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 هادی قره بیگی و مجتبی لیاقت )مشاورین صنعتی(  یوسفعلی زارعی*، شرکت بهره   برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

یکی از الزامات اس��تمرار تولید گاز در ش��رکت بهره برداری تابعه ش��رکت ملی نفت ایران، ریشه یابی علل 
کاهش توقف تولید و رفع چالش های موجود در این زمینه اس��ت که یکی از این موارد اش��کاالت ناش��ی از 
تابلوکنترل های س��رچاهی بوده و رفع اش��کال از آنها، از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. یکی از روش های 
کارا و مؤثر دراین زمینه، مباحث RCA می باشد که مبتنی بر آن می توان به خوبی علت خرابی را ریشه یابی 
ک��رد که از اه��داف این تحقیق به ش��مار می رود. روش تحقیق بدین ترتیب بوده اس��ت که بعد از بررس��ی 
پیش��ینه تحقیق های انجام   ش��ده، طبق روش اجرایی مصوب وزارت نفت، مراحل ریش��ه یابی خرابی تجهیز 
)تابلوکنترل های س��رچاهی( به صورت گام به گام به اجرا درآمد. در این راس��تا تیم تحلیل RCA متشکل از 
کارشناس��ان خبره منطقه تشکیل گردید. این تیم با جمع آوری داده های مورد نیاز، فرایند تجزیه و تحلیل 
پژوهش را آغاز کرده و از طریق روش درخت منطقی و با رویکردPROACT، علت های فیزیکی، انس��انی و 
پنهانی مسأله را کشف کردند. پس از اعتبارسنجی فرضیه ها، در نهایت علل ریشه ای خرابِی تجهیز مشخص 
گردید. تیم تحلیل، در مرحله پایانی به ارائه راهکار و اولویت   بندی راهکارها پرداخته است. ریشه یابی  خرابی 
تجهیز، باعث صرفه جویی در امکانات و هزینه های سازمان می شود و همچنین تولید گاز را که از حساسیت 

ویژه ای برخوردار است، با مشکالت کمتری مواجه می کند.
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RCFA توقف تولید با استفاده از روش
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1RCA )آناليز علل ريش��ه ای(، فرایند ساختاريافته ای است که به منظور 
شناس��ايی روابط علت و معلول��ِی وقوع خرابی يا حوادث ناخوش��ايند در 
س��ازمان با هدف جلوگيری از تکرار خرابی و يا کاهش پيامدهای مرتبط 

با آن انجام می شود.
با توجه ب��ه عوامل متعدد اثرگذار، ماهيت پيچي��ده و ظرافت های خاص 
موج��ود در فراینده��ای کاری صناي��ع، الزم اس��ت اقدام��ات الزم جهت 
جلوگيری از تکرار بس��ياری از حوادث ناخوش��ايند مبتنی بر بررسی های 
دقيق، فنی و کارشناسی، با بهره گيری از روشی استاندارد، کارا و تخصصی 
ص��ورت پذی��رد. يکی از روش ه��ای اس��تاندارد و معتبر در اي��ن زمينه، 

بهره گيری از روش تحليل علل ريشه ای است.
امروزه روش های آناليز علل ريش��ه ای به جزئ��ی جدايی ناپذير در صنايع 
گوناگونی چون صنايع هوا و فضا، هس��ته ای، نفت وگاز، تأسيس��ات، برق 
و مخاب��رات، صنايع معدني و غيره تبدیل ش��ده به طوری که تصور کارکرد 
صنايع پيش رو بدون بهره گيری از تکنيک هایRCA ممکن نیس��ت]1[. 
تحلیلRCA به ما کمک خواه�د کرد که بتوانیم به خوب�ی به ریش��ه های 
پنهان مس��ئله بپردازیم، اما الزم است سازوکار صحیحی را در پیاده سازی 

این روش به کار گیریم.
ب��ا توجه به مطال��ب فوق می توان مش��کل اصلی تحقی��ق حاضر را عدم 

پیاده سازی صحیح RCA و انتخاب روش و تکنیک مناسب، بیان کرد. با 
مراجعه به س��وابق خرابی تجهیزات حیات��ی در صنعت نفت و گاز، می توان 
تجهی��زات زیادی جهت تحلی��ل RCA انتخاب نمود. در تحقیق پیش رو، 
تجهیزی حیاتی جهت مطالعه انتخاب شده است، تا خرابی آن ریشه یابی 
ش��ود. با پیاده   س��ازی صحیح این روش و ارائه راهکار مناس��ب، می توان 
مش��ابه با فرایندهای تحلیل را در دیگر تجهیزات حیاتی صنعت نفت و گاز 

عملیاتی کرد.

1- معرفی تجهیز مورد مطالعه 
م��ورد مطالع��ه گاز م��ورد نیاز یکی از پاالیش��گاه های ایران اس��ت که از 
حساس��یت خاصی برخ��وردار ب��وده به طوری که  در صورت قطع ش��دن 
تولید گاز، تمامی فرایندهای پاالیش��گاه دچار اختالل می شود و تجهیزات 
متع��ددی در برق��راری این زنجی��ره تولید موثرند. هرچ��ه این تجهیزات 
به بخش های تولید باالدس��تی نزدیک تر باشد، حساس��یت باالتری را در 
تأمین ش��رایط تولید ایمن و پایدار خواهد داشت. لذا تجهیز انتخاب   شده 
جهت تحلیل ریش��ه ای، تابلوکنترل های س��رچاهی می باشد. این تجهیز 
نقش حیاتی در تسهیالت س��رچاهی شرکت دارد. کلیه چاه های منطقه، 
دارای ش��یرهای ایمنی سرچاهی می باش��ند که تجهیز فوق، وظیفه باز و 



ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 169 

53

بسته-کردن این ش��یرها را بر عهده دارد. در صورت به خطرافتادن ایمنی 
 چاه ها، این تجهیز به   طور اتوماتیک تولید گاز را قطع و از حوادث احتمالی 

غیر قابل جبران جلوگیری می کند. 
مشکل اصلی این است که در برخی مواقع هیچ گونه شرایط ناایمنی وجود ندارد 
و در   ص��ورت به وجودآمدن خطایی در مدارات داخلِی تابلوکنترل، این تجهیز، 
از س��رویس خارج شده، باعث قطع ش��دن تولید گاز می گردد. لذا تحلیل های 

RCA به شناسایی منابع خطای اصلی و فرعی بسیار کمک می نماید. 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق
در صنعت نفت و گاز کش��ور، با خرابی ها و حوادث بسیاری روبه رو هستیم. 
یکی از وظایف خطیر مدیران ارشد این صنعت، حفظ و صیانت از سرمایه 
ملی کش��ور اس��ت. در این راس��تا نگاه عمقی و ریش��ه ای به خرابی ها و 

حوادث، دارای ضرورت بسیاری می باشد.
تحلی��ل RCA به ما کمک خواهد کرد که بتوانیم به خوبی به ریش��ه های 
پنهان مس��ئله بپردازیم، اما بایستی ساز و کار صحیحی را در پیاده سازی 

این روش به کار گیریم. 
در جه��ت اس��تمرار تولی��د گاز در هر ش��رکت بهره برداری نف��ت و گاز با 
عوام��ل متعددی از کاهش یا توقف تولید مواجه هس��تیم. به همین دلیل، 
ریش��ه یابِی خرابِی تجهیز مرتبط با تولید گاز )تابلوکنترل های سرچاهی( 
بسیار مهم است. با استفاده از روش کارا و مؤثر در مبحث RCA می توان 
به خوب��ی علل خرابی را ریش��ه یابی کرد. ریش��ه یابی خرابی تجهیز، باعث 
افزای��ش قابلیت اطمینان می ش��ود و تولید گاز را ب��ا مخاطرات کمتری 

روبه رو می سازد.

3- اهداف تحقیق
 شناسایی روش ها و مدل های موجود در تحلیل علل ریشه ای  خرابی

 انتخ���اب روش و مدل من�اس��ب جه�ت ریش��ه یاب��ی  خ�رابی تجه�یز 
مورد مطالعه

 پیاده س���ازی روش و م��دل انتخ�اب��ی جهت تجهی�ز م��ورد مطالع�ه و 
ریشه یابی  علل خرابی

 ارائه راهک���ار مؤثر جهت کاهش خراب�ی ه��ای تجهی�ز مورد مطالعه و 
کاهش زمان های توقف تولید

4- مروری بر ادبیات تحقیق
 ،RCA جوامع فني، نهادهاي نظارتي و ش���ركت ه�اي ب�زرگ، برای واژه
تع�اري��ف خ���اص خودش��ان را دارند، اما به ن��درت مي    ت��وان دو تعريف 
ياف��ت كه با هم يكس��ان باش���ند. ب�ه دلي�ل نداش���تن تعريف�ي مرجع، 
ما از تعاريف ارائه ش��ده توس��ط راهنم��اي گروه ان��رژيDOE( 2( تحت 

DOE-NE-( عنوان"س��ند راهنم���اي تجزي�ه و تحلي�ل علل ریش��ه ای
STD-1004-92(" به شرح زیر استفاده خواهیم نمود:

دليل اصلي بررس��ي و گزارش    دهي علل حوادث، كس���ب توانمن�دي در 
شناس���ايي اقدامات اصالحي الزم، براي پيشگيري از وقوع مجدد حوادث 
و در نتيج��ه، حفاظ�ت از س���المت و ايمني جامع��ه، كارگران و محيط 

زيست می باشد]2[.
تجربه در صنعت نشان مي دهد كه هر رویداد نامطلوب به    طور ميانگين 10 
تا 14 روابط علت و معلولي خواه�د داش���ت كه در الگوي خاصي به    صف 
شده    اند تا آن حادثه رخ دهد. اين موضوع، توهم رايج مبتني بر    اينكه يك 

خطا باعث نتيجه نامطلوب نهايي مي ش�ود را برط�رف م�ي كن�د]3[.
تمامي رویدادها و نتایج نامطلوب، ريش��ه در حوزه هاي فيزيكي، انساني و 

پنهان خواهند داشت.
ريش��ه هاي فيزيكي: معموالً خيلي زود و پس از خطاهاي ناشي از حض�ور 
ي�ا ع�دم حض�ور ياف�ت مي    ش��وند. اين ريشه ها، اولين نتايج فيزيكي ناشي 
از خطاي تصميم    گيري انس���ان اس���ت. ريش���ه هاي فيزيك��ي، ماهيتي 

ملموس دارند.
ريشه هاي انساني: اين ريشه ها، خطاهاي تصميم    گيري هس�تند و ش�امل 
اق�دامات ي�ا انفع�االتي هس��تند كه ريشه هاي فيزيكي را آشكار مي كنند. 
ریشه های انسانی، خطاه�اي مربوط به حضور يا عدم حضور انسان هستند.

ريشه هاي پنهان: اين ريشه ها، سيستم هاي س�ازماني هس�تند ك�ه دچ�ار 
نق�ص ش�ده    ان�د. اي�ن سيس��تم ها، سيستم هاي پشتيباني )يعني رويه ها، 
آموزش، سيستم هاي تش��ويقي، عادات خريد و غيره( هستند كه معموالً 
ب��راي كمك به ني��روي كار در اتخ��اذ تصميمات بهتر ايجاد مي ش���وند. 

ريش�ه هاي پنهان، منظوِر بيان    شده    ي فرایند تصميم    گيري انسان است.

5- مروری بر پیشینه تحقیق
رابرت نلمز3 در س��ال 2003،  در مقاله ای  با عنوان " آنالیز علل ریشه    ای، 
نه آنچه ش��ما فکر می کنید" به یک��ی از قوی    ترین روش های آنالیز خرابی 
ماشین    آالت )RCA( به    صورت تئوریک پرداخته است. نویسنده این مقاله 
در مس��یر پژوه��ش خود با معرف��ی تئوری دومینو، علل وق��وع خرابی را 
بررسی کرده و آن را در چهار دسته علل فیزیکی، علل انسانی، علل پنهان 

و علل اصلی تجزیه و تحلیل می کند.
نتیجه تحقیق فوق این است که علل اصلی وقوع خرابی ها در الیه چهارم 
)عل��ل اصلی( مخفی می مانند و در اکثر مواقع مهندس��ان نت از الیه اول 

نیز فراتر نمی روند]4[.
ج��ان اریک وین��م4 و همکاران در س��ال 2015، در مقال��ه    ای، از تحلیل 
علل ریشه ای  در بررسی نش��تی ها در تأسیسات نفتی فراساحلی استفاده 
کرده اند. در این تحقیق، تمام علل ریش��ه ای  نش��تی ها ارائه ش��ده و تمام 
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نش��تی های گزارش شده بین سال های 2008 تا 2014 مورد مطالعه قرار 
گرفته است]5[.

مک آنتونی هریسون5 و همکاران در سال 2015 در مقاله    ای، تحلیل علل 
ریش��ه ای  را درخرابی پره های توربین بادی ب��ه کار بردند. در این تحقیق 
روش های مختلفی اعم از معاینه چش��می، میکروسکوپی استریو، آزمون 
متالوگرافیک انجام شده است، اما بر اساس تحلیل شیمیایی و آزمون های 

سختی هیچ شواهدی در خرابی مواد پره ها مشاهده نشد.
 نتیجه تحقیق فوق حاکی از آن است که با تحلیل اطالعات به دست آمده 
از روش های مختلف، چندین حفره در لبه    ی پره ها که در آنها کلر هست، 
وجود دارد. ترک هایی که موجب خرابی ش��دند از این حفره ها در قسمت 
نازک    تر پره ها ناش��ی ش��ده بودند. حضور کلر و سیلیکون در این حفره ها 
نشان داد که حفره ها به علت فرسایش یا خوردگی شکل گرفته    اند و منجر 

به خرابی پره ها توسط خوردگی ناشی از خستگی شدند]6[.
اسپنس��ر اسکولنیک6 و همکاران در سال 2015، در مقاله    ای با استفاده از 
تحلیل علل ریش��ه ای  خرابی س��عی در رفع خطاهای عملیاتی در تفکیک 
چاه ه��ای عمی��ق به خص��وص در خلیج مکزی��ک در مناطق فراس��احلی 
داش��تند. روش به کار گرفته شده در این تحقیق به این شکل بود که آنها 
توس��ط تیم تحلیل یک آنالیز دقیق از مس��ائلی ک��ه منجر به خرابی های 
س��یمانکاری می ش��د را انجام دادند. این تحلیل توسط تیمی متشکل از 
کارمندان مهندسی و عملیات در مدت زمان سه ماه انجام شد. تیم تحلیل 
ش��اخص های کلیدی مورد نیاز برای تحلیل را شناس��ایی کردند و ابزاری 
را برای پایش، ردیابی و تنظیم عملیات بر اس��اس تغییرات این شاخص ها 

توسعه دادند. 
نتیج��ه تحقیق فوق نش��ان دهنده این بود که با انتق��ال این دانش به تیم 
حفاری، تیم تحلیل موفق ش��د به صورت موفقیت آمیز به تفکیک ناحیه ای 

 صحیح دست پیدا کند]7[.
سید مجتبی حسنیان در سال 1393، در مقاله ای  با عنوان "کاربرد آنالیز 
علل ریشه ای  )RCA( در تحلیل حوادث و سوانح حمل    و    نقلی"  به مبحث 

آنالیز علل ریش��ه ای  در تحلیل س��وانح حمل    و    نقلی پرداخته است. در این 
پژوه��ش با توجه به آمار باالی س��وانح در رده ه��ای مختلف حمل    و    نقلی، 
ضمن ارائه روش ش��رح س��انحه، به معرفی روش های مناسب تحلیل علل 

ریشه ای  سانحه پرداخته شده است. 
نتایج تحقیق فوق نش��ان می دهد که اس��تفاده از ای��ن روش های تحلیِل 
علل ریش��ه ای  و پیدا    کردن دالیل واقعی بُروز سانحه سبب می شود بتوان 
ب��ا برنامه    ریزی مناس��ب جهت حذف این عوامل اق��دام نمود و نرخ وقوع 
سانحه را کاهش داد. پنج روش ابتدایی مطرح    شده دراین مقاله، روش های 
معمول و کاربردی آنالیز دالیل س��وانح در دنیاس��ت و سه روش آخر نیز 

روش های مورد استفاده در سازمان انرژی آمریکا می باشد]8[.
ع��ادل دلفی در س��ال 1395، در مقال��ه ای  با عنوان "تحلیل و بررس��ی 
ریشه ای  عوامل خرابی های یکی از تجهیزات بحرانی)کریستاالیزر( سازمان 
با اس��تفاده از روش و ابزارهای RCFA" به پیاده    س��ازی روش��ی مناسب 
جهت آنالیز علل ریش��ه ای  در تجهیز مورد مطالعه )کریستاالیزر( شرکت 
پتروشیمی پرداخته است. در این پژوهش سعی شده است که ریشه اصلی 
خرابی های بالفعل تجهیز مورد تحقیق، از روش RCFA و با ش��اخص های

KPI مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در نهایت، با محاسبه فاصله زمانی 

جس��تجوی شکست، قابلیت اطمینان و دسترسی تجهیز نیز افزایش یابد. 
نتایج حاصل از تحقیق فوق به شکل زیر است:

اص��الح بازه ی زمانی بررس��ی تجهیز، کاهش زمان ه��ای انتظار تجهیز از 
طری��ق آموزش های الزم به جه��ت باال    بردن مه��ارت و چابکی نیروهای 
انس��انی، کاه��ش زمان تعمی��ر تجهی��ز و هزینه ه��ای تعمیراتی، کاهش 
آلودگی های زیست    محیطی و حامل های انرژی با تشخیص خرابی و اصالح 
آنها، بررسی تأثیر خطای انسانی بر روی کیفیت و هزینه اجرای نگهداری 

و تعمیرات]9[.

6- شکاف تحقیقاتی
با بررس��ی مقاالت زیادی در حوزه RCA و ب��ا مطالعه موردی در صنایع 

مختلف می توان به نتایج زیر رسید:
ش��کافی که در بخشی از پژوهش های انجام شده، دیده می شود این است 
که سازوکار مشخصی در انتخاب روش و رویکرد RCA وجود ندارد. جهت 
پر کردن شکاف فوق، در بخش بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت. در 
بخش دیگری از مقاالت و پژوهش های فوق، خأل اصلی، ارائه راهکار عملی 
اس��ت که بت��وان یکی از روش های RCA را در بخ��ش تعمیر و نگهداری 
تجهیزات صنع��ت نفت و گاز)مطالعه موردی: ش��رکت نف��ت و گاز زاگرس 
جنوبی(، پیاده سازی کرد. جهت پر کردن شکاف فوق در تحقیق پیش    رو، 
پس از انتخاب روش و مدل مناس��ب، به پیاده    س��ازی مدل و ارائه راهکار   1  درخــت منطقی با درنظر   گرفتن دوفرضیه بــرای رویداد اتفاق   افتاده ] یافته های 

تحقیق[
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]ي تحقيقهايافته [افتادهبراي رويداد اتفاق دوفرضيه گرفتندرنظر با منطقي : درخت)1(شكل 

 دوحالت اين تعميراتي، تجهيز هر براي چون. هستند نشده اثبات و فرضيه واقع در شده مطرح دوحالت
  .مشخص گرددكاري براي اعتبارسنجي فرضيه وساز دپس باي .شودگرفته نظر در ندتوامي

  هاسازي و اعتبارسنجي فرضيه. فرضيه7-4-8
 از هركدام براي و بپردازيم سازيفرضيه بهد باي مسير ادامه براي و است پذيرفته پايان حقايق دراينجا
شود.  مطرح» بيفتد اتفاق توانستهمي چگونه رويداد اين«سؤال شد، ذكر قبل مراحل در كه ييهاحقيقت
 هاآن ميان از واقعيت يافتن احتمال كه دهدمي سوق ييهاپاسخ سمت به را ذهن سبك، اين به سؤال پرسيدن
 P5طريق رويكرد از كه ييهاداده سراغ به داد، خواهيم سؤال اين به كه پاسخي براساس.  است بيشتر
 با آن درستي كه ايفرضيه. كرد خواهيم رد يا تأييد را فرضيات آنها، از استفاده و با رفته كرديم آوريجمع

مطرح شده  يبراي هر فرضيه .گرددمي تبديل حقيقت يك به است،شده تأييد معتبر يهاداده به استناد
 .شود صادر فرضيه تأييد يا رد از اطمينان جهت سنجياعتبار ، گزارش3- مطابق جدول دباي ،RCAتيم توسط

 نمود.ن يك فرضيه را رد يا تأييد تواميآوري شده ي جمعهابا استناد به داده

  ]3[هيفرض يسنجاعتبار ):3(جدول 

درجه   نتيجه  تاريخ تكميل  مسئول  روش اعتبارسنجي  فرضيه
  اطمينان

اشتباهات فردي 
  اپراتور

و  مصاحبه با كارشناس ابزار دقيق
شده بر روي بررسي مدارك نصب
  تجهيز

  15/11/96  زارعي
نقش عملكرد  عدم

خرابي  اپراتور در
  آمدهپيش

0  

  . كنيممياستفاده  به منظور ارزيابي ميزان اعتبار تست و دقت نتيجه، از مقياسي به نام درجه اطمينان
در نظر بگيريم،  0 اي رافرضيهاست. اگر درجه اطمينان درجه  5تا  0 مقدار اين مقياس عددي بين

 فرضيه صحيح نيست. ،آوري شدهي جمعهاتوان گفت كه براساس دادهمي %100 ترديد و با اطمينانبي
 شده باي انجامهاآوري شده و تستي جمعهابدين معناست كه بر اساس داده 5عكس، درجه اطمينان بر

 در واقع اعداد خاكستري هستند و 5تا  0 ه صحيح است. اعداد بينتوان گفت كه فرضيمي %100اطمينان
 توان در رابطه با صحت فرضيه صحبت كرد. هر چه عددشوند كه با اطمينان كامل نميزماني استفاده مي
  شد. تر باشد، اطمينان ما به صحت فرضيه بيشتر خواهدنزديك 5درجه اطمينان به 

قطع شدن ناگهاني فرآيند توليد گاز

از سرويس خارج شدن تابلو كنترل

Fault از سرويس  در مدارات داخلي و
خارج شدن اتوماتيك

شتباهات فردي اپراتور در هنگام كار با ا
تجهيز و از سرويس خارج شدن دستي
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خواهیم پرداخت.
الزم به ذکر اس��ت، دیگر تفاوتی که تحقیِق پیش    رو با تحقیقات پیش��ین 
دارد، مطالعه موردی آن می باش��د، که با رویداده��ا و عوامل علِّی خاصی 

روبه رو هستیم که تحقیق را در نوع خود منحصربه فرد می سازد. 
با توجه به توضیحات فوق ش��کاف های تحقیقاتی را می توان انتخاب روش 
و رویکرد مناس��ب و ارائه راهکار بعد از پیاده    س��ازی روش RCA بر روی 

تجهیز خاص )تجهیز مورد مطالعه( بیان کرد.

7- روش تحقیق
در این قس��مت ابتدا روش مناس��ب جهت تحلیل، شناس��ایی می گردد. 
سپس، نحوه پیاده س��ازی و در نهایت، ارائه راهکار الزم مورد بررسی قرار 

می گیرد.

RCA 7-1- بررسی و شناسایی روش های مختلف
ب��ا توجه به تع��دد و تنوع روش های مختلف RCA، بح��ث در این رابطه 
خیلی وس��یع اس��ت. در این بخش قصد داریم تنها م��روری بر مهمترین 
روش های RCA داش��ته باشیم. آش��نایی با روش های گوناگون RCA به 

ما کمک خواهد کرد تا روش مناسبی جهت تحلیل انتخاب شود]10[.
 آنالیز تغییر

ای�ن ش�یوه ب�ه شناس�ایی و آنالی�ز سیس�تماتیک ه�ر تغیی�ر می پ�ردازد 
ک�ه ممک�ن اس���ت در ب�روز مش�کل ب�ه وج�ودآم�ده مؤث�ر ب�وده باش�د. 
اگ���ر تغیی�ر، عام���ل ب�ه وج�ودآم�دن مش���کل و در نتیج�ه پیامده�ای 
مرتب�ط ب�ه آن باش���د، ای�ن اب�زار بررس���ی می کن���د ک�ه چ�ه چی�زی 
نس���بت ب�ه موقعیت ه�ای قبل�ی تغیی�ر ک�رده اس���ت و اث�ر تغیی�ر ب�ر 
رویداد م�وردنظ�ر چ�ه ب�وده اس���ت. همانط���ور ک�ه از ن�ام ای�ن آنالی�ز 
مش���خص اس���ت، انح�راف از وضعی�ت مطل�وب و صحی�ح را بررس���ی 
می کن�د. بنابرای�ن، ب�رای ام�کان بهره گی�ری مناس�ب از ای�ن اب�زار، الزم 
اس�ت دو چی�ز مش�خص باش�ند: وضعیت مطلوب و وضعیت منحرف شده 
از مطل��وب. از طری�ق مقایس���ه ای�ن دو وضعی�ت می ت��وان تغیی�رات را 
مش���اهده نم�ود، آن�گاه ه�ر تغیی�ر ب�ه عن�وان گزین�ه احتمال�ی روی�داد 

م�ورد بررس�ی ق�رار می گی�رد.
 آنالیز موانع

آنالی�ز موان�ع ب�ر پای�ه ای�ن مفه�وم در عل�م "شناس���ایی خط�ر" اس�توار 
اس�ت ک�ه ممک�ن اس�ت ب�ه واس�طه وج�ود خطرات�ی محتم�ل، ب�ه ی�ک 
ه�دف )پرس���نل، تجهی�زات ی�ا محی�ط( آس�یب وارد ش�ود، ب�ه همی�ن 
دلی�ل بای�د ای�ن اه���داف را از آن خط�رات احتمال�ی محافظ�ت نم�ود. 
موان���ع )فیزیک���ی و س���ازمانی( ب�ه منظ�ور محافظ���ت از ی�ک ه�دف 

مش���خص در مح���دوده مج�از تعیی�ن ش���ده، اس���تفاده می ش���وند. 
اس���تفاده از موان�ع ص�رفنظ�ر از وج�ود خط�رات اس�ت. موان�ع معم�والً 
درون سیس���تم ها طراح�ی ش���ده ی���ا درون فعالیت ه�ای مش���خص 
برنامه ری�زی ش�ده اند ت�ا از اف�راد، تجهی�زات و محی�ط محافظ�ت کنن�د. 
ه�دف از آنالی�ز موان�ع، شناس�ایی موان�ع از بی�ن رفت�ه ی�ا منح�رف ش�ده 
از وضعی�ت مناس���ب اس���ت. ای�ن آنالی�ز همچنی�ن می توان�د موانع�ی 
ک�ه ب�ه خوب���ی عم�ل ک�رده و از وق�وع ح���وادث ممانع�ت کرده ان�د را 

مش�خص کن�د.
 نمودار رویداد و عوامل سببی

ای�ن نم�ودار ب�ا ط�رح پرس�ش های "چ�ه چی�زی؟ چگون�ه؟ چ�را؟" آغ�از 
می ش�ود و ب�ا تمرک�ز ب�ر آنه�ا، در ط�ول بررس�ی عل�ل ریش�ه ای، ادام�ه 
یافت�ه و به روز می ش���ود. ای�ن کار از طریق به تصویر کش�یدن مس�ائل و 
س�بب های آنها انجام می ش�ود. این ابزار کمک می کند چیزی که دانس�ته 
می ش���ود و آن چیزی که دانس���تن آن ضروری اس���ت ب��ا یک ترتی�ب 
تاریخ�ی مش���خص ش�وند. بنابرای�ن مس���یر تحقی�ق بیش�تر را هم�وار 
می کن�د. در ای�ن ش���یوه،ی�ک "روی�داد" ب�ه عن�وان ی�ک عل�ت کنش�ی 
ی�ا اتف�اق در ی�ک نقط�ه زمان�ی نس�بت به مس�ئله مورد بررس�ی تعریف 
می ش���ود. همچنین منظور از "ش�رایط"، علتی اس���ت ک�ه ب�ر زنجی�ره 

وق�وع رویداده�ا تأثی�رمی گذارد.
 آنالیز علت و معلول

ه�دف از ای�ن روش، شناس���ایی عل�ل ریش�ه ای  ی�ک حادث�ه ی�ا روی�داد 
از طری���ق بررس���ی رواب�ط می���ان عل�ت و معلول هاس���ت. ای�ن کار از 
طری�ق تک�رار پیوس���ته پرس���ش "چ�ه معلول�ی اتف�اق افت�اده اس�ت؟ 
و چ�را؟" انج�ام می ش���ود. ب�رای اج�رای ای�ن روش بای�د از انته�ا آغ�از 
نم�ود. بناب�رای�ن بای���د آخری�ن خراب�ی ی�ا اتف�اق نامطل�وب را در نظ�ر 
گرف���ت و ب�ه ترتی�ب در ط���ول زم�ان ب�ه عق�ب بازگش���ت ت�ا عل�ت 

ریش�ه ای  را کش�ف نم�ود.
ای�ن روش�ی درخ�تی اس���ت ب�رای تحقی�ق و بررس�ی جزئی�ات رواب�ط 
عل���ت و معلول���ی از طری�ق ایج�اد تصوی�ری مج���ازی از هم�ه راه های 

 2  درخت منطقی به روز   رسانی   شده با تشکیل سطح سومي ]یافته های تحقیق[
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شده براي فرضيه صفر است. پس فرضيه ه درجه اطمينان در نظر گرفتهشود كميمشاهده  3-در جدول
» طور اتوماتيكاز سرويس خارج شدن تجهيز به«به سراغ فرضيه ديگر يعني  . لذاشودميطور كامل رد به
مرحله، شده در هر دهيم، يعني براي فرضيه تأييدميهمين ترتيب ادامه سازي را بهروند فرضيه رويم.مي

  پردازيم.ميكنيم و به اعتبارسنجي آنها ميي جديدي مطرح هافرضيه
  

  اييافتن علل ريشه فرايند. 7-4-9
عوامل انساني و در  ،سشود، باشيم. سپميدنبال عوامل فيزيكي كه منجر به خرابي هابتدا ب ددر اين مرحله باي

  اي. ريشه عوامل ،نهايت
له كه ئبه علل پنهان مس ،سنجي را ادامه دهد تا در نهايتسازي و اعتبارآنقدر روند فرضيه دتيم تحليل باي

سازي در سطوح بعد (سطح سوم) را ، روند فرضيه2-هستند، دست يابد. شكلاي در واقع همان علل ريشه
  دهد. مينشان 

  
  ]هاي تحقيقيافته [شده با تشكيل سطح سومرسانيروزهمنطقي ب : درخت)2(شكل 
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ممک���ن، ک���ه می توانن�د ش���رایط نامطلوب مورد بررس���ی را به وجود 
بیاورن��د. به کمک ای��ن روش می توان مدلی برای بازس���ازی روی�داد ب�ه 
ف���رم دیاگ�رام تحلیل��ی درخ�ت منطقی ایجاد نم��ود. ای�ن درخت تمام 
مکانیزم های احتمال�ی خراب�ی را ب�ه تصوی�رمی کش���د، آن�گاه از طری�ق 
تحقی���ق علم�ی ب�ه تأیی�دی�ا تکذی���ب مکانیزم هامی پ�ردازد ت�ا زمان�ی 
ک���ه مکانی�زم اولی�ه خراب�ی تعری�ف و تعیی�ن ش���ود. ای�ن روش ب�رای 

رویداده�ای مرتب�ط ب�ا تجهی�زات توصی�ه  می ش�ود. 
 روش 5 چرا

ای�ن ش���یوه ی�ک تکنی�ک مبتن�ی ب�ر ط�رح پرس�ش اس�ت ک�ه عل�ت 
و معلول ه��ای زمین�ه ای  ی�ک مس���ئله خ�اص را م�ورد جس���تجو ق�رار 
می ده�د و ه�دف نهای�ی آن، پی�دا نم�ودن عل�ل ریش�ه ای  ی�ک خراب�ی 
یا رویداد اس���ت. روال کاری ای�ن روش، طرح  5 ب�ار پرس���ش متوال�ی 
"چ�را؟" اس���ت. س��پ�س ی�ک عل�ت ریش���ه ای یافت می ش��ود. در این 
روش مجموع���ه ای  از جمالت ب�ا عب�ارت "بنابرای�ن" حاص�ل می ش���ود. 
تحقی�ق کنن�ده بای�د ط�رح پرس�ش را ت�ا جای�ی ادام�ه بده�د ک�ه پ�س 
از آن از مح�دوده بررس���ی خ�ارج ش���ود ی�ا مش�خص ش�ود ک�ه اصالح 
خراب���ی خ�ارج از مح�دوده کنت�رل ی�ا م�دنظر س���ازمان اس���ت. بای�د 
دانس���ت علی رغ�م اینک�ه برخ�ی از فراینده�ای آنالی�ز عل�ل ریش���ه ای 
 ب�ر تع�داد معی�ن پرس���ش ها تأکی�د دارن�د، ای�ن روش، تک�رار پرس�ش 
"چ�را؟" را ت�ا زم�ان کش�ف عل�ت ریش�ه ای، حت�ی بی�ش از 5 ب�ار مج�از 

می دان�د.
 آنالیز حاالت و آثار خرابی

ای���ن روش ی�ک فرایند مرحل�ه ب�ه مرحل�ه اس���ت ک���ه از طری�ق آن، 
تم�ام حالت ه�ای خراب�ی ممک�ن و اث�رات مرب�وط ب�ه آنه�ا شناس���ایی 
می ش���وند. در ای��ن آنالی���ز می توان خرابی ه��ا را ب�ر اس���اس اث�رات و 
پیامده���ای مرتب���ط، فرکان���س وق�وع و س���ادگی شناس���ایی آنه�ا، 
اولویت بن�دی نم�ود. ای�ن کار باع�ث می ش���ود تع�دادی از خرابی های�ی 
ک�ه از اهمی�ت کمت�ری برخوردارن�د، از فهرس�ت خرابی های�ی ک�ه نی�از 

اس�ت ب�ه ص�ورت سیس�تمی مدیری�ت ش�وند، خ�ارج ش�وند.
 آنالیز پارتو

ی�ک رویک�رد آم�اری در ح�ل مس���ئله اس���ت ک�ه ب�ا اس���تفاده از یک 
پای�گاه داده از مس���ائل و مشکالت، م�واردی از عوام�ل س�ببی از پی�ش 
تعیی�ن ش���ده ک�ه در سیس���تم مورد نظر اتف�اق افتاده ان�د را شناس�ایی 
می کن�د. ای�ن روش ب�ر پای�ه اص�ل پارت�و اس�توار اس�ت ک�ه ب�ه قاع�ده 
80-20 نی���ز مع�روف می باش��د. از ای�ن آنالی�ز ب�ا ای�ن نی�ت اس���تفاده 
می ش���ود ک�ه مناب�ع را ب�رای رایج تری�ن و مهم تری�ن عوام�ل اختص�اص 
داد. با وجود اینک�ه این آنالیز در بس�یاری از م�وارد ب�ه درس�تی اس�تفاده 
نمی ش���ود، می توان از پارت�و در تعیی�ن اینکه آنالی�ز عل�ل ریش�ه ای  را از 

کج�ا بای�د ش�روع نم�ود، اس�تفاده کرد.

7-2- مقایسه روش های آنالیز علل ریشه ای
به منظ�ور مقایس���ه روش ه�ا و ابزاره�ای آنالی�ز عل�ل ریش���ه ای  ، دو منب�ع 
مهم ب���رای مقایس���ه وجود دارد؛ منب�ع اول، س���ند رس���می س���ازمان 
بین الملل�ی ان�رژی اتم�ی ب�رای بررس���ی وآنالی�ز عل�ل ریش���ه ای  اس���ت. 

 1  مقایسه روش های آنالیز علل ریشه ای  مبتنی بر معیارهای دین   ال   گانو ]10[

RCA روش

معیارهای مقایسه

کاربرد
تعریف 
مسئله

تعریف علل 
شناخته   شده

تعیین مسیری از علت ها 
تا علت ریشه   ای

فراهم   کردن 
شواهد و مستندات

تشریح جلوگیری از تکرار 
وقوع با اعمال راه   حل ها

سهولت پیگیری 
گزارش

نمره

1/5خیرخیرخیرخیرمحدودبلیروشرویداد و عوامل سببی

1خیرخیرخیرخیرخیربلیابزارآنالیز تغییر

1خیرخیرخیرخیرخیربلیابزارآنالیز موانع

2خیرخیرخیربلیخیربلیروش5 چرا

1خیرخیرخیرخیرخیربلیابزارپارتو

5/خیرخیرخیرخیرخیرمحدودروشداستان گویی

4خیربلیخیربلیبلیبلیروشدرخت منطقی

2خیرمحدودخیرمحدودخیربلیابزارحاالت و علل خرابی
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منب�ع دوم،کت�اب آق�ای دی�ن ال گان�و درب�اره عل�ل ریش�ه ای  اس�ت. جدول-
1، مقایسه روش های RCA را  با استفاده از معیار دین ال گانو، نشان می دهد.

7-3- انتخاب متدولوژی تحقیق 
ب��ا مطالعه جداولی که روش های مختلف RCA را مقایس��ه کرده اس��ت، 
می توان استنتاج کرد که روش درخت منطقی، روش بسیار مناسبی جهت 
آنالیز علِل ریشه ای  خرابِی تجهیز مورد مطالعه ماست و تمامی خواسته های 
م��ا در تحقیق را فراهم می کند. از جمله دالیل انتخاب این روش، می توان 
به ترس��یم گرافیکِی مش��خص از روابط علت و معلول اشاره کرد که جهت 
تحلیل های پیچیده همچون تحلیل خرابی پیش رو )مطالعه موردی( اشاره 
کرد. همچنین نمره باالی این روش در جدول "دینالگانو" ما را به استفاده 
از آن ترغی��ب می کند. تمامی مطالب فوق با چند نفر از کارشناس��ان فنی 
ش��رکت، به اشتراک گذاشته ش��د و همگی روش درخت منطقی را جهت 
تجهی��ز مورد مطالعه انتخ��اب کردند. با مطالعه موارد موفِق پیاده س��ازِی 
مدل PROACT، )در پیش��ینه تحقیقاتی مؤسسهRCI 7( می توان دریافت 
ک��رد که ابزار کلیدی در این مدل، درخت منطقی اس��ت. در واقع رویکرد 

متناسب با روش درخت منطقی، رویکرد PROACT می باشد]3[.
بنابراین در این تحقیق، روش انتخاب شده برای تحلیل RCA متدولوژی 

درخت منطقی با رویکرد  PROACT می باشد.
هدف از حل مس��ائل RCA  با رویکرد PROACT، کش��ف علل ریشه ای 
 رویداد هایی اس��ت که تکرار   پذیر می باش��ند. در ای��ن رویکرد به دنبال آن 
هس��تیم تا علل ریش��ه ای  این رخداد ها را یافته و از تکرار آنها جلوگیری 
کنیم. برای این منظور یک تیم، تشکیل داده و موارد زیر را دنبال می کنیم:

)RCA الف( انتخاب یک تیم تجزیه و تحلیل )تیم
ب( نوشتن یک تعریف مختصر از مشکل

ج( جمع   آوری داده ها
د( شناس��ایی تاریخچه حاالت خرابی و ارتباط آنها با عملکرد نگهداری و 

تعمیرات و پارامتر های عملیاتی
ه( آنالیز و تجزیه و تحلیل مش��کالت با اس��تفاده از درخت منطقی خطا. 
درخت منطقی خطا را تا آنجا دنبال می کنیم تا تمامی ریش��ه های خرابی 

مشخص شود.
و( ارائه راهکار و توجیه اقدامات جهت از بین   بردن علل ریشه ای.

نتیج��ه این تجزیه و تحلی��ل به طورکلی عبارت اس��ت از: ایجاد تغییرات 
در روش س��نتی نگهداری و تعمیرات تجهی��زات و ارتقاء برنامه تعمیرات 
پیش��گیرانه و ی��ا تغییر در س��اختار تجهیزات و یا رون��د فرایند ها، جهت 

جلوگیری از تکرار خرابی.
درخت منطقي PROACT يك ابزار اختصاصي است كه به طور ويژه براي 

اس��تفاده در RCA طراح�ي ش�ده است. درخت منطقي حالت خاصي از 
روابط علت و معلولي اس��ت كه از الگ��وي ترتيبي خاصي براي علت   ي�ابي 
ايجاد يك خروجي نامطلوب اس��تفاده مي   نمايد. اين روابط علت و معلولي 
بر اس��اس شواهد، مدارك و مستندات محكمي استوار شده   اند كه درست 
در نقطه مقابل ش��ايعات و صحبت هاي بي   پايه و اساس قرار دارند. داده ها 
به فرایند تحليل، ارزش و اعتبار مي   بخش��ند؛ نه كارشناس��ي كه در اتاق 
جلس��ه با صداي بلن�د ب�ه ص�حبت مش���غول اس��ت. قدرت اين ابزار به 
قدري است كه مي توان به آن حتي در محاكم قضايي نيز استناد نمود]3[.
م��دل PROACT یک مدل خبره   محور می باش��د، یعن��ی در واقع اعتبار 
نتایج این مدل، به نظِر تخصصی کارشناس��ان بستگی دارد و اگر به خوبی 

پیاده   سازی و اجرا شود، نتایج موفقی در سازمان خواهد   داشت.

RCA 7-4- پیاده سازی متدولوژی
پ��س از انتخاب روش متناس��ب ب��ا تجهیز مورد مطالع��ه، باید مرحله به 
مرحله، آنالیز علل ریشه   ای، پیاده   سازی شود. بدین منظور از روش اجرایی 

مصوب وزارت نفت استفاده می نماییم ]11[.
 RCA پس از تکمیل و ارساِل "گزارش عدم تطابق خرابی" توسط کمیته

منطقه، باید بررسی های الزم صورت گیرد.

7-4-1- ورودی فرایند
با توجه به تنوع مدل های مختلف از تابلوکنترل س��رچاهی، باید بررس��ی 
شود که خرابی های کدام تجهیز، بیشتر تکرار می شود تا محدوده مطالعات 
م��ا کوچک تر ش��ود. در پایان تحلیل می توان نتای��ج را برای همه مدل ها 
تعمیم داد. به طور کلی، عدم تطابق به س��ه روش بررس��ی دوره ای  سوابق 
تعمیرات، ارزیابی ش��اخص های کلیدی عملکرد و گزارش مس��تقیم عدم 
تطابق، گزارش ش��ده و وارد فرایند تحلیل می ش��ود. در این بخ�ش، بعد 
از بررس����ی دوره ای  سواب�ق تعمی�رات و از ط�ریق روش ارزیابی ریسک، 

ورودی فرایند را انتخ�اب می کنیم]13،12[.
درجدول-2 عدد تقریبی RPN برای تمام تابلوکنترل ها محاسبه گردیده 
   اس��ت. بنابراین خراب��ی مربوط به "تابلوکنترل های ف��از 2 چاه های گازی 

 2   محاسبه عدد RPN  برای هر کدام از مدل های تابلوکنترل  
]یافته های تحقیق[

)RPN )S*O*Dشدتاحتمال وقوعتشخیصعنوان خرابیردیف

72 تا 26108 یا 63تابلوکنترل های فاز 1 چاه های گازی منطقه1

تابلوکنترل های فاز2 چاه های گازی 2
180 تا 56216 یا 66منطقه

72 تا 26108 یا 63تابلوکنترل های چاه های جدید منطقه3
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منطقه" )به دلیل داش��تن عددRPN 8 باالتر( به عنوان اولویت اول جهت 
تحلیل علل ریشه ای انتخاب شد. 

جهت هرکدام ازمدل های تابلوکنترل بر اس��اس سوابق خرابی تجهیزات، 
دردوره زمانی یکس��اله )س��ال 96(، عددMTBF8  محاس��به می شود که 
عدد احتمال وقوع بر اس��اس آن به دست می آید. عدد تشخیص و شدت، 
بر اس��اس توافق صورت گرفته توس��ط اعضای کمیته RCA و بر اس��اس 

دستورالعمل، امتیازدهی می شوند.
بنابراین خرابی مربوط ب��ه "تابلوکنترل های فاز 2 چاه های گازی منطقه" 
)به دلیل داشتن عدد RPN باالتر( به عنوان اولویت اول جهت تحلیل علل 

ریشه   ای انتخاب شد.

7-4-2- تعیین اعضای هیئت تحلیل علل ریشه ای  
در مرحله بعدی باید اعضای هیأت تحلیل RCA تعیین شوند. این هیأت 
متش��کل از کارشناسان خبره منطقه است. کارش��ناس اداره بهره   برداری، 
رئیس اداره بهره   برداری، کارشناس واحد ابزاردقیق، رئیس اداره ابزاردقیق 

و... از جمله این اعضاء هستند.  

7-4-3- تعریف مسئله
مهمترین مرحله از آنالیز علل ریش��ه ای،  تعریف مسئله است. عدم تطابق 
روی   داده   ش��ده "قطع موقتی تولید گاز"می باش��د. اعضای هیأت تحلیل با 
تش��کیل جلسه و توافق بر "چیس��تی عدم تطابق" در نهایت مسئله را به 

این گونه تعریف نمودند:
دلیل ریش��ه ای  علت خرابی تابلوکنترل چاه های فاز 2 که منجر به اخالل 
موقتی در روند تولید گاز می ش��ود، چیس��ت؟ خراب شدن تابلوکنترل در 
عدم تطاب��ق روی   داده تحت عنوان اثر اولی��ه  )Primary Effect( نامیده 
می ش��ود، که ب��ا پیدا   کردن اثرات بعدی، در نهایت علت یا علل ریش��ه ای 

 برای عدم تطابق روی   داده   شده، کشف می شود.

7-4-4- تحلیل علت و معلولی و بررسی شواهد
در ای��ن مرحله، با توجه ب��ه روش انتخاب   ش��ده )روش درخت منطقی(، 
تجزی��ه و تحلیل توس��ط تی��م تحلیل آغاز می ش��ود. باید ب��ا جمع   آوری 
اطالع��ات و داده های مورد نیاز، فرایند تحلیل��ی را برای خرابی مورد   نظر 
انجام داده و در نهایت با پیدا کردن علت یا علل ریش��ه ای  در جهت رفع 

مشکل برآییم9 ]3[.

7-4-5- جمع   آوری داده
 داده ه��ای موردنی��از از طرق مختلف جمع   آوری می ش��وند ک��ه عبارتند از: 
مصاحبه با افرادی که مرتبط با فرضیه مطرح ش��ده می باشند، نقشه های فنی 

مربوط به تجهیز، بازرسی در محل تجهیز، بررسی سوابق خرابی تجهیز و...

7-4-6- انتخاب رویداد
رويداد، يكي از مهم ترين اجزاي درخت منطقي اس��ت، زيرا سطوح بعدي 
يا به عبارتي مراحل باقی   مانده فرایندتحليل، براس��اس آن شكل مي گيرد. 
رویداد اولين خانه   اي اس��ت كه در درخت منطقي ترس��يم مي ش��ود. اين 
خانه حتماً بايد بر اس��اس يك حقيقت10 تش��كيل ش��ود نه بر اساس يك 

واقعه فرضي.
بعد از بحث و بررسی در تیم RCA در نهایت "قطع شدن ناگهانی فرایند 
تولید گاز" به عنوان رویداد انتخاب شد. چون در انتخاب رویداد، به دنبال 
اثرات و حالت منفی یک خرابی هس��تیم نه خود خرابی. به عبارتی، خرابی 
تجهیز در حالت عادی، انگیزه ای  برای آنالیز علل ریشه ای  ایجاد نمی کند، 
بلکه اثرات و حاالت ناش��ی از خ�رابی آن که در واقع، قط�ع   ش��دن فرایند 

تولید گاز است، ما را متقاعد به انجام RCA می کند.

7-4-7- ترسیم نمودار شماتیک
درتیم RCA، در رابطه با حاالت مربوط به رویداد فوق بحث و تبادل    نظر 
گردید. اساسي   ترين س��ؤالي كه در ارتباط با اين حالت ها مطرح می باشد 
آن اس��ت که متوجه ش��ویم »رويداد چگونه و به چه طريقي درگذش��ته 
رخداده است«. براساس مشاهدات نیروهای گشت اداره بهره   برداری، حالت 
مربوط به رویداد فوق،" از سرویس خارج شدن تابلوکنترل" تشخیص داده 
می شود. اکنون جهت تشكيل سطح دوم، حالت هايي را شرح مي   دهيم كه 
با اس��تناد به آنها می توان »ازس��رویس خارج شدن تابلوکنترل« را توجیه 
کرد. با تش��کیل جلسهRCA و تبادل نظر در این خصوص، دو ح�الت به 
عنوان علت در سطح بع�دی مط�رح شد، که در شکل-1 نشان داده شده 

است. معلول درواقع، از سرویس خارج شدن تابلوکنترل می باشد.
 دوحالت مطرح    شده فرضیه و اثبات نشده هستند. چون برای هر تجهیز 
تعمیراتی، این دوحالت می تواند در نظر گرفته   ش��ود. پس باید ساز   و   کاری 

برای اعتبارسنجی فرضیه مشخص گردد.

7-4-8- فرضیه   سازی و اعتبارسنجی فرضیه ها
دراینجا حقایق پایان پذیرفته است و برای ادامه مسیر باید به فرضیه   سازی 
بپردازی��م و برای هرک��دام از حقیقت هایی که در مراحل قبل ذکر ش��د، 
س��ؤال»اين رويداد چگونه مي   توانسته اتفاق بيفتد« مطرح شود. پرسیدن 
سؤال به اين سبك، ذهن را به سمت پاسخ هايي سوق مي دهد كه احتمال 
يافتن واقعيت از ميان آنها بيش��تر اس��ت.  براس��اس پاس��خي كه به اين 
س��ؤال خواهيم داد، به سراغ داده هايي كه از طریق رویکردP5 جمع   آوري 
كردي��م رفته و با اس��تفاده از آنها، فرضيات را تأييد ي��ا رد خواهيم    كرد. 
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فرضيه   اي كه درس��تي آن با استناد به داده هاي معتبر تأييد شده   است، به 
يك حقيقت تبديل مي   گردد. برای هر فرضیه ی مطرح ش��ده توس��ط تیم
RCA، باید مطابق جدول-3، گزارش اعتبار   س��نجی جهت اطمینان از رد 

یا تأیید فرضیه صادر شود. با استناد به داده های جمع   آوری شده می توان 
یک فرضیه را رد یا تأیید نمود.

ب��ه منظور ارزيابي ميزان اعتبار تس��ت و دقت نتيجه، از مقياس��ي به نام 
درجه اطمينان استفاده می کنیم. 

مق��دار اين مقياس عددي بين 0 تا 5 درجه اس��ت. اگ��ر درجه اطمينان 
فرضيه   اي را 0 در نظر بگيريم، بي   ترديد و با اطمينان 100% مي   توان گفت 
كه براس��اس داده هاي جمع   آوري ش��ده، فرضيه صحيح نيست. بر   عكس، 
درجه اطمينان 5 بدين معناس��ت كه بر اساس داده هاي جمع   آوري شده 
و تست هاي انجام   شده با اطمینان100% مي   توان گفت كه فرضيه صحيح 
است. اعداد بين 0 تا 5 در واقع اعداد خاكستري هستند و زماني استفاده 
مي   شوند كه با اطمينان كامل نمي   توان در رابطه با صحت فرضيه صحبت 
ك��رد. هر چه عدد درج��ه اطمينان به 5 نزديك تر باش��د، اطمينان ما به 

صحت فرضيه بيشتر خواهد    شد.
در جدول-3 مشاهده می شود که درجه اطمینان در نظر گرفته   شده برای 
فرضی��ه صفر اس��ت. پس فرضیه به طور کامل رد می ش��ود. لذا به س��راغ 
فرضیه دیگر یعنی »از س��رویس خارج ش��دن تجهی��ز به   طور اتوماتیک« 
می رویم. روند فرضیه   سازی را به همین ترتیب ادامه می دهیم، یعنی برای 
فرضیه تأیید   شده در هر مرحله، فرضیه های جدیدی مطرح می کنیم و به 

اعتبارسنجی آنها می پردازیم.

7-4-9- فرایند یافتن علل ریشه ای
در ای��ن مرحله بای��د ابتدا به دنب��ال عوامل فیزیکی که منج��ر به خرابی 

می شود، باشیم. سپس، عوامل انسانی و در نهایت، عوامل ریشه   ای. 
تیم تحلیل باید آنقدر روند فرضیه   س��ازی و اعتبار   س��نجی را ادامه دهد تا 
در نهایت، به علل پنهان مس��ئله که در واقع همان علل ریشه ای  هستند، 
دس��ت یابد. شکل-2، روند فرضیه   سازی در س��طوح بعد )سطح سوم( را 

نشان می دهد. 
 هر فرضیه ای  که تأیید می ش��ود، دارای علل به وجودآورنده ای  می باش��د 
که در واقع، س��طوح بعدی نمودار را نشان می دهد. در سطح سوم نمودار، 
فرضیه   ی "خرابی در بخش الجیک" توس��ط تیم تحلیل تأیید شده است. 
پس باید برای آن فرضیه هایی را مطرح کنیم که در ش��کل-3 نشان داده 
ش��ده است. به همین ترتیب باید سایر سطوح نمودار را تشکیل دهیم، تا 
در نهایت به عللی برسیم که دیگر نتوان برای آنها فرضیه ای  مطرح کرد11.

  علل ریشه ای  یافته   شده توسط تیم تحلیل عبارتند از:

 علت ریشه ای  1: فشارنیروهای بهره   برداری برای تعمیر سریع ترتجهیزکه 
ناشی از شرایط حساس تولید است.

 علت ریشه ای  2: پیچیده   بودن ساختار مدار الجیک
 علت ریشه ای  3: محدودیت در خرید قطعات یدکی

دراین مرحله، یافتن علل ریش��ه ای  خرابی به پایان می رس��د، چون دیگر 
هیچ   کدام از فرضیه ها قابل شکس��تن به فرضیه های کوچک   تر نمی باشد. با 
یافتن علل ریش��ه ای  خرابی تجهیز و اعتبارسنجی آنها، کار تیم تحلیل در 

بخش تجزیه و تحلیل به پایان می رسد.

7-4-10- ارائه راهکار
پس از یافتن علل ریش��ه   ای، تیم تحلیل بایستی به شناسایی راهکارهای 

مؤثر و تعیین بهترین راهکار در خصوص علل ریشه ای  خرابی، بپردازد.
 ارائه راهکار برای علت ریشه ای شماره  1

به دلیل شرایط خاصی که امروزه در صنعت نفت و گاز وجود دارد و سیاست 
وزارت نف��ت مبنی بر تولید حداکثری گاز، واح��د بهره   برداری و مدیریت 
ارشد سازمان برای تسریع در آماده   کردن شرایط تجهیز در مدار تولید به 
مجموعه فشار می آورند. با توجه به اهمیت این دستگاه در فرایند واحد و 
فشارهای وارده توسط مدیران، نیروهای اجرائی درحین کار دچار استرس 
و عدم دقت می گردند. بنابراین "فشار نیروهای بهره   برداری به جهت تعمیر 
س��ریع   تر تجهیز" را می توان یکی از دالیل ریش��ه ای  ب��روز خرابی تجهیز 
قلم��داد کرد ک��ه باید برای آن راهکارهای مناس��بی اتخ���اذ نمود. برای 

کاست�ن از این فش�ار، باید به دنب�ال کاهش زم�ان تعمیر تجهیز باشیم.
یکی از ش��اخص هایی که در جهت شناسایی علل به طول انجامیدن زمان 
تعمیر تجهیز، مورد    اس��تفاده قرار می گیرد، ش��اخصM.D.T 12 می باشد. 
همان طور که در جدول 4، نش��ان داده ش��ده اس��ت، ردیف های 7،5 و 8 
مربوط به زمان های خالص صرف   ش��ده جهت تعمیر تجهیز بوده و مبنای 

 3   اعتبار   سنجی فرضیه]3[

درجه اطمیناننتیجهتاریخ تکمیلمسئولروش اعتبارسنجیفرضیه

اشتباهات 
فردی اپراتور

مصاحبه با کارشناس ابزار 
دقیق و بررسی مدارک 
نصب   شده بر روی تجهیز

عدم نقش عملکرد 96/11/15زارعی
اپراتور در خرابی 

پیش   آمده

0

 3  سه عامل در نظر گرفته شده توسط تیم تحلیل برای فرضیه   ی تأیید   شده در سطح 
سوم ]یافته های تحقیق[

14 
 

سطوح بعدي نمودار را  ،باشد كه در واقعمياي وجودآورندهشود، داراي علل بهميكه تأييد اي هر فرضيه
توسط تيم تحليل تأييد شده است.  "خرابي در بخش الجيك"ي دهد. در سطح سوم نمودار، فرضيهمينشان 
ساير  دبه همين ترتيب باينشان داده شده است.  3-در شكليي را مطرح كنيم كه هابراي آن فرضيه دپس باي

  .1مطرح كرداي فرضيه هاسطوح نمودار را تشكيل دهيم، تا در نهايت به عللي برسيم كه ديگر نتوان براي آن

  
]يقهاي تحقيافته [شده در سطح سوم ي تأييد): سه عامل در نظر گرفته شده توسط تيم تحليل براي فرضيه3شكل (

 
  عبارتند از:شده توسط تيم تحليل يافتهاي علل ريشه 
توليد سحسا شرايط از ناشي ترتجهيزكهسريع تعمير براي برداريبهره فشارنيروهاي: 1اي ريشه علت 

  .است
الجيك مدار ساختار بودنپيچيده: 2اي ريشه علت  
يدكي قطعات خريد در محدوديت: 3اي ريشه علت  

 شكستن قابل هافرضيه از كدامهيچ ديگر چون رسد،مي پايان به خرابياي ريشه علل يافتن ،مرحله دراين
 در تيم تحليل ركا آنها، اعتبارسنجي و تجهيز خرابياي ريشه علل يافتن با .باشدمين تركوچك يهافرضيه به

  رسد.مي پايان به تحليل و تجزيه بخش
  

  . ارائه راهكار7-4-10
ار در ن راهكاي، تيم تحليل بايستي به شناسايي راهكارهاي مؤثر و تعيين بهترياز يافتن علل ريشهپس 

  خرابي، بپردازد.اي خصوص علل ريشه

 1 شماره ايارائه راهكار براي علت ريشه  
وجود دارد و سياست وزارت نفت مبني بر توليد  گازونفتدليل شرايط خاصي كه امروزه در صنعت هب

كردن شرايط تجهيز در مدار تسريع در آماده برايبرداري و مديريت ارشد سازمان حداكثري گاز، واحد بهره
و فشارهاي وارده توسط  واحد فراينددستگاه در اين با توجه به اهميت  آورند.مي فشاربه مجموعه  توليد

برداري فشار نيروهاي بهره"د. بنابراين نگردميدقت استرس و عدم دچارنيروهاي اجرائي درحين كار  مديران،
براي  دبروز خرابي تجهيز قلمداد كرد كه باياي ن يكي از داليل ريشهتواميرا  "تر تجهيزبه جهت تعمير سريع

                                                           
  بودن حجم مطالب، در مقاله آورده نشده است. )آنها، به دليل مشابه بودن و باال(ساير مراحل فرضيه سازي و اعتبار سنجي ١
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شاخصMTTR 13 می باشد و س��ایر موارد ذکر   شده به عنوان زمان انتظار 
جهت شروع و یا پایان تعمیر و راه   اندازی مجدد تولید، مطرح می باشد.

از جمله اقدامات انجام ش��ده در سازمان به جهت کاهش مدت زمان توقف 
تجهیز، عبارتند از:

 کاهش زمان دسترس��ی به لوازم یدک��ی و ابزارهای موردنیاز از انبار)در 
زمان خرابی تجهیز(

 ب��اال بردن مهارت پرس��نل اجرائی در کار از طریق آم��وزش )در زمان 
خرابی تجهیز(

 باال بردن روحیه کار تیمی در نیروهای اجرائی )در زمان خرابی تجهیز(
 نص��ب کارت عیب یاب بر روی تجهیز به جهت کاهش زمان عیب یابی و 

تعیین محل خرابی با توجه به آیتم 3 جدول )در زمان خرابی تجهیز(
 اصالح بازده زمانی تعمیرات پیشگیرانه ی تجهیز )در زمان فعالیت تجهیز( 

 ارائه راهکار برای علت ریشه ای شماره  2
یک��ی از علل پنهانی که منجر به خرابی تجهیز می ش��ود و تیم تحلیل از 
طریق درخت منطقی بدان رس��ید، پیچیده بودن س��اختار مدار الجیک 
تجهیز اس��ت. تمامی کارشناسان ابزار دقیق معتقد بودند که ساختار مدار 
الجی��ک مربوط به این تجهیز دارای پیچیدگی های بس��یار زیادی بوده و 
عیب یابی و تعمیر تجهیز به س��ادگی انجام نمی ش��ود. این مس��ئله باعث 
می شود زمان بس��یار بیشتری صرف تعمیر تجهیز شود. همچنین قابلیت 
اطمینان تجهیز کمتر  ش��ود، چ��ون به طور قطعی نمی توان مش��کل این 

بخش را مرتفع نمود. 
به جهت مقابله با علت فوق، تیم تحلیل به دو راهکار دست یافتند:

راه��کار اول، تعویض تجهیز با تجهیِز به روز تر و کارآمدتر می باش��د. چون 
تکنولوژی تجهیز مربوط به تقریباً 50 س��ال پیش اس��ت، هم عمر مفید 
دس��تگاه به نوعی تمام شده اس��ت و هم عیب یابی سیستم های قدیمی تر 

مشکل می باشد.
راه��کار دوم، بهبود س��اختار تجهی��ز در بخش الجیک می باش��د. چون 
بیشترین خرابی تجهیز مربوط به بخش الجیک می باشد، پس بهتر است 
این بخش به صورت کارشناس��ی ش��ده بهبود یابد. الزم به ذکر است طرح 
اولیه بهبود ساختار مدار الجیک مدت ها پیش توسط یکی از کارشناسان 
ابزار دقیق به کمیته فنی منطقه پیش��نهاد شده و در این طرح توجیهات 

کاماًل فنی آورده شده است.

 ارائه راهکار برای علت ریشه ای شماره  3
آخری��ن عل��ت پنهانی که منجر به خرابِی بیش��تر تجهیز می ش��ود و تیم 
تحلیل از طریق درخت منطقی بدان رس��ید، نبود قطعات یدکی مناسب 
یا وجود قطعات بی کیفیت اس��ت. همه نیروهای تعمیراتی به این مسئله 
اذع��ان دارند که علی رغم زم��ان زیادی که ب��ر روی تعمیر تجهیز صرف 
می ش��ود، بازدهی الزم در نگهداشت تعمیر وجود ندارد و در فاصله کمی، 
تجهیز دوباره خراب می ش��ود. یکی از دالیل، می تواند استفاده از قطعات 
یدکی نامناس��ب و یا استفاده از قطعات مش��ابه با قطعات اصلی باشد که 

کارایی الزم را ندارند. 
در مصاحب��ه ب��ا مأم��ور خرید، مش��خص گردی��د، دو علت باع��ث ایجاد 
محدودی��ت در خرید قطعات مورد نیاِز تجهیز می ش��ود؛ اول اینکه چون 
تجهیز و وس��ایل مورد نیاز برای تعمیر آن، در داخل کشور تولید نمی شود 
بای��د به موارد مش��ابه داخلی اکتفا کرد. دوم اینکه ش��رکت هر س��اله با 
محدودیت بودجه مواجه اس��ت و قطعات با قیمت باالتر دارای محدودیِت 

خرید زیادی هستند.
به جهت مقابله با علت فوق، تیم تحلیل به دو راهکار دست یافتند: راهکار 
اول، از طریق اداره تدارکات و کاالی منطقه با ش��رکت هایی که به صورت 
واسطه، قطعات با کیفیت خارجی را تهیه می کنند، مذاکره شود که از این 
طریق محدویت در خرید قطعات رفع می ش��ود. همچنین توجیهات فنی 
و هزینه ای  الزم برای ش��رکت آورده ش��ود تا مسئله ی محدودیِت بودجه، 

مشکل ساز نشود. 
راهکار دوم، مذاکره و مکاتبه با س��ایر شرکت های تابعه ی وزارت نفت که 
مش��ابه با این تجهیز را در بخش بهره برداری گاز خود دارند، می باشد که 

از طریق آنها قطعات یدکی مورد نیاز تهیه شود. 
الزم به ذکر اس��ت که ممکن است در انباِر سایر شرکت های تابعه شرکت 
نفت که تجهیزی مش��ابه با تجهیز مورد مطالعه را دارند، قطعاتی موجود 
باش��د که خریداری ش��ده و مورد نیازشان نباش��د. بنابراین از طریق این 

شرکت ها می توان بخشی از محدودیت ها را برطرف نمود.

 4   موارد تأثیر گذار بر روی شاخص MDT ]یافته های تحقیق[

Mean Down Timeشرح فعالیتردیف

Mean Wait Timeاعالم خرابی تجهیز توسط واحد بهره برداری به اداره تعمیرات1

Mean Wait Timeصدور مجوز کار و مراجعه تعمیرکار به موقعیت دستگاه2

Mean Wait Timeبررسی، عیب یابی و تعیین محل خرابی دستگاه3

Mean Wait Timeدریافت ابزار مورد نیاز از انبار مجتمع جهت دیساسمبل کردن تجهیز4

Repair Timeدیساسمبل کردن تجهیز جهت دسترسی به محل خرابی دستگاه5

Mean Wait Timeدریافت متریال از انبار مجتمع جهت تعویض قطعات معیوب دستگاه6

Repair Timeانجام عملیات تعمیر و تعویض قطعات معیوب دستگاه7

Repair Timeانجام عملیات اسمبل کردن تجهیز بعد از اتمام تعمیر8

Mean Wait Timeانجام عملیات تنظیم مجدد تجهیز9

Mean Wait Timeبررسی و تأیید صحت تعمیر تجهیز10
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نتیجه گیری
در این بخش، به طور خالصه به نتایجی اشاره می کنیم که در طول فرایند 
تحقیق به دنبال آنها بودیم و همچنین نتایج بهبودهایی که در ش��رکت و 

در رابطه با تجهیز اتفاق خواهد افتاد، عبارتند از:
 انتخ��اب روش و رویکرد مناس��ب RCA و اج��رای مرحله به مرحله آن 

جهت آنالیز علل ریشه ای  خرابی تجهیز
 بهبود عملکرد استخراج گاز از طریق ریشه یابی  علل خرابی

 افزایش تولید گاز استخراج شده با در نظر گرفتن تمهیدات خاص
 کاهش MTTR و افزایش MTBF تجهیز 

 کاهش هزینه های تعمیراتی تجهیز
 کاهش فشار نیروی بهره بردار به سبب تعمیر تجهیز

 کاهش استرس در نیروهای تعمیراتی، با توجه به کاهش حجم کارهای 
تعمیراتی بر روی تجهیز مورد بحث سازمان

ب��ه س��ایر محققان پیش��نهاد می گردد ک��ه تحلیل علل ریش��ه ای، برای 
ان��واع خرابی تجهیزات و همچنین انواع رخدادها و پیش��امدهای ناگهانی 

به کارگی��ری گردد، ت��ا از وقوع مجدد آنها تا حد زیادی جلوگیری ش��ود. 
روش درخت منطقی با رویکرد PROACT روشی بسیار مؤثر و جامع و 
کامل می باشد که می توان از تجربه ی مشابه اجرا شده در این پروژه برای 
سایر تحقیق ها استفاده نمود. با این وجود روش های بسیار متنوع دیگری 
در تحلیل RCA وجود دارد که می توان با مراجعه به آنها در تحقیق خود 

بهره کافی را برد.
همچنین پیش��نهاد می گردد، تحلیل RCA را تا مرحله پیاده سازی راهکار 
و ارزیاب��ی آن پیش ببرند تا از تأثیر نتای��ج اجرای راهکارها به صورت کاماًل 
دقیق بهره مند شوند.)تحقیق حاضر تا مرحله ارائه راهکار پیش  رفته است(.

به شرکت مورد مطالعه پیشنهاد می شود، روش اجرایی RCA در مناطق 
کاری شرکت، بیش از پیش نهادینه گردد تا ضمن آشنایی و آموزش همه 
کارکنان با فرایندهای RCA، در جهت حذف و یا کاهش علل ریش��ه ای 
 خرابی ها اقدام ش��ود. همچنین پیش��نهاد می شود، کمیته فنی RCA در 
همه مناطق ش��رکت نفت وگاز زاگرس جنوبی تش��کیل شود تا در مواقع 

بروز خرابی ها و حوادث سنگین، تحلیل ریشه ای  علل انجام شود. 
پانویس هاپانویس ها

1. Root Causes Analysis
2. Department of Energy
3. Nelms Robert
4. Vinnem Jan Erik
5. Harison M. C. Antony
6. Scolnick Spencer
7. Reliability Center, Inc
8. Mean Time  Between Failures

9. الزم به ذکر اس��ت که مرجع مورد اش��اره برای کلیه مطالب بخش 2-3-4 ، مرجع شماره 3 

می باشد.)کتاب آقای التینو که روش درخت منطقی را به خوبی شرح داده است(
10. منظور از حقيقت، يك رويداد واقعي اس��ت )مانند خرابي دستگاه، حوادث، ازكار افتادگي 

ها و ....( كه عماًل در محيط اتفاق افتاده و نيازمند تحليل است.
11. )س��ایر مراحل فرضیه س��ازی و اعتبار س��نجی آنها، به دلیل مشابه بودن و باالبودن حجم 

مطالب، در مقاله آورده نشده است. (
12. Mean Down Time

13. Mean Time To Repair

منابعپانویس ها

]1[ عربزاده، علی، عربزاده، خلیل، کرمی، ملیحه )1395(.»تحليل علل ريش��هاي از كارافتادگي 
تجهيزات در صنعت نفت«، ماهنامه علمی–ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 132: 26-22

[2] U.S. Department Of Energy (1992)."DOE guideline for Root 
Cause Analysis, DOE-NE-STD-100492-", Washington, D.C.
[3] Latino M.A., Latino, R.J., Latino, K.C., (2015)." Root Cause 
Analysis: Improving Performance for Bottom-Line Results", Forth 
Edition, CRC Press.
[4] Nelms, R., (2003). "Root cause Analysis-NOT what you might 
think",http://www.maintenanceworld.com/root-cause-analysis-not-
what-you-might-think.html, pp. 1.
[5] Vinnem, J.E., Roed, W., )2015(. "Root causes of hydrocarbon leaks 
on offshore petroleum installation", Journal of Loss Prevention in the 
Process Industries, 36: 54  -62.
[6] Harison, M.C.A., Swamy, M., Pavan, A.H., Jayaraman, G., 
)2015(. "Root cause analysis of steam turbine blade failure", Jurnal of 
Transactions of the Indian Institute of Metals, 69(2): 659 -663.
[7] Scolnick, S., Garret, J., Griffith, S., Ward, K., (2015). "Root cause 
analysis as a tool for investigating operational failures: A case study: 

Society of petroleum engineers", SPE Annual Technical Conference 
and Exhibition, Texas, 2830- September. SPE-174804-PA
]8[ حس��نیان، س��یدمجتبی )1393(.»کاربرد آنالیز علل ریشه ای  )RCA( در تحلیل حوادث و 
س��وانح حملونقلی«، سومین کنفرانس ملی تصادفات جادهای، سوانح ریلی و هوایی، اردیبهشت 

ماه 93.
 9[ دلف��ی، ع��ادل )1395(.»تحلیل و بررس��ی ریش��ه ای  عوامل خرابی های یک��ی از تجهیزات[
 سومین همایش های ،»RCFAبحرانی)کریستاالیزر(پتروش��یمی با اس��تفاده از روش و ابزارهای
ملی پژوهش های مهندسی صنایع، تهران، خرداد 95

]10[ س��بطی، سیدسهند)1395(.»مقایس��ه روش ها و ابزارهای آنالیز ریش��ه ای  علل«، نش��ریه 
اختصاصی مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان، 8: 23-18

]11[ حسینی، سیدعماد، اصلعربی، علیرضا )1393(.»روش اجرایی تحلیل ریشه ای  وقایع )خرابی ها 
و رخدادهای نامنطبق( شماره سند:  DEA-DSM-RCA-01«، ویرایش اول، وزارت نفت.

[12] Internatinal Standard Organization )ISO( )2006(."Petroleum, 
petrochemical and natural gasindustries - Collection and exchange of 
reliability and maintenance data for equipment )Reference number: 
ISO 14224)", Second Edition, Switzerland, ISO office.
[13] Rausand, M., (2011). "Risk Assessment: Theory, Methods, and 
Applications" Second Edition.USA,Wiley. 


