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 چکيده 

 يمامستق یسکر يامدهایپ یراکرده است. ز يداخود را پ یگاهاز امور جا يعیدر گستره وس یسکامروزه ر

درست و بموقع پروژه  یباعث عدم اجرا تواندیم یسک. ردهدیقرار م يررا تحت تاث يفيتو ک ینهززمان، ه

بر مدت زمان انجام  رموث هاییسکو ارزیابی ر ییاز حد گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسا يشب یانو ز

 ینا یرجامعه آما اجرا گردید. یفاز FMEAبه روش  يمانمسجدسل يروگاهسد و ن يانهسال يراتتعم

دستگاه نظارت و  يرات،که بعنوان واحد تعم يمانمسجدسل يروگاهدر سد و ن لنفر از افراد شاغ 70پژوهش 

نفر  60 و مورگان، حجم نمونه یبردار مشغول به کار هستند. که طبق جدول کرجسبهره ی،مهندس یفن

شدند.  ییشناسا یسکر یادو مصاحبه، تعد برای تهيه ابزار، با مطالعه زمينه پژوهش. یدانتخاب گرد

 FMEAریسک در  يصگانه شدت اثر، احتمال وقوع و احتمال تشخسه یهاسپس بر اساس شاخص

روایی متخصصان و  یقابزارها به ترتيب از طر یاییو پا یی. روایدگرد يمو تنظ يههای اوليه تهنامهپرسش

 ی،مثلث یستفاده از یک مقياس فازها، با اکرونباخ بدست آمد. در تجزیه و تحليل داده لفایآ یبضر

 RPNاز طریق محاسبه  یفاز FMEAواژگان کالمی به اعداد فازی تبدیل شد. سپس بر اساس روش 

با عنوان  R10ریسک بر اساس محاسبات انجام شده،  انتهادر . یداقدام گرد هایسکر یبندنسبت به رتبه

، رتبه اول را به خود اختصاص داد و RPNین بدليل داشتن بيشتر« عدم تامين نقدینگی توسط کارفرما»

با  R30 یسکدر رتبه دوم و ر «يراتپرسنل تعم يزشیانگ یایضعف در عوامل و مزا»با عنوان  R41 یسکر

ها، شناخته ترین ریسکبا رتبه سوم به عنوان عمده« )شارژ انبار( يکو لجست يبانیضعف در پشت»عنوان 

 شدند.
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 مقدمه 

باشند. تاثير بينی میبينی و برخی غير قابل پيشها همواره در مسير اجرا با خطراتی مواجه هستند که برخی قابل پيشپروژه

ند به حدی جدی توانتوان کنترل کرد و برخی دیگر از کنترل مدیران خارجند. این خطرات میبرخی از آنها بر پروژه را می

ها ماهيتاً با باشند که باعث شکست پروژه یا حداقل مانعی در رسيدن به هدف آن گردند. ذکر این نکته ضروریست که ریسک

عدم قطعيت همراهند. از این رو مدیران باید برای جلوگيری از وارد آمدن صدمات احتمالی به پروژه در ابتدا به شناسایی و 

ریزی برای از بين بردن یا به حداقل رساندن اثر آنها بر اهداف پروژه به برنامه ه پرداخته و در مرحله بعد،های پروژارزیابی ریسک

ها، ارزیابی آنها، و ی شناسایی ریسکفرآیند ساخت یافتهمدیریت ریسک  .(1394 ی،)گُله و شهن جهت پاسخ به آنها بپردازند

بایست برای به حداکثر رساندن احتمال وقوع رویدادهای مثبت و در ین معنی که میهای مقابله با آنهاست. بدتدوین استراتژی

از یکی . (1394 ی،)گُله و شهن عين حال به حداقل رساندن احتمال وقوع رویدادهای منفی در طول اجرای پروژه، تالش نمود

، صفری)است  شدن هزینه تکميل آنها طوالنی شدن مدت اجرا و چند برابر ها بدان مبتال هستندی که اکثر پروژهمشکالت

اجرای سيستم نگهداری و تعميرات پيشگيرانه است. به نحوی  ریزی ویک وسيله سودمند برای برنامه FMEAرویکرد  .(1390

ها را بطور سيستماتيک گروهی از فعاليت این رویکرد (.1389و همکاران،  یشود )ملککه در صنایع گوناگونی از آن استفاده می

توانند شانس رخداد خطای بالقوه را کاهش داده یا هایی که میمقاصد تشخيص خطاهای بالقوه و اثرات آن، شناسایی فعاليت با

ها در پی استفاده است که نيروگاه یمدت (.1393)شهنی،  کندها را مدیریت میحذف کنند و اجرا و مستند سازی این فعاليت

ریزی شده برای نگهداری و تعميرات هستند. در این بين آناليز اقتصادی قوانين برنامه جهت ارزیابی ارزش هایییشناساز روش

 مينهها در زکند. از جمله تکنيکتعميرات و نگهداری نقش بسزایی را ایفا می های خرابی از جمله مواردی است که درحالت

اشاره کرد که در تسریع و اقدامات عملکردی  FMEAتوان به تکنيک حاالت خرابی و بررسی اثرات تحليل حاالت خرابی، می

شاخص با  یکحاالت شکست، از  بندییت، برای اولوFMEA یکرد(. در رو1391و همکاران،  يلیبسيار سودمند خواهد بود )ف

(، Oهای بالقوه )احتمال وقوع شکست يرشاخص از حاصلضرب سه متغ یند. اشویاستفاده م (RPN)عنوان عدد ریسک پذیری 

( )خشا و RPN=O×S×D) شودی( محاسبه مSهای بالقوه )( و ميزان شدت اثر شکستDهای بالقوه )کشف شکست يتلقاب

 (.1392همکاران، 

 يریبه توسعه مدلی برای تحليل ریسک صنعت کاشی و سراميک با به کارگ ی( در پژوهش1393و همکاران ) ميرغفوری

FMEA ژوهش از تلفيق دو روش تحليل شکست و آثار آنها پراختند. در این پو تحليل پوششی داده (FMEA)  و تحليل

های مربوط به حالت شکست در شرکت توليدی کاشی و سراميک استفاده شد. ها به منظور تعيين اولویت ریسکپوششی داده

نتایج حاصل از . براساس یداستفاده گرد (D) و تشخيص (O) ، وقوع(S) همچنين، از نظریه فازی جهت ارزیابی سه عامل شدت

شکست  تلعاب زنی شرکت توليدی کاشی و سراميک، حاال ینددر فرآ DEA-FMEA يریبندی حاالت شکست با به کارگرتبه

به  ی( در پژوهش1392و همکاران ) خشا. مربوط به سوراخ زدگی و گوشه پریدگی به ترتيب رتبه اول و دوم را دریافت کردند

های عمل و وقفه در اتاق دهیپد ییشناسا یها براهای عمل پرداختند. آنکار در اتاق فازی برای بهبود گردش FMEAکاربرد 

 دیيبندی به تأدسته نیکردند. سپس ا یبندو دسته ییرا شناسا یعمل جراح نيبهبود گردش کار، ابتدا عوامل وقفه در ح

 MATLABاز نرم افزار  یفاز FMEAدل م جادیا یو برا ديشامل پزشکان و پرستاران رس یمارستانياز خبرگان ب یتعداد

 یسازادهيتهران پ یعتیشر مارستانيعمل ب یهاساخته شده را در اتاق یو مدل فاز یشنهاديروش پ تی. در نهادیاستفاده گرد

و  ماربريو خدمه ب ماربرهايکمبود ب کاوری،یتخت و کارکنان ر دکمبو ،یعمل جراح نيکردند و به موقع شروع نشدن اول

و همکاران  یليف شدند. ییشناسا مارستانيب نیعوامل وقفه ا نیترهای عمل به عنوان مهمو اتاق رشیپذ فيت ضعارتباطا
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 شیدر افزا یگام ییايميفرآیند ش یهاروگاهي( در نFMEA) یحاالت خراب زيآنال کيتکن ریيکارگه ( در پژوهشی با ب1391)

 راتينگهداری اعم از تعم راتيهای تعمها در پژوهش خود روشرند. آنبرداری بر دازمان بهره یهاسکیو کاهش ر یمنیا

 راتيتعم ازهایيقرار دادند و ن یرا مورد بررس یاقدامات اصالح طیبر شرا ینگهداری مبتن راتيتعم رانه،يشگينگهداری پ

 ميت نیقرار گرفت. ا زيآنال آن مورد هایتيحاالت شکست، اثرات و حساس با به کارگيری ییايميفرآیند ش روگاهينگهداری ن

باال را در  RPNی با رتبه یو حاالت خراب هاسکیشده، ر ميهای تنظکاربرگ هایینيبا به کارگيری پيشنهادها و بازب یمهندس

و اقدامات  ینيبه بازب ازين یاز حاالت خراب کیمشخص ساختن که کدام  لهيوس نیآن پرداختند و بد زينظر گرفته و به آنال

فرآیند  هایروگاهيو نگهداری ن راتياز تعم یمشکالت ناش شترينشان داد که ب FMEAدر روش  هایدارد. بررس یاصالح

 هایروگاهين گرینگهداری در د هاییو بررس شودیم زاتيتجه هاییو خوردگ یطيمح طیمربوط به مشکالت شرا ییايميش

و  اتيعمل ،یطراح ريتحت تاث یقابل توجه زانيبه م یطيمح طیو شرا یاست که خوردگ نیا انگريب ییايميش هایفرآیند

های ایمنی، بهداشت و با هدف مدیریت و ارزیابی ریسک ی( در پژوهش1391و همکاران ) نوذری است. رانهيشگياقدامات پ

در یک  ها و فرآیندهای مختلفپرداختند. بدین ترتيب پس از شناسایی فعاليت FMEAمحيط زیست عمليات حفاری به روش 

اثر، احتمال وقوع و پيامدهای احتمالی  شدترسان شناسایی و سپس با توجه به عمليات حفاری، خطرات و عوامل بالقوه آسيب

ها صورت گرفت. در فرآیند ارزیابی از روش تکنيک حاالت بندی ریسکمواجه بر نيروی انسان، محيط زیست، ارزیابی و طبقه

و  يلواس ها محاسبه گردید.اثر، احتمال وقوع و پيامدهای احتمالی هر یک از ریسک( شدت FMEAشکست و تحليل اثرات )

 و FMEA يریاطالعات با به کارگ يتامن یسکر یریتمد یبرا یچند بعد یکردرو یک یبه معرف ی( در پژوهش2014همکاران )

ها شده رفتن داده ينکه منجر به از ب نتیینترو ا یریباز حمالت سا یناش یکاهش اثرات منف یها براپرداختند. آن یفاز یتئور

 يریکردند که با به کارگ یمعرف یچند بعد یکردیرو گذارند،یم یبر خدمات و کسب و کار سازمان بر جا یو اثرات سوئ

FMEA العاتاط يتپنج بعد امن يلها به تحلاساس آن ين. بر همپردازدیاطالعات م يتامن یسکر یریتبه مد یفاز یتئور و 

پرداختند.  یمنا یاطالعات هایيستمو توسعه س يت،امن یریتمد ها،یرساختارتباطات، ز يتامن ها،يستمبه س یدسترس یعنی

 ی( در پژوهش2012دارند. وانگ و همکاران ) یارتباطات در پ يتمربوط به امن هاییسکرا ر يرتاث يشتریننشان داد که ب یجنتا

مداوم  يزورکارخانه اصالح کاتال یبرا FMEA يریبا به کارگ یسکبر ر یبتنم یو نگهدار يرتعم یاستراتژ یکبه توسعه 

 يریبا به کارگ کند،یبر پرسنل وارد م یستز يطمح یکه آلودگ یاز صدمات یشدت اثر ناش يينتع یها براپرداختند. آن

 يساتتاس ییشناسا یبرا FMEA نشان داد که یجارائه دادند. نتا FMEA مدل تحت روش یکبدست آمده از خبرگان،  یهاداده

 یشپرخطر را افزا يساتتاس يناناطم يتقابل تواندیم یسکبر ر ینت مبتن یاست، استراتژ يدکارا و مف یو پرخطر روش یبحران

 .است يراتو تعم ینگهدار هایینهکم خطر جهت کاهش هز يساتتاس یارجح برا یروش یدهد، و نت اصالح

ریسک استفاده شده است. این روش از قابليت اطمينان پایينی « احتمال وقوع»و « اثر شدت»های اکثر تحقيقات از شاخص در

 -برخوردار بوده و نتایج حاصله واقع گرایانه نيست. مشکل دیگری که در استفاده از این دو شاخص در قالب ماتریس احتمال

مهم نادیده گرفته شود، زیرا این تکنيک  های با احتمال کم و اثرریسک هميتوجود دارد این است که ممکن است ا يرتاث

های با احتمال زیاد و اثر کم معادل هم فرض کرده و لذا خطای سيستماتيک های با احتمال کم و اثر زیاد را با ریسکریسک

 (. 1390و همکاران، يادیکند )صایجاد می

برای ارزیابی  FMEA باشد. تکنيکمی «يصاحتمال تشخ»توان عالوه بر دو شاخص مذکور بکار برد، شاخص دیگری که می

  .بردریسک، این سه شاخص را در کنار یکدیگر بکار می
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 روش تحقيق 
ای و در بخش گردآوری داده از افراد، روش گردآوری داده در این پژوهش، در بخش ادبيات و پيشينه پژوهش، کتابخانه

 باشد.ميدانی می

 اجرای همزمان تکنيک ومستقيم  يانه، از طریق مصاحبهان انجام تعميرات سالموثر بر مدت زمهای مهمترین ریسکابتدا 

 تقليل ریسک 50 به تعداد این خبرگان نظر طبق که شد شناسایی ریسک 55 تعداد اوليه مراحل شدند. در شناسایی دلفی

تقسيم شدند. که در کنترل های شناسایی شده به دو دسته قابل کنترل و غير قابل ریسک، پس از مشورت با خبرگان .یافت

ها با زمينه سفيد قابل کنترل اند غير قابل کنترل و ریسکهایی که با زمينه خاکستری نشان داده شده، ریسک1جدول 

 نيز و تشخيص اثر، احتمال شدت) FMEA مدل در ریسک ارزیابی شاخص سه از یک هر محاسبه باشند. سپس برایمی

ترین زمينه شناسایی مهم در نمونه افراد از آمده بدست هایداده تحليل شد. تنظيم و هتهي پرسشنامه ، سه(وقوع احتمال

برای تحليل بود.  ميزان فراوانی مبنای بر هاریسک انتخاب و نظرات ارزیابی روش ، بهانهيسال راتتعمي زمان بر موثر هایریسک

 روش ، از(1RPN) شده شناسایی عوامل از کدام هر ریپذیریسک عدد محاسبه جهت نمونه، افراد از آمده بدست هایداده

 اثر، احتمال شدت) FMEA در ریسک معيار منظور، سه این برای. شد استفاده Fuzzy حالت در ریسک مدیریت بر مبتنی

 .شد گرفته نظر در گزینه عنوان به شده شناسایی هایریسک شاخص، و عنوان ، به(وقوع احتمال و تشخيص

پژوهش است، الزم است که ابتدا واژگان  نیاز اهداف ا یکیکه  یفاز سيبر اساس روش تاپس هاسکیر یبندرتبه یبرا

را محاسبه نمود. چن و  سکیمربوط به هر ر یها به اعداد فازی تبدیل شوند تا بتوان اعداد فاززبانی به کار رفته در پرسشنامه

 برای (.1392 ی،)مومن اندنی و اعداد فازی مربوطه پيشنهاد کردههای زباواژه دهای مختلفی را از نظر تعداهوانگ مقياس

 استفاده گيرندگان تصميم یا گيرنده تصميم که زبانی واژگان تعداد حسب بر کرد، باید استفاده آن از بتوان که مقياسی انتخاب

 ایدرجه پنج طيف اساس بر ژوهشپ این هایپرسشنامه در استفاده مورد زبانی واژگان آنجائی که از. نمود کنند، اقداممی

 در شده داده فازی مثلثی نشان مقياس خبرگان، از با مشورت از بود، پس( کم زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسيار بسيار) ليکرت

  .گردید استفاده 1شکل 

 

 
مقياس فازي مثلثي -1شکل   

 

اعداد فازی تبدیل نموده و برای هر کدام از ها، واژگان کالمی را به بایست بر اساس فراوانی پاسخدر این مرحله می

 ها ميانگين فازی را طبق فرمول زیر محاسبه کرد:ریسک

                                                           
1 . Risk Priority Number 
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 باشد. تعداد پاسخ دهندگان می mو  امjام از نظر شاخص iی گزینه ارزیابی کل که در این فرمول 

 توان به صورت یک عدد فازی مثلثی نشان داد:را می 

                                                                                                                       

 به شکل زیر قابل محاسبه است: 1985در سال  "2باکلی"مثلثی بنا به پيشنهاد ی عدد سه نقطه

                                                   
داریم. برای این کار ابتدا باید با استفاده از فرمول  RPNهای عمده نياز به محاسبه در مرحله بعد برای پيدا کردن ریسک

  ها در هر پرسشنامه انجام دهيم.ازی کردن را برای تک تک ریسکمرکز ناحيه، عمليات دیف

                                                      
، عدد RPN=S×D×Oگردید تا از طریق فرمول  EXCELهای داده شده به هر ریسک، وارد نرم افزار در مرحله بعد پاسخ

 نيو همچن هیهر گو یریپذسکیر زانيمحاسبه م یمرحله برا نیدر ا گردد.( محاسبه RPNریسک پذیری هر کدام از آنها )

 استفاده شد.  RPN عمده، از یهاسکیر ییشناسا
 

  يافته ها
  هاسكير يو دسته بند ييناساش .1

 قابل مشاهده است. 1شناسایی شد. که در جدول  یسکر 50ها داده یپس گردآور
  

 هاي شناسايي شدهريسك -1جدول 

كد 

 ريسك
 شرح

R1   وضعیت شبکه سراسری برق کشور 

R2   شرایط آب و هوایی کشور 

R3   هادیتابیس –ها و مدارک فنی در دسترس نبودن نقشه 

R4   برداری/تعمیراتهای بهرهنبود دستورالعمل 

R5   عدم کالیبراسیون و تصدیق ابزار دقیق در محل نیروگاه و توسط پرسنل تعمیرات 

R6   های سازندهتولید خارج شدن یا ارتقاء برخی قطعات مهم توسط شرکت از خط 

R7   ضعف در پیاده سازی مکانیزم کنترلی دقیق و کارآمد در خرید، ساخت، تعمیرات 

R8   های تجاریها و محدودیتتحریم 

R9   هاتورم بیش از حد و رشد ناگهانی قیمت 

R10     عدم تامین نقدینگی توسط کارفرما 

R11   نوسانات نرخ ارز 
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R12   نوسانات قیمت مواد اولیه 

R13   عدم هماهنگی بین کارگاه ساخت تجهیزات، کارشناسان تامین تجهیزات 

R14   ها در برنامه زمانبندیعدم رعایت روابط پیشنیازی و توالی فعالیت 

R15   عدم تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه بر اساس اولویت 

R16   روز حوادث ایمنی در کارگاهب 

R17   کمبود نیروی انسانی 

R18   کمبود ماشین آالت و ابزار مخصوص پای کار 

R19   های صنعتی جهت تعمیراتبعد مسافت نیروگاه از بازارهای صنعتی و کارگاه 

R20  های فنی و مهندسی اجازه افزایش سرعت کار را نمی دهد.)جوش( فرآیندهایی که محدودیت  

R21   ضعف پیمانکار در مدیریت تامین و تدارکات 

R22   وقوع حوادث طبیعی در منطقه 

R23   ها وکمبودهای فنیکاری در اثر ضعفبروز پدیده دوباره 

R24   برآورد نامناسب مدت زمان پروژه 

R25   های ایمنی و بهبود شرایط محیطی کارگاهمحدودیت 

R26    ای)سوپر وایزری، پشتیبانی فنی و علمی(مشاورهدر دسترس نبودن خدمات 

R27   کمبود نیروی انسانی کارآمد و خالق 

R28   کمبود آموزش فنی و کاربردی مهارتی 

R29    ضعف در کیفیت مواد و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند تعمیرات 

R30   )ضعف در پشتیبانی و لجستیک)شارژ انبار 

R31   ات و قطعات در بازارهای داخلیعدم وجود تجهیز 

R32   های داخلی در ساخت قطعات نیروگاهیضعف ساخت داخل و عدم استفاده از تکنولوژی 

R33   ها و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانههای هوشمند در شناسای عیوب سیستمعدم استفاده از سیستم 

R34   های تعمیرات و نگهدارییونهای نرم افزاری و اتوماسعدم استفاده از برنامه 

R35   برداری نیروگاه در تخلیه سریع آبراهه های بهرهعدم استفاده از تکنیک 

R36   هاهای تعمیراتی استاپالک جهت کاهش نشتیبند دریچهعدم بازرسی ترمیم سیستم آب 

R37   تعمیراتی( ها)دریچهای جهت نصب استاپالکی دروازههاآماده به کار نبودن جرثقیل 

R38   های سامپ نیروگاه حین عملیات تخلیه آبراههآماده به کار نبودن سیستم تخلیه و پمپ 

R39   ...عدم تجهیز نیروگاه به امکانات کارگاهی از جمله تراشکاری، ریخته گری، سیم پیچی و 

R40   های نیروگاهیعدم به روز رسانی تجهیزات و سیستم 

R41   مزایای انگیزشی پرسنل تعمیرات ضعف درعوامل و 

R42   )در دسترس نبودن اینترنت سریع جهت تبادل اطالعات فنی)ارتباط با خارج از مجموعه 

R43   )در دسترس نبودن وسایل ارتباطی مانند بی سیم و موبایل در نیروگاه)ارتباطات داخلی 

R44   از به کارگاهتاخیرهای ناشی از پروسه ساخت و ارسال تجهیزات مورد نی 

R45   ها  بروز تاخیرها ناشی از طوالنی شده زمان ایزوله کردن سیستم 

R46   هابروز تاخیرهای ناشی از طوالنی شدن زمان آماده سازی واحد و از ایزوله خارج کردن سیستم 

R47   های فنیهای درون گروهی و مدیریت واحد تعمیرات با سایر واحدعدم هماهنگی 
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R48   های طراحی سیستم اصلی و کمکی نیروگاهاشکاالت و ضعف 

R49   نبود نظارت مستمر و پیگیری مداوم دستگاه نظارتی بر فرآیند تعمیرات سالیانه 

R50  های اجرایی در تعمیرات سالیانه  های تعمیراتی در پریودهای زمانی کم و مختصر کردن آیتمانجام برخی از فعالیت 

 

  يطالعه موردم .2

 پنجاه و چهل دهه در هارزا مشاور مهندسين شرکت مطالعات به، کارون آبریز حوضه خصوص در مقدماتی مطالعات سابقه

 جریانی سد احداث و گرفت صورت مسجدسليمان سد سنجیامکان مطالعات منطقه طبيعت، قالب این در. گرددمی باز شمسی

 مشارکت با قدس مهاب مشاور مهندسی شرکت، اسالمی انقالب از پس .شد پيشنهاد گدارلندر نام به محلی در ٤کارون نام با

 برق مهندسی خدمات شرکت ١٣٦٥ تا ١٣٦٠ هایسال طی نهایت در. داد انجام آن مورد در مطالعاتی، کانادا ایکرز شرکت

 عنوان به را سليمانمسجد سد فعلی محور و داده انجام را تکميلی مطالعات آلمان المایر شرکت مشارکت با ایران از مشانير

 در و رسيد اتمام به ١٣٧٣ سال پایان در و شد آغاز ١٣٧٠ سال در آب انحراف سيستم اجرای .نمودند پيشنهاد نهایی محور

 سيستم احداث عمل، فرازبند تکميل با ١٣٧٤ پایيز پایان در. شد هدایت انحراف هایتونل به رودخانه آب، ١٣٧٤ تير ٢٨ تاریخ

، سد پی تحکيم و حفاری سپس. گردید مقدور خشک محيط در سد مناسب اجرای ترتيب این به و یافت خاتمه آب انحراف

 به باالتر ترازهای از سرریز اجرای و باالتر به ترپایين ترازهای از پی تزریق و سد بدنه اجرای. شد آغاز نيروگاه مغارهای و هاتونل

 در سد آبگيری امکان و یافت خاتمه ١٣٧٩ سال پایان در عمالً طرح اختمانیس عمليات عمده، ترتيب این به. شد انجام ترپایين

 در برنامه مطابق و شد آغاز ١٣٧٥ سال از سد فوالدی هيدروليکی هایسازه اجرای و ساخت. شد فراهم سال همان آذرماه

 کليدخانه و نيروگاه ساختمان احداث آن موازات به و سد اصلی نيروگاه تجهيزات ١٣٧٥ سال پایيز از. یافت خاتمه ١٣٨٠سال

 در ترتيب به نيروگاهی واحدهای آزمایشی اندازیراه عمليات، نيروگاه واحد چهار تجهيزات نصب و ساخت از پس. شد آغاز

 160 در و خوزستان استان در طرح این .رسيد پایان به موفقيت با 1382 سال آذر و تير و 1381 سال بهمن و مهر هایماه

 شهيد سد دستپایين کيلومتری 26و  مسجدسليمان شهر شرقی شمال کيلومتری 26 اهواز، شرق لشما کيلومتری

  است. گردیده احداث در کارون رودخانه روی بر (1کارون)عباسپور

 

 مرحله اول .2.1

های شناسایی شده هستند. ها در واقع همان ریسکگویه است که این گویه 50های تهيه شده شامل پرسشنامه

ای ها بر اساس واژگان کالمی یک طيف پنج درجهها به ازای هر کدام از ریسکر خصوص ميزان هر یک از شاخصنظرسنجی د

 )خيلی کم، کم، متوسط، زیاد، خيلی زیاد( انجام شده است. 

 

 مرحله دوم .2.2

سازی از مقياس  گردید. برای فازی اکسلدر این مرحله ابتدا فراوانی نظراتِ بدست آمده، محاسبه شده و وارد نرم افزار 

قابل مشاهده  2ی مستخرج از این مقياس در جدول مثلث یفازاستفاده شد. اعداد  1فازی مثلثی نشان داده شده در شکل 

  .است
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 1اعداد فازي مثلثي مستخرج از مقياس فازي نشان داده شده در شکل  -2جدول 

 شدت اثر
Very High High Moderate Low Very Low 
(0.75,1,1) (0.50,0.75,0.1) (0.25,0.50,0.75) (0,0.25,0.50) (0,0,0.25) 

 احتمال وقوع
Very High High Moderate Low Very Low 
(0.75,1,1) (0.50,0.75,0.1) (0.25,0.50,0.75) (0,0.25,0.50) (0,0,0.25) 

            

 احتمال تشخيص
Very Low Low Moderate High Very High 

(0.75,1,1) (0.50,0.75,0.1) (0.25,0.50,0.75) (0,0.25,0.50) (0,0,0.25) 
 

دارای جنبه  احتمال تشخيصهای شدت اثر و احتمال وقوع جنبه مثبت داشته و شاخص الزم به ذکر است که شاخص

برای هر کدام از ها، واژگان کالمی را به اعداد فازی تبدیل نموده و منفی است. بنابراین در این مرحله بر اساس فراوانی پاسخ

 ها ميانگين فازی را طبق فرمول مربوطه محاسبه شد. ریسک

 
 مرحله سوم .2.3

ها در هر پرسشنامه انجام گردید در این مرحله با استفاده از روش مرکز ناحيه، عمليات دیفازی کردن برای تک تک ریسک

 است.  3تا اعداد فازی به اعداد قطعی شوند. نتيجه مطابق جدول 
 

 اعداد فازي و اعداد ديفازي شده -3جدول 

كد 

 ريسك

 اعداد ديفازي شده اعداد فازي

 احتمال تشخيص احتمال وقوع شدت اثر
شدت 

 اثر

احتمال 

 وقوع

احتمال 

 تشخيص

R1 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.5 , 0.7 ) 0.579 0.543 0.467 

R2 ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) ( 0.3 , 0.6 , 0.8 ) 0.511 0.453 0.568 

R3 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.707 0.664 0.306 

R4 ( 0.5 , 0.8 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.721 0.631 0.328 

R5 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.683 0.642 0.333 

R6 ( 0.4 , 0.6 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.614 0.586 0.406 

R7 ( 0.5 , 0.8 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.718 0.633 0.335 

R8 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.644 0.574 0.424 

R9 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.589 0.557 0.449 

R10 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.7 0.592 0.435 

R11 ( 0.3 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.5 , 0.7 ) 0.549 0.536 0.458 

R12 ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.5 , 0.7 ) 0.519 0.529 0.481 

R13 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.9 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.633 0.632 0.414 

R14 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.676 0.592 0.35 

R15 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.686 0.633 0.332 

R16 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) 0.579 0.544 0.382 

R17 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.686 0.667 0.283 

R18 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.7 0.643 0.347 

R19 ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.5 , 0.7 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.533 0.51 0.429 

R20 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.622 0.551 0.417 

R21 ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.5 , 0.7 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.542 0.494 0.436 

R22 ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) 0.392 0.383 0.592 

R23 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) 0.621 0.539 0.415 

R24 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) 0.621 0.597 0.367 

R25 ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.3 , 0.5 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.7 ) 0.504 0.518 0.426 

R26 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.643 0.608 0.343 

R27 ( 0.6 , 0.8 , 1 ) ( 0.6 , 0.8 , 1 ) ( 0.1 , 0.2 , 0.5 ) 0.785 0.781 0.267 

R28 ( 0.5 , 0.8 , 0.9 ) ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.2 , 0.5 ) 0.751 0.713 0.269 

R29 ( 0.5 , 0.8 , 1 ) ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.2 , 0.5 ) 0.758 0.692 0.25 
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R30 ( 0.5 , 0.8 , 1 ) ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.76 0.719 0.304 

R31 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.3 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) 0.669 0.553 0.419 

R32 ( 0.4 , 0.6 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) 0.622 0.596 0.411 

R33 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.685 0.661 0.318 

R34 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.678 0.649 0.306 

R35 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.654 0.661 0.326 

R36 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.597 0.629 0.35 

R37 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.682 0.713 0.3 

R38 ( 0.5 , 0.8 , 0.9 ) ( 0.5 , 0.8 , 1 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.751 0.743 0.296 

R39 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.678 0.625 0.293 

R40 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.9 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) 0.66 0.617 0.386 

R41 ( 0.6 , 0.8 , 0.9 ) ( 0.5 , 0.8 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.772 0.742 0.297 

R42 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.3 , 0.6 ) 0.611 0.625 0.361 

R43 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.3 , 0.6 ) 0.65 0.621 0.34 

R44 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.688 0.699 0.346 

R45 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.625 0.639 0.346 

R46 ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) 0.619 0.608 0.365 

R47 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.718 0.647 0.326 

R48 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.2 , 0.4 , 0.6 ) 0.646 0.608 0.378 

R49 ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.4 , 0.6 , 0.8 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.5 ) 0.674 0.619 0.321 

R50 ( 0.4 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.5 , 0.7 , 0.9 ) ( 0.1 , 0.3 , 0.6 ) 0.665 0.681 0.318 

 
 مرحله چهارم .2.4

، عدد RPN=S×D×Oق فرمول گردید تا از طری EXCELهای داده شده به هر ریسک، وارد نرم افزار در مرحله بعد پاسخ

 پذیری مرتب شدند.ها بر اساس بزرگی عدد ریسکریسک 4که در جدول  ( محاسبه گردد.RPNریسک پذیری هر کدام از آنها )

 
 مرتب شده RPN -4جدول 

ك
س

ري
د 

ك
 

 شرح

R
P

N
 

R10     0.180 عدم تامین نقدینگی توسط کارفرما 

R41  0.170 عمیرات ضعف درعوامل و مزایای انگیزشی پرسنل ت 

R30   )0.166 ضعف در پشتیبانی و لجستیک)شارژ انبار 

R44   0.166 تاخیرهای ناشی از پروسه ساخت و ارسال تجهیزات مورد نیاز به کارگاه 

R13   0.166 عدم هماهنگی بین کارگاه ساخت تجهیزات، کارشناسان تامین تجهیزات 

R38   0.165 های سامپ نیروگاه حین عملیات تخلیه آبراههمپآماده به کار نبودن سیستم تخلیه و پ 

R27   0.163 کمبود نیروی انسانی کارآمد و خالق 

R40   0.157 های نیروگاهیعدم به روز رسانی تجهیزات و سیستم 

R8   0.157 های تجاریها و محدودیتتحریم 

R18   0.156 کمبود ماشین آالت و ابزار مخصوص پای کار 

R31   0.155 عدم وجود تجهیزات و قطعات در بازارهای داخلی 

R32   0.152 های داخلی در ساخت قطعات نیروگاهیضعف ساخت داخل و عدم استفاده از تکنولوژی 

R7   0.152 ضعف در پیاده سازی مکانیزم کنترلی دقیق و کارآمد در خرید، ساخت، تعمیرات 

R47   0.152 های فنیریت واحد تعمیرات با سایر واحدهای درون گروهی و مدیعدم هماهنگی 

R4   0.149 برداری/تعمیراتهای بهرهنبود دستورالعمل 
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R48   0.148 های طراحی سیستم اصلی و کمکی نیروگاهاشکاالت و ضعف 

R9   0.147 هاتورم بیش از حد و رشد ناگهانی قیمت 

R1   0.147 وضعیت شبکه سراسری برق کشور 

R5   0.146 کالیبراسیون و تصدیق ابزار دقیق در محل نیروگاه و توسط پرسنل تعمیرات عدم 

R6   0.146 های سازندهاز خط تولید خارج شدن یا ارتقاء برخی قطعات مهم توسط شرکت 

R37   0.146 ها)دریچه تعمیراتی(ای جهت نصب استاپالکی دروازههاآماده به کار نبودن جرثقیل 

R28   0.144 آموزش فنی و کاربردی مهارتی کمبود 

R15   0.144 عدم تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه بر اساس اولویت 

R50  0.144 های اجرایی در تعمیرات سالیانه  های تعمیراتی در پریودهای زمانی کم و مختصر کردن آیتمانجام برخی از فعالیت 

R33   0.144 ها و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانهناسای عیوب سیستمهای هوشمند در شعدم استفاده از سیستم 

R3   0.143 هادیتابیس –ها و مدارک فنی در دسترس نبودن نقشه 

R20  0.143 های فنی و مهندسی اجازه افزایش سرعت کار را نمی دهد.)جوش(  فرآیندهایی که محدودیت 

R35   0.141 روگاه در تخلیه سریع آبراهه برداری نیهای بهرهعدم استفاده از تکنیک 

R14   0.140 ها در برنامه زمانبندیعدم رعایت روابط پیشنیازی و توالی فعالیت 

R23   0.139 ها وکمبودهای فنیکاری در اثر ضعفبروز پدیده دوباره 

R45   0.138 ها  بروز تاخیرها ناشی از طوالنی شده زمان ایزوله کردن سیستم 

R42    0.138 دسترس نبودن اینترنت سریع جهت تبادل اطالعات فنی)ارتباط با خارج از مجموعه(در 

R46   0.138 هابروز تاخیرهای ناشی از طوالنی شدن زمان آماده سازی واحد و از ایزوله خارج کردن سیستم 

R43   0.137 اخلی(در دسترس نبودن وسایل ارتباطی مانند بی سیم و موبایل در نیروگاه)ارتباطات د 

R24   0.136 برآورد نامناسب مدت زمان پروژه 

R11   0.135 نوسانات نرخ ارز 

R34   0.134 های تعمیرات و نگهداریهای نرم افزاری و اتوماسیونعدم استفاده از برنامه 

R26   0.134 ای)سوپر وایزری، پشتیبانی فنی و علمی(در دسترس نبودن خدمات مشاوره 

R49   0.134 د نظارت مستمر و پیگیری مداوم دستگاه نظارتی بر فرآیند تعمیرات سالیانهنبو 

R12   0.132 نوسانات قیمت مواد اولیه 

R36   0.132 هاهای تعمیراتی استاپالک جهت کاهش نشتیبند دریچهعدم بازرسی ترمیم سیستم آب 

R2   0.131 شرایط آب و هوایی کشور 

R29   0.131 اد و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند تعمیرات ضعف در کیفیت مو 

R17   0.130 کمبود نیروی انسانی 

R39   ...0.124 عدم تجهیز نیروگاه به امکانات کارگاهی از جمله تراشکاری، ریخته گری، سیم پیچی و 

R16   0.120 بروز حوادث ایمنی در کارگاه 

R21   0.117 ارکاتضعف پیمانکار در مدیریت تامین و تد 

R19   0.117 های صنعتی جهت تعمیراتبعد مسافت نیروگاه از بازارهای صنعتی و کارگاه 

R25   0.111 های ایمنی و بهبود شرایط محیطی کارگاهمحدودیت 

R22   0.089 وقوع حوادث طبیعی در منطقه 
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  گيريبحث و نتيجه
سد و  يانهموثر بر مدت زمان انجام تعميرات سال یهاسکیر ییشناسا از بود که پس نیا یدر پژوهش حاضر هدف اصل

بر اساس  جهيدر نت ،اقدام گرددفازی  FMEA آنها به روش یبندبه رتبه شان،نیترعمده ییجهت شناسا ،نيروگاه مسجدسليمان

را  اول، رتبه RPN بدليل داشتن بيشترین «عدم تامين نقدینگی توسط کارفرما» با عنوان R10ریسک محاسبات انجام شده، 

 R30رتبه دوم و ریسک در  «يراتپرسنل تعم يزشیانگ یایضعف در عوامل و مزا» با عنوان R41ریسک  و به خود اختصاص داد

 ینبنابرا .ند، شناخته شدهاترین ریسکبه عنوان عمدهرتبه سوم  با «)شارژ انبار( يکو لجست يبانیضعف در پشت» عنوان با

 :گرددیارائه م یرز يشنهادهایپ یسک،پاسخ به ر ایهیاستراتژ ینجهت تدو

 ( برای ریسکR10 با عنوان ) گردد که اقدام به کاهش مقررات دست و پا پيشنهاد میعدم تامين نقدینگی توسط کارفرما

 گير و کوتاه کردن فرآیند پرداخت به پيمانکاران جهت تامين مالی به موقع و متناسب با جریان نقدینگی گردد.

 ریسک  برای(R41) با تقویت سيستم گردد که پيشنهاد می يراتپرسنل تعم يزشیانگ یایضعف در عوامل و مزا با عنوان

 پاداش و ایجاد عوامل انگيزشی و رفاهی

 ( برای ریسکR30) گردد با کنترل گسترده و استفاده پيشنهاد می )شارژ انبار(يک و لجست يبانیضعف در پشت عنوان با

ارهای کنترل موجودی و ذخيره انبار برای کنترل ذخيره اطمينان و یا افزایش سطح ذخيره اطمينان انبار افزمنسجم از نرم

 برای درخواست خرید مجدد اقدام گردد.
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