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 چكیده

ــر یاعمده یو مال یاست که خسارات جان هایییدهپد ینترخطرناکاز  یكی یسوزآتش ــ یرا به وجود آورده و خطـ  یواقعـ

ستانبهمچون  یمراکز خدمات یبرا سال افراد ناتوان عموماً این مراکز ینساکن ازآنجاکه. ستو مدارس ا هایمار سن و   و کم 

 یباعث خسارات جـان تواندیم یگرید یاز هر مكان عموم یشترب یزسوآتش ینهستند که امكان نجات خـود را ندارند بنابرا

ستا، ا ینشــــود، در ا س یسع شپژوه ینرا سا یدر برر شنا سارت  یفاکتورها ییو  ش یسوزآتشخ در  یقاز حر ینا

در  یاصل ی، فاکتورهاشدهآوریجمع هایپرسشنامهقرار داده است. با توجه به  موردبحثرا  آموزشی و درمانی هایساختمان

سته کل شخ یزاتکنترل بحران و تجه یسه د ساکنان ) یژگی(، وC) یصت ساختمان )Pو دانش  صات و طرح  شخ ( و S( و م

شنهادو پ آوریجمع مؤثرفاکتور  یرز 16 مجموعاً ستهشد  ی سارت  یفاکتورها یابیشدند. مدل ارز بندید  سوزیآتشخ

ستفاده سعهمدل  یقتحق یندر ا موردا سبه ارزش  یافتهتو سیبروش محا  ارزیابیمدل  یفاکتورها یببا ترک V.V پذیریآ

سکر ست که برا FMEA ی ستفادهو  یبمنظور ترک ینا یبار برا یناول یا ست. عدد  قرارگرفته موردا سیبا ا پذیری برابر بآ

 .به دست آمد 172.8

 کلمات کلیدی

 .درمانی آموزشی یهاساختمان ،سوزیآتشخسارت،  یفاکتورها ،مدیریت شهری ،پذیریآسیب
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 مقدمه -1

صم هاییجوچارهاز  یابحران مجموعه یریتمد ست که  یماتیو ت ا

و هدف آن کاهش روند بحران،  گیردیدر مقابله با بحران انجام م

اقدامات مربوط به  یهکنترل بحران و کاهش و رفع بحران است. کل

منابع  یریتو مد یدهسگگگازمان یسگگگ ،ر یریتو مد یشگگگگیریپ

بحران شگگگام    یریت. مدباشگگگدیدر پاسگگگه به بحران م یازموردن

اسگگگت که منجر به  یمقررات ینسگگگارتارها و تدو یجادها، ابرنامه

سانییاریکم  و  سازمان ر در بررورد  یردولتیغ یهابه دولت و 

 یبو ضرا یناش یس ر یفاکتورها[. شنارت 1] شودیمبا حوادث 

کم   تواندیم یمارستانیب هایسارتماندر  سوزیآتشرسارت 

 سگگوزیآتشبحران در مواقع  یریتمد یتوضگگ  هبودبه ب یانیشگگا

رده به وا یو جان یاقدامات باعث کاهش رسگگگارات مال ینکند. ا

ستانیب یهامجتمع شنارت  یفاکتورها ینشود. ا یمار صورت  در 

شوند  ی ت د یارفته  یناز ب یبا اقدامات اصالح توانندمی یو بررس

جهکه  با  درنتی ثه، افراد  حاد گام وقوع  بحران  شگگگرای در هن

 وتحلیگگ تجزیگگه[. هگگدف 2] شگگگونگگدمیمواجگگه  رطرتریکم

ه کاهش رسگگارت ب یکردبا رو هاف الیتعلت  یینت  پذیریآسگگیب

موضگگگوع کم   یناسگگگت. ا یرانگرجام ه قب  از بروز حوادث و

مات  کندمی قدا به ا جام ه  ی بهبود شگگگرا یبرا مؤثرتا مقامات 

 دست بزنند. دهدمیفاج ه رخ  ی  کههنگامی
 ،سگگگوزیآتشاز حوادث  یناشگگگ یسگگگ کاهش ر هایراهاز  یکی

عوام   یه بررسگگگاسگگگت که در آن ب یسگگگ ر یابیمطال ات ارز

 هاآن هایویژگیو رطر و مشگگگتصگگگات و  یسگگگ ر ایجادکننده

مگگدل  یگگبمطگگال گگات، ترک ینا ترینم روفاز  یکی. پردازدمی

صمیم سله مراتب یلید تحلنمان یارِم چند  گیریت با  AHP یسل

عوام   یبررس ینا یاست که در ط FMEA یس ر یابیارز لمد

و جهت اصگگال   یرطر شگگنارته، بررسگگ ایجادکنندهو  یسگگ ر

 یکدان یارمطال ات بسگگ ازآنجاکه. شگگودیم یشگگنهادپ ییراهکارها

نهدرزم ماندر  سگگگوزیآتش یسگگگ ر یابیارز ٔ  ی  هایسگگگارت

 انییکم  شا تواندیممدل  ینا یجاست نتا شدهانجام یمارستانیب

س به کاهش ر ش ی شته  هاسارتمان یندر ا سوزیآتشاز  ینا دا

 کند. یریجلوگ یندهباشد و بروز حوادث آ
 هستند که هاییمکان ازجملهدرمـانی  -و مراکـز پزشـکی هایمارستانب

 دهدمیتعداد زیـادی از حـوادث حریق را بـه خـود اختصـاص  هرساله

[. ازآنجاکـه ساکنین بیمارسـتان عمومـاً افـراد نـاتوانی هسـتند کـه 2]

ـــتان بیشت ـــود را ندارند، آتشسوزی در بیمارسـ  رر از هامکان نجات خـ

ـری  ـومی دیگ ـان عم ـود.  تواندمیمک ـ ـانی ش ـ ـارات ج ـث خس باع

ــود  عالوهبه ــه دلیـــد وجـ ـــ ــزات  هادستگاهبـ ـــ و  قیمتگرانو تجهیـ

ـدد در بیمارستان، آتشسوزی  ـ خسارات مالی زیادی را در  تواندمیمتع

ـه در کار بیمارستان به 3پی داشته باشد] ـه وقف ـه هرگون [. ضمن اینک

ــــه به ماهیت کار بیمارســتان در  لیدد حوادثی همچون حریق با توجـ

ـه جامعه بس ـانی ب ـدمات درم ـه خ ـر 4است ] یتحائز اهم یارارائ [. ب

توسط سازمان ملـی حفاظـت از حریـق در  منتشرشدهطبـق اطالعـات 

 8000متوسـط سـاالنه در سراسـر جهـان بیش از  طوربه،  2005سال 

ـــتانی ر    تواندمیآتشـــســـوزی  ازآنجاکه[. 4] دهدمیحریق بیمارس

ـــی  ناپذیریجبرانخسارات  ـــد، ایمنـ ستان وارد کنـ را بر پیکره بیمار

ـداری و  ـتان در برابر آتشسوزی یکی از فاکتورهای مهم در نگه بیمارس

ـات نشان 3] آیدمی حساببهایمنی بیمارستان  تمامی  دهدمی[. مطالع

 کارگیریبهکه با  دهدمیر  ناشـــی از حریـــق در حالی  هایخسارت

 و پـیشگیـری بینیپیشقابـد  هاسوزیآتشاز این  % 75اصول ایمنـی، 

بــر  هاآن یبالقوه[. در ارزیابی ریسك خطرات و پیامدهای 4] باشندمی

و از این  شودمیروی افــراد، مــواد، تجهیــزات و محــیط شناســایی 

 ی کـاهش ٔ  درزمینه گیریتصمیمبـرای  باارزشیبسیار  هایدادهطریق 

سات خطرنا ،  سی سازی محیط اطرات تط ســـــك خطـــــرات، به ری

فراهم  قبولقابدبرای شــرایط اضــطراری و ســط  ریســك  ریزیبرنامه

ــودمی ــتمهای مدیریتی طوربه[. 5]ش ــیس ــك قلس س کلی ارزیابی ریس

 .شودمیمحسوب 

 یابیارز ینتخم یبرا یتمی، الگور 2015در ســـال  یدوارو ام صـــادقیان

سكر سکون هایکاربریگاز پس از زلزله در  یشبکه سوزیآتش ی  ی،م

 سازییهشب بر اساسشهر تهران  20 یمنطقه یو دولت یآموزش ی،صنعت

ـــ یدتحل یهالارائه کردند. مد کارلومونت  پذیری،یسخطر، برآورد آس

احتمال اشتعال در نقاط  یددر خطوط لوله، تحل کستنشت و ش یدتحل

ـــت، تحل له و تحل یانجر یدنش مدپ یدگاز در خطوط لو ـــتعال  یا اش

[. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط سازمان 6شده است ] کاررفتهبه

ـــانیآتش ـــال یط یمنیو خدمات ا نش عداد  1386 یال 1382 هاس ت

ـــوزیآتشاز  توجهیقابد بزرگ از نوع عمدی  اندر تهر دادهر  هایس

ساس ابو ست. بر ا از  توانمیاطالعات، آتشسوزی های عمدی را  ینده ا

 آورد. حساببه  یعانواع آتشسوزی های شا

ران و همکا یریکه توسط جهانگ یو کاربرد یمقطع-یفیمطالعه توص در

 16 درمجموعو  یمارســتانب 8انجام شــد، ا  یرازدر شــ 2016در ســال 

ستانبساختمان  ش هاییمار شگاه علوم پزشک یرازشهر  سته به دان  یواب

ستفاده از چك   یرازش ستلبا ا ستاندارد  یابیارز هایی   NFPA101از ا
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ستخراج  و از  شدند. سپس اطالعات  یدتکم یدانیم هاییبررس طریقا

ــدهیگردآور ــامانه» افزارنرموارد  ش  «یقحر یمنیا یابیارز اییانهرا یس

(CFSESگرد )ند ]قرار گرف یدو مورد تحل یده ـــادق8, 7ت و  یان[. ص

سال  ارزیابی  یهامدلدستیابی به مقایسه  منظوربه 1392همکاران در 

سك  ستفاده از  سوزیآتشری شرایط ا موجود  یهامدل، ابتدا هامدلو 

شــناســایی و ســپس، با اســتفاده از رو   ســوزیآتشارزیابی ریســك 

 [.9] اندهپرداخت هاآنو کاربرد  هامدلتوصیفی به بررسی این -تحلیلی

[ 10نــوروزی و همکــاران ] یمطالعهاگرچــه در مطالعــاتی نظیــر 

ـاران ] ـ ـان و همک ـ ـگاه علوم پزشکی شیراز و 11و زمانی ـ [ در دانش

[ در دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان 12حبیبـی و همکـاران ] یمطالعه

ــی حریق  ــث ایمنـ ــه مبحـ ــا  شدهپرداخته هابیمارستانبـ ــت، امـ اسـ

ـدودی  ـ ـات مع ـق در  درزمینهمطالع ـ ـك حری ـ ـابی ریس ـ ی ارزی

 است. شدهانجام هابیمارستان

 1386 یال 1382 سالهایتهران در  هایسوزیآتش( : 1) جدول

 
 یمطالعهبـــــه  توانمیدر این زمینه  شدهانجامجمله مطالعـــــات  از

ـا و همکاران ] ـدی نی ـام 2مه ـم ن ـهر ق [ در یکی از بیمارستانهای ش

ـق در بخش بستری  ـابی ریسـك حری ـه ضـمن ارزی برد. در این مطالع

ـداد و نجات بر روی افزایش ایمنی  ـر برنامـه ی ام ـك بیمارسـتان، اث ی

است. نتایج این تحقیق نشان داد سـط   قرارگرفتهافراد مـورد ارزیـابی 

ـا بیشـتر از سط  ریس ـك حریق در وضعیت موجود در تمامی بخش ه

ـی  ـ ـداقد ایمن ـ ـه ح ـید ک ریسك قابد پذیر  است و به نظر می رس

در بخــش هــای بســتری بیمارســتان مــورد مطالعــه،  قبولقابد

 تــامین نشــده اســت.

 انجام شد، 1391و همکارن در سال  یان یکه توسط مهد یمطالعه ا در

سازی  سك در بهینه  ستفاده از ارزیابی ری یك رو  نرم افزاری جهت ا

ـــاختمان ارائه گرد مطالعه  ین[. در ا13] یداقدامات حفاظت حریق س

خسارت های مالی و صدمات جانی ناشی از حوادث حریق در ساختمان 

و مبتنی بر کارایی مشــخ   مؤثرحفاظتی  داماتها، ضــرورت اجرای اق

یابی ریســـك حریق برای نرم افزا ین. ایدگرد ر بر اســـاس رو  ارز

سین) شد.  MATLB( ، در نرم افزار FRAMEمهند شته  برنامه ای نو

ـــیات  FRAMEبخش اول برنامه، مطابق رو   و با توجه به خصـــوص

سبه می  سك را محا سط  پذیر  ری سك بالقوه و  سط  ری ساختمان، 

 كکند. در بخش دوم با توجه سط  ریسك بالقوه و سط  پذیر  ریس

به  یاز مربوط  مه امت نا کاربر، بر ـــك مورد نظر  ـــط  ریس و همچنین س

را برای آن ســـاختمان  FRAMEفاکتورهای حفاظتی موجود در رو  

شده این امکان را فراهم می کند که با  شخ  می کند.نرم افزار تهیه  م

در نظرگرفتن تمامی خصوصیات یك بخش از ساختمان سط  اقدامات 

شود. تمامی حفاظتی برای آن با توجه  سط  ریسك کمی، مشخ   به 

و از طرفی صــحت  شــدهانجام 0,001محاســبات در نرم افزار با دقت 

سی برر شدهانجامعملکرد نرم افزار در ابتدا با توجه به محاسبات دستی 

شــده اســت. در زمان کاربرد برنامه هم اگردر محاســبات خطایی ایجاد 

مطالعه،  ینا یجا. طبق نتشـــودمیشـــود در خروجی برنامه مشـــخ  

ــتم های  ــیس ــك در طراحی و اجرای س ــتفاده از ارزیابی کمی ریس اس

ــبی برای باال بردن کارایی می  ــاختمان، ابزار مناس حفاظت حریق در س

 باشد. 

سال  یمطالعه ا در انجام شد  2013که توسط محمدفام و همکاران در 

 دیبا تطک یکنترل یبازار همدان و ارائه راهکارها یمنیا یتوضـــع یابیارز

با  ی[. در این مطالعه مقطع14مورد مطالعه قرار گرفت ] یقحر یمنیبر ا

شاهده )ارز شهای م ستفاده از رو سكر یابیا صاحبه با ی سی و م ( و برر

ناحیه تقســیم گردید. ارزیابی ریســك هر  83خبرگان، بازار همدان به 

ـــاس  یه بر اس یت، وجود  22ناح عال لس، ارز  ف غا پارامتر نظیر مواد 

سه س شد. با بکارگیری رو  مقای سس اطفاء حریق و ... انجام  ستم منا ی

سه و وزن  ست آمد.  هاآنزوجی، پارامترها با هم مقای سبت به هم به د ن

ریسك شامد ریسکهای کلی، پیشگیری، شناسایی  اربرای هر ناحیه چه

ست آمد و نها سکها محدوده ایمن،  یبرا یتاو کنترلی به د هر یك از ری

بازار احتیاط و  ناحیهای از  تایج هیا  ـــاس ن خطر تعریف گردید. بر اس

مدیریتی  مات فنی و  قدا لذا بر اجرای ا همدان در محدوده ایمن نبوده 

ــاغلین تطکید  نظیر نصــس تجهیزات اطفاء حریق در واحدها و آموز  ش

 می گردد.

شیراز با  ابراهیم شگاه  زاده در مقاله با عنوان ارزیابی خطرات بالقوه پاالی

 یان( و اثرات ناشــی از آن بFMEAرو  تجزیه و تحلید حاالت خطر )

ـــی از آن  یم دارد که  رو  تجزیه و تحلید حاالت خطر و اثرات ناش

ســیســتماتیك به شــناســایی دالیلی که یك  طوربهروشــی اســت که 

با آن مواجه داشته باشد و نتایج و اثرات  تواندمیمحصول یا یك فرآیند 

بالقوه  یابی خطرات  عه ارز ـــده آن می پردازد. هدت این مطال ایجاد ش

ستفاده از این تکنیك  شیراز با ا شگاه  شهای مختلف پاالی موجود در بخ
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ارزیابی ریســك می باشــد. در یك مطالعه مقطعی، فعالیتهای فرزکاری، 

ی اجسام و غیره در پاالیشگاه شیراز با جوشکاری، حمد و نقد و جابجای

ـــتفاده از رابطه نمره اولویت خطر پذیری )  RPN: Risk Priorityاس

Number  .ـــی قرار گرفت ( برای تك تك فعالیت های فوق مورد بررس

در فعالیت های حمد و  RPNنتایج نشــان داد که باالترین ســط  نمره 

سطوح  شیدن  سمت ترا سام و ق ه ترتیس قبد و ب خارجیجابه جایی اج

( 84و  72( و )210و 200)RPNبعد از اقدامات اصـــالحی دارای عدد  

های  یم یت  عال پذیری خطر در ف یت  که نمره اولو حالی  ـــد. در  باش

جوشکاری و مته کاری خارجی به ترتیس قبد و بعد از اقدامات اصالحی 

( می باشـــد ولی یافته ها 36و  24( و )120و  144)  RPNدارای عدد 

ـــان  پایینی دارند دارای  RPNمی دهند که فعالیت هایی که نمره نش

اولویت بیشــتری نســبت به فعالیتهای با نمره دهی باالتر از نظر شــدت 

 [.15] باشندمیآسیس 

ـــ یابیو همکاران در مقاله با عنوان ارز جوزی  یطیمح یســـتز یكرس

گاز ن حد  گاهوا ـــه یحرارت یرو به رو   یدش گان اهواز  مدحج زر

(. با FMEA) یستز یطحاالت شکست و اثرات آن بر مح وتحلیدتجزیه

به ا با توجه  ـــاره دارد که  ـــنا ینکهنکته اش  یبزرگ دارا یعهمواره ص

 یآن م یســتمندانو ز یســتز یطبه مح آســیسمخاطرات بالقوه جهت 

از واحد گ یطیمح یستز یها یسكر یابیبا هدت ارز یقتحق ینباشد. ا

ز ا یقتحق یندر ا یرفتحج زرگان صــورت پذمد یدشــه یحرارت یروگاهن

ــد  یم FMEAمرســوم به  یاز رو  ها یکیکه  EFMEAرو   باش

 دبهبو یبرا هافعالیت ینمهمتر یرو  بر رو یناســتفاده شــده اســت ا

 یپژوهش با مطالعه و بررســ ین. در اشــودمیمتمرکز  یســتز یطمح

سكتحت اثر آن، ر یطو مح یروگاهن یدتول یندفرا  نیمحتمد در ا یها ی

جهت محاسبه احتمال وقوع به  یو ساختار سلسله مراتب ییواحد شناسا

شدت در  یازاتبا ضرب امت یت. در نهایدگرد یمترس AHPکمك رو  

 یارهاهر کدام از مع یسكر یتعدد اولو ی،آلودگ رهاحتمال وقوع در گست

نرمال  یآمار یعتوز یتوســط رو  آمار یســكمحاســبه و ســطوح ر

درصد از  5/62 یمورد بررس یارمع 16شد. از مجموع  یدتحل محاسبه و

ــكر ــتز یها یس ــد در  10باالتر از درجه مخاطره و  یطیمح یس درص

ا ب  یشـترینواحد ب ایناند در  قرارگرفتهباال  یها یسـكدسـته سـوم )ر

از اختالل در  یناشـــ یزاتانفجار در تجه یســـكمربوط به ر 9/12عدد 

 [.16شده است ] یابیارز یستمعملکرد س

شیرین  یو همکاران در مقاله ا عدل سك در بخش  با عنوان ارزیابی ری

 خطرات یســكر یابیســازی واحد تصــفیه گاز پاالیش گاز، به منظورارز

ـــ یزاتو نق  تجه یندیفرآ ـــاز یرینبخش ش گاز  یهواحد تصـــف یس

مهم بخش  یزاتتجه یقطعات و اجزا یو نق  ها یندخطرات مهم فرآ

ـــتفاده ا ( و HAZOPعملکرد ) یتخطر و قابل همطالع یز رو  هابا اس

 یی( شـــناســـاFMEAاثرات آن ) وتحلیدتجزیهوقوع نق  و  یچگونگ

ست. در ا هاآن یسكشده و ر شده ا سبه  مورد خطر  68 یقتحق ینمحا

ه شد یانب یناست. همچن یدهمحاسبه گرد هاآن یسكشده ر ییشناسا

ست که از طر شگیرانهپ یراتانجام تعم یقا امه برن رایو اج یهواحد، ته ی

کاهش احتمال وقوع منجر به  یقاز طر توانمی یراتتعم ینا یبرا یقدق

 [.17شد ] یسكکاهش ر

ش نوری سكر یریتو مد یابیبه ارز یو همکارن در پژوه ستز یها ی  ی

پرداختند. در  FMEAبا اســتفاده از رو   یواحد آموزشــ یك یطیمح

 یهارا ینو همچن یطیمح یســـتز یســـكر یابیمطالعه با هدت ارز ینا

در دانشگاه آزاد  یطیمح یستز یها یسكدر کاهش ر مؤثر یراهکارها

ـــالم و همکاران  ی[. مهدو18] یرفتپذ انجام یقاتواحد علوم تحق یاس

سال  : رهیافتی سوزیآتش، مبانی آکچوئرال نر  گذاری بیمه 1390در 

شور را مورد مطالعه قرار  سوزیآتشجدید برای نر  گذاری بیمه  در ک

 [.  19دادند ]

 Hartfordدر مطالعه ای دیگر که پـس از حادثـه در مرکـز پرسـتاری 

ـك حریق با استفاده از رو   2003در سال  ـط  ریس ـد، س ـام ش انج

FRAME [ ــرار گرفت [. در این مطالعه پارامترهایی 20مورد ارزیابی قـ

ـوع سـاکنان، راههای خروج ـار حریـق نظیـر ن ـی، ابعـاد سـاختمان، ب

اشـیای موجود در ساختمان، آبفشان و غیـره در ارزیـابی سـط  ریسك 

ساختمان و  ســـــك برای  سط  ری شده بود. در نهایت  در نظر گرفته 

ـا Rمحتویات ) ـر ب ـط  ریسك برای افراد  48/2( براب و  50/3 (R1)،س

ـرای فعالیـتهـا ) ـر R3سـط  ریسـك ب ـه دسـت آمـد و  38/1( براب ب

ـه دور از انتظار  ـوع فاجع ـین نتیجهگیری شد که با این وضعیت وق چن

 [.20نخواهد بود ]

آقــای چــو و همکــار  مطالعه ای را انجام دادنـد   2008سـال  در

ـرای  ـارچوبی را ب ـه در آن چ در مورد روشهای مختلف  گیریتصمیمک

ـد و از رو  ایمنی حریق بر اساس ارزیابی ریسك برای  ـه دادن افراد ارائ

تجزیه تحلید درخت خطا برای ارزیــابی ریســك حریــق اســــتفاده 

رایانه ای  یك[. انجمــن ملــی تحقیقــات کانــادا مـدل 21کردنــد]

 دتوانمیارزیابی ریسك و هزینـه حریـق را تهیـه کـرده است. این مدل 

ا هزینه حفاظت و خسارات ریسك حریق مورد انتظار بـرای افراد همراه ب

ناشـی از حریـق را در یـــك ســـاختمان ارزیـــابی کنـــد. ایـــن 

ــــدل  ـــــ ـــــ  FIRECAMTM Fire Risk Evaluation and)مـ

Model)Assessment Cost    نام دارد کـه تـا کنـون مطالعات زیادی

 [.22است ] شدهانجامبر روی آن 

 یســكو ر پذیریآســیس یابیرز( ا1995) Tanselتوجه به مطالعات   با

 یراب ینکنترل خســارت و همچن یبرا یدابزار مف یكبه عنوان  تواندمی

سط  ا ستفادهجامعه  یمنیبهبود  سال  Dey[. 23] یردقرار گ موردا در 
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ـــتان مطالعه ای تحت  2002 ـــازمان مطالعات مدیریت درهندوس از س

عنوان مدیریت کمی خطر، کمکی برای احداث پاالیشــگاه ها انجام داده 

ـــروع به کار  ـــی احتمال وقوع خطر قبد از ش ـــت که درآن به بررس اس

ـــگاه ها می پردازد. وی مطالعات خود را برروی یك پاالیشـــگاه  پاالیش

ـــتان انجام داد.  ـــاسدرهندوس این رو ، ابتدا تمام عوامد خطر  بر اس

اندازه گیری احتمال و  بر اساسشناسایی شده و سپس اثرات این خطر 

 [.24شدت خطر بصورت کمی بیان شده است ]

سط نور یمطالعه ا در سال  یوکه تو صورت گرفت،  2011همکارن در 

ساس فرآ یك سله مراتب یدتحل یندمدل بر ا ست و  یسل شک و حالت 

ـــر با هدت تع حلیدوتتجزیه ر ب مؤثرعوامد  ییناثر منطق، مطالعه حاض

 یپذیرآسیسشاخ   یتو در نها یمرکز آموز  عال یكاز  پذیریآسیس

سیسبر  مؤثر مدمدل عوا ینشد. ا ینتدو س پذیریآ سته تق سه د  میبه 

 ینان،سرنش هایویژگی( 2( ساختار و طرح از ساختمان ها، )1: )کندمی

 هیافتتوسعه یو هشدار. تا به امروز، مدل ها ینترلک یها یستم( از س3)

سیس یابیارز یبرا صاد پذیریآ شکالت اقت ر د یجوامع تنها حساب از م

ست.  صورت گرفته ا شان داد که ارز  یافتجوامع  سیسه ها ن  پذیریآ

مختلف باالتر از سط   یدانشگاه ها هایساختمانمربوط به بخش ها و 

ستلزم توجه مد قبولقابد ست که م ستانیب یرانا ها  افتهی ینبود. ا یمار

 یو ادار یمارستانیب هایساختمان یاز بخش ها ینشان داد که اگر برخ

مواد خطرنا  و قابد  یه ســازیرذخ یبرا ینو همچن یشــگاهآزما یبرا

خواهد  200 پذیریآسیسقرار گرفت، سپس مقدار  مورداستفادهاشتعال 

 [.25شد ]

 وش هامواد و ر -2

ـــنامه برا در این مطالعه در مرحله اول، ـــش اطالعات  آوریجمع یپرس

مراکز  ســوزیآتش ، ریســكپذیریآســیسبر ســط   مؤثردرباره عوامد 

 ی تهیه و بین تعدادی از متخصصین و خبرگان توزیع خواهد شد.آموزش

سش نامه،  سیسبر  مؤثرعوامد در این پر سك  پذیریآ  سوزیآتشو ری

 شدند: میبه سه دسته تقس

 ، ی ساختمان( عوامد مربوط به ساخت طرح و ساخت و ساز ساختار1)

ـــاکن ی( درجه ا2) ـــاختمان از بحران احتمال نیکه س  نیو همچن ،یس

ـــس در برابر بحران در مراکز اجتماع یواکنش ها اطالع  یآکادم یمناس

  ،دارند

ـــتگاه ها3) ـــترس بودن به دس بحران و کنترل   یتشـــخ ی( در دس

  سوزیآتش

 در شکد زیر نشان داده شده است: پذیریآسیسبر ارز   مؤثرعوامد 

 
 پذیریآسیسبر  مؤثرعوامد ( : 1) شکد

شــده و مورد بررســی قرار  بر هر پارامتر اســتخراج مؤثرســپس، عوامد 

ـــك عوامد در مرحله بعد، . خواهد گرفت دهی  وزنو فاکتور های ریس

شــده، با اســتفاده از  یو رتبه بند نییوزن عوامد تع ت،یدر نهاشــده و 

طالعه م نیدر ا تمی. الگوری انجام خواهد شدسلسله مراتب دیتحل ندیفرآ

ستفاده شده. ا موردا شان داده  رو  به  نیقرار گرفت در هشت مرحله ن

 است: ریشرح ز

 .پذیریآسیسدر  مؤثرپرسشنامه بر اساس عوامد  كی جادی: ا1مرحله 

 .10تا  1وزن هر عامد توسط کارشناسان. وزن از  نییتع :2 مرحله

ـــاخ وزن  نیزوج و همچن سیماتر نیی: تع3 مرحله ـــاس  هاش بر اس

AHP. 

ــاخ  4 گام ــبه  0,1که کمتر از  سیهر ماتر یبرا IR: مقدار ش محاس

 .است گفت که سازگار توانمی سیماتر ن،یشد. بنابرا

صل یهاشاخ وزن  نیینفوذ به منظور تع ضرایس : وزن با5 مرحله  یا

  شود:استفاده  VVامتیاز محاسبه  یبرازیر  . از روابطشوندمیاضافه 

(1) 



n

i

CiWC
1

)(10  

(2) 



n

i

SiWS
1

)(10  

(3) 



n

i

PiWP
1

)(10  

تا: 6حله مر مده از بخش  جین ـــت آ  FMEAبا منطق  AHPبه دس

 .ترکیس خواهند شد

ـــت آمده از مرحله  جی: با توجه به نتا7مرحله   وارد کردن بهو  6به دس

 خواهد آمد: به دست.V.V شاخ ، زیرمعادله 

(4) CPSVV .  

طرح ســاخت و ســاز و  Sاســت،  پذیریآســیسارز   V.Vه در آن ک

و  Cفاجعه   یســاختمان، و تشــخ نیســاکنامتیاز  Pســاختار،  امتیاز

 کنترل. زاتیتجهامتیاز 

 امتیاز كیتعداد برابر به عنوان  100 ایشاخ  کمتر از  V.V: 8 مرحله

ست.  قبولقابد  ریغ امتیازشمار  به عنوان  100نمره باالتر از  V.Vا

 خواهد بود. و کنترل یحو متضمن اقدامات اصال قبولقابد
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 *(AHPسلسله مراتبی ) تحلیلفرآیند  -2-1

 در ادامه گامهای رو  تحلید سلسله مراتبی ارائه شده است:

. محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار 1گام 

سبی»ستونی  ه ببردار جدیدی را که به این طریق  ،ضرب کنید« وزن ن

 بنامید. یآورید، بردار مجموع وزنمی دست

 

(5) 

 
 ( : مقادیر ترجیحات برای مقایسه زوجی2) جدول

 ترجیحات )قضاوت شفاهی( مقدار

9 Extremely preferred 
کامال مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب 

 تر

7 very strongly  

preferred 
 ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

5 strongly  preferred ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی 

3 Moderately  preferred 
کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوب 

 تر

1 Equally  preferred ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت یکسان 

8،6،4،
2 

 ترجیحات بین فواصل قوی _

 
. محاســبه بردار ســازگاری: عناصــر بردار مجموع وزنی را بر بردار 2گام 

نامیده  ســازگاری شــاخ اولویت نســبی تقســیم کنید. بردار حاصــد 

 .شودمی

را  max، میانگین عناصر برداری سازگاری maxآوردن  به دست. 3گام 

 دهد. به دست می

(6) 
 

. محاسبه شارص سازگاری  شارص سازگاری بصورت زیر 4گام 

   شودمیت ریف 
(7) 

1

max






n

n
CI

  

n: های موجود در مسالهعبارتست از تعداد گزینه.  

شاخ  5گام  سیم  سازگاری از تق سبت  سازگاری: ن سبت  سبه ن . محا

 آید. می به دست سازگاری برشاخ  تصادفی

(8) 
RI

CI
CR   

                                                 
* -Analytical Hierarchy Process 

در . کندیا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می 1/0سبت سازگاری ن

پایان از تلفیق اوزان نسبی گزینه ها و م یارها گزینه برتر شناسایی می 

 گردد.

 مورد مطالعه بیمارستان -2-2

ستان  شی درمانی بیمار صوب و  240بوعلی با آموز هزار متر  67تخت م

سعت ستان بزرگترین ٬مربع و سوب تهران شرق بیمار  این. شودمی مح

ــ ز دانشــگاهی کشــور اســت که تمامی خدمات کتان یکی از مرابیمارس

شی درمانی ص  و آموز شکان متخ ستقیما زیر نظر پز  بیماران برای ٬م

خارج از  ین،لولعبعنوان مرکز م 1330مرکز در دهه   ینا. شودمی انجام

 ید.رس یشهر تهران ساخته و به بهره بردار

 بحث و نتایج -3

ها و  یار تدا، مع بد اب ـــد ق حث در فص در این بخش طبق رو  مورد ب

ستان مورد  سوزیآتشفاکتورهای اثرگذار بر بحران  ساختمان بیمار در 

ـــنجی، مطالعات کتابخانه ای و بازدید های  ـــاس نظر س مطالعه بر اس

ــو  آوریجمعمیدانی  ــدند. موارد فوق در  بندیتهدس ارائه  3) جدولش

سته کلی کنترل بحران و تجهیزات  سه د صلی در  شدند. فاکتورهای ا

مشـــخصـــات و طرح ( و P(، ویژگی و دانش ســـاکنان )Cتشـــخی  )

کلی فاکتورهای کلی سه دسته  طوربهشدند.  بندیدسته( Sساختمان )

ــتان در اثر وقوع  مؤثرفاکتور  زیر 16 مجموعاًو  ــارات به بیمارس در خس

 و پیشنهاد شد. آوریجمع سوزیآتش

در ساختمان  سوزیآتش( : فاکتورهای اثرگذار بر بحران 3) جدول

 بیمارستان

کنترل بحران و 
تجهیزات 

 (Cتشخیص )

C1 تجهیزات اطفا حریق 

C2  سوزیآتشتجهیزات تشخیص 

C3  تجهیزات تشخیص نشت مواد شیمیایی 

C4 تجهیزات هشدار فاجعه 

C5 تجهیزات برای برقراری ارتباط با سازمان های امداد و نجات 

C6 عالئم خروج و مسیرهای فرار برجسته 

ویژگی و دانش 
 (Pساکنان )

P1 سن ساکنان و قابلیت های فیزیکی 

P2 سرنشینان آموزش در فاجعه و آتش خاموش 

P3 مانورهای عملی تخلیه 

P4 حجم وسایل مردم در ساختمان 

مشخصات و 
طرح ساختمان 

(S) 

S1 وضعیت درب های خروج و خط تخلیه 

S2 وجود قابل اشتعال و مواد منفجره در ساختمان 

S3 نوع مواد اولیه و تجهیزات داخلی 

S4 رزش مالی تجهیزات و امکانات موجود در ساختمان 

S5  سالن، نمازخانه( آوریجمعوجود سالن های( 

S6 وضعیت فضای بیرونی ساختمان و دسترسی به مکان امن در اطراف آن 
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عدد پرسگگگشگگگنامه جهت بررسگگگی م یارها و زیر  46در گام ب د، ت داد 

م یارها از کارکنان بیمارسگگگتان و برری از مراج ه کنندگان )بیمار و 

عدد آن  9شد. از میان ک  پرسشنامه ها ن داد  آوریجمعهمراه بیمار( 

از صگحت مناسگب برروردار نبود که از مطالع حذف شگدند و در نهایت 

شنامه م تبر  37ت داد  س ستفادهپر سات و امتیاز  موردا قرار گرفت. مقای

آمده از پرسگگشگگنامه ها با اسگگتفاده از مدل تحلیلی  به دسگگتدهی های 

مورد تحلی  قرار  Expert Choice 11سگگلسگگله مراتبی و نرم افزار 

آمد. جداول  به دسگگگتگرفت و در نهایت وزن فاکتورها نسگگگبت به هم 

 در ادامه ذکر شده اند.  مورداستفادهسات زوجی یمقا

 ( : ماتریس مقایسات زوجی 4) جدول
Compare the relative importance with respect to: Disaster control and detection equipment (C) 

Incon: 0/05 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1   7 7 3 5 5 

C2     
0/3333333

3 
0/2 0/33333333 

0/3333333
3 

C3       0/2 0/33333333 
0/3333333

3 

C4         3 3 

C5           1 

C6             

Compare the relative importance with respect to: Occupants’ characteristics and knowledge (P) 

Incon: 0/07 

  P1 P2 P3 P4     

P1   0/333333 0/2 3     

P2     0/333333 5     

P3       5     

P4             

Compare the relative importance with respect to: Building specifications and layout (S) 

Incon: 0/04 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 

S1   
0/3333333

3 
0/3333333

3 
5 3 7 

S2     1 7 5 9 

S3       7 5 9 

S4         0/33333333 3 

S5           5 

S6             

ــتهطبق  5) جدولوزن نهایی فاکتورها در  ــورت مجزا  بندیدس و به ص

ست. همانطور که مالحظه  شده ا سته  شودمیارائه  مجموع وزن هر د

ـــریس  1برابر با مقدار  ـــبات ض ـــد. همچنین، در فرایند محاس می باش

شد و همگی  سازگاری ماتریس ها کنترل  به  0,1مقدار کمتر از  هاآننا

 می باشد.  شدهانجامآمد که نشانگر درست بودن مقایسات  دست

و اولویت  سوزیآتشوزن فاکتورهای اثرگذار بر بحران  ( :5) جدول

 هاآنبندی 

 امتیاز فاکتورهای اولیه

1 

 (Cکنترل بحران و تجهیزات تشخیص )

C1 0/458 

2 C2 0/038 

3 C3 0/056 

4 C4 0/237 

5 C5 0/105 

6 C6 0/105 

 1 مجموع

7 

 (Pویژگی و دانش ساکنان )

P1 0/122 

8 P2 0/271 

9 P3 0/544 

10 P4 0/064 

 1 مجموع

11 S1 0/166 

 امتیاز فاکتورهای اولیه

12 

 (Sمشخصات و طرح ساختمان )

S2 0/34 

13 S3 0/34 

14 S4 0/044 

15 S5 0/085 

16 S6 0/025 

 1 مجموع

سازگاری ک  مدل برابر با  ضریب نا ست 0.04مقدار کلی  آمد که  به د

سات  سازگار بودن مقای شانگر  سب نظرسنجی ها  شدهانجامن و دقت منا

 است.

آمده اولویت بندی م یار ها و فاکتورهای اثرگذار بر  به دستطبق نتایج 

ارائه شگگده  6) جدولسگگارتمنهای بیمارسگگتانی در  سگگوزیآتشبحران 

سان و جمع ربره ای  شنا ست. در این اوئلویت بندی که طبق نظر کار ا

گردآوری شد به ابن نتیجه رسید که م یارهای برگزاری  هاآنکه نظرات 

ستم اطفاء حریق  سوزیآتشمانورهای تمرینی مدیریت  سی ستقرار  و ا

ستم های  سی سب از مهمترین فاکتورهای مد نظر بوده در حالی که  منا

سارتمانهای اطراف به منظور مدیریت ب د از آتش در  شتیص آتش و  ت

سبت به بقیه موارد  سارتمان در حال حریق از اهمیت کمتری ن اطراف 

 برروردار اند.   

 اولویت بندی معیارها و فاکتورها از نظر اهمیت :( 6) جدول

 اولویت معیار

P3 1 0/181 

C1 2 0/153 

S2 3 0/113 

S3 4 0/113 

P2 5 0/09 

C4 6 0/079 

S1 7 0/055 

P1 8 0/041 

C5 9 0/035 

C6 10 0/035 

S5 11 0/028 

P4 12 0/021 

C3 13 0/019 

S4 14 0/015 

C2 15 0/013 

S6 16 0/008 

سازگاری ماتریس  ضریس نا ست،  شده ا شان داده  همانطور که در باال ن

ــات زوجی مدل  ــمیمهای مقایس چند معیاره در قالس تحلید  گیریتص

است که این مقدار با توجه به حداقد مقدار  0,04سلسله مراتبی برابر با 

ستاندارد تصمیم ها ) سازگار 0,1ا شان دهنده درستی و  ( کمتر بوده و ن

 است.  شدهآوریجمعبودن تصمیم ها و نظرات 

سوال قرار گرفت  شنامه ها مورد  س ه سیکی دیگر از اطالعاتی که در پر

شــاخ  احتمال کشــف، احتمال وقوع و وخامت خطر اســت. قبد از پر 

ضیحاتی در باره نحوه تکمید و مفاهیم امتیازدهی  شنامه تو س کردن پر
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شاخ   سه  شد که امتیازات  شد. برای مثال توضی  داده  به افراد داده 

احتمال کشــف، احتمال وقوع و وخامت خطر بر اســاس بهبود وضــعیت 

اگر شاخ  مورد نظر از وضعیت مطلوبی برخوردار  است. به عبارت دیگر

اســـت امتیاز کمتر و اگر از وضـــعیت نامطلوبی برخوردار اســـت انتیاز 

 1بیشتری برای نشان دادن میزان ریسك آن داده شود. امتیازان فوق از 

 شماره گذاری شده است. 10تا 

 مال وقوعاحت (Occurrence :) به عبارتی دیگر یا  احتمال 

 یند.د شکستها نسبت به تعداد انجام فرآشمار  تعدا

 شدت ( خطرSeverity :) ارزیابی و سنجش نتیجه شکست

ست  شدت ، یك مقیاس ارزیابی ا )البته اگر به وقوع بپیوند(. 

که جدی بودن اثر یك شکست را در صورت ایجاد آن تعریف 

 .می کند

 کشف احتمال (Detect):  تشخی  شکست قبد از احتمال

شخی   آن که اثر وقوع شود . ارز  یا رتبه ت شخ   آن م

ــخی  ، توانائی کنترل  ــت. تش ــته به جریان کنترل اس وابس

 .است برای یافتن علت و مکانیزم شکسته

 ( : امتیازات داده شده به فاکتورهای اثرگذار بر 7) جدول

 در بیمارستان سوزیآتشبحران 

 امتیاز فاکتورهای اولیه
احتمال 

 وقوع
شدت 
 خطر

احتمال 
 کشف

امتیاز 
 نهایی

1 

کنترل 
بحران و 
تجهیزات 
تشخیص 

(C) 

C
1 

0/45
8 

3 8 2 21/98 

2 
C
2 

0/03
8 

2 7 3 1/6 

3 
C
3 

0/05
6 

2 6 2 1/34 

4 
C
4 

0/23
7 

3 5 2 7/11 

5 
C
5 

0/10
5 

3 3 3 2/84 

6 
C
6 

0/10
5 

2 3 2 1/26 

 36/13   1 مجموع

7 

ویژگی و 
دانش 

ساکنان 

(P) 

P1 
0/12

2 
3 7 4 10/25 

8 P2 
0/27

1 
4 7 3 22/76 

9 P3 
0/54

4 
2 5 2 10/88 

10 P4 
0/06

4 
3 6 6 6/91 

 50/8   1 مجموع

11 

مشخص
ات و 
طرح 

ساختمان 

(S) 

S1 0/66 3 4 2 3/98 

12 S2 0/34 4 6 3 24/48 

13 S3 0/34 5 5 5 42/5 

14 S4 
0/04

4 
5 8 5 8/8 

15 S5 
0/08

5 
3 6 3 4/59 

16 S6 
0/02

5 
3 5 4 1/5 

 85/85   1 مجموع

 172/79 مجموع کل

سبات  ی هاشاخ مقادیر نهایی وزن  7) جدولدر  شدهانجامطبق محا

قدار  نده م یسو اجزای تعیین کن ـــ کد( در V.V) پذیریآس ـــ  2) ش

Error! Reference source not found.  ــده ــان داده ش نش

است. همانطور که مشخ  است مشخصات و طرح ساختمان بیشترین 

و دانش کارکنان و تجهیزات شخصی  هاویژگیمقدار امتیاز و را داشته و 

 متیازات.  مقدار این ااندآورده به دستو کنترل حریق امتیازات کمتری 

سك  شد احتمال خطر و ری شتر با ست که هرچه مقدار بی بدین معنی ا

آن بیشتر خواهد بود و هرچه مقدار کمتر باشد احتمال خطر و وقوع آن 

 از وضعیت بهتری برخوردار است. 

 
در  سوزیآتشناشی از  پذیریآسیبی تعیین هاشاخصمقادیر  ( :2) شكل

 بیمارستان

 نتیجه -4

پرسشنامه بعد  37تعداد  شدهانجام یدهایبازددر این مطالعه با توجه به 

ستان بوعلی تهران  یسنجاز اعتبار  ستصحت اطالعات از بیمار  به د

شنامهآمد. در این  س سارت  یافتندرسعی  هاپر فاکتورهای اثرگذار بر خ

ستان و مدیریت بحران  یهاساختماندر  سوزیآتش  سوزیآتشبیمار

شــد. با توجه به نتایج، فاکتورهای اصــلی در ســه دســته کلی  هاآندر 

شخی  ) ساکنان )Cکنترل بحران و تجهیزات ت ( و P(، ویژگی و دانش 

ــاختمان ) ــات و طرح س ــخص در  مؤثرزیر فاکتور  16 مجموعاً( و Sمش

ستان در اثر وقوع  سارات به بیمار شنهاد  آوریجمع سوزیآتشخ و پی

ر د هاپرسشنامهدر  مورداستفادهیسات زوجی شدند. مقا بندیدستهشد 

ــاخ این  بندییتاولو ــله مراتبی  هاش ــلس ــتفاده مدل تحلید س با اس

ــاس میزان اثرگذاری آن  ــاخ  بر اس ــورت گرفت و اهمیت هر ش به ص

ست شترین مقدار  د ساختمان بی صات و طرح  شخ ستا م آمد. در این را

تجهیزات شــخصــی و و دانش کارکنان و  هاویژگیامتیاز و را داشــته و 

.  مقدار این امتیازات اندآورده به دســـتکنترل حریق امتیازات کمتری 

سك  شد احتمال خطر و ری شتر با ست که هرچه مقدار بی بدین معنی ا

آن بیشتر خواهد بود و هرچه مقدار کمتر باشد احتمال خطر و وقوع آن 

ــارت  ــت. مدل ارزیابی فاکتورهای خس ــعیت بهتری برخوردار اس از وض
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ه رو  محاسب یافتهتوسعهدر این تحقیق مدل  مورداستفاده سوزیآتش

با ترکیس فاکتورهای مدل ارزیابی ریســك  V.V پذیریآســـیسارز  

FMEA  ادهمورداستفاست که برای اولین بار برای این منظور ترکیس و 

ته مدل  قرارگرف یس این دو  جهاســـت. ترک  بینیپیشجامع از  اینتی

سك  سارت همراه با در نظر گرفتن فاکتورهای ارزیابی ری فاکتورهای خ

ست سعهخواهد آمد. دل  به د ستفاده در  یافتهتو در این پژوهش برای ا

ــایر  بیمارســتانی برای توســعه پایگاه اطالعاتی جامع  هایســاختمانس

 . شودمیپیشنهاد 
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