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 خالصه 

 یابیارز یروشها انیماز  .دهد می ارائه احتمالی های آسیب با مقابله روش نوع با رابطه در گیری تصمیم جهتشفاف را  یریمس هیتصف ستمیهر س یریپذ نانیاطم یابیارز

 کی آن در که است نییپا به باال از یاسیق روش کی خطا درخت لیتحل .است کارآمد و معمول یروشها از یکی خطا درخت لیتحل و هیتجز روش ،یریپذ نانیاطم

 یفاز یخطا درخت لیتحل روش با تهرانپارس  4 و 3 شماره آب خانه هیتصف یریپذ نانیاطم لیتحل به مقاله نیا در. شود یم لیتحل و هیتجز ستمیس از نامطلوب حالت

 هیتصف کارشناسان از یخواه نظر براساس ستمیس شکست بروز عوامل و باشد یم خانههیتصف یخروج نامناسب تیفیک خطا درخت در یاصل دادیرو. است شده پرداخته

 وستنیدر به وقوع پ  هیپا یدادهایرو ریتاث زانیبه همراه م ستمیس یینها یریپذ نانیو اطم سکیر زانیم تینها در. دیگرد نییتع یمعلول و یعل روابط لیتحل اساس بر و آب

 .آب ارائه شده است خانه هیتصف یریپذ نانیاطم شیدر جهت افزا ییراهکارها تیقرار گرفته است. در نها لیمورد تحل یاصل دادیرو

 

 تیقطع عدم ،یفاز منطق خطا، درخت ،یریپذ نانیاطمکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1
 

و  یفن یو انجام برآوردها ریپذ بینقاط و مراکز آس ،ممکن  داتیاز تهد یبا آگاه یآب ساتیتأس یو حفاظت یمنیاصول ا تیو رعا ینگهدار ،حفظ

و شدت خسارات ممکن  یحذف درجه بحران ایدر جهت کاهش  بیمقابله با آس هیرو ای یدر رابطه با نوع روش اصالح یریگ میجهت تصم یاقتصاد

 یاساس پارامتر دو در ماًیمستق یشهر آب عیتوز و نیتأم ستمیس رابط حلقه عنوان به آب یها خانه هی. تصفباشد یکشور م داریو الزمه توسعه پا یضرور

جامعه دارد؛ با توجه به  یدر سالمت عموم یمیمستق ریبوده و تأث یبحران پارامترآب  تیفی. کدارند ریتأث یشهر آب تیفیک و تیکم یعنی آب نیتأم

 همیت، ارزیابی و کنترل گردند. اشناسایی مند،نظام روش و الگو یک طی بایستیو رپیش مخاطرات ،یآب رسان ستمیآب در س یهاخانههیتصفت یاهم

 را هاتکنولوژیک و مالی، پذیرش برخی از ریسک زمانی هایکه معموالً محدودیت در منابع، خصوصاً محدودیت شودمی ترمشخص زمانی موضوع

که  شود یخانه م هیتصف یاحتمال صیها و نقا بحران قیدق ییخانه موجب شناسا هیموجود در تصف یها سکیر یابیارز؛ لذا نمایدمی ریناپذ اجتناب

 خانه را باال برد.  هیتصف یریپذ نانیرا حداقل کرده و سطح اطم ها سکیر نیا حیصح تیریبا مد ستیبا یم

 غلظت که است زمان از یدرصد در مناسب عملکرد احتمال ای تیموفق احتمال فاضالب خانه هیتصف یبرا یریپذ نانیاطم مفهوم یفن اتیادب در 

 استفاده . امروزهباشد یم یفاز یروش درخت خطا ق،یتحق نیمورد استفاده در ا یریپذ نانیو اطم سکیر لیتحل روش .سازد یم مرتفع را ازهاین یخروج

بر  بشری دانش توسط سازی مدل قابلیت که ییها ستمیس همچنین و هستند نامطمئن و حیصر ریغ یها یورود دارای که ییها ستمیس در فازی منطق از

 قیدق زانیم تعیین و شود یم واقع تحلیل مورد خطا درخت توسط که است سیستمی ها، ستمیس این ی جمله از .شود یم تر افزون دارند، را قانون یمبنا

کمبود اطالعات مناسب به وقوع  لیکه عموماً به دل باشند یم دادهایشکست رو یها و نرخ راتییتغ نیو هم چن یانسان یخطاهاد مانن ییدادهایرو

 و تعریف خطا، درخت تحلیل جهت ضروری ی مقدمه دیگر طرف . ازکنند یاستفاده م یدرخت خطا منطبق بر روش فاز لیاز روش تحل وندند،یپ یم

 زمینه این در متخصصین دانش از توان یم انسانی بیان با فازی منطق نزدیک ارتباط به توجه با که باشد یم درخت تشکیل و بررسی مورد سیستم فهم

 به خانه هیتصف یداخل ساختار یبررس به توجه با مطالعه نیا درد. نمو معرفی را بررسی مورد سیستم فازی روابط کمک به و کرده استفاده راحتی به

 باشند یم یداخل داتیتهد نوع از ها شکست و داتیتهد نیا که شد خواهد پرداخته خانه هیتصف یعملکرد داتیتهد به تنها ،یریپذ نانیاطم یابیارز منظور

 .است نشده دهید مطالعه در ستمیس بر یرونیب داتیتهد و ها شکست ریسا اثرات و

 (0202 Gupta et al.در تحق )استاندارد یریپذ نانیاطم سطح بردن باال ی نحوهبه  ،یطراح تیبا موضوع هیتصف نهیبا هدف حداقل کردن تابع هز یقی 

 ساالنه نهیهز به دنیرس که داد نشان جیا. نتشد برده بهره کارلو مونت یساز هیشب و کیژنت تمیالگور روش بیترک از مقاله نیا در. پرداختند آب یفیک
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 در موجود یها تیقطع عدم که شد داده نشان نیچن هم. است ریپذ امکان موجود یها تیقطع عدم نوسانات کردن محدود با باالتر یریپذ نانیاطم و کمتر

 .[1]( موثر استSS) معلق جامد مواد یخروج عیتوز بر هیتصف یها ندیفرآ

 (0890Kelley & Allison,  )نیا شکست که پرداختند یخروج در مانده یباق کلر دادیرو یبررس به خطا درخت روش کمک به یا مقاله در 

 از میمستق طور به مانده یباق کلر که شد داده نشان قیتحق نیا در. شود یم یخروج در مانده یباق کلر یبرا موجود یاستانداردها از یتخط باعث دادیرو

 .[2]ردیپذ یم ریاختالط تأث حوض در ماند، زمان

 هدف. پرداختند خطا درخت از استفاده با فاضالب خانه هیتصف یبرداربهره و یفن خطرات یمعرف به یا مقاله در ,0202Beauchamp et al  نیهمچن

 یکیزیف هیتصف مختلف یها یتکنولوژ لهیوسبه کریپتوسپوریدیم  یها ستیک حذف بر موثر یبردار  بهره و یفن یفاکتورها از درک بهبود قیتحق یاصل

 به خطا درخت لیتحل قیتحق نیا در. است بوده ونیلتراسیاولترف غشا رهیزنج ندیفرآ با یا خانه هیتصف مقاله نیا در یمورد مطالعه. است بوده ییایمیش

 زیبا استفاده آنال یآب شهر عیموجود در شبکه توز یها شکست سکیر یبه بررس   ,.0229Sadiq et al .[3]است گرفته صورت یفیک صورت

(، شکست در Biofilm) یباکتر مجددرشد  ،یشامل نفوذ آلودگ یآب شهر عیآب در شبکه توز تیفیممکن ک یها درخت خطا پرداختند. شکست

 درخت روشز ا( ,.Jian et al 0200) .[4]باشد یم یکیپالست یها به لوله  یو نفوذ مواد آل ستمیاجزا س یبا خوردگ ییایمیمواد ش ییآب شو ه،یتصف

فاضالب  رمعمولیغ هینشان داد که تخل جیاستفاده شد. نتا نیدر چ بویب جیخل یآب در منطقه اقتصاد یآلودگ لیمشخص کردن پتانس یبرا یفاز یخطا

 7/07و  6/4 نیب یو فاز یتصادف یها تیبا توجه به عدم قطع یآلودگ لیپتانس یاحتمال زانیم نیچن بوده است. هم یآلودگ نیموثر در ا یفاکتور اصل

 .[5] متخصصان بوده است اتیها و اختالف تجرب داده یبررس یها تیمحدود ریتأث لیبه دل زین راتییتغ نیدرصد بوده که ا

 نشده پرداخته رهیغ و یانسان از اعم خانه هیتصف شکست در موثر یدرون عوامل یتمام جامع و کامل یبررس بهکه تا کنون صورت گرفته  یمطالعات در

 ستمیس یدرون داتیتهد و ها شکست یتمام یبررس به مطالعه نیا درقرار گرفته است.  یواحد به طور خاص مورد بررس کیتنها  نکهیا ایو  است

. لذا شد خواهد نیمع ها شکست نیا از کی هر سهم و شده پرداخته است اثرگذار خانه هیتصف یدنیآشام آب یخروج تیفیک یرو بر که آب خانه هیتصف

 .است پرداخته خطا دخت لیتحل روش با استاندارد حد از خانه هیتصف یخروج تیفیک شکست بر موثر یعوامل درون یتمام یبه بررس قیتحق نیا

 

 ها روش و مواد .2

 دادیرو کیبا  ،یاسیروش ق کینقص است و هم چون  یاز کل به جزء( بر مبنا – نیی)باال به پا یاسیق یدرخت خطا روش لیو تحل هیتجز روش

 یشینما عنوان به خطا درخت علل، نییتع در. شوندیم نییبا رفتن به عقب تع ک،یستماتیس ندیفرآ کیناخواسته شروع شده و سپس علل آن با استفاده از 

 دادهایرو نوع کننده انیب خطا، درخت یرفته بکار یهانشانه. است یاصل دادیرو با ناخواسته دادیرو بروز در مؤثر و یضرور روابط و دادهایرو از یمنطق

 توانیم نیچنهم. کنندیم نیناخواسته را تأم دادیعلل رو ی درباره یدیمف تینهایب اطالعات که است یفیک یمدل خطا درخت. اندمربوطه یهارابطه و

درخت خطا فراهم  یدهنده لیتشک علل و دادهایرو تمام تیاهم و یاصل دادیرو وقوع احتمال ی درباره یدینمود تا اطالعات مف یدرخت خطا را کم

FTAشود. 
)معموالً  ستمیس در ناخواسته تیموقع کی آن ی لهیکه به وس شودیشرح داده م یلیو تحل هیتجز کیتکن کیبه شکل ساده به عنوان  1

کردن تمام  دایپ یمربوطه برا اتیو عمل طیمح نهیدر زم ستمیشده و سپس س نییت( تعاس حساس و یبحران اعتماد تیقابل با یمنیا نظر از که است یتیموقع

 یدادهایرو انیم کنش اندر خطا درخت . [6] شودیم لیتحل و هیتجز شود، سبب را( یینها دادی)رو ناخواسته دادیرو تواندیم که یاانهیگراواقع یهاراه

 یاصل دادیرو یعنی ستم،یس شکست به منجر است ممکن دادهایرو چگونه که دهد یم نشان و دهد، یم شینما یمنطق یها دروازه از استفاده با را مختلف

 دادهایرو گرید وقوع عدم ای وقوع صورت به ،یاصل دادیرو وقوع. شود یم ستمیس شکست سبب که یبحران حالت کی از عبارتست یاصل دادیرو. شوند

 .[7]  شود یم داده شرح

 خطا درخت در یفاز کردیرو. 1.2
 توسط سازی مدل قابلیت که ییها ستمیس همچنین و هستند نامطمئن و حیصر ریغ یها یورود دارای که ییها ستمیس در فازی منطق از استفاده امروزه

. لذا شود یم واقع تحلیل مورد خطا درخت توسط که است سیستمی ها، ستمیس این ی جمله از .شود یم تر افزون دارند، را قانون یبر مبنا بشری دانش

کمبود اطالعات مناسب به وقوع  لیکه به دل دادهایو شکست رو راتییتغ نیو هم چن یانسان یخطاهاد مانن ییدادهایرو قیدق زانیم تعیین  یبرا

 .[8] کنند یاستفاده م یدرخت خطا منطبق بر روش فاز لیاز روش تحل وندند،یپ یم

                                                 
1
 Fault Tree Analaysis 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 دانشکده مهندسي عمران، بابلي مهندسي عمران، لّمکنگره  هشتمین

 7131ماه ارديبهشت 71و  71

 

 3

 د،یآ بدست خانه، هیتصف در ممکن یها شکست توجه با آب خانه هیتصف خطا درخت ساختار ستیبا یم ابتدا یفاز یخطا درخت از استفاده منظور به

در  یاساس ازین کیمقدار خطا  نییتع .کرد اخذ یزبان میمفاه هیپا بر متخصصان و برداران بهره قضاوت اساس بر را هیپا یدادهایرو احتمال ریمقاد سپس

 ینباشد. در بعض قیها مهم باشند. ممکن است مقدار خطا دق یریگمیکه قضاوت انسان و تصم یموارد، هنگام یاریباشد. در بس یم یریپذ نانیاطم یابیارز

 .[9] باشد ازیآنها ن لیتبد یبرا یبه اصطالحات زبان دیموارد شا

)به عنوان مثال یزبان میباالتر را به صورت مفاه یها دادیدر وقوع رو هیپا یدادهایرو ریتاث زانیپرسشنامه م قیاز طر ه،یپا یدادهایرو ریمقاد نییتع جهت

 یدادیرو به یفاز عدد کی از شیب که یصورت درشوند.  یم یبه اعداد فاز لیتبد تیکم، کم، متوسط و ...( استخراج کرده و توسط تابع عضو اریبس

 یبرا تیاهم مفهوم خطا درخت در. باشد ینم انهیگرا واقع داد،یرو نیا یخطا احتمال نییتع یبرا اعداد نیا از یکی یاتفاق انتخاب شود، اطالق خاص

 به                  ̃     یعدد فاز nتعداد  یاهیپا دادیفرض شود که به رو اگر . شود یم استفاده ستمیس یطراح در اصالحات یبرخ

باشد. اگر یم هیپا دادیتعداد عدد نسبت داده شده به رو نیا انیاز م ،یعدد فاز کیمتخصص مختلف نسبت داده شده است. هدف انتخاب   n لهیوس

 Bکه عدد  دیآ یبدست م یاز روش dو  b ریداشته باشد مقاد ینظرات کارشناسان همخوان یباشد که تمام یعدد              

 :.[10]شود  یاستفاده م ریاز روابط ز  d نییتع ی. براباشدها داشته  Ai( را با تمام انسیاختالف) وار نیکمتر

1.    ∑         
  

 

 مقدار خود را دارد که نیکمتر ،یزمان Sمجموع مربعات انحرافات است و  S که

2.    
 

 
∑   

 

   

  

 

باشد و در  یم Bو  A یدهنده قدر مطلق انحراف دو عدد فاز نشان Dشود که  یاستفاده م |    |          از رابطه  b نییتع یبرا و

 [10] :خود را خواهد داشت که زانیم نیکمتر یصورت

3.    
                       

 
 

 ریمقاد. شود یم محاسبه انتها تا خطا درختو  شده انجام «ای»و « و» یها دروازه یبرا یمختلف فاز یدرخت خطا با استفاده از عملگرها یکم لیتحل

 مفهوم ازدهی تعداد ،یزبان ریمقاد برآورد منظور به قیتحق نیا در. گردد یم قرار محاسبهمورد  خطا درخت در( ییدادنهای)روآخر مرحله شده ییزدا یفاز

 به یفاز اعداد. است شده انتخاب( ادیز مطلقا و ادیز بشدت اد،یز اریبس اد،یز اد،یز نسبتا متوسط، کم، نسبتا کم، کم، اریبس کم، بشدت کم،)مطلقا  یزبان

 .است آمده 0 جدول در میمفاه نیا از کی هر تیعضو تابع ریمقاد. است شده انتخاب یمثلث صورت به کار یسادگ منظور
 [11]  رفته کار به یزبان میمفاه یمثلث یفازاعداد  -1 جدول

 نماد يزبان مفهوم يمثلث یفاز عدد نماد يزبان مفهوم يمثلث یفاز عدد

 G 1 کم مطلقا (0 و 0 و 7/0) G 7 اديز نسبتا (5/0 و 6/0 و 1/0)

 G 2 کم بشدت (0 و 7/0 و 2/0) G 8 اديز (6/0 و 1/0 و 1/0)

 G 3 کم اریبس (7/0 و 2/0 و 1/0) G 9 اديز اریبس (1/0 و 1/0 و 3/0)

 G 4 کم (2/0 و 1/0 و 4/0) G 10 اديز بشدت (1/0 و 3/0 و 7)

 G 5 کم نسبتا (1/0 و 4/0 و 5/0) G 7 اديز نسبتا (5/0 و 6/0 و 1/0)

 G 6 متوسط (4/0 و 5/0 و 6/0) G 11 اديز مطلقا (3/0 و 7 و 7)

 

 نیانمود.  شنهادیپ یاعداد فاز یبندرتبه یبرا شاخص کی گریی. شودیم استفاده( ,0892Yager) گریی روش از یفاز ریمقاد یساز یفاز ریغ یبرا

 .[8] باشد یمرکز ثقل م روششاخص همان 

4.  
 ( ̃ )  

∫           
 

 
  

∫       
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 یفاز محاسبات. 2.2
 یاصل دادیمحاسبه احتمال رو ینسبت به هم، برا دادهایمستقل بودن رو هیفرض اول هیبر پا یمعمول یذکر شد درخت خطا نیاز ا شیکه پ همانگونه

 رسونیپ یهمبستگ بیضر لهیبه وس دادیدو رو نیمطالعه رابطه ب نی. در استین نانهیدرخت واقع ب لیتحل یفرض با وجود ساده ساز نیاستوار است. ا

 یوابستگ یمعنا به     کامل و  یوابستگ یمعنا به      استقالل کامل، یبه معنا    که  شود یم فیتعر            

ی که نشان دهنده میزان زبان مفاهیمبا  رسونیپ یهمسبتگمقدار ضریب  یکیرابطه گراف ی دهندهنشان  0 شکل .[12] باشد ی( میناسازگارمعکوس) 

 .دهد یرا نشان م وابستگی رویدادهای زیر یک دروازه به هم می باشند 

 وبر اساس نظر  پرسشنامهضریب همبستگی از طریق . شود یم فیدروازه واقع شده اند تعر کی ریکه در ز ییدادهایرو یتمام یبرا یهمبستگ نیا 

. رندیگ یبه خود م یعدد یمقدار 0ی در شکل زبان ریاز مقاد کیهر متناظر  بیترت نیشود و به ا یاخذ م بیضر یمقدار زبان ،برداران بهرهو   نیمتخصص

 5)روابط یا رابطه مقدار نیهر دروازه مشخص شود. بر اساس ا ریز یدادهایرو یبرا r ییصورت گرفته تا مقدار نها یریگ نیانگیم ریمقاد نیا نیسپس ب

 شود یم محاسبه یاصل دادیرو احتمال مقدارنهایتا . و شود یم مشخصاز دروازه ها  کیانجام محاسبات در هر  ی( برا6و 

 
 (,.2004Sadiq et al) یبا مقدار زبان r بیرابطه ضر  2شکل  

)  دادیدر محاسبه اشتراک و اجتماع دو رو.[4]مدل فرانک متداول تر است  یجود دارد ول ها دادیرو انیم یهمبستگ انیب یبرا یبرا یمختلف یها روش

 :[13]شود یم محاسبه ریز روابط اساس برFrank (0878 )(از مدل  "و"دروازه 

5.                       

{
 
 

 
 

                                                                               
                                                                                   

                                                                     

    [
              

     
]                                                      

 

         در آن   که
     

 
)  دادیرو دو اجتماع یبرا اساس نیهم بر نیچن هم. باشند یم دادیدو رو Yو  X ،یهمبستگ بیضر مقدار  و    

 :داشت میخواه("ای"دروازه 

6.  

                   

 

{
 
 

 
 

                                                                               

                                                                 

                                                                            

      [
                  

     
]                                              

 

  .باشند یم 5رابطه مشابه رابطه   نیدر ا پارامترها

 یفاز یخطا درخت جینتا ریتفس.3.2
 ریتفس یبرا( Entropy) یآنتروپ و( Fuzzy Importance Index) یفاز تیاهم شاخص(، Similarity measure) شباهت زانیم پارامتر سه

 مقدار 00 از کی کدام که است نیا ی دهنده نشان که است یمقدار( S) شباهت زانیمنظر گرفته شده است.  در خطا درخت از آمده بدست یینها جینتا

 :[14] شود یم فیتعر ریز صورت به مقدار نیا. دارد شدهمحاسبه  زانیشباهت را به م نیکترینزد 0شکل در آمده یزبان

7.                     ( ̃  ̃)    
∑ |     |
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 یپارامترهااختصاص داده شده به  ریمقاد از  کی هر ̃  و  یاصل دادیرو یمقدار بدست آمده برا ̃   بیبه ترت ̃  (        ) و̃   (        ) که

 یزبان ریمقاد از کی کدام به دهدیکه نشان م باشد یم یینها یریپذ نانیاطم ای سکیر یزبان مقدار ی کننده انیب یرابطه به نوع نی. اباشد یم هیاول یزبان

 (.ادیز مطلقاتا  کممطلقا  از)دارد را شباهت نیشتریب هیاول

بدون در نظر گرفتن رخ  یاصل دادیاحتمال شکست رو   ̃  و   یاصل دادیشکست رو احتمال  ̃  شود که  یصورت محاسبه م نی( بدFII)تیاهم زانیم

  .[10] شود یمحاسبه م 9توسط رابطه یدسیبه صورت فاصله اقل تیاهم زانیباشد. پس م یام م i یا هیپا دادیدادن رو

8.           √       
         

         
  

 .باشند یم   ̃  (        ) و  ̃  (        )در آن   که

در  qi یزبان ریمقاداز  کیتحدب هر  یبه معنا یاضیبه مفهوم ر ی. آنتروپباشد یم شده محاسبه سکیر یپراکندگ ای انسیوار انگریب( E) یآنتروپ

 گرید انی. به بدهد یم نشان را شده محاسبه سکیر با هیاول یزبان ریمقاد اشتراک ینوع به نجایا در یآنتروپ.دیآ یمحاسبه شده بدست م سکیبرخورد با ر

عالمت  .[11] است یآنتروپرابطه  کننده انیب 8 معادله. کند یم انیب یزبان ریمقاد از یا مجموعه در( را R) یینها سکیر تیعدم قطع زانیم یتروپآن

 یندکهر چند ا یمحاسبه شده همپوشان یینها سکیباشد که با مقدار ر یم  qi ی زبان ریو نشان دهنده مجموع مقاد رددا یفیفرمول جنبه ک نیاجتماع در ا

به عبارت (.دارد قرار متوسط تا کم گستره در یینها سکیر مثال طور)به  دهد یم نشان را شده محاسبه سکیر گستردگی تنها که معنا نیا به باشد داشته

 دیگر امکان وقوع ریسک محاسبه شده از بازه کم تا متوسط می باشد. 

9.     ⋃   

      

 

 یمورد مطالعه. 3
 یامر داتیتهد وقوع اثر در هاآن یریپذبیآس یابیاز شهر تهران، ارز یعیبه بخش وس یدر جهت آبرسان 4و  3 یها خانههیمهم تصف عملکرد به توجه با

 مذکور یهاخانههیتصف در سکیر لیتحل و یریپذبیآس زانیم یبررس به یانتخاب یالگو اساس بر قیتحق نیا در رونیا از. رسدیم نظر به یضرور و مهم

 خانهتصفیه .اندشده واقع حکیمیه شهرک ابتدای در عباسپور، شهید بلوار در تهران شرقی شمال در چهارم و سوم هایخانهتصفیه .است شده پرداخته

 رسیده برداریبهره به ثانیه در مکعب متر 4 طراحی ظرفیت با کدام هر شمسی هجری 0363 سال در 4 شماره خانهتصفیه و 0346 سال در 3 شماره

 .باشد می مطالعه مورد آب خانه تصفیه کلی دیاگرام دهنده نشان 3 شکل.است

 

  خانه هیتصف اگرامید  -3شکل 

 مطالعه مورد خانههیتصف در خطا درخت. 3.1
مطالعه  یندر ا یاصل یداددرخت خطا مورد استفاده قرار گرفت. رو یلروش تحل یری،پذ ینانو اطم یسکر یلاساس مطالب ارائه شده جهت تحل بر

خانه آب  یهتصف یقرار گرفت. درخت خطا ینامناسب مورد بررس فیلتراسیونو  ییخانه آب بوده و از دو جنبه گندزدا یهتصف ینامناسب خروج یفیتک

شماره  شکلهای. یدگرد یجادخانه آب ا یهتصف یبردار استفاده مراجع مختلف در بهره ینبرداران و هم چن و بهره ینتهرانپارس با  نظر مختصص 4و  3شماره 

 .دهند می نشان را  آب خانه تصفیه خطای درخت کلی ساختار 5و  4

تر به  شیدرخت همانگونه که پ یساز یدر کم یاز منطق فاز ستمیها در س تیدر نظر گرفتن عدم قطع لیدرخت خطا و به دل یساز یبه منظور کم سپس

 به پرسشنامه قیطر از بردار بهره کارشناسانو  نیمتخصص از نظر کسبدرخت خطا با  یا هیپا یدادهایاحتمال رو زانیم نیشد. بنابرا استفادهآن اشاره شد، 

 آب شماره سه و چهار تهرانپارس  نشان داده شده است. خانه هیتصف یاخط درخت 5و  4شکل  در. آمد دست
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 تهرانپارس 4 و 3 شماره آب خانه هیتصف یخطا درخت -4 شکل

 
 تهرانپارس 4 و 3 شماره آب خانه هیتصف یخطا درخت -5 شکل

 نامناسب ونیلتراسیف و نامناسب ییگندزدا لیبه دل یکروبیعوامل م وجود آن یبوده که دو عامل اصل خانه هیتصف ینامناسب خروج تیفیک یاصل دادیرو

نامناسب متشکل از حضور  ونیلتراسیف. باشد یم آن نامناسب غلظت ای کلر نامناسب تماس زمان عوامل از متشکل نامناسب یکلرزن ای ییزدا. گندباشند یم

 یبررس مورد لتریف عملکرد شاخص عنوان به عموما یورود خام آب در ینسب یداریپا لی. نماتود به دلباشد یم اسبو کدورت نامن ینماتود در خروج

 .ردیگ یم قرار

 حوض نامناسب عملکرد و لتریفرار ماسه به هنگام شسستشو ف ،یگرفتگ هنگام به یبردار بهره یها شکست از مجموعه لترینامناسب ف یخروج کدورت

نادرست  یساز لخته و انعقاد و نامناسب لجن یپتو جادیا یکی پولساتور مناسبدر عملکرد نا لیدخ عوامل نیمهمتر. باشد یم پولساتور ای ساز زالل

 است. عیماده منعقد کننده و اختالط نامناسب در حوض اختالط سر نامناسب قیتزر بر مشتمل زین انعقاد ندیفرآ نامناسب عملکرد. باشد یم

 یفاز کردیرو جینتا.2.3
 یدادهایرو یتمامکه  یصورت بهاست .  استفاده شده  6و  5از روابط  یانجام محاسبات فاز یو برا 4و  3 روابط از کارشناسان نظرات یبند جمع منظور به

 یخروج نیدروازه محاسبه شود و ا نیاز ا یروجخ نکهی. تا اگرفتند قرار یبررس مورد آنها بودن سنخ هم گرفتن نظر در با و دو، به دو دروازه کی ریز

 بدست آمد. یفاز سکیر زانیم تاینهاهر دروازه صورت گرفته و  یعمل برا نیخواهد بود و ا یدروازه بعد یبرا یورود گریخود در سطح د
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 شتریدر ب کارشناسان نظرات .است آمده هم به نسبت دادهایرو یناسازگار و استقالل، یوابستگ مورد سه در یفاز یینها سکیر دهنده نشان  6شکل 

 نیب یهمبستگ بیو همانگونه که ضر است یآمار نظر از دادها،یرو یناسازگار و استقالل از منظوردهد.  را نشان می دادهایها وابسته بودن رو دروازه

 ناسازگارند. گریکدیبا یاز نظر آمار دادهایباشد رو -0مقدار  نیکه ا یو هنگام گریکدیمستقل از  یاز نظر آمار دادهایصفر باشد رو دادهایرو

 
 هم به نسبت دادهایرو یوابستگ نوع به توجه با یفاز یینها سکیر -6 شکل

استقالل و  ،یابستگها )و فرض شیاز پ کیهر  سکیدرصد ر تیدر نها و شداستفاده  ثقل مرکز اپراتور از یی،نها سکیر یساز یرفازیغ منظور به

 0/67%  ) از نظر وابستگی( برداران بهره نظر اعمال با یاصل حالت در خانه هیتصف یریپذ نانیاطمنهایتا  گردید. محاسبه نسبت به هم ( دادهایرو یناسازگار

 محاسبه گردید. % 67/70 ی% و در حالت ناسازگار5/67 یریپذ نانیاطم زانیباشند م گریکدیها مستقل از  دادیرو یکه تمام یدر حالت و. باشد یم

 هیپا یدادهایرو تیاهم زانیم

 .است آمده  7 شکلدر  هیپا یدادهایرو یفاز تیاهم شاخص. ندیآ یم بدست را هیپا یدادهایرو از کی هر یفاز تیاهمشاخص  9رابطه  طبق

 

 یا هیپا یدادهایرو یفاز تیشاخص اهم – 7 شکل

باشند و  یرا دارا م تیهما زانیم نیباالتر«  O9 یگرفتگ هنگام به اپراتور یخطا» و «  O15 انعقاد در نامناسباختالط »  دادیشود رو یمشاهده م چنانچه

، «O6 یصاف نامناسب ییگندزدا»، «O8 نامناسب یکلرزن شیپ»، « O7 یصاف یباال کارکرد زمان در اپراتور یطاخ»  یدادهایرو بیپس از آن به ترت

 کلیس شدن بلند و کوتاه و درپولساتور ساز آرام صفحات یشکستگ»، «O2و  O1 کلر تماس زمان نییتع در نامناسب یطراح وت یظرف از باالتر یدب»

 شکست و اپراتور یخطا»، «O18 و O17 و O16  کننده منعقد قیتزر محل و قیتزر پمپ کست، شنامناسب یطراح»، «O14 و O13 دهش و مکش یها

 یدر رده ها« O12 و O11 و O10 لتریف تیباالتر از ظرف یو دب لتری، باال بودن ارتفاع ماسه در فها هواده نامناسب یطراح»و « O5 و O4 یکلرزن زاتیتجه

 زانیم 7استفاده از رابطه  با .باشد یم« O3 رکل مناسب غلظت نییتع در نامناسب یطراح»د دایبه رو یفاز تیمقدار شاخص اهم نیقرار دارند. کمتر یبعد

 آمده است. 0 شمارهبدست آمد که در جدول  هیاول یگره زبان ازدهیاز  کیرا با هر  یینها سکیشباهت ر
 حداقل یها از برش یکشباهت هر  میزان -2جدول 

 نماد زبانيمفهوم  شباهت میزان نماد زبانيمفهوم  شباهت میزان

 G 1 کم مطلقا G 7 10/0 اديز نسبتا 12/0

 G 2 کم بشدت G 8 11/0 اديز 62/0

 G 3 کم اریبس G 9 11/0 اديز اریبس 52/0

 G 4 کم G 10 16/0 اديز بشدت 42/0

 G 5 کم نسبتا G 11 15/0 اديز مطلقا 16/0

   12/0  G 6 متوسط 
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 نیشتریب ادیز یعنیبا مقدار متناظر آن  یریپذ نانیاطم جهیبوده و در نت« کم» یبا گره زبان یخروج یینها سکیشباهت ر زانیم نیشتریب بیترت نیا به

 یعملکرد آن واحد متصل است. همانگونه که مشاهده م یکل یخطا دادیرو به که است یادروازه یمقدار خروج سک،یمقدار ر نیشباهت را دارد. ا

 ونیلتراسیفبر واحد  ستیبا یم یینها یریپذ نانیاطم شیافزا یانجام راهکارها تیاولورا دارد ؛ لذا  یتجمع سکیر زانیم نیباالتر ونیلتراسیشود واحد ف

 متمرکز شود.

 .دهد یم نشان را خانه هیتصف مختلف یواحدها یفاز سکیر 9شماره  شکل

 
 خانه هیتصف مختلف یواحدها یفاز سکیر -8 شکل

 یآنتروپ

 .است آمده 3در جدول  جینتا نیا الصهاز واحدها را مشخص کرد. خ کیو هر  ستمیس یکل یآنتروپ توانیم 8 رابطهاستفاده از  با
 محاسبه شده فازی های ریسک آنتروپی -3جدول 

 آنتروپی واحد

 متوسط –مطلقا کم  سیستمکل 

 مطلقا کم کلرزنی

 کم یاربس –مطلقا کم  زاللساز

 متوسط -مطلقا کم  فیلتراسیون

 وزن نیشتریب که داشته قرار کم تا کم مطلقا بازه در آب خانه هیتصف در ها تیقطع عدم گرفتن نظر در با ستمیس کل یخطا دیآ یم بر 3 جدول از چنانچه

 .باشد یم دارا را یمطلوب عملکرد تهرانپارس 4 و 3آب شماره  خانه هیتصف ستمیکرد که س انیتوان ب یم؛ لذا باشد یم کم نسبتا و کم یزبان گره یرو بر

  خانههیتصف یریپذنانیاطم شیافزا یراهکارها

 هر در یریپذنانیاطم شیافزا جهت در الزم اقدامات آمده بدست تیاولو به توجه با تا است الزم قسمت هر در موجود سکیر مقدار و جینتا به توجه با

بخش در  نیارائه گردد. در ا نهیزم نیمناسب در ا شنهاداتیشده در هر بخش پ یبخش سع نیدر ا رونیا از. ردیگ انجام خانه هیتصف یواحدها از کی

 مجزا طور به یاصل یهابخش از کی هر در مناسب یراهکارها سپس و شده اشاره یکل صورت به یریپذ نانیاطم شیافز جهت هااز روش  یابتدا برخ

 .گرددیم یمعرف

مطالعه شده به  یروشها جایگزینی ،یگرفتگ هنگام به یبردار بهره از یریجلوگ منظور به انسانی خطای کاهش برای بردارن بهره آموزش-0 :ونیلتراسیف

 توسط ها صافی کردن ضدعفونی به نسبت شده تعیین پیش از ای برنامه با صافی شستشوی از پس -UV.0 یامانند ازن  یفعل یکلرزن یشروش پ یجا

-یم سکیر عدد شتربنیب یدارا ساززالل واحد نکهیا به توجه با: ساز زالل گندزدایی، نوین روشهای از استفاده همچنین. شود اقدام کلسیم هیپوکلریت

 کرد استفاده ساززالل از بعد در یفیک کنترل یسنسورها ازاستفاده -0.گرفت نظر در آن در یریپذنانیاطم شیافزا جهت در الزم ریتداب است الزم باشد

 ساززالل به یورود انیجر حالت نیا در است الزم ییسو از. شود یریجلوگ لتریف به لجن ورود از یخروج انیجر قطع با فوق مشکل بروز صورت در تا

 برقرارز سازالل یخروج و یورود انیجر مجددا داریپا حالت به ستمیس بازگشت و لجن یپتو مجدد لیتشک و ساززالل عملکرد اثر در تا شود قطع زین

 یشاتیآزما انجام -3..برد بهره هاکلیس نیا یهماهنگ و کنترل جهت ییسنسورها از توان یم دهش و مکش یهاکلیس کردن کنترل منظور به -0.گردد

 کلر نشت به نسبت باالتر تیحساس با دیجد یها ناتوریکلر ازاستفاده -0:یکلرزنمختلف، فصول در کننده منعقد کردن وارد محل نیبهتر برآورد جهت

 ستمیس در یاحتمال یهاشکست گرید و
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 یریگ جهینت. 4
 یبررس و گرفته انجام مطالعات به توجه با اساس نیا بر. است شده پرداخته آب یهاخانههیتصف در یریپذ نانیاطم یابیو ارز یبه بررس قیتحق نیا در

و  هیقرار گرفته است. روش تجز قیمالک تحق یمنطق فاز یروش درخت خطا بر مبنا تیدر نها یریپذ نانیو اطم سکیر یابیمختلف ارز یهاروش

ناخواسته شروع  دادیرو کیبا  ،یاسیروش ق کینقص است و هم چون  یاز کل به جزء( بر مبنا – نیی)باال به پا یاسیق یدرخت خطا که روش لیتحل

 آب خانه هیتصف یخروج تیفیک یبررس قیتحق نیا یمبنا. شوندیم نییبا رفتن به عقب تع ک،یستماتیس ندیفرآ کیشده و سپس علل آن با استفاده از 

 هر در پرسشنامه هیته با یانتخاب یالگو اساس بر تینها رت. دگرف قرار یبررس مورد یاصل دادیرو عنوان به یخروج کدورت و ییگندزدا بخش دو شامل

 سکیر زانیم. است آمد بدست%( 9/30)ریسک  %  0/67 برابر یینها یریپذ نانیاطم تینها در نهیزم نیا در متخصص کارشناسان نظرات اساس بر بخش

 ی دهنده نشان که است شده گسترده کم تا کم مطلقا یزبان مقدار از آن تیقطع عدم و دارد کم اریبس یزبان مقدار با را شباهت زانیم نیشتریب یخروج

 .باشد یم هیتصف ستمیس مناسب عملکرد
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