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 :عنوان

   حریقتوسعه روشهای آنالیز خطر در ارزیابی ریسک

 
 :نویسندگان

 3احمد نیک پی,2علیرضا کوهپایی,1ههاشم ستار 
 : مقدمه 

  از قرن هجدهم میالدی و همزمان با انقالب صنعتی، مشکالت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در 
بحـث حریـق یکـی از    . ردیـد ونقل بطور جدی گریبـانگیر جوامـع بشـری گ           خدمات، صنعت و حمل   

ترین مواردی است که در هـر سـه مقولـۀ ایمنـی، بهداشـت و محـیط زیسـت                      مهمترین و محوری  
 بـا توسـعۀ صـنایع،    .ای برخوردار است  با آن از اهمیت ویژهمقابله تأثیرگذار است و پیشگیری و 

احتمـال بسـیار    تنوع مواد شیمیایی اولیه و تنوع محصوالت بسیار باال رفته است کـه ایـن تنـوع،                  
ونقـل ایـن      زیادی را از لحاظ ایجاد گسترش حریق در مبـادی تولیـد، انبارهـا و در جریـان حمـل                   

 . آورد محصوالت فراهم می
از اواسط قرن نوزدهم علم حفاظت در برابر حریق با هدف پیشگیری از وقوع و محدود سـاختن                  

 شاهد  بشر جنگ جهانی دوم،   پس از پایان  . خسارتهای ناشی از حریق پا به عرصه وجود گذاشت        
. های اجرایی مربوط به حریق بـود        نامه   آیین ،پیشرفتهای چشمگیری در زمینۀ تدوین استانداردها     

این روشها در ابتدا بیشتر پس از وقوع حوادث و به منظـور پیشـگیری از وقـوع حـوادث مشـابه               
قهای بزرگ برای اولین دهد که اکثر حری گرفت در حالی که مطالعات نشان می مورد توجه قرار می

بینی حریقهای محتمل و کوشش در راستای کاهش احتمال وقـوع             از این رو پیش   . دهند  بار رخ می  
 .  اهمیت بسزایی دارد،حوادث و نیز کاستن از شدت پیامدهای احتمالی

                                                           
 وزارت دفاع - مدير پيشگريی و کنترل انستيتو اميين هبداشت و حميط زيست- 1
 دانشجوی دکتری هبداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی هتران- 2
 قزوينت علمی دانشگاه علوم پزشکی ياعضو ه - 3
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از . بینی و پیشـگیری هسـتند       سوزیها قابل پیش     درصد آتش  80 تا   75دهد که قریب      آمار نشان می  
 شناسایی خطرات موجود و بکـارگیری  ازطریق بکارگیری روشهای مناسب ارزیابی ریسک  اینرو

اقدامات فنی و مدیریتی الزم جهت کنترل و یا به حداقل رساندن احتمال وقـوع حـوادث و کـاهش                    
 . تواند خسارتهای مختلف ناشی از حریق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد اثرات آنها می

 : احتمال خطرمدیریت و ارزیابی 
تـوان     شده اسـت، مـی      احتمال خطر    بر مبنای تعاریف مختلفی که برای       : تعاریف و مفاهیم اولیه   

 در بردارندۀ پنج جزء است که شـامل خطـر ذاتـی، واقعـۀ نـامطلوب، پیامـد                   احتمال خطر گفت که   
  . واستنباط یا برداشت موارد فوق می باشد)عدم اطمینان(عیت قطنامطلوب، عدم 

 را در واقـع اسـتفادۀ اصـولی از اطالعـات             احتمال خطـر   توان تحلیل   الذکر می   ء فوق اجزاای  بر مبن 
 . موجود به منظور شناسایی خطر و تخمین ریسک متوجه افراد و محیط زیست تعریف کرد

بندی فعالیتهای کاری و تجزیه و تحلیل خطـرات در آن              شناسایی خطر شامل طبقه     تعریف در این 
بـر ایـن مبنـا      .  و پیامد یک حادثه اسـت      تواتر در بردارندۀ    احتمال خطر  تخمین   شود و   فعالیتها می 
 تحلیـل   تحلیل پیامد در واقـع      .  دارد 5 و تحلیل تواتر   4 نیاز به تحلیل پیامد    احتمال خطری تخمین هر   

نـد و تحلیـل تـواتر       نک  های خود وارد مـی      خسارتی است که رویدادهای خطرناک به دریافت کننده       
 . وع وقایع خطرناک استدرک احتمالی وق

 ، 6روشهای مختلف تحلیل تواتر شامل تحلیل رویدادهای تـاریخی، تجزیـه و تحلیـل درخـت خطـا      
 9 وتجزیـه و تحلیـل وقـایع خـارجی         8، تجزیه وتحلیل قابلیت انسـانی     7تجزیه و تحلیل درخت واقعه    

 . است
در فرآیند ارزشـیابی    باید آن را     احتمال خطر     یک 11ا قابلیت تحمل  ی و   10هت درک قابلیت پذیرش   ج

 باشد، ریسکهای مختلف  گیری می در این فرآیند، که فرآیند تصمیم. بررسی کرداحتمال خطر 

                                                           
6 - Consequence Analysis                                                                                                         
5 - Frequency Analysis                                                           
6 - Fault Tree Analysis 
7 - Event Tree Analysis 
10- Human Reliability Analysis                             
11- External Event Analysis 
10 - Acceptability  
11 - Tolerability 
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هش و یـا    شوند تا در مورد پذیرش، کـا         می  بندی  براساس شاخصها و معیارهای مشخص اولویت     

 .گیری شود رد آنها تصمیم
جـع مختلـف ارائـه شـده اسـت کـه            بندی مختلف برای روشهای ارزیابی ریسک در مرا         چند دسته 

 : شامل 
 13 و استقرائی12بندی روشهای ارزیابی ریسک به صورت قیاسی تقسیم) الف
 . باشد کمی و کمی مینیمه  ,یبندی روشهای ارزیابی ریسک به تفکیکهای کیف تقسیم) ب

  واقعـه شـوند    تواننـد باعـث ایـن        شده و عللی که مـی      در روش قیاسی، واقعۀ نهایی در نظر گرفته       
در روش استقرائی . ند که شامل تجزیه و تحلیل درخت واقعه و درخت خطا است            شو جستجو می 

شکست یک جزء در نظر گرفته شده و در تحلیلهای بعدی وقایعی که در نتیجۀ شکست مذکور رخ 
شـود   مـی  ، تجزیه و تحلیل چـه 14شود که شامل روش تحلیل مقدماتی خطر دهند، شناسایی می  می
 17 و شبیه سازی خطا برای سیسـتمهای کنترلـی         16یل حاالت شکست و آثار آن     تجزیه و تحل  15راگ

 . میشود
روشـهای غیرکمـی شـامل      . تکنیکهای کیفی شامل تکنیکهایی جهت شناسایی اولیـه خطـر هسـتند           

روشهای شاخص دهی و ماتریسی بـوده و روشـهای کمـی شـامل مدلسـازی تـواتر و پیامـد و                      
 . باشند تکنیکهای تخمین ریسک می

ینـد  ادر کنترل ریسک، براساس فر    . رسد  ز مرحله ارزیابی ریسک، نوبت به کنترل ریسک می        پس ا 
شخص و یا نگـه داشـتن ریسـکها در سـطوح خـاص              مشخصی برای کاهش ریسکها به سطوح       م

 . شود گیری و اقدام می تصمیم
 
 

                                                           
12-Deductive    
13-Inductive  
14-preliminary Hazard Analysis 
15 - What- If .analysis 
18- Failure Mode Effect Analysis 
17- Fault Simulation for Control Systems  
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ال شوند شامل حذف ریسک، کاهش ریسک، انتق       راههایی که جهت کنترل ریسک در نظر گرفته می        

 . ریسک و پذیرش و نگهداری ریسک است
فرآیند ارزیابی ریسک و کنترل آن به صورت کاربردی و سیسـتماتیک در واقـع همـان مـدیریت                   

در فرآیند مدیریت ریسک ممکن اسـت کـه همـواره ریسـکهایی پـس از اعمـال ایـن                    . است ریسک
ریسکهای کنتـرل شـده و   مجموعۀ  . شود  مدیریت باقی بمانند که به آن ریسک باقی مانده گفته می          

های کنترلـی و      یا باقی مانده باید مورد پایش قرار گیرند و بعالوه الزم است که اثر بخشی برنامه               
مدیریت ریسک در مورد آنها بررسی شده و تحت نظارت قرار گیرند در واقع یک مدیریت ریسک   

 .ه است فرآیند مدیریت ریسک نشان داده شد1-شکلدر. پویا دارای پایش ریسک است
 : ارزیابی ریسک حریق 

  ارزیابی ریسک حریق، فرآیندی سیستماتیک جهت ارزیابی مخاطرات حریق بالقوه محیط کـار و           
 . توانند برای افراد ودارائی ها ایجاد کنند تخمین ریسکی است که این خطرات می

 . عمده دالیل ارزیابی ریسک حریق در محیط کار شامل موارد زیر می شود
 مودن یک محیط کار ایمن و عاری از ریسک به عنوان یک وظیفۀ اخالقی فراهم ن -1
در نظر گرفتن مباحث اقتصادی در حریق و توجه به این مسـئله کـه عـدم وجـود یـک              -2

هـای سـنگین بـر هـر          برنامه نظام مند پیشگیری و کنتـرل حریـق باعـث تحمـل هزینـه              
 . گردد فرآیندی می

 سیستمهای مدیریت 1-3-4این الزام را در بند توان  رعایت بحث الزامات قانونی که می -3
 .  مالحظه نمود(OHSAS 18001)ای  ایمنی و بهداشت حرفه
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 فرآیند مدیریت ریسک) 1(شکل             

 
 : مراحل ارزیابی ریسک حریق

د ولی به طـور اساسـی و        ان   مراجع مختلف مراحل متعددی را عنوان کرده       , جهت ارزیابی ریسک    
 مرحله در یک ارزیابی ریسک حریق باید بررسـی شـده و انجـام پـذیرد کـه شـامل                     پنچمشترک،  

 :موارد ذیل است
  شناسایی خطرات حریق -

آوريمجع
اداد

شناسايي
خط

آناليز خطر
 نس تعيني فرآا-

 حماسبه ريسك 
  تعيني پيامد -

ارزشيابي
ك

آنرتل ريسك

پايش ريسك

توسعة 
ا ا
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 عرض ریسک مشناسایی افراد در -
  ارزیابی ریسک و وضعیت پیشگیری و کنترل موجود -
 های ارزیابی ریسک حریق   ثبت یافته-
  و تجدید نظر  بازنگری-

 : شناسایی خطرات حریق
سـوزی را در عناصـر مثلـث حریـق            با توجه به مفهوم خطرو اجزاء مثلث حریق بایدخطرات آتش         

شناسـایی   به این ترتیب شناسایی خطرات حریق شـامل شناسـایی منـابع اکسـیژن،           . جستجو کرد 
ایی اعمال نـاایمن و     همچنین شناس . منابع سوخت و شناسایی منابع حرارت اشتعال یا جرقه است         

 .  انجام شودنیز باید با دید حریق نا ایمن    شرایط
 : ک حریق سشناسایی افراد در معرض ری

اولویت اصلی در ارتباط با احتیاطات حریق، حصول اطمینان از امکان فرار ایمن افراد در صورت         
لقوه درگیـر در حریـق      مهمترین مواردی که باید در ارزیابی ریسک افراد با        . باشد  وقوع حریق می  

باید مدنظر قرار گیرند شامل سرعت احتمالی رشد و گسترش حریق و حـرارت و دود همـراه بـا                    
 تعداد افرادی که در منطقه حضور دارند، نحوۀ اطالع افراد از وقوع حریق و نحوۀ فرار افـراد                   ,آن

 . است
ای مختلـف ارزیـابی    ارزیابی ریسکها و وضعیت پیشگیری و کنترل موجود، بر مبنـای روشـه   در

 . توان از اکثریت این روشها با رویکرد ارزیابی ریسک حریق بهره جست ریسک می
توان از روش ذیل بهره جسـت ایـن روش بـه نـام بـرآورد کننـدۀ                    جهت برآورد سطح ریسک می    

 . باشد  می1سادۀ سطح ریسک
 
 
 
 

                                                           
1- Simple Risk – level estimator  
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 برآورد کنندۀ سادۀ سطح ریسک ) 1(جدول شماره 

 
احتمال وقوع

 شدت
 بسیار محتمل محتمل یر محتملغ

 3 2 1 جزئی
 6 4 2 عمده
 9 6 3 شدید

 
تــوان راهنماییهــایی را جهــت   مــیدوبــر مبنــای جــدول فــوق و بــا مراجعــه بــه جــدول شــماره  

 . گیری درخصوص وضعیت ریسک اتخاذ کرد تصمیم
 گیری ریسک  برنامه تصمیم) 2(جدول شماره 

 نیعملکرد و مقیاس زما ریسک) درجه(میزان 

کنترلهـای  . سطح فعلی ریسک قابل قبول می باشد و نیاز به اقدام اضافی وجود ندارد              1
 . موجود باید در شرایط فعلی باقی بماند

تـر    اگرچه سطح فعلی ریسک قابل قبول است اما جهت کاهش ریسک به سـطح پـایین                2
 . ای در نظر گرفته شود الزم است روش مقرون به صرفه

4-3 
 حد متوسط است و بـرای کـاهش ریسـک بایـد تالشـهایی صـورت                 ریسک حریق در  

گیرد الزم است هزینه اقدامات کنترلی به دقت سنجیده و انتخـاب گـردد تـا بـا بـازدۀ               
 . کنترلهای موجود باید پایش شوند. ای در پی داشته باشد مقرون به صرفه

6 
ابع قابـل تـوجهی     باید من . تا زمانی که ریسک حریق کاهش نیافته نباید کار آغاز شود          

در صورتی که ریسک یک فعالیت در حـال         . برای کاهش ریسک اختصاص داده شود     
برای اطمینان از حفظ کنترلهای موجـود و        . افزایش باشد باید اقدام فوری انجام گیرد      

 . کنترلهای اضافی الزم است که پایش انجام شود

9 
 یا ادامه یابد اگر حتـی بـا         تا زمانیکه ریسک حریق کاهش نیافته کار نباید شروع شده         

پذیر نیست بناچار بایـد کـار را تعطیـل            تخصیص منابع نامحدود کاهش ریسک امکان     
 . نمود
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پس از تعیین میزان ریسک باید به بررسی کنترلهای موجود و کفایت یا عدم کفایت آنها پرداخـت                  

 . و روشهایی را برای کنترل و کاهش ریسک در نظر گرفت
  ارزیابی ریسک حریق های  ثبت یافته-

هـای ارزیـابی     بایـد یافتـه  , نفـر باشـند  5  چنانچه تعداد کارکنان در محل ارزیابی ریسک بیش از          
 . های ارزیابی ریسک دو رویکرد کمی وجود دارد  جهت ثبت یافته.ریسک ثبت شوند

های استفاده از نقشۀ محل کار که روی آن محل مواد قابـل اشـتعال، منـابع حـرارت، مسـیر            ) الف
 شـده    مشـخص  فرار، محل تجهیزات اعالم و اطفاء حریق، منابع اصلی برق، روشنایی اضـطراری            

 . است
  :  لحاظ شده است زیراستفاده از یک فرم ساده که در آن موارد) ب
  تاریخ ارزیابی         -
  خطرات شناسایی شده             -
  افراد یا گروههای در معرض ریسک -
 اند      د و ریسکهایی که به طور مناسب کنترل نشده کنترلهای موجو-
  بیشتری که مورد نیازند های عملیات-

ه ارزیابی  های ارزیابی ریسک بیانگر عملیات بیشتری هستند که جهت تداوم برنام            قسمتی از یافته  
هـای ارزیـابی ریسـک، روشـهای مختلفـی در       الزم است که یافتـه . ریسک حریق باید انجام شوند 

 . ر افراد ذینفع قرار گیرداختیا
 : مرحله بازنگری و تجدید نظر 

تغییرات مؤثر بر میزان ریسک حریق و اقدامات کنترلی انجام شده در محل دیر یا زود در محیط                  
  موارد زیرمی باشدشوند این تغییرات شامل  پدیدار می

  تغییر تعداد کارکنان -
  تغییر در فرآیندهای کاری -
 جدید کار  ابزار و وسایل -
 آالت جدید  دستگاهها، تجهیزات و ماشین-
  ساختمان جدید یا توسعه مکانهای موجود-
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  مواد جدید یا تغییر در انبار فعلی مواد -

توانند منجر به بروز خطـرات جدیـد یـا افـزایش ریسـک شـوند بنـابراین                    هر کدام از این مواد می     
تـوان اطمینـان    بـه ایـن ترتیـب مـی    . اهد داشـت ارزیابی ریسکها نیاز به بازنگری و تجدید نظر خو  

 . حاصل نمود که ارزیابیهای ریسک انجام شده و اقدامات کنترلی همواره به روز هستند
 . ها باید مجدداً صورت گیرند معموالً در موارد ذیل ارزیابی

  هنگام وقوع حریق -
  هنگام وقوع شبه حوادث -
 های زمانی مشخص   در دوره-

  :وان بر منبای ذیل ارزیابیها را انجام دادت در نهایت می
  برنامه زمان بندی ارزیابی احتمال خطر حریق3-جدول

 
 بازرسی مکان

 دو سال یکبارمکانهایی با ریسک پایین      
  ماه یک بار18مکانهایی با ریسک متوسط  
 ماه یکبار12 تا 6مکانهایی با ریسک باال         

 
طور کلی جهت تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی ریسـکهای حریـق بایـد بـه مـواردی همچـون                     ب

فاکتورهای مدیریتی، فاکتور افراد، سیسـتم حفاظـت حریـق و اقـدامات               سایت، ساختار، محتویات،  
 . الزم پس از هر آتش سوزی توجه ویژه کرد

  :توسعۀ روشهای آنالیز خطر در تجزیه و تحلیل خطرات حریق
 ه و تحلیل خطرات حریق با استفاده از چک لیست تجزی

ترین ابزارهای شناسایی خطرات در محیط کار است و برای            چک لیست یکی از مفیدترین و ساده      
. رود  زای بالقوه و همچنـین نقـایص طراحـی بکـار مـی              شناسایی انواع خطرات، موقعیتهای حادثه    

 با جوابهای بلـی یـا خیـر و از طریـق     اساس این روش پاسخگویی به سواالت از پیش تعیین شده    
 چک. شود قدم زدن و مشاهدۀ بصری محیطی است که عملیات یا فرآیند در آن انجام می
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های مورد استفاده در بحث ارزیابی ریسک حریق باید توسط فرد یا افرادی تـدوین شـود                    لیست

اطالعـاتی کـه بـه منظـور تـدوین      که از دانش و تجربۀ کافی در این زمینـه برخوردارنـد و منـابع       
زئیات جهمچنین تناسب الزم بین     . شوند باید از اعتبار کافی برخوردار باشند        سواالت استفاده می  

مطرح شده در چک لیست و پیچیدگی سیستم و عمق مطالعۀ مورد نظر، همخـوانی داشـته باشـد                   
کـاملتر  بیـات عملـی در    چک لیستها باید به طور منظم بازنگری شـوند و بـه روز گردنـد و از تجر                 

  . استفاده شودکردن آنها
  : 1 (PHA)تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر 

بندی  توان در مراحل مختلف طراحی سیستم و عملیات به منظور شناسایی و طبقه    این روش می  از
 در یـک   های ایمنـی در برابـر حریـق،      اولیه خطرات سیستم و نیز ارائه طرحهای عملیاتی و برنامه         

تـوان بـرای      نتـایج حاصـل از ایـن روش را مـی          . جامع ارزیابی ریسک حریق استفاده کرد     برنامۀ  
، تجزیه (HAZOP) 2انجام تجزیه و تحلیلهای بیشتر در تکنیکهایی نظیر مطالعۀ خطر و قابلیت آن      

 دیگـر    و بسـیاری از روشـهای      4 (SSHA) و زیـر سیسـتم       3 (SHA)و تحلیل خطـرات سیسـتم       
 . استفاده کرد
 :  مطرح هستند شامل PHAواالتی که در مهمترین س

 انجام تجزیه و تحلیل ) دامنه(وسعت  •

 فرآیند یا سیستم مورد مطالعه  •

 بررسی مواجهه افراد با فرآیند یا سیستم  •

 وظیفۀ اصلی سیستم  •

 تعیین ورودیها و خروجیها •

 ها ها، رویه وجود دستورالعمل •

 قوانین و استانداردهای عملیاتی جهت انجام کار  •

 د استانداردها و قوانین مناسب در زمینۀ ایمنی حریق وجو •

                                                           
1- Preliminary 
2- Hazard & Operability Study  
3- System Hazard Analysis 
4- sub system Hazard Analysis 
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 منابع اصلی حریق  •

 تعیین سناریوهای حریق  •

 وضعیت کنترلها و حفاظهای مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق  •

 تعیین تدابیر ایمنی الزم  •

 ها  های انجام کار یا بهبود کنترل امکان ارتقاء ایمنی از طریق تغییر رویه •

 اثر بخشی روشهای پیشنهادی بررسی میزان  •
 : استفاده از مدل پنج سطحی حفاظت ریسک  

 با رویکرد ایمنی ماشین آالت بیان شـده         EN1050 و   EN954 -1  این مدل بر اساس استاندارد      
 . است ولی به راحتی قابلیت توسعه و تعمیم به بحث ارزشیابی ریسک حریق را دارد

954-1 EN       1-2-3 پنج سطح حفاظت شامل سطوح-B   دسـته ریسـک     پـنج  را در ارتبـاط بـا        4 و 
های ریسک براسـاس سـه ویژگـی درجـه            دسته. کند   بیان می  V و   I  ،II  ،III  ،IVهای    شامل دسته 

 . شوند  بیان می(P) و امکان فرار از ریسک (F)، فرکانس خطر و تماس (S)آسیب ممکن 
 آسـیبهای  S2 و 1پـذیر  ت آسیبهای برگشـ S1  است که   S2 و   S1درجه آسیب خود دارای دو سطح       

 یا فرکانس پایین و یا تماس کوتاه        F1فرکانس خطر و تماس دارای      .  یا مرگ است   2برگشت ناپذیر 
 ریسـک  تواند   می  که فرد   P1 شامل   P فرکانس باال یا تماس پیوسته و بلند مدت است و            F2مدت و   

د اسـت بـر ایـن مبنـا پـنج       ، امکانی برای فرار فرد وجود ندار P2را  شناسایی کرده و فرار کند و         
 . ارائه شده است4-وجود دراد که در جدولکالس ریسک حریق 

 

                                                           
1- Reversible   injury  
2- irreversible  injury 
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  انواع کالسهای ریسک حریق در مدل پنج سطحی4-جدول

 
 
 
 
 
 

 است که تأسیسـات مطـابق بـا روشـهای قـانونی       به مفهوم اینB حفاظت بندی  بنا دستهبر این م  
مناسب و موادی با کیفیت خوب ساخته شده است و تا زمانی که شکستی در یک یا چنـد عنصـر                     
وجود نداشته باشد، ریسکی نخواهد بودکه البته این سطح حداقل سطح ایمنی است و فقـط بـرای                  

ی و متناسب با کالسـهای ریسـک        بر این مبنا برای دسته بندیهای حفاظت      . مورد قبول است   Iدستۀ  
 بـه معنـی ایـن اسـت کـه تأسیسـات             I  بنـدی حفـاظتی    دستهمثال   .حریق تعاریفی ارائه شده است    

اند و قابلیت اطمینان عناصر با تستها و عناصر اضـافی          براساس روشهای استاندارد ساخته شده    
 . ل است ریسک قابل قبوII , Iهای  د این درجه از حفاظت برای دستهنشو تخمین می

 بـوده و یـک شکسـت    2 حفاظت به مفهوم این است که تأسیسات مطابق با الزامات دستۀ             3دسته  
در عملکرد ایمنی به این معنی نیست که آن عملکرد دچار عیب شده و نیـز اینکـه آن شکسـت بـه                       

 ریسـک قابـل قبـول اسـت     IV , IIIشود این درجه از حفاظت بـرای کالسـهای    سرعت کشف می

I S1دستۀ 

II S2+F1+P1دسته 

IIIS2+F1+P2دسته 

 IVS2+F2+P1دستۀ 
V S2+F2+P2دستۀ 
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 بوده و شکست منفرد     3که تأسیسات مطابق با الزامات دستۀ        آن معنی است     ظت به  حفا 4ودستۀ  
کند  چند گانه هم عملکرد ایمنی را دچار نقص نمیدر عملکرد ایمنی فوراً کشف شده و یک شکست 

 .  ریسک مورد نیاز استVکه برای کالس 
 تبـدیل بـه احتمـاالت     روش در ارزیابی احتمال خطر حریق باید احتماالت خطر را           این  جهت بسط 

 مقدار ارزیابی ریسک حریق باید ریسکها را تبدیل به ریسکهای جانبی حریق،          خطر جانبی حریق ،   
 یعنی درجۀ آسیب، . نشانی نمود ریسکهای مالی حریق و ریسک حریق برای سرویسهای آتش

 
و سرویسـهای   لو امکان فرار از ریسک با دیدگاه جان افراد، مال و اموا      فرکانس خطر و مواجهه     

بـا   سطح حفاظت موجود در پیشـگیری و   شود و سطوح حفاظت هم براساس،   بر اورد نشانی    آتش
 فقـط بـرای     S1 احتمال خطر   باید توجه داشت که     .  حریق بررسی گردد   دیدگاه پیشگیری و کنترل   

 را هـم    S3 درجـۀ آسـیب      معیار از طرف دیگر باید در       .مکانهایی که افراد حضور دارند مهم است      
 P1 / P2معیار . ر آسیب ناشی از حریق به همسایگان یا افراد دیگر استد  S3 منظور. ظور کردمن

در . رگیـر در حریـق قابـل اسـتفاده اسـت          برای حریق ساختمان مفهومی ندارد ولی برای افـراد د         
 .  استفاده شودF , P , Sنهایت در ارزیابی هر سه نوع ریسک باید از تعابیر مناسب و متناسب 

 1(FRAME)ریق مهندسی ارزیابی ریسک حروش 
FRAME تـرین روش محاسـباتی بـرای ریسـکهای حریـق در              تـرین و عملـی      ترین، شفاف    جامع

 این روش ابزاری برای کمک به مهندس حفاظت حریـق جهـت تعریـف مفهـومی                 .ساختمانها است 
  باعـث حفاظـت    FRAME. مناسب و مقرون به صرفه برای ساختمانهای جدید یا موجـود اسـت            

 در نتیجۀ توسعۀ روشی که یک مهندس سوئیسی         وشود    ساختمان، محتویات و فعالیتهای آن می     
 TRBV و  DIN 18230همچنـین در ایـن روش از   .  بوجود آورد ایجاد شدM.Gretenerبنام 

 .  استفاده شده است) استرالیا (100
این با کاربرد .طرح شد م در ابتدا برای ریسک مالی حریقGRETENERروش ابداع شده توسط 

و در خصوص وضعیت موجـود و فاصـله آن          توان نقاط ضعف و قوت را بررسی کرد           روش می 
 . تا وضعیت مطلوب ارزیابی مناسبی را انجام داد

  FRAMEاصول پایه در 

                                                           
1- Fire Risk Assessment Method for Engineering 
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. اند یک تعادل بین ریسک و حفاظت برقرار است          در ساختمانهایی که به طور مناسب حفاظت شده       
توان گفت که مقدار هر دو برابـر اسـت یـا               می ،ورت عددی بیان شوند   اگر ریسک و حفاظت به ص     

خـارج قسـمت بزرگتـر      . اینکه خارج قسمت تقسیم ریسک بر حفاظت کوچکتر یا مساوی یک است           
نشان دهندۀ کمبود حفاظت در مقابل ریسک اسـت و مقـدار کـوچکتر وضـعیت بهتـری را نشـان                     

 : دهد می
 
 

1 ≤ 
حفاظت
 ريسك

. ای از چند فاکتور تـأثیر گـذار بیـان شـود             تواند به عنوان نتیجه      می  خطر شدت و فرکانس احتمال   
دیگـری از   دسـتۀ   . کنـد   فاکتورهای تأثیر گـذار مقـادیر عـددی را بـرای بـدترین حالـت بیـان مـی                  

سـوزی    احتمـالی آتـش   . کننـد   فاکتورهای تأثیرگذار، قابلیـت پـذیرش ریسـک حریـق را بیـان مـی              
محتویات، شرایط تخلیه و اهمیت اقتصادی نیز در مقادیر سطوح پذیرش مؤثرند در روش مذکور      

 به صورت ترکیبی از مقـادیر بدسـت آمـده از تکنیکهـای حفـاظتی                 سطح حفاظت در برابر حریق،    
 طراحی مسیرهای فرار، ضد حریـق        توانند شامل وضعیت اطفاء،      این تکنیکها می   .دشون  حاصل می 

   سیسـتمهای اتوماتیـک خـاموش کننـده حریـق،            روشهای کشف و اخطار حریق،      ساختمان،بودن  
ارزیـابی ریسـک در ایـن روش بـه          .جداسازی فیزیکی ریسکها و سازماندهی فرار و نجات باشـد         

همچنین ریسک و حفاظت    .شود   ساختمان و محتویات آن انجام می       صورت جداگانه برای دارائیها،   
همچنین در . قه باید به صورت جداگانه و به تفکیک هر طبقه انجام شودبرای ساختمانهای چند طب  

درخصوص این  .ساختمانهایی پایین از یک قسمت حریق باید در هر قسمت جداگانه بررسی شود            
 و بسیار مناسب     کمی این روش یک روش   . شود  روش از مقادیر و فرمولهای ریاضی استفاده می       

. زیـاد هـا      محاسبۀ دستی آن در مواردی که متغیر        حاسبات،است ولی بدلیل پیچیدگی فرمولها و م      
افـزاری تحـت وینـدوز طراحـی          به همین دلیل این روش به صورت نرم       .شوند امکانپذیر نیست    می

 .  آلمانی و اسپانیائی ارائه شده است  فرانسوی،  هلندی، شده و به زبانهای انگلیسی،
   گیری بحث و نتیجه

حریق پس از وقوع و به بار آمدن خسـارات زیـاد و گاهـاً جبـران                   در گذشته جهت بررسی علل      
. گردیـد   شد و پس از آن کمبودها و نقایص یک سیسـتم یـا فرآینـد مشـخص مـی                    ناپذیر اقدام می  
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امروزه با رشد و تعالی متدهای مختلف ارزیابی ریسک حریق حتی قبـل از ایجـاد هـر سیسـتمی                    
به پیشـگیری از وقـوع حریـق و اتخـاذ تصـمیمات             توان نقاط بحرانی را مشخص کرد و اقدام           می

توان سیسـتمهای موجـود را    همچنین از ابزارهای ارزیابی حریق می . مناسب جهت کنترل آن کرد    
 در جـای    جـود بـودن اتـالف وقـت و هزینـه زیـاد            به صورت نظامند بررسی کرد و کنترلهای مو       

 .مناسب خود ایجاد گردد
 
  

دد و مختلفی قابل انجام است همچنانکه گفته شد طیـف           وشهای متع جهت ارزیابی ریسک حریق ر    
کیفی تا روشهای کمی قابل انجام است و هر چه قدر در طی               یک ارزیابی حریق از روشهای کامالً     

. شـود   ارزیابی حریق در جهت کمی کردن ریسکهای حریق گام برداریم، نتایج بهتری حاصل مـی              
کند ولو اینکه جهت یک ارزیابی کمی         ا کم نمی  ولی این مسئله به هیچ وجه ارزش روشهای کیفی ر         

مناسب حریق باید در ابتدا از روشهای کیفی مناسب جهت غربالگری و شناسایی اولیه کانونهای               
مدیریت ریسک حریق موفق، بدون یک ارزیابی صحیح از ریسکهای حریق و . حریق استفاده شود

آنچه در ایـن مقالـه آمـده اسـت      . ان پذیر نیست   اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کنترل بموقع امک        متعاقباً
کند ولی روشهای مذکور قابل تعمـیم بـه هـر فرآینـد و                تنها چند روش ارزیابی حریق را بیان می       

 . باشد سیستمی می
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