج از کش��ور اش��اره کرد]4،5، 6 و 7[ . در ایران 
نیز کیان مهر و همکاران در س��ال 1392 به ارزیابی کیفی ريس��ك های زیست 
محیطی به روش هزید در واحد تقویت فشار گاز جزیره سیری پرداختند]8[. اما 
پژوهش��ی که بتواند مخاطرات صنایع نفت و گاز در آب های ساحلی را با روش 
هزید شناس��ایی و ارزیابی کند یافت نشد. از این رو مطالعه حاضر سعی دارد تا 
مخاطرات سازه های فراساحلی صنايع نفت و گاز در آب های کم عمق را در چهار 
بخش محيط زيس��تی، مخاطرات تجهيزات و تأسيسات، بهداشتی و پيامدهای 
ناشی از اجرای پروژه مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی سطح ريسك های 
محاسبه شده، در جهت کاهش آنها با استفاده از الیه های حفاظتی و  اقدامات 

کمترلی اقدام نماید. 

1- روش تحقیق
1-1-  تکنیک هزید

یکی از مهمترین اولویت ها در هر پروژه ای کاهش هزینه و زمان تمام ش��ده ی 
پروژه می باشد. در این راستا مدیران پروژه تمامی سعی و تالش خود را می کنند تا 
به این مهم دست یابند. یکی از مدیریت های تأثیر گذار مدیریت ایمنی بهداشت و 
محیط زیست است که می تواند با برنامه ریزی صحیح و به موقع این موضوع را محقق 
سازد. ]9[ یکی از تکنیک هایی که می تواند مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست 
را برای رسیدن به این هدف راهنمایی کرده و یاری رساند، تکنیک هزید می باشد. 

این تکنیک با شناسایی مخاطرات پروژه این امکان را فراهم می کند تا با برنامه ریزی 
بر روی آنها نرخ تکرار حوادث بعدی را كاهش داده و همچنین تغییرات احتمالی را 
قبل از مرحله اجرا شناسایی کند. این امر باعث می گردد تا هزینه تغییرات بعدی 
در مرحله امکان سنجی شناسایی شود . لذا در مدیریت تغییرات نیز می توان از این 
تکنیک استفاده کرد تا از تغییرات آتی جلوگیری کند. این تکنیک را بهتر است تا 
در مرحله اولیه پروژه و قبل از مرحله اجرای پروژه به کار بريم. اما این مسئله زمانی 
اهمیت بیشتری پیدا می کند که محیط خود بتواند بر تعداد مخاطرات و به تبع آن 
بر میزان هزینه و زمان پروژه بیافزاید.  با توجه اینکه این پژوهش بر روی محیط های 
خش��نی چون دریا انجام می شود، شناسایی ريسك ها و انجام تغییرات مورد لزوم 
می تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه  پروژه های فراساحلی و کوتاه شدن زمان 

تکمیل و بهره برداری از آنها داشته باشد. ]10[ 
انجام اين تكنيك به س��ه دس��ته هزید مفهومي ، هزید جزيي و هزید تركيبي 
تقس��يم مي ش��ود كه انتخاب نوع هزید با توجه به مواردي چون سطح مدارك و 
مستندات موجود، جزييات مدارك، سطح و گستردگي پروژه تعيين مي گردد. در 
هزی��د مفهومي با توجه به مدارك اندك تنها در مورد مخاطرات ماهيت توس��عه 
و اثرات آن بر محيط اطراف صحبت مي ش��ود. در روش هزید جزيي، شناس��ايي 
خطرات فرآيندي مطرح مي باش��د. اما از تركيب دو مدل مفهومي و جزيي، هزید 
تركيبي بيرون مي آيد كه براي پروژه هاي كوچك با زمان كوتاه مورد استفاده قرار 

مي گيرد. ]11[
اين تکنیک ابزاری اس��ت که در جهت شناسايي مخاطرات متكي به روش هاي 
ديگري همچون برگزاري جلس��ات با افراد ذي صالح و آگاه، ايجاد طوفان ذهني و 
چك ليست مي باشد. مسئولیت برگزاری جلسات به عهده مدیر و رهبر تیم هزید 
می باشد. اعضاء اين تيم بسته به حجم پروژه می توانند بين 1 تا 6 نفر انتخاب شوند 

و توسط رهبر تیم هدایت و راهنمایی می گردند. ]11[ 
برای تکمیل کاربرگ های هزید ابتدا در جلسه اول تأسيسات و تجهيزات مورد 
نظر را به بخش هاي قابل مطالعه تقسيم کرده تا قابليت مديريت بیشتری داشته 

]6[HAZID  1  کار برگ شناسایي مخاطرات به روش 
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باشند. اين تقسيم بندي عالوه بر تجهيزات مي تواند شامل بر سيستم هاي نرم افزاري 
مانند سيستم هاي مدار منطقي نيز باشد. محدوده اين تقسيم بندي مي تواند توسط 
مواردي همچون ايجاد تغييرات در فرآيند، تغييرات در مواد مصرفي، مكان و موارد 
ديگر مشخص گردد. تقسيم بندي متعارف و معقول براي تاسيسات پيچيده ممکن 
است شامل تقس��يم كردن آنها به واحدهاي فرآيندي و يا تاسيساتي ساده باشد. 
همچنين اين تاسيسات را مي توان با توجه به عملكرد هر واحد تقسيم بندي كرد. 
بعد از اين مرحله تمامي نواحلي تقس��يم ش��ده در داخل برگه هاي كار5 از پیش 

طراحی شده نوشته مي شود. ]11[
س��پس بس��ته به اینکه در کدام فاز مطالعاتی و وضعیت عملیاتی قرار داریم، 
بخش ها و طبقه بندی مربوط به آنها از چک لیس��ت هزید اس��تخراج می گردد. با 
استفاده از کلمات راهنمای تعیین شده در آن چک لیست، مخاطرات، تهدیدها و 
پیامدهای هر یک مشخص شده و با روش طوفان ذهنی امتیاز دهی به امکان وقوع 
و شدت پیامد ناشی از وقوع رویداد انجام شده که در نهایت رتبه ریسک برای هر 
یک از کلمات راهنما  به دست می آید. در همان جلسات راه های کنترلی نیز تعیین 
و مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد که نتایج حاصله در ستون مربوطه در هر 
یک از برگه های هزید وارد می گردد. تمامی موارد ارائه شده در شکل-1 نشان داده 

شده است. ]11[

1-2- متدلوژی انجام پژوهش
در این پژوهش س��عی گردیده تا مخاطرات ناشی از طراحی، ساخت و انتقال، 
نصب و راه اندازی و تولید از یک س��ازه فراس��احلی ثابت از نوع ش��ابلونی که برای 

آب های کم عمق کاربرد دارد، بر اساس مراحل زیر شناسایی شود: 
مرحله اول از پژوهش شامل انتخاب اعضا توسط رهبر تیم هزید است. اعضاء تیم 
هزید در این مطالعه ش��ش عضو برای بررسی مخاطرات سازه های دریایی انتخاب 
گردید که عبارت بودند از: رئیس واحد ایمنی بهداشت و محیط زیست سازمان )به 
عنوان عضو اصلی و ثابت این تیم( ، مهندس برنامه ریزی پروژه، مهندس فرآیند، 
مهندس تولید و پاالیش، اپراتورهای واحدهای عملیاتی و مشاورین دیگری همچون 

مهندسان مخزن و یا مهندسان ایمنی بهداشت و محیط زیست. 
در مرحله دوم از این پژوهش به مطالعه مفاهیم و مراحل پروژه پرداخته ش��ده 
و ورودی های فرآیند انجام مطالعات هزید معین گردیده و بر س��ر مفاهیم تفاهم 

ضمنی صورت می گیرد]11[. 
الزم به ذکر می باش��د که از زمان آغاز پروژه مراحل مختلفی صورت می پذیرد 
که مهمترین آنها عبارتند از : مطالعات مفهومي6، طراحي تفصيلي7، مهندس��ي، 
خريد تجهيزات و حمل تجهيزات به كارگاه، عمليات ساخت، بارگيري عرشه ها8، 
نص��ب دريايي و بهره برداري و راه اندازي س��كوها. همچنی��ن متغيرهايي از قبيل 
انتخاب ش��ناورهاي مناسب، محاس��بات دقيق بارگيري و حمل، وضعيت جوي و 
جريان هاي  آبي، انتخاب كارشناسان خبره، وضعيت زمين شناسي منطقه، ظرفيت 
مناس��ب جرثقيل ه��اي دريايي، رهبري عملي��ات نصب، نق��ص در لنگر اندازي و 
مهار كش��تي9، نقص درسيستم هاي پوزيش��نينگ10 و غیره بر اجراي عمليات اثر 

گذارند ]12[.
در مرحله سوم از پژوهش، چک لیست مطالعات هزید و همچنین کار برگ هزید 

 1  متدولوژی انجام تکنیک هزید]11[
4 

 

هاي قابـل مطالعـه   سيسات و تجهيزات مورد نظر را به بخشأتهاي هزيد ابتدا در جلسه اول براي تكميل كاربرگ
توانـد شـامل بـر    بـر تجهيـزات مـي   بندي عـالوه اين تقسيم .تقسيم كرده تا قابليت مديريت بيشتري داشته باشند

تواند توسط مواردي بندي ميهاي مدار منطقي نيز باشد. محدوده اين تقسيمافزاري مانند سيستمنرمهاي سيستم
بنـدي  همچون ايجاد تغييرات در فرآيند، تغييرات در مواد مصرفي، مكان و موارد ديگـر مشـخص گـردد. تقسـيم    

واحـدهاي فرآينـدي و يـا    توانـد شـامل بـر تقسـيم كـردن آنهـا بـه        متعارف و معقول براي تاسيسات پيچيده مي
بندي كرد. بعد از اين توان با توجه به عملكرد هر واحد تقسيمتاسيساتي ساده باشد همچنين اين تاسيسات را مي

  ]11شود. [از پيش طراحي شده نوشته مي 5هاي كارمرحله تمامي نواحلي تقسيم شده در داخل برگه
بندي مربوط به آنهـا از  ها و طبقهعملياتي قرار داريم، بخش سپس بسته به اينكه در كدام فاز مطالعاتي و وضعيت

گردد كه با استفاده از كلمات راهنماي تعيين شده در آن چك ليسـت، مخـاطرات،   ليست هزيد استخراج ميچك
امتياز دهي بـه امكـان وقـوع و شـدت پيامـد       طوفان ذهنيتهديدها و پيامدهاي هر يك مشخص شده و با روش 

ـ  ناشي از وقوع ر آيـد. در  سـت مـي  دهويداد انجام شده كه در نهايت رتبه ريسك براي هر يك از كلمات راهنمـا  ب
گيـرد كـه نتـايج حاصـله در سـتون      هاي كنترلي نيز تعيين و مورد بحث و تبادل نظر قرار مـي همان جلسات راه

 نشـان داده شـده اسـت.    1-. تمامي موارد ارائه شـده در شـكل  گرددميهاي هزيد وارد مربوطه در هر يك از برگه
]11[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

طوفان ذهني

 

 شناسايي 
Identify 

 Node و يا گرهAreaانتخاب منطقه
 بحث و بررسي، تبادل نظرات و توافق بر سر مفاهيم

كلمات راهنما
 Guide Work

مخاطرات
 آيا امكان وقوع دارد ( ورود به بحث هاي ارزيابي ريسك كيفي )

 آيا احتمال وقوع دارد ( ورود به بحث هاي ارزيابي ريسك كمي ) 

Yes NO

 Threatتهدايدات
 Causeعلت ها 

كنترل ها
 ) Preventive & Mitigative barrierچه موانع و كنترلهايي نياز است (

 ارزيابي 
ASSESS 

 3  تعداد مخاطرات شناسایی شده توسط تکنیک هزید به تفکیک هر بخش

بخش / ردیف
Section

درصد تعدادموضوع
فراوانی

20 %55مخاطرات خارجي و محیطي زیستيیک1
مخاطرات ناشي از تاسیسات و دو2

تجهیزات
85% 30

43 %120مخاطرات سالمتيسه3
مخاطرات ناشي از فعالیتهاي مرتبط با چهار4

اجراي پروژه
21% 7

100 %281مجموع

 4  محدوده زمانی مخاطرات شناسایی شده توسط تکنیک هزید

درصدتعداد محدوده زمانی پروژهردیف

6 %5طراحی1
36 %32ساخت و ساز2

31 %28پیش راه اندازی و راه اندازی3

27 %24تولید4

 5  میزان مخاطرات شناسایی شده در محدوده های جغرافیایی

درصد فراوانیتعدادمنطقه جغرافیاییردیف

53 %34فراساحلی1

46 %30خشکی2
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نام عملیات / فعالیت / تجهیز

منطقه عملیاتینوع عملیات / فعالیت/ تجهیزفاز مطالعاتیمرحله زمانی
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قرا
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سا

ت ا
یرا

عم
ت

له
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وط
خط

ریا
د

کی
ش

خ

رم
فو

پلت

ت
جک

üüüüüüüüüüüüüüپدیده های طبیعی1

üüüüüüüüüلوله کشی / فیتاپ لوله ها2

üüüüüüüعمليات فیتاپ لوله ها در ارتفاع3

üüüüüüüüكار در ارتفاع4

üüüüüüüüüüüüüجوشكاري و برشكاري5

üüüüüüآزمایش های غیر مخرب6

üüüüüüüüüüüüüسنگ زني7

üüüüüüüüüüüüüüüكار با تجهیزات الكتريكي8

üüüüüüüüüüüüüüانبارداري9

üüüüüüüسند بالست و رنگ آميزي سطوح10

üüüüüüüüüراديوگرافي11

üüüüüüüüüüüüباربرداري و راه بري جرثقيل12

üüüüüüüüباز و بسته كردن اتصاالت13

üüüüüüüüüüüüüüخط لوله دريايي و رايزر14

üüüüüüüüüرانندگی15

üüüüüüüüüکار با مواد شیمیایی16

üüüüüüüüüکار در فضاهای محصور17

üüüüüüüüüآزمایش های هیدوراستاتیکی و هوا18

üüüüüüüüüüüüريگري19

üüüüüüüüüüüüüüüüüكار كردن در آشپزخانه20

üüüüüüüüüüكار با ابزار دستي21

üüüüüüüüüüüüüانجام امور اداري22

üüüüüüüüüüüüüüاقامت و كار در شناور23

üüüüüüعملیات تنش زدایی24

üüüüüüüüüüüüüüüكار بر روي سطح دريا25

üüüüüüüüüداربست بندی26

üüüüüüüکابل کشی بر روی پلتفورم27

üüüüüüüüüعملیات عایق کاری28

üüüüüüüüüعملیات – های پات29

üüüüüüüüüعمليات فلشینگ30

üüüüüüüüüعملیات اسید شویی31

üüüüüüüüعملیات پرجینگ با نیتروژن32

üüüüüüüعملیات شارژ باطری ها در اتاق نگهداری باطری ها33

üüüüüüüüفعالیت تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت34

üüüüعملیات پلیت گذاری کف طبقات مختلف پلتفورم35

عملیات انتقال لوله ها با سایزهای مختلف به داخل طبقات 36
üüüüüüپلتفورم

322824634310101011343229113430319مجموع

 2  لیست فعالیت ها ، تجهیزات و عملیات مورد نظر در ساخت یک سکوی فراساحلی
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با اس��تفاده از چک لیس��ت استاندارد مدل شرکت شل و تجربیات اعضا تیم تهیه 
می شود. در جدول-1 کاربرگ هزید برای این مطالعه نشان داده شده است. سپس 
هر کدام از فعالیت های شناسایی شده در این پروژه به تفکیک وارد کاربرگ هزید 

گردیده و برای اولین جلسه آماده می شود.
در مرحله چهارم از این مطالعه، جلس��ه اول طوفان ذهنی برگزار می گردد. در 
ابتدا طبقه ها11 مشخص شده و سپس براي شناسايي تهدیدها طوفان فكري برگزار 
مي ش��ود و در نهايت، جهت جلوگيري از بُروز هركدام از تهدیدها، الیه حفاظتی 

پیشگیرنده12 و براي هر كدام از پيامدها، الیه حفاظتی کاهنده13 تعيين مي گردد.
مرحله پنجم،  به مشخص نمودن رتبه های ریسک با تکنیک دلفی و در سه راند 

اختصاص می یابد. 
در مرحله شش��م نظرات جمع ش��ده ، جمع بندی نهایی انجام شده و بررسی 
آماری بر روی رتبه های ریسک مطابق با موارد  مندرج در بخش نتیجه گیری ارائه 

می شود]11[.
 

نتیجه گیري
جدول- 2 لیست تمامی فعالیت ها ، تجهیزات و عملیات موردنظر در ساخت یک 
سکوی فراساحلی در آب های کم عمق را به تفکیک مرحله زمانی، فاز مطالعاتی، نوع 
عملیات، فعاليت یا  تجهيز و منطقه عملیاتی نشان می دهد. بر اساس این جدول در 

مجم��وع تعداد 36 فعالیت، عملیات و تجهیزات مورد ارزیابی قرار گرفته که پس از 
قراردادن هرکدام از آنها در کاربرگ های هزید، در مجموع 281 مخاطره شناس��ایی 
ش��د. از این تعداد 55 مورد در بخش مخاطرات خارجي و محيط زيستي، 85 مورد 
در بخش مخاطرات ناش��ي از تأسيسات و تجهيزات، 120 مورد در بخش مخاطرات 
سالمتي) بیشترین تعداد( و 21 مورد در بخش مخاطرات ناشي از فعاليت هاي مرتبط 
با اجراي پروژه )کمترین تعداد( مورد ارزیابی قرار گرفته اند. جدول-3 کلیه موارد را از 

منظر قرارگیری در چهار بخش اصلی تکنیک هزید مورد بررسی قرار می دهد.
جدول-4، مخاطرات شناس��ایی شده در محدوده زمانی طراحی، ساخت و ساز 
س��ازه ها و عرشه های فراساحلی در یارد خش��کی، پیش راه اندازی و راه اندازی و در 
نهایت مخاطرات شناسایی شده در مرحله زمانی تولید سکوی گاز و نفت در دریا 

را نشان می دهد.
طبق نتایج به دست آمده از جدول-4، 36 درصد مخاطرات شناسایی شده مربوط 
به بخش ساخت و ساز)بیشترین تعداد(، 31 درصد مربوط به بخش پیش راه اندازی 
و راه اندازی، 27 درصد مربوط به بخش تولید و تنها 6 درصد از مخاطرات شناسایی 

شده مربوط به بخش طراحی و مهندسی پروژه )کمترین تعداد( است. 
همچنین جدول-5 مخاطرات شناسایی شده در این تحقیق را از لحاظ محدوده 
جغرافیایی قرارگیری طبقه بندی می کند که بر طبق آن، 53 درصد مخاطرات در 

بخش فراساحلی و 46 درصد در بخش خشکی قرار دارند. 
 پس از شناسایی مخاطرات، محدوده بندی و تعیین پیامدهای آنها با استفاده از 
جدول رتبه بندی سطوح ریسک و جداول کمکی آن، نسبت به تعیین امکان وقوع 
رویداد و شدت پیامد حاصل از آن اقدام گردید که خالصه یافته های سطوح ریسک 
قبل از اقدام اصالحی در جدول-6 آورده ش��ده اس��ت. این جدول نش��ان می دهد 
مجموع ريس��ك های برآورد شده بالغ بر 319 عدد بوده و از این تعداد، 152 عدد 
)معادل 47 درصد ریسک ها( در محدوده ریسک باال، 152 عدد )معادل 47 درصد 

 6  نتایج تعداد سطوح ریسک قبل از انجام اقدامات اصالحی

درصد فراوانیتعدادسطح ریسکردیف

1) H ( 47 %152باال

2) M ( 48 %152متوسط

3) L ( 5 %15کم

 7  تعداد رتبه های ریسک در محدوده های 1A تا 5E قبل از اقدامات اصالحی

درصدتعدادرتبهردیفدرصدتعدادرتبهردیفدرصدتعدادرتبهردیف

11A0%015A0%015C13%4

22A0%024B10%324D44%14

33A0%035B6%235D16%5

44A0%043C24%843E65%20

51B0%054C36%1154E14%4

62B4%162D19%665E3%1

73B5%273D42%13

81C0%082E15%5

92C3% 1

101D0%0

111E0%0
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ریس��ک ها(  در محدوده متوس��ط و تنها 15 عدد )معادل 5 درصد ريسك ها(  در 
محدوده ریسک پایین قرار دارند. 

 1A چون ريس��ك های مشخص شده در نمودار باال خود دارای محدوده هایی از
تا 5E اس��ت، تمامی ريسك های شناسایی شده را بر اساس جدول-7 در محدوده 
ه��ای 1A تا 5E ریز کرده و میزان فراوانی آنها در هر رتبه به دس��ت آمد. این کار 
مشخص می کند محدوده واقعی ريسك ها بیشتر دارای چه امکان وقوع و چه شدت 
پیامدی هستند. الزم به ذکر است که شدت پیامد حاصل از هر رویداد که می تواند 
در رتبه های 1A تا 5C ) به ترتیب از خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( قرار 

گیرد، توسط ماتریس ریسک شرکت شل محاسبه گردیده است.
طبق جدول-7 بیش��ترین  فراوانی ريسك ها قبل از انجام اقدامات اصالحی در 
محدوده 3E به میزان 20 درصد ) ریسک باال ( قرار دارد. اما پس از انجام اقدامات 
اصالحی، میزان مخاطره آمیزی ريسك ها کاهش چشمگیری داشته به طوری که  65 
درصد ريسك ها در محدوده پایین، 34 درصد در محدوده متوسط و تنها 1 درصد 

در محدوده باال قرار گرفته اند)جدول-8(.
همانند ريس��ك های مش��خص ش��ده قبل از انجام اقدامات اصالحی، تمامی 
ریس��ک های شناسایی ش��ده در این مرحله را نیز در محدوده های 1A تا 5E ریز 

کرده و میزان فراوانی آنها در هر رتبه به دس��ت آمد که نتایج  نش��ان داد با انجام 
این اقدامات بیش��ترین فراوانی ريس��ك ها در محدوده 2B یعنی ریسک کم قرار 

می گیرد)جدول-9(. 
در پایان در ش��کل های-2 و 3 مقایس��ه ای بین سطوح ریسک قبل و بعد 
انجام اقدامات اصالحی نشان داده شده است. همانطور که در شکل-2 نشان 
داده شده است، محدوده ريسك ها قبل و بعد از انجام اقدامات اصالحی تفاوتی 
چشمگیر در ناحیه قرارگیری دارند، به طوری که قبل از انجام اقدامات اصالحی 
اغلِب ريس��ك ها در ناحیه ریس��ک باال و متوسط قرار داش��ته، ولی پس از 
قرارگی��ری الیه های حفاظتی و اقدامات کنترلی، تجمع ریس��ک از منطقه 
متوس��ط و باال به س��مت ریس��ک کم جابه جا می گردد.  همچنین مقایسه 
محدوده رتبه های ریس��ک از 1A ت��ا 5E قبل و بعد انجام اقدامات اصالحی 
)شکل-3( نشان دهنده جابه جایی محسوسی در این رتبه هاست. این نمودارها 
به وضوح نش��ان می دهند که اقدامات اصالحی به کار گرفته شده توانسته در 
احتمال وقوع رویدادهای ناش��ی از مخاطرات و همچنین ش��دت پیامدهای 
حاصل از آنها موثر بوده و سطح مخاطرات را کاهش دهد. کیان مهر و همکاران 
در مطالعه ای با عنوان ارزیابی کیفی ریس��ک های زیست محیطی بر اساس 
تکنیک هزید در واحد تقویت فشار گاز جزیره سیری در سال 1392، 127 
خط��ر بالقوه را در فرایند تولید شناس��ایی کردند که ب��دون در نظر گرفتن 
اقدامات کنترلی، 74% ریسک ها در سطح پایین، 16% ریسک ها در محدوده 
متوس��ط و 10% از ریس��ک ها در محدوده باال قرار گرفتن��د. اما با توجه به 
کنترل ه��ای موجود و اقدامات کنترلی بعدی، 99% ریس��ک ها در محدوده 
ریس��ک پایین و تنها 1% از ریسک ها در محدوده ریسک متوسط شناسایی 
ش��دند]8[. الزم به ذکر است که ایستگاه تقویت فش��ار گاز به مراتب دارای 

 8  نتایج تعداد سطوح ریسک بعد از انجام اقدامات اصالحی

درصد فراوانیتعدادسطح ریسکردیف

1) H ( 1 %2باال

2) M ( 34 %109متوسط

3) L ( 65 %208کم

27 %24تولید4

 9  تعداد رتبه های ریسک در محدوده های 1A تا 5E بعد از اصالحات

درصدتعدادرتبهردیفدرصدتعدادرتبهردیفدرصدتعدادرتبهردیف

11A4% 115A4% 115C2% 1

22A8% 224B29% 924D0% 0

33A4% 135B11% 335D0% 0

44A6% 243C55% 1743E0% 0

51B9% 354C2% 154E0% 0

62B96% 3062D0% 065E0% 0

73B35% 1173D2% 1

81C3% 182E3% 1

92C44% 14

101D2% 1

111E0% 0
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تجهیزات و عملیات کمتری از یک س��کوی دریای��ی بوده و از طرفی دیگر، 
فازهای ساخت و بهره برداری در آن در نظر گرفته نشده که همین امر منجر 

به شناسایی تعداد کل ریسک های کمتری در پژوهش کیان مهر نسبت به 
پژوهش حاضر می گردد.

پانویس هاپانویس ها
1. Reservoir
2. Jacket
3. Production Platform
4. Iterance Scaly Safe
5. Work Sheet
6. Conceptual Design 
7. Detail Design 

8. Platform Load Out
9. Mooring Failure
10. Dynamic Positioning Failures
11. Categories
12. Preventive Barrier
13. Mitigative barrier
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 3  مقایسه رتبه های ریسک های برآورد شده از 1A تا 5E قبل و بعد از اقدامات اصالحی
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ها در سكير %16 ن،ييپاها در سطح سكير %74 ي،كنترل اقدامات گرفتن نظر در بدونكردند كه  ييشناسا
و اقدامات  موجود يهاكنترل به توجه با اما قرار گرفتند. باالها در محدوده سكيراز  %10 و متوسط محدوده
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 عملياتمراتب داراي تجهيزات و بهالزم به ذكر است كه ايستگاه تقويت فشار گاز  .]8[ندشد ييشناسا
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ي كمتري در پژوهش كيان مهر نسبت به پژوهش حاضر هاريسككه همين امر منجر به شناسايي تعداد كل 
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