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 (BOW-TIE)ارزیابی ریسک به روش پاپیونی 

 1فرهاد فراهی
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 چکیده

وي سكحادثه نيروگاه اتمی فوکوشيما در ژاپن، ته از جمله شگذ دهه هايحوادث بسيار شديد پيامد هاي تلخ 

 وادثح چند نمونه و چندين و يا فا جعه اخير زيست محيطی در خليج مكزيك دردرياي شمال و نفتی پايپرآلفا

اختارهاي با استقرار س چراکه  بی پاسخ بماند اذهاناين سوال اساسی در  تا همواره جوابشده  سبب مشابه

مد چنين حوادثی با پيا اماکن بعضادر اين بسيار قوي محيط زيست  بهداشت و ،سيستم هاي مديريت ايمنی

نترل ک پيش بينی، خطرات راانواع نبايد استقرار چنين سيستمهايی آيا  .می آيدغير قابل جبران بوجود هاي 

ضمن آشنايی با روش بصورت توصيفی . اين مقاله سعی دارد را کاهش دهدو به طبع آن حوادث مربوطه 

ی، ، پيش بينيند هاي بازرسیآبهبود فرپاپيونی مزيت ها ي آن را در بهينه سازي مديريت ريسك از طريق 

ارتباط بين سيستم هاي سخت از طريق نشان دهد. اين مدل توانسته را رضايت مندي نيروي کار  آگاهی و

پيامد هاي ناشی از بروز  ارتباط ميان خطرات وراري برقاز يك سوء و  و موازنات مورد نيازنرم افزاري  ،افزاري

پيامد هاي زنجيره اي ناشی  آنها را بواسطه موانع مورد نياز و وسايل جبرانی بمنظور جلوگيري از بروز حوادث و

. ندنمايان کداشت و محيط زيست بخوبی به ،ل آنها را در سيستم مديريت ايمنیاز آنها را برقرار و نحوه کنتر

 وظايف و ها فعاليت چگونگی نمايش و آگاهی رسانی ترلی،نک اقدامات با رسان آسيب بالقوة عوامل تحليل در

 نمايش قابليت روش اين جهت اکثر افراد در رده هاي پايين هرم مديريتی مشكل و دشوار است اما انی بحر
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با هر سطح  ،ريسك مديريت از گرافيكی تصويرسازي ترين روشن و دارد را موجود هاي مؤلفه تمامی ارتباط

دراين ميان آگاهی افراد در سطوح مختلف از نقش موثر آنها . به نمايش می گذاردرا  مختلف افراد جهتآگاهی 

 عملكرد سيستم هاي مديريت در کنترل خطرات و پيامد هاي ناشی آنها بيشترين تاثير را در بهبود ساختار و

 محيط زيست خواهد گذاشت. بهداشت و ايمنی،

 :کلمات کلیدي

 HSE Management System, Risk Management٫ Risk Assessment٫    Bow- tie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 فهرست

 4.................................................................................................................................................مقدمه

 BOW TIE....................................................................................................8آشنایی با روش

 BOW TIE..............................................................................................................01مراحل تدوين دياگرام 

 Active Bow Tie....................................................................................................................00 افزار نرم

 BOW-TIE..................................01روش پاپيونی از استفاده با زيستی محيط ريسك مراحل مديريت

 Bow Tie.....................................................................................................................04نكاتی در مورد روش 

 BOW TIE..................................................................................................................................01فوايد روش 

 15................................در يك خودرو.................................... BOW-TIEنمونه استفاده از روش ارزيابی 

ا ب خطوط لولة انتقال نفت و فرآوردهاي نفتیدر  BOW-TIEنمونه استفاده از روش ارزيابی 

 Active Bow Tie..................................................................................................16استفاده از نرم افزار

 01............................................منابع........................................................................................................................

 

 

 



4 
 

 مقدمه

 با ها آن زياد هاي شباهت مبين يافتگی، توسعه ميزان از نظر صرف مختلف کشورهاي در بزرگ حوادث مقايسة

 در نبودن آماده انسانی، خطاهاي تأسيسات، بودن ايمن به اندازه بيش از اعتماد نظير عواملی . است يكديگر

 در 2HSEاصول موازين نكردن رعايت يافته کمتر توسعه کشورهاي در وطراحی  در اشكاالت، بحرانی شرايط

 صنايع در باال شدة ياد عوامل همة  .اند محيطی بوده زيست و انسانی فجايع بروز عمدة داليل از فنّاوري انتقال

 محيط بستر در رفاه، و توسعه براي انسان تالش  .اند شده بزرگی حوادث بروز سبب که دارند نيز وجود ما کشور

 تناسب گرو در ها فعاليت گونه اين و پايداري دهی بهره و شود می انجام آن هاي نهاده از گيري با بهره و زيست

 ها طرح است.  اقتصادي و طبيعی، اجتماعی هاي محيط بر حاکم هاي محدوديت و اصول با ها سويی آن هم و

 می ريزي برنامه ها انسان زيست کيفيت ارتقاي و بهسازي هدف با سعه تو هاي و برنامه عمرانی هاي پروژه و

 و مجريان ريزان، برنامه توجهی بی سبب به که شده ديده موارد در بسياري اما . آيند می در اجرا به و شوند

 کنندة تخريب عامل به دارند، زيست محيط با برنامه ها اين اي که پيچيده ارتباطات علت به و گيرندگان تصميم

 ايران جمله از کشورها همة در را قبيل اين از هايی مثال  .اند بدل شده انسانی توسعة راه سر بر مانعی و محيط

 (.1384 فردوسی، برشمرد) توان می

 پرخطر صنايع جزو آن همواره عمليات و خطرناك مواد ماهيت به توجه با ينديآفر صنايع مختلف، ميان صنايع در

 فرآو از بااليی حجم انتقال علتصنعت نفت و صنايع وابسته به آن در کشور ما به  بين اين در .شوند محسوب می

 بسزايی اهميت از اند محيطی زيست و بهداشتی ايمنی، خطرهاي از بااليی ريسك داراي که نفتی هاي رده

 (.0181محمدفام،) برخوردارند

  ISO نظير مديريتی هاي سيستم قالب در ويژه به کنترل خطرها نوين رويكردهاي شده د يا مطالب به توجه با
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HSE-MS ،OHSAS 18000 ، 14000 کنند می تأکيد ها آن دادن رخ از قبل حوادث، از پيشگيري بر ... و.  

 با زيست، محيط و بهداشت ايمنی، مديريت سيستم اصلی عناصر از يكی منزلة به موضوع اين به مثال، براي

 (.1389 محمدفام،)است  شده تأکيد ريسك و مديريت ارزيابی عنوان

 درمان ارزيابی، آناليز، شناسايی، براي ها شيوه و ها رويه ها، سياست سيستماتيك کاربرد منزلة به ريسك مديريت

 سازماندهی، ريزي، برنامه پروژة ريسك مديريت از هدف (.keey, 2003)است شده تعريف ها ريسك و پايش

 حداقل به تهديدها آثار و بيشينه ها فرصت آثار که اي گونه به است، پروژه يندهايآفر و ها فعاليت وکنترل هدايت

 نفت، صنايع در ويژه به بزرگ، صنايع و ها سازمان درHSE مديريت هاي سيستم استقرار (.1388 آريش،) برسد

 . است افزايش حال در جهان و ايران در شده تدوين راهنماي اساس بر پتروشيمی و گاز

 است اي مقاله عنوان گاز و نفت صنعت هاي پروژه توليد تا ساخت فازهايHSE ريسك ارزيابی و خطرها بررسی

 مراحل ريسك ارزيابی است شده سعی مقاله اين در . کردند منتشر 0188سال در همكارانش و عباسپور که

 (.0188همكاران، و عباسپور) شود بررسیHSE سيستم تدوين و گاز و نفت صنعت هاي پروژه اجرايی مختلف

 پاپيونی روش به سيرجان -بندرعباس نفتی هاي فرآورده انتقال لولة خط زيستی محيط ريسك مديريت

(Bow_Tie) هدف با مطالعه اين(انجام داده اند. 0110)قارون و جوزي، 0110عنوان مقاله اي است که در سال 

 273 تقريبی طول به سيرجان- بندرعباس نفتی هاي فرآورده لة لو خط زيستی محيط ريسك مديريت و ارزيابی

 . هارزيابی شد گذاري شاخص سيستم روش با زيستی محيط ريسك ابتدا منظور بدين . رسيد انجام به کيلومتر

 امتياز تعيين و آثار و کل مخاطرات شاخص دو تحليل طريق از ريسك ارزيابی و مخاطرات شناسايی راستا اين در

 م نر از استفاده با ريسك امتياز سپس، .هپذيرفت صورت گذاري شاخص روش نسبی ريسك مدل اساس بر ريسك

 در (22/1-44/1( و کم )44/1-22/1)متوسط ، 08 /0-0/26)) زياد ريسك سطح سه در Arc GIS 9.3 افزار

 (Bow_Tie)پاپيونی روش از زيستی محيط ريسك مديريت منظور به ه وشد بندي ه پهن لوله خط مسير طول

 ريسك پتانسيل واجد لوله خط مسير از درصد 7 که است آن از حاکی مطالعه اين نتايج  .ه استشد گرفته بهره

 پتانسيل )طراحی هاي ويژگی نيز ريسك بروز در عوامل مؤثرترين ( است.22/1تا18/1)بازه امتياز ريسك  زياد



6 
 

 شده شناسايی هاي ريسك کنترل و کاهش براي .شد شناخته ثالث عوامل تخريب پتانسيل و (خاك جايی جابه

 شده د پيشنها کنترلی و پيشگيرانه اقدامات جمله از .هشد ارائه پاپيونی مدل قالب در مديريتی راهكارهاي نيز

 نگهدارنده، تجهيزات از استفاده ها، تماس به نسبت مناسب العمل عكس دهنده، هشدار سيستم ايجاد به توان می

 آسيب مناطق بازسازي و احيا و سريع رسانی ع اطال لوله، داخل هاي ه فرآورد تخلية لوله، داخل جريان سريع قطع

 .کرد اشاره ديده

 سامانة کمك به مراتبی سلسله تحليل فرايند از استفاده با عسلويه منطقة صنعتی هاي سايت ريسك ارزيابی

 اين در . اند داده انجام (همكارانش و جعفري )1388 سال در که است پژوهشی عنوان جغرافيايی اطالعات

 وش ر از استفاده و منطقه هاي کاربري از تعدادي در عمده خطرهاي شناسايی با که است شده سعی پژوهش

 که کلی ريسك سپس، . شود انجام ريسك بندي رتبه مناسب، هاي بازه تعيين و کمی نيمة ريسك محاسبة

 می تعيين ريسك، عدد در ريسك هر نسبی وزن دادن اثر با است کاربري هر در مخاطرات تمامی انباشت حاصل

 ارزيابی عنوان با نيز ديگري مطالعة(. 0188 همكاران، و جعفري )کند می سازي شبيه را آن GIS افزار نرم و شود

 با آن در که شده انجام 2009 سال در پتروشيمی خوراك و فرآورده انتقال لولة خط جامع ريسك مديريت و

 امكان الگوريتم اين  .است شده داده توسعه الگوريتم يك احتماالتی و گذاري شاخص هاي مدل از استفاده

 Jabbari).)است کرده فراهم را گذشته حوادث اطالعات کارگيري به و لوله خط شكست علل بيشترين شناسايی

Gharabagh, et al., 2009 ""روش معرفی به ريسك مديريت هاي تكنيك عنوان با اي مقاله درکارل دانکلی 

 که روشی منزلة به پاپيونی وش ر از مقاله اين در . است پرداخته آن از استفاده مزاياي و (Bow_Tie)پاپيونی

 روش (.Dunckley،(2008است شده برده نام داراست، تواماً صورت به را کيفی و کمی اطالعات تلفيق قابليت

 که شده معرفی ريسك مديريت براي سودمند ابزاري مثابة به" کاکشات "شدة ارائه مقالة در همچنين پاپيونی

 پايانة يك ريسك مديريت در را پاپيونی دياگرام مؤلف .کند می فراهم ازخطرات آگاهی براي مفيد آموزشی ابزار

  Cockshott, 2005).)   است برده کار به ايسلند در جديد شيميايی مواد دريايی
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 نيمة ارزيابی در پاپيونی رويكرد کاربرد خصوص در خود مقالة در نيز "ا سيلو کريستينا و "" جاسينتو سلست"

 پاپيونی دياگرام تكنيك پاية بر اوليه کيفی آناليز تحقيق اين در .اند کرده بحث شغلی حوادث هاي ريسك کمی

 کشتی کارخانة محيط در آن آزمايش و بردن کار به با را پيشنهادي روش سودمندي و کارايی مؤلفان . است بوده

 Jacinto, 2010).)اند کرده بررسی پرتغال در بزرگ سازي

 مديريت کليدي اصول و ها سيستم است، رسيده انجام به انگلستان در که نيز همكارانش  و مختاري تحقيق در

 ساحلی، هاي پايانه و دريايی بنادر ريسك مديريت چارچوب در ريسك ارزيابی و شناسايی براي و بررسی ريسك

 ( ( Mokhtari, et.al., 2010 است شده پيشنهاد و آزمايش پاپيونی روش پاية بر ريسك آناليز

 مطالعة هاي روش . کرد استفاده توان می کمی و کمی نيمه کيفی، هاي روش از ريسك آناليز براي کلی طور به

 جمله از (What If)؟ اگر شود، می چه و ، (PHA)خطر مقدماتی تحليل ،(HAZOP)خطرها  و عمليات

 براي ها روش از يك هر(Dziubinski, et al., 2006).روند می شمار به ريسك آناليز در شده استفاده ابزارهاي

 ورودي بودن متفاوت ها روش اين تمايز وجه بارزترين. دارند متفاوتی خصوصيات فرايندي، صنايع در ريسك آناليز

  ,.Tixier, et al).2002)است روش کارگيري به از حاصل متفاوت هاي ي خروج مقابل در و ها

 عوامل تمام بين ارتباط آن طی که است گرافيكی هاي روش مؤثرترين از نيز پاپيونی تكنيك با ريسك مديريت

 رسان آسيب بالقوة عوامل تحليل در ها مؤلفه تمامی ارتباط همچنين . شود می داده نشان خطر فرايند با مرتبط

 Trbojevic, 2008).)شود می کامل بررسی طور به بحرانی وظايف و ها فعاليت کنترلی، اقدامات با
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 BOW-TIEآشنایی با روش

 

 

 

 

 

از روشهاي مفيد در حوزه مديريت ريسك می باشد که ايده اوليه آن در دانشگاه کوئينزلند استراليا و توسط يكی 

ارائه شده است و بدون ترديد شرکت چند مليتی رويال داچ شل اولين شرکتی است که به  0111هازن در سال 

از آن اين روش در سراسر جهان بطور خود استقرار داده است و پس  ل اين متد را در تمامی ساختارهايطور کام

گسترده پيشرفت نموده است با توجه به سوابق و تجارب مطروحه،نشان می دهد که از اين روش می توان در 

 مديريت تمامی ريسكها و براي تمامی خطرات استفاده کرد.

طرات، پيامدهاي حاصل از يا گره پاپيونی درك واقعی تري از ارتباط ميان عوامل موثر در بروز خ  bow tieروش 

 آن و موانعی که ميتواند در هر مرحله مانع از بروز حادثه شود را ايجاد کند.
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در اين متد با ايجاد دياگرام پاپيونی براي يك فرآيند خاص مستندسازي الزم صورت می گيرد. بر اين اساس هدف 

محيطی می باشد در نتيجه اولين قدم شناسايی خطرات می  و زيست یبهداشت نهايی کنترل مخاطرات ايمنی،

 باشد.

 الزم به ذکر است اين فرآيند بايد به صورت مداوم صورت پذيرد.

ين اقدام ارزيابی ريسك و تصميم در رابطه با اقدامات الزم جهت کنترل خطرات می باشد. تفاوت عمده اين مدو

د که می بايست به اين پرسش پاسخ دهيم که در صورت وقوع روش با روشهاي ديگر از اين مرحله صورت می گير

می داند و آگاه می شود که حادثه چه پيامدهايی به همراه خواهد داشت و چگونه می توان اين پيامدها را کنترل 

نمود که از بروز خسارات  و ضررهاي بيشتر جلوگيري نمود. نكته جالب در اين روش در اين مرحله است که به 

ئم اين سئوال مطرح است  که چه بايد انجام دهيم تا از بروز حوادث و پيامدهاي ناشی از آن جلوگيري طور دا

 نمائيم.

نكته جالب ديگر اين است که با ترسيم دياگرام پاپيونی براي يك فرآيند خاص ، تمامی افراد مشغول به کار در 

يف خود در رابطه با يك خطر مشخص و نحوه وقوع محل و به خصوص افراد درگير با فرآيند مربوطه، کامال به وظا

حادثه و پيامدهاي ناشی از آن را به خوبی می دانند و مسئوليتهايی که برعهده دارند و می بايست انجام دهند را 

طه با تدابير الزم در راببايد طراح فرآيند ميداند که چگونه  به خوبی می دانند. به اين نحو که در يك فرآيند خاص

وظايفشان را می دانند که چگونه می بايست  اجرا،  طر در طراحی لحاظ شود و پس از آن افراد مسئوليك خ

 تعمير و نگهداري را به انجام رسانند.

زمانی که خطرات مورد شناسايی قرار گرفتند از روش دياگرام پاپيونی می توانيم براي ارزيابی بهتر خطر با استفاده 

براي نشان دادن کنترل موثر خطرات استفاده کنيم به طور معمول از دياگرامهاي  از يك چارچوب مشخص  و حتی

 بسط يافته اين روش استفاده می شود .
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 BOW-TIEمراحل تدوین دیاگرام 
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 Active Bow Tie افزار نرم

 تنها نه که است شده ايجاد کيفی تحليل و تجزيه و ريسك شناسايی براي جذاب ابزاري مثابة به پاپيونی نمودار

 موانع ميان تمايز بلكه کشد، می تصوير به را (مهم اصلی رويداد) حوادث و مخاطرات ميان احتمالی مسيرهاي

 است ايمنی اقدامات بخشی اولويت به کمك آن دوم ويژگی . کند می آشكار وضوح به را اثر کاهندة و پيشگيرانه

 به نمودار در وضوح به حادثه يك پيامدهاي و علل تمام . دارد گيري تصميم از حمايت براي بسياري ارزش که

 در (موانع و) ايمنی هاي سيستم تأثير دادن نشان براي رسد می نظر به اين بر عالوه .شود می کشيده تصوير

 .است مفيد بسيار حادثه سناريوهاي توالی

 دست به ( اطمينان سطح و کارايی پاسخ، زمان مثال براي) موانع عملكرد از ارزيابی يك توان می روش اين با
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 شده طراحی بد يا رفته دست از موانع شناسايی به که است اين موانع آناليز مفيد و مهم هاي ويژگی از  .آورد

 (.Jacinto, 2010 )است مديريت در کليدي مسئلة که کند می کمك

 ريسك مديريت انجام در ريسك، مديريت مطالعات در پاپيونی روش از استفاده مزاياي و ها قابليت به توجه با

 Active Bow افزار نرم از نيز پاپيونی نمودار ايجاد براي و پاپيونی روش از پروژه ها می توان زيستی محيط

Tieکرد استفاده. 

 

 

 

 



13 
 

 BOW-TIEروش پاپیونی از استفاده با زیستی محیط ریسک مراحل مدیریت

 در اول مرحلة . گيرد می شكل مرحله چندين طی پاپيونی روش از استفاده با زيستی محيط ريسك مديريت

 شرايط فيزيكی، وضعيت از است عبارت خطر  .ايم مواجه آن با که است خطري شناسايی و تعيين روش اين

 افراد، مرگ يا جراحت بيماري، قبيل از هايی آسيب موجب توانند می بالقوه طور به که مواد هاي ويژگی يا

 . شوند اعتبار رفتن دست از و کار و کسب در وقفه زيستی، محيط خسارات گذاري، سرمايه و اموال به خسارت

 

 :از اند عبارت ترتيب به روش اين بعدي مراحل 

 شود؛ می منجر ريسك بروز به که رويدادي تعيين -

 بالقوه صورت به که هايی فعاليت و عوامل شناسايی -

 دارند؛ را اثر تحت محيط براي تهديد ايجاد توان

 اصلی؛ رويداد وقوع از ناشی احتمالی پيامدهاي شناسايی -

 عوامل از يك هر اثر از ناشی ريسك بروز احتمال کاهش و پيشگيري در مؤثر عوامل شناسايی و بررسی -

 کننده؛ تهديد

 نشت؛ وقوع از حاصل پيامدهاي شدت کاهش و کنترل براي بخش اثر راهكارهاي ارائة -

 از يك هر براي شده گرفته نظر در (موانع) هاي کنترل بخشی اثر رفتن دست از در مؤثر عوامل شناسايی -

  نشت از حاصل پيامدهاي و کننده تهديد عوامل

 .موانع شكست عوامل کنترل براي الزم راهكارهاي و اقدامات تعيين -

 

با استفاده از روشهاي متداول  در مرحله اول ميبايست به شناسايی تمامی خطرات پرداخت، که اين کار را می توان

 از قبيل روشهاي ذيل انجام داد:
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 HAZID 

 CHECKLISTS 

 INCIDENTS 

 EXPERIENCE 

 Job Hazard Analysis 

 

 Bow Tieنکاتی در مورد روش 

 اين روش بايد به صورت تيمی انجام پذيرد 

  اين روش تلفيقی از چند متد مثلETA  ،FTA می باشد 

 دارد و هم ماهيت واکنشی اين روش هم ماهيت پيشگيرانه 

 با توجه به زمان بر بودن اين متد ميتوان در مراحل انجام به ريسك هاي سطح باال پرداخت 

 در مرحله شناسايی خطرات ميتوان از هر روش موجود مناسبی استفاده نمود 

 Treat ها عواملی هستند که موجب بالقوه شدن خطرها از حالت بالفعل می گردند 

 رلها الويت ها به صورت ذيل می باشند:در انتخاب کنت 

 0-حذف تهديدات 

 2-جايگزينی/کاهش پيامدها 

 1-کنترلهاي مهندسی 

 4-کنترلهاي مديريتی 

 .در انتخاب عواقب بيشتر به حداکثر پيامدهاي منطقی که ميتوانند به وقوع پيوندد، می پردازد 
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 BOW-TIEفواید روش 

 تمامی فرآيندها را کاور می کند 

  قابل اجراء می باشدساده و 

 هزينه انجام خيلی کم می باشد 

 براي همگان قابل فهم می باشد 

 خروجی آن به صورت دياگرام و قابل نصب در فضاهاي اداري می باشد 

  عالوه بر ريسك هايHSE به ريسكهاي اعتباري سازمان هم می پردازد 

 و غيره 

 

 

 :خودرودر یک  BOW-TIEنمونه استفاده از روش ارزیابی 
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فرآوردهای  انتقال نفت و لولة خطوطدر  BOW-TIEنمونه استفاده از روش ارزیابی 

 :Active Bow Tieبا استفاده از نرم افزار نفتی
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