1831-1817  صفحه، 1398  سال،  فصل پاییز،  شماره سوم،  دوره چهارم، مطالعات علوم محیط زیست

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمانهای مسکونی
استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی
3شرعی

 فرهام امین،*2 رضا مداحی،1سید محمد موسوی ریزی

 ایران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت-1
 ایران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، گروه ریاضی، نویسنده مسئول-*2
، ایران،  نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، ایمنی بهداشت و محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست- 3
R.maddahi@pco.iaun.ac.ir  رضا مداحی: *ایمیل نویسنده مسئول
98/08/01 :تاریخ پذیرش
98/07/08 :تاریخ دریافت
چکیده
 وضعیت نامطلوبی از ایمنی ساختمانهای مسکونی در قبال، طی سالهای اخیر در استان اصفهان،رشد نگران کننده آمار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
 فرآیند تولید انرژی حرارتی با استفاده از گاز طبیعی،استفاده از سیستم تولید انرژی حرارتی را نشان میدهد که در تضاد با اهداف مقررات ملی ساختمان است
 رهایش یا تبدیل ناخواسته این انرژیها به یکدیگر باعث رخداد حوادث مسمومیت. تابع انرژیهای موجود در اجزاء سیستم مورد استفاده است،در ساختمانها
 با هدف شناسایی و مدیریت ریسکهای1397  بنابراین پژوهش حاضر در سال،ناشی از انتشار و افزایش غلظت منواکسیدکربن برای اهداف آنها میشود
 برای تخصیص. انجام شد که یک ابزار مناسب برای شناسایی خطاها از طریق ردیابی انرژیهای موجود در آن استET&BA مؤثر با استفاده از روش
 انرژی جنبشی از مهمترین انرژیهای سیستم است و خطاهای، نتایج نشان داد.امکان ریسکها از متغیرهای کالمی خبرگان در محیط فازی استفاده شد
87/7  با امکان، ناتوانیحواس انسانی در تشخیص گازمنوکسیدکربن منتشر شده.انسانی در دوره بهره برداری بیشترین عوامل افزایش مخاطرات میباشند
 ارائه آموزشهای گسترده برای، بنابراین استفاده از دستگاه آشکارساز و هشدار دهنده منوکسیدکربن در ساختمانها. مهمترین ریسک مؤثراست،درصد
. مقررات ملی ساختمان به عنوان حفاظ توصیه شد22 بهرهبرداران از طریق رسانه ملی و اجرایی شدن مبحث
کلمات کلیدی
" "گاز منوکسیدکربن،" "ارزیابی ریسک،" "منطق فازی،""ردیابی انرژی

Identification and evaluation of effective risk factors of carbon Monoxide
emissions in residential buildings in Isfahan province by integrating energy
tracking methods and fuzzy logic
1

Sayed Mohamad Mousavi Rizi, 2*Reza Madahi, 3Farham Amin Shari
*
2.Corresponding Author, Department of Mathematics, Najafabad Branch, Islamic Azad University,
Najafabad, Iran
Email Address: R.maddahi@pco.iaun.ac.ir
Abstract
Tremendous growth of carbon monoxide poisoning statistics in recent years in Isfahan province shows
the unfavorable condition of residential buildings for the use of thermal energy production system, which
contradicts the objectives of national building regulations. The process of producing thermal energy using
natural gas in buildings is subject to the energy contained in the system components. The unintended
release or conversion of these energies into each other is due to the occurrence of emissions and increased
carbon monoxide concentrations purposes. Thus, the present study was conducted in 1977 with the aim
of identifying and managing effective risks using the ET & BA method which is a suitable tool for
identifying errors by tracking the energies in it. Experts' verbal variables in the fuzzy environment were
used to allocate the risks. The results showed that kinetic energy is one of the most important energies of
the system and human errors during operation are the most risk factors. The inability of human senses to
detect carbon monoxid emissions, is the most important stakes , the use of carbon monoxide detectors
and alarms , extensive training for users through medias and implementation of 22 national building
regulations were recommended as safeguards.
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-1مقدمه
جلوگیری شود .به طور کلی ،دالیل وقوع حوادث در منابع تولید کننده
ریسکها نهفته است .با توجه به نتایج تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی ،در استانهای با آب و هوای سرد (کویری و کوهستانی)،
با توجه به استفاده بیشتر از سوختهای فسیلی ،نرخ مرگ و میر در اثر
مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن باالتر است (فرزانه ویسی و همکاران،
 .)1392از طرف دیگر ،گاز منوکسیدکربن حاصل احتراق ناقص است ،که
اگر هوای کافی در دسترس نباشد و شعله به صورت کامل و یکنواخت
تشکیل نشود ،در آن صورت در دماهای پایین ،منوکسید کربن فرصـت
اکسـید شـدن و تبدیل شدن به دیاکسید کربن را پیدا نمیکند و از
فرایند واکنش خود را آزاد میکند .نرسیدن اکسیژن کافی بـه شـعله ،عدم
تهویۀ کافی ،و وجود موانع در مسیر خروج محصوالت احتراق عوامـل
اصـلی ایجـاد گـاز منوکسید کربن در وسـایل گازسـوز محسوب میشوند
که جان انسانها را تا حد مرگ به خطر میاندازد (حیدری .)1390 ،بر
این اساس ،منبع مولد ریسکهای مؤثر در تولید و انتشار گاز
منوکسیدکربن در ساختمانهای مسکونی ،سیستمهای تأمین حرارت با
سوختهای فسیلی میباشند .از آنجایی که در ساختمانهای مسکونی
برای تأمین انرژی حرارتی از سیستمهای متنوعی استفاده میشود ،برای
شناسائی نرخ استفاده از این سیستمها در کشور ،به نتایج آخرین تحقیقات
مرکز آمار ایران ،در خصوص مصرف حاملهای انرژی مراجعه شد .نتایج
نشان داد تا پایان سال  ،1395از مجموع  18/12میلیون خانوارهای
شهری کشور 17/75میلیون ( 98درصد) حداقل یکی از وسایل و امکانات
گرمایشی مانند شوفاژ ،فن کوئل ،پکیج ،اسپیلیت ،بخاریگازی یا نفتی را
در واحد خود برای فصول سرد سال (با متوسط 15ساعت در شبانهروز)
استفاده میکنند .از بین تجهیزات گرمایشی ،بخاری گازی با  75/1درصد
و آبگرمکن گازی با  81/8درصد بیشترین سهم کاربرد را دارند ،بر اساس
نتایج این گزارش ،در سال  1395تعداد کل واحدهای مسکونی شهری
در استان اصفهان  1/385/442واحد اعالم شده است که ( )100%آنها
از گاز طبیعی بهرهمند میباشند (مرکز آمار ایران.)1396 ،
 -2-1اهداف مقررات ملی ساختمان در تأمین ایمنی

رویداد نامطلوب نشت و افزایش غلظت گاز منواکسیدکربن در
ساختمانهای مسکونی ،هر ساله حوادث ناخوشآیندی را در سطح کشور
رقم میزند که به مرگ خاموش شهرت دارند .گاز منوکسیدکربن بسیار
سمی و خطرناک است .نسبت میل ترکیبی آن ،با هموگلوبین خون-230
 270برابر اکسیژن است و در نهایت ،رسیدن اکسیژن به بافتها را مختل
میکند و ارگانهایی مانند قلب و مغز که مصرف باالی اکسیژن دارند
سریعا در پی مسمومیت دچار مشکل میشوند (ترابی .)1394 ،بررسی
گزارشات سازمان پزشکی قانونی از تلفات حوادث مرگ خاموش در
فضاهای بسته در کشور نشان داد ،از ابتدای سال  1390تا  ،1396تعداد
این تلفات در هر سال بین  626تا  836مرگ در نوسان بوده است و
استان اصفهان طی این سالها ،رتبه دوم تا چهارم را از کل تلفات دارد
(سازمان پزشکی قانونی ایران .)1397 ،گزارشات ماموریتهای ارجاع
شده به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان ،تأیید
میکند که تعداد این مسمومیتها در سال  1395نسبت به  1394افزایش
داشته است و تعداد مسمومیتها نسبت به تعداد کشتهشدگان بسیار بیشتر
است(مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان .)1395 ،این
مسمومیتها میتواند باعث ایجاد آسیبهای قلبی و مرگ و میر دراز
مدت نجات یافتهگان شود .همچنین این بیماران دچار ضعف درازمدت
هستند ( .)Chrstopher R Henry, 2006روابط عمومی مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در سال  ،1392تحقیقی را در رابطه
با حوادث مسمومیت با منوکسیدکربن در کشور انجام داد ،نتایج این
پژوهش نشان داد ،استانهای خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی و
اصفهان رتبههای اول تا سوم در این نوع از مرگ و میرها را دارند .نکته
مهمی که باید به آن توجه داشت این است که تعداد فوت شدگان در اثر
مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن نسبت به تعداد کل مصدومین رقم
اندکی است .همچنین ،فراوانی مرگهای ناشی از این مسمومیتها (به
ازاء هر صد هزار نفر) ،از  8/4نفر در سال  ،1380به  26نفر در سال
 1389رسیده است و این حرکت صعودی افزایش مرگ و میر در دهه 90
همچنان ادامه دارد (فرزانه ویسی و همکاران .)1392 ،در پژوهشی مشابه
فراوانی مرگ و میر ناشی از مسمومیت  coدر محیطهای بسته در ایاالت
متحده آمریکا ،درطی سالهای  1999تا  2012بررسی شد .نتایج نشان
داد در هر سال به طور متوسط  438مرگ اتفاق افتاده است.این تعداد
معادل  1/48مرگ به ازاء هر یک میلیون نفر تخمین زده شد ( Am J
 .)Emerg Med, 2015مقایسه اخیر مؤید آن است که ،ایمنی
ساختمانهای مسکونی کشور و بخصوص استان اصفهان ،در برابر انتشار
گاز منوکسیدکربن به طرف مصرف کننده ،آسیبپذیر است و بایستی
برای تأمین امنیت و آسایش ساکنین گام برداشت.

ساختمانها:
از جمله مسائل مهم در رسیدن به شرایط مطلوب ایمنی و بهداشت محیط
زیست ،احداث ساختمانهای متناسب با استانداردهای ایمنی میباشد.
طبق تعریف رئوف و دهلیون ،ایمنی عبارت است از حفاظت از زندگی و
اثر بخشی انسانها و پیشگیری از وارد شدن آسیب به مواد و تجهیزاتی
که در رفع نیازهای انسان دخیل است (پروفسور رئوف و دهلیون.)1390 ،
توجه به تأمین ایمنی در چرخه عمر ساختمانها از اهداف قوانین ساخت
و ساز در ایران میباشد ،بر همین اساس تدوین مجموعه مقررات ملی
ساختمان ،بر عهده وزارت خانه راه و شهرسازی قرار دارد .بر اساس تعریف
مندرج در ماده 33قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،این مقررات
عبارت است از :مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل آنها که
باید در طراحی ،محاسبه ،اجراء بهرهبرداری و نگهداری ساختمان در جهت
تامین ایمنی ،بهداشت ،بهرهدهی مناسب ،آسایش ،صرفه اقتصادی،
حفاظت محیط زیست ،صرفهجویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایههای
ملی بایستی رعایت شود .در ماده  34همین قانون بر الزام رعایت مفاد

-2زمینه و هدف:
مرور مطالعات و تحقیقات گذشته در رابطه با حوادث انتشار گاز
منوکسیدکربن در فضاهای مسکونی نشان داد ،این پژوهشها
ریسکهای عوامل بوجود آورنده انتشار گازمنوکسیبدکربن به سمت
مصرف کننده را در نظر نگرفتهاند .جهت پیشگیری از وقوع حوادث ،ابتدا
باید دالیل آنها را بررسی و پردازش نمود تا از تکرار حوادث مشابه
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اگر »...است که در مسیر جریان انرژی مطرح میشوند (امینشرعی و
قنبری .)1388 ،اریکسن 2در سال  2005طی مطالعهای روش
 ET&BAرا بعنوان یک روش مناسب برای شناسایی خطر معرفی
نمود .در این پژوهش اشاره شده است که در این روش چهار پارامتر در
هر سیستم مورد ارزیابی ،مد نظر قرار میگیرند که عبارت هستند از :منبع
یا منابع انرژی در سیستم ،متناسب بودن موانع موجود در مسیر انرژیها،
تعامل عامل انسانی با سیستم و اهداف نهایی انرژی ناخواسته یا کنترل
نشده (اهداف نهایی ممکن است افراد یا اشیا باشند ،جهت اطمینان از
شناسایی تمامی انرژیهای بالقوه خطرناک موجود ،عالوه برچک لیست
انرژی ،از منابع دیگری نظیر مصاحبه با متخصصین فرآیند ،بررسی
دستورالعملهای کاری ،مدارک فنی دستگاهها ،اسناد عملیاتی ،چیدمان
تجهیزات ،مدارک واحد نگهداری و تعمیرات ،برگههای حوادث و
پروندههای پزشکی کارگران ،آمار حوادث در صنایع مشابه و منابع معتبر
علمی استفاده شد ( .)Ericson, 2005تحقیق زراوشانی و همکاران
پنج مرحله برای ارزیابی ریسک ازطریق ردیابی انرژی معرفی میکند1 :ـ
شناسایی خطرات بالقوه یا انرژی موجود درسیستم2 ،ـ ردیابی مسیر
انرژیها درسیستم و تعیین اهداف بالقوه درمعرض تماس 3ـ شناسایی و
ارزیابی موانع و حفاظهای موجود4 ،ـ ارزیابی ریسک ناشی از آزاد شدن
انرژی در سیستم5 ،ـ ارایه راهکارهای کنترلی ( Zaroushani,
)2010

مجموعه مقررات ملی برای ساختمانها تاکید شده است (جهانگیر،
 .)1395سیستمهای تأسیسات مکانیکی تأمین حرارت و گرمایش ،از
جمله اجزاء یک ساختمان است که طی چرخه عمر سیستم (طراحی ،اجراء
و بهرهبرداری) ،مشمول اهداف تأمین ایمنی از طریق اجراء مقررات ملی
ساختمان قرار دارد .بطور کلی ایمنی یعنی اینکه اطمینان داشته باشیم
سیستم برای تمام افراد ،محیط و تجهیزات بیخطر است .به همین مظور
از آنالیزهای مهندسی ایمنی سیستم جهت درک صحیح عوامل بوجود
آورنده خطر و چگونگی کنترل آنها استفاده میشود و ارزیابی ریسک
اطالعات الزم را فراهم میکند و به سنجش انتخابها کمک میکند
(نیکالس.ژ.باهر .1)1382 ،یکی از روشهای شناسایی مخاطرات که در
ارزیابی ریسک کاربرد زیادی دارد ،روش ردیابی انرژی ((ET&BA
است که در تحقیق حاضر برای دستیابی به سه هدف زیر ،از آن استفاده
شد:
 .1شناسایی سیستم مولد ریسک و اجزاء آن .2 ،ارزیابی مخاطرات سیستم
 .3ارائه راه کارهای اصالحی ،جهت ارتقاء سطح ایمنی ساختمانهای
مسکونی در برابر احتمال انتشار گاز منواکسید کربن از سیستمهای تولید
انرژی حرارتی
-3مبانی نظری تحقیق:
 Mandalو  Maitiدر سال  2014در مطالعه خود اظهار نمودند که
در کنترل ریسکهای ایمنی بجای اینکه فقط به خطاها و عوامل انسانی
پرداخته شود ،بهتر است به منابع انرژی و الیههای کنترلی آن توجه گردد
تا بتوان به روشهای کنترلی اثربخشتری دست یافت .در مطالعه مذکور
نیز به کاربرد  ET&BAدر کنترل ریسکها اشاره شده است .همچنین
در این مطالعه بیان شده است که با کنترل منابع انرژی میتوان بخش
بزرگی از حوادث را کنترل نمود ( .)Mandal, 2014روش ردیابی
انرژی و واکاوی حفاظها ) :(ET&BAیکی از سادهترین اشکال بسط
یافته مدل انرژی میباشد که براساس این منطق شکل گرفته است که
خسارت ناشی از حادثه در اثر تبادالت ناخواستهایکه در جریان عبور
انرژی از حفاظ به درون سیستم در معرض تماس رخ میدهند ،به وجود
میآید .این روش که بهعنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی دالیل
حوادث مورد استفاده قرار میگیرد ،در اصل از تکنیک (پایش مدیریتی و
درخت ریسک) برگرفته شده است .در این تکنیک حادثه بعنوان جریان
ناخواستهای از انرژی که بر اثر نقص در طراحی یا عملکرد حفاظها به
وقوع میپیوندد تعریف میگردد ( )Zaroushani, 2010بر اساس
مطالعه فرهام امین شرعی و همکار  ،1388در این روش جریان هر یک
از انرژیهای موجود در سیستم با به کارگیری "منطق توالی" مورد
واکاوی قرار میگیرد ،بدین ترتیب هر نوع انرژی از زمانی که برای
اولین بار وارد سیستم میشود یا در سیستم به وجود میآید ،تا زمانی
که از سیستم خارج شده ،یا تغییر شکل میدهد و به انرژی دیگر تبدیل
میشود ،مورد بررسی و واکاوی قرارخواهد گرفت .برای ارزیابی پتانسیل
آزاد شدن انرژی از منبع و تماس آن با اهداف بالقوه از آزمونهایی
استفاده میشود .این آزمونها شامل مجموعهای از سواالت «چه میشود
. Bahr, Nicholas J
. Ericson

-4استفاده از نظر خبرگان در محیط فازی:
در انواع پژوهشهای ارزیابی ریسک برای شناسایی ریسکها و همچنین
تهیه بانک اطالعاتی در زمانی که اطالعات و آمار در دسترس نمیباشد
استفاده از نظر خبرگان متداول است .در تحقیق نورمی 1981 3خبره به
کسی گفته میشود که اطالعات کافی از سیستم مورد ارزیابی داشته و با
روش آنالیز درخت خطا آشنا باشد ،برای تعیین تعداد خبرگان و انتخاب
کارشناسان ،در پژوهشها خبرگان با دو دسته همگون و ناهمگون تقسیم
شده و چنین نتیجهگیری شدهاست که یافتههای حاصل از گروه ناهمگون
از ارزش باالتری برخوردار است ( .)Nurmi. H, 1981در پژوهش
سمیه بهبهانی و همکاران ،خبره به فردی اطالق میگردد که دارای
حداقل هفت سال سابقه کار در صنعت فوالد سازی بوده و با مفهوم
ریسک و ایمنی آشنایی کامل داشته باشد (میرزا و همکاران .)1397 ،یکی
از مهمترین مسائل موجود در فرایند ارزیابی ریسک از طریق استفاده از
نظر خبرگان ،وجود پارامترهای غیرقطعی در پاسخهای کارشناسان
است.در این ارتباط Yaqiong ،و همکاران در سال  2011پیرو مطالعات
خود در رابطه با ارزیابی ریسک ایمنی ،استفاده از محیطهای فازی را
پیشنهاد نمودند ( .)Yaqiong, 2011منطق فازی و روش ارزیابی
ریسک  TOPSISدر تحقیق سمیه بهبهانی و همکاران ،با هدف
اولویتبندی ریسکهای موجود در واحد فوالدسازی شرکت گروه ملی
صنعتی فوالد ایران ،مورد استفاده قرار گرفت آنها قسمتی از کاربرگ را
به تعیین سطح یا میزانی از خطرکه براساس پتانسیل واقعی یا درکشده
منجر به صدمه ،جراحت و یا خسارت اهداف سیستم میشود و بهعنوان

1

. H-Nurmi

2
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یک شاخص کیفی تعریف کردند ،و شدت خطر و سیستمهای کنترل و
نظارت موجود در مجموعه توسط خبرگان بررسی و نمرهدهی گردید
(بهبهانی و همکاران .)1397 ،زینب جهانبانی ،مطالعهای را در زمینه
ارزیابی ریسک با استفاده از درخت خطای انجام داد .او در این پژوهش
برای تعیین وزن رویدادها از نظر خبرگان و متغیرهای کالمی در محیط
فازی استفاده کرد (جهانبانی و همکاران .)1396 ،مرور مطالعات ارزیابی
ریسک از روش ردیابی انرژی نشان داد ،انرژیهای موجود در یک
سیستم در صورت رهایش و یا تبدیل میتوانند باعث ریسکهای بوجود
آورنده حوادث باشند .از طرفی در مواقعی که امکان دسترسی به بانک
اطالعاتی مورد نیاز وجود ندارد ،استفاده از نظر خبرگان در محیطهای
فازی روش مناسبی برای تعیین وزن ریسکهای موجود است .بر این
اساس ،چهار بخش اصلی زیر برای دستیابی به اهداف این تحقیق،
طراحی و اجراء شد:
 1ـ بخش روش مطالعه شامل الف ـ معرفی منطقه مورد مطالعه ب ـ
انتخاب سیستم مولد ریسک ج ـ تهیه بانک اطالعاتی ،د ـ گامهای
شناسایی ریسکهای سیستم و حفاظها با روش ارزیابی انرژی
 ET&BAو ـ دستهبندی موضوعات مورد ارزیابی ،ه ـ گامهای کمی
سازی نظر خبرگان و متغیرهای کالمی در محیط فازی 2ـ بخش ارایه
نتایج حاصل از شناسایی و ارزیابی ریسکها و تجزیه و تحلیل نتایج 3ـ
بخش ارایه پیشنهادات اصالحی به منظور ارتقاء سطح ایمنی سیستم 4ـ
بخش نتیجهگیری نهایی با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی ریسکها و
حفاظها.

-5-2معرفی سیستم مولد ریسک:
مرور پیشینه تحقیقات نشان داد ،ریشه حوادث مسمومیت با گاز
منوکسیدکربن در ساختمانهای مسکونی ،در سیستمهای تولید حرارت
میباشد .بنابراین برای دستیابی به نتایج جامعتر و فراگیرتر از این تحقیق،
سیستم گرمایش و تهیه آبگرم با استفاده از بخاری و آبگرمکنگازی که
پرکاربردترین تجهیزات تولید انرژی حرارت در ساختمانهای مسکونی
کشور است ،بعنوان سیستم مولد ریسک انتخاب شد.
 3-5منابع تشکیل بانک اطالعاتی مورد استفاده در تحقیق:
برای شناسائی ریسکها و تشکیل بانک اطالعاتی از دو منبع زیر استفاده
شده است:
 -1اسناد کتابخانهای شامل:
الف) مجموعه مقررات ملی ساختمان مباحث  17 ،14و 22
ب) نشریات و استانداردهای سازمانهای ذیربط ،مانند نشریات شرکت
ملی گاز ایران ،سازمان آتشنشانی
ج) تارنما و پایگاههای اطالعاتی معتبر مانند تارنمای پزشکی قانونی،
شرکت ملی گاز ایران و مجلس شورای اسالمی
2ـ مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران و استفاده از کاربرگ
 ET&BAبر اساس توصیه نورمی  1981در پژوهش حاضر از دانش
و تجربه  30کارشناس در قالب گروها تخصصی متفاوت (ناهمگون)،
استفاده شد .آگاهی از الزامات مجموعه مقررات ملی ساختمان و نقاط
قوت و ضعف اجزاء سیستم مورد مطالعه در تمامی مراحل (طراحی ،اجرا
و بهرهبرداری از سیستم) ،آشنایی با آمار و عوامل موثر در رخداد حوادث
انتشار گاز منوکسیدکربن (در استان اصفهان) ،معیار انتخاب گروههای
مختلف خبرگان میباشد .گروهها و تعداد کارشناسان در هر گروه ،در
جدول (5ـ )1نمایش داده شده است.

-5روش مطالعه:
-1-5معرفی منطقه مورد مطالعه:
تعداد فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز منواکسیدکربن ،هر ساله در
تارنمای رسمی مرکز پزشکی قانونی کشور درج میشود .بررسی آمار
مذکور ،مؤید گزارش مجلس شورای اسالمی در خصوص روند افزایشی
مسمومیتها در استان اصفهان در دهه  90و هم چنین قرار گرفتن این
استان در بین چهار استان کشور با تلفات زیاد است .تحقیقات نشان داد،
مسمومیت با گاز منواکسیدکربن نه تنها باعث مرگ آنی افراد میشود،
بلکه موجب تحمیل بیماریهای مختلف و مرگ دراز مدت در نجات
یافتگان خواهد شد .فراوانی زیاد و رو به افزایش مسمومیت و تلفات گاز
سمی منواکسیدکربن در ساختمانهای مسکونی ،همچنین رتبه قابل
توجه استان اصفهان از این تلفات ،تعارض اهداف قوانین و مقررات ملی
ساختمان را با وضعیت موجود در این استان بزرگ در رابطه با تأمین
ایمنی ساختمانها نشان میدهد که با توجه به خسارات عاطفی و
اقتصادی جبران ناپذیر وارد شده به اجتماع و خانوادههای بازماندگان
حوادث ،پرکاربردترین سیستم گرمایش و تهیه آبگرم مورد استفاده در
خانههای مسکونی استان اصفهان ،بعنوان سیستم مولد ریسک انتخاب
شد و در طول چرخه عمر آن ،از طراحی تا بهرهبرداری منطبق با
استانداردها و دستورالعملهای قوانین و مقررات ملی ساختمان ،مورد
ارزیابی قرار گرفت.

جدول ( :)5-1مشخصات کارشناسان
ردیف
1

تعداد

عنوان(تخصص)کارشناس

(نفر)
2

استاد دانشگاه و پژوهشگر
کارشناس حوادث شرکت ملیگاز و بازرس

2

فنی گاز

8

سازمان نظام مهندسی
3

کارشناس حوادث سازمان آتش نشانی

7

4

مهندس ناظر ،طراح تاسیسات یا سازه

5

شهرسازی ،مقررات ملی ساختمان و پدافند

6

کارشناس فنی دفتر تحقیقات وزارت راه و
5

غیرعامل
تولید کننده و یا تعمیرکار آموزش دیده،
6

دستگاه گازسوز,
مجری(پیمانکار)آموزشدیده

گاز

و

یا

2

تاسیسات مکانیکی
تعداد کل کارشناسان انتخاب شده
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گام دوم ،تخصیص وزن کارشناسان ،در این مطالعه کارشناسان دارای
وزن یکسانی هستند که مقدار آن معادل یک تقسیم بر تعداد کل
کارشناسان( )1/30برای هر خبره است.
گام سوم ،فرم (پرسشنامه) اخذ نظر کارشناسان :ظرفیت ریسک
میتواند به صورت یک مقدار عددی در فاصله ]  [0,%100یا بهعنوان
یک متغیر زبانی با ارزشهایی نظیر باال ،نه خیلی باال و  ...بیان شود
( .)Shapiro, 2004برای استفاده از نظرات کارشناسان فرمهایی برای
آنها ارسال شد .در برابر هر ریسک متغیرهای زبانی در دامنه فازی پنج
گزینهای با پاسخهای ،خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد درج
گردید و از کارشناسان خواسته شد بسته به نظر شخصی خویش ،میزان
اهمیّت هر یک از ریسکهای شناسایی شده را نسبت به حادثه نهایی
(انتشار و افزایش غلظت گاز منوکسیدکربن در ساختمانهای مسکونی)
در قبال یکی از پاسخهای درج شده ارزیابی نمایند.
گام چهارم ،کمی کردن نظرات خبرگان با استفاده از متغیرهای زبانی
فازی ،متغیرهای زبانی ،واحدهای ساختمانی منطق فازی هستند و به
عنوان متغیرهایی تعریف میشوند که مقادیر آنها با استفاده از نظرات
کارشناسان در دامنه فازی و ترمهای زبانی ،ارائه شده توسط (چن و
هوانگ )1992 ،به صورت کمّی درآمد و وزن آنها تعیین شد
( .)Shapiro, 2004نمودار شماره 4ـ 1دامنه فازی متغییرهای زبانی
استفاده شده را نشان میدهد و جدول شماره ( )5-2متغیرها و ترمهای
زبانی به کار رفته را نشان میدهد:

 5-4مراحل شناسایی ریسکهای سیستم و حفاظها با
استفاده از روش :ET&BA
ریسکهای موجود در سیستم تابع نقص در عملکرد اجزاء که باعث تبدیل
انرژیها به یکدیگر و یا رها شدن ناخواسته آنها به سمت اهداف میشود.
بنابراین در گام اول فرایند تولید انرژی حرارتی و خروج محصوالت
احتراق از سیستم مواد ریسک ،برای شناسایی اجزاء سیستم بررسی شد.
توضیحات کامل در بند  7-1ارائه شد .گام دوم ،در این مرحله هرگونه
انرژی موجود در اجزا سیستم ،که آزاد سازی آن ،پتانسیل آسیب رساندن
به اهداف را داشت به عنوان انرژیهای ناخواسته شناسایی شد
( .)Zaroushani, 2010در گام سوم ،حادثه افزایش غلظت گاز
منوکسید کربن نشر شده در فضای مسکونی به بیشتر از استاندارد جهانی
 ،50 ppmبه عنوان جریان ناخواستهای از انرژی تعیین شد و تمامی
ریسکهای موثر که به دلیل نقص در حفاظها و یا نقص در طراحی،
اجراء و بهرهبرداری از سیستم ،که در این حادثه نقش دارند ،شناسایی
شد .نتیجه این شناسایی در جدول ( )5-3درج شده است .در گام چهارم،
موانع موجود در مسیر جریان انرژی شناسایی شد و هرگونه طراحی ،روش
اجرایی یا وسایل حفاظت فردی که از دستیابی انرژی مخاطرهآمیز به
اهداف آسیبپذیر سیستم جلوگیری میکند به عنوان موانع انرژی در نظر
گرفته میشود (بهبهانی و همکاران )1397 ،در این مرحله استفاده از
ابزارهای فیزیکی ،آموزشی و مقررات ملی ساختمان توصیه و ارزیابی شد.
نتایج در جداول ( )5-6( ،)5-5( ،)5-4( ،)5-3و ( )5-7ارائه شد.
 5-5ارزیابی ریسکها از طریق منطق فازی:
در این مرحله ریسکهای شناسایی شده ،در پنج گروه زیر تفکیک و
سپس ریسکهای هر گروه ارزیابی و اولویت بندی شد1 :ـ اثر
ریسکهای مؤثر بر حادثه نهایی2 ،ـ بررسیتأثرات عدم اجراء الزامات
مبحث  22مقررات ملی ساختمان در دوره بهرهبرداری 3ـ مجهز نبودن
ساختمانها به دستگاه استاندارد هوشمند تشخیص و هشدار گاز
منواکسیدکربن 4ـ ارزیابی پیامد خطاهای ناشی از ناآگاهی بهرهبردار5 ،ـ
ارزیابی نقش بازرسان فنیگاز ،مهندس ناظر و طراح تأسیسات ،در امکان
کاهش رخداد خطاهای دوره طراحی و اجرا بارعایت قوانین باالسری
ساخت و ساز .از آنجایی که در این تحقیق ،اطالعات آماری متناسب با
ریسکهای شناسایی شده دسترس نبود ،ارزیابی ریسکها با استفاده ار
نظر خبرگان در محیط فازی انجام شد .منطق فازی تکنولوژی جدیدی
است که شیوههای مرسوم برای طراحی و مدلسازی یک سیستم را که
نیازمند ریاضیات پیشرفته و نسبتاً پیچیده است ،با استفاده از مقادیر و
شرایط زبانی و یا به بیانی دیگر دانش فرد خبره و با هدف سادهسازی و
کارآمدتر شدن طراحی سیستم ،جایگزین و یا تا حدود زیادی تکمیل
میکند .این نظریه ،قادر است بسیاری از مفاهیم ،متغیرها و سیستمهایی
را که نادقیق و مبهم هستند صورت بندی ریاضی کرده و زمینه را برای
استدالل ،استنتاج ،کنترل و تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان ،فراهم
آورد (طاهریون و همکاران.)1393 ،برای تهیه بانک اطالعاتی با استفاده
از نظر خبرگان در محیط فازی ،شش گام زیر انجام شد:
گام اول ،انتخاب کارشناسان :در این مرحله از نظرات کارشناسان مندرج
در جدول (5ـ )1استفاده شد.

نمودار شماره ( )4-1نمودار دامنه فازی
جدول شماره ( :)5-2متغیرها و ترمهای زبانی

گام پنجم  ،اجماع نظر کارشناسان ،برای اجماع نظر کارشناسان ،نمره
وزن هر کارشناس در نمره متغیرهای زبانی او ضرب میشود .این کار
طبق روش مطالعه (جهانبانی و همکاران )1396 ،و ()Renjith, 2010
و با استفاده از رابطه ( )5-1انجام شد.
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n

مراحل محاسباتی فوق در نرم افزار اکسل انجام شد و با توجه به نوع
پرسشهای مطرح شده از کارشناسان ،اعداد حاصل از مراحل دیفازی
بعنوان درصد امکان و یا اهمیت تأثیر هر ریسک در رخداد رویداد نهایی
تعیین و در جداول زیر ارائه شد:
جدول شماره ( )5-3نتایج حاصل از شناسایی انرژیهای موجود در اجزای
سیستم
جدول شماره ( )5-4ارزیابی تأثیر عدم اجراء الزامات مبحث  22مقررات
ملی ساختمان در دوره بهرهبرداری
جدول شماره ( )5-5ارزیابی تأثیر مجهز نبودن ساختمانها به دستگاه
استاندارد هوشمند
جدول شماره ( )5-6ارزیابی پیامد خطاهای ناشی از ناآگاهی بهرهبردار و
امکان تأثیر هر پیامد بر حادثه نهایی
جدول شماره ( )5-7ارزیابی امکان کاهش رخداد خطاهای دوره طراحی،
اجراء با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان ساخت و ساز

Mi = WjAij

)(i = 1,2,3,...,m

j =1
رابطه ( )5-1اجماع نظر کارشناسان

در این فرمول:
 :Aijمتغیر زمانی در رابطه با هر رویداد اساسی  iتوسط کارشناس j
 :Wjوزن کارشناس j
 :mتعداد کارشناسان
 :nتعداد کارشناسان
 :Miعدد فازی اجماع نظر کارشناسان در رابطه با هر رویداد اساسی i
گام ششم  ،غیر فازی کردن ،برای تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی
میتوان از روش مرکز گرانیگاه نیز استفاده نمود .به دلیل این که این
روش تمام نقاط حوزه تعریف و درجه عضویت میگیرد ،روش دقیقتری
برای برای دیفازی کردن به شمار میرود ( .)Onisawa, 1990غیر
فازی کردن اعداد فازی روش مهمی برای تصمیمگیری در محیط فازی
است .در این تحقیق روش مرکز گرانیگاه برای غیر فازی کردن انتخاب
شده است .این روش توسط سوگنو در سال  1985توسعه یافته است و
دقیقترین روش غیر فازی کردن است (جهانبانی و همکاران.)1396 ،
غیر فازی کردن عدد فازی ذوزنقهای بدست آمد.

) A~ = ( a4 + a3 − a2 − a1

 -6ارائه نتایج
در جدول شماره ( )5-3حاصل از شناسایی انرژیهای موجود در اجزای
سیستم و نحوه عملکرد و تأثیر رهایش و یا تبدیل این انرژیها به یکدیگر
ارائه شده است .همچنین ریسکهای موثر و اثر آنها بر حادثه نهایی ،با
توجه به محاسبات فازی بصورت اعداد امکانی در این جدول مشخص
شده است .مبحث  22مقررات ملی ساختمان دارای الزاماتی است که
اجرای آنها امکان شناسایی و حذف کانونهای خطر را فراهم میسازد.
از آنجایی که مفاد این مبحث در حال حاضر اجرا نمیشود ،ریسکهای
تأثیر عدم اجراء این مبحث شناسایی و ارزیابی شد .جدول شماره ()5-4
ارزیابی ریسکهای عدم اجراء الزامات مبحث  22مقررات ملی ساختمان
در دوره ارزیابی بهرهبرداری و پیامدهای آن را نشان میدهد.

با استفاده از فرمول (5ـ)2

1 (a4 + a3 ) 2 − a4 a3 − (a1 + a2 ) 2 + a1a2
3
) (a4 + a3 − a2 − a1

= *X

رابطه ()5-2

اعداد بدست آمده از این مرحله در رابطه با هر رویداد اساسی ،معادل نظر
کارشناسان بوده و به صورت امکانی است (.)Onisawa, 1990

جدول شماره ( )5-3نتایج حاصل از شناسایی انرژی های موجود در اجزای سیستم

ردیف

نوع انرژی

1

موجودات

2

کاهش
فشار انرژی
جنبشی

3

4

پتانسیل

جوی

شرح خطر
ناتوانی حواس انسان در شناسایی گاز
منواکسید کربن منتشر شده بدلیل
ماهیت گاز (بدون بو و رنگ)
اجراء رابط دودکش ،یا دودکش فلزی
نا ایمن بصورت افقی و با طول زیاد
17-8-2-3

امکان
تاثیر بر
حادثه
نهایی
.878

.86

عبور دادن دودکش از محلهای غیر
مجاز مانند شیشه درب و پنجره

.854

خروج سرآزاد دودکش از بدنه (نما)
ساختمان ویا به فضاهای مسقف
مانند تراس و...

.845

1822

عملکرد انرژِی

تأثیر

دوره

کنش و واکنش بین
انسان و انرژی های
موجود سیستم

افزایش پتانسیل علظت
گازمنوکسیدکربن منتشر
شده

بهرهبرداری

کاهش فشار ونت
غیر مثبت

برگشت محصوالت احتراق
به دستگاه

خطای
بهرهبرداری

کنش و واکنش
اجسام بر اجزاء
سیستم
فشار معکوس
جریانات ناپایدار و
دمای محیط

شکستن شیشه

کاهش فشار ونت غیر مثبت

خطای
بهرهبرداری
خطای
بهرهبرداری
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5

موجودات

6

کاهش
فشار انرژی
جنبشی

7

پتانسیل

نصب تجهزات گازسوز در فضاهای
غیرمجاز توسط بهره بردار پس از اخذ
پایان کارعملیات ساختمان
متصل کردن غیر مجاز چند دستگاه
گازسوز ،به یک دودکش مشترک
17-8-1-3
استفاده غر مجازاز لولههای قابل
انعطاف(خرطومی یا آکاردئونی) بعنوان
رابط یا دودکش13-4-8-17.

8

موجودات

خواب بودن یا عدم هوشیاری ساکنین
به هر دلیل دیگر موقع انتشار گاز

.825

9

جوی

اجراء دودکش با ارتفاع نامناسب (کمتر
از یک متر انتهای آزاد) از روی بام،
17-8-5-1

.816

فشار معکوس
جریانات ناپایدار

کاهش فشار ونت غیر مثبت

10

جانوران

النه سازی پرندگان در خروجی
دودکش بدلیل افتادن کالهک

.805

کنش و واکنش
موجودات بر اجزاء
سیستم

کاهش و یا حذف فشار ونت
غیر مثبت

11

جوی

.805

فشار معکوس
جریانات ناپایدار

کاهش فشار ونت غیر مثبت

خطای دوره
اجراء

12

پتانسیل

.803

خطای دستگاه در
فضای محدود

کاهش هوای مورد نیاز
احتراق

بهرهبرداری

13

جابجایی
فشار انرژی
جنبشی

خطای طراحی

14

پتانسیل

اختالل در انتقال
حجم مناسب
محصوالت احتراق
انتقال محصوالت
احتراق به محیط

کاهش حجم هوای مورد
نیاز احتراق در دستگاه
کاهش غلظت اکسیژن
محیط

خطای طراحی

15

کاهش
فشار انرژی
جنبشی

.794

کاهش و یا حذف
فشار ونت غیر مثبت

برگشت محصوالت احتراق
به دستگاه

بهرهبرداری

16

پتانسیل

.794

خروج محصوالت
احتراق از دودکش

نشت محصوالت احتراق به
فضای مسکونی

خطای دوره
اجراء

17

پتانسیل

.776

انتقال

نشت محصوالت احتراق به
فضای مسکونی

اجراء

18

پتانسیل

.771

خطای دستگاه

کاهش هوای مورد نیاز
احتراق

بهرهبرداری

19

شیمیایی

.763

اکسیده شدن رابط
فلزی دودکش

نشت محصوالت احتراق به
محیط اطراف

بهرهبرداری

عدم رعایت فاصله  3متر و یا ارتفاع
مناسب  60سانتیمتر ،دودکشاز
دیوارهای بلند مجاور5-1-8-17
استفاده از بخاری بدوندودکش در
فضاهای مانند اتاق خواب ( -8-14
)6-3
بوجود آمدن دودکشها با قطر
نامناسب نسبت به دستگاه گازسوز
()14-11-1-2
عبور دودکش از فضاهای داخلی و
سقف کاذب حمام 3-5-8-17
مسدود شدن مسیر ویا دهانه دودکش
از روی بام ،با هر نوع جسم خارجی
بدلیل افتادن کالهک
استفاده از قطعات لولههای سیمانی
پیشساخته سر صاف(لببه لب) .بدون
نر و ماده فنجانی9-5-8-17
خطای نشت دودکش به دلیل عدم
درزبندی و پیوستگی مناسب در
دودکش (-14-11-1-2ب)
خطای دستگاه به دلیل بسته بودن
فضا و عدم گردش آزاد هواو عدم
تامین هوای احتراق()14-9-1-4
ایجاد شکاف و پارگی دررابط
فلزیدودکشهای

کنش و واکنش
انسان و سیستم

احتمال نصب در فضای
محدود

.837

افزایش حجم
محصوالت احتراق
در مسیر

کاهش فشار ونت غیر مثبت

خطای
بهرهبرداری

.831

خطای دودکش

مسدود شدن مسیر خروج
محصوالت احتراق

خطای
بهرهبرداری

کنش و واکنش بین
انسان و انرژی های
موجود سیستم

افزایش پتانسیل علظت
گازمنوکسیدکربن منتشر
شده

بهرهبرداری
خطای دوره
اجراء
بهرهبرداری

.842

.803
.802

ادامه جدول شماره ( )5-3نتایج حاصل از شناسایی انرژی های موجود در اجزای سیستم
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خطای
بهرهبرداری
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امکان تاثیر
بر حادثه
نهایی

عملکرد انرژِی

تأثیر

دوره

ردیف

نوع انرژی

شرح خطر

کاهش و یا حذف
فشار ونت غیر مثبت

برگشت محصوالت
احتراق به دستگاه

20

کاهش
فشار انرژی
جنبشی

21

پتانسیل

22

شیمیایی

23

پتانسیل

24

جوی

25

پتانسیل

26

پتانسیل

27

انرژی
جنبشی

بسته بودن روزنههای ورودی هوای
تازه در فضایی که دستگاه گازسوز
استفاده میشود
جانمایی نامناسب محل نصب
تجهیزات و دودکش ها 7-17
استفاده از دستگاه گاز سوز پر مصرف
( آب گرم کن فوری) در واحد کمتر
از  60متر مربع ()17-7-5-7
استفاده از دستگاههای فاقد تادیه
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران 1-1-7-17
تاثیر جریان ناپایدار هوای بیرون ،بر
دودکشهای بدون کالهک
خطا در عمل کرد سیستم  ODSدر
بخاری بدون دودکش ()14-8-6-5
خطای دستگاه بر اثر فرسودگی
کالهک تعدیل و یا کثیف بودن
نازلهای شیر احتراق
انتقالگاز منواکسیدکربن حاصل
سوخت ناقص از طریقآبگرم
بهحمام براثراکسیده شدن مبدل
گرمایی

بهرهبرداری

عدم تأمین هوای
مورد نیاز احتراق
سوختن اکسیژن
محیط اطراف توسط
دستگاه

کاهش غلظت اکسیژن
محیط

خطای طراحی

کاهش هوای(اکسیژن)
مورد نیاز احتراق

بهرهبرداری

خطای دستگاه

عدم تأمین هوای مورد
نیاز احتراق توسط دستگاه

بهرهبرداری

تولید فشار معکوس
دردودکش
عدم تعامل دستگاه با
محیط

کاهش هوای مورد نیاز
احتراق در دستگاه
کاهش غلظت اکسیژن
فضای اطراف

.659

کاهش حجم هوای
مورد نیاز احتراق

تولید گاز منوکسیدکربن
توسط دستگاه

بهرهبرداری

.659

انتقال محصوالت
احتراق

افزایش غلظت
منوکسیدکربن فضایی که
به آن وارد میشود

بهرهبرداری

.625

خطای دستگاه

کاهش تأمین هوای مورد
نیاز احتراق توسط
دستگاه

بهرهبرداری

28

پتانسیل

فرسودگی کالهک تعدیل ،مخزن
احتراق دستگاه گازسوز

کنش و واکنش بین
انسان و انرژی های
موجود سیستم

افزایش پتانسیل علظت
گازمنوکسیدکربن منتشر
شده

29

موجودات

خطای عکسالعمل انسانی مانند
افزایش شعله بخاری با توجه به
تشابه عالیم بالینی مسمومیت با
آنفوالنزا و تب

بهرهبرداری

.6

سوختن اکسیژن
محیط اطراف توسط
دستگاه

کاهش هوای مورد نیاز
احتراق

بهرهبرداری

30

شیمیایی

خطای استفاده از آب گرم کن در
داخل حمام 3-2-7-17

.551

.763
.76
.75

.73
.713
.704

بهرهبرداری
بهرهبرداری

جدول ( :)5-4ارزیابی عدم اجراء الزامات مبحث  22مقررات ملی ساختمان در دوره بهرهبرداری

دوره

ریسک

پیامد

بهره
برداری

عدم تعیین مسئول قانونی ساختمان به
منظور نگهداری و انجام بازدیدهای دورهای
از دستگاه ها و دودکشها

بهرهبرداری از دودکشها و
دستگاههای دارای پتانسیل
تولید حادثه

1824

امکان تأثیر پیامد بر
رخدادحادثه نهایی
.867
( )86/7درصد

حفاظ
اجراء مفاد آییننامه مبحث
 22مقررات ملی ساختمان بند
22-2-6-3
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خأل انجام بازدیدهای دورهای توسط بازرس
آموزش دیده،بخصوص در ساختمانهای
عمدتافرسوده که احتماال نظارت مهندس
تاسیسات یا بازرس گاز در آنها انجام نشده
است..

عدم شناسایی و اعمال
دستورالعملهای فنی در
جهت حذف کانونهای
خطر

خأل آگاه شدن مستاجرو یا مالک جدید از
کانونهای خطر و یا دودکشهای ناایمن.

ادامه بهرهبرداری از سیستم
دارای پتانسیل تولید حادثه
توسط بهرهبردار جدید

گاز منوکسیدکربن قابل با حواس انسانی قابل تشخیص نیست ،الزام به
نصب دستگاه آشکارساز منوکسیدکربن در ساختمانهای مسکونی بعنوان

اجراء مفاد آییننامه مبحث
 22مقررات ملی ساختمان بند
22-1-3-6

.876
()87/6

اجراء مفاد آییننامه مبحث
 22مقررات ملی ساختمان بند
22-2-12-4

.86
 86درصد

یک حفاظ معرفی شد .جدول ( )5-5میزان تأثیر و رویداد بالفصل (پیامد)
حاصل از مجهز نبودن ساختمانها به این دستگاه را نشان میدهد.

جدول ( )5-5ارزیابی تأثیر مجهزنبودن ساختمانها به دستگاه استاندارد هوشمند

دوره

ریسک

پیامد

امکان تأثیر پیامد بر
رخداد حادثه نهایی

بهره
برداری

مجهزنبودن ساختمانها به دستگاه
استاندارد هوشمند تشخیص و
هشدارگاز منواکسید کربن

افزایش غلظت گاز
منوکسیدکربن پس از
انتشار در فضای
مسکونی

.814
( )81/4درصد

آگاه کردن بهرهبردار از خطرات گاز سمی منوکسیدکربن و چگونگی
پیشگیری از انتشار آن در فضای مسکونی از طریق ارایه آموزشهای
مؤثر در رسانههای فراگیر مانند رسانه ملی ،بعنوان یک حفاظ معرفی شد.

حفاظ
الزام به نصب
دستگاه هشدار
دهنده CO

جدول ( )5-6پیامد خطاهای ناشی از نا آگاهی همچنین عدد امکانی تاثیر
هر پیامد بر رخداد حادثه نهایی را نشان میدهد.

جدول ( )5-6پیامد خطاهای ناشی از نا آگاهی همچنین امکانی تاثیر هر پیامد بر رخداد حادثه نهایی

آگاه نبودن بهرهبردار از لزوم رعایت دستورالعملهای سازمانهای مرتبط مانند آتش
نشانی،شرکتملیگاز و...

ریسک

پیامد

نا آگاهی بهرهبرداراناز لزوم ونحوه
انجام بازدیدهای دوره ای و مستمر از
سالمت دودکشهاوتجهیزات

ناشناخته ماندن کانونهای خطر

.876
()87/6درصد

ناآگاهی بهره برداران از ماهیت و
خطرات گاز منواکسید کربن

بهرهبرداری از دودکشها و دستگاههای
دارای پتانسیل تولید حادثه

.836
()83/6درصد

عدم شناخت بهرهبرداران از اقدامات
ایمنی پیشگیری از ریسک انتشار گاز
منواکسید کربن

حذف نشدن(حفظ پتانسیل)،کانونهای
مولد حادثه

.845
()84/5درصد

عدم آگاهی بهره برداران از انجام
اقدامات ایمنی پس از آگاهی احتمالی
از انتشار گاز منواکسید کربن

افزایش غلظت گاز منوکسیدکربن پس
از انتشار در فضای مسکونی

.847
()84/7درصد
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هستند ،را نشان میدهد .در انتهای جدول عدد متوسط (میانگین) اخذ
شده برای هر گروه از مهندسین ،نشان دهنده میزان اهمیت خدمات آنان
در افزایش و یا کاهش امکان رخداد افزایش غلظت گاز منوکسیدکربن
پس از انتشار میباشد.

جدول شماره ( ،)5-7نتایج ارزیابی امکان کاهش خطاهای دوره طراحی
و اجراء با استفاده از خدمات مهندسان بازرس فنی گاز سازمان نظام
مهندسی در کنترل نقشههای گاز و بازدیدهای دورهای ،هنگام اجرای
سیستم ،برای ساختمانهایی که فاقد مهندس طراح و ناظر تاسیسات،

جدول مقایسه ( :)5-7ارزیابی امکان کاهش رخداد خطاهای دوره طراحی،اجراء با رعایت قوانین باالسری ساخت و ساز

اجراء سیستم

طراحی سیستم

دوره

شرح رویداد

تعیین جانمایی نامناسب برای تجهیزات و
دودکشها ،زمان تهیه نقشه گاز
تعیین محل عبور دودکش از فضاهای
داخلی سقفهای کاذب حمام و زمان تهیه
نقشه گاز
بوجود آمدن دودکشها با قطر نامناسب
نسبت به دستگاه گازسوز
اجراء قطعات لولههای سیمانی پیشساخته
سر صاف(لببه لب) .بدون نر و ماده
فنجانی
17-8-5-9
اجراء دودکش بدون در نظر گرفتن رعایت
فاصله افقی  3متر و یا ارتفاع مناسب
60سانتیمتر باالتر ،از دیوارهای مجاور
اجراء دودکش با ارتفاع نامناسب (کمتر از
یک متر انتهای آزاد) از روی بام-8-17 ،
5-1
میانگین

اعداد امکانی
ارزیابی امکان کاهش خطاهای دوره طراحی و
ارزیابی امکان رخداد خطاهای طراحی و اجرایی ،اجراء با استفاده از خدمات مهندسان بازرس فنی
(در ساختمانهایی که از خدمات مهندسان طراح گاز سازمان نظام مهندسی در کنترل نقشههای
و ناظر تأسیسات ،سازمان نظام مهندسی در تهیه گاز و بازدیدهای دورهای ،هنگام اجرای سیستم
نقشههای گاز ،و کنترلهای مرحلهایمنطبق با (در ساختمانهای فاقد مهندس طراح و ناظر
ظوابط مقررات ملی ساختمان،استفاده نمیشود ).تاسیسات)
(76درصد) .76

(89درصد) .89

( 80/2درصد).802

(82/25درصد) .825

(80/3درصد) .803

(81/6درصد) .816

(79/4درصد) .794

(86/8درصد).868

(80/5درصد).805

(84/2درصد) .842

(81/6درصد) .816

(85/3درصد) .853

(79.6درصد) .7966

نتایج این تحقیق در دو گروه کمی و کیفی به دست آمد و هر گروه به
شرح زیر تحلیل شد.
 -7تحلیل نتایج کیفی

(84/9درصد)

.849

غیر مثبت کار میکنند .حرارت محصوالت معبر دود.نیروی
جابجایی(لیفت) حرارتی الزم برای رسیدن به مکش قوی در ونت را
فراهم میکند .به عبارت دیگر ،به دلیل خروج هوایگرم ازدودکش ،هوای
سرد محیط محفظه احتراق مکیده میشود (مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن .)1390 ،عدم رعایت نکات ایمنی در مورد دودکش خسارات
جبران ناپذیری چون مسمومیت و مرگ را بدنبال دارد زیرا تنها راه
ارتباطی وسایل گازسوز با فضای خارج از ساختمان از طریق دودکش
است(حیدری .)1390 ،با توجه به الزامات مبحث 14و  17مقررات ملی
ساختمان ،توجه جدی به طراحی واجزاء دودکش استاندارد سیستمها و
لوازم گازسوز دودکشدار و همچنین تهویۀ مناسب هوا برای احتراق
ضروری است (نوفرستی .)1388 ،همانطور که قبال ذکر شد ،نرسیدن
اکسیژن کافی به شعله در اثر عدم تهویۀ کافی ،و وجود موانع در مسیر
خروج محصوالت احتراق عوامل اصلی ایجاد گاز منوکسید کربن در

 7-1شناسایی منابع انرژی در اجزاء سیستم مولد ریسک:
دامنه یا حدود قابل اشتعال (انفجار) گاز شهری بعنوان منبع سوخت مولد
انرژی حرارتی سیستم ،برابر  5تا  15درصد است (اسدی ملردی و
همکاران .)1358 ،پکیجهای دیواری ،پکیجهای زمینی و شومینههای
تزئینی ،همه نمونههای دستگاههای مستقیم است که هوای احتراق را
ازفضاهای مسکونی میگیرند .در این دستگاهها برای هر متر مکعب گاز
احتراقی ،حجمی مساوی از هوای رقیق کننده در کالهک تعادلی افزوده
میشود .بنابراین برای سوختن هر  1مترمکعب گاز طبیعی 30 ،مترمکعب
گاز احتراقی باید از معبر دود خارج شود .تخلیه محصوالت احتراق از
آبگرمکن و بخاریگازی با مکش طبیعی انجام میشود که با فشار ونت
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گاز سمی منتشر شده ،در ترکیب مجدد با مهمترین خطای انسانی ،باعث
افزایش غلظت گاز منوکسیدکربن و رخداد حادثه نهایی مسمومیت
ساکنین میشود .از تحلیل نتایج کمی تحقیق حاضر مؤثرترین ریسک
شناسایی شد .
8ـ تحلیل نتایج کمی تحقیق( :بررسی موانع و حفاظها)

وسایل گازسوز محسوب میشوند ،که در کنار میل ترکیبی شدید گاز
منواکسیدکربن با هموگلوبین خون جان انسانها را تا حد مرگ نیز به
خطر میاندازد .بر اساس آنچه گفته شد ،فرآیند تولید انرژی حرارتی در
ساختمانها با استفاده از دستگاه مستقیم (بخاری و آبگرمکن گازی) ،از
ورود گاز طبیعی و هوای احتراق به دستگاه گازسوز تا تخلیه محصوالت
احتراق با مکش طبیعی از معبر دود ،تابع کارکرد انرژیهای متعددی
است که منابع آنها در چهار جزء اصلی سیستم به این شرح است:
1ـ شرایط محیطی برای تأمین هوای مورد نیاز سوختن گاز طبیعی (انرژی
جنبشی)،
2ـ شرایط فیزیکی دستگاه گازسوز ،فرسودگی استانداردها و قوانین
(منبعانرژی پتانسیل و شیمیایی)،
3ـ دودکش با مکش طبیعی( ،منبع انرژی جنبشی)
4ـ عوامل انسانی،تأثیر رفتار انسان بر چرخه عمر سیستم(.منبع انرژی
موجودات) شناسایی این منابع انرژی (اجزاء سیستم) زمینهساز شناسایی
ریسکهای موثر گردید.
 7-2نقش عوامل انسانی در همافزایی ریسکها:
نتایج تحقیق زراوشانی و همکارانش نشان داد ،برخی از منابع انرژی
موجود در صنعت به تنهایی یا با ترکیب سایر انرژیها ،میتوانند منجر
به ایجاد اثر همافزایی و بروز چندین ریسک متفاوت شوند .شناسایی و
کنترل اینگونه منابع انرژی میتواند با کاهش هزینهها و سودمندی
اقدامات کنترلی ،نقش مؤثری در ایمنسازی و ارتقاء ایمنی سیستم داشته
باشد ( .)Zaroushani, 2010در مطالعه حاضر با استفاده از این
رویکرد مهم ،اثر انرژی جنبشی در چرخه تأمین و هدایت هوای مورد نیاز
احتراق از محیط اطراف به دستگاه گازسوز و هدایت محصوالت احتراق
با نیروی ونت غیر مثبت به فضای خارچ از ساختمان مسکونی ،به عنوان
یک عامل بسیار مهم شناسایی شد .حذف و یا کاهش این انرژی ،موجب
فعال شدن سایر انرژیهای موجود در فرآیند است که در نهایت باعث
تولید و انتشار گاز منوکسیدکربن میشوند .انرژیهای موجود در اجزاء
سیستم با توجه به مراحل چرخه عمر آن ردیابی شد و با استفاده از
کاربرگهای  ET&BAو نظر متخصصین ،بشرح زیر شناسایی شد:
الف ـ از تعداد کل  30ریسک مؤثر23 ،ریسک مربوط به دوره
بهرهبرداری،
ب ـ  4ریسک مربوط به دوره اجراء
ج ـ تعداد  3ریسک مربوط به دوره طراحی میباشد.
بنابراین جدول ریسکها نشان داد ،تغییر و یا تبدیل ناخواسته انرژیهای
موجود به یکدیگر ،عمدتا پیامد خطاهای انسانی دوره بهرهبرداری بر روی
اجزاء سیستم و بخصوص بر روی دودکشهاست .عامل انسانی در نتایج
تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس نیز ،به چشم میخورد .از نظر این
مطالعه عوامل انسانی در دهه هشتاد ،علت رشد حوادث مسمومیت با گاز
منوکسیدکربن در خانههای مسکونی کشور ،بوده است(ویسی.)1392 ،
این انرژیهای ناخواسته موجب حذف و یا کاهش اثر انرژی جنبشی در
چرخه تأمین هوای مورد نیاز سوخت کامل و خروج محصوالت احتراق از
ونت غیر مثبت و در نهایت تولید و انتشار گاز سمی منوکسیدکربن حاصل
از سوخت ناقص ،در فضای مسکونی میشود .انرژی شیمیایی موجود در

 8-1رویکرد شناسایی حفاظها:
سوابق مطالعات انجام شده در صنایع ،در خصوص راهبردها و موانع انرژی
نشان میدهد ،توجه به برخی از مسایل مدیریت ایمنی و بهداشت
حرفهای از جمله آموزش ایمنی ،آموزش حرفهای ،برقراری ارتباط
مدیریتی پیمانکاران و سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه میتواند
نقش مؤثری در کاهش ریسکهای ایمنی داشته باشد .عالوه بر این،
ارائه آموزشهای حرفهای افراد در زمینههایی مانند ،ویژگیها و
مسؤلیتهای شغلی ،مسائل فنی و عملکرد تجهیزات ،میتواند در درک
نقش آنها در بهرهوری ایمنی سیستم ،مؤثر باشد (Lahijanian.H,
) 2000با توجه به این دو رویکرد (مدیریت ایمنی و آموزش ایمنی)،
حفاظها به شرح زیر شناسایی و بررسی شد .
 8-2تجهیز ساختمانها به دستگاه آشکارساز و هشدار
دهنده منوکسید کربن:
غلظت مجاز یا استاندارد جهانی برای گاز منوکسیدکربن  ،50ppmیا 50
واحد گاز در یک میلیون واحد از هوا میتواند باشد که در چنین شرایطی
حداکثر به مدت  8ساعت میتوان در محیط حضور داشت (راهنمای ایمنی
مصرف کنندگان گاز طبیعی ،شماره  )89بررسی پیشینه تحقیق نشان داد،
گاز منوکسیدکربن منتشر شده قابل تشخیص با حواس انسانی نمیباشد
و همین خاصیت است که باعث افزایش غلظت این گاز سمی پس از
انتشار درفضای مسکونی میشود .نتایج پژوهشی درمازندران نشان داد،
دربیشتر موارد ،مسمومیتهای منجر به فوت ناشی از گاز( Coقاتل
خاموش) به صورت آرام و پنهان پدیدار میشود ،عالیم تدریجی آن عمالً
مجال هرگونه دفاع و فرار شخص را ناممکن میسازد (شکرزاده و
همکاران .)1392 ،تحقیقی ،با هدف یافتن راه حل کاهش
احتمالمسمومیت و مرگ و میر ناشی از انتشارگاز مونوکسیدکربن
درایاالت متحده آمریکا دربین سالهای 1980ـ  ،1995در نیومکزیکو
انجام شد .و نتایج نشان داد ،ازمیان 80نفر که مرگ آنها بهعنوان
مسمومیت ناخواسته با گاز مونوکسیدکربن درخانه طبقهبندی شده بود،
 49نفربه احتمال زیاد در هنگام انتشار گاز خواب بودهاند ( Steven,
 .)1998الزام به استفاده از آشکارساز و هشدار دهنده منوکسیدکربن در
ساختمانها ،یکی از راهکارهای توصیه شده در نتایج تحقیق مرکزپژوهش
مجلس شورای اسالمی در سال  ،1392میباشد (فرزانه ویسی و
همکاران )1392 ،نتایج این مطالعه نشان داد ،خطای ناتوانی حواس
انسانی در تشخیص گاز منوکسیدکربن منتشر شده ،با عدد  87/7درصد،
درمقایسه با سایر ریسکهای شناسایی شده دارای بیشترین امکان تأثیر
گذاری در رخداد افزایش غلظت منوکسیدکربن و افزایش حوادث میباشد.
بنابراین توصیه میشود ساختمانهایی که از سیستم بخاری و آبگرمکن
گازی دستگاه آشکارساز و هشدار دهنده منوکسید کربن در ساختمان
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دودکشها و تجهیزات که پیامد آن ناشناخته ماندن کانونهای خطر
است ،با عدد  87/6درصد دارای باالترین امکان تأثیر در افزایش غلظت
گاز منتشر شده نسبت به چهار ریسک شناخته شده در این گروه است.
بنابراین توصیه میشود ،رسانههای فراگیر مانند رسانههای محلی و ملی
با ارائه آموزشهای متنوع و تصویرسازیهای نوین و جذاب ،بخصوص
در هنگام تغییر فصلها ،جامعه را نسبت به مخاطرات استفاده از این
سیستم و لزوم انجام بازدیدهای دورهای از تجهیزات و دودکشها ،آگاه
نمایند.
 8-5ارزیابی نقش بازرسان فنی گاز ،مهندس ناظر و طراح

 8-3بررسی تأثیر اجراء مبحث  22مقررات ملی ساختمان
در دوره بهرهبرداری بر کاهش ریسکها
نتایج این تحقیق نشان داد ،خطاهای دوره بهرهبرداری دارای بیشترین
سهم از ریسکهای شناسایی شده است .بنابراین الزامات مبحث 22
مقررات ملی ساختمان برای شناسایی و اصالح کانونهای خطر ،بعنوان
یک حفاظ مؤثر توصیه شد .هدف مبحث  22مقررات ملی ساختمان،
تعیین حداقل الزاماتی است که باید برای جلوگیری از بروز خطرات
مختلف ،در زمان بهرهبرداری از تأسیسات گازرسانی ساختمانها رعایت
شود .الزامات این مبحث تأکید دارد ،کلیه تأسیسات و تجهیزات گازسوز
بایستی در دورههای زمانی مشخص ،بازرسی شوند و از ایمن بودن آنها
اطمینان حاصلشود (مبحث  22مقررات ملی ساختمان .)1392 ،در حال
حاضر این مبحث در کشور اجراء نمیشود ،در حالی که اجرای الزامات
آن امکان شناسایی و حذف کانونهای خطر را فراهم میکند .خالء اجرای
این الزامات در رابطه با موضوع تحقیق بررسی شد .نتایج محاسبات فازی
نشان داد ،عدم انجام بازدیدهای دورهای توسط بازرس آموزش دیده
دارای ضریب امکان  87/6درصد تأثیر در وقوع رویداد نهایی است که
رتبه دوم را در بین تمامی ریسکهای شناخته شده دارد .این جایگاه
بیانگر اهمیت بازدیدهای کارشناسان در شناسایی و اصالح کانونهای
خطر میباشد.
 8-4بررسی تأثیر آموزش بر بهبود رفتار ناایمن بهرهبردار:
در اکثر مطالعاتی که بر روی رفتار ناایمن صورت گرفته است نتایج نشان
میدهد که رفتار ناایمن میتواند متأثر از جنبههای مختلفی از جمله نوع
شغل ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،سابقه کار و همچنین سن افراد
باشد که با توجه به پیچیدگی و غیر قابل پیشبینی بودن انسان ،کنترل
رفتار آنها مشکل است با این حال میتوان با برنامهریزی دقیق و مدون،
بسیاری از اینگونه رفتارها را کاهش داد .از این نظر آموزش ایمنی و
القای این مفهوم که اول ایمنی بعد کار ضروری ست ،میتواند گام مؤثری
در جهت بهبود رفتار ایمن برداشت (هاشمینژاد و همکاران .)1391 ،در
مطالعه محمد شکرزاده و همکاران ،سیکار  ،2015در مورد عوامل انسانی
و اصالح آن با رویکرد بهبود و جلوگیری از مرگ و میر ناشی از
مسمومیت ،بر سرمایه گذاری روی روش آموزش و ارتقای فرهنگ گروه
هدف ،تأکید شده است (شکرزادهAm J Emerg Med, ( )1392 ،
 .)2015در بسیاری از مطالعات دیگری در صنعت ،مانند ویدا زراوشانی
و همکاران ،از آموزش بعنوان یک حفاظ نام برده شده است
( .)Zaroushani, 2010مطالب مندرج در گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس نشان میدهد که عوامل انسانی و فنی در کاهش وقوع مرگ و
میر ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن موثرند(ویسی .)1392 ،در
تحقیق حاضر ،تأثیر عوامل انسانی در ایجاد و یا پایدار ماندن پتانسیل
خطر در اجزاء سیستم در دوره بهرهبرداری ،در قالب گروه (خطاهای ناشی
از عدم آگاهی بهرهبردار) ،شناسایی شد .نتایج ارزیابی فازی نشان داد،
ناآگاهی بهرهبرداران از لزوم و نحوه انجام بازدیدهای دورهای و مستمر
از سالمت دودکشها و تجهیزات که پیامد آن ناشناخته ماندن کانونهای
خطر است ،باعدد  87/6درصد دارای باالترین امکان تأثیردر افزایش
غلظت گاز منتشر شده نسبت شد .نتایج ارزیابی فازی نشان داد ،ناآگاهی
بهرهبرداران از لزوم و نحوه انجام بازدیدهای دورهای و مستمر از سالمت

تأسیسات ،در امکان کاهش رخداد خطاهای دوره طراحی و
اجراء با رعایت قوانین باالسری ساخت و ساز
براساس ضوابطی که سازمان قانونی نظارت بر لولهکشی گاز مشترکین
عمده تعیین مینماید ،الزم است که طرح سیستم لولهکشی گاز به
صورت نقشه (کروکی ،پالن ،ایزومتریک و  ). ...توسط طراح تهیه شود.
در این نقشهها بایستی تمام جزئیات مانند ،قطر لولهها و موقعیت
و...مشخص شود .طراحی میتواند توسط مجری گاز انجام شود.
مجریگاز :شخصی حقوقی است که دارای گواهینامه صالحیت اجرای
لولهکشی گاز ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی میباشد .نصب
وسایل گازسوز فقط در محل پیشبینی شده در نقشههای گازرسانی
ساختمان که محل استقرار ،نحوه هوارسانی و مشخصات دودکش آن به
تایید مهندس ناظر رسیده باشد ،مجاز است (مبحث  17مقررات ملی
ساختمان .)1389 ،بر اساس نظامنامه بین شرکت ملی گاز ایران و
سازمان مرکزی نظام مهندسی ،بازرسان گاز سازمان نظام مهندسی
ساختمان ،از سال  1382وظیفه کنترل طراحی و نظارت بر مراحل
لولهکشی گاز ساختمانها را طبق مفاد ماحث  17مقررات ملی ساختمان
به عهده دارند .بنابراین پرسشنامه نظرخواهی از کارشناسان طوری
طراحی شد که امکان وقوع خطاهای مراحل طراحی و اجراء تأسیسات
مکانیکی ساختمانهایی که از خدمات این گروه از مهندسان استفاده
نشده است ،ارزیابی شود .و سپس نقش بازرسان فنیگازدرکاهش رخداد
همان مخاطرات ارزیابیشد .نتایج محاسبات فازینشان داد ،میانگین
کمی ،برای امکان وقوع خطاهای دوره طراحی واجراء سیستم بدون
استفاده از خدمات مهندسان طراح و ناظر تأسیسات و بازرس گاز79/66 ،
درصد است و در ساختمانهایی که صرفا از خدمات کنترل طراحی و
نظارت بازرسان گاز استفاده میشود ،میانگین امکان کاهش همان
مخاطرات در دوره طراحی و اجراء به  84/9درصد افزایش مییابد.
بعبارتی خدمات کنترل طراحی ونظارت مهندسان بازرس گازسازمان نظام
مهندسی ،خأل عدم بهرهبرداری از خدمات مهندسان ناظر و طراح
تأسیسات در ساختمانها را در رابطه با ریسکهای شناخته شده در این
تحقیق ،پوشش میدهد .بایستی توجه داشت ،نتایج کمی حاصل از مراحل
فازی در این تحقیق ،بیانگر شاخص امکانی نظریات کیفی کارشناسان
میباشد .بنابراین برای اولویتبندی ریسکها و دستیابی به نتایج
کارآمد ،استفاده از سایر روشهای ارزیابی کمی ریسک ،مانند آنالیز درخت
خطا با استفاده از نتایج این تحقیق توصیه شد.
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اعزام آسیبدیدگان به مراکز درمانی بسته به تصمیم درخواست کنندگان
توسط سازمانهای مختلف مانند ،آتشنشانی ،مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی ،اورژانس و  ...انجام میشود و یک سامانه مرکزی
واحدی جهت ثبت کارشناسی اطالعات و علل حوادث نشت گاز
منوکسیدکربن در استان اصفهان وجود ندارد ،به همین دلیل
محدودیتهای این تحقیق عدم وجود اطالعات آماری متناسب با
ریسکهای شناسایی شده برای تهیه بانک اطالعاتی ضریب اهمیت
ریسکها بود که در این رابطه از متغیرهای کالمی نظر متخصصان در
دامنه فازی استفاده شد .بنابراین پیشنهاد میشود سامانه مرکزی برای
ثبت اطالعات و نتایج کارشناسی دقیق آمار و علل حوادث مسمومیت با
گاز منوکسیدکربن در استانها راهاندازی شود تا زمینه انجام مطالعات
مشابهی با تشکیل بانک اطالعاتی حاصل از سوابق حوادث در جامعه
آماری بزرگتر در سطح کشور فراهم شود و نتایج بدست آمده بتوانند در
سطح کالن کشور اجرا گردند .عالوه براین ،توصیه میشود ،از بانک
اطالعاتی این تحقیق در سایر روشهای تخصصی ارزیابی ریسک مانند
تحلیل درخت خطا استفاده گردد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمد
موسوی ریزی باعنوان «کاربرد درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک
انتشارگاز منوکسیدکربن در خانههای مسکونی استان اصفهان میباشد.
نویسندگان این مقاله مراتب تشکر خود را از حمایت و همکاری نامبردگان
ذیل اعالم مینمایند:
 .1مهندسان و کارشناسان حوادث شرکت ملی گاز استان اصفهان،
 .2کارشناسان دفتر پژوهش شرکت ملی گاز استان اصفهان،
 .3مهندسان بازرس فنی گاز سازمان نظام مهندسیاستاناصفهان،
 .3کارشناسان حوادث سازمان آتشنشانی استان اصفهان،
 .4کارشناسان حوادث سازمان آتشنشانی شهرستان زرین شهر،
 .5کارشناسان دفترمطالعات و تحقیقات سازمان راهوشهرسازی استان
اصفهان،
 .6کارشناسان دفتر مقررات ملی سازمان راه و شهرسازی استان اصفهان،
 .7کارشناسان دفترامورپژوهش سازمان پزشکیقانونی استان اصفهان،
 .8کارشناسان مرکز اورژانس و حوادث پزشکی استان اصفهان،
 .9تعدادی از مهندسان ناظر و طراح تاسیسات سازمان نظام مهندسی
استان اصفهان،
 .10مهندسان دفتر امورگاز سازمان نظاممهندسی استان اصفهان و دفتر
نمایندگی شهرستان لنجان(زرین شهر)

9ـ نتیجهگیری:
این تحقیق با هدف ریشهیابی و ارزیابی ریسک عوامل مؤثر بر حوادث
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ساختمانهای مسکونی استان
اصفهان با استفاده از روش ردیابی انرژی انجام شد.نتایج نشان داد،
عملکرد یک سیستم تولید انرژی حرارتی با استفاده ازدستگاههای مستقیم
مانند آبگرمکن و بخاری گازی ،تحت تأثیر انرژیهایی همانند جنبشی،
شیمیایی و پتانسیل موجود در اجزاء سیستم است .انرژی جنبشی
مهمترین آنهاست که نیروی الزم برای تأمین هوای مورد نیاز سوخت در
دستگاه گازسوز و هدایت محصوالت احتراق به خارج از فضای ساختمان
را در ونت غیر مثبت ،ایجاد میکند .بنابراین ریسک نشت گاز
منوکسیدکربن به سمت مصرف کننده در خانههای مسکونی نتیجه تغییر
و یا تبدیل ناخواسته این انرژیها به یکدیگر است که در اثر همافزایی با
خطاهای انسانی موجب افزایش غلظت آن پس از نشت و رخداد حوادث
گازگرفتگی بهرهبردار میشود .نتایج ارزیابی ریسکها نیز گویای آن بودند
که خطاهای انسانی ،بخصوص در دوره بهرهبرداری بیشترین عوامل مؤثر
در وقوع ریسک آزاد شدن ناخواسته انرژیهای موجوددر اجزاء سیستم
میباشد .این موضوع در نتایج سایر مطالعات مشابه نیز به چشم میخورد.
از میان ریسکهای شناسایی شده ،ناتوانی حواس انسانی در شناسایی
گاز منوکسیدکربن منتشر شده ،با مقدار .878دارای بیشترین مقدار عددی
امکان در افزایش غلظت گاز در فضای مسکونی میباشد ،این نتایج توجه
را به این موضوع معطوف میدارند که طیف وسیعی از کاربران با هر
شرایط سنی،سطح تحصیل و فرهنگ در برابر مخاطرات بالفعل این
سیستم قرار دارند ،قطعا برای مصرف کنندگان سخت و دشوار است که
برای همیشه خود را از خطا و اشتباه دور نگه دارند ،البته امکان انجام کار
دقیق و اشتباه وجود دارد اما بحث بر سر آن است که این شرایط را
نمیتوان بصورت مستمر و برای همیشه حفظ کرد و بهتر است سیستمی
ایمن و سازگار با بهره بردار طراحی شود (کوهپایی .)1390 ،بر این اساس
در کنار ارائه آموزشهای مرتبط به بهرهبرداران از طریق رسانه ملی ،الزام
به استفاده از دستگاه آشکارساز و هشدار دهنده منوکسیدکربن در
ساختمانها به عنوان حفاظ توصیه شد ،اما از آنجایی که الزامات مبحث
 22مقررات ملی ساختمان بخصوص در رابطه با ،انجام بازدیدهای
دورهای توسط بازرس ذیصالح امکان شناسایی دقیق و حذف کانونهای
خطر را با استفاده از ابزار قانون فراهم میآورد ،اجرایی شدن این مبحث
در کشور به عنوان مؤثرترین حفاظ در کاهش حوادث مسمومیت با گاز
منوکسیدکربن در خانههای مسکونی استان اصفهان توصیه شد.
10ـ پیشنهادات
بررسی فراوانی حوادث نشت مونواکسید کربن از وسایل گازسوز در
ساختمانهای ایران و مقایسه این آمار با برخی از کشورهای توسعه
یافته ،بیانگر وضعیت نامطلوبی از ایمنی ساختمانهای مسکونی در کشور
است که با اهداف قوانین ساخت و ساز منطبق نیست .لذا توصیه میشود
با استفاده از روشهای پژوهشی مختلف در این زمینه ،تالشهای بیشتری
صورت گیرد تا گامهای مهمی در جهت ارتقاء ایمنی ساختمانها و حفظ
جان انسانها برداشته شود .مراجعه به سازمانهای مرتبط ،برای
جمعآوری اطالعات در این پژوهش نشان داد ،رسیدگی به این حوادث و
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