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Abstract
Passive defense measures are used to preserve equipment and
vital installations of a country from the financial damages and
prevent or minimize human loss. In this study, a risk analysis
model was prepared and applied to Salman Farsi treatment
plant as the case study, in order to select and rank the
considerations of passive defense in water treatment plants. In
other words, risks of all threatening factors to water treatment
plants were designated separately, based on Fuzzy AHP
method. Then, the contribution of each unit of Salman Farsi
water treatment plant in total risk was determined. Obtained
results of the proposed model indicates that the factor of
earthquake has a threatening risk of 13.7% in Salman Farsi
water treatment system which is the highest risk percent. Also,
the chlorine gas storage tanks have the highest contribution in
total risk of Salman Farsi water treatment plant system.

Keywords: Passive Defense, Risk Analysis, Fuzzy Set
Theory, AHP, Salman Farsi Water Treatment Plant.
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چکیده
پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق میگردد که با اجرای آنها
میتوان از واردشدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس
یک کشور و تلفات انسانی جلوگیری نموده و میزان این خسارات را به کمینه
 یک مدل تحلیل ریسک برای انتخاب، در این مقاله.مقدار ممکن کاهش داد
و رتبهبندی مالحظات مدیریت ایمنی و پدافند غیرعامل در تصفیهخانههای
آب و در قالب مطالعه موردی تصفیهخانه آب سلمان فارسی تدوین گردیده
 ریسک هر یک از عوامل تهدیدکننده سیستم تصفیهخانه، به بیان دیگر.است
، سپس. مشخص شده است1AHP آب به طور مجزا و توسط روش فازی
میزان مشارکت هر یک از واحدهای سیستم تصفیهخانه سلمان فارسی در
، نتایج حاصله از مدل پیشنهادی.ریسک کل سیستم تعیین گردیده است
 بیشترین درصد ریسک را،%16/1 بیانکننده این مطلب میباشد که زلزله با
.بهعنوان یک عامل تهدیدکننده سیستم تصفیهخانه سلمان فارسی در پی دارد
 بیشترین میزان مشارکت را در میزان، مخازن نگه داری گاز کلر،همچنین
.ریسک کل سیستم تصفیهخانه آب سلمان فارسی داشتهاند
 تئوری مجموعههای، تحلیل ریسک، پدافند غیرعامل:كلمات كلیدی
. تصفیهخانه آب سلمان فارسی،AHP ،فازی
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سالمت عمومی و پایداری فنی (،)Abrishamchi et al., 2005
ارزیابی ریسک آلودگی میکروبیولوژیکی سامانههای آبرسانی شهری با
استفاده از یک مدل کمّیساز ریسک ( ،)Ashbolt et al., 2006ارائه
الگوریتمی برمبنای منطق فازی مبتنی بر آنتروپی برای ارزیابی
فنآوریهای مختلف تصفیهخانه آب با استفاده از یک روش تجمیع
معیارها ( ،)Chowdhury and Husain, 2006بررسی آسیبپذیری
بیش از  61تصفیهخانه در ایالت  Quebecکانادا در برابر افت سطح
آب رودخانه در اثر خشکسالیهای محتمل  111ساله ناشی از پدیده
تغییر اقلیم ( ،)Carrière et al., 2007تصمیمگیری در مدیریت آب
تحت شرایط عدمقطعیت ( ،)Xu and Tung, 2008پیشنهاد یک
رویــکرد تحلیل ریسک بـهمنظور ارزیابی عملکرد سامانههای
فرآیندی با ترکیب رویکرد درخت خطای پویا ( )6DFTAو شبیهسازی
مونتکارلو ( )Rao et al., 2009و سیستم خبره فازی سلسلهمراتبی5
جهت ارزیابی خرابی مخازن آب ( )Fares and Zayed, 2010اشاره
نمود.

 -0مقدمه
ضرورت و حساسیت حفظ و بقای زیرساختهای کشور در شرایط وقوع
بحران ،برهیچ کسی پوشیده نیست .بالیای طبیعی ،جنگها ،اقدامات
خرابکارانه و تروریستی ،مشکالت ناشی از عدم عملکرد صحیح و
مشکالت موجود در بهرهبرداری ،از جمله این بحرانها محسوب
میشوند .تصفیهخانههای آب شهری ،از جمله تأسیساتی هستند که در
صورت مواجهشدن با بحران ،میتوانند عواقب غیرقابل جبرانی را به بار
آورند .این امر بدیندلیل است که آب خروجی از تصفیهخانههای آب
شرب ،مستقیماً با مردم در ارتباط است و نیازهای اولیه از جمله آشامیدن
و بهداشت ،متأثر از آنها میباشند .با توجه به این که تأسیسات ،اهداف
مناسبی برای مهاجمان محسوب میگردند ،ارتقاء و افزایش قابلیت بقاء
و مقاومت در برابر تهاجمات ،امری ضروری تلقی میگردد .بههمین
منظور اقداماتی برای تأسیسات در دست مطالعه و همچنین تأسیسات
موجود ،باید صورت گیرد تا الزامات بیانشده ،تأمین شود .اقداماتی
مهندسی که برای افزایش قابلیت بقاء در حین بحران و کاهش
آسیبپذیری ،در زمانهایی غیر از وقوع بحران صورت میپذیرد و در
اصطالح ،مجموعه این اقدامات تحت عنوان پدافند غیرعامل شناخته
میشوند .با توجه به اهمیت پدافند غیرعامل در بخش زیرساختهای
مهندسی آب ،کمیتههایی برای ساماندهی امور در این زمینه در
شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای آب و فاضالب ایجاد شدهاند.
از اهداف اصلی این کمیتهها میتوان به تدوین و اجرای طرحهای
ایمنی و مقاومسازی ،تعیین الگوی مصرف اضطراری آب و تدوین
برنامه آموزش عمومی برای آشنایی مردم با محدودیتهای مصرف آب
در شرایط بحرانی اشاره کرد .در ادامه به مرور تعدادی از مطالعات
پیشین مرتبط پرداخته شده است.

همچنین مطالعات مرتبط دیگری نیز توسط محققان مختلف صورت
پذیرفته است .در این زمینه Tavakolifar (2008) ،روشی را بهمنظور
ارزیابی و افزایش آمادگی تصفیهخانههای آب شهری در برابر شرایط
بحرانی و حوادث ارائه کرد .از دیگر فعالیتهای مرتبط در اینزمینه
می توان به بررسی راهکارهای اجرایی در خصوص گذر از شرایط
بحرانی و اضطراری ناشی از وقوع حوادث طبیعی در تصفیهخانههای
آب ( ،)Atayifar, 2009محاسبه شاخص وضعیت تصفیهخانههای آب
شرب شهرها با درنظرگرفتن پارامترهای اقتصادی ،فیزیکی،
زیستمحیطی و عملکردی با استفاده از روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره ( ،)Rahman and Zayed, 2009استفاده از رویکرد
تصمیمگیری چندمعیاره بهمنظور تعیین اهمیت و ارزش بخشهای
مختلف تصفیهخانههای آب با بهکارگیری روش میانگین وزنی مرتب
شده ( ،)Behboodian et al., 2011( )2OWAارزیابی و ارائه
سناریوهای بهینه برای مدیریت سیستم آب شهری با استفاده از تحلیل
و مدیریت ریسک ( ،)Roozbahani, 2012مدل ارزیابی آسیبپذیری
فازی یکپارچه جهت امکانات بحرانی در مقابله با تروریسم
( ،)Akgun et al., 2010مدلسازی و ارزیابی تحلیل ریسک گاز کلر
در تصفیهخانههای آب ( ،)Artimani et al., 2012ارزیابی پروژههای
تصفیه فاضالب بر مبنای ریسک ( ،)Mirabi et al., 2014تدوین
الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک در تصفیهخانههای فاضالب
( ،)Tabesh et al., 2015ارزیابی ریسک و مدیریت مجموعـه
فاضالب و سیستمهای تصفیه با استفاده از روشهای 1FMADM
( )Asgarian et al., 2017اشاره نمودRoozbahani et al. (2013) .

) Fujiwara and Chen (1993قابلیت اطمینان سیستم تأمین آب
شهری را با در نظرگرفتن عملکردهای اطمینانپذیری تصفیهخانههای
آب مورد بررسی قراردادند و ریسک شکست سیستم تصفیهخانه را در
تأمین کمی و کیفی آب با استفاده از شاخص قابل اطمینان ساده
محاسبه نمودند .در این زمینه فعالیتهای دیگری نیز انجام شده است
که از جمله میتوان استفاده از ابزار شبیهساز شبکههای عصبی در
بهرهبرداری از سیستم تصفیهخانه ( ،)Adgar et al., 2000ارزیابی
قابلیت اطمینان فرآیند تصفیهخانههای آب با در نظرگرفتن قابلیت
اطمینان مکانیکی و هیدرولیکی ( ،)Eisenberg et al., 2001استفاده
از مدل تصمیمگیری چندمعیاره  2PROMETHEEبهمنظور
رتبهبندی سناریوهای مدیریت ریسک در سامانه تأمین آب
( ،)Simon et al., 2004ارزیابی گزینههای مختلف تأمین آب شهر با
استفاده از برنامهریزی سازشی 6با لحاظ مالحظات اقتصادی ،اجتماعی،
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برمبنای بررسی میدانی از تصفیهخانه تشریح شده است .مراحل اصلی
تصفیه و پاالیش آب در تصفیهخانه آب سلمان فارسی عبارتند از:
 .1ورود و کنترل آب
 .2پیشتصفیه
 .6کلرزنی اولیه و نمونهگیری
 .6انعقاد و لختهسازی
 .5تهنشینی اولیه (اختالط کند و لجن)
 .2فیلتراسیون شنی
 .1کلرزنی ثانویه
 .8پمپاژ
 .9ذخیرهسازی در مخزن
 .11انتقال
 .11خطوط انتقال آب
بر اساس بازدیدهای انجامشده ،برخی از مهمترین چالشهای موجود
در تصفیهخانه سلمان فارسی از نظر مالحظات پدافند غیرعامل به شرح
زیر میباشند:
● سیستم تصفیهخانه آب سلمان فــارسی عمالً در حــالت مقادیر
کمتر از ظرفیت اسمی تصفیهخانه در حــال تأمین نیازهای آبی منطقه
میباشد؛ اما به علت عدم وجود یک سیستم موازی پشتیبان برای تأمین
آب در شرایط عدم کارکرد تصفیهخانه ،هیچ ظرفیت پشتیبانی در
سیستم وجود ندارد.
● سیستم پایش کیفیت آب خودکار در تصفیهخانه آب سلمان فارسی
وجود ندارد .سیستم پایش غیراتوماتیک تصفیهخانه نیز که توسط
مدیریت آزمایشگاه انجام میگردد ،تنها متغیرهای کیفی محدودی
مانند سختی ،کلر باقیمانده PH ،و کدورت را پایش میکند .حتی
آزمایشگاههای شرکت آب و فاضالب نیز آزمایشهای الزم برای تعیین
سموم ناشی از حمالت تروریستی محتمل را انجام نمیدهند.
● بسیاری از واحدهای تصفیهخانه آب سلمان فارسی کامالً به صورت
سری کار میکنند و در صورت وجود یک مشکل جدی در یکی از
بخشهای هر واحد ،امکان از کار افتادن کل تصفیهخانه وجود خواهد
داشت.
● مالحظات اولیه پدافند غیرعامل در طراحی تصفیهخانه موجود
سلمان فارسی رعایت نشده است .بهعنوان مثال در صورت سرریز آب
یا انفجار هریک از واحدهای تصفیهخانه ،آب رها شده در محوطه،
ممکن است به سمت محل قرارگیری پمپها در زیرزمین حرکت کند
که منجر به غرقشدن سریع پمپها میگردد.
● از آنجا که گاز کلر بسیار سمی است و نیز به علت سنگینتر بودن
از هوا در سطح زمین باقی میماند .نشت گاز کلر میتواند خسارات
جانی در پی داشته باشد .بنابراین حفاظت از محلهای نگهداری

یک مدل تحلیل ریسک جامع برای ارزیابی سامانه تأمین آب ارائه
کردند .در این مطالعه ،اجزای کلی سامانه تأمین آب از مبدأ تا مقصد
مد نظر قرار گرفت اما در آن ،جزییات مربوط به پدافند غیرعامل و نیز
اجزای مختلف تصفیهخانه در نظر گرفته نشده.
عالوه بر موارد ذکر شده ،اجرای اتاق جلوگیری از پخش گاز کلر در
تصفیهخانه شماره یک (تصفیهخانه جاللیه) تهران ،ایجاد موانع دید
مستقیم در تصفیهخانههای شماره یک و دو تهران ،راهاندازی سامانه
جدید تلهمتری تأسیسات توزیع آب تهران ،ایجاد سامانههای تلهمتری
و مونیتورینگ تأسیسات آب شهرهای پارسیان ،بندرعباس و حاجیآباد،
تأسیس و راهاندازی آزمایشگاه مجهز مرکزی آب و فاضالب
بندرعباس ،بررسی کیفیت آب منابع سطحی و زیرزمینی از لحاظ
شیمیایی و هستهای را میتوان از جمله اقدامات اجرا شده در کشور در
بخش پدافند غیرعامل ،در بخش آب عنوان کرد .همانطور که مطرح
گردید ،تدوین دستورالعملهای الزم ،اولین اقدام در اجرای اصول و
سیاستهای پدافند غیرعامل است .این دستورالعملها الزم است برای
حفاظت از کلیه زیرساختها و تأسیسات حیاتی و ارائه راهکارهایی
عمومی و تخصصی برای جلوگیری از افت کارایی یک سیستم تصفیه
و انتقال آب و نیز کاهش خسارات در اثر یک حمله احتمالی نظامی یا
تروریستی تدوین شوند و مالحظات پدافند غیر عامل در طراحی
تصفیهخانهها ،مخازن ،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب اعمال
گردند .از آنجایی که انتخاب همه راهکارها ،هزینههای اعمال
مالحظات پدافند غیرعامل را افزایش میدهد؛ بنابراین ،مهندس طراح
باید مجموعهای از راهکارهای مناسب را با توجه به موقعیت مکانی
طرح ،اهمیت اقتصادی و اجتماعی طرح ،مشخصات تهدیدهای اصلی
نظامی و تروریستی انتخاب نماید .تاکنون یک روش کاربردی برای
انتخاب بهترین مالحظات پدافند غیرعامل مبتنی بر تحلیل ریسک
برای تصفیهخانههای آب شرب با توجه به محدودیتهای اقتصادی
برمبنای مدلهای تحلیل سلسله مراتبی فازی و استنتاج شهودی 8ارائه
نشده است؛ بنابراین در این پژوهش به این موضوع مهم پرداخته خواهد
شد .عالوه براین ،نحوه انتخاب و رتبهبندی مالحظات پدافند غیرعامل
در تصفیهخانههای آب (تصفیهخانه سلمان فارسی به عنوان مطالعه
موردی) برمبنای تحلیل ریسک ارائه شده است.
 -8روش تحقیق
 -0-8بازديد میدانی تصفیهخانه آب جهت بررسی چالشهای
موجود

بهمنظور بررسی دقیقتر چالشهای موجود از منظر مالحظات پدافند
غیرعامل ،بخشهای مختلف عملکردی تصفیهخانه سلمان فارسی
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کارکنان یک مجموعه و یا منابع ،9میتوانند مانع انجام تحلیل ریسک
سیستماتیک و کمی شوند .در این مواقع ،رویکرد فازی میتواند
بهعنوان یک راهحل مناسب برای تبدیل ارزیابی ریسک کیفی 11به
مقادیر فازی 11و متعاقباً ارزیابی کمی ریسک در قالب توسعه یک مدل
ارزیابی ریسک تجمیعی ،12مورد استفاده قرار گیرد .در این تحقیق ،از
عدد فازی مثلثی (TFN) 16بهمنظور تعیین و کمیسازی مقادیر فازی
دادههای کمی 16استفاده شده است .همچنین از ترمهای زبانی 15جهت
استنتاج تقریبی 12استفاده گردیده است .در هنگام تحلیل ریسک،
شدت 11خرابی و احتمال 18ریسک ،میبایست درنظر گرفته شود .در
این تحقیق ،شدت خرابی مشخصکنندهی ماهیت خطر است ،که
نشاندهندهی تأثیر مضر و منفی ریسک مورد نظر میباشد .شدت
خرابی ،خود حاصل شدت 19و میزان آسیبپذیری 21ریسک میباشد.
احتمال ریسک ،اشاره به شانس وقوع ریسک دارد و اثرات ناشی از
وقوع ریسک بر پایه تاریخچه موجود از عملکرد سیستم موردنظر یا
دیگر سیستمهای مشابه آن استوار میباشد .در این تحقیق،
مقیاسهای کیفی با استفاده از  TFNsبیان میشوند تا شامل ابهام در
ماهیت زبانی از تعاریف خطر باشد .جدول  1این مقیاسهای کیفی
زبانی را برای شدت و احتمال وقوع ریسک بیان میکند .توابع عضویت
برای مقیاسهای کیفی در  11سطح ارائه شده در جدول  ،1در معادله
 1توضیح داده شدهاند .نمونهای از کاربردهای دیگر این رویکرد را
میتوان در مطالعه ) Lee (1990در مدل ارزیابی ریسک مشاهده نمود.

کپسولهای گاز کلر و محل تزریق گاز کلر به آب از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در حالیکه در تصفیهخانه سلمان فارسی این بخشها
در روی زمین و در ساختمانهایی معمولی قرار دارند .موضوع حفاظت
ویژه محل نگهداری کپسولهای گاز کلر و کلرزنی بسیار مهم است.
این بخشها باید زیرزمینی و مقاوم احداث شوند.
● عدم وجود سیستمهای کنترل اتوماتیک برای مخازن و ایستگاههای
پمپاژ بهطوریکه ممکن است بهدلیل اشتباهات بهرهبردار ،مشکالت
متعددی حاصل گردد .بهعنوان مثال به علت خواب ماندن یک مسئول
تلمبهخانه ،آب از مخزن ،میتواند سرریز گردد .در نتیجه این امر،
پمپها زیر آب غرق میگردند و ممکن است به مدت نسبتاً طوالنی،
پمپها از مدار خارج و تأمین آب به مدت زیادی قطع گردد.
● بهلحاظ سازهای ،در مجموعه تأسیسات موجود امکان تأمین ایمنی
کامل در برابر تهدیدات نظامی عمالً وجود ندارد و هر بخشی از
مجموعه که مورد هدف واقع شود ،ضمن از بین رفتن کامل آن بخش،
آسیب قابلتوجهی به حد وسیعی از سازههای اطراف وارد خواهد شد.
● با توجه به اهمیت تصفیهخانه ،بهتر است سازههای موجود ،در برابر
تهدید زلزله مجدداً کنترل و در صورت نیاز مقاومسازی شوند.
● الزم است در طراحی ساختار جدید تأسیسات به این نکته توجه شود
که کمینه بخشهای ضروری و حیاتی تأسیسات در سازههایی قرار
گیرند که در صورت اصابت مستقیم تهدید ،آسیب کمتری ببینند و
شرایط استتار در آنها رعایت شده باشد .مشخص است که نمیتوان
تصفیهخانهای مقاوم در برابر حمالت نظامی طراحی کرد و اصوالً
اینکار از نظر اقتصادی و مهندسی ،منطقی نیست .توصیه اصلی این
است که یک تصفیهخانه اضطراری با فاصله از تصفیهخانه اصلی احداث
شود و در صورت بحران ،آن تصفیهخانه وارد مدار شود .تصفیهخانه
اضطراری فقط کار گندزدایی آب را انجام خواهد داد.
● ارتعاشات شدید ناشی از انفجار و حرکت زمین میتواند سبب
شکستگی اتصاالت تأسیسات موجود و یا آسیب آنها گردد .از اینرو،
ارائه تمهیدات الزم در این خصوص ،ضروری می باشد .به عنوان مثال،
بر اساس مالحظات پدافند غیرعامل ،تأسیسات دارای حساسیت بیشتر،
نمی بایست دارای تابلوی نشان دهنده محل احداث باشند.

1 − 10𝑥, 0 ≤ 𝑥 ≤ 0.1,
{ = ) 𝑥( 𝜇𝑁1
0,
0.1 ≤ 𝑥 ≤ 1.0

()1

)𝑥( 𝜇𝑁1

0,
0 ≤ 𝑥 ≤ (𝑛 − 2)⁄10
10𝑥 − (𝑛 − 2), (𝑛 − 2)⁄10 ≤ 𝑥 ≤ (𝑛 − 1)⁄10
= { 𝑛 − 10𝑥,
(𝑛 − 1)⁄10 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛⁄10
0,
𝑛⁄10 ≤ 𝑥 ≤ 1

𝑛 = 2,3, … ,10

0 ≤ 𝑥 ≤ 0.9,
0,
{ = ) 𝑥( 𝜇𝑁11
10𝑥 − 9, 0.9 ≤ 𝑥 ≤ 1.0

برای تعیین مقدار  21و درجه  22خطر ،دو عامل احتمال و شدت خرابی
خطر در یکدیگر ضرب میشوند تا ارزیابی ریسک بهدست آید.
حاصلضرب دو تابع عضویت  ،TFNنیز فازی است ،اما لزوماً از نوع
مثلثی نمیباشد .برای سادهسازی محاسبات ضرب ،تقریب استاندارد
استفاده شده است .تقریب استاندارد به شرح زیر تعریف میشوند:

 -8-8مدلهای تحلیل ريسک پايه

در این بخش ،جزییات دقیق مربوط به مدل تحلیل ریسک
سلسلهمراتبی فازی تدوینشده برای ارزیابی عملکرد تصفیهخانه سلمان
فارسی ارائه شده است.

()2

〉 B → 〈b1 , b2 , b3
C = A⊗B
〉 C → 〈a1 b1 , a2 b2 , a3 b3

برای اطمینان از دقت ارزیابی ،ارزیابی ریسک گروهی در مدل استفاده
شده است.

 -0-8-8كاربرد تئوری فازی در ارزيابی ريسک

در بسیاری از حاالت ،محدودیتها در کیفیت دادهها ،و نیز در زمــان،
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Table 1- Linguistic classification of hazard factors and corresponding triangular fuzzy numbers

جدول  -0طبقهبندی زبانی نمرات عوامل خطر و اعداد فازی مثلثی متناظر
Fuzzy triangular
numbers
)(TFNs
)(0.0,0.0,0.1
)(0.0,0.1,0.2
)(0.1,0.2,0.3
)(0.2,0.3,0.4
)(0.3,0.4,0.5
)(0.4,0.5,0.6
)(0.5,0.6,0.7
)(0.6,0.7,0.8
)(0.7,0.8,0.9
)(0.8,0.9, 1.0
)(0.9,1.0,1.0

Qualitative explanation for
)𝐥( degree of risk probability

Qualitative explanation for
)𝒔( degree of risk severity

Level
ranking

Definitely low
Very low
Nearly low
Low
Slightly low
Medium
Slightly high
High
Nearly high
Very high
Definitely high

Definitely mild
Very mild
Nearly mild
Mild
Slightly mild
Medium
Slightly severe
Severe
Nearly severe
Very severe
Definitely severe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ابتدا ،یک تیم (گروه) ارزیابی ریسک تشکیل میشود .با ارجاع به جدول
 ،1مجموعهای از اعداد صحیح (از  1تا  )11به دو عنصر برای هر مورد
خطر در مدل سلسله مراتبی توسط ارزیابان با توجه به تجزیه و تحلیل
خود از خطر داده میشود .با استفاده از میانگین هندسی فازی ،هر دو
درجهبندی فازی برای شدت )  (s̃iو احتمال ) (l̃iهر مورد را میتوان
با استفاده از معادالت ( )6و ( ،)6بهترتیب ،بهدست آورد:
()6
s̃i = (s̃i1 ⊗ s̃i2 ⊗ … ⊗ s̃in )1/n
()6

رسیدگی به مسائل تصمیمگیری چندمعیاره استفاده شده است .در روش
معمولی  ،AHPمقایسه دوبهدو با استفاده از مقیاس نه نقطهای28
صورت میپذیرد؛ که ترجیحات انسان را به گزینههای در دسترس از
جمله مساوی ،متوسط ،شدید ،بسیار شدید و یا بسیار ارجح تبدیل
میکند .برای مثال ،اگر برای دو عنصر فرض شود که به یک اندازه
مهم هستند ،در مقایسه ،مقیاس  1به آنها تعلق میگیرد .یا مثالً برای
یک عنصر که نسبتاً از دیگری مهمتر است ،در تجزیه و تحلیل ،مقیاس
 6به آنها تعلق میگیرد .پس از آن ،مقیاسهای  1 ،5و  9به ترتیب
برای توصیف بهشدت مهمتر ،بسیار بهشدت مهمتر و فوقالعاده مهمتر
استفاده میشوند .معکوس اعداد مذکور ،یعنی  ... ،1/6 ،1/2 ،1و 1/9
نیز برای مقایسه معکوس استفاده میشوند .مقایسه دوبهدو از صفات
در هر سطح در ساختار سلسله مراتبی ،در یک ماتریس متقابل مرتب
میگردند ( .)Saaty, 1980بهطورکلی ،ماتریسهای مقایسه به
صورت)  A = (aijکه  Aیک ماتریس متقابل به فرم aij = 1⁄aij
است ،تعریف میشوند .وزن نسبی عناصر در هر سطح در مقایسه با
عنصر دیگر بهعنوان اجزای بردار ویژه نرمال در ارتباط با بزرگترین
مقدار ویژه از ماتریس مقایسهای  Aمحاسبه میشوند .روشهای زیادی
وجود دارد تا بردار اولویتها را برای ماتریس بهدست آورد .جدول 2
بهعنوان مثال ،با استفاده از  AHPبهمنظور برآورد وزن ،برای پنج معیار
اصلی در ساختار زنجیره تأمین ،با روش نرمالکردن میانگین هندسی
سطحهــا را نشان میدهـــد .هنگام انجام مقایسه دوبهدو ،ارزیابان
میتوانند دانش و تجربه خود را در انتخاب یک منبع خاص با در نظر
گرفتن ماهیت محصول و محیط بازار بهکارگیرند .در این پژوهش ،پس
از انجام بازدیدهایی از وضعیت موجود در تصفیهخانه سلمان فارسی و
همچنین گردآوری اطالعات از کارشناسان آبفای فارس و مسئولین
تصفیه خانه به منظور ارائه راهکارهای کاربردی و مشاوره با اساتید
دانشگاههای شیراز و تهران ،مجموعهای جامع از راهکارهای اجرایی
در قالب پرسشنامه تهیه و تدوین شد .پس از اخذ نظرات کارشناسان،

̃li = (l̃i1 ⊗ ̃li2 ⊗ … ⊗ ̃lin )1/n

با درجهبندی فازی ،سطح خطر شناساییشده را میتوان بهصورت
جداگانه به شرح زیر محاسبه نمود:
()5
) g̃ i = s̃i ⊗ ̃li = (Lg i , Mg i , Ug i
که  Mg i ،Lg iو  Ug iنشاندهنده مقادیر پایینتر ،متوسط و باال از
درجه فازی از آیتم iام خطر هستند .از آنجا که محاسبات تاکنون شامل
متغیرهای فازی میباشند ،گام بعدی این است که درجات ،غیرفازی26
شوند تا آمار و ارقام معنیدار برای تجزیه و تحلیل بهدست آیند (به
عنوان مثال رتبهبندی) .بدین منظور ،با وجود روش های متعدد در
تایخچه مطالعاتی ،در این پژوهش از روش مرکز سطح 26استفاده
گردید:
()2

]) [(Ug i − Lg i ) + (Mg i − Lg i
+ Lg i
3

= gi

هرچه مقدار حاصل از معادله  ،2بیشتر باشد ،سطح خطر ارزیابیشده،
بیشتر خواهد بود.
 -8-8-8تجزيه و تحلیل وزنهای معیارها با

AHP

برای گنجاندن همه معیارهای در نرخ خطر تجمیعشده ،25ضروری
است که بدانیم اهمیت نسبی یک معیار 22یا زیر معیار 21نسبت به سایر
معیارها چقدر میباشد .به عبارت دیگر ،ارزیابان خطر میبایست برای
معیارهای اصلی ،وزنهایی در نظر بگیرند AHP .بهطور گسترده برای
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 .6عمر قطعات
 .6عدم نصب سیستم مونیتورینگ و بازرسی
 .5شکست تجهیزات
 .2نیروی انسانی ناکافی /ناکارامد
موارد اشاره شده در باال همگی بیش از  11درصد ریسک کل را شامل
میشوند.

این نظرات به کمک روش استنتاج شهودی ،به صورت امتیازی از یک
تا صفر برای هر راهکار تبدیل میشود (یک برای کمترین اولویت و
صفر برای بیشترین اولویت) .برای نمونه ،در جدول  6امتیازهای ده
مورد از مهمترین راهکارهای مورد نظر ،ارائه گردیده است.
 -2نتايج و بحث
در این بخش ،جزییات دقیق مربوط به ریسک خطرها و بخشهای
مختلف عملکردی سیستم تصفیهخانه آب مورد بحث قرار خواهند
گرفت.

 -8-2تحلیل كلی ريسک برای هر يک از واحدهای تصفیهخانه

در این قسمت ،جمعبندی مربوط به درصد مشارکت هر یک از واحدها
به صورت نمودار میلهای ،در شکل  1نمایش داده شده است.

 -0-2تحلیل كلی ريسک هر يک از عوامل تهديدكننده
 -2-2تحلیل ريسک برای هر يک از عوامل تهديدكننده

تحلیل ریسک کلی هریک از عوامل تهدیدکننده ،برمبنای مدل تحلیل
ریسک تدوینشده ،صورت پذیرفته است .درصد مشارکت هر یک از
عوامل در ریسک کل سیستم ،در جدول  6ارائه شده است.

(خطرات)

در ادامه به ارزیابی هر یک از عوامل تهدیدکننده سیستم تصفیهخانه
آب سلمان فارسی پرداخته میشود .برای این سیستم بر اساس نظر
کارشناسان و تهیهکنندگان این گزارش 16 ،عامل تهدیدکننده کیفیت
و یا کمیت سیستم تصفیهخانه آب را میتوان متصور بود .این  16عامل
تهدیدکننده کیفیت یا کمیت آب عبارتند از:

براساس نتایج بهدست آمده از تحلیل دادهها ،مخاطرهآمیزترین عوامل
بهترتیب عبارتند از:
 .1زلزله
 .2انفجار ناشی از حمالت نظامی

Table 2- An example of pairwise comparison of main criteria for determining their weights using AHP
method
جدول  -8نمونهای از مقايسه دو به دو معیارهای اصلی برای تعیین وزن آنها به روش AHP
Weights

𝟓𝐂

𝟒𝐂

𝟑𝐂

𝟐𝐂

𝟏𝐂

0.149

1.2

2

1.3

2

1

𝟏𝐂

0.082

1.3

1

1.5

1

1.2

𝟐𝐂

0.438

2

5

1

5

3

𝟑𝐂

0.082

1.3

1

1.5

1

1.2

𝟒𝐂

0.250

1

3

1.2

3

2

𝟓𝐂

Table 3- Prioritizing strategies and scores assigned to them

جدول  -2اولويتبندی راهکارها و امتیازهای مختص به آنها
Approach

Score

Rank

Immunization and sealing the buildings, rooms and stores that are not used steadily
Investigating the possibility of using guard dogs
Determining the sampling frequency of water qualitative indicators
Locking all the electrical panels
Data analysis
)Distance from borders and seas (as far as possible
Separate entrance for clients' vehicles
Reporting and alert
Installing a shield in the air inlet and outlet ducts in the ventilation system
)Establishing security units for sensitive installations (such as disinfection units

0.112
0.116
0.130
0.134
0.137
0.141
0.143
0.145
0.146
0.146

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Table 4- Risk of each of the threatening factors as percent of the total risk

 درصد ريسک هر يک از عوامل تهديد كننده سیستم از ريسک كل-7 جدول
Threatening factors
Cyber attacks
Explosion caused by military attacks

Participation rate (%)
4.1
11.5

Chemical and biological hazards caused by water contamination

6

Earthquake

13.7

Water contamination

5.4

Landslide

4.8

Drought

3.2

Equipment failure

9.5

Lack of installation of monitoring and inspection system

9.9

Lifetime of parts

10.8

Growth of organisms and chemical leakage

5.1

Design problems
Inadequate / inefficient manpower
Total

6.8
9.2
100

Fig. 1- Percentage of the effective risk contribution to each unit of the water treatment plant in the overall
risk

 درصد سهم ريسک مؤثر بر هر يک از واحدهای تصفیهخانه در ريسک كل-0 شکل

 عدم نصب سیستم پایش و بازرسی.9
 عمر قطعات.11
 رشد ارگانیزمها و نشت مواد شیمیایی.11
 اشکاالت طراحی.12
 ناکارآمد/ نیروی انسانی ناکافی.16
 میتوان ریسک هر یک از این،بر اساس مدل تحلیل ریسک پایه
 در ادامه.عوامل تهدیدکننده سیستم را به طور مجزا مشخص نمود

حمالت سایبری
انفجار ناشی از حمالت نظامی
خطرات شیمیایی و بیولوژیکی ناشی از آلوده کردن آب
زلزله
آلودگی آب
رانش زمین
خشکسالی
شکست تجهیزات
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سیستم تصفیهخانه سلمان فارسی ،همانطور که در جدول  6ارائه شده
است ،مقدار به نسبت کمی میباشد (نزدیک به  6درصد از ریسک
کل) .الزم به ذکر است که روند انجام محاسبات و سهم ریسک هر
بخش ،برمبنای توضیحات ارائه شده در بخش  1-2-2میباشد.

میزان خطر چهار مورد نخست از عوامل تهدیدکننده به تفصیل ارائه
شده است.
 -0-2-2حمالت سايبری

یکی از عوامل تهدیدکننده سیستم ،حمالت سایبری میباشد .از آنجا
که برخی از قسمتهای پایش و کنترل سیستم بهصورت الکترونیک
می باشند ،امکان وقوع حمالت سایبری در سیستم وجود دارد .اگرچه
نحوه ارتباط این سیستم با مرکز بهصورت شبکه داخلی میباشد ،با این
حال امکان حمالت سایبری همانند ویروس ”استاکس نت” که در سال
 2111میالدی علیه تأسیسات هستهای ایران از سوی کشورهای غربی
مورد استفاده قرار گرفت ،وجود دارد .در شکل  2نتایج حاصل از تحلیل
نظرات کارشناسان در خصوص اهمیت حمالت سایبری ارائه شده
است .الزم به ذکر است که با ترکیب شدت احتمال و آسیبپذیری،
ریسک سیستم تعیین گردیده است .همانطور که در شکل  2aمشاهده
می شود بر اساس نظر کارشناسان ،بیشترین ریسک حمالت سایبری
در قسمت خیلیکم ) (VLمیباشد (نزدیک به  61درصد) .با توجه به
این شکل ،قسمت اعظم ریسک در نیمه سمت چپ نمودار قرار گرفته
است (محدودهی امن) .درصد مشارکت این عامل در ریسک کل

 -8-2-2انفجار ناشی از حمالت نظامی

از دیگر عواملی که می تواند تأمین آب را به مخاطره بیندازد و بهنوعی
تهدیدی برای سیستم تأمین آب باشد ،حمالت نظامی به قسمتهای
مهم تصفیهخانه میباشد .بهدنبال حمالت نظامی امکان تخریب کامل
یا بخشی از سیستم تصفیهخانه وجود دارد .در شکل  2bنتایج حاصل
از تحلیل نظرات کارشناسان نسبت به حمالت نظامی ارائه شده است.
همانطور که در شکل  2bنشان داده شده است ،کارشناسان خطر
قابلتوجهی برای حمالت نظامی متصور شدهاند .بههمین دلیل قسمت
اعظم نظرات در نیمه راست نمودار (خطر با ریسک باال) قرار گرفته
است .بعد از جمعبندی نظر کارشناسان ،حدود  12درصد از ریسک کل
سیستم برای حمالت نظامی در نظر گرفته شده است (طبق جدول .)6
از اینرو حمالت نظامی ،دومین پدیده مخاطرهآمیز برای تصفیهخانه
سلمان فارسی میباشد.

Fig. 2- Risks of: cyber attacks (a-H1), Explosion caused by military attacks (b-H2), Chemical and biological
)hazards caused by water contamination (c-H3), and Earthquake (d-H4

شکل  -8ريسک حمالت سايبری در تصفیهخانه ( ،)a-H1ريسک حمالت نظامی در تصفیهخانه ( ،)b-H2ريسک خطرات شیمیايی و
بیولوژيکی ناشی از آلوده كردن آب در تصفیهخانه ( ،)c-H3ريسک زلزله در تصفیهخانه ()d-H4
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تمهیدات خاصی برای طراحی تصفیهخانه و واحدهای آن در نظر گرفته
شود (به علت اینکه این تصفیهخانه وظیفه تأمین آب جنوب استان
فارس را برعهده دارد) .این اهمیت نیز در نظر کارشناسان قابل مشاهده
است .بر اساس نظر کارشناسان ،باالترین سهم از ریسک کل را عامل
زلزله به خود اختصاص داده است .این سهم حدود  16درصد از ریسک
کل را شامل میشود (جدول  .)6بههمین دلیل ،ارزیابی مجدد پایداری
سازهها و تأسیسات مکانیکی موجود در برابر زلزلههای شدید از اهمیت
زیادی برخوردار است.

به علت ماهیت تصفیهخانه که وظیفه تأمین آب شرب را بر عهده دارد،
الزم است که قبل از طراحی تصفیهخانه با کارشناسان نظامی در
خصوص محل قرارگیری و یا نحوه اختفای تصفیهخانه مشورتهای
الزم به عمل آید.
 -2-2-2خطرات شیمیايی و بیولوژيکی ناشی از آلودهكردن آب

از دیگر عوامل مخاطرهآمیز میتوان به خطرات شیمیایی و بیولوژیکی
ناشی از آلودهکردن آب اشاره نمود .نظر کارشناسان در شکل  2cارائه
شده است .همانطور که در شکل  2cنشان داده شده است ،نظر
کارشناسان بیشتر در نیمه چپ نمودار قرار گرفته است که نشان از
خطر پایین این عامل تهدیدکننده میباشد .این عامل دارای درصد
مشارکت کمتری نسبت به سایر عوامل میباشد .میزان سهم این عامل
در ریسک کل سیستم طبق جدول  ،6در حدود  2درصد میباشد.

در این پژوهش برای تجمیع نظرات شش کارشناس ،از روش دلفی
استفاده شده است .در شکل  ،6نظر تمامی کارشناسان و صاحبنظران
پس از تجزیه و تحلیل قابل مشاهده است .بر اساس تجمیع نظر
کارشناسان ،عمر قطعات در تأسیسات مکانیکی ،خطر مواد شیمیایی و
بیولوژیکی در حوضچه پیشتهنشینی و یا کانالهای ورودی آب،
آلودگی آب در حوضچه پیشتهنشینی و یا کانالهای ورودی آب ،عدم
نصب سیستم مونیتورینگ و بازرسی در واحدهای هوادهی و به طور
کلی زلزله در اکثر واحدها ،بیان کننده مشکالت موجود در منطقه شماره
( 6با شدت تخریب و احتمال بیشتر از پنجاه درصد) از میان  6منطقه
موجود در نمودار میباشند .با توجه به شکل  ،6از مجموع  182عامل
مخاطرهآمیز ،نقاط قرمز رنگ بیانگر عواملی با شدت تخریب و احتمال
رخداد بیشتر از پنجاه درصد میباشند ،همچنین نقاط آبی رنگ ،نقاطی
با احتمال رخداد کمتر از پنجاه درصد و شدت بیشتر از پنجاه درصد
می باشند .این مسأله نیاز به مالحظات پدافندی را بویژه برای عوامل
مخاطرهآمیز مشخصشده با نقاط قرمز رنگ (نقاطی که احتمال وقوع
باالیی داشته ولی در طراحی مد نظر قرار نگرفتهاند) مطرح میسازد.

 -7-2-2زلزله

از دیگر عوامل مخاطرهآمیز میتوان به وقوع زلزله در محل تصفیهخانه
اشاره نمود .با توجه به شرایط جغرافیایی محل تصفیهخانه که در
نزدیکی منطقه قیر و کارزین واقع شده است ،این امر بیش از پیش
روشن میگردد .از آنجا که در این منطقه در سال  ،1651زلزلهای به
بزرگی  2/2در مقیاس ریشتر رخ داده است که یکی از بزرگترین
زمینلرزههای کشور میباشد ،طراحی لرزهای این تصفیهخانه از اهمیت
زیادی برخوردار میباشد .نتایج تحلیل نظر کارشناسان در شکل 2d
نشان داده شده است .همانطور که اشاره شده است ،تصفیهخانه سلمان
فارسی در محلی با خطر لرزهای باال ساخته شده است که میبایست

Likelihood Vs. Severity
All Experts
1

0.5

1

0.5
Likelihood

Fig. 3- Consensus opinion of experts

شکل  -2اجماع نظر كارشناسان
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 .8ذخیرهسازی جامدات کلردار برای جایگزینی گاز کلر در مواقع
اضطراری،
 .9ایجاد سیستم تولید برق پشتیبان برای تأسیسات مهم (مانند
ایستگاههای پمپاژ بسیار مهم)،
 .11استفاده حداکثر از شیب طبیعی زمین برای کاهش نیاز به پمپاژ،
 .11استفاده از تجهیزاتی که بهراحتی قابل خرید و جایگزینی هستند
و یا پیشبینی قطعات یدکی مناسب
ه -اصول مکانیابی و چیدمان واحدها :یکی از اقدامات اساسی در
پدافند غیر عامل ،انتخاب محل مناسب میباشد .تا جایی که شرایط
ایجاب میکند ،باید از ساخت تأسیسات حساس و حیاتی در دشتهای
مسطح و یا نسبتاً هموار اجتناب کرد؛ زیرا تأسیسات احداث شده در
چنین محلهایی ،دارای ضریب آسیبپذیری بسیار باالیی بوده و قاعدتاً
نمیتوان آنها را از دید و تیر دشمن مخفی نمود .ایجاد تأسیسات یادشده
در کنار بزرگراهها و جادههای اصلی ،کنار رودخانهها و سواحل
دریاچهها ،باعث سهولت شناسایی و هدفگیری توسط هواپیماهای
دشمن خواهد شد .در زیر به تعدادی نکات مهم جهت انتخاب محل
مناسب برای احداث تصفیهخانه اشاره شده است:
 .1تصفیه خانه و تأسیسات آن در صورت امکان نباید در نزدیکی
نقاط مشخص (اتوبان ،رودخانه و  )...قرار داشته باشند تا در حمالت
هوایی بهراحتی موقعیت آن مشخص نشود،
 .2نزدیک بودن به مراکز نظامی یا ایجاد هماهنگی با نیروهای
انتظامی،
 .6استفاده مناسب از عوارض طبیعی زمین برای اختفاء تأسیسات،
 .6ایجاد پراکندگی برای تأسیسات و تجهیزات بهمنظور کاهش
آسیبپذیری در مقابل حمالت،
 .5دور بودن از مرزها و دریاها تا حد امکان
و -حفاظت سیستم تولید و توزیع برق :با توجه به اهمیت تأمین آب
شرب و انتقال آن و رضایت مصرفکنندگان ضروری است که تدابیر
اساسی دررابطه با جلوگیری با هرگونه قطع شدن برق و ازکارافتادن
تأسیسات تصفیهخانه صورت گیرد.
ز -پیادهسازی سیستم ایمنی عمومی :بهمنظور افزایش ایمنی عمومی
در تصفیهخانه ،الزم است که آموزش کافی به کارکنان داده شود و
امکانات مورد نیاز برای مواقع حساس مانند حریق ،انفجار یا حمله
تأمین شوند و در دسترس کارکنان باشند.
ح -طراحی و اجرای سیستم پایش :بهمنظور افزایش دقت کنترل
تأسیسات و پایش شاخصهای مدنظر برای تصفیه آب ،توصیه میشود
که از یک سیستم پایش استفاده شود .در زیر ،مواردی که با اجرای
سیستم پایش باید مدنظر قرار گیرد ذکر شده است:
 .1محافظت از حسگرها و تأسیسات انتقال اطالعات،

 -7-2مالحظات و راهکارهای جامع

راهکارهای الزم برای کاهش ریسک تصفیهخانه ،در زیر ارائه شده
است .این راهکارها برای قسمتهای مختلف تصفیهخانه توضیح داده
شده است.
الف -حفاظت محیط پیرامونی :سادهترین راه ورود افراد بیگانه به محیط
تصفیهخانه از راه زمینی میباشد؛ لذا محافظت از محیط اطراف آن از
اولین اقدامات الزم میباشد.
ب -حفاظت محوطه (فضای مابین تأسیسات و محیط پیرامون) :پس
از حفاظت از محیط پیرامونی تصفیهخانه باید محوطه مابین تأسیسات
و ساختمانها بهگونهای باشد که نگهبانها بهراحتی دید کافی داشته
باشند و بتوانند تمام نقاط محوطه را بخصوص در شب ببینند .همچنین
حفاظت باید بهگونهای باشد که نگهبانان در شب با امنیت بتوانند در
محوطه حضور یابند و خطر سقوط در کانال یا تأسیسات آنها را تهدید
نکند.
ج -حفاظت ساختمان ،تأسیسات و خطوط لوله :پس از حفاظتهای
اولیه محیطی ،باید به جزییات بیشتری برای حفاظت پرداخته شود.
بدینصورت که در مرحله احداث و اجرای تصفیهخانه نیز باید به نکات
حفاظتی مهم دقت شود.
د -اصول طراحی تصفیهخانه آب :در طراحی تصفیهخانه آب با توجه
به تأسیسات مورد نیاز و اهمیت تأمین آب شرب ،باید نکات مهمی در
نظر گرفته شوند تا عواملی مانند گرفتگی لولهها ،برگشت آب ،خرابی
یک قسمت از تصفیهخانه ،آبگرفتگی یا قطعشدن ناگهانی برق مانع
عملکرد درست سیستم نشوند .لذا در ادامه ،برخی نکات مهم ذکر
شدهاند تا هنگام طراحی ،مد نظر مهندسان و طراحان تصفیهخانه قرار
گیرند:
 .1طراحی به صورتی که قطعات حساس قابل جداسازی و جابجایی
باشند،
 .2جلوگیری از برگشت آب در خطوط انتقال آب با استفاده از
شیرهای یکطرفه،
 .6طراحی یک واحد تصفیه مجزا برای حالت اضطراری (تنها شامل
واحدهای آشغالگیری و گندزدایی)،
 .6ایجاد شیرهای مجزاسازی واحدهای مختلف تصفیهخانه
بهصورت خودکار،
 .5مدفونسازی واحدهای حساس با توجه به سطح تهدید مورد نظر
(مانند مخازن کپسولهای گاز کلر)،
 .2استفاده از جامدات کلردار بهجای گاز کلر در سطح تهدید زیاد،
 .1جامعنگری در طراحی تصفیهخانهها و خطوط انتقال شهرها
بهطوری که امکان تأمین آب ،بهصورت کمینه از دو منبع یا دو
تصفیهخانه وجود داشته باشد،
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 .2طراحی سامانه پایش کیفیت آب به صورت  On-lineو
،Off-line
 .6انتخاب متغیرهای کیفی شاخص (مانند سموم ،کلر باقیمانده،
مواد رادیواکتیو و ،)...
 .6تعیین فراوانی نمونهبرداری برای متغیرهای کیفی شاخص،
 .5تعیین سیستم اصلی و پشتیبان انتقال دادهها،
 .2تحلیل دادهها،
 .1گزارشدهی و هشدار
ط -تدوین برنامه مدیریت شرایط اضطراری :در بحث مدیریتی در یک
تصفیهخانه ،هم در شرایط عادی و هم اضطراری و بحرانی نیاز است
که سناریوها و اقدامات از قبل پیشبینی شوند تا در هنگام نیاز ،با رجوع
به آنها در سریعترین زمان ،بهترین اقدام صورت گیرد .در زیر ،به عوامل
اصلی که باید از قبل تعیین شوند و در دسترس بهرهبردار یا مجری
قرار گیرند اشاره شده است:
 .1تدوین سناریوهای محتمل،
 .2تعیین شرح وظایف سازمانها و بخشها،
 .6پیشبینی و تأمین نیروی انسانی ،تجهیزات و دیگر منابع مورد
نیاز
به منظور انجام مطالعات تکمیلی در خصوص تحلیل ریسک
تصفیهخانههای آب ،میتوان از رویکرد تلفیق وزندهی مدل تحلیل
سلسلهمراتبی فازی برای تعیین وزن معیارها و مدل تصمیمگیری
چندمعیاره  Fuzzy PROMETHEEبه منظور ارائه یک مدل کامالً
فازی تلفیقی از نقاط قوت دو مدل سلسلهمراتبی و PROMETHEE
استفاده نمود .همچنین پیشنهاد میگردد که عملکرد تصفیهخانه از
منظر کیفیت آب خروجی از آن در قالب مدلهای شبیهسازی
هیدرولیکی و کیفی مناسب ،شبیهسازی گردیده و مدلی به منظور
بهینهسازی موقعیت سنسورهای تشخیص آلودگیهای خطرناک
ورودی به تصفیهخانه و بهینهسازی ترتیب اجرای اقدامات امنیتی قابل
اجرا ارائه گردد که در صورت تشخیص آلودگی ورودی به تصفیهخانه
زمان اجرای راهاندازی مجدد تصفیهخانه و نیز میزان آلودگی خروجی
از آن (با تشخیص به موقع و خارجکردن آلودگی از مدار تصفیهخانه در
حداقل زمان) کمینه گردند.

پینوشتها
1. Analytical Hierarchy Process
2. Preference Ranking Organization Method for
Enrichment Evaluation
3. Compromise Programming
4. Dynamic Fault Tree Analysis
5. Hierarchical Fuzzy Expert System
6. Ordered Weighted Average
7. Fuzzy Multi-Attribute Decision-Making Techniques
8. Evidential Reasoning
9. Constraints in Data Quality, Time, Personnel or
Resources
10. Qualitative Risk Evaluation
11. Fuzzy Values
12. Aggregative Risk Assessment Model
13. Triangular Fuzzy Number
14. Characterize the Fuzzy Values of Quantitative Data
15. Linguistic Terms
16. Approximate Reasoning
17. Severity
18. Likelihood
19. Severity
20. Vulnerability
21. Magnitude
22. Intensity
23. Defuzzify
24. Center of Area
25. Aggregated Risk Rate
26. Criterion
27. Sub-Criterion
28. Nine-Point Scale
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