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مقایسه دو روش تحلیل درخت خطا و TRIPOD BETA

در تحلیل حوادث یک صنعت نیروگاهی با استفاده از تحلیل سلسله
مراتبی
3

آفرین اخوان ،*2هاشم کریمی ،1غالمحسین حلوانی
چکیده

مقدمه :با توجه به اهمیت و ضرورت تحلیل حوادث ،استفاده از تکنیکهای مناسب ،جهت آنالیز دقیق حوادث و ارایه اقدامات
اصالحی و پیشگیرانهی مناسب ،جهت جلوگیری از بروز مجدد حادثه ،امری ضروری میباشد.
روش بررسی :در این مقاله توصیفی -تحلیلی ،مهمترین معیارهای بررسی و انتخاب تکنیکهای تحقیق و تحلیل حادثه و انتخاب
روش برتر آنالیز حادثه ،در حوادث بحرانی صنایع در فاز ساخت ،شناسایی و بررسی شد .در این پژوهش با استفاده از تحقیقات
پیشین و جمعآوری نظرات خبرگان مهمتر ین معیارهای انتخاب یک روش تحلیل حادثه شناسایی گردید .پس از آن با استفاده
از روشهای تحلیل حادثه  TRIPOD BETAو  ،FTAدو حادثه بحرانی نیروگاهی بررسی شد .سپس ماتریس مقایسات
زوجی بر اساس نقاط قوت و ضعف مدلها تشکیل گردید .در انتها اولویتبندی این دو روش با استفاده از روش تصمیمگیری
تحلیل سلسله مراتبی انجام شد.

نتیجهگیری :روش  TRIPOD BETAبا توجه به قابلیت هایی که دارد به عنوان روش بهینه در بررسی حوادث خاص معرفی
شده است.
واژههای کلیدی :آنالیز حادثه ،ایمنی ،تحلیل درخت خطاTRIPOD BETA ،
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نتایج :در این مقاله  7عامل کلیدی واقعب ینی مدل ،توصیفی بودن مدل ،سیستماتیک بودن مدل ،زمان اجرا ،دورههای آموزشی
مورد نیاز ،توانایی کمی سازی و قابل رویت بودن وقایع به عنوان مهمترین معیارهای انتخاب یک روش تحلیل حادثه مشخص
شد.
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سازمان باید معیارهای آنها برای انتخـاب یـک روش مناسب
تعیین شود .زیرا روش مناسب ،روشی است که بر اساس
معیارهای فرد یا سـازمان انتخـاب شـود .هـر یک از
روشهای موجـود دارای نقـاط ضعف و قـوت هستند.
براساس مطالعات انجام شده روشی که بتوانـد تمامی
معیارهای مورد نظر یک سازمان را پوشش دهد وجود ندارد
( .)0بنابراین بر اساس نیاز سازمانی و نقاط قوت و ضعف
روشها ،میتوان روش مناسب را انتخاب کرد.
مهمترین دالیل استفاده از این دو روش در پژوهش را
میتوان به پرکاربرد بودن و در دسترس بودن اطالعات مربوط
به آنها مربوط دانست.
در این پژوهش روشهای پرکاربرد در زمینه تحقیق و
تحلیل حوادث خاص در صنایع را با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی که یکی از روشهای پرکاربرد در تصمیمگیری
با معیارهای چندگانه است را با هم مقایسه و روش برتر
شناسایی خواهد شد .فرایند تحلیل سلسله مراتبی در
هنگامیکه عمل تصمیمگیری با چند گزینه رقیب و معیار
تصمیمگیری روبروست میتواند استفاده گردد .معیارهای
مطرح شده میتواند کمی و کیفی باشند .اساس این روش
تصمیمگیری بر مقایسات زوجی نهفته است .تصمیمگیرنده با
فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز میکند.
درخت سلسلهمراتب تصمیم ،عوامل مورد مقایسه و
گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد.
سپس یک سری مقایسات زوجی انجام میگیرد .این
مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینههای
رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد .در نهایت
منطق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهگونهای ماتریسهای
حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق میسازد که
تصمیم بهینه حاصل آید (.)1
در این پژوهش به دلیل کارکرد دقیق روش  AHPو
تحلیل مناسب آن از روابط سلسله مراتبی بین معیارها و
اهداف و گزینهها و امکان فرموله نمودن مسئله در آن که
البته در عین دقت یکی از روشهای آسان و پرکاربرد
میباشد ،از آن استفادهشده است .در این مقاله پس از مرور
ادبیات مرتبط با موضوع و جمعآوری نظرات خبرگان،
مهمترین معیارهای انتخاب یک روش تحلیل حادثه،
شناساییشده و در گام بعدی دو حادثه مهم نیروگاهی که
اطالعات کاملی در خصوص آن موجود است ،شناسایی و با
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مقدمه
یکی از اجزای مهم در هر برنامه ایمنی ،تحقیق و بررسی
حوادث شغلی اتفاق افتاده در محیط کار است .تحقیق
پیرامون حوادث شغلی یک مقوله علمی است که دارای
روشهای استاندارد میباشد .این روشها باید در برنامه ایمنی
محیط کار ذکر شده و در بررسی حوادث شغلی بهطور عملی
مورد استفاده قرار گیرد .بررسی حادثه شامل جمعآوری کلیه
اطالعات و تفسیرهای واقعی در خصوص یک حادثه به همراه
تجزیه و تحلیل اطالعات بهمنظور یافتن علل حادثه و نوشتن
گزارش حادثه است.
انسان در رخداد حوادث نقش زیادی دارد؛ بهطوریکه
 08درصد حوادث شغلی به علت رفتارهای ناایمن اتفاق می-
افتد ( .)2حتی اگر در مقابل حجم فعالیتهای اقتصادی و
صنعتی تعداد این حوادث را کم بدانیم ولی حوادثی مهم
همیشه در کنار ما اتفاق میافتد که سبب از دست رفتن جان
انسانها و وقوع صحنههای دلخراشی میشود؛ نظیر حادثه
فرآیندی  )1( Longfordیا حادثه سکوی فیالدلفیا ( )3و یا
از دست دادن شاتل فضایی  )5( Challengerو حوادث
مشابه داخلی و خارجی دیگر که نمونههایی غمانگیز از
حوادث مهم صنعتی در جهان به شمار میروند .مطابق آمار
سازمان جهانی کار ،ساالنه بهطور متوسط  327میلیون
حادثه شغلی اتفاق میافتد که از این تعداد  1/3میلیون نفر
جان خود را از دست میدهند .در واقع در هر  23ثانیه 233
کارگر دچار حادثه میشوند و یک حادثه منجر به فوت اتفاق
میافتد (.)3
فرایند بررسی حوادث توسط نویسندگان مختلف تا
حدودی متفاوت است ،لیکن دپارتمان انرژی آمریکا ( DOE:
 )Department of Energyفرآیند را در سه مرحله اصلی
طبقهبندی مینماید که شامل :جمعآوری حقایق و شواهد،
تجزیه و تحلیل شواهد و توسعه نتیجهگیری و مرحله سوم
توسعه قضاوتها و نوشتن گزارش میباشد ( .)3برخی
نویسندگان دیگر نظیر  Kjellénپیادهسازی و پیگیری
توصیهها را بهعنوان بخشی از فرآیند بررسی حادثه میدانند
( .)7تمرکز این مقاله در حوزه گام دوم بررسی و موضوع
انتخاب روشی مناسب جهت تحقیق و آنالیز حادثه و تجزیه و
تحلیل شواهد جهت توسعه نتیجهگیریها است .سﺆالی کــه
مطرح میشود این است که آیا همه روشها در هر موقعیتی
میتوانند مورد استفاده قرار گرفتـه و انتظـارات فـرد یـا
سازمان را برآورده نمایند؟ برای پاسﺦ به انتظـارات یـک

هاشم کریمی و همکاران
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رویداد ،تمرکز بر موانع ایمنی و سطوح سازمانی در نظر
گرفته و اینکه چگونه روش تجزیه و تحلیل را تحت تأثیر
قرار میدهند ،مقایسه کرده است ( .)23در تحقیق دیگری
روشهای تجزیه و تحلیل حادثه را بر اساس هفت ویژگی:
مدلهای حادثهای که روش تحقیق حادثه را تحت تأثیر قرار
میدهد ،ارایه توضیحاتی کاملتر توسط روش تحلیلی در
خصوص حادثه مورد بحث ،ارایه پیشنهاداتی برای بهبود
ایمنی ،اعتبار روش ،نیاز به آموزش و زمینهای که روش در
آن کاربرد دارد ،دستهبندی نموده اند (.)23
احمدی و همکاران در مقالهای به بررسی و مقایسه برخی
روشهایی نظیر  MTO ،BOW-TIE ،TRIPODو
 SCATجهت استفاده در تحقیق و تحلیل حوادث صنعت
نفت پرداخته و روش  TRIPODرا بهعنوان روش بهینه
معرفی کردند ( .)27علیزاده و همکاران در مقاله خود به
بررسی مدلهای  MORTو  TRIPODپرداخته و با توجه
به معیارهای چون زمان ،هزینه ،آموزش و نیاز به متخصصین،
مدل  TRIPODرا مدلی برتر معرفی کردند (.)3
صرف نظر از هدف تحقیق در مورد حادثه ،هر
نتیجهگیری باید بر اساس درک کامل از وقایع حادثه انجام
شود .اینکه آیا روشها یک توصیف گرافیکی از دنباله رویداد
را ارائه میدهند یا نه اولین ویژگی مشخص شده است.
توصیف گرافیکی دنباله حادثه ممکن است در طی فرآیند
تحقیق مفید باشد؛ زیرا بهطور کلی ،سبب قابل درک بودن
وقایع منجر به حادثه و ارتباط بین وقایع مختلف میشود.
عالوه بر این ،ارتباط بین محققان و خبرگان را تسهیل می-
کند و در نهایت «پیوندهای گمشده» یا کمبود اطالعات را
آسان میکند ( .)20با توجه به اینکه معیارهای فراوانی در
انتخاب یک روش تحلیل حادثه مﺆثر میباشند در این مقاله
ابتدا معیارهای مهم در انتخاب و گزینش روش بهینه در
تحلیل حوادث نیروگاهی مشخص و ارجحیت روشها با
استفاده از معیارهاﻯ منتخب و درنهایت اولویت هریک از
روشهاﻯ ذکرشده به صورت کمﻰ محاسبه میشود .در این
پژوهش از دو روش (آنالیز درخت خطا FTA: Fault tree
 analysisو تریپود بتا  )Tripod betaبرای بررسﻰ یک
حادثه مشخص ،استفاده شده است .همچنین از تکنیک
تصمیمگیری تحلیل سلسله مراتبی در مقایسه روشها بهره
برده شده است.
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هریک از دو روش بررسی و تحلیل میشود .پسازآن ماتریس
تصمیمگیری بر اساس معیارها و با توجه به نقاط ضعف و
قوت مدلهای دوگانه ایجاد شده و تصمیمگیری در خصوص
اولویتبندی این مدلها با استفاده از روش تاپسیس انجام
میگیرد.
بنر ( )2103دو تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا
( )FTAو ترسیم وقایع پیوسته ( )STEPرا بهعنوان
قابلدرکترین و مناسبترین روشها برای تحلیل وقایع و
حوادث بحرانی شناسایی نموده و همچنین از تکنیک سومی
به نام  PETRI NETSنیز در پژوهش خود بهره برده است
( .)0در مطالعهای که استرومگرن و همکاران انجام دادنـد1 ،
روش تجزیه و تحلیل حادثـه را براسـاس معیارهـایی مانند
فرمت خروجی ،اعتبار روش ،میزان آموزش مـورد نیاز برای
کار با روش و میزان راهنماییهایی کـه یـک روش برای
فازهای مختلف تحقیق حادثه ارائه میدهد با یکدیگر مقایسه
نمودند .همچنین سه روش  HFACS ،ACCIMAPو
 STAMPرا بر اساس معیارهای چون تعیین علل ریشهای و
توانایی درک علل حوادث و رویدادها بررسی و نقاط ضعف و
قوت هر یک را مشخص نمودند ( .)28داین و همکاران
( )1821قابلیتها و محدودیتهای روشهایی چون
 SOL ،MTO ،MORT ،TRIPODو  ACCIMAPرا
بررسی نمودند (.)22
موریسون در مطالعه خود  22روش تجزیه و تحلیل
حادثه که در صنایع فرآیند شـیمیایی بـه کـار میروند را بر
اساس ویژگیهایی از قبیل ترتیب زمانی اتفاقها ،دیاگرام
توالی ،بارش افکار ،شناسایی فاکتورهای علیتی ،اسـتفاده از
چـک لیسـت ،درخـت از پیش تعریف شده و درخت منطقی
روشها دستهبندی کرده است (.)21
پژوهش دیگرﻯ نیز در رابطه با مقایسه سه روش تحلیل
حادثه توسط  nivolianitouو همکاران انجام و روشها با
توجه به معیارهایﻰ مقایسه شدند .در این پژوهش کارایﻰ
روشها از نظر معیارها بهصورت خوب ،متوسط و کافﻰ
گزارش شده است ( .)23کرولینگ و کامپانارو در مطالعه خود
از روش تاپسیس جهت تعیین بهترین راهکار مقابله با حوادث
نشت نفت دریایی با مطالعه موردی نشت نفت از مخازن
برزیل استفاده کردند (.)25
در تحقیقی روشهای انتخاب شده برای تحقیق حادثه را
بر اساس ویژگیهایی چون ارائه توضیحات گرافیکی از توالی
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جدول  .2پیش شرایط حادثه سقوط از ارتفاع – تحلیل TRIPOD BETA
درصد فراوانی

آیتم

توضیحات
روش اجرایی فراگیر نیست.

11

3.G

فرهنگ رایج در شرکت نامناسب است.

33

1.G

اطالعات مهم به کارکنان ،واحدها و بخشهای مختلف به طور مناسب فرستاده یا ارجاع نمیشود.

33

0. A

سیستم تشخیص و هشدار دهنده به طور مناسب اعالم خطر نمیکند.

11

22.C

جدول  .1اشکاالت پنهان حادثه سقوط از ارتفاع – تحلیل TRIPOD BETA
توضیحات
طرحهای جدید یا اصالح شده معرفی نمیشود.

21

2/87

ارتباط بین واحدهای بازرسی فنی و تعمیر و نگهداری نامناسب است.

27

1/22

سیستم تامین ابزار و تجهیزات نامناسب است.

20

1/82

سیستم کنترل ،ارزیابی دورهای و بروز کردن مشخصات ابزار یا تجهیزات نامناسب است.

20

1/85

محدودیتهای مالی یا فشار زمانی هنگام خرید یا اصالح ابزار و تجهیزات وجود دارد.

27

1/81

سازمان به مسائل ایمنی در زمان تغییرات و بهینهسازی اهمیتی نمیدهد.

21

3/23

اولویتهای مدیریت نادرست تعیین شده است.

3

1/82
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درصد فراوانی

آیتم
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روش بررسی
این مطالعه توصیفی -تحلیلی در دو واحد نیروگاهﻰ در
شهرستانهای بهبهان و شیروان در سال  2317انجام شده
است .در گام اول جمعآورﻯ اطالعات حوادث مهم از طریق
مطالعه مستندات مربوط به حوادث سالهاﻯ اخیر صورت
گرفت .پس از آن دو حادثه مهم مربوط به سقوط از ارتفاع و
برقگرفتگی جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شد .حادثه اول
مربوط به سقوط چهار کارگر در حین کار بر روی قالبهای
جهنده در زمان ساخت پوسته بخش کولینگ نیروگاه بوده و
حادثه دوم مربوط به برقگرفتگی یک نفر در حین کار روی
تابلوی برقدار بوده است .درگام دوم ،حوادث مﺬکور با
استفاده از روشهاﻯ ذکر شده تجزیه و تحلیل گردید و
علتهاﻯ بروز حوادث توسط روشها مشخص گردید .در فاز
اول تحلیل حادثه با استفاده از روش TRIPOD BETA
ابتدا علل سطحﻰ در شکست موانع کنترلﻰ و دفاعﻰ تعیین
گردیدند .در گام بعدﻯ پیش شرایط مرتبط با عوامل پایهاﻯ
خطر مطابق با جداول  2و  3مشخص شدند .سپس علتهاﻯ
پنهان وقوع حادثه که مرتبط به پیش شرایط و علت مستقیم
یا بیواسطه بود تعیین شدند (جداول  1و  .)5در مرحله آخر
نیز مﺆثرترین علل ریشهاﻯ که در وقوع حادثه نقش داشتند،
تعیین گردیدند.
 TRIPOD BETAدر اواسط دهه  2118میالدی در
یک پروژه مشارکتی توسط دانشگاه لیدن هلند و دانشگاه

منچستر انگلستان بهمنظور استفاده در صنعت نفت توسعه
داده شد ( .)21این روش علتهای حادثه را بهصورت مدل
مشخص دنبال مینماید .در  TRIPOD BETAعمدتاً
خطاهای سازمانی و سیستمی دنبال میشود ،چراکه
مهمترین دالیل ایجاد حادثه محسوب میشوند .در واقع یک
حادثه زمانی اتفاق میافتد که کنترلها و حفاظهای ایجاد
شده دچار نقص شود ( .)23در مدل TRIPOD BETA
موانع و کنترلها به طور مستقیم با اقدامات ناایمن،
پیششرطها و شکستهای پنهان مرتبط هستند .درواقع این
مدل نشان میدهد که چگونه اعمال ناایمن سبب حﺬف
موانع و یا شکستهای پنهان در مجموعه شده است (.)18
در فاز دوم تحلیل حادثه از روش  FTAجهت آنالیز
حادثه استفاده شده است .روش  FTAیک مدل گرافیکی
است که ترکیب مختلفی از رویدادهای نرمال بوسیله
درگاههای مشخصی مربوط به خطاهای تجهیزانی ،نقصهای
انسانی و فاکتورهای محیطی که به یک حادثه تبدیل
میشوند را دارا میباشد (.)23
مدل  FTAدر دهه  2138میالدی توسط البراتوارهای
بل توسعه پیدا کرد .در متد  FTAیک رویداد شناسایی شده
(حادثه) انتخاب شده و همه چیزهایی که ممکن است به این
حادثه منتج شوند ،توسط دیاگرامی نمایش و ارتباطات قبلی
آنها مشخص میگردد ( .)0شکل  2آنالیز حادثه اول و شکل
 1آنالیز حادثه دوم را به روش  FTAنشان می دهد.
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جدول  .3پیش شرایط حادثه برق گرفتگی – تحلیل TRIPOD BETA

فراوانی

آیتم

سرعت در انجام عملیات منجر به بیدقتی در کار و نادیده گرفتن قسمتهایی از روش اجرایی میشود.

1

7. A

توضیحات
از یک موقعیت خطرناک بالقوه چشم پوشی شده است.

3

7.C

با وجود آگاهی پرسنل از ایمن نبودن شرایط کاری فعالیت ادامه پیدا می کند.

1

7. D

پرسنل تحت فشار کار می کنند.

2

7. E

نظارت نامناسب است.

3

1. A

تصمیمات نادرست یا غیر مسئوالنه گرفته می شود.

3

1. D

فرهنگ رایج در شرکت ناسالم است.

3

1. G

تجهیزات ایمنی و حفاظتی در دسترس نیست.

2

22.B

جدول  .5اشکاالت پنهان حادثه برقگرفتگی – تحلیل TRIPOD BETA
فراوانی

آیتم

توضیحات
طراحی برای شرایط محیطی عملیات نامناسب است.

2

2/82

طراحی متناسب با استانداردهای صنعتی نیست.

3

2/81

سیستم بازرسی ابزار یا تجهیزات نامناسب است.

1

1/28

نظارت برای برقراری شرایط ایمن کافی نیست.

3

7/83
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شکل  .1آنالیز حادثه برق گرفتگی به روش FTA

مراحل انتخاب تکنیک برتر با استفاده از روش
تصمیمگیری سلسله مراتبی به شرح زیر میباشد:
 تشکیل سلسله مراتب تصمیمگیری و نمایش گرافیکیمسئله
 به دست آوردن ماتریس مقایسات زوجی و انجامقضاوتهای ترجیحی
 نرمال نمودن ماتریسهای مقایسات زوجی محاسبه وزن نسبی با استفاده از روش تقریبی ستونی ادغام نمودن وزنهای نسبی و محاسبه وزن نهایی(معرفی تکنیک برتر)
 تعیین مقدار ناسازگاری تصمیمگیریدر شکل  3نمایش گرافیکی سلسله مراتبی انتخاب
روش برتر از بین دو روش  TRIPOD BETAو FTA
آورده شده است.

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-14

نتایج
با بررسی مطالعات پیشین و بر اساس نظر خبرگان
مهمترین معیارها مشخص شده و هر دو روش بر اساس
این معیارها با توجه به تحلیلهای  1گانه صورت پﺬیرفته
از  1حادثه مورد سنجش قرار گرفته است 7 .معیار جهت
گزینش و انتخاب روش برتر از بین تکنیکهای  FTAو
 TRIPOD BETAمشخص گردیده و هر  1روش بر
اساس آن سنجش شده است .معیارها عبارتاند از:
 .2واقعبینی مدل ()0
 .1توصیفی بودن مدل ()0،21،12
 .3سیستماتیک بودن مدل ()0،21،12
 .5زمان اجرا ()12
 .3دورههای آموزشی ()12
 .3توانایی کمی سازی ()12
 .7قابلرؤیت بودن وقایع ()0،12

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i3.4987
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شکل  .3نمایش سلسله مراتب تصمیمگیری

میدهد .اعداد بر اساس نظرات خبرگان و طی سه مرحله
جمعآوری اطالعات پرسشنامه بهدستآمده است .جدول 3
ماتریس مقایسات زوجی معیارها نسبت به یکدیگر را نشان
میدهد.

بهمنظور انجام حل مسئله با استفاده از روش
تصمیمگیری تحلیل سلسله مراتبی ،ابتدا ماتریس
مقایسات زوجی تشکیل گردید .جدول  3ماتریس
مقایسات زوجی تصمیم در تحلیل حادثه اول را نشان

جدول  .3مقایسات زوجی گزینهها نسبت به معیارها در تحلیل حادثه اول
سیستماتیک
بودن مدل

زمان اجرا

TRIPOD BETA

FTA

TRIPOD BETA

FTA

TRIPOD BETA

FTA

TRIPOD BETA

FTA

TRIPOD BETA

FTA

TRIPOD BETA

FTA

TRIPOD BETA

1

0/52

1

4

1

2

1

8

1

9

1

0/2

1

0/2

FTA

4

1

0/52

1

0/5

1

0/152

1

0/11

1

5

1

5

1

FTA
TRIPOD
BETA

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-14

قابلرؤیت
بودن وقایع

توانایی
سازی

کمی

دورههای
آموزشی
مورد نیاز

توصیفی بودن
مدل

واقعبینی
مدل

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i3.4987
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جدول  .3مقایسات زوجی معیارها نسبت به یکدیگر بر اساس نظرات خبرگان
معیار هفتم

معیار ششم

معیار پنجم

معیار چهارم

معیار سوم

معیار دوم

معیار اول

5
1
1
8/3
8/3
2
2

5
3
1
8/3
8/3
2
2

7
3
1
1
2
1
1

0
3
3
1
2
1
1

3
8/3
2
8/33
8/3
8/3
8/3

3
2
2
8/33
8/33
8/33
8/3

2
8/1
8/33
8/213
8/253
8/13
8/13

سپس ماتریسها نرمال شده و اوزان نسبی گزینهها
نسبت به معیارها و معیارها نسبت به هم در حادثه اول با
روش ستونی مطابق جدول  7بهدستآمده است.

معیار اول
معیار دوم
معیار سوم
معیار چهارم
معیار پنجم
معیار ششم
معیار هفتم

بدین منظور ابتدا مجموع ستونها را محاسبه و
سپس ماتریس سطری بهدستآمده را معکوس نموده و
نرماالیز مینماییم.

جدول  .7محاسبه اوزان نسبی گزینهها نسبت به معیارها و معیارها در تحلیل حادثه اول
معیار اول

معیار دوم

معیار سوم

معیار چهارم

معیار پنجم

معیار ششم

معیار هفتم

8/37

8/37

8/2

8/22

8/27

8/1

8/0

TRIPOD BETA

8/33

8/33

8/1

8/01

8/03

8/0

8/1

معیارها

8/51

8/25

8/25

8/83

8/83

8/803

8/80

FTA

وزن هر کدام از روشها در حادثه اول در جدول 0
بیانشده است .وزن هر کدام از روشها از مجموع ضرب

وزن معیارهای آنالیز در وزن هر کدام از معیارهای
روشهای دوگانه محاسبه میگردد.

اولویت دوم
اولویت اول

FTA
TRIPOD BETA

8/513
8/385

مراحل فوق در خصوص حادثه دوم نیز تکرار شده
است .در حادثه دوم نیز مطابق جدول  1روش

 TRIPOD BETAبهعنوان روش برتر نشان داده شده
است.

جدول  .1وزن نهایی دو روش تحلیل حادثه در رویداد دوم
اولویت دوم
اولویت اول

8/511
8/373

بحث
نتایج نشان داد روش  TRIPOD BETAاولویت
بیشتری دارد .برتری روش  TRIPOD BETAدر این
تحقیق میتواند ناشی از دالیل زیر باشد:
 شناسایی سیستماتیک شکستها و علل بروز رویداد بررسی کلیه ابعاد احتمالی حادثه از فاز طراحی تابهرهبرداری و تعمیر و نگهداری

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i3.4987

بهمنظور محاسبه نرخ ناسازگاری از روش گوگوس و بوچر
( )2103استفاده شده است.
با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری کمتر از  8/2میباشد،
نتیجه محاسبات منطقی و قابل استناد میباشد و میتوان
روش  TRIPOD BETAرا بهعنوان گزینه برتر از بین دو
تکنیک تحلیل حادثه ( FTAو  )TRIPOD BETAو دارای
اولویت بیشتر ،با بهرهگیری از اطالعات مربوط به آنالیز هر دو
حادثه بیان نمود.

FTA
TRIPOD BETA

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-14

جدول  .0وزن نهایی دو روش تحلیل حادثه در حادثه اول
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 بهکارگیری پارامترهای عددی از نظر احتمال وقوع ونیز تعداد حوادث که نتایج آن در به دست آوردن احتمال
وقوع حادثه اصلی مﺆثر میباشد
 شناسایی و محاسبه مقدار ارزش بیشترین واقعه شناسایی علل وقوع یک رویداد که میتواند مجموعهایکه باعث ایجاد یک رویداد ناخواسته شود را شناسایی و حﺬف
نماید.
تکنیکهای سیستماتیک که باعث تمرکز ذهن کاربر بر
روی ویژگیهای خاص حادثه شده و خط فکری مشخصی در
تحلیل یک حادثه ایجاد میکند میتواند کارآمدتر از دیگر
روشها باشد .در این پژوهش نیز  TRIPOD BETAباالتر
از روش  FTAقرار گرفت که دارای این ویژگیها میباشد.
در مطالعات آتی میتوان از روشهای دیگر تصمیمگیری
نظیر تاپسیس در انجام مطالعه و بررسی نتایج این پژوهش
استفاده نمود.
همچنین سایر مدلهای تحلیل حادثه نظیر استخوان
ماهی ،مورت و  ...را میتوان در فرایند مقایسه وارد و طیف
متعددی از روشها را با یکدیگر مقایسه نمود.

سازمانها و شرکتهای پیشرو در حوزه  HSEمبنای اول و
محل چالش باشد .لﺬا  7عامل واقعبینی مدل ،توصیفی بودن
مدل ،سیستماتیک بودن مدل ،زمان اجرا ،دورههای آموزشی،
توانایی کمی سازی ،قابلرؤیت بودن وقایع به ترتیب بهعنوان
مهمترین معیارهای اصلی شناسایی و بهمنظور تعیین بهترین
مدل آنالیز حادثه مورد استفاده قرار گرفتند .در مرحله بعد با
تحلیل دو حادثه به وقوع پیوسته در دو نیروگاه ،دو تکنیک
 TRIPOD BETAو  FTAاز روش تحلیل سلسله مراتبی
مقایسه شدند .روشهای زیادی به منظور تحلیل حوادث
وجود دارد که بایستی بر اساس معیارهای مختلف و با توجه
به داده ها ،ضعف ها و وقت ها مناسب ترین روش را انتخاب
نمود .نتایج نشان داد روش  Tripod Betaمی تواند به عنوان
مدل برتر در تحلیل حوادث بحرانی پروژه های عمرانی عمل
نماید .عالوه بر این نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است
که روشهای سیستماتیک و منظم که دارای قاعده مشخص
جهت انجام آنالیز هستند و زمان کمتری نسبت به سایر
مدلها جهت تحلیل حادثه احتیاج دارند ،نیاز به تخصص ویژه
ای از سوی آنالیزگر ندارند و می توانند بیشتر از سایر مدلها
مد نظر قرار گیرند.
در این مطالعه جهت آنالیز ،صرفا از دو حادثه مهم
استفاده گردید که در مطالعه آتی می توان از چندین حادثه
مهم با اثرات مختلف نظیر برق گرفتگی ،برخورد با اشیاء،
سقوط بار و  ...جهت آنالیز و دسته بندی روش های تحلیل بر
اساس آن استفاده نمود.
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Abstract
Introduction: Due to the importance and necessity of accident analysis, it is necessary to use the proper

technique for precise accident analysis and provide corrective and preventive measures to prevent an
accident's recurrence.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical paper, the most important criteria for

[ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-14 ]

investigating and selecting accident investigation and analysis techniques and selecting the best
accident analysis method were identified in critical industrial accidents in the construction phase,
were identified and analyzed. In this study, the most important criteria for selecting an accident
analysis method were identified using previous research and gathering expert opinions. Then, two
critical power plant accidents were analyzed using TRIPOD BETA and FTA accident analysis
methods. Then the pairwise comparisons matrix was formed based on the strengths and weaknesses of
the models. Finally, the prioritization of these two methods was done using the hierarchical analysis
decision-making method.
Results: In this paper, seven key factors, model realism, model descriptive, systematic modeling, run

time, required training courses, ability to quantify, and visibility of events, were identified as the most
important criteria for selecting an incident analysis method.
Conclusion: The TRIPOD BETA method has been introduced as an optimal method for investigating
specific events due to its capabilities.
Keywords: Accident Analysis, Safety, Error Tree Analysis, TRIPOD BETA
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