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چکیده

مقدمه :صنعت برق یکی از صنایع پر خطر در بین صنایع مختلف میباشد .این پژوهش با هدف ارزیابی ریسک
ایمنی در فرآیند توزیع برق با استفاده از روش  ET&BAو مقایسه توسط روشهای  Vikorو  Topsisدر محیط
فازی انجام پذیرفته است.
روش کار :تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار اصلی گردآوری اطالعات میدانی ،کاربرگ ET&BA

است .در تجزيه و تحليل کاربرگ از دو روش  Fuzzy Topsisو  Fuzzy Vikorاستفاده شده است.
یافته ها :دو شبکه برق فشار ضعیف و متوسط هوایی باالترین درجه ریسک را در بین سایر انواع شبکههای انتقال
و توزیع برق دارا است .همچنین نتایج نشان داد که دو روش  Topsisو  Vikorاز قابلیت مناسبی برای برخورداری
رتبه بندی ریسکها برخوردار است و نتایج حاصل از آنها تقریبا یکی میباشد.
نتیجه گیری :یکی از مهمترین علل بروز حوادث در صنعت توزیع و انتقال برق ،ارتفاع و برق است که این مساله
سبب شده است که شبکههای هوایی دارای رتبه ریسک باالتری باشند .استفاده از مدلهای تصمیم گیری در محیط
فازی سبب میشود که قضاوت ارزیابها در فرآیند ارزیابی ریسک به حداقل برسد.

کلمات کلیدی :ریسک ایمنی ،ET&BA، Fuzzy Vikor، Fuzzy Topsis ،صنعت برق

 -1کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده صنایع و مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
 -2استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده صنایع و مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،قزوین ،ایران
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سپیده رحمانی  -منوچهر امیدواری

مقدمه

همه ساله حوادث گوناگونی در بخش توزیع

در یک سیستم بهکار رفته است کاربرد دارد (.)3

ومالی متعددی به بار می آورد .بهطوریکه گارسز و

همکاران طی مطالعه خود ابراز نمودند که یکی از

و انتقال صنعت برق روی می دهد و خسارات جانی
2

اطمینان و صحت روشهای کنترلی خطرات که

تکسری دی المدیا در سال  2014به تعداد حوادث

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

باال در صنعت توزیع اشاره نموده است (.)1

در همین رابطه در سال  ،2010سنتوس ریز و
مهمترین روشهای ارزیابی ریسک در فرآیندهای

صنعتی ،ارزیابی سیستمهای کنترلی بهکار رفته در

جهت پیشگیری از وقوع حوادث ،ابتدا باید

این فرآیندها است که در روش  ET&BAمدنظر قرار

حوادث مشابه جلوگیری کرد .ارزیابی ریسک یکی

بودن روش  ET&BAدر ارزیابی ریسک ایمنی در

علل حوادث را بررسی و پردازش نمود تا از تکرار

از مهمترین روشهای کنترل هدفمند خطرات در
صنعت میباشد که در همین رابطه در سال 2014

گرفته است .لذا در این مطالعه نیز اشاره به مناسب

صنایع مختلف اشاره نموده اند ( .)4در سال ،2014
ماندال و مایتی در مطالعه خود اظهار داشتند

پینتو و همکاران در مطالعهای خاطرنشان کردند

که در کنترل ریسکهای ایمنی بهجای اینکه فقط

کنترل است که باید در سطوح

انرژی و الیههای کنترلی آن دقت گردد تا بتوان

که مدیریت ریسک از مهمترین ابزارهای تعیین
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استراتژیهای

مختلف و ابعاد مختلف یک فرآیند کاری بررسی

گردد (.)2

به خطاها و عوامل انسانی پرداخته شود به منابع

به روشهای کنترلی اثربخش تری دست یافت.

در این مقاله نیز به کاربرد  ET&BAدر کنترل

یکی از روشهای ارزیابی ریسک که کاربرد

ریسکها اشاره شده است .همچنین در این مطالعه

 ،2005اریکسون طی مطالعهای ،روش ET&BA

بخش بزرگی از حوادث را کنترل نمود ( .)5در سال

زیادی دارد  ET&BAاست بهطوریکه در سال

اشاره شده است که با کنترل منابع انرژی میتوان

را به عنوان یک روش مناسب برای شناسایی خطر

 ،2013جمشیدی و همکاران طی تحقیقی ،به ارایه

 ET&BAچهار پارامتر در هر سیستم مورد ارزیابی

طی آن اظهار داشتند که روش هاي فراوانی در

معرفی نمود .در این تحقیق اشاره شده که در روش

مدنظر قرار میگیرند که عبارتند از (:)3

 -1منبع یا منابع انرژی در سیستم

مدل پیشنهادی جهت افزایش ایمنی پرداختند که

ارزیابی ریسک معرفی شده است که هر کدام بر

روییک پارامتر از ریسک تاکید مینماید .آنها اشاره

 -2متناسب بودن موانع موجود در مسیر انرژی ها

نمودند که روش هایی مانند  ET&BAقادر هستند

 -4اهداف نهایی انرژی ناخواسته یا کنترل نشده

ردیابی انتقال انرژی راههای کنترلی بهتری را برای

روش  ET&BAجهت تعیین علت هایی که

روش رديابي انرژي و واكاوي حفاظهاET&BA

بسیار مفید است ( .)2همچنین اریکسون مطرح

است .اين تكنيك براساس اين منطق شكل گرفته

 -3تعامل عامل انسانییا سیستم

اهداف نهایی ممکن است افراد یا اشیا باشد (.)3

ممکن است به بروز یک حادثه یا ضایعه کمک کند

نموده است که روش  ET&BAبرای ارزیابی قابلیت

با ارزیابییک سیستم مانند سیستمهای انرژی و

کنترل خطرات ارایه نمایند (.)6

یكي از سادهترين اشكال بسط يافته مدل انرژي
است كه خسارت ناشي از حادثه در اثر تبادالت

ارزیابی ریسک ایمنی در فرآیند توزیع برق با استفاده از روش بهبود یافته ET&BAو ...

ناخواستهاي كه در جريان عبور انرژي از حفاظ به

میآید ( .)10از دیگر روشهای تصمیم گیری چند

وجود ميآيد .اين روش كه به عنوان ابزاري جهت

دارد روش ویکور در محیط فازی است .روش ویکور

درون سیستم در معرض تماس رخ ميدهند ،به

تجزيه و تحليل اصولي علل حوادث مورد استفاده
قرار ميگيرد ،در اصل از تكنيك «پايش مديريتي و

فازییکی از روشهای تصمیم گیری جبرانی است

که بر روي دسته بندي و انتخاب از يك مجموعه

گزينهها تمركز داشته و جواب هاي سازشي را براي

عدم وجود حفاظ یا هرگونه نقص در طراحی

يك مسأله با معيارهاي متضاد تعيين ميكند،

انرژیهای خطرناک شده و در نهایت منجر به وقوع

دستيابي به يك تصميم نهايي ياري دهد .در اينجا

یا عملکرد موانع میتواند منجر به مواجهه اهداف با
یک حادثه گردد.

یکی از مهمترین مسایل موجود در فرآیند

ارزیابی ریسک وجود پارامترهای غیر قطعی در

ارزیابی ریسک است که در همین رابطه در سال

در رابطه با ارزیابی ریسک ایمنی ،استفاده از

محیطهای فازی را پیشنهاد دادند ( .)8همچنین
از دیگر مشکالتی که در فرآیندهای ارزیابی ریسک

وجود دارد تاثیر معیارهای مختلف بر میزان ریسک
میباشد که الزم است در رتبه بندی ریسک مد
نظر قرار گیرد .در این رابطه امیدواری و همکاران

استفاده از ابزارهای تصمیم گیری را به عنوان یک

روش مناسب برای تعیین میزان وزن معیارها و

شاخصهای ریسک پیشنهاد نموده است (.)9

یکی از روشهای تصمیمگیری که در

رتبهبندی و تعیین وزن معیارهای ریسک کاربرد
دارد روش تاپسیس است .روش تاپسیس فازي یکی
از روشهای تصمیم گیری جبرانی است که می توان

از آن برای تعیین نـرخ هـا و وزن ها از متغیرهای
گفتاری استفاده نموده و آنها را به صورت اعداد
فازی بیـان نمـود .تاپسیس فازی به عنوان يك

روش تصميم گيري چند شاخصه در راستای ارزیابی
ریسک در اولويت بندي معيارها ریسک بهحساب

جواب سازشي نزديكترين جواب موجه به جواب

ايده آل است كه كلمه سازش به يك توافق متقابل

اطالق مي گردد .از این روش در رتبه بندی معیارهای
ریسک میتوان استفاده نمود (.)11

این مطالعه با هدف تعیین میزان ریسک ایمنی

در صنعت انتقال و توزیع برق به اجراء در آمد .لذا
این تحقیق بهصورت موردی در یکی از بزرگترین

شرکتهای توزیع برق خصوصی کشور انجام شد.

با توجه به مطالب فوق اهدافی که در این

مطالعه مد نظر قرار گرفته است به شرح ذیل میباشد:
 -تعیین پارامترهای موثر بر ریسک ایمنی

فرآیند توزیع برق و رتبه بندی آنها.

 -شناسایی خطرات ایمنی در فرآیند توزیع

برق با استفاده از روش ET&BA

 -رتبه بندی ریسکهای ایمنی ارزیابی شده

در فرآیند توزیع و انتقال برق با استفاده از روشهای
تاپسیس ویکور در محیط فازی.
روش کار

این تحقیق در روش ،تحقيق توصيفي-

پیمایشی است و از نظر هدف توصیفی همبستگی

حل مدل میباشد .روش گردآوری اطالعات در
این تحقیق روش کتابخانهای (استفاده از کتا بها،
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 ،2011یاکوانگ و همکاران پیرو تحقیقات خود

بهطوري كه قادر است تصميم گيرندگان را براي
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فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

درخت خطا» منتج شده است (.)7

معیاره که در رتبه بندی معیارهای ریسک کاربرد

ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﮑﻞ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از
روشﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن را در ﻣﻮرد
اﻫﻤﯿﺖ دو ﻣﻮرد ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره در
راﺳﺘﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﺟﺮاي روشﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي روشﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ دو روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي و وﯾﮑﻮر ﻓﺎزي ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
سپیده رحمانی  -منوچهر امیدواری
اﺻﻠﯽ  ET&BAاز روش AHPﻓﺎزي ) (FAHP3ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭼﺎﻧﮓ 4اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ET&BA
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎزي  /ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ

4

وزن دﻫﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ET&BAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از FAHP

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺣﻞ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ  FTOPSISو FVIKOR

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ

اجرایﭘﮋوﻫﺶ
مراحلاﺟﺮاي
شکل .1ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﮑﻞ : 1
پژوهش
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ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 20
ﺧﺒﺮه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮهﻫﺎ ﺧﺒﺮهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻮردي و
مقالهها ،اینترنت و  )...و روش میدانی است و
میدانی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است .ابزار
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه از ﺧﺒﺮه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻓﺮدي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
میدانی،ﺑﺮق،کاربرگ
گردآوری
ابزار
خبرگانﻫﺎيرا در
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎنظر
جمع آوری
نامه
پرسش
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪل
امکاناﯾﻤﻨﯽ و
رﯾﺴﮏ و
ﻣﻔﻬﻮم
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
اطالعات در ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
اصلیﺣﺪاﻗﻞ 5
اﺳﺖ ﮐﻪ
فراهمدرآورده
احتمال
ﺷﺮﮐﺖشدت
واﺣﺪدوآﻣﺎرمورد
اهمیت
مرزبندیواﺣﺪ مورد
اﯾﻦ نظر
ﺑﺎﺷﺪ .مد
استاندارد
 ET&BAو
ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ
ﺗﻮزﯾﻊو ﺑﺮق
ﺗﺠﻬﯿﺰات و
جهتواﺣﺪ اﯾﻤﻨﯽ،
ﭘﮋوﻫﺶ در
ﮔﯿﺮي داﺷﺘﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺳﺖ.
 1393اﻧﺠﺎم
اول ﺳﺎل
ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
شدتﺳﺎلو  1390ﺗﺎ
ﻣﺎﻫﻪ اول
دوﺷﺶ
ﺳﺎﻟﻪ از
زﻣﺎﻧﯽ 3
شهای تصمیم گیری
ﮔﺮﻓﺘﻪاز رو
استفاده
پس از آن
است.
احتمال،
عامل
اساس
دوره بر
ﯾﮏکها
ریس

چند معیاره در راستای رتبه بندی اهداف استفاده

استاندارد  MIL-STD-882Bمیباشد (.)12

1
گیری و
شده است .برای اجرای روش های تصمیم
Habibi

در پژوهش حبیبی و همکاران ،جهت دست

2

یابی به ارزیابی درست و مناسب سطح ریسک

دو روش  ET&BAو هازوپ توصیه شده است
که در این مطالعه نیز از روش  ET&BAاستفاده

گردیده است ( .)13واكاوي به روش ET&BA

شامل مراحل ذیل می باشد:

گام اول :تعيين نوع انرژيهاي موجود در سيستم

گام دوم :رديابي مسير انرژيها در سيستم و
تعيين اهداف بالقوه در معرض تماس

گام سوم :شناسايي و ارزيابي موانع و حفاظها
(مكانيزمهاي محصوركننده انرژي)

گام چهارم :ارزيابي ريسك

مراحل انجام این تحقیق در شکل 1

نشان داده شده است .بهمنظور اجرای مراحل
اصلی تحقیق و گردآوری اطالعات از روش های

5

HAZOP
که دو
رتبه بندی روش های متنوعی وجود دارند
3
Fuzzy AHP
4
روش مورد استفاده در این تحقیق Chang
تاپسیس فازی

و ویکور فازی بود .الزم به ذکر است برای وزن

معیارهای اصلی  ET&BAاز روش  AHPفازی
(  )FAHPبا رویکرد چانگ استفاده شده است.

جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و

متخصصین شاغل در شرکت توزیع برق تهران بزرگ

بود که در مجموع  20خبره برای این کار انتخاب شد.

به علت غیر تصادفی بودن انتخاب خبرهها خبرههای
مورد نظر ،به صورت غیر موردی و براساس تخصص
و شرایط تعریف شده از خبره در این تحقیق انتخاب

شدهاند .در این تحقیق خبره به فردی گفته شده

است که حداقل  5سال سابقه کار در صنعت برق،

آشنایی کامل با مفهوم ریسک و ایمنی و آشنایی

ﺗﻤﺎس و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺣﻮادث اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻧﻈﺮ
اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺜﻠﺜﯽ
ﻓﺎزي
ﻋﺪد
ارﺟﺤﯿﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺮاي
زﺑﺎﻧﯽ
ﻋﺒﺎرات
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه وارد ﮐﺎرﺑﺮگ  ET&BAﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﮐﺎرﺑﺮگ  ET&BAدر ﺷﮑﻞ 2
)(2.5 3 3.5
ارﺟﺤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎرش ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
)( 2 2.5 3
ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮي ﺗﺮ
)(1.5 2 2.5
ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻮي ﺗﺮ
ET&BA
ﻧﻤﻮﻧﻪ از
توزیع برق با استفاده از روش بهبود یافته ET&BAو ...
ﮐﺎرﺑﺮگدر فرآیند
ریسک ایمنی
ﺷﮑﻞ.2ارزیابی
)(1 1.5 2
ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻢ
ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي)(0.5 1 1.5
ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ و ﻧﻮع اﻧﺮژي
رﺗﺒﻪ(
ﻋﺪد )1 1 1
اﻫﻤﯿﺖ دﻗﯿﻘﺎ
ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪد
ﻻﯾﻪﻫﺎي
ﻧﻮع
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
ﮐﻨﺘﺮل
اﺣﺘﻤﺎل
ﺷﺪت
ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻮاﯾﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﺮژي
اﻧﺮژي ﺑﺮق در
اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺮ
ﮐﺎﺑﻞ

ﻧﻮع رﯾﺴﮏ

ﮐﻨﺘﺮل

P

S

رﯾﺴﮏ

ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺗﺼﻤﯿﻢ

رﯾﺴﮏ

رﯾﺴﮏ

)(1

ﺑﯽ اﺛﺮ
∑
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ∑ =

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪP=2ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﮑﻞ 3
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
16
4
4
روﮐﺶ ﮐﺎﺑﻞ
8
S=4
ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪهﺑﯽ اﺛﺮدر ﺷﮑﻞ  3ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ
5
اﺛﺮات
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ راﺑﻄﻪ  1ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
روش ﺗﻮﺳﻌﻪ  AHPﻓﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن دﻫﯽ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر دو وزن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ
شکل .2نمونه از کاربرگ ET&BA
.(2در ﺟﺪول 1
)راﺑﻄﻪﺷﺪه
ﺷﺪﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻼﻣﯽ
ﻋﺒﺎرتﻫﺎي
ﻫﺮﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ
دﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼ
رﯾﺴﮏ ﺑﻪﻋﺒﺎرت
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻌﯿﺎرﮐﻪاﺳﺘﻔﺎده
آوردنﻣﯽوزن
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ وزن دﻫﯽ دو
ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل در ﮐﺎرﺑﺮگ  ET&BAﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
فازیﻣﻌﯿﺎر
ﻗﺎﻟﺐ دو
آﻣﺪه
دﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑ
معادل آنها
زبانیدرو دامنه
های
جدولﻪ .1ترم
ﻋﺪد رﯾﺴﮏ
زوﺟﯽاﺳﺘﻔﺎده از روش  AHPﻓﺎزي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده ) (10و در اﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﯿ ﺎر اﺻﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .وزن دﻫﯽ
اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
3
4
7
8
2
5
6
9
1
ﻣﺜﻠﺜﯽدر ﺟﺪول  1ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.
ﻣﻨﺪرج
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺧﺒﺮه ﻧﻈﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ
ﻋﺒﺎراتﻓﺎزي
ارﺟﺤﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺪد
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي
ﻋﺒﺎرات
ﺟﺪول  .1ﺗﺮمﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ و داﻣﻨﻪ ﻓﺎزي ﻣﻌﺎدل آنﻫﺎ

ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮي ﺗﺮ

)( 2 2.5 3

ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻮي ﺗﺮ

)(1.5 2 2.5
)(1 1.5 2

ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻢ
ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ

)(0.5 1 1.5

ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ

)( 1 1 1

اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع

6

ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺛﺮات

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ

ﺷﮑﻞ  .3وزن دﻫﯽ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
شکل  .3وزن دهی به دو عامل شدت و احتمال وقوع

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﮑﻞ  3ﻧﺸﺎن داده

ﺟﺪول  .2ﺟﺪول ﺳﻄﻮح رﯾﺴﮏ

w1  w2

جلد  /6شماره  / 1بهار 1395

ارﺟﺤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻠﻖ

)(2.5 3 3.5
ﺷﺪت وﻗﻮع

عنوان متغیر مستقل
احتمال ریسک wبه
ه اﺳﺖ.
جدول  .2جدول سطوح ریسک
2
شدت و )(2
هایاﺳﺘﻔﺎده
اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ
ﺷﺪ .در
انرژیاز مورد استفاده به عنوان متغیر
حفاظ
ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  3ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﻣﺜﻠﺜﯽ
ﻓﺎزي
ﺳﻄﺢ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وزن دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺪت و اﺣﺘ
روش وﯾﮑﻮر و
ﭘﺮداﺧﺘﻪدو
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ
ﻋﺪ ﺑﺎﻣﺪل
رﯾﺴﮏﻣﻌﯿﺎر ﺣﻞ
ﺷﺪ.
راﺑﻄﻪ 1
ﻣﻄﺎﺑﻖ
دﻫﯽ ﻫﺮ
ش ﺗﻮﺳﻌﻪ  AHPﻓﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن
ﻓﺎزي است.
ﻣﺤﯿﻂ شده
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲنظردر گرفته
وابسته در
ﺟﺰﯾ)(1
ﮔﺮدد ∑.ﻫﻢ)∑2=3
ﯽ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﮔﺮدد .ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
مرحلهﺷﺪه
در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭼﻨﯿﻦ(1رﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺨﺶﻫﺎي
خصوص
اولیه در
اولﻧﯿﺰاطالعات
ﺧﺒﺮﮔﺎن 4ﻣﯽ(3ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر دو وزن ﺗﻌﺮﯾﻒﻣﺮزي
ﻋﺪم ازواﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد
آوریﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
ﻫﺎي ي )ﮐﻪ 5در اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﺣﻞ
استفاده
آن تا با
گردید
وﯾﮑﻮر وجمع
صنعت برق
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
)راﺑﻄﻪ(5 6.(27
)
ﺳﻂ ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ آوردن وزن ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎرﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻧﺪارد.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و
وﺟﻮدجامعه
واﺑﺴﺘﮕﯽایمنی
ﮔﻮﻧﻪ ریسک
ﻫﯿﭻهای
ﻣﻌﯿﺎورﻫﺎگزینه
معیارها
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﯿﻦآن بتوان
ﺑﺨﺶ(7 8
رﯾﺴﮏ )9
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر
فرآیندﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮمﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
موردﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺪم اول ﺑﺎ
درﻋﺪداﯾﻦ
ﺷﺪهاینوزنمرحله
ﺗﻌﺮﯾﻒ در
تعیین نمود.
مطالعه را
اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎ
ﺑﻨﺪي آنﻫﺎ
اوزان و
ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 1اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺷﺪ و 3
ﺗﻌﯿﯿﻦ 4
7
8
2
5
6
9
عبارتند از:
رﺗﺒﻪ که
بندی شد
طبقه
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ 9ﺑﻪبخش
توزیع برق به
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ واینﺗﺤﻠﯿﻞ
دﯾﮕﺮ
ﯾﮏ
هایو وﯾﮑﻮر
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
روش ﺣﻞ
هواییﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ
متوسطاز ﺿﻌﻒ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
)ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
ﺗﻀﺎد
ﺧﺒﺮﮔﺎن و
ﻧﯿﺰ باشد.
داشته
ﻧﻈﺮ ﺑﺎگیری
تصمیم
مفهوم مدل
ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو با
شبکهدرفشار
ﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ -1
ﺷﺪت وﻗﻮع
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
زمینیﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در روش وﯾﮑﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ
فشاردر اﯾﻦ
شبکهﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ
واحدوﯾﮑﻮر
پژوهش در واحد ایمنی،روش
واحد آمار
تجهیزات و
متوسط
ﺑﻨﺪي رﯾﺴﮏﻫﺎ -2
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﺑﺎﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺛﺮات
زمینیﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ(١١) .
توزیعﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺳﺎزش
ﻣﯿﺰان
زمانی 3
دوره
یک
بزرگ در
برق تهران
شرکت توزیع
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد-3اﺛﺮپست
زمینیﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺮزي و ﺟﺰﯾﯽ ﻣﺸﺨ
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭼﻬﺎر
ﻧﺸﺎنرﯾﺴﮏ
-4ﺳﻄﺢ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ
ﻄﺢ
ﺑﻌﺪي ﺳ
ﮔﺎم
دﻫﯽاولﺑﻪ دودر
ضعیفاﺳﺖ.
دادهﺑﺎﺷﺪه
ﺟﺪول و3
اولدر
رﯾﺴﮏ،
ﺷﺪه
ي
ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺣﻮزه
ﺧﻄﺮات ازدر
ﺑﻨﺪيوﻗﻮع
اﺣﺘﻤﺎل
ﺷﺪت و
ﻋﺎﻣﻞ
شش وزن
.9
ﺷﮑﻞ 3
فشار
شبکه
ماهه
شش
ﻃﺒﻘﻪتا
1390
سال
ماهه
ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ساله
ﺑﻮد.
ﺟﺪول 2
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻃﺒﻘﻪ
انشعابﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻧﻘﺺ در
اﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت
آنﻫﺎﻣﺤﻞ
ﺑﻨﺪي ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﺎ
ﻣﻮرد
اﺳﺖ ،ﻋﻠﻞ
مشترکین
فیدر یا
-5
ﮐﻪاست.
ﺣﻮادثگرفته
 1393انجام
ﺟﺪول  3ﻣﺸﺨﺺ سال
w1  w2

w
متغیر
حاضر
ﻣﺼﺮف(تحقیقی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺧﻄﺎي اﭘﺮاﺗﻮر ﯾﺎدر
ضعیف توزیع
ﻓﻨﯽ وپست فشار
مربوطدر اﺻﻮل -6
ﺑﺎﺷﺪ.
هایو ﻧﻘﺺ
ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﮐﻨﻨﺪه،
ﺷﺮاﯾﻂ 2
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 7
مدل2
)
به ایمنی و انرژیهای مورد بررسی و شاخصهای
 -7شبکه فشار ضعیف هوایی

ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ دو روش وﯾﮑﻮر و ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎزي ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وزن دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ
د .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط
ي ي ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﺣﻞ وﯾﮑﻮر و ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺪم اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه وزن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮمﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﯿﻦ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوزان و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي آنﻫﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات
ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ )ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد (.از

سپیده رحمانی  -منوچهر امیدواری

صالحدید از میانگین متوسط برای بهدست آوردن

 -8شبکه فشار متوسط پستهای هوایی

وزن هر معیار استفاده خواهد شد (رابطه .)2

 -9شبکه توزیع متصل به فیدر فشار متوسط

با توجه به  9بخش تعریف شده ،تمام اطالعات

w1 + w2
=w
2

مربوط به نوع خطر ،رویداد ناخواسته احتمالی ،اهداف
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فصلنامه بهداشت و ایمنی کار
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بالقوه در معرض تماس و عوامل موثر بر شدت و
حل مدل تصمیم با دو روش ویکور و
احتمال خطر با استفاده از آمار حوادث اتفاق افتاده در
تاپسیس در محیط فازی سبب میشود که
بازه زمانی تعریف شده و نظر خبرگان تعریف میگردد.
وزن دو پارامتر شدت و احتمال تعیین گردد.
در مرحله بعد اطالعات جمع آوری شده
همچنین رتبه هر کدام از بخشهای تعریف شده
وارد کاربرگ  ET&BAشد .نمونه ای از کاربرگ نیز مشخص میگردد .قابل ذکر است که یکی از
 ET&BAدر شکل  2نشان داده شده است .مهمترین شرطهایی که در استفاده از دو روش
قابل ذکر است که کاربرگ صرفا جهت نگارش حل ویکور و تاپسیس باید به آن توجه نمود عدم
مشاهدات و تسهیل استنتاجها به کار میرود.
وابستگی بین شاخصها و معیارها است که مطابق
در مرحله سوم برای پارامترهای ریسک عبارتهای با نظر خبرگان بین شاخصها و معیارها هیچگونه
ﺟﺪول  .1ﺗﺮمﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ و داﻣﻨﻪ ﻓﺎزي ﻣﻌﺎدل آنﻫﺎ
کالمیتعریف گردید که عبارتهای کالمیتعریف شده وابستگی وجود ندارد .در این بخش تحقیق در
در جدول  1نشان داده شده است .اطالعات بهدست قدم اول با توجه به معیارهای تعریف شده وزن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ارﺟﺤﯿﺖ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
آمده دراﻋﺪاد
کاربرگ
در در
احتمال
شدت و
ﻓﺎزيمعیار
قالب دو
زوﺟﯽ شاخصها بر اساس ترمهای زبانی و خبرگان تعیین
ارﺟﺤﯿﺖوزن دهی دو ﻋﺪد
ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺮاي
ﻋﺒﺎرات
بنابراین به
باشند.
زﺑﺎﻧﯽمی
ET&BA
ﻣﺜﻠﺜﯽ سپس با استفاده از روش تاپسیس به تعیین
معیارﻓﺎزي شد و
استفاده از
معیارها با
پرداختهﯾﺎ شد.
اصلی
(2.5 3 3.5
)
دهیو ﻣﻄﻠﻖ
وزنﮐﺎﻣﻞ
اﻫﻤﯿﺖ
ارﺟﺤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ
اوزان و رتبهبندی آنها اقدام گردید .بهمنظور
رویکرد
فازی با
AHP
روش
(( 2 2.5 )10
آنالیز توسعه بوده )3
ﻗﻮي ﺗﺮ
ﺧﯿﻠﯽ
اﻫﻤﯿﺖ
ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ
کاهش اثرات نظر خبرگان و نیز تضاد بین معیارها
عبارات
ارﺟﺤﯿﺖاینﯾﺎمرحله
و در
(1.5 2 2.5
خبرهﺗﺮ نظر خود را در قالب )
اﻫﻤﯿﺖهرﻗﻮي
(تاپسیس در این حالت از ضعف برخوردار بوده و
اﻫﻤﯿﺖ1ﮐﻢمطرح نمود.
در جدول
مندرج
یتواند در نتایج اثر بگذارد ).از روش ویکور جهت
) 1.5 2م(1
ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ

مدل
اﻫﻤﯿﺖبعد با
ارﺟﺤﯿﺖدرﯾﺎ مرحله
(0.5هبندی ریسکها استفاده شد .در این مرحله با
 1 1.5رتب
توجه به مفهوم ریسک )
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮاﺑﺮمدل تصمیم این
دﻗﯿﻘﺎ که
اﻫﻤﯿﺖگردید
تصمیم ﯾﺎتعریف
توجه به اینکه در روش ویکور تصمیم بر اساس
تحقیق(1 1 1
)
ارﺟﺤﯿﺖ
در شکل  3نشان داده شده است.
میزان سازش با معیارها صورت میگیرد اثر تضاد
ﻧﺸﺎن داده
ﺷﮑﻞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ
خبرگانﮐﻪبر ﻣﺪل
زوجیﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺗﺼﻤﯿﻢ
رسد)11(3.
در می
حداقل
معیارها به
اساس بین
مقایسه
ﻣﺪلبعد به
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏدر گام
در گام بعدی سطح ریسک تکمیل شد و
معیارهای مطرح شده در شکل  3پرداخته شد .در
انتها با استفاده از روش توسعه  AHPفازی به تعیین سطح ریسک با چهار تعریف فاجعه بار ،بحرانی،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  3ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
مرزی و جزیی مشخص گردید که طبقه بندی
وزن دهی هر معیار مطابق با رابطه  1پرداخته شد.

 AHﻓﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن دﻫﯽ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ  1ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
)(1

∑

آنها مطابق با جدول  2بود.

در مرحله آخر نتایج حاصل از دو روش حل

∑=

ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ از
ﺖ ﺑﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧ
تعریفﻣﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﺮﺑﻮط
ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦتحلیل
مقایسه و
ویکورﺑﻪ با یکدیگر
ﻬﺎﯾ و
تاپسیس
شده
معیار ﺑﻪدو وزن
ازای هر
ﺗﻌﺮﯾﻒانتها به
در

ي ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر دو وزن
)راﺑﻄﻪ
اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر
نهایت.(2بنا به
ﺷﺪ در
ﺧﻮاﻫیﺪباشد.
خبرگان م
مربوط به
دﺳﺖ آوردن وزن که

گردید.

ﻋﺪد رﯾﺴﮏ

9

8

7

اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع

6

5

4

3

ﺷﺪت وﻗﻮع

2

1

ارزیابی ریسک ایمنی در فرآیند توزیع برق با استفاده از روش بهبود یافته ET&BAو ...

خطرات
ﻧﺘﺎﯾﺞ حاصل
..3نتایج
جدول
بخش ﺧﻄﺮات
شناسایی ﺑﺨﺶ
ﺣﺎﺻﻞ ازاز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺟﺪول 3
اﻫﺪاف ﺑﺎﻟﻘﻮه در
ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،اﻧﺮژي زﻣﯿﻨﯽ،
اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ،اﻧﺮژي
ﺟﻨﺒﺸﯽ

 -1ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﯾﯽ
اﺷﮑﺎل در ﭘﺎﯾﻪ )ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ،ﭼﻮﺑﯽ ،ﻓﻠﺰي( ،ﺳﯿﻢ ﭘﺎرﮔﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد درﺧﺘﺎن ﻣﺰاﺣﻢ ،ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﯿﺎء ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﺷﮑﺎل در ﺟﻤﭙﺮ ،اﺷﮑﺎل در ﻣﻘﺮه )ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ -ﺳﻮزﻧﯽ( ،اﺷﮑﺎل در ﯾﺮاق آﻻت ،ﻋﯿﺐ در
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ )رﯾﮑﻠﻮزر ،ﺳﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻫﻮاﯾﯽ و  ،(...ﺑﺮوز ﻋﯿﺐ در ﺧﺎزن ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻂ ﮔﺮم،
اﺗﺼﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺳﻘﻮط

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

 -2ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﯿﻨﯽ
ﻋﯿﺐ دار ﺷﺪن ﺳﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻋﯿﺐ دار ﺷﺪن ﺳﺮ ﮐﺎﺑﻞ داﺧﻠﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻋﯿﺐ
دار ﺷﺪن ﺳﺮ ﮐﺎﺑﻞ داﺧﻠﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺴﺖ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﺷﮑﺎل در
ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ

اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،زﻣﯿﻨﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

 -4ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ زﻣﯿﻨﯽ
ﻋﯿﺐ دار ﺷﺪن ﺳﺮ ﮐﺎﺑﻞ ،اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،اﺷﮑﺎل در ﺟﻌﺒﻪ اﻧﺸﻌﺎب زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﻮاﯾﯽ،
اﺷﮑﺎل درﺟﻌﺒﻪ ﺷﺎﻟﺘﺮ ،اﺷﮑﺎل در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﺪر ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺴﺖ ،اﺷﮑﺎل در ﺧﺎزن ﻓﺸﺎر
ﺿﻌﯿﻒ ،اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،اﺗﺼﺎﻟﯽ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺼﺎﻟﯽ

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

 -5ﻓﯿﺪر ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
اﺷﮑﺎل در ﻟﻮازم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻏﯿﺮدﯾﻤﺎﻧﺪي ﺗﮏ ﻓﺎز ،اﺷﮑﺎل در ﻟﻮازم اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﻏﯿﺮ دﯾﻤﺎﻧﺪي ﺳﻪ ﻓﺎز ،اﺷﮑﺎل در ﻟﻮازم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،اﺷﮑﺎل در ﻟﻮازم اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺮق
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

 -6ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮزﯾﻊ
اﺷﮑﺎل در ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ،اﺷﮑﺎل در ﮐﻠﯿﺪ ﻓﯿﺪر ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،اﺷﮑﺎل در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،ﭘﺮﺗﺎب اﺷﯿﺎ،
اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،ﻋﯿﺐ دار ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ،
اﺗﺼﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﺷﮑﺎل در ﭘﺎﯾﻪ )ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ،ﭼﻮﺑﯽ ،ﻓﻠﺰي( ،ﺳﯿﻢ ﭘﺎرﮔﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد درﺧﺘﺎن ﻣﺰاﺣﻢ ،ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﯿﺎء ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﺷﮑﺎل در ﺟﻤﭙﺮ ،اﺷﮑﺎل در ﻣﻘﺮه )ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ -ﺳﻮزﻧﯽ( ،اﺷﮑﺎل در ﯾﺮاق آﻻت ،ﻋﯿﺐ در
ﺧﺎزن ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎديﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪ ،ﺑﺮق ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ،اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ
داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺳﺮﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ؛ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،ﺳﻘﻮط

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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 -7ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻮاﯾﯽ
اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮاد
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ،اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺧﻄﯽ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ،زﻣﯿﻨﯽ،
ﺟﻨﺒﺸﯽ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  -ﺟﻨﺒﺸﯽ

 -8ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ
اﺷﮑﺎل در ﺟﻤﭙﺮﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪن ﺑﺮق ﮔﯿﺮ ،اﺷﮑﺎل در ﮐﺎت اوت ﻓﯿﻮز ،اﺷﮑﺎل در
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ،اﺷﮑﺎل در ﺧﺎزن ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ،آﺗﺶ ﺳﻮزي در ﭘﺴﺖ ،اﺷﮑﺎل
در ﮐﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﺎس ﺑﺎر ،اﺷﮑﺎل در ﺟﺮﻗﻪ ﮔﯿﺮ ،ﻋﯿﺐ در ﮐﻠﯿﺪ
اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،اﺷﮑﺎل درﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،اﺷﮑﺎل در ﺳﮑﻮي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر،
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﯿﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺳﻘﻮط
 -9ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﯿﺪر ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﻄﻊ ﻓﯿﺪر ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻗﻄﻊ ﻓﯿﺪر ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻗﻄﻊ ﻓﯿﺪر ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻗﻄﻊ ﻓﯿﺪر ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﮑﺎل
در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻗﻄﻊ ﻓﯿﺪر ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﮑﺎل در ﻃﺮف ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ
زﻣﯿﻨﯽ ،ﻗﻄﻊ ﻓﯿﺪر ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﮑﺎل در ﻃﺮف ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻗﻄﻊ ﻓﯿﺪر ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﮑﺎل
در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮك ،اﻧﻔﺠﺎر ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

9

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ

 -3ﭘﺴﺖ ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﯿﻨﯽ
اﺷﮑﺎل در دﯾﮋﻧﮑﺘﻮر ،ﻋﯿﺐ در ﺳﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻓﻮزﯾﺒﻞ دار ،ﻋﯿﺐ در ﺳﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ،ﻋﯿﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر
وﻟﺘﺎژ ،ﻋﯿﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺮﯾﺎن )ﮐﻮران( ،ﻋﯿﺐ در ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﻮﻟﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ دﯾﮋﻧﮑﺘﻮر ،اﺷﮑﺎل در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ،اﺷﮑﺎل در ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﺷﮑﺎل
در ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﯿﺐ در ﻣﻘﺮه اﺗﮑﺎﯾﯽ ،آﺗﺶ ﺳﻮزي در ﭘﺴﺖ،
اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،اﺷﮑﺎل در ﺟﺮﻗﻪ ﮔﯿﺮ
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ﻧﻮع اﻧﺮژي

ﺗﻮﺻﯿﻒ روﯾﺪاد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﺷﺪت
وﻗﻮع

اﺣﺘﻤﺎل
وﻗﻮع

ﺟﺪول  :5اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽاز ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺒﺮه دوم
ﺟﺪول  :5اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽاز ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺒﺮه دوم

اﺣﺘﻤﺎل

ﺧﺒﺮه دوم
ﺷﺪتدوم
ﺧﺒﺮه

ﺷﺪت

اﺣﺘﻤﺎل
(1.5
)2 2.5
(1.5
اﺣﺘﻤﺎل(
1 21 2.5
) )1
(1 21 2.5
) )1
(1.5

ﺷﺪت(1
)1 1
ﺷﺪت(1
13 13.5
))
(2.5
(2.5
(1 13 13.5
))

ﺷﺪت
دوم
ﺧﺒﺮه
اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤﺎل
ﺷﺪت

)(1 1 1

)(2.5 3 3.5

اﺣﺘﻤﺎل

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  AHPﻓﺎزي وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  AHPﻓﺎزي وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ:
)= (1 , 1 , 1) + (0.5 , 1 , 1.5) = (1.5 , 2 , 2.5
سپیده رحمانی  -منوچهر امیدواری
ﮔﺮدﯾﺪ:
ﻣﺸﺨﺺ
ذﯾﻞ
)3.5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  AHPﻓﺎزي وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
=
(1
,
1
+ (0.5
), 1, ,11.5
)= (1.5 , ,21
), 2.5
+ (1
= ), 1
= (1.5
)(2.5 ,, 23 ,, 2.5
(1.5
), 2.5
(1
, 1) ,=3(1.5
(2.5
)3.5
= (1
, 1,(1.5
),21
, 1,+,1(2.5
)1.5
, 23=, (4
)2.5
=
,+2(0.5
,+
)2.5
), 3.5
), 5 , 6
= ,(1.5
,2,+
)2.5
, 3.5), 3=, (4
), 5 , 6
= (1.5
)2 , 2.5
(1 ,+1(2.5
, 1) ,=3(2.5
)3.5

یافته ها
ﮔﺮوه اول :
ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه اول :
اول :از بخش شناسایی خطرات در
حاصل
نتایج
ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه

نظرات گروه اول :

ﺧﻠﻞ در اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺣﻮادث
ﺣﻔﺎظﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺒﺐ
ﮔﺮوه ودوم :
ﻧﻈﺮات
دوم  4:و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﻤﯿﻊ آنﻫﺎ در ﺟﺪول 5
ﮔﺮوه  3و
ﻧﻈﺮاتﺟﺪول
ﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  3در

محل عملیات میتواند نقص در تجهیزات ،نقص

ﺧﺒﺮه دوم
)(1 1 1

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

ﺟﺪول  : 3ﺟﺪول ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯽ

)(0.5 1 1.5

)(1 1 1

اﺣﺘﻤﺎل
)(1.5 2 2.5
)(1 1 1

)) = (0.41 , 0.6 , 0.875

, ,

ﺧﺒﺮه اول

بنابراین نقصان و یا نبود هریک از حفاظهای

)

است از:

مذکور میتواند مسبب حوادث و خلل در ایمنی

)= (0.41 ,0.6 ,0.875

)

, . , .

) ( .

, . , .

) ( . , . , .
) ( . , . , .

, . , .
, . , .

)) (( . . , ,. . , , . .
) ( . , . , .

, ,. . , ,. .
, . , .

, , . . , , . . )) (( . . , , . . , , . .
) ( . , . , .
, . , .
, ., ., ., . ) )( (. . , ., ., ., .
, . , .

) ( .

, . , .

( .

( = ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺷﺪت
.
 = ( .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺷﺪت
( (= ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺣﺘﻤﺎل
..
وزناﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦوزن
==( .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺷﺪت
( ( = ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺷﺪت
..
وزن ﺷﺪت
اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦوزن
== ( .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
( (= ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺣﺘﻤﺎل
. .
وزناﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦوزن
==ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺷﺪت
( .

= ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺣﺘﻤﺎل

اول
ﺷﺪت
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي
ﺧﺒﺮه از
ﻣﺴﺄﻟﻪ
زوجی خبرگان بر
ﻃﺮﯾﻖ مقایسه
حاصل از
ﺣﻞنتایج
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي
ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺪتاز
ﻣﺴﺄﻟﻪ
گردد.ﺣﻞ
)(1 1 1
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺎ
طریقﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺣﺘﻤﺎل در  9ﻃﺒﻘﻪ
ﺧﻄﺮات ﺑﺮاﺳﺎس
ﻃﺮﯾﻖﺑﻨﺪي
اﺣﺘﻤﺎلازاز رﺗﺒﻪ
ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
)(1.5 2 2.5
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
ﻣﺴﺄﻟﻪ
اساسﺣﻞ
درفازی
ﺷﺪت ووحل
رﯾﺴﮏ در
ﻓﺎزي 3
ﻣﯿﺰانشکل
شده در
معیار
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺎ
تاپسیس در
مسأله 9از ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺣﺘﻤﺎل در
جدولاﺳﺎس ﺷﺪت
ﺧﻄﺮات ﺑﺮ
رﯾﺴﮏ
ﻣﯿﺰان
مطرح ﺑﻨﺪي
های از رﺗﺒﻪ
ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
:
اﺳﺖ
ﺷﺪه
داده
ﻧﺸﺎن
7
ﺟﺪول
در
ﻓﺎزي
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
روش
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺣﺘﻤﺎل در 9
دادهاﺳﺎس
ﺧﻄﺮات ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان
ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ریسک
بندیدرمیزان
ﻃﺒﻘﻪ رتبه
حاصل از
ﺷﺪت :ونتایج
ﺷﺪه اﺳﺖ
داده
ﻧﺸﺎن
ﻓﺎزي در
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
روش
اﺳﺘﻔﺎده از
رﯾﺴﮏ7نشان
ﺟﺪول5
جدول
ﺑﻨﺪيدر
ها
رﺗﺒﻪآن
تجمیع
نتایج
3و4و
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽاز ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺒﺮه دوم
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ﺟﺪول :5

)) = (0.41 , 0.6 , 0.875

, ,

)= (0.33 , 0.5 , 0.74
)
))= (0.33 , 0.5 , 0.74
)= (0.41 ,0.6 ,0.875
))
(0.41, ,0.6
)0.5 ,,0.875
)0.74
) ==(0.33
)= (0.33 , 0.5 , 0.74
))
=
)0.5 ,,0.875
)0.74
(0.41, ,0.6
)=(0.33
)= (0.41 ,0.6 ,0.875
) )
(0.41, 0.5
),0.6, ,0.875
= =(0.33
)0.74

ﺟﺪول  : 4اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽاز ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺒﺮه اول
اﺣﺘﻤﺎل

,
,
,,

( × ) (2.5 , 3 , 3.5ﺷﺪت
( × ) (2.5 , 3 , 3.5ﺷﺪت
اﺣﺘﻤﺎل
(2.5, 3
), 3, ,3.5
((××) 3.5
ﺷﺪت
(2.5اﺣﺘﻤﺎل
( × ) (2.5 , 3 , 3.5
( × )  (2.5 , 3 , 3.5اﺣﺘﻤﺎل

متوسط هر معیار که در
میانگیناﺳﺖ از:
انتهاﺷﺪ ﻋﺒﺎرت
مصرفاز آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهدرﺧﻮاﻫﺪ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي
خطایﻣﻌﯿﺎر ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ
اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
در در
اپراتوردر یا
مدیریتی،
سیستم
در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
شرایطﺧﺒﺮﮔﺎن
زوﺟﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
استفاده خواهد شد عبارت
ﺧﻮاﻫﺪ ازﺷﺪ آنها
اﺳﺘﻔﺎدهبندی
ﺑﻨﺪي واز آنﻫﺎ رتبه
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺘﻬﺎ
کننده،در
رﺗﺒﻪ فنی
اصول
ﻣﻌﯿﺎردر
ﻣﺘﻮﺳﻂو ﻫﺮنقص
محیطی

باشد.
) (1.5 2 2.5مهندسی ﺧﺒﺮه دوم

)(1.5 2 2.5

∑

), ) = (0.41 , 0.6 , 0.875
), ) = (0.41 , 0.6 , 0.875
,, ))==(0.41
), 0.875
(0.41, 0.6
, 0.6
), 0.875

مشخص است ،علل حوادث مورد بررسی بنا به

)(1 1 1

∑
∑

دوم= (2.5 , 3 , 3.5 ) × ( , , ):اﺣﺘﻤﺎل
)(0.41 , 0.6 , 0.875
نظرات گروه

است .همانطور که در جدول 3
نشان داده
شدهدوم :
ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه

ﺧﺒﺮه اول

∑
∑
∑

∑
)= (1.5 , 2 , 2.5) + (2.5 , 3 , 3.5) = (4 , 5 , 6
) (1.5 , 2 , 2.5 ) × ( , , ) = (0.25 , 0.4 , 0.625ﺷﺪت
) (1.5 , 2 , 2.5 ) × ( , , ) = (0.25 , 0.4 , 0.625ﺷﺪت
اﺣﺘﻤﺎل
)(2.5 , 3 , 3.5 ) × ( , , ) = (0.41 , 0.6 , 0.875
ﺷﺪت
 (1.5اﺣﺘﻤﺎل
(2.5, ,23, ,2.5
3.5) )××( ( , , , , ) )==(0.25
(0.41, ,0.4
)0.6, ,0.625
)0.875
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∑
∑
∑

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي در ﺟﺪول  7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ :

شده است.

ﺷﺪت

)(1 1 1

با استفادهﺷﺪتاز روش توسعه یافته  AHPفازی
ﺧﺒﺮه دوم

وزن( معیا رهایاﺣﺘﻤﺎل
)2.5 3 3.5
اصلی مطابق محاسبه ذیل مشخص

گردید:

خطرات براساس شدت و احتمال در  9طبقه

10تعریف شده در صنعت برق با استفاده از روش
10تاپسیس فازی در جدول  7نشان داده شده است.
10

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺻﻠﯽازازﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻫﺎي
وزن ﯾﺎﯾﺎﻣﻌﯿﺎر
اﯾﻦﻓﺎزي
AH
ﺣﺎﺻﻞ ازاز
ﻣﺴﺒﺐ
ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺬﮐﻮر
ﻫﺎي
ﻫﺮﯾﮏ
ﻧﺒﻮد
ﻧﻘﺼﺎن وو
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺮدد.
ﺧﻠﻞ دردر اﯾﻤﻨﯽ
ﺣﻮادث وو ﺧﻠﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ:ﺣﻮادث
ﻣﺸﺨﺺﻣﺴﺒﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ذﯾﻞﻣﯽ
ﻣﺬﮐﻮر
ﺣﻔﺎظﻫﺎي
ﺣﻔﺎظ
ﻫﺮﯾﮏ
ﻧﺒﻮد
ﻧﻘﺼﺎن
ﯾﻦ
ﺟﺪول از 5طریق ویکور فازی
حلدرمسأله
∑
=
(1
,
1
,
)1
+
(0.5
,
1
,
)1.5
=
(1.5
,
2
,
)2.5
آنﻫﺎﻫﺎ در ﺟﺪول 5
ﺗﺠﻤﯿﻊ آن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﺟﺪول  33وو  44وو ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺷﮑﻞ  33ددرر ﺟﺪول
ﺷﺪه دردر ﺷﮑﻞ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻣﻄﺮح
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮﺑﺮ اﺳﺎس
زوﺟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺴﻪ زوﺟﯽ
ﺴﻪ
∑
)= (1.5 , 2 , 2.5) + (1 , 1 , 1) = (2.5 , 3 , 3.5
نتایج حاصل از رتبه بندی میزان ریسک
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
داده
ن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
∑ ∑
)= (1.5 , 2 , 2.5) + (2.5 , 3 , 3.5) = (4 , 5 , 6
ﮐﻤﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺟﺪول
ﮐﻤﯽ
مقادیرﮐﻤﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺟﺪولﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺟﺪول
جدول:::333ﺟﺪول
ﺟﺪول
ﺟﺪول
کمی (1.5 , 2ﺷﺪت
جایگزینی ( × ) , 2.5
جدول = ) , ,
(0.25 ,.3
)0.4 , 0.625
ﺧﺒﺮﮔﺎناﺣﺘﻤﺎل
)(2.5 , 3 , 3.5 ) × ( , , ) = (0.41 , 0.6 , 0.875
اول
دوم
ﺧﺒﺮﮔﺎن
زوﺟﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اول
ﺧﺒﺮه
دوم
ﺧﺒﺮه
زوﺟﯽﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪزوﺟﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺧﺒﺮهاول
ﺧﺒﺮه
ﺧﺒﺮهدوم
ﺧﺒﺮه
((0.5
1.5
(0.5
0.51111.5
)))1.5
)))((1(11111111

اول
اول
ﺧﺒﺮه
ﺧﺒﺮهاول
ﺧﺒﺮه
دوم
دوم
ﺧﺒﺮه
ﺧﺒﺮهدوم
ﺧﺒﺮه

)))((1(11111111
((1.5
2.5
(1.5
1.52222.5
)))2.5

خطرات بر اساس شدت و احتمال در  9طبقه
تعریف شده در فرآیند صنعت برق براساس روش

ویکوردر جدول  8نشان داده شده است.

) (2.5 , 3 , 3.5) × ( , , ) = (0.41 , 0.6 , 0.875ﺷﺪت
اول (2.5اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﺒﺮه, 3
ﻣﻨﻈﺮ, 3.5
ﻣﻨﻈﺮ)
ﻤﯽ,ازازاز ( ×
) = (0.41:::44,40.6
), 0.875
ﺟﺪول
اول
ﺧﺒﺮه
ﻣﻨﻈﺮ
ﻤﯽ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪول
اول
ﺧﺒﺮه
اﻃﻼﻋﺎتﮐﮐﮐ,ﻤﯽ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪول
جدول  .4اطالعات کمیاز منظر خبره اول

ﺷﺪت
اﺣﺘﻤﺎل
ﺷﺪت
ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎل
ﺷﺪتاز:
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ
((1.5
2.5
(1.5
1.52222.5
)))2.5
)))((1(11111111

اول
اول
ﺧﺒﺮه
ﺧﺒﺮهاول
ﺧﺒﺮه
ﺷﺪت
ﺷﺪت
ﺷﺪت

)))((1(11111111
((1.5
(1.5
1.52222.5
2.5
)))2.5

)= (0.33 , 0.5 , 0.74
)

)

, . , .
, . , .

) ( .
) ( .

, . , .
, . , .

اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤﺎل
(
= ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺷﺪت

.
( .

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﺒﺮه= دوم

),0.6 ,0.875
اﻃﻼﻋﺎتﮐﮐﮐ
ﺟﺪول
دوم
ﻣﻨﻈﺮ
ﻤﯽ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪول
ﺧﺒﺮه دوم
ﻣﻨﻈﺮﺧﺒﺮه
ﻤﯽازازازﻣﻨﻈﺮ
ﻤﯽ
 =::55:5(0.41اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪول
( . , . , .
. , . , .
خبره=دوم
کم (ی)از منظر
) =.5(0.33اطالعات
جدول
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺷﺪت
), 0.5 , 0.74
)= (0.41 ,0.6 ,0.875

اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤﺎل
((1.5
2.5
(1.5
1.52222.5
)))2.5
)))((1(11111111

زي

)

, . , .

) ( .

, . , .

ﺷﺪت
ﺷﺪت
ﺷﺪت
)))((1(11111111
((2.5
(2.5
2.53333.5
3.5
)))3.5

( .

= ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺣﺘﻤﺎل
دوم
دوم
ﺧﺒﺮه
ﺧﺒﺮهدوم
ﺧﺒﺮه
ﺷﺪت
ﺷﺪت
ﺷﺪت
اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤﺎل

ﺟﺪول  .7ﺟﺪول رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي

جدول  .7جدول رتبه بندی

اﻣﺘﯿﺎز
0/822308089
0/896613962
0/800724471
0/647863513
0/592439582
0/632969802
0/408947426
0/803278479
0/622076043

رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮات ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل در  9ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ:
ﻣﺸﺨﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ
ذﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﯾﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
وزن ﻣﻌﯿﺎر
ﻓﺎزي وزن
 AHPﻓﺎزي
AHP
ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺘﻔﺎده از7از روش
ﺘﻔﺎده
اﺳﺖ :
ﺗﻮﺳﻌﻪﺷﺪه
روش داده
ﻧﺸﺎن
ﺟﺪول
ﻓﺎزي
وﯾﮑﻮر
ﻃﺮﯾﻖ
از
ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺣﻞ
===(1
(1
)1
(0.5
)1.5
(1.5
)2.5
)(1,,,111,,,1
1)+++(0.5
)(0.5,,,111,,,1.5
1.5)===(1.5
)(1.5,,,222,,,2.5
)2.5

اول : :
ﮔﺮوه اول
تت ﮔﺮوه

10

ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﯾﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻮاﯾﯽ
ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﯿﻨﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ
ﻫﻮاﯾﯽ
ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﯿﺪر ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﯿﻨﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﯿﻨﯽ
ﻓﯿﺪر ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ

رﺗﺒﻪ
2
1
4
5
8
6
9
3
7

∑
∑∑
∑
∑∑

===(1.5
+++(1
),,,1
),,,333,,,3.5
(1.5
ﻣﯿﺰان(1.5,,,2
)22,,,2.5
)2.5
ﺑﻨﺪي)2.5
(1
رﺗﺒﻪ(1,,,111
)1
از==)1
=(2.5
(2.5
(2.5
)3.5
)3.5
رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل در  9ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌ
ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
∑
===(1.5
∑ ∑∑
∑∑
(1.5
)(1.5,,,222,,,2.5
)2.5
2.5)+++(2.5
(2.5
)(2.5,,,333,,,3.5
)3.5
3.5)===(4
(4
)(4,,,555,,,6
)6
)6
ﺑﺮق ﺑﺮاﺳﺎس روش وﯾﮑﻮردر ﺟﺪول  8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺪت
ﺷﺪت
 (1.5ﺷﺪت
(1.5
(1.5,,,222,,,2.5
2.5
2.5)))×××((( ,,, ,,, )))===(0.25
(0.25
(0.25,,,0.4
0.4
)0.4,,,0.625
)0.625
)0.625
اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤﺎل
 (2.5اﺣﺘﻤﺎل
(2.5
(2.5,,,333,,,3.5
3.5
3.5)))×××((( ,,, ,,, )))===(0.41
(0.41
(0.41,,,0.6
0.6
)0.6,,,0.875
)0.875
)0.875

ﺟﺪول  .8ﺟﺪول رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ Qiﻫﺎ ﺑﻪ روش وﯾﮑﻮر ﻓﺎزي

0/622076043
0/408947426
0/803278479
0/622076043

ﻓﯿﺪر ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﯿﻨﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﯿﻨﯽ
ﻓﯿﺪر ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ

ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﮑﻮر ﻓﺎزي

7
9
3
7

ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل در  9ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻃﺮﯾﻖ
ﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻓﺎزي  8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﯾﮑﻮرﺟﺪول
وﯾﮑﻮردر
ﺑﺮاﺳﺎس ازروش

ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل در

فرآیندﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺷﺪه در
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺻﻨﻌﺖاستفاده از روش بهبود یافته ET&BAو ...
توزیع برق با
ایمنی در
ﻃﺒﻘﻪریسک
9ارزیابی

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ Qiﻫﺎ ﺑﻪ روش وﯾﮑﻮر ﻓﺎزي
اﺳﺎس
ﻧﺸﺎنﺑﻨﺪي
ﺟﺪول 8رﺗﺒﻪ
ﺟﺪول
اﺳﺖ.
دادهﺑﺮﺷﺪه
در .8ﺟﺪول
ق ﺑﺮاﺳﺎس روش وﯾﮑﻮر
جدول  .8جدول رتبه بندی بر اساس

0.608246 0.608246
0.433036 0.433036
0.504574 0.504574

0.676855 0.676855
0.338452 0.338452
0.563901 0.563901

0.328791 0.328791
0.187019 0.187019
0.239519 0.239519

0.387767 0.387767
0.176378 0.176378
0.349712 0.349712

0.359886 0.359886
0.173333 0.173333
0.309904 0.309904

0.498182 0.498182
0.237276 0.237276
0.433049 0.433049

1
0.52381
1

Q

SS

به عنوان عامل تاثیر گذار بر میزان ریسک در نظر

گرفته اند ( ،)14در حالیکه مطالعه حاضر عوامل
SS
RR

دیگری مانند سرمایه ،تجهیزات و محیط زیست را

نیز در ارزیابی مدنظر قرار داده است.

نتایج نشان داد که شبکه فشار ضعیف و فشار

متوسط هوایی دارای باالترین سطح ریسک و شبکه

زمینی و فشار ضعیف پستهای
متوسط
فشار
ﺗﺤﻘﯿﻖ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو اﻟﮕﻮي ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ و وﯾﮑﻮر ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ل  9ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
توزیع دارای کمترین سطح ریسک بوده اند .یکی

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻣﻨﻈﺮﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲﺑﺎو وﯾﮑﻮر
ﻧﺘﺎﯾﺞاﻟﮕﻮي
ﺟﺪول.9از دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
ارزیابیرﯾﺴﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ
وﯾﮑﻮرو وتاپسیس
دو منظر ویکور
ریسک با دو
جدول .9نتایج
ول  9ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

از علل باال بودن ریسک در شبکههای هوایی وجود

ﻣﻨﻈﺮ
وﯾﮑﻮر ورﺗﺒﻪ از
ﻣﻨﻈﺮ
رﺗﺒﻪ از
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
ﻣﻨﻈﺮ
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ دو
ﺟﺪول .9ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
وﯾﮑﻮر ﻓﺎزي
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي

ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ زﻣﯿﻨﯽ
ﻓﯿﺪرﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ

7
3

6
5

در مرحله آخر به مقایسه نتایج حاصل از
11

دو الگوی تاپسیس و ویکور پرداختیم که نتایج

حاصل از این بخش تحقیق در جدول  9نشان داده
11

شده است.

بحث و نتیجه گیری

خطر سقوط در این شبکهها است .در مقالهای که
کولوریوتیز و مارهاویالز در سال  2012ارایه

نموده اند خطر سقوط از ارتفاع در صنعت توزیع
برق باالترین ریسک ایمنی موجود در کلیه خطوط

را در بر میگیرد که علت این مساله را ماهیت
شغلی میداند که معموال کار در شبکههای هوایی
و باالی تیرهای برق انجام میشود که سبب باال
رفتن ریسک این بخش میشود (.)15

همچنین در مطالعه ای که توسط کیندینجر

در سال  2009انجام گرفت به این نکته اشاره شده
است که باالترین میزان ریسک در صنعت انتقال

و توزیع برق مربوط به خطر سقوط در بخشهای

حمل و نقل ،کار با جرثقیل ،حریق و انفجار و برق
گرفتگی در زمان کار بر روی شبکه در خطوط

این تحقیق به منظور ارزیابی ریسکهای

توزیع میباشد ( .)16این نتایج با نتایج بدست آمده

معیارهای ریسکهای شناسایی شده انجام گرفته

طی بررسی انجام گرفته در فرآیند توزیع برق

ایمنی در صنعت توزیع و انتقال برق و رتبه بندی
است .بررسیها نشان داده است که تحقیقات

صورت گرفته در زمینه ارزیابی ریسک ایمنی
در حیطه توزیع و انتقال برق بیشتر بر اساس

خطاهای انسانی واعمال ناایمن در بروز حادثه

در این تحقیق یکسان بود.

شبکه فشار ضعیف زمینی ،پستهای توزیع زمینی،

شبکه فشار متوسط پستهای توزیع هوایی ،فیدر
فشار متوسط ،فیدر فشار ضعیف مشترکین ،پست
فشار ضعیف ،و در آخر شبکه فشار متوسط زمینی

جلد  /6شماره  / 1بهار 1395

ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺪف ﻣﻮرد
ﻫﻮاﯾﯽ
ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ
ﺷﺒﮑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ
ﻫﺎي
ﭘﺴﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﯾﯽ
ﻫﺎي
ﭘﺴﺖ
ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺒﮑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ ﻫﻮاﯾﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ
ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﯿﻨﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ
ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂﻫﺎي
ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ ﭘﺴﺖ
ﻫﺎي
ﭘﺴﺖ
ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺸﺎرﻫﻮاﯾﯽ
ﻓﯿﺪرﺗﻮزﯾﻊ
ﻫﺎيزﻣﯿﻨﯽ
ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ
ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ ﭘﺴﺖ
زﻣﯿﻨﯽ
ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺸﺎرﻓﺸﺎر
ﺷﺒﮑﻪﻓﯿﺪر
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﻓﯿﺪرﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب
زﻣﯿﻨﯽ
ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺒﮑﻪ

رﺗﺒﻪ از8ﻣﻨﻈﺮ
9
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي
68
59
6
2
45
12
74
31

رﺗﺒﻪ از8ﻣﻨﻈﺮ
وﯾﮑﻮر8ﻓﺎزي
78
48
7
2
34
12
63
51

9
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

0.680865 0.680865
0.322619 0.322619
0.594382 0.594382

0.52381
0.796951 0.796951

0.41641
0.700755 0.700755
1
0.41641

RR
Q

1

شاخص کمترین Qiها به روش
فازیﺑﻪ روش وﯾﮑﻮر ﻓﺎزي
ویکورQﻫﺎ
ﺟﺪول  .8ﺟﺪول رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ i

انجام گرفته است و تنها عامل نیروی انسانی را

سپیده رحمانی  -منوچهر امیدواری

به ترتیب به عنوان مکان هایی با ریسک ایمنی

را برای محققین ایجاد میکند که شرایط تحقیق را

اشاره گردیده است که الزم است حتی در ریسک

میتواند در آن موثر باشد خارج نموده و اعتبار

باال شناسایی شد .از طرفی در مطالعات مختلف
هایی که از میزان پایینتری برخوردار است الزم
10

است اقدامات کنترلی ارایه گردد در ارزیابی

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

ریسک الزم است تمامیجنبهها از جمله انسان،
محیط ،سرمایه مدنظر قرار گیرد (  .)17-18روشی

که در این تحقیق با روشی که در این تحقیق
مد نظر محقق قرار گرفته است همخوانی دارد

بهطوریکه در این تحقیق هم انسان ،محیط،
سرمایه و تجهیزات در ارزیابی ریسک مد نظر

قرار گرفته است.

از حاالت کیفی که قضاوتهای شخصی ارزیابها

ارزیابیها افزایش یابد.

قابل ذکر است که نمیتوان به صراحت

نسبت به بهینه بودن روش ارایه شده اشاره
نمود .ولی با توجه به اینکه از روشهای فازی و

مدلهای تصمیم گیری استفاده میشود و بهدلیل
اینکه این روشها خود از جمله روشهای تحقیق
در عملیات محسوب شده و جزء روشهای بهینه
سازی میباشند ،لذا میتوان به این نکته اشاره

نمود که روش ارایه شده روش بهینه شده ET&BA
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یکی از نتایجی که در این تحقیق بدست آمد

است ولی بهنظر میرسد که برای اثبات بهینه

ریسکها و علل بروز حوادث ،عامل مدیریت بوده

نتایج روش سنتی و این روش صورت میگرفت.

این بود که از جمله مهمترین عوامل در باالرفتن
است .این مساله از مواردی است که در بسیاری

از مطالعات مورد توجه محققین قرار گرفته است،

بهطوریکه در مطالعهای که تیلور در سال 2005

بودن روش ارایه شده بهتر بود مقایسه ای بین

که بهنظر میرسد که میتوان در تحقیق دیگری
این دو روش با یکدیگر مقایسه نموده و به بحث

گرفته شود.

انجام داد عدم توجه مدیریت به شاخصهای ایمنی

با توجه به اینکه هر تحقیق سرآغازی برای

ریسک ایمنی در فرآیندهای برون سپاری مختلف

که در زیر ارایه میگردد میتواند کمک شایانی

در انتخاب پیمانکاران از مهمترین علل افزایش
بوده است (.)19

استفاده از سیستمهای فازی در ارزیابیهای

ریسک یکی از مسایلی است که در بسیاری از

مطالعات مورد توجه قرار گرفته است .روش مورد
مطالعه در این تحقیق با روشهای که در مطالعات

دیگران پیشنهاد شده است همخوانی دارد

بهطوریکه در این مطالعات به غیر قطعی بودن
پارامترهای ریسک اشاره شد و پیشنهاد گردیده
که از محیط فازی برای رفع این مساله استفاده

گردد (  .)20-21استفاده از محیط فازی این فرصت

تحقیقات آتی به شمار میرود ،لذا پیشنهاداتی

به تحقیق و پژوهش در حیطه ارزیابی ریسک

ایمنی پروژ ههای توزیع و انتقال برق در آینده
بکند .پیشنهادات این تحقیق به شرح زیر ارایه

میشود:

 -1در زمینه مطالعه موردی بدلیل عدم

دسترسی به اطالعات جامع میتوان تحقیق را در

محیط خاکستری بازنگری نمود.

 – 2به عنوان تحقیقات آینده میتوان با توجه

به آمارحوادث خطوط توزیع وانتقال برق به بررسی
رابطه حادثه با شدت واحتمال ریسک پرداخت.

...  وET&BAارزیابی ریسک ایمنی در فرآیند توزیع برق با استفاده از روش بهبود یافته

[8] Yaqiang L, Kaman L, Zhang w. Fuzzy theory
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Abstract
Introduction: Electrical industries are among high risk industries. The present study aimed to assess safety risk
in electricity distribution processes using ET&BA technique and also to compare with both VIKOR & TOPSIS
methods in fuzzy environments.
Material and Method: The present research is a descriptive study and ET&BA worksheet is the main data
collection tool. Both Fuzzy TOPSIS and Fuzzy VIKOR methods were used for the worksheet analysis.
Result: TFindings revealed that overhead low and medium voltage power distribution networks had the highest
risk among the other network types of transmission and distribution of electricity. Also, it was found that
TOPSIS and VIKOR methods are appropriate to rank the safety risks with somehow similar results.
Conclusion: The height and electricity are of the main causes of accidents in electricity transmission and
distribution industry which caused the overhead power networks to be ranked as high risk. Application of
decision-making models in fuzzy environment minimizes the judgment of assessors in the risk assessment
process.
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