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2. پایه و اساس تعیین شاخص ھای ارزیابی 
ساخت و کمیت سنجی شاخص ھای ارزیابی کلیدی برای ارزیابی سیستم تھویه معدن به شمار می رود که تاثیری مستقیم بر نتایج ارزیابی 

دارد. شاخص ارزیابی تعیین شده باید نه به صورت نمایشی و نه بسیار یکنواخت، تائید گردد. مقاله حاضر بر طبق تحلیل خطر سیستم تھویه 
 (AHP) معدن،درخت خطا را گردآوری و شاخص ھای مختلف را براساس نتایج تحلیل درخت خطا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

د.  کمیت سنجی نمو
1. 2 گردآوری درخت خطا

در مجموع، سیستم تھویه معدن، برحسب مد تھویه، گردش ھوا و شبکه ھای تھویه، روش تھویه و ھمچنین سیستم مدیریت تھویه و 
تسھیالت پایه آماده شده است. بر طبق تحلیل ھای سوانح و رویدادھای معدن زغال سنگ در طول سالیان متمادی، مقاله حاضر نشان می 

از:  دھد که کلیه سوانح معدن زغال سنگ رخ داده  در اثر خرابی ھای سیستم تھویه عمدتاً عبارتند
• مطلوب بودن مد تھویه 

ن • عمل نکردن گردش ھوای معد
• سیستم تھویه با توان مطمئن 

• عدم مدیریت سیستم تھویه و تسھیالت ایمنی ناکافی 
د.  بر طبق رابطه منطقی بین علت و معلول، علت و معلول در نمودار ترکیب شده (به شکل 1 رجوع کنید) و بدین طریق FTA تکمیل می شو
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