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کار رو به رو شده   طیمواجهه با خطرات در مح یاگر شما هم با روش ها
 ست؟ یچ HAZID سوال مطرح شده است که نی ا تانیبرا دیا

 دیبا یحوزه کار  کیدر  ی احتمال  یها سکیاساس انواع خطرات و ر بر
شما  می دار ی مقاله سع نیا در .از آن را استفاده کرد یر ی شگیپ حی روش صح
با خطرات امکان استفاده   یی ارویتا در رو میآشنا کن HAZID را با روش

 .دیمناسب از آن را داشته باش

 

خطر   لیو تحل هی ، تجز HAZID با روش ییآشنا 1#
 یمن ی با هدف ا

 

 هدرخ د ركا محيط در  ی روز و هر لحظه ممکن است حوادث خطرناک هر
هم   ی حوادث  .دشو یار یبس ریجبران ناپذ یها سيبآ ایو  گمر  باعث كه

 زات،یآالت و تجه نیماش  ،ی از محصوالت ساختمان  ی چون خطرات ناش
 ...گاز، بخار، گرد و غبار، رفتار کار و ه،یمواد اول
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ازبستن   شیپ یحت  اـي هیاول حلامردر  ات خطر ينا ی ب ياو ارز شناسایی  با
 هينددر آ یر بسيا ی احتمال  رات خساتوان از  ی آن م  خريدو  اردادقر

را   شغل کیدر  دموجو  ات خطر انتو ی م  سکیر ی بياارز با .کرد پيشگيری
  هـئرا ارا زاـني ردمو یها لكنتر و  محاسبه آن ها را  سکیر دعد ،شناسایی

 .داد

 .است سک یر تیر یمد ندیگام در فرآ  نیاول سکیر لیو تحل هیتجز
 امکان است که  ی فیک کیتکن کی HAZID خطر به روش یی شناسا
برخورد، سقوط   ،ی)آتش سوز  دات یانواع خطرات و تهد ع یسر  یی شناسا

و کار   ی عموم  یها  طیمردم، مح ی( را براره یو غ یجسم، سقوط ساختار 
 .کند ی فراهم م 

 لیتحل  هیتجز ست،یچ HAZID م ییبگو  تانیبرا میخواه ی مقاله م  نیا در
توان با کمک   ی م  چگونه شود و  ی چه طور انجام م   ی منیخطر با هدف ا

 .نمود ی ابیو ارز  یی را شناسا سکیر HAZID روش

 .دیادامه با ما همراه باش در
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 ست؟ یچ HAZID روش فی تعر  2#

 

بهتر است ابتدا    ست،یچ HAZID که می موضوع بپرداز ن یاز آنکه به ا شیپ
درک   تیشما کمک کند در نها به  تا میشروع کن هیساده اول فی با چند تعر

 .دیداشته باش HAZID از مفهوم یبهتر 

 :می پرداز  ی م  ی مفهوم اساس چند حی و تشر  حیادامه به توض در

 خطر  1-2#

 امکان شود که ی گفته م  یز یمنحصر به فرد چ ات یخصوص ای تیخصوص به
از   طیشرا ی خسارت کارمندان در برخ ای بیآس احتمال .خطر را دارد جادیا

خطر   زیرا ن بی آن آس ی احتمال زانیقرار گرفتن در معرض خطر و م قیطر
  ایتواند منجر به حادثه  ی خطر م کی ( و شدت ی )فراوان  احتمال .میی گو ی م
 .شود یمار یب
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2 -2# Sector 

در   یمار یب ایحادثه  کیاحتمال وقوع  ایفرکانس کار خطرناک  احتمال
احتمال را سطح قرار گرفتن در معرض و ماده را خطر  نیا .بخش بهداشت

 .نامند ی م

 سکیر   یابیارز  3-2#

محدوده قابل قبول    کی ایآ نکهیا  نی تع یبرا ی خطر فعل تی وضع نی تع
 .هر خطر یقابل قبول با توجه به مقدار خطر محاسبه شده برا ریغ ایاست 
 .است سکیر ی ابیدر ارز ی مرحله اساس   کیخطر  یی شناسا

 سک یر  تیر یمد 4-2#

از  نکهیمگر ا میکاهش ده  ای تی ریتوانست خطرات را مد   میهرگز نخواه ما
 ندیفرآ ک یآل،  دهیا سکیر  تیریمد در .میداشته باش ی آگاهآن ها 

 نی شتریموجب آن ابتدا با احتمال ب به شود که ی اتخاذ م یبند تی اولو
خسارت را   نیکه کمتر  ی احتمال  خطرات  شود و ی خسارت مقابله م سکیر
 .کنند ی برخورد م ی نزول  بیکنند به ترت  ی م  جادیا

توان با آن   ی م اغلب دشوار باشد و اریتواند بس ی روند م  نیعمل ا در
اما خسارت کم در   ادیخطرات ز نیتعادل ب حفظ نادرست برخورد کرد،

 .در نظر گرفته شود دیاما احتمال وقوع کم با ادیمقابل خطرات خسارت ز
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کمتر به   سک،یر تی ری مد یدهد که منافع اقتصاد ینشان م  قات یتحق
  ی ابیارز یو روش ها ی فراوان  به دارد اما ی استفاده شده بستگ یفرمول ها

 .دارد ی بستگ  سکیر

 ست؟ یچ HAZID میتا بفهم  میبرو  دیروش هز  فی بهتر از به سراغ تعر حاال

5-2# HAZID ست؟ی چ 

 

HAZID  مخفف شده عبارت Hazard Identification یی شناسا  ی به معن  
  عمرتوان  ی با استفاده آن م كه یی از روش ها و فرمول ها  ی کی .خطر است

  کیقرار داد تکن ی مورد بررس  مختلف حلامررا در  سکیر ی بياارز سيستم
 .ستا (HAZID) دیهز

HAZID زود هنگام  یی شناسا یبرا ی ف یروش ک کیخطر(   یی )شناسا
  .شهرت است ای ها  یی دارا  ط،یمردم، مح  ی احتمال یدها یخطرات و تهد 

  یبرا ی اساس یفراهم کردن ورود HAZID مطالعه ک ی  تی مز  نیمهمتر
و   یی شناسا یبرا یا لهیوس نیا .در مورد توسعه پروژه است یر یگ میتصم
 .توسعه است  ای ی مرحله عمل نیدر اول  HSE دات یخطرات و تهد فی توص
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 HAZID کیتکن یر یبکارگ تیاهم یبررس 3#

و زمان تمام   نهیکاهش هز یها در هر پروژه ا تیاولو نیاز مهمتر  ی کی
و تالش خود  ی سع  ی پروژه تمام  رانی راستا مد نیا در .باشد  ی شده پروژه م 

 .ابندیمهم دست  ن ی کنند تا به ا ی را م

 ستیز  طیبهداشت و مح ی من یا تی ریگذار مد  ریتأث یها  تی ریاز مد  ی کی
موضوع را محقق  نیو به موقع ا حی صح یز یتواند با برنامه ر ی م  است که

 طیبهداشت و مح ی من یا تی ریتواند مد ی که م  یی ها کیاز تکن ی کی .سازد
 کی رساند، تکن یار ی کرده و یی هدف راهنما نیبه ا دنیرس یرا برا ستیز

 .باشد ی م  دیهز

 

 با کند تا ی امکان را فراهم م نیمخاطرات پروژه ا یی با شناسا کی تکن نیا
  را كاهش داده و یآن ها نرخ تکرار حوادث بعد  یبر رو یز یبرنامه ر
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امر   نیا .کند یی را قبل از مرحله اجرا شناسا ی احتمال  رات یتغ نیهمچن
  یی شناسا ی در مرحله امکان سنج  یبعد رات یتغ نهیگردد تا هز ی باعث م
استفاده کرد تا از   کیتکن نیتوان از ا ی م  زین رات یتغ ت یر یمد در شود لذا

 .کند یر یجلوگ ی آت  رات یتغ

پروژه   یپروژه و قبل از مرحله اجرا ه یرا بهتر است در مرحله اول کی تکن نیا
 .میبه کار بر

 

 HAZID کیتکن یبند میتقس 4#

  ی ت یاهم چه و  ستیچ HAZID کیکه تکن دیا افتهی در ی به خوب تاکنون
 .میبرو ی ابیروش ارز نیبهتر است به سراغ انواع ا حاال .دارد

 

 :شود ی م می تقس ریبه سه دسته ز کی تکن نیا انجام
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 یمفهوم دیهز .1
 ییجز  دیهز .2
 یبیترك  دیهز .3

چون سطح مدارک و مستندات    یبا توجه به موارد دینوع هز  انتخاب
 در .گردد یم  نی پروژه تع ی مدارک ، سطح و گستردگ ات ییموجود، جز 

  تی با توجه به مدارک اندک تنها در مورد مخاطرات ماه ی مفهوم دیهز
 .شود ی اطراف صحبت م طیتوسعه و اثرات آن بر مح

 از .باشد ی مطرح م  یندیخطرات فرآ یی شناسا ،یی جز دیروش هز در
 یبرا شود كه ی حاصل م  ی بیترك  دیهز ،یی و جز ی دو مدل مفهوم  بیترك

 .ردیگ ی ن كوتاه مورد استفاده قرار مکوچک با زما یپروژه ها

 

  به روش سکی ر  یابی دهنده ارز  لی تشک میت 5#
HAZID 

 :شده است لیتشک ریاز پرسنل ز HAZID میت  ر،یو دب  سیبر رئ عالوه

 پروژه  ری/ مد  ی طراح  مشاور •
 د یتول  ریمد •
 یمیش مهندس •
 یو نگهدار   ریتعم  ریمد •
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 برق  مهندس •
 ابزار  مهندس •
 ت ی فیکنترل ک مهندس •

 

 

 ست؟ یچ HAZID کی تکن یر یبکارگ یای مزا 6#

استفاده از   ی ایکه مزا دیایب شی سوال پ نیشما ا یممکن است برا  حال
 ست؟ یچ HAZID روش

خطر  یی و شناسا سکیر ی ابیمحاسبه و ارز یبرا دیدان ی طور که م  همان
شما به  یبرا دیهز  کیتکن بکاربردن هست اما یادیز ی محاسبات یروش ها

 :را به همراه دارد ری ز یایمزا  HSE متخصص کیعنوان 

 .کرد دیخواه یی را شناسا ی ذات   ی منی ا یها فرصت .1
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کرده و   یی را شناسا ی انفجار، انتشار سم ،یآتش سوز  یوهایسنار .2
 .دیینما ی از آن اقدام م یر یجلوگ یراب

به آن ها الزم است،   ی دگیرس یکه برا یا ژهیو یآماده ساز  هرگونه .3
 .شود یز یتواند از قبل برنامه ر  ی م

 هیتواند در مراحل اول ی م ازیخاص در صورت ن ندیاصالح فرآ  هرگونه .4
 .شود جادیا

آماده   یراه انداز  یکند تا برا ی آماده م  نانیرا با اطم می و ت  ستمیس .5
 .کند ی م  یر یبزرگ جلوگ یها  ی شگفت از .شوند

توان در ابتدا  ی را م  زات ی از تجه کی مربوط به کارکرد هر  خطرات  .6
و کنترل بهتر در  ندیبهتر فرآ یبه نقشه بردار  منجر ثبت نام کرد که

 .شود یم ISO یها  هیدییگرفتن تأ  یبرا ندهیآ
خطرات مهم  ی ابیزودهنگام و ارز یی شناسا HAZID تی مز  نیتر  مهم .7

 یرا برا ی اساس اطالعات  است که ی طیمح ستیو ز  ی من یا ،یبهداشت
 کند.  ی توسعه پروژه فراهم م  مات یتصم


