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Background and Objective: Increasing the level of resilience is one of the
approaches to reduce the consequences of fire. Resilience is one of the
most important and practical concepts in crisis management that has been
considered in recent years. The current study aimed to identify and
prioritize the indicators affecting resilience in the event of fire-induced
emergencies in a combined cycle power plant using the Fuzzy Analytic
Hierarchy Process (FAHP).
Materials and Methods: By reviewing the texts and using semi-structured
interviews with 15 experts, 20 effective indicators in the fire resilience in
the combined cycle power plant were identified and classified into three
main groups based on the McManus model. In the next step, the weights of
the indices and sub-indices of each group were determined using the FAHP
method. Finally, the first three indicators of each group were selected for
final prioritization, and pairwise comparisons were performed among them
again.
Results: The results showed that three indicators of structural stability
(W=0.168), senior management awareness of roles and responsibilities
(W=0.145), as well as risk perception and acceptance (W=0.138), play the
most important role in this regard. On the other hand, the logistics support
index (W=0.069) obtained the least importance in determining the level of
resilience.
Conclusion: By recognizing the effective indicators in determining the
level of resilience against fire in emergency situations, decision-makers
could define and implement corrective and preventive measures to improve
safety and increase resilience based on priority.
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مقاله پژوهشی

وزندهی و اولویت بندی شاخصهای تاب آوری در شرایط اضطراری ناشی از وقوع
حریق در یک نیروگاه سیکل ترکیبی با به کارگیری رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی
سیدمهدی
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موسوی1

 ،مهسا جهادی نائینی ،2مجتبی حقیقت ،3فرزاد

بهزادینژاد*،4

کارشناس ارشد ،مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
مربی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی بهبهان ،بهبهان ،ایران
کارشناس ارشد ،مدیریت محیط زیست گرایش  ،HSEواحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

* نویسنده مسئول :فرزاد بهزادی نژاد ،مدیریت محیط زیست گرایش  ، HSEواحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران .ایمیل:
behzadinezhad_f@mapnaMD1.com

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1400/03/19 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/05/13 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :یکی از راهکارهای کاهش پیامدهای ناشی از وقوع حریق ،افزایش میزان سطح تابآوری
است .تابآوری در شرایط اضطراری یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در مدیریت بحران است که در
سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .هدف از این مطالعه وزندهی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر
تاب آوری در شرایط اضطراری ناشی از حریق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در یک نیروگاه
سیکل ترکیبی است.

یافتهها :نتایج نشان داد سه شاخص پایداری سازهای (وزن نهایی  ،)0/168آگاهی مدیریت ارشد از نقشها
و مسئولیتها (وزن نهایی  ،)0/145درک و پذیرش خطر (وزن نهایی  )0/138مهمترین نقش و شاخص
حمایتهای لجستیکی (وزن نهایی  )0/069کمترین اهمیت را در تعیین سطح تابآوری دارند.
نتیجه گیری :تصمیمگیرندگان با شناخت شاخصهای مؤثر در تعیین سطح تابآوری برای مقابله با حریق
در شرایط اضطراری میتوانند اقدامات اصالحی و پیشگیرانه را بهمنظور ارتقای ایمنی و افزایش تابآوری
تعریف ،اولویتبندی و اجرا کنند.
واژگان کلیدی :تابآوری؛ حریق؛ شرایط اضطراری؛ FAHP؛ نیروگاه سیکل ترکیبی
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درجه باورپذیری فازی نشان داد خطر وقوع انفجار یا آتشسوزی
توربین در نیروگاه سیکل ترکیبی زیاد است و وقوع این حادثه
پیامدهای شدیدی را به دنبال خواهد داشت ] .[3وقوع
آتشسوزی در این نیروگاهها ممکن است منجر به مرگ ،آسیب و
جراحت ،کاهش تولید ،ایجاد نقص در تجهیزات و خساراتهای
مالی شدید شود ] .[2صادقی و همکاران در سال  2020با به کار
بردن شاخص  ،DOWمیزان خسارات مالی برآمده از ایجاد حریق
در یک نیروگاه سیکل ترکیبی را حدود  4/12میلیون دالر آمریکا
تخمین زدند ] .[3بااینوجود ،بهمنظور پیشگیری از وقوع
خساراتهای جانی و مالی برآمده از وقوع حریق در این نیروگاهها،
15
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مقدمه
صنعت برق یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی و
صنعتی هر کشوری محسوب میشود .نیاز روزافزون جهان و
به ویژه کشورهای در حال توسعه به انرژی برق ،توسعه
نیروگاهها را طلب می کند که این موضوع در ایران طی
سال های اخیر بسیار پرشتاب بوده است ] .[1در سالهای
اخیر ،پیشرفت فناوری باعث افزایش پیچیدگیهای موجود در
سیستمهای فرایندی شده که این موضوع نیز بهنوبهخود
موجب بروز حوادث ناگوار شده است ] .[2بروز حوادثی مثل
حریق در نیروگاهها سیکل ترکیبی اجتنابناپذیر است .در
سال  2014پژوهش شیرالی و همکاران با بهکارگیری رویکرد

] [ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2022-12-05

مواد و روشها :با انجام بررسی متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با  15نفر خبره ،تعداد  20شاخص مؤثر بر
تابآوری در برابر حریق در نیروگاه سیکل ترکیبی شناسایی و بر اساس مدل مک مانومنس در سه گروه اصلی
تقسیمبندی شدند .در گام بعد ،وزن شاخصها و زیرشاخصهای هر گروه با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی فازی تعیین شد .در پایان سه شاخص برتر هر گروه انتخاب و مجددا مقایسات زوجی میان آنها انجام شد.

وزن دهی و اولویت بندی شاخص های تاب آوری در شرایط اضطراری

حجم نمونه و روش گردآوری دادهها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی است که بهار 1399
انجام شد .در این مطالعه  20نفر از کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی
حداقل با  10سال سابقه کار بهصورت اتفاقی انتخاب و با آنها
مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد .به دلیل شیوع اپیدمی کرونا و
بهمنظور رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،تمامی گفتوگوها از طریق
شبکههای اجتماعی انجام شد .در مصاحبه نیمه ساختاریافته
پژوهنده یا پژوهشگر بهجای در اختیار داشتن شمار اندکی پرسش،
چارچوبی از موضوعات گوناگون را برای کاوش در اختیار دارد و با
استفاده از این موضوعات ،اطالعات موردنیاز را جمعآوری میکند.
پس از پایان مصاحبه 20 ،شاخص بر اساس مدل ارائهشده مک
مانومنس در سه گروه شاخصهای آگاهی موقعیتی ،شاخصهای
آسیبپذیری کلیدی و شاخصهای ظرفیت تطابقپذیری
دستهبندی شدند ] .[15نخست شاخصهای هر گروه با بهکارگیری
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزندهی شدند .در ادامه،
بهمنظور شناسایی مهمترین اولویتها ،سه شاخص مهم از هر گروه
انتخاب و دوباره مقایسات زوجی بین این شاخصها انجام شد.

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ( Fuzzy Analytical

 )Hierarchy Process: FAHPیکی از روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره است که در علوم مختلف برای وزندهی و
اولویتبندی شاخصها و گزینش مناسبترین راهکار از بین
چند گزینه موجود استفاده میشود .این روش با انجام مقایسات
زوجی بین شاخصها وزن نهایی هر شاخص را محاسبه و آنها
را بر این اساس اولویتبندی میکند .در این مطالعه از روش
تحلیل سلسله مراتبی فازی چانگ استفاده شد که مراحل
اجرای این روش به شرح زیر است ].[16،17

ایجاد ساختار سلسله مراتبی
اولین مراحله در یک مسئله تصمیمگیری ،تعیین ساختار
سلسله مراتبی است .در این روش هدف و شاخصها در یک
ساختار سلسله مراتبی تنظیم میشوند (جدول .)1

تعریف اعداد فازی و انجام مقایسات زوجی
در این مرحله مقایسه زوجی با استفاده از اعداد مثلثی فازی
انجام مـیشـود .در ایـن مـرحله یـک پرسشنـامه بـدون نـام از
طـریـق شبکه هـای اجتماعی بـرای خبرگان ارسـال و از آنهـا
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،8شماره  ،4زمستان 1400
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انجام اقداماتی مانند ارزیابی خطر وقوع حریق ،پایش سیستم
اعالم حریق و افزایش میزان سطح تابآوری در شرایط وقوع
حریق توصیه شده است ].[4-6
نخستین بار  Haulingمفهوم تابآوری را در زمینه اکولوژی
ارائه داد .بااینحال تعاریف گوناگونی از تابآوری در بخش حوادث
ارائه شده است ] .[7یکی از تعاریف گسترده و کاربردی آن در
حوزه ایمنی به این شرح است :توانایی ذاتی یک سیستم برای
تنظیم عملکرد خود قبل ،حین و پس از بروز تغییرات یا
آشفتگیهای موجود در سیستم ،بهگونهایکه بتواند کارکردهای
بایسته خود را هم در شرایط پیشبینیشده و هم
غیرقابلپیشبینی حفظ کند ] .[8سازمانهای تابآور سازمانهای
هستند که به دلیل آمادگی ،برنامهریزی و انعطافپذیری زیادی
که در خود ایجاد میکنند ،میتوانند چالشها و شرایط اضطراری
ناشی از وقوع حوادث را با تحمل هزینههای کم پشت سر بگذارند
] .[9در همین راستا بهتازگی توجه نسبتا زیادی به سازمانهای
تابآور در برابر بحران و شرایط اضطراری شده است .محققان
تالش کردهاند ویژگیهای سازمانها یا جوامع تابآور را شناسایی
و شاخصهای مورد نیاز برای ایجاد این جوامع و سازمانها را
معرفی کنند ].[10
برای شناسایی و اولویت بندی شاخصهای تابآوری ،به
کار بردن روشهای تصمیم گیری چندمعیاره (Multiple-
 )Criteria Decision-Making: MCDMدر سالهای اخیر
مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است ] .[ 11،12در مطالعهای
که در سال  2017جعفری و همکاران انجام دادند ،با استفاده از
روش Technique for Order of Preference by ( TOPSIS
 )Similarity to Ideal Solutionفازی به رتبهبندی
شاخصهای مهندسی تابآوری در یک مجتمع پاالیشگاهی اقدام
و وزن و رتبه شاخصها تعیین و تحلیل شد ] .[13شیرالی و
همکاران نیز در سال  2019مطالعهای به منظور ارزیابی
شاخصهای تاب آوری با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه
 ANPدر یک شرکت فلزی انجام دادند و بر اساس آن وزن
شاخصها تعیین و اثر آنها بر یکدیگر تحلیل شد ].[14
با این توصیف میتوان نتیجه گرفت کاربرد روشهای
تصمیمگیری چند معیاره در دامنههای گوناگون علوم اهمیت
بسیاری دارد .با توجه به افزایش استفاده از نیروگاههای سیکل
ترکیبی بهمنظور تولید برق ،ساخت و بهرهبرداری از این
نیروگاهها نیز افزایش یافته است .با توجه به اینکه خطر وقوع
حوادث مانند حریق در این نیروگاهها زیاد است ،افزایش میزان
تاب آوری مقابله با حوداث حریق منجر به کاهش خسارات جانی
و مالی در این نیروگاهها میشود .بهمنظور افزایش سطح
تابآوری مقابله با حریق ،شناسایی شاخصهای مؤثر و
اولویتبندی آنها اهمیت بسیاری دارد .لذا استفاده از روشهای
تصمیمگیری چند معیاره سودمند است .مطالعه حاضر با هدف

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر تابآوری در
شرایط اضطراری ناشی از وقوع حریق در یک نیروگاه سیکل
ترکیبی با بهکارگیری تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد.

موسوی و همکاران

جدول  :1شاخصها و زیرشاخصهای تابآوری در برابر حریق در شرایط اضطراری
گروه

معیار

آگاهی موقعیتی

آسیبپذیری

تطابقپذیری

نقشها و مسئولیتها
درک خطر
آگاهی از ارتباطی درونسازمانی
آگاهی از بیمه
شناخت تجهیزات
آگاهی از تعداد فایرباکسها

ماشینآالت و تجهیزات عملیاتی
تعداد شیرهای هیدارنت در نیروگاه
ایستگاه تأمین آب اضطراری
جانمایی صحیح ایستگاهها
توانایی نیروهای انسانی
امکانات عملیاتی
کارایی تجهیزاتی
پایداری سازهای ایستگاهها

سطح سواد کارکنان و مدیران
عبرتآموزی از حوادث
چارت سازمانی
اقدامات انگیزشی
حمایتهای لجستیکی

شناخت نقاط مستعد خطر

جدول  :2مقیاس زبانی و اعداد فازی مثلثی مترادف آن
مقیاس عدد فازی
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مقیاس زبانی

عدد فازی

اهمیت برابر
اهمیت برابر تا اندکی بیشتر
اهمیت اندکی بیشتر
اهمیت اندکی بیشتر تا اهمیت بیشتر
اهمیت بیشتر
اهمیت بیشتر تا اهمیت خیلی بیشتر
اهمیت خیلی بیشتر
اهمیت خیلی بیشتر تا اهمیت مطلق
اهمیت مطلق

()1،1،1
()1،2،3
()2،3،4
()3،4،5
()4،5،6
()5،6،7
()6،7،8
()7،8،9
()8،9،10

تشکیل ماتریس مقایسات زوجی با بهکارگیری اعداد
فازی
در این مرحله ماتریسهای توافقی مطابق با درخت تصمیم
و با استفاده از نظرات خبرگان تشکیل داد شد .سپس نرخ
ناسازگاری مطابق روش گوگوس و بوچر محاسبه شد .ماتریس
مقایسه زوجی مطابق شکل  1تشکیل میشود.
̃𝑎 …
𝑛1
̃
𝑛… 𝑎2
]
⋱
⋮
⋯
1

̃𝑎
12
1
⋮
̃𝑎
𝑛2

1
𝑎
̃
𝐴̃= [ 21
⋮
̃
𝑛1

رابطه ()2

𝑗
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚∑
) 𝑗𝑢 𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 = (∑𝑗=1 𝑙𝑗 . ∑𝑗=1 𝑚𝑗 . ∑𝑗=1

رابطه ()3

𝑗
𝑛
𝑛
𝑛
𝑚∑ 𝑙=𝑖𝑛∑
) 𝑗𝑢 𝑗=𝑙 𝑀𝑔𝑖 = (∑𝑗=1 𝑙𝑗 . ∑𝑗=1 𝑚𝑗 . ∑𝑗=1

رابطه ()4

بهطورکلی اگر )M1=(l1, m1, uو ) M2=(l2,m2,u2دو
عدد مثلثی فازی باشند ،درجه بزرگی  M1نسبت به  M2به
صورت زیر تعریف میشود:

رابطه ()5

رابطه ()1

𝑗 −1

𝑗

𝑛
𝑚
𝑚∑ = 𝑖𝑆
] 𝑖𝑔𝑀 𝑙=𝑗∑ 𝑙=𝑖∑[ ⨂ 𝑖𝑔𝑀 𝑗=1

در این رابطه i ،بیانگر شماره سطر و  jبیانگر شماره ستون

𝑗
𝑖𝑔𝑀 اعداد فازی ماتریسهای زوجی است.
است .همچنین
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= )𝑑( V(𝑀2 ≥𝑀1 )=hgt(𝑀1 ∩ 𝑀2 )= 𝜇𝑀2
𝑖𝑓 𝑚2 ≥ 𝑚1
𝑖𝑓 𝑙1 ≥ 𝑢2
𝑒𝑠𝑖𝑤 𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1
0
{(𝑀 𝑙1−𝑢2
)2 −𝑢2)−(𝑚1−𝑙1

از طرف دیگر ،میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از  Kعدد
فازی مثلثی دیگر از رابطه  6بهدست میآید:
رابطه ()6

≥ 𝑀([V(M≥M1, M2, ….𝑀𝑘 ) = V

] ) 𝑘𝑀 ≥ 𝑀( 𝑑𝑛𝑎 … … 𝑑𝑛𝑎)𝑀1)𝑎𝑛𝑑 (𝑀 ≥ 𝑀2
= Min V (M≥𝑀𝑖 ),i=1,2,3,….,k

17
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 Siکه یک عدد فازی مثلثی است ،از رابطه  1بهدست میآید.

𝑖𝑙 𝑖=1

𝑖𝑚 𝑖=1

𝑖𝑢 𝑖=1

محاسبه درجه بزرگی Siها نسبت به همدیگر

شکل  .1ماتریس مقایسات زوجی

محاسبه  Siبرای هریک از سطرهای مقایسات زوجی

)

1

𝑛∑ .

1

𝑛∑ .

1

𝑛∑( =

𝑗 −1

𝑚∑ 𝑙=𝑖𝑛∑[
] 𝑖𝑔𝑀 𝑙=𝑗
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خواسته شد شاخصهای مؤثر در تابآوری را در برابر حریق
در شرایط اضطراری با بهکارگیری عبارتهای کالمی موجود در
جدول  ،2دوبهدو با هم مقایسه کنند

−1

𝑗
𝑗
𝑗
𝑚
𝑚∑ 𝑙=𝑖𝑛∑[ را
𝑚∑ 𝑙=𝑖𝑛∑ و
] 𝑖𝑔𝑀 𝑙=𝑗
مقادیر 𝑖𝑔𝑀  ∑𝑗=1و 𝑖𝑔𝑀 𝑙=𝑗
میتوان به ترتیب از روابط  2تا 4تعیین کرد.

وزن دهی و اولویت بندی شاخص های تاب آوری در شرایط اضطراری

محاسبه وزن معیارها و گزینهها در ماتریسهای مقایسه

ماتریسهای تصمیمگیری با بهکارگیری روش پیشنهادی
گاگوس و بوچر میزان نرخ ناسازگاری محاسبه شد .چنانچه نرخ
ناسازگاری بهدستآمده کمتر از  0/1باشد ،نشاندهنده مقبولیت
مقایسههای انجامشده است ].[18

بنابراین ،بردار وزن نرمالنشده به صورت زیر خواهد بود:

تحلیل دادهها

زوجی
بدین منظور از رابطه  7استفاده میشود:
رابطه ()7

رابطه ()8

𝑑́ (𝐴𝑖 )=Min V (𝑆𝑖≥ 𝑆𝑘) k= 1,2,….,n , k≠i

در این پژوهش تمام محاسبات مربوط به روش تحلیل
سلسله مراتبی فازی با استفاده از نرمافزار متلب (MATLAB
) 2018aانجام شد.

𝑇)) 𝑛𝐴( ́𝑑 ́ (𝑑́ (𝐴𝑙 ). 𝑑́ (𝐴𝑙 ) … .
=𝑤

=𝐴𝑙 =(i

)1,2,….,n

محاسبه بردار وزن نهایی
نتایج
نتایج مرحله اول مقایسات زوجی در گروه شاخصهای
مربوط به آگاهی موقعیتی نشان داد سه شاخص آگاهی
مدیریت از نقش ها و وظایف با وزن نهایی  ،0/219درک و
پذیریش خطر با وزن نهایی  0/171و آگاهی از نقاط ایمن با
وزن نهایی  0/165به ترتیب بیشترین میزان اهمیت را در این
گروه دارند (جدول .)3

برای محاسبه بردار وزن نهایی باید بردار وزن محاسبهشده
در مرحله قبل را نرمالسازی کرد؛ بنابراین ،وزن نهایی از رابطه
( )9محاسبه میشود.
رابطه ()9

𝑇)) 𝑛𝐴(𝑑 𝑤 = 𝑑(𝐴𝑙 ). 𝑑(𝐴𝑙 ) … .

محاسبه نرخ ناسازگاری
بهمنظور اطمینان از صحت مقایسات و قابلیت اطمینان

جدول  :3وزن نرمال و غیرنرمال شاخصهای گروه آگاهی موقعیتی
شاخص

حاصل فازی
کران باال

متوسط

کران پایین

غیرنرمال

1/351
0/662
0/609
0/556
0/503
0/273
0/164

0/032
0/163
0/154
0/139
0/133
0/055
0/026

0/083
0/039
0/035
0/029
0/023
0/018
0/012

1/00
0/777
0/751
0/714
0/682
0/410
0/210

همچنین نتایج مقایسات زوجی گروه آسیبپذیری نشان
داد در جدول  4سه شاخص پایداری سازهای ،توانایی نیرویهای
انسانی و امکانات عملیاتی به ترتیب با وزنهای ،0/180 ،0/135

0/219
0/171
0/165
0/157
0/150
0/090
0/046

1
2
3
4
5
6
7

 0/217سه شاخص مهم این گروه هستند.
در جدول  5نتایج بهدستآمده از مقایسات زوجی در گروه
انطباقپذیری نمایش داده شده است .بر اساس نتایج ،سه

جدول  :4وزن نرمال و غیرنرمال شاخصهای گروه آسیب پذیری
شاخص

18

کران باال

متوسط

کران پایین

غیرنرمال

1/552
0/735
0/708
0/675
0/581
0/432
0/351
0/253

0/051
0/141
0/136
0/124
0/114
0/113
0/109
0/108

0/063
0/043
0/042
0/032
0/031
0/031
0/030
0/021

1/00
0/832
0/623
0/501
0/429
0/418
0/409
0/394

0/217
0/18
0/135
0/108
0/093
0/090
0/088
0/085

1
2
3
4
5
6
7
8
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پایداری سازهای
توانایی نیروهای انسانی
امکانات عملیاتی
تعداد شیرهای هیدارنت در نیروگاه
ایستگاه تأمین آب اضطراری
جانمایی صحیح ایستگاههای آتشنشانی
کارایی تجهیزاتی
ماشینآالت و تجهیزات عملیاتی

حاصل فازی

وزن

وزن نرمال

اولویت
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آگاهی مدیریت از نقش و وظایف
درک و پذیرش خطر
آگاهی از نقاط ایمن موجود
آگاهی از ارتباطی درون سازمانی
آگاهی از نحوه کار تجهیزات
آگاهی از تعداد ایستگاههای آتشنشانی
آگاهی از بیمه

وزن

وزن نرمال

اولویت

موسوی و همکاران

جدول  :5وزن نرمال و غیرنرمال شاخصهای گروه انطباقپذیری
شاخص

حاصل فازی
کران باال

متوسط

کران پایین

1/712
0/886
0/767
0/531
0/259

0/457
0/202
0/185
0/106
0/048

0/070
0/059
0/049
0/035
0/024

سطح سواد کارکنان و مدیران
عبرتآموزی از حوادث
حمایتهای لجستکی
اقدامات انگیزشی
چارت سازمانی

شاخص با اهمیت زیاد شامل سطح سواد کارکنان و مدیران
(وزن نهایی  ،)0/299عبرتآموزی از حوادث (وزن نهایی
 )0/223و حمایتهای لجستیکی (وزن نهایی  )0/21سه
شاخص مهم این گروه هستند.
نتایج مرحله دوم و مقایسات زوجی نهایی با روش تحلیل
سلسله مراتبی فازی نشان داد به ترتیب سه شاخص پایداری
سازهای (وزن نهایی  ،)0/168آگاهی مدیریت ارشد از نقشها و

وزن غیرنرمال

وزن نرمال

اولویت

1/00
0/761
0/718
0/567
0/354

0/299
0/223
0//21
0/166
0/104

1
2
3
4
5

مسئولیتها (وزن نهایی  )0/145و درک و پذیرش خطر (وزن
نهایی  )0/138مهمترین نقش و سه شاخص عبرتآموزی از
حوادث گذشته (وزن نهایی  ،)0/082آگاهی از نقاط ایمن (وزن
نهایی  )0/077و حمایتهای لجستیکی (وزن نهایی )0/069
کمترین نقش را در افزایش سطح تابآوری در مقابله با حریق
دارند (جدول .)6

جدول  :6اولویتبندی نهایی شاخصهای مؤثر بر تابآوری
شاخص

کران باال

متوسط

کران پایین

غیرنرمال

نرمال

1/324
0/821
0/813
0/789
0/783
0/768
0/767
0/753
0/749

0/912
0/156
0/142
0/136
0/135
0/129
0/127
0/116
0/105

0/085
0/067
0/075
0/059
0/046
0/041
0/039
0/037
0/029

1
0/863
0/823
0/732
0/632
0/528
0/490
0/459
0/413

0/168
0/145
0/138
0/123
0/106
0/088
0/082
0/077
0/069
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حاضر نشان داد شاخص آگاهی مدیریت ارشد از نقشها و
مسئولیتها با وزن نهایی  0/145پس از شاخص پایداری سازه
بیشترین اهمیت را در تعیین میزان تابآوری نیروگاه سیکل
ترکیبی در مقابله با حریق دارد.
در مطالعه امیدوار و همکاران از روش تحلیل سلسله مراتبی
فازی بهمنظور ارزیابی سطح عملکرد تابآوری یک صنعت
پتروشیمی استفاده شد .نتایج نشان داد شاخص تعهد مدیریت و
درک خطر اهمیت زیادی در تعیین سطح تابآوری دارد.
صنعت پتروشیمی جزء صنایع فرایندی است .در این صنایع به
دلیل وجود حجم زیاد ذخیره و تولید مواد با قابلیت اشتعال
زیاد ،خطر وقوع حوادث حریق و انفجار وجود دارد .ازاینرو ،از
مهمترین شاخصهای ارتقای سطح تابآوری در این صنایع،
تعهد مدیریت و درک خطر معرفیشده است (تعهد مدیریت در
19
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بحث
نتایج روش تحلیل سلسله مراتب فازی نشان داد شاخص
پایداری سازه (وزن نهایی  )0/168مهمترین شاخص تابآوری در
مقابله با حریق در نیروگاه سیکل ترکیبی است .عسکریپور و
همکاران در سال  2015با استفاده از منطق فازی و روش تحلیل
سلسله مراتبی مشخص کردند حریق در توربین نیروگاههای
سیکل ترکیبی مهمترین خطر این صنعت است و مهمترین راهکار
برای کاهش خسارات برآمده از وقوع آتشسوزی در نیروگاههای
سیکل ترکیبی ،افزایش پایداری سازه و بهکارگیری مواد مقاوم به
حریق است .این یافته آنها با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد
] Akaa .[19و همکاران در سال  2016با استفاده از روش AHP
به اولویتبندی راهکارهای مقابله با حریق در سازههای استیل
پرداختند که مقاومسازی و محافظت از سازه بهعنوان مناسبترین
راهکار مقابله با گسترش حریق انتخاب شد ] .[20نتایج مطالعه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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پایداری سازهای
آگاهی مدیریت ارشد از نقشها و مسئولیتها
درک و پذیرش خطر
توانایی نیروی انسانی
امکانات عملیاتی
سطح سواد کارکنان و مدیران
عبرتآموزی از حوادث گذشته
آگاهی از نقاط ایمن
حمایتهای لجستیکی

حاصل فازی

وزن

وزن

اولویت

وزن دهی و اولویت بندی شاخص های تاب آوری در شرایط اضطراری

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم می دانند از تمامی خبرگان
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان که در اجرای این مطالعه با
توجه به شرایط خاص ایجادشده به دلیل بیماری کووید 19
نهایت همکاری و تعامل را با پژوهشگران داشتند ،کمال
تشکر و قدردانی را ابراز کنند.
تضاد منافع
هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان حاضر در این
مطالعه وجود ندارد.
مالحظات اخالقی
این مقاله برگرفته از یک برنامه عملیاتی اداره  HSEنیروگاه
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20

نتیجهگیری
بر اساس یافتهها سه شاخص پایداری سازه ،آگاهی مدیریت
ارشد از نقشها و مسئولیتها و پذیرش و درک خطر بیشترین
تأثیر را نسبت به دیگر شاخصهای مؤثر بر میزان تابآوری
نیروگاه سیکل ترکیبی در مقابله با حریق دارند .ازاینرو ،الزم
است اقداماتی اندیشیده شود تا مدیریت ارشد بیشازپیش با
مسائل ایمنی مبتنی بر افزایش تابآوری آشنا شود و بهمنظور
کاهش خسارات ناشی از وقوع حریق در نیروگاههای سیکل
ترکیبی تصمیماتی اتخاذ شود .همچنین توصیه میشود برای
کاهش میزان خسارات ناشی از وقوع حریق در سایر صنایع،
مدیران و تصمیمگیرندگان شاخصها و زیرشاخصهای مهم و
تأثیرگذار بر میزان تابآوری را در مقابله با حریق متناسب با
نوع صنعت شناسایی و بر اساس اولویت روی آنها تمرکز کنند.
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زمینههای گوناگونی همانند تأمین منابع مالی ،تعهد به ایمنی،
تقدیم ایمنی بر تولید ،ممیزی و بازرسی تجلی مییابد) که با
مطالعه حاضر مطابقت دارد ] Pinion .[21و همکاران نیز در
مطالعه خود به این نکته اشاره کردهاند که تعهد مدیریت به
ایمنی سبب افزایش کنترل شغل کارکنان از طریق
خودگزارشدهی آنان میشود .این موضوع نشاندهنده این است
که برای بهبود تابآوری باید بیشترین کوشش در راستای تغییر
تفکر مدیریت ارشد بهمنظور بها دادن به موضوعات ایمنی و
پذیرش آنها بهعنوان یک ارزش در سازمان باشد ] .[22جعفری
ندوشن و همکاران در سال  2017به شناسایی و اولویتبندی
شاخصهای تابآوری سازمانی در یک مجتمع پاالیشگاهی با
بهکارگیری روش  TOPSISفازی پرداختند .نتایج آنان نشان
داد شاخص تعهد مدیریت ارشد با وزن نهایی  0/035اولویت
بیشتری نسبت به دیگر شاخصها دارد .متفاوت بودن صنعت و
همچنین نبود شاخص پایداری سازه در مطالعه ندوشن و
همکاران میتواند دلیل تفاوت این دو مطالعه باشد ].[13
بر اساس نتایج ،سومین شاخص مهم در تعیین میزان
تابآوری در مقابله با حریق ،شاخص درک و پذیرش خطر با وزن
نهایی  0/138است .نتایج مطالعه  Benoîtو  Carolineدر سال
 2010نشان داد یکی از شاخصهای مهم و اثرگذار بر میزان
تابآوری سازمان ،شاخص پذیرش و شناخت خطر است که
بامطالعه حاضر مطابقت دارد ] .[7پذیرش و شناخت خطر با
استفاده از ارزیابی خطر حریق امکانپذیر است ] .[23ارزیابی
خطر حریق ابزار سودمندی برای شناسایی خطرات بالقوه حریق و
عوامل مؤثر در ایجاد آن ،تعیین وضعیت ایمنی و برنامهریزی برای
شرایط اضطراری است ] .[24با استفاده از ارزیابی خطر میتوان
نقاط مستعد برای ایجاد حریق را در نیروگاه سیکل ترکیبی
شناسایی و اقدامات کنترلی را برای پیشگیری از وقوع حریق و
افزایش تابآوری در مقابل آن تعریف و ایجاد کرد ].[25
بنابر نتایج به دست آمده ،شاخص مهم دیگر توانایی
نیروهای انسانی با وزن  0/123است .قلب فعالیت سازمان ها
و صنایع منابع انسانی است .مدیریت صحیح منابع انسانی
شامل رضایت شغلی ،کاهش استرس شغلی و کاهش تعارض
کار -خانواده می شود .مدیریت صحیح این منابع درنهایت به
افزایش ایمنی و تاب آ وری سازمان منجر خواهد شد ].[26
شاخص های بعدی به ترتیب اولویت اهمیت آن ها در تعیین
سطح تاب آوری در مقابله با حریق عبارت اند از :امکانات
عملیاتی ،سطح سواد کارکنان و مدیران ،عبرت آموزی از
حوادث ،آگاهی از نقاط ایمن و حمایت های لجستیکی.
امکانات عملیاتی یکی دیگر از شاخصهای مهم در تعیین
تابآوری در مقابله با حریق است .صرف نظر از نوع و عوامل
ایجادکننده حریق ،امکانات عملیاتی مانند سیستمهای اعالم و
اطفای حریق از تجهیزات اصلی و مهم هستند که باید در طراحی

در نظر گرفته شوند .در این میان ایستگاههای پمپاژ اصلیترین
بخش سیستم اطفای حریق را تشکیل میدهند ] .[27یکی از
مهمترین اقدامات مدیران و سرپرستان که نشانگر حمایت عملی
آنها از ایمنی است ،ارائه آموزشهای ایمنی است .در مطالعهای
که در یک پاالیشگاه نفت انجام شد ،گزارش شد که آموزش
بیشترین تأثیر را در بین عوامل مدیریتی و سازمانی دارد ].[28
در مطالعه حاضر ارتباطات درونی بین شاخصها بررسی
نشده است که از آن میتوان بهعنوان محدودیت یاد کرد.
همچنین این مطالعه تحت تأثیر همهگیری بیماری کووید 19
انجام شد که باعث شد فرایند مصاحبه بهصورت غیرحضوری
انجام شود و دسترسی به تعداد خبرگان بیشتر امکانپذیر نبود.
پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی ،اثر ارتباطات درونی بین
معیارها با استفاده از روش تحلیل شبکه ( Analytical
 )Network Process: ANPبا تعداد بیشتری از خبرگان انجام
و نتایج با مطالعه حاضر مقایسه شود.

موسوی و همکاران

 مهسا جهادی نائینی و،طراحی پژوهش و تجزیهوتحلیل دادهها
مجتبی حقیقت در مرحله نگارش و اصالحات مقاله و فرزاد
.بهزادینژاد در جمعآوری دادهها نقش داشتهاند
حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
.انجام شده است

 با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر در،سیکل ترکیبی کاشان
 اجرای.ارتقای سطح تابآوری در نیروگاه سیکل ترکیبی» است
تمامی مراحل پژوهش زیر نظر کمیته پژوهش و توسعه این
.شرکت انجام شده است
سهم نویسندگان
در مطالعه حاضر سید مهدی موسوی در مرحله ایده
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