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 چکیده

محیطی، ایمنی و بهداشتی فراوان در مرحله ساخت سدها و با توجه به سابقه رخداد مشکالت زیست

های عنوان منبع انرژی تجدید پذیر(، شناسایی و ارزیابی ریسکآبی )بهبرقز ضرورت های انیروگاه

HSE رو هدف این مطالعه ارائه مدلی برای ارزیابی اینباالیی برخوردار است. ازها در این پروژه

 اها بریسک ،دید. در ابتداآبی بختیاری تعیین گردر مرحله ساخت سد و نیروگاه برق HSEهای ریسک

 ،شناسایی شدند. سپس ،متخصصانمصاحبه با  و موضوع های مطالعات گذشتهیافتهاستفاده از 

شکست و ترکیب آن با منطق  تأثیراتو  هاحالتوتحلیل شده با روش تجزیههای شناساییریسک

نسبت به دو  متخصصانبرای  وقوعشدتقرار گرفتند. ازآنجاکه پارامتر  واکاوی و بررسیمورد  فازی

محاسبه  انسانیتر است، با مدنظر قرار دادن چهار زیر معیار هزینه، زمان، کیفیت و امتر دیگر مبهمپار

بر اساس نتایج،  شد. وزن این معیارها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد.

عدد مربوط به افت کیفیت زیستگاه آبی و باالترین  زیستیمحیطهای باالترین عدد اولویت ریسک

 . درنهایت، درمجموعاستاولویت ریسک ایمنی و بهداشتی مربوط به کاهش تمرکز و کارایی افراد 

، افت کیفیت زیستگاه آبی، تشدید فرسایش خاک و کاهش تمرکز و کارایی افراد به ترتیب هاریسک

 ها مشخص شدند.ترین ریسکعنوان مهمبه

 های کلیدیواژه

وتحلیل تجزیه، سد و نیروگاه ، مرحله ساختHSEهای ارزیابی ریسک آبی بختیاری،سد و نیروگاه برق

 .تحلیل سلسله مراتبی فازی، شکست تأثیراتها و حالت
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 مقدمه

 بارزیان تأثیرهای درباره روزافزونی نگرانی اخیر، هایدهه در

 وجود به زیستمحیط بر طبیعی فجایع و انسانی هایفعالیت

 و زیستیمحیط عددمت خطرات شدنمطرح با و آمده

 بر مطالعات دوچندان تأکیدی سمت به نگرانی بهداشتی، این

است.  گرفته سو دنیا سراسر در زیستیمحیط ریسک ارزیابی

 خطرات طبیعی مطالعه زیستی،محیط ریسک ارزیابی اهداف

 رویدادهای آالینده، /آلودگی یک )شامل انتشار زیستیمحیط

 ترکیبی از هر طرناک یاخ هایفناوری کاربرد خطر، طبیعی

 رویدادها بعضی وقوع احتمال همچنین برآورد و موارد( این

 محیطی، آثار بزرگ، سدهای (. احداث1033، 1است )انوشه

بر  اقتصادی مهمی و بهداشتی، اجتماعیایمنی و  بیولوژیکی،

(. 2333، 2آورد )نجماییخود به وجود می محیط اطراف

 حواشی نانساک و زیستمحیط طرفداران پرسش

منافع  آیا که این است هاسد احداث محل هایرودخانه

 وارد هایزیان و آسیب بتواند که هست اندازه آن سد، احداث

 را سد باالدست و دستپایین ساکنان زیست ومحیط بر

 نوعی ی درواقع(. سدساز2332و همکاران،  0کند )هان جبران

 به و هاخانهرود طبیعی سازوکار و نظام در بشر اندازیدست

 پیامدهای لذا است؛ هاآن آب جریان روند زدن هم

 هایهزینه به دنبال داشته و منجر به را بسیاری زیستیمحیط

 بعد مسئله شود. اینفراوان می زیستیمحیط اجتماعی و

 چالش دچار را آن و داده تشکیل را سدسازی صنعت منفی

 د و توسعهرش رو و همگام باازاین (.2312، 4سازد )بکمی

 اثرات ایران، لزوم بررسی در جهان و صنعت سدسازی در

)نیکبخت و  استازپیش مورد تأکید زیستی سدها بیشمحیط

 (.3523، 5محمدیشاه

                                                                                   
1 Anoosheh 
2 Najmaie 
3 Han 
4 Beck 
5 Nikbakht & Shahmohammadi 

 

های در همین راستا، الزم به ذکر است که ارزیابی ریسک

و بوده  معمولارزیابی ریسک یک زیستی گامی فراتر از محیط

این  یکنندهمشخصزیستی، طمفهوم ارزیابی ریسک محی

است که در صورت بروز تنش، خطرها با چه شدتی 

کنند. بر اساس های انسانی و طبیعی را تهدید میمحیط

هایی و ایجاد تغییرات مناسب در طراحی و چنین ارزیابی

حاصل از  هایپیامدزیادی بر  یاندازهتوان تا ساخت، می

 (.2333، 3هلرزیست فائق آمد )احداث سدها بر محیط

 

 مرور مطالعات پیشین

 به که ی خطرهابررس برای منطقی روشی ،ریسک ارزیابی

 و افراد، تجهیزات بر هاآن پیامدهای بالقوه وخطرها  شناسایی

 بسیار اطالعات طریق این از حقیقت، در پردازد.می محیط

 ها،کاهش ریسک یینهدرزم گیریتصمیم برای باارزشی

 برای ریزیبرنامه خطرناک، تأسیسات اطراف محیط بهسازی

تعیین  قبول،قابل ریسک تعیین سطح اضطراری، شرایط

 و صنعتی تأسیسات در نگهداری و بازرسی هایمشیخط

 (.2332، 7تویلیانشود )نیومی فراهم دیگر موارد

ای تحت عنوان مطالعه 1023و همکاران در سال  2جوزی

در فاز ساختمانی  رودباالزیستی سد های محیطارزیابی ریسک

به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام دادند. در این مقاله، پس 

های فاز ساختمانی سد بندی ریسکاز شناسایی و دسته

 13AHPو 3TOPSISها را با تلفیق دو روش آن باالرود،

 بندی و وزن دهی نمودند. بر اساس این مطالعه،اولویت

ریزی، ری و خاکبرداها به ترتیب خاکترین ریسکمهم

حفاری و انفجار تعیین شدند. در این مطالعه، ارزیابی ریسک 

گرفتن دو عامل احتمال و  درنظربروش متعارف )با 

 AHPبود. در استفاده از روش  شدهانجام( وقوعشدت

ط به صورت نیز تعداد زیاد معیارها و زیر معیارهای مربوبدین

                                                                                   
6 Heller 
7 Nivolianitou 
8 Jozi 
9 The Technique for Order of Preference by Similarity to 

Ideal Solution 
10 Analytic Hierarchy Process 
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افزایش سؤاالت  زوجی و هاها، موجب افزایش مقایسهریسک

شود که این موضوع عدم تمایل و کاهش دقت پرسشنامه می

بر دارد. را در متخصصاندر پاسخگویی به سؤاالت از سوی 

 متخصصانات درنظرموجود  قطعیتعدمضمناً در این مقاله، 

 است. زوجی لحاظ نشده هامقایسهنیز در 

 باهدفدر تحقیقی دیگر  1032و همکاران در سال  1درویشی

های عملیات ساختمانی سد شناسایی و ارزیابی ریسک

در  گذشتهشده های شناساییدر ابتدا ریسکصیدون، 

منظور ارزیابی های سدسازی مشابه را بررسی نمودند. بهپروژه

های مهم از روش آنالیز مقدماتی خطر ریسک، ریسک

(2PHAشناسایی )های تاپسیس شده و سپس با روش

(TOPSISو مجموع سا )( 0ده وزینSOWارزیابی )  .شدند

بین این دو روش، از تکنیک  ناهمگونیدر ادامه برای رفع 

ترین ها استفاده شد که نتایج آن نشان داد مهممیانگین رتبه

ها به ترتیب کاهش امنیت زیستگاه پرندگان در معرض ریسک

انقراض، تشدید فرسایش و ژئومورفولوژی خاک و افت کیفیت 

ست. در این مطالعه، برای ارزیابی ریسک از زیستگاه خاکی ا

و میزان اهمیت هر  وقوعشدتسه پارامتر احتمال وقوع، 

ات درنظرموجود  قطعیتعدمریسک استفاده شد؛ لیکن 

 لحاظ نشده بود. هااسبهمحدر  متخصصان

و همکاران در سال  4دیگر توسط جعفرزاده پژوهشیدر 

در  5FMEAEروششناسی کاربرد تحت عنوان روش 1034

 بامطالعههای سد )سازه زیستیمحیطهای ارزیابی ریسک

ها پس از شناسایی، با موردی سد جره رامهرمز( ریسک

وتحلیل ، مورد ارزیابی و تجزیهEFMEAاستفاده از روش 

بیشترین عدد اولویت  ،این ارزیابی قرار گرفتند. درنتیجه

 سد دستفرسایش و رسوب در پایینریسک مربوط به رخداد 

بود و  لوله نفت و مشتقات آنخطوط از و نشت سیال 

اختصاص  یوترفیکاسیونکمترین عدد اولویت ریسک به 

                                                                                   
1 Darvishi 
2 Preliminary Hazard Analysis 
3 Sum of Weights 
4 Jafarzadeh 
5 Expanded Failure Mode and Effect Analysis 

در این مطالعه برای ارزیابی ریسک از سه پارامتر  .داشت

و گستره آلودگی استفاده شد؛ ولی  وقوعشدتاحتمال وقوع، 

 هایدرنظرموجود  قطعیتعدمسازی به دلیل عدم مدل

بوده و همچنین احتمال  یدموردتردقت نتایج ، دمتخصصان

یکسان شدن عدد اولویت ریسک برای دو ریسک متفاوت زیاد 

 است.

ای مطالعه 1034همچنین جعفرزاده و همکاران در سال 

های تحت عنوان الزامات و شیوه نویسی ارزیابی ریسک

 TOPSISهای سد با کاربرد روش سازه زیستیمحیط

ره رامهرمز( ارائه نمودند. آنان پس از موردی سد ج بامطالعه)

، به کمک روش تاپسیس، زیستیمحیطهای شناسایی ریسک

وتحلیل قراردادند. نتایج حاکی از آن ها را مورد تجزیهریسک

دست و آلودگی گذاری در پایینبود که فرسایش و رسوب

ها هستند. در این مطالعه برای محاسبه ترین ریسکنفتی مهم

ی و گستره وقوعشدتشاخص احتمال وقوع،  ریسک از سه

ولی به دلیل عدم استفاده از منطق فازی  شدهاستفادهآلودگی 

امکان یکسان شدن عدد اولویت ریسک برای دو ریسک 

متفاوت وجود دارد و همچنین نتایج، کمی از واقعیت دور 

 است.

ای تحت عنوان ، مطالعه1033انوشه و همکاران در سال 

سد رودبار لرستان در  زیستیمحیطهای ریسکبندی اولویت

های حقیق، از روشفاز ساختمانی ارائه دادند. در این ت

منظور انجام فرآیند ارزیابی ریسک معیاره بهگیری چندتصمیم

( و نتایج نشان داد که 3استفاده شد )روش الکتر و ساو

ها به ترتیب قطع ارتباط زیستگاه، مهاجرت ترین ریسکمهم

حش و کاهش کیفیت خاک است. در این مطالعه نیز وحیات

 هایمحاسبهدر  متخصصانات درنظرموجود  قطعیتعدم

منظور رعایت محدودیت روش الکتر و لحاظ نشده بود و به

زوجی کم  هایمقایسهساو که در آن باید تعداد معیارها برای 

                                                                                   
6 ELECTRE & SAW 
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های ازجمله ریسک ،هاباشد، از ارزیابی بخشی از ریسک

خیزی، لغزش زمین و ...( ند وقوع سیالب، لرزهطبیعی )مان

 نظر شده بود.صرف

هایی که با استفاده از در ارزیابی ریسک به کمک روش

شود، به دلیل انجام می متخصصانپرسشنامه و نظرسنجی از 

، نیاز به استفاده از متخصصانات درنظر قطعیتعدموجود 

منطق فازی است. همچنین در ارزیابی ریسک با 

زوجی  هایمقایسهکه نیاز به انجام  1MCDMهایروش

است، باید تعداد معیارها کم باشد؛ زیرا در صورت زیاد بودن 

 هایزوجی و سؤال هایمقایسهتعداد معیارها، تعداد 

بر بودن تکمیل آن، پرسشنامه زیاد شده و با توجه به زمان

گویی ندارند. همچنین بر اساس تمایلی به پاسخ متخصصان

عات متعدد قبلی، در ارزیابی ریسک، تنها با استفاده از دو مطال

قبولی به دست نیامده ، نتایج قابلوقوعشدتپارامتر احتمال و 

و باید پارامترهای تکمیلی نظیر وضعیت و مقاومت پروژه در 

برابر رخداد ریسک نیز مدنظر قرار گیرد. عدم استفاده از 

ن شدن عدد تواند باعث یکسامنطق فازی، همچنین می

 اولویت ریسک برای دو ریسک متفاوت شود.

شده در مطالعات قبلی، در این با توجه به نقاط ضعف بیان

)با  2FFMEA  منظور ارزیابی ریسک از روشمطالعه به

استفاده از سه پارامتر قابلیت کشف، احتمال وقوع و شدت 

تر )به جهت تعیین دقیق 0FAHP ( و تلفیق آن باپیامد

 های قبلی شد.(، سعی در بهبود روشوقوعشدت پارامتر

در این روش، عالوه بر استفاده از منطق فازی برای لحاظ 

، چهار زیر متخصصان در نظراتموجود  قطعیتعدمکردن 

، ایمنی و زیستیمحیطخطرات  وقوعشدتمعیار مؤثر بر 

گرفته شد.  درنظربهداشتی در زمان ساخت سد و نیروگاه نیز 

به دست آمد که  FAHPزیر معیارها از روش  این هایوزن

 وقوعشدتتر شدن عدد همین موضوع باعث نزدیک

 آمده به واقعیت گردید.دستبه

                                                                                   
1 Multiple Criteria Decision Making 
2 Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis 
3 Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

های ترین ریسکبه دست آوردن بحرانی مطالعه این هدف

، ایمنی و بهداشتی در مرحله ساخت سد و زیستیمحیط

 .استبختیاری  آبیبرقنیروگاه 

سد بختیاری به همراه  ساختگاهن (، نقشه مکا1در شکل ) 

است. فرایند مطالعات سد بختیاری از  شدهارائهتصویری از آن 

زیر نظر مشاوران و  1022آغاز شد و تا سال  1071سال 

کارشناسان ادامه داشت و در حال حاضر نیز این پروژه در 

کیلومتری جنوب شرقی  23این سد در مرحله اجرا قرار دارد. 

پنج )در آهن تنگو در مجاورت ایستگاه راهاد آبشهرستان خرم

محدوده جغرافیایی شهرستان الیگودرز و در مرز بین 

همچنین  های لرستان و خوزستان( واقع است.استان

دقیقه  43درجه و  53مختصات جغرافیایی آن به طول شرقی 

ثانیه  02دقیقه و  57درجه و  41ثانیه و عرض شمالی  42و 

 (.1032، 4است )حیدری

در مکانی بکر و  کهآنسد بختیاری به دلیل موقعیت 

نزدیک امکان ایجاد خطر نیافته واقع است و همچنین توسعه

ساختمانی سد  هایفعالیتتراز رسوبات )ناشی از سطح شدن 

آبی دز )واقع در بختیاری( به دریچه ورودی نیروگاه برق

وانی زیستی فرادارای مسائل محیطدست سد بختیاری(، پایین

که اشاره شد، یکی از این  طورهمان. باشددر دوره ساخت می

به دلیل  معضالت، میزان افزایش سطح رسوب پشت سد دز

دست، مبین . توجه به مسائلی ازایناستساخت سد بختیاری 

 .زیستی در این پروژه استهای محیطضرورت ارزیابی ریسک

یق در بخش دوم این مقاله، به توضیح روش انجام تحق

شود. بخش سوم، دربردارنده نتایج حاصل از پرداخته می

ها و بحث پیرامون بندی ریسکها و اولویتوتحلیل دادهتجزیه

 گیری در بخش انتهایی ارائه شده است.ها بوده و نتیجهیافته

 

 

                                                                                   
4 Heydari 
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 :هاروشمواد و 

در ابتدا باا بررسای کامال و دقیاق پیشاینه ادبای موضاوع و        

ی مارتبط باا ساد و    هاا شارکت شده توساط  یهتهی هاگزارش

زیستی، بهداشاتی و  های محیطنیروگاه بختیاری، کلیه ریسک

آبی به همراه علت و ایمنی مرتبط با ساخت سد و نیروگاه برق

 آوری شد.ها گردپیامد هر یک از آن

 

  
موقعیت مکانی سد و نیروگاه بختیاری :(1)شکل 

 خصصانمتها توسط اساتید دانشگاه و سپس، این ریسک

)دارای تخصص و تجربه مرتبط( مورد غربالگری و تائید قرار 

ها، ارزیابی خطرات به گرفت. پس از شناسایی و ثبت ریسک

 ، عدد1FMEAانجام شد. طبق روش  FFMEAروش 

ضرب سه پارامتر احتمال (، از حاصلRPNاولویت ریسک )

آید و قابلیت کشف خطرات، به دست می وقوعشدتوقوع، 

در این تحقیق، با توجه به عدم دسترسی به  (.2333، 2)ونگ

شده قابل استناد، این سه پارامتر با توزیع اطالعات ثبت

 آبیبرقپروژه سد و نیروگاه  متخصصانپرسشنامه بین 

در ماهیت  قطعیتعدمبختیاری به دست آمد. به دلیل وجود 

و همچنین جلوگیری  متخصصانآمده از نظرات دستاعداد به

هایی که سان شدن اعداد اولویت ریسک برای ریسکاز یک

                                                                                   
1 Failure Mode and Effect Analysis 
2 Wang 

 RPNماهیت یکسانی ندارند، از اعداد فازی در محاسبه 

، دو پارامتر احتمال بینیندرا(. 2333شود )ونگ، استفاده می

صورت متغیرهای زبانی وقوع و قابلیت کشف خطرات به

مستقیماً از خبره پرسیده شده و معادل فازی آن قرار داده 

خطرات برای  وقوعشدتد؛ ولی با توجه به اینکه شومی

، آن را با مدنظر قرار دادن پیامدهای استتر مبهم متخصصان

کنیم. بر این اساس، چهار زیر معیار مؤثر بر آن محاسبه می

( مطابق انسانیخطرات )هزینه، زمان، کیفیت و  وقوعشدت

خبره در  گرفته شد و با ترکیب نظرهای درنظر( 1جدول )

آید. هر ریسک به دست می وقوعشدتورد این معیارها، م

)جهت محاسبه  برای به دست آوردن وزن این معیارها

( نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وقوعشدت

(FAHPگیری صمیمهای ت( )که جزو پرکاربردترین روش

 .شوداست( استفاده میچند معیاره 

  



 / سال چهارم/شماره چهاردهمآبیپژوهشی سد و نیروگاه برق-...نشریه علمی.........................................................................................43

 

 

، زیستیمحیطخطرات  وقوعشدت(: معیارهای مؤثر بر 1جدول )

 ایمنی و بهداشتی در مرحله ساخت سد و نیروگاه
 

معیار  هدف

 اصلی

 رح معیارش

ت
شد

وقوع
 (

S)
 

هزینه 

(1C) 

 های ساخت، یعنی پیامد خطرات بر رویهزینهکلیه 

هزینه ساخت تأثیرگذار باشد و یا مقدار هزینه  مقدار

 ساخت بر روی اثرات و پیامد خطرات مؤثر باشد.

زمان 

(2T) 

زمان ساخت بر روی یعنی مدت زمان ساخت،مدت

مؤثر باشد و یا  زیستیمحیطمیزان پیامدهای خطرات 

زمان ساخت بر روی مدت زیستیمحیطپیامد خطرات 

 تأثیر بگذارد.

کیفیت 

(0Q) 

کیفیت در ساخت، منظور کیفیت خدمات در ساخت و 

یا کیفیت محصول چقدر بر پیامد خطرات 

مؤثر است و یا پیامد خطرات  زیستیمحیط

چقدر بر کیفیت خدمات در ساخت و  زیستیمحیط

 ثر است.کیفیت محصول مؤ

 انسانی

(4I) 

در مرحله  زیستیمحیطاثراتی که پیامدهای خطرات 

گذارد و یا شخص بر روی می انسانساخت بر روی 

 مؤثر است. زیستیمحیطپیامدهای خطرات 

 

مقیاس زبانی  زوجی با استفاده از هایمقایسهانجام 

 :(5TFN) عدد فازی مثلثی

زوجی  هایمقایسهاز اعضای گروه یک سری سؤاالت برای 

در این مطالعه از عدد فازی مثلثی برای این  شود.پرسیده می

برای  jبر المان  iشود؛ یعنی اهمیت المان منظور استفاده می

 (.2315، 3)شفیعی است ijkaصورتبه kگیرنده تصمیم

 1,1,1If i j then aijk                             (1) 

 , ,If i j then a l m uijk ijk ijk ijk
              (2) 

, 1, 2,3, ..., n

k 1, 2,3, ...,

i j

k




 

گیرنده برای تصمیم iبر المان  jو اگر بخواهیم اهمیت المان 

k شود:صورت زیر نشان داده میبیان کنیم به 

                                                                                   
1 Cost 
2 Time 
3 Quality 
4 Individual 
5 Triangular Fuzzy Number 
6 Shafiee 

 1
1 1 1, ,

ijk ijkijk
a u m lijk
                             (0) 

امتیازدهی و  ( برایFAHPدر تحلیل سلسله مراتبی فازی )

 وقوع خطرهاای اصلی نسبت به شدتمقایسه دودویی معیاره

شود انجام می( 2طبق جدول )، بر اساس مقیاس چانگ

 (.1032، 7)رمضانی

، زمان، زوجی بین چهار معیار )هزینه هایمقایسهوقتی تمام 

( با استفاده از پرسشنامه استاندارد روش انسانیکیفیت و 

صورت کامل انجام ( بهFAHPتحلیل سلسله مراتبی فازی )

توان ماتریس قضاوت فازی هر فرد خبره را ایجاد شد، می

 (.2315نمود )شفیعی، 

 زوجی هایمقایسه هایماتریس سازگاریمحاسبه 

 فازی:

 برای محاسبه را روشی 1332در سال  3بوچر و 2گاگوس

 ارائه فازی زوجی هایمقایسههای ماتریس سازگاری درجه

از  است الزم سازگاری، منظور بررسیبه، این روش در نمودند.

 زوجی مقایسه ماتریس هر
.n n

A  دو ماتریس مجزا تشکیل

هر  هایاز مقادیر میانی ترجیح mAماتریس ؛mAوgAشود:

)مقادیر میانی اعداد فازی مثلثی( حاصل  متخصص

mگردد،می
ijmaA

 
  

. 

 حد و باال حد هندسی از میانگین(، gAماتریس دوم نیز )

 شود:می ایجاد مثلثی اعداد فازی پایین

.g
ijl ijua aA                                          (4) 

 دو این از یک هر وزن بردار سازگاری، نرخ یافتن برای

 شامل هاماتریس این ازآنجاکهشود.  محاسبه باید ماتریس

برای  ساعتی روش از توان، میاندیفاز غیر عددی هایداده

 .نمود استفاده وزن بردار محاسبه

 :آیدمی دست به ذیل روابط زا gwو mwبردارهای اوزان ذال

mmW w i
 
 

                                                   (5) 

                                                                                   
7 Ramezani 
8 Gogus 
9 Boucher 
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                                                       (7) 

1

1
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1
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w
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                           (2) 

 ویاژه  مقادار  تارین باوده و بازرگ   مااتریس  بعد nکه در آن 

 محاسابه  ذیال  روابط از هاماتریس از هرکدام رای( ب)

 :شودمی

max
1 1

1
m

n n jm
ijm m

i j i

w
a

n w


 

 
   
 
 

                        (3) 

max
1 1

1
.

m
n n jg

iju ijl m
i j i

w
a a

n w


 

 
   
 
 

            (13) 

 انحراف از ( کهCIسازگاری ) ساعتی، شاخص روش طبق

 هایطبق معادله ترتیب به ،دهدمی نشان را کامل سازگاری

 :گرددمی محاسبه ذیلصورت ( به10( و )12(، )11)

 
 
max

1

m

m
n

CI
n







                                             (11) 

 
 

max

1

g

g
n

CI
n

 



                                            (12) 

CI
CR

RI
                                                (10) 

 تصاادفی  هاای شااخص  (CR) یساازگار  نرخ محاسبه برای

 اندشدهارائه 1332 سال در و بوچر گاگوس توسط و 

 (.1032، 1)رمضانی(( 0جدول ))

مقایسه  هر ماتریس gCRو mCRسازگاری نرخ هر اگر

ده خواسته گیرناز تصمیم باشد، 1/3 از تربزرگ، زوجی

)رمضانی،  انجام دهد دوبارهزوجی را  هایمقایسهشود تا می

1032.) 

 

                                                                                   
1 Ramezani 

 :FAHPروش 

هار معیار نسبت به وزن چ، FAHPبا استفاده از روش 

 آید.به دست می وقوع خطرهاشدت

زوجی  هایمقایسه جدولبرای محاسبه بردار ویژه 

 کنیماستفاده می 2، از روش فازی چانگشدهیگردآور

 ضرایب هار  سطح، هر عوامل اهمیت میزان ظور محاسبهمنبه

 هار  برای که ترتیباینشود؛ بهمی محاسبه هاماتریس از یک

 کاه  kSارزش زوجای،  هایمقایسهماتریس  سطرهای از یک

 شدهمحاسبه (14رابطه ) از است، مثلثی فازی عدد یک خود

 13رابطه از رواباط )  ینا هایبخش از یک هر محاسبه و برای

 .(1032 ،)رمضانی شود( استفاده می23تا 

 
1

1 1 1

m n m
j j
ki ki

j i j
S M M

k



  

 
    

 
                (14) 

 زیار  صاورت به رابطه فوق هایبخش از یک هر محاسبه برای

 .کنیممی عمل

1 1 1 1

. .
m m m m

j
j j jgi

j j j j
uM l m

   

 
    
 

 1, ,i n 
   

 (15) 

1 1 1 1 1

. .
n m n n n

j
i i iki

i j i i i
uM l m

    

 
     
 

             (13) 

1
1 1 1

, ,

1 1 1 1 1

n m j
M ki n n nu m li j i iii i i


  
    
           

            (17) 

 رابطه طبق مرحله باید این در ها، kSتمامی محاسبه از پس

 آن عناصار  ساایر  بار  را عناصر سطوح از هر بزرگی درجه زیر

 نماییم: محاسبه صورت جداگانه،به سطح،

 

                             

                                                                                   
2 Chang 
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(12) 
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2 1

1 2

1 2
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1
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 ها(: متغیرهای زبانی و اعداد فازی معادل آن2جدول )

 عدد فازی معکوس عدد فازی مثلثی توضیح عبارت کالمی

 (1،1،1) (1،1،1) اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند. jنسبت به  iشاخص  اهمیت یکسان

) تر است.کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترکمی مهم , , )
3

1
2 2
1

 ( , , )
2
12

3
 

) تر است.مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترمهم , , )
3

1 2
2

 ( , , )
2
1

2 3
1

 

) است. jی از دارای ارجحیت خیلی بیشتر iگزینه  ترخیلی مهم , , )
3 5
2

2 2
 ( , , )

2 1 2
5 2 3

 

) نیست. jمقایسه با تر و قابلمطلقاً مهم jاز  iگزینه  ترکامالً مهم , , )
5

2 3
2

 ( , , )
2 1

3 5 2
1

 

 
 های تصادفی گاگوس و بوچر(: شاخص3جدول )

تریساندازه ما 1 2 0 4 5 3 7 2 3  
1/4335 1/0730 1/2274 1/1333 1/723 3/7307 3/4233 3 3 

 
3/4042 3/4134 3/4333 3/0212 3/0537 3/2327 3/1733 3 3  

 

 بار  یکجاا  صاورت به را عنصر هر بزرگی درجه ،بعد مرحله در

  2Sبزرگای  درجاه  مثال برای .کنیممی محاسبه عناصر سایر

 نماییم:می محاسبه گونهاین را صرعنا سایر بر

   , .... min ( )2 1 2 2

1,2,...

V VS S S S S Sk i

i k

  


        (13) 

 ید.آمی به دست سطر هر عناصر یرفرمالغ وزن بنابراین

 

     (min(V ),min(V ,...,min(V ))1 2w S S S S S Si i k i      

i 1,2,...k                      (23) 

 هر تقسیم سازی ساعتی بانرمال روش از استفاده با سپس

 عناصر جمع حاصل بر نرمال غیر ماتریس وزنی عناصر از یک

 سطح مربوطه عناصر از یک هر وزن توانیمهمین ماتریس، می

 (.1032 ،آوریم )رمضانی را به دست

 

 

 :FRPNمحاسبه 

 وقوعشدتبعد از به دست آوردن وزن معیارها نسبت به 

 های باال، عدد اولویت ریسک فازی را از خطرات از فرمول

 (.2333، 1آوریم )ونگ( به دست می12رابطه )

 

 =FRPN )(قابلیت کشف× )(احتمال وقوع ×)(شدت       (12) 

که از فرمول مشخص است برای محاسبه عدد  طورهمان

که  مشخص شوند S و D,Oپارامتر اولویت ریسک باید سه 

برای هر سه پارامتر  دهی خبره( برای پاسخ5( و )4جداول )

 (.2312، 2گرفته شده است )لیو و تسای درنظر

                                                                                   
1 Wang 
2 Liu & Tsai 
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پس از تهیه پرسشنامه موردنظر، روایی آن توسط تعدادی از 

گیرد. علمی باسابقه دانشگاه مورد تائید قرار میاعضای هیئت

نیز آزمون پایایی نتایج  متخصصانآوری نظرات پس از جمع

انجام  1فای کرونباخها به کمک محاسبه ضریب آلپرسشنامه

 شود.می

 اگر شود:صورت زیر محاسبه میعدد اولویت ریسک فازی به

4w,3w,2w,1w وقوعشدتوزن زیر معیارهای مؤثر بر 

 وقوعشدتد(، به دست آم FAHPها باشند )از روش ریسک

 شود:هر ریسک از رابطه زیر محاسبه می
 

1 1 2 3 4S w wC w T w Q I                   (22) 

1S  مقدار فازی شدتوقوع خطر زیستمحیطی= 

, , ,C T Q I  متخصصانمیانگین اعداد فازی مثلثی از نظرات 

 هستند. انسانییفیت و مربوط به معیارهای هزینه، زمان، ک
 

RPN O D S                                              (20) 

D وO متخصصاناعداد فازی مثلثی از نظرات  نیز میانگین 

 باشند.مربوط به قابلیت کشف و احتمال وقوع می
 

 ف متغیرهای زبانی مربوط به قابلیت کشف ریسک(: تعری4جدول )

 عدد فازی (Dقابلیت کشف ) متغیر زبانی

 بعید
کشف رخ داد خطر، تقریباً 

 غیرممکن است.
(2،1،1/3)  

 کم
احتمال کم، رخ داد خطر به

 کشف است.قابل
(3/7،3/5،3/3) 

 متوسط
احتمال متوسط، رخ داد به

 کشف است.خطر قابل
(7/5،3/0،3/3) 

 زیاد
احتمال خیلی زیاد، رخ داد به

 کشف است.خطر قابل
(5/0،3/1،3/3) 

 خیلی زیاد
کشف رخ داد خطر کامالً 

 قطعی است.
(2/3،3،3) 

 

 عدد اولویت ریسک: سازی غیرفلزی

های فازی است. در زدایی یک مرحله مهم در سیستمفازی

های فاازی، نتاایج یاک استدالل تقریبی معموالً سیستم

                                                                                   
1 Cronbach’s Alpha 

آید. در ایان ک یا چند عدد فازی به دست میصورت یبه

ماوارد الزم است خروجی فازی سیستم، تبدیل به یک عدد 

های مختلفی برای این کار معمولی )غیر فازی( شاود. شیوه

، روش میانگین مقادیر حداکثر روش وجود دارد که شامل

مرکز ساطح، روش مرکاز ماکزیمم، روش  مرکز ثقل، روش

که در این  است وش میانگین وزنی مراکزمرکاز مجموع و ر

( 24زدایی میانگین فازی طبق رابطه )تحقیق از روش فازی

 (.1025، 2استفاده شده است )طاهری

 

1 2 3,( ),RPN a a a 

1 2 32

4
RPN

a a a


 
                                            )24( 

 و بحث نتایج

ها در دو گروه ها، آنگری ریسکپس از شناسایی و غربال

های ریسک در گروه ریسک 10بندی شدند که تقسیم

های ایمنی و ریسک در گروه ریسک 11و  زیستیمحیط

 بهداشتی قرار گرفتند.

در مرحله بعدی، اطالعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه 

آوری شد. این پرسشنامه شامل جمع FAHPاستاندارد روش 

زوجی چهار معیار مؤثر بر  هایمقایسهای انجام شش سؤال بر

مرتبط با نیروگاه  متخصصانخطرات بود که بین  وقوعشدت

های ده آبی بختیاری توزیع گردید. از میان پاسخبرق

ها ناسازگار بود و درنتیجه نتایج بر ، یکی از پاسخمتخصص

 های نه خبره به دست آمد.اساس پاسخ
زوجاای فااازی   هااایمقایسااههااای سااپس بااا تلفیااق ماااتریس  

مختلااف، میاازان سااازگاری هاار ماااتریس تعیااین شااد  متخصصاان 

مااتریس اعاداد میاانی     CRمااتریس میاانگین هندسای و     CRکه 

 1/3بااود کااه کمتاار از  3004/3و  3247/3معیارهااا بااه ترتیااب 

 .است دهنده سازگاری ترجیحات متخصصانانو نشاست 

وقوع زیر معیار مؤثر بر شدته چهار مربوط ب kSارزش

، ایمنی و بهداشتی به ترتیب زیر زیستیمحیط خطرهای

 محاسبه شد:

1S  (3/053    3/223   3/102) = (هزینه) 

2S  (3/024    3/241   3/150) = (زمان) 

                                                                                   
2 Taheri 
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 هاریسک وقوعشدت: تعریف متغیرهای زبانی مربوط به احتمال و زیر معیارهای (5دول )ج

 عدد فازی (C,T,Q,I) وقوعشدتزیر معیارهای  (Oاحتمال وقوع ) متغیر زبانی
 (2،1،1/3) تأثیر ریسک بر زیر معیار موردنظر، بسیار زیاد است. ناپذیروقوع خطر تقریباً اجتناب خیلی زیاد

 (3/7،3/5،3/3) تأثیر ریسک بر زیر معیار موردنظر، زیاد است. صورت مکرروقوع خطر به زیاد

 (7/5،3/0،3/3) تأثیر ریسک بر زیر معیار موردنظر، متوسط است. گاهبهوقوع خطر گاه متوسط

 (5/0،3/1،3/3) تأثیر ریسک بر زیر معیار موردنظر، کم است. وقوع خطر نسبتاً کم کم

 وقوع خطر بعید است بعید
تأثیر ریسک بر زیر معیار موردنظر، بسیار ناچیز یا بدون تأثیر 

 است.
(2/3،3،3) 

 

3S  (3/434    3/233  3/177) = (کیفیت) 

4S  (3/437   3/247   3/143) = (انسانی) 

 

 آید:زیر بدست می صورتبهدرجه بزرگی هر یک از معیارها 

 

1 2( )V S S  3/333 1 3( )V S S 3/721 

1 4( )V S S  3/225 2 1( )V S S  1/333 

 

2 3( )V S S  3/232 2 4( )V S S 3/375 

3 1( )V S S 1/333 3 2( )V S S  1/333 

 

3 4( )V S S  1/333 4 1( )V S S  1/333 

4 2( )V S S 1/333 4 3( )V S S  3/242 
    

زیر برابر مقادیر  ،میزان بزرگی هر معیار از معیارهای دیگر

 :تعیین شد

1( )iV S S 3/721 2( )iV S S  3/232 

3( )iV S S 1/333 4( )iV S S  3/242 

 

در  هاریسکوقوع معیارها نسبت به شدتزیروزن  ترتیبینابه

 .اندشدهارائه( 3جدول )

 : وزن غیرنرمال و نرمال معیارها(6جدول )

 نرمالوزن غیر وزن نرمال شده معیارها

 21/3 7213/3 (Cهزینه )

 24/3 2327/3 (Tزمان )
 03/3 3333/1 (Qکیفیت )
 25/3 2424/3 (I) انسانی

 

 

فازی تهیه  FMEAدر مرحله بعد، پرسشنامه مربوط به روش 

علمی باسابقه شد و روایی آن از سوی تعدادی از اعضای هیئت

دانشگاه مورد تائید قرار گرفت. در مرحله بعد، پرسشنامه بین 

یاری توزیع بخت آبیبرقمرتبط با سد و نیروگاه متخصص  15

گیری پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای شد. برای اندازه

 1تا  3کرونباخ استفاده شد. دامنه نرمال این ضریب بین 

. آلفای نزدیک به یک سازگاری بیشتری از موضوع است

تر از ضریب آلفا بزرگ قبولقابلگرفته است و مقدار  درنظر

ن آلفای کرونباخ (. میزا2337، 2و هاپت 1باشد )اگوومی 7/3

و  است قبولقابلتقریب خوبی  با محاسبه شد که 324/3برابر 

با  درنهایتبنابراین پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. 

ها داده فازی، AHP فازی با روش FMEAتلفیق نتایج روش 

آمده در دستمورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند و نتایج به

( تمامی خطرات را 7ند. جدول شماره )ا( آورده شده7جدول )

با علل وقوع و پیامدهای ناشی از آن مشخص کرده و 

و  زیستیمحیطهای ها را در دو گروه ریسکریسک

های ایمنی و بهداشتی نشان داده است. در این جدول، ریسک

آمده برای هر ریسک، دستبر اساس عدد اولویت ریسک به

ی تمام ه و همچنین رتبهها را در این دو گرورتبه ریسک

 ده است.ها در کنار هم مشخص کرریسک

، زیستیمحیطهای بر اساس این جدول، در بین ریسک

بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به افت کیفیت زیستگاه 

آبی و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به لغزش زمین 

های ایمنی و بهداشتی، در بین ریسک باشد. همچنینمی

ین عدد اولویت ریسک مربوط به کاهش تمرکز و بیشتر

                                                                                   
1 Ugwu 
2 Haupt 
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کارایی افراد و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به آلودگی 

صوتی به دست آمد. در ضمن مشخص شد که در بین همه 

 بهداشتی، بیشترین عدد ، ایمنی وزیستیمحیطهای ریسک

اولویت ریسک مربوط به افت کیفیت زیستگاه آبی و کمترین 

 .استلودگی صوتی آن مربوط به آ

ها، سه ریسک بحرانی بندی کلی ریسکسپس با توجه به رتبه

این  تعدیلراهکارهای پیشنهادی برای پروژه مشخص شد که 

 اند.شده( ارائه2ها در جدول )ریسک

 آبیبرقوگاه ، ایمنی و بهداشتی سد و نیرزیستیمحیطهای بندی ریسک(: علت وقوع، پیامد، عدد اولویت ریسک و رتبه7جدول )

 بختیاری

 RPN پیامدها علل وقوع ها /خطراتریسک گروه
رتبه در 

 گروه

رتبه 

 کلی

ک 
یس

ر
ط

حی
م

ی
ست

زی
 

افت کیفیت زیستگاه 

 آبی

و  بستر انجام عملیات ساختمانی در

رودخانه، ورود رواناب آلوده به  ساحل

 رودخانه

ومیر آبزیان و دوزیستان و از مرگ

 بین رفتن گیاهان آبزی
۰/ ۸۷۸۷۷  1 1 

 تشدید فرسایش خاک

ریزی، برداری و خاکعملیات خاک

آالت، وآمد ماشینحفاری، انفجار، رفت

برداشت از منابع قرضه و دپوی 

های تراشی، احداث راهمصالح، پاک

 دسترسی

کاهش نفوذپذیری، افزایش 

گذاری، افزایش گردوغبار در رسوب

هوا، کاهش سطح زیر کشت، 

ش کاهش حاصلخیزی، افزای

مقاومت خاک در مقابل رشد و نمو 

 اتالف آب و گیاه

3/12514 2 2 

کاهش امنیت و کیفیت 

 زیستگاه خاکی

تخریب زیستگاه و افزایش جمعیت و 

وآمد برای انجام عملیات رفت

 ساختمانی

ها، ترسیدن حیوانات و مهاجرت آن

ومیر، به خطر افتادن افزایش مرگ

 های حساس و نادرگونه

3/1224 0 4 

ایجاد پسماند و مواد 

 زائد

ها در دپوی ضایعات و زباله

 زیستمحیط

 جابهتخریب سیمای منطقه، 

ناپذیر در ماندن ضایعات تجزیه

 زیستمحیط

3/12133 4 5 

 طبیعی وقوع سیالب

به زیر آب رفتن تنها منابع آب 

تخریب آشامیدنی اهالی )چشمه(، 

 کارگاه و خسارات جانی

3/12357 5 3 

 پوشش گیاهیتخریب 

ریزی، برداری و خاکعملیات خاک

وآمد تراشی، رفتحفاری، انفجار، پاک

آالت، برداشت از منابع قرضه و ماشین

 دپوی مصالح

 7 3 3/17377 تخریب سیمای منطقه

 گذاریافزایش رسوب

افزایش رسوبات حمل شده به 

دست در اثر عملیات ساختمانی پایین

 سد

اه دز کاهش طول عمر مفید نیروگ

به دلیل افزایش سرعت باال آمدن 

 سطح رسوبات پشت نیروگاه دز

3/13430 7 3 

 آلود شدن آبگل

انجام عملیات ساختمانی در بستر 

رودخانه، ورود گردوغبار به داخل آب، 

 ورود رواناب به رودخانه

ومیر و خفگی الروها، افزایش مرگ

 کاهش جمعیت ماهیان
10132/3  2 13 

 خیزیلرزه
ایجاد فشار ناشی از آبگیری  عی،طبی

 مخزن

آسیب به انسان و تجهیزات و 

 هاتخریب سازه
12355/3  3 17 
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 RPN پیامدها علل وقوع ها /خطراتریسک گروه
رتبه در 

 گروه

رتبه 

 کلی

 آلودگی خاک

نشت روغن و گازوئیل از تجهیزات و 

ها و دفع آالت، تجمع زبالهماشین

 های بهداشتیپساب

 12 13 3/12740 کاهش کیفیت خاک

 آلودگی هوا

ریزی، برداری و خاکعملیات خاک

آالت، وآمد ماشیناری، انفجار، رفتحف

 برداشت از منابع قرضه و دپوی مصالح

افزایش گردوغبار در هوا، افزایش 

 ایگازهای گلخانه
3/11027 11 13 

 23 12 3/11227  خانه فاضالبعدم وجود تصفیه ایجاد فاضالب انسانی

 لغزش زمین

برداری، آبگیری مخزن، خاک

 ی وسازریزی، انفجار، راهخاک

 لرزهزمین

های برق، تخریب افتادن دکل

 هاسازه
3/ 37153  10 20 

ی
شت

دا
 به

ی و
من

 ای
ک

یس
ر

 

کاهش تمرکز و کارایی 

 افراد

شرایط نامساعد محیطی و جوی مانند 

سرما و گرمای شدید، کار در شب با 

کاری و نور کم، افزایش ساعات اضافه

کار کردن افراد با شرایط فیزیکی و 

 یا افراد بیمارروحی نامناسب و 

کاهش کارایی افراد، افزایش بروز 

 خطاهای انسانی و ایجاد حادثه
3/12431 1 0 

 سقوط از ارتفاع

دقتی، خستگی زیاد و کار در بی

محیط پرخطر در هنگام ساخت سد، 

 نیروگاه و خطوط انتقال برق

 2 2 3/17055 آسیب جانی

 ریزش تونل
حفاری و انفجار، کار در محیط 

 دقتی افرادبیپرخطر، 
 13 0 3/13042 آسیب جانی

 11 4 3/14730 آسیب جانی آالتوآمد ماشینافزایش رفت ایتصادفات جاده

انفجار نابهنگام مواد 

 منفجره
/3 آسیب به انسان و تجهیزات دقتی افراد، کار با مواد پرخطربی 42451  5 12 

 آلودگی شیمیایی آب

آالت، نشت روغن و سرویس ماشین

آالت و اد نفتی از تجهیزات و ماشینمو

ورود به رودخانه، نشتی یا سوراخ 

های انتقال مواد نفتی، شدن لوله

های آلوده به مواد شسته شدن خاک

نفتی توسط روان آب و ورود به 

 رودخانه

به خطر افتادن سالمت انسان، 

ومیر حیوانات، کاهش افزایش مرگ

 جمعیت ماهیان

3/10340 3 10 

 یکروبی آبآلودگی م
دفع فاضالب به رودخانه، تجمع زباله 

 کنار رودخانه و مجراهای رواناب

به خطر افتادن سالمت انسان، 

ومیر حیوانات، کاهش افزایش مرگ

 جمعیت ماهیان

3/10202 7 14 

افتادن قطعات در زمان 

 جایی و نصبجابه

دقتی افراد، بروز مشکل در بی

 هاجراثقال
 15 2 3/10722 اتآسیب به انسان و تجهیز

عدم موفقیت در انتقال 

موقع مصدومان به به

های دسترسی و دور عدم وجود راه

 بودن منطقه از شهر

به خطر افتادن سالمتی و جان 

 مصدومان
3/ 37713  3 21 
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 RPN پیامدها علل وقوع ها /خطراتریسک گروه
رتبه در 

 گروه

رتبه 

 کلی

 بیمارستان

های آلودگی آب

 زیرزمینی

های جذبی و نفوذ دفع فاضالب به چاه

 های زیرزمینیبه آب
/3 سالمت انسانبه خطر افتادن  37233  13 22 

 هاانفجار، فعالیت تجهیزات و دستگاه آلودگی صوتی
به خطر افتادن سالمت انسان، 

 ترسیدن حیوانات
3/ 14033  11 24 

 وقوعشدتآمده برای چهار معیار مؤثر بر دستبه هایوزن

((، به 3و ایمنی و بهداشتی )جدول ) زیستیمحیطخطرات 

باشد. این ، زمان و هزینه میانسانیت، ترتیب مربوط به: کیفی

یافته که در مصاحبه با کارشناسان )سه کارشناس 

زیست و دو کارشناس ایمنی و بهداشت( مورد تائید محیط

این مطلب است که در مورد مسائلی  کنندهبیانقرار گرفت، 

 زیست، که به بررسی پیامدهای خطرات مرتبط با محیط

شود، به ترتیب: معیار کیفیت و میایمنی و بهداشت پرداخته 

، تأثیر و اهمیت بیشتری نسبت به معیار انسانیازآن معیار پس

ساخت دارد؛ زیرا هرچه کیفیت باالتر باشد،  هزینه و زمان

زیست، ایمنی و بهداشت افراد اثرات مخرب پروژه بر محیط

 کمتر است.

فازی درمجموع  FMEAاز سوی دیگر، نتایج حاصل از روش 

های تحقیقات قبلی هم سویی دارد. در مورد ریسکبا 

، باالترین اعداد اولویت ریسک به ترتیب مربوط زیستیمحیط

به افت کیفیت زیستگاه آبی، تشدید فرسایش خاک و کاهش 

ها امنیت و کیفیت زیستگاه خاکی تعیین شد که این ریسک

ترین عنوان مهمشود بهدر مطالعاتی که در زیر ذکر می

 اند:بندی شدها اولویتهریسک

عنوان ریسک بحرانی با مطالعات افت کیفیت زیستگاه آبی به

در سال  0و مالمیر 2و جوزی 1033و همکاران در سال  1انوشه

، مطابقت 1034و همکاران در سال  4یانئو رضا 1033

 نماید.می

                                                                                   
1 Anoosheh 
2 Jozi 
3 Malmir 
4 Rezaian 

عنوان ریسک بحرانی با مطالعات تشدید فرسایش خاک به

و جوزی و مالمیر در  1032سال  و همکاران در 5درویشی

، همسویی 1034یان و همکاران در سال ئو رضا 1033سال 

 دارد.

عنوان ریسک بحرانی نیز با کاهش کیفیت زیستگاه خاکی به

و انوشه و  1032مطالعات درویشی و همکاران در سال 

و  1033و جوزی و مالمیر در سال  1033همکاران در سال 

 همخوانی دارد. 1034ل یان و همکاران در سائرضا

همچنین کمترین عدد اولویت ریسک در مطالعه حاضر 

مربوط به لغزش زمین به دست آمد که با مطالعات رضاییان و 

 1033و جوزی و مالمیر در سال  1034همکاران در سال 

 راستا است.هم

از سوی دیگر، در مطالعه حاضر باالترین اعداد اولویت ریسک 

ترتیب مربوط به کاهش تمرکز و کارایی ایمنی و بهداشتی به 

کاهش خستگی و افراد و سقوط از ارتفاع است که خطر 

نیز تمرکز و کارایی افراد ریسکی است که در مطالعات قبلی 

 مورد ارزیابی قرار گرفته استیک ریسک عمده  عنوانبه

و پیامدهایی مانند افزایش بروز  (2315و همکاران،  3)فنگ

یجاد حادثه را در پی دارد و علل وقوع آن خطاهای انسانی و ا

شرایط نامساعد محیطی و جوی مانند سرما و گرمای شدید، 

کاری و کار کردن کار در شب با نور کم، افزایش ساعات اضافه

 .استافراد با شرایط فیزیکی و روحی نامناسب و یا افراد بیمار 

در این رابطه همچنین ریسک سقوط از ارتفاع در مطالعه 

های ایمنی و بهداشتی توسط جوزی و مالمیر در سال یسکر

                                                                                   
5 Darvishi 
6 Fang 
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رتبه اول و در کل رتبه چهارم را دارا بود و در مطالعه  1033

های متوسط جزو ریسک 1034یان و همکاران در سال ئرضا

بندی گردید؛ بنابراین نتیجه این مقاله با مطالعات اولویت

 قبولی دارد.پیشین در این زمینه همسویی قابل

 هایهایی مانند تصادفبندی ریسکویتعالوه، نتیجه اولبه

مواد منفجره در مطالعه حاضر ناگهانی ای و انفجار جاده

 مطابقت دارد. 1033جوزی و مالمیر در سال  بامطالعه

 های بحرانیریسک تعدیلبرای پیشنهادی  راهکارهای(: 8جدول )

 پیشنهادی راهکارهای ریسک

افتتت کیفیتتت  

 ستگاه آبیزی

 زیستیزیست بر روند اجرای موازین محیطنظارت کارشناسان واحد محیط 

 دهد مانند های پروژه که منطقه زیستگاه آبی را تحت تأثیر قرار میتا حد امکان به حداقل رسانیدن جنبه

 جلوگیری از برداشت از منابع قرضه بستر و یا ساحل رودخانه

 ،هاها در رودخانهنخاله جلوگیری از تخلیه مصالح ساختمانی 

 ها از رودخانهشکنها و حفظ فواصل استاندارد سنگشکنهای آرامش در مجاورت سنگساختن حوضچه 

 ها از رودخانهها و کمپها، سازهحفظ فواصل استاندارد بچینگ 

 محصور کردن محیط انجام فعالیت 

 وژههای پرواسطه آلودگیجلوگیری از کاهش کیفیت منابع آب سطحی به 

تشدید فرسایش 

 خاک

 زیستیزیست بر روند اجرای موازین محیطنظارت کارشناسان واحد محیط 

 غیراصولیهای نامناسب و ضایعات در محلها و جلوگیری از تخلیه مصالح ساختمانی، نخاله 

 هااحداث جاده ریزی، انفجار وبرداری، خاکان خاکآب پاشیدن و مرطوب کردن خاک در زم 

 تراشیساندن محدوده پاکبه حداقل ر 

کاهش تمرکتز و  

 کارایی افراد

  نظارت کارشناسانHSE های کاری و سالمت کارکنانبر محیط کاری، کارکنان، برنامه 

 کاهش و یا تغییر ساعات کاری در زمان اوج گرما و سرما و یا تعطیل کردن کارگاه در سرما و گرمای خیلی شدید 

 ف و باران شدیدعدم انجام فعالیت در حین بارش بر 

 مرخصی موقت به افراد با شرایط روحی و روانی نامناسب 

 شناسایی افراد با شرایط فیزیکی نامناسب 

 شب نوبتها در تأمین نور کافی برای کار در شب و کاهش هرچه بیشتر فعالیت 

 

 یریگجهینت

، ایمنی و بهداشتی و بررسی زیستیمحیطهای ارزیابی ریسک

کارهایی برای راهعلل وقوع و پیامدهای ناشی از آن و ارائه 

ها موضوعی بسیار حیاتی در ساخت کاهش این ریسک

های بزرگی مانند سدها است که در این مطالعه ارزیابی پروژه

آبی بختیاری با استفاده از روش های سد و نیروگاه برقریسک

FMEA  خطرات با  وقوعشدتانجام شد و با توجه به اینکه

شود و این ازدهی میمدنظر قرار دادن پیامدهای آن امتی

 پیامدها بر روی عوامل مختلفی اثرگذار است، زیرمعیارهای

 

گرفته شد. وزن زیر معیارهای  درنظر وقوعشدتمؤثر بر 

 تعیین شد. FAHPمذکور با استفاده از روش 

مزیت این روش در استفاده از اعداد فازی برای لحاظ کردن 

بردن این کار متخصصان و به در نظراتموجود  قطعیتعدم

است که  FMEA اعداد فازی برای ارزیابی ریسک به روش

از یکسان شدن عدد اولویت ریسک برای دو ریسک متفاوت 

ر گرفتن چهار معیا درنظرکند. همچنین با جلوگیری می

آمده دستبه وقوعشدت، وقوع خطرهابر پارامتر شدتمؤثر 

 .ستاتر برای هر خطر، به واقعیت نزدیک
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و منطق فازی نیز موجب به  AHPاستفاده از ترکیب روش 

های مناسبی برای چهار معیار مؤثر بر دست آمدن وزن

شد. این موضوع باعث افزایش قابلیت  خطرها وقوعشدت

آمده برای هر خطر و دستبه وقوعشدتاطمینان در مقدار 

افزایش قابلیت اطمینان در مقدار عدد اولویت  درنهایت

 آمده گردید.دستبهریسک 

بیشترین وزن مشخص شد که  ،پس از تعیین وزن معیارها

 هایخطر وقوعشدتبرای چهار معیار مؤثر بر  آمدهدستبه

، به ترتیب مربوط به: و ایمنی و بهداشتی زیستیمحیط

 .باشد، زمان و هزینه میانسانیکیفیت، 

مقادار عادد    بار اسااس  صورت گرفتاه   یبندرتبههمچنین با 

ریسااک  10ولویاات ریسااک، مشااخص شااد کااه در بااین    ا

 دارای رتباه اول و  افت کیفیات زیساتگاه آبای    ،زیستیمحیط

 ریساک ایمنای و   11به آخر و در باین  دارای رت لغزش زمین

ه اول و دارای رتباا کااهش تمرکااز و کاارایی افاراد    ،بهداشاتی 

 24باین   نیاز  کال  در .آلودگی صوتی دارای رتبه آخر هستند

تشادید   افت کیفیات زیساتگاه آبای،    ریسک 0 ،ریسک پروژه

به ترتیاب دارای   فرسایش خاک، کاهش تمرکز و کارایی افراد

برخای اقادامات    هاا آنهستند که بارای   اول تا سوم یهارتبه

و ریساک آلاودگی صاوتی دارای رتباه      شنهادشدهیپاصالحی 

 .استآخر 

 یهافرصت و هاسکیر ارزیابیشود، در خاتمه پیشنهاد می

 و برقابی یهاروگاهین از یبرداربهره فاز در یستیزمحیط

 هاسکیر این عالج جهت مناسب استراتژی انتخاب همچنین

 قرار بگیرد. موردنظردر تحقیقات آینده 

 

 سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله از شرکت توسعه منابع آب و نیروی 

را قدردانی و تشکر کمال ایران برای ارائه اطالعات موردنیاز، 

 .ارندد
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