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 26/060/1398تاریخ پذیزش هقالِ: ، 01/06/1398تاریخ دریافت هقالِ:

 چکیدُ
 احتوالی هـکالت ٌّگام صٍد ؿٌاػایی تِ کِ گشدد هی هحؼَب فشآیٌذی ٍ اػت پشٍطُ یک هَفمیت دس ًـذًی رذا تخؾ ، سیؼک هذیشیت

 سیؼک تٌذی ستثِ. کٌذ هی کوک پشٍطُ آیٌذُ دس ٍالؼی هؼائل ٍ هـکالت تِ ّا آى تثذیل اص رلَگیشی رْت الصم الذاهات اًزام ًتیزِ دس ٍ

 تِ  ؿاخلِ چٌذ گیشی تلوین ّای سٍؽ همالِ ایي دس. پزیشد هی اًزام کوی یا ٍ کیفی ّای سٍیکشد رولِ اص هختلفی ّای سٍیکش تا هؼوَال

 گیشی تلوین  ّای سٍؽ اًتخاب. اػت ؿذُ گشفتِ کاس تِ پشٍطُ دس ؿذُ ؿٌاػایی ّای سیؼک تٌذی اٍلَیت هٌظَس تِ کوی سٍیکشد  ػٌَاى

 دس. تَد ًخَاّذ اًتظاس اص دٍس اؿتثاُ ًتایذ حلَل كَست ایي غیش دس اػت، هؼالِ ّای ٍیظگی ٍ ؿشایط تش کاهل اؿشاف هؼتلضم هؼیاسُ، چٌذ

 کاستشد ٍ ؿذُ هؼشفی  فاصی حالت دس پشٍطُ ّای سیؼک تٌذی ستثِ تشای ؿاخلِ چٌذ گیشی تلوین سٍؽ هؼالِ، ؿشایط تشسػی اص پغ اًتْا

 هَسد 2لطؼِ -گشهؼیشی طشح پشٍطُ هَسدی هطالؼِ ػٌَاى تِ  فاصی تاپؼیغ سٍؽ اص اػتفادُ تا آب اًتمال خطَط كٌؼت دس سٍیکشد ایي

  .اػت گشفتِ لشاس تشسػی

 

 فاسی رٍش ریسک، بٌدی رتبِ فاسی، هٌطق ریسک، هدیزیت :کلیدی کلوات
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 هقدهِ -1
ّای هختلفی تا هؼائل تلوین گیشی سٍ تِ سٍ ّؼتٌذ. تطَس کلی ّش صهاى تا فؼالیت ّایی اص  حَصُدس  ی ٍ ػوشاًیكٌؼت ّای هذیشاى تخؾ

، یک هؼالِ تلوین گیشی دس حال ؿکل گشفتي اػت. هذیشیت پشٍطُ کِ ؿَدٌذی ٍ اٍلَیت تٌذی سٍتِ سٍ لثیل ؿٌاػایی، اسصیاتی، دػتِ ت

تْیِ ٍ تذٍیي تشًاهِ هٌاػة تشای ّذایت پشٍطُ، هَظف تِ ؿٌایی، اسصیاتی، تاؿذ، تشای  رذایی ًاپزیش آى هذیشیت سیؼک هی یکی اص ارضای

اًَاع ّذف اص اسصیاتی سیؼک، ؿٌاػایی ٍ اًذاصُ گیشی  .تاؿذ هیتٌذی اًَاع سیؼک ّای احتوالی دس ّش پشٍطُ  اٍلَیتدػتِ تٌذی ٍ دس ًْایت 

تاؿذ. ستثِ تٌذی  سًٍذ پشٍطُ هیآى ّا تش اص  ّش یک  گزاسی هیضاى احشٍ  احتوال ٍلَعسیؼک ّا تش اػاع ؿاخق ّای هختلف اص لثیل 

هیضاى اّویت ٍ اسرحیت ّش یک اص سیؼک ّا هـخق ؿذُ ٍ تش  اص اػالم ًتایذ اٍلَیت تٌذی،سیؼک اص ایي ًظش حائض اّویت اػت کِ پغ 

 تشًاهِ سیضی ًوایذ.دس صهاى ٍلَع، ؾ هٌاػة تِ هٌظَس اسائِ ٍاکٌ ،ایي اػاع تلوین گیشًذُ هی تَاًذ تشای هَارِْ تا ّش یک اص سیؼک ّا

ستثِ تٌذی سیؼک ّای پشٍطُ هی تَاًذ اص طشق هختلفی كَست پزیشد، یکی اص ػادُ تشیي ٍ هتذاٍل تشیي ًَع ستثِ تٌذی، هشتة کشدى تش 

دس ایي همالِ اص گشدد. یکِ تِ ایي سٍؽ دس ٍالغ سٍؽ ػٌتی، اتالق هتاؿذ.  هی "احشگزاسی"ٍ  "احتوال ٍلَع"ش اػاع حاكل ضشب همادی

  تشای ستثِ تٌذی تا سٍیکشد کوی اػتفادُ ؿذُ اػت. فاصی سٍؽ تلوین گیشی چٌذ ؿاخلِ

دس ًظش گشفتي ؿشایط هؼالِ تشای اًتخاب سٍؽ هٌاػة تؼیاس ضشٍسی هی تاؿذ چشا کِ ّش یک اص سٍؽ ّای تلوین گیشی چٌذ ؿاخلِ 

تَاى آى ّا سا دس ّش هؼالِ ای تِ کاس گشفت. اص ایي سٍ هؼیاس ّایی ّوچَى کوی یا  ًویداسای ٍیظگی ّا ٍ یا هحذٍدیت ّایی ّؼتٌذ کِ 

. ػوذتا سٍؽ ّای ]8[، ًیاص تِ داًؼتي ًظشات تلوین گیشًذُ ٍ .... اؿاسُ کشد ؿاخق، هخثت یا هٌفی تَدى احش ّش ؿاخق ّاکیفی تَدى 

ؿاى، هی تَاًٌذ ضاهي دلت ٍ افضایؾ دسرِ اػتثاس تلوین اتخار ؿذُ تاؿٌذ  لتحلیتلوین گیشی تا تَرِ تِ سًٍذ هحاػثاتی لاًًَوٌذ ٍ لاتل 

 دسػتی تلوین خَد اطویٌاى حاكل ًوایذ.ٍ  تلوین گیشًذُ هی تَاًذ تا اػتٌاد تِ ایي سٍؽ ّا اص 

 

 شٌاسایی، ارسیابی ٍ رتبِ بٌدی ریسک-2

یا هخثت تش اّذاف پشٍطُ  كَست پیاهذّای هٌفیِ دس كَست ٍلَع، ت ّای هوکي الَلَػی ّؼتٌذ کِ ٍضؼیت  سٍیذادّا یا ،پشٍطُسیؼک ّا دس 

ّا، داسای ػلل هـخق ٍ ًتایذ ٍ پیاهذّای لاتل تـخیق ّؼتٌذ. پیاهذّای ایي سٍیذادّا  تاؿذ. ّش یک اص ایي سٍیذادّا یا ٍضؼیت هؤحش هی

ٍ تؼییي هیضاى پیاهذّای هخثت ٍ هٌفی آى تش اّذاف  هؤحش هی تاؿذ. تٌاتشایي ؿٌاػایی سیؼک کیفیت پزٍصٍُ  ّشیٌِ، سهاىهؼتمیواً دس 

 . پشٍطُ اص اّویت خاكی تشخَسداس اػت

 رْت آًْا اص تَاى هی کِ اػت هؼیاسّایی کاسگیشیِ ت ٍ ؿٌاػایی ٍ ؿذُ اتخار ًْایی تلویوات هؼتٌذػاصی ٌذآیفش اص ػثاست سیؼک هذیشیت

کِ  ّای هذیشیت سیؼک اػت اٍلیي فاص اص هزوَػِ فؼالیت 8فشآیٌذ اسصیاتی سیؼک. ]2[ًوَد اػتفادُ لثَل لاتل ػطحی تا سیؼک سػاًذى

هشاحل ؿٌاػایی سیؼک، تحلیل ٍ تشسػی اتؼاد سیؼک، ٍاکٌؾ لاتل لثَل دس تشاتش سیؼک، ًظاست ٍ کٌتشل تش سیؼک ٍ دس ًْایت تشًاهِ سیضی 

 ؿَد: ت صیش اًزام هیاسصیاتی سیؼک تشای پاػخ تِ ػَاال. (8تشای سیؼک سا ؿاهل هی ؿَد)ؿکل

 

 آػیة دس پی خَاّذ داؿت؟ ِ هیضاىاگش یک سیؼک خاف اتفاق تیافتذ چ -

 احتوال ٍلَع ّش سیؼک چمذس اػت؟  -

تَاًایی هَارِ تا ّش سیؼک اص ػَی ػاصهاى چمذس خَاّذ تَد ٍ یا تِ ػثاستی تلوین گیشًذُ چِ تذاتیشی تشای هَارِْ تا ّش یک اص  -

 سیؼک ّا دس ًظش داسد؟

                                                           
1
 Risk Assessment 
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 سیؼک ّش تا سٍیی سٍتِ یا ٍ پیـگیشی ِ هٌظَست هٌاػة حل ساُ اًتخاب تشای كحیح گیشی تلوین تِ کوک سیؼک، اسصیاتی فایذُ هْوتشیي

( اػت اكلی تْذیذّای دفغ ّواًا کِ) ّا حل ساُ اًتخاب دس كحیح گیشی رْت تِ سیؼک اسصیاتی ًتایذ. اػت - ایوٌی تُؼذ اص خلَكا -

دس ایي تؼشیف، هذیشیت سیؼک پشٍطُ ػثاست اػت  .ؿَد اػتفادُ ػاصهاى ّای هـی خط اكالح ٍ تَلیذ دس تَاًذ هی ّوچٌیي کٌذ، هی کوک

کلیِ فشآیٌذ ّای هشتثط تا ؿٌاػایی، تحلیل ٍ پاػخگَیی تِ ّشگًَِ ػذم اطویٌاى کِ ؿاهل حذاکخش ػاصی ًتایذ سخذادّای هطلَب ٍ "اص 

 لفی اص هذیشیت سیؼک تیاى ؿذُ اػت.ف هختی.دس ػایش هٌاتغ تؼاس]9["ی تاؿذًتایذ ٍلایغ ًاهطلَب ه تِ حذالل سػاًذى

خطشات ٍ تشسػی پیاهذّای تالمَُ ًاؿی اص حَادث احتوالی تش سٍی  کیفی ٍ کوّی یک سٍؽ هٌطمی تشای تؼییي اًذاصُ "اسصیاتی سیؼک"

اسصؿی  ّای تا ّای کٌتشلی هَرَد هـخق ؿذُ ٍ دادُ سٍؽافشاد، هَاد، تزْیضات ٍ هحیط اػت. دس حمیمت اص ایي طشیك هیضاى کاسآهذی 

 .ؿَد ّای کٌتشلی ٍ تشًاهِ سیضی تشای ٍاکٌؾ تِ آًْا فشاّن هی ػاصی ػیؼتنیٌِ ، خطشات، تْسیؼک گیشی دس صهیٌِ کاّؾ تشای تلوین

 .]4[تاؿذ سیؼک کوّی ًیاصهٌذ هحاػثِ دٍ هَلفِ سیؼک یؼٌی ؿذت پیاهذِ سخذاد ٍ احتوالِ سٍی دادى آى سخذاد هی اسصیاتی

ؿٌاػایی تْذیذ ّا ٍ فشكت ّایی اػت کِ هی تَاًذ دس . اٍلیي لذم دس اسصیاتی سیؼک، اػت هختلفی هشاحل ؿاهل سیؼک اسصیاتی فشایٌذ

تاؿٌذ. پغ اص آًکِ اكلی تشیي سیؼک ّای پشٍطُ ؿٌاػایی ؿذًذ، دس لذم دٍم هیضاى احتوال ٍلَع ٍ ًتایذ هَسد ًظش اص پشٍطُ تاحیش گزاس 

یکی اص ػَاهل ػوذُ دس تؼییي ستثِ  "احتوال ٍلَع ّش سیؼک"ًتایذ احتوالی حاكل اص ٍلَع ّشیک هَسد تشسػی دلیك لشاس خَاّذ گشفت. 

تا یکذیگش هَسد همایؼِ لشاس خَاٌّذ گشفت. ایي همایؼِ تِ تْیِ ٍ  ّا ، سیؼکتٌذی خَاّذ تَد چشا کِ تؼذ اص هـخق ؿذى احتوال ٍلَع

 تذٍیي تلوین گیشی دستاسُ اتخار ساُ حل هٌاػة تشای ٍاکٌؾ هٌاػة دس هماتل ّش سیؼک هٌزش خَاّذ ؿذ.

اسصیاتی لشاس هیذٌّذ، دسحالیکِ ، هَسد "هیضاى احش گزاسی"ٍ "احتوال ٍلَع سیؼک"اکخش هٌاتغ هَرَد، سیؼک سا كشفا تا داؿتي دٍ هؼیاس 

سا  "ػشػت هماتلِ تا سیؼک"ٍ یا  ]6[ "تَاًایی دس ٍاکٌؾ تِ سیؼک"ٍ  ]5[ "ػذم اطویٌاى تخویي"تشخی هٌاتغ هؼیاس ّای دیگشی اص رولِ 

 ًیض هؼشفی هی ًوایٌذ.

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
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 کاربزد تصوین گیزی چٌد شاخصِ در هدیزیت ریسک-1-2

 ؿَد.تلوین گیشی تِ ؿکل صیش فشهَلِ هیتلوین گیشی چٌذ ؿاخلِ دس اتتذا تَػط هاتشیؼی تحت ػٌَاى هاتشیغ 

 

 

 

 

 

 

 هاتزیس تصوین گیزی -2شکل 

تاؿذ. تِ ام هی iام تشای گضیٌِ  jًـاى دٌّذُ هیضاى اسصؽ هؼیاس  rijام ٍ  jًـاى دٌّذُ هؼیاس  Xjام،  iًـاى دٌّذُ گضیٌِ   Ai تِ طَسیکِ

ّؼتٌذ ٍ دس رایگاُ  تَاًایی ػاصهاى تِ ٍاکٌؾٍ  ػذم اطویٌاى اص تخویي، ٍلَعاحتوال ، تاحیشػٌَاى هخال دس ایي هؼالِ هؼیاس ّا ؿاهل 

 گضیٌِ اًَاع سیؼک ّای هؼالِ سا لشاس هی دّین. 

 :تِ طَس کلی تشای حل هؼائل تلوین گیشی دٍ سٍیکشد دًثال هی ؿَد

 ّای غیش رثشاًی هذلاػتفادُ اص  -

 ّای رثشاًی هذلاػتفادُ اص  -

 
 دیگش رثشاى گفتِ هی ؿَد کِ تثادل تیي هؼیاس ّا ٍرَد ًذاسد، تِ ػثاستی ضؼف یک هؼیاس تَػط لَت هؼیاسهذل غیش رثشاًی تِ هذلی 

ًوی ؿَد. اص ایي سٍؽ ػوَها تشای حزف گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد. تِ ایي كَست کِ اگش گضیٌِ ای، تٌْا یکی اص هؼیاس ّای تلوین گیشًذُ سا  

ّا، حزف خَاّذ ؿذ. دس هماتل هذل ّای رثشاًی لشاس داسًذ کِ دس آى ّا هثادلِ تیي هؼیاس ّا هزاص  ًذاؿتِ تاؿذ، تذٍى تَرِ تِ ػایش هؼیاس

 تَدُ ٍ ضؼف یک هؼیاس تَػط هضایای دیگش هؼیاس ّا رثشاى خَاّذ ؿذ. 

ذی سیؼک ًیضهی تَاًذ خَد تٌاتشایي هؼالِ ستثِ تٌ ،تِ هٌظَس ستثِ تٌذی سیؼک ّا تایذ هؼیاس ّا ٍ ؿاخلِ ّای هختلفی سا هذ ًظش لشاس داد

یک هؼالِ تلوین گیشی چٌذ ؿاخلِ تاؿذ. دس ّش هؼالِ تلوین گیشی دس ٍالغ گضیٌِ ّا تش اػاع هؼیاس ّای هَرَد دس هؼالِ هَسد تشسػی 

 ، تَرِ تِ گشدد. اٍلیي لذم دس تؼییي رایگاُ هؼالِ حال حاضش ٍ اسصیاتی لشاس گشفتِ ٍ تا تَرِ تِ سٍؽ حل اتخار ؿذُ ، ستثِ تٌذی هی

 تاؿذ.تِ تٌذی ّای هؼائل تلوین گیشی هیلشاس گیشی هؼالِ دس دػ

ٍاضح اػت کِ هؼالِ ستثِ تٌذی سیؼک ّا دس دػتِ هذل ّای غیش رثشاًی لشاس ًخَاّذ گشفت، چشا کِ طثك هطالة گفتِ ؿذُ، دس ایي  

تش یکذیگش احشی ًذاسد، دس حالیکِ دس هؼالِ ستثِ تٌذی  سٍؽ ّا ّیچ گًَِ هثادلِ ای تیي هؼیاس ّا ٍرَد ًذاسد ٍ لَت ٍ ضؼف هؼیاس ّا

سیؼک ، هؼیاس ّای هختلف تش یکذیگش احش داسًذ. تِ ػٌَاى هخالی سیؼکی کِ داسای احتوال ٍلَع تاالیی اػت، هوکي اػت تاحیش خیلی صیادی 

تاال ،داسای اّویت خیلی صیادی اػت. تٌاتشایي دس  تَاى گفت یک سیؼک كشفا تِ ػلت احتوال ٍلَعتش سًٍذ پشٍطُ ًذاؿتِ تاؿذ، تٌاتشایي ًوی

اًتخاب دس اداهِ پغ اص هؼشفی اًَاع سٍؽ ّای رثشاًی، تِ دالیل هشتَط تِ  تَاى تْشُ گشفت.حل ایي هؼالِ تٌْا اص سٍؽ ّای رثشاًی هی

ًتایذ اػتفادُ اص ایي سٍؽ دس ستثِ تٌذی خش ایي همالِ تحج ٍ آلؼوت  .پشداختِ خَاّذ ؿذ.تشای اػتفادُ دس هؼالِ  سٍؽ تاپؼیغ فاصی

الصم تِ رکش اػت کِ هثاًی سیاضی اسائِ ؿذُ دس ایي همالِ اص هشارغ هختلفی  سیؼک ّای خطَط لَلِ ّای اًتمال آب اسائِ ؿذُ اػت.

 تِ آى اسراع دادُ ؿذُ اػت. غدس اًتْا دس تخؾ هشر ،ّؼتٌذ کِ تشای رلَگیشی اص تکشاس دس هتي

X1     X 2         .     .    .  Xn هؼیاس 

 گضیٌِ
r11    r12        .    .     .    r1n 

r21    r22        .    .     .    r2n 

 

 

 

rm1    rm2       .    .     .    rmn 

A1 

A2 

. 

. 

. 

An 
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 هزاتبیتحلیل سلسلِ -2

2یکی اص سٍؽ ّای تلوین گیشی چٌذ هؼیاسُ کِ تِ تلوین گیشًذُ دیذ خَتی اص هؼالِ هی دّذ، سٍؽ 
AHP .ایي سٍؽ کِ تش اػاع   اػت

دس ایي . ] 7[هطشح گشدیذ 8971تحلیل هغض اًؼاى تشای هؼائل پیچیذُ ٍ فاصی طشاحی ؿذُ اػت، تشای اٍلیي تاس تَػط ػاػتی دس دِّ 

ؿَد ٍ دس ّش لؼوت اّویت ّش ؿاخق دس استثاط تا ّذف ٍ  سٍؽ یک هؼالِ پیچیذُ تِ چٌذیي لؼوت کَچکتش ٍ ػادُ تش تمؼین هی

طشاحی ؿذُ  "گضیٌِ"ٍ  "هؼیاس"، "ّذف"ایي سٍؽ تش اػاع سدُ تٌذی ؿَد.  ّوچٌیي اّویت ّشگضیٌِ دس استثاط تا ّش ؿاخق ػٌزیذُ هی

 تَاى تشػین کشد.تِ ؿکل صیش هی AHPلِ ستثِ تٌذی سیؼک سا تِ كَست ؿواتیک دس لالة سٍؽ اػت. سدُ ّای هختلف هؼا

 

 AHPساختار دّی هسالِ رتبِ بٌدی ریسک بز اساس رٍش  -3شکل

هیاًی تاؿذ، دس ػطَح  دس ایي را ستثِ تٌذی سیؼک ّا هی گیشد کِ ّذف اكلی هؼالِ لشاس هی AHP دس اٍلیي ػطح اص ػطَح دس سٍؽ

ذ. دس ایي هؼالِ هؼیاس ّای هؼشفی ؿذُ احتوال ٍلَع، تاحیش، ػذم اطویٌاى اص تخویي ًكَست ٍرَد( لشاس هی گیشهؼیاس ّا ٍ صیش هؼیاس ّا )دس

ذ کِ دس ایي را لیؼتی اص سیؼک ّای هَرَد دس هؼالِ تْیِ ٍ ًگیش ٍ تَاًایی دس ٍاکٌؾ هی تاؿذ ٍ دس ػطح آخش گضیٌِ ّای هؼالِ لشاس هی

 یي ػطح تؼثیِ هی ؿَد.دس آخش

تا سٍیکشد ّای  MADMتَاى اص الگَ ّای هٌطك فاصی اػتفادُ ًوَد. تِ ٍیظُ سٍؽ ّای  تشای اًزام پشٍطُ ّای تلوین گیشی چٌذ هؼیاسُ هی

ایي  کِ تَاى تِ سٍؽ تاپؼیغ فاص ی اؿاسُ ًوَد فاصی، تشای حل ایي دػتِ اص هؼائل، تؼیاس لاتل تاهل ّؼتٌذ. اص رولِ ایي سٍؽ ّا هی

دس ػال  4هَسد تشسػی لشاس گشفتِ کِ الثتِ اكلی تشیي تَػؼِ تَػط چي  8988دس ػال  9سٍؽ تَػط داًـوٌذاى صیادی اص رولِ دلگادٍ

اًزام ؿذُ اػت. تش ایي اػاع هی تَاى اص دادُ ّایی کِ داسای دلت کوتشی هی تاؿٌذ ًیض، رْت تلوین گیشی تا سٍؽ تاپؼیغ  2111

 دلت کٌیذ کِ هٌطك فاصی تک تکٌیک تلوین گیشی چٌذ هؼیاس ًیؼت تلکِ یک سٍیکشد هؼادل تشای کوی کشدى همادیش اػت.اػتفادُ ًوَد. 

ٍ تا تَرِ تِ ؿشایط هؼالِ ٍ ًیض ػادگی سٍؽ تاپؼیغ، اص  ؿَد دس لؼوت تؼذی یک هخال ٍالؼی اص خطَط لَلِ ّای اًتمال آب هؼشفی هی

 .هی ؿَدؼالِ اػتفادُ ایي سٍؽ دس حالت فاص تشای حل ایي ه

 هطالعِ هَردی -3

هخالی کِ دس ایي لؼوت اسائِ ؿذُ، هخالی ٍالؼی اص پشٍطُ خطَط اًتمال آب هی تاؿذ کِ دس هشص غشتی کـَس دس حال ارشاػت. ػٌَاى ایي 

آتی کـَس هطشح  – کِ تِ ػٌَاى یکی اص تضسگ تشیي طشح ّای هٌطمِ ػوشاًی "پشٍطُ اًتمال آب طشح گشهؼیشی"پشٍطُ ػثاست اػت اص 

 گشدد. هی

                                                           
2
 Analytic Hierarchy Process 

3
 Delgado 

4
 Chen 
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ّذف اص ارشای ایي پشٍطُ آتشػاًی تِ اػتاى ّای ایالم ٍ کشهاًـاُ اص هحل سٍدخاًِ ػیشٍاى ٍ ّوچٌیي روغ آٍسی آب ّای هشصی کـَس 

خطَط کیلَهتش اص ؿْشػتاى ػشپل رّاب تا ایالم اػت کِ دس ایي همالِ تِ تشسػی سیؼک ّای لؼوتی اص  465اػت. ایي پشٍطُ تِ طَل 

 اًتمال آب ایي طشح ػظین پشداختِ ؿذُ اػت ٍ هشاحل ارشای آى تِ كَست تفلیلی ؿاهل :

 هتش 45هیلیَى هتش هکؼة دس ػشم  9هؼیش ػاصی تِ حزن  -

 تاهیي ٍ ػاخت ٍسق ٍ لَلِ هَسد ًیاص پشٍطُ  -

هیلی هتش ٍ یک خط تِ 2411کیلَهتش کِ دٍ خط آى لَلِ گزاسی تِ لطش  45ارشای ػِ خط لَلِ دس هزاٍس یکذیگش تِ طَل  -

 كَست تلؼکَپی ارشا هیگشدد.

 ػثَس اص تماطغ ّا  -

 ارشای ػولیات ػیفَى دس چٌذیي ًمطِ اص پشٍطُ دس تماطغ تا سٍدخاًِ ّا -

 اػتمشاس ؿیشآالت دس طَل خط  -

 ارشای ػولیات حفاظت کاتذیک -

ُ اص رولِ اّذاف هالی، کیفیتی ٍ صهاًی پشٍطُ سا تحت تاحیش ّش پشٍطُ اص رولِ پشٍطُ یاد ؿذُ، ّوَاسُ داسای سیؼک ّایی اػت کِ اّذاف پشٍط

دّذ. ّذف اص هؼشفی پشٍطُ فَق، تِ ػٌَاى یک پشٍطُ ٍالؼی ٍ ػولی، اسصیاتی، دػتِ تٌذی ٍ دس ًْایت اٍلَیت تٌذی سیؼک ّای پشٍطُ لشاس هی

 تِ ػٌَاى فشكت ّا ٍ تْذیذ ّا هی تاؿذ.

 تقسین بٌدی دُ ریسک اصلی پزٍصُ -1جدٍل 
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 ًتایج ارسیابی ریسک ّا -2جدٍل

 

 

 ]8[طیف اعداد فاسی هثلثی -3جدٍل

 

 

 : هاتزیس کوّی شدُ فاسی هسالِ رتبِ بٌدی ریسک ّا4جدٍل

 

اسائِ گشدیذُ اػت ٍ ػپغ تَػط  5تَػط یَى 8981ّای رثشاًی اػت کِ تشای اٍلیي تاس دس ػال  یکی اص پش کاستشدتشیي هذل سٍؽ تاپؼیغ

تِ دٍ  7ًکتِ هتوایضی کِ ایي سٍؽ ًؼثت تِ ػایش سٍؽ ّا داسد ایزاد رَاب ّای ایذُ آل  تَػؼِ دادُ ؿذُ اػت. 8988دس ػال  6ٍاًگ

                                                           
5
  Yoon 

6
  Hwang 

7
  Ideal Solution 
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اػت. ٍ هٌطك ایي سٍؽ تشای ستثِ تٌذی ًْایی، همایؼِ تا ایذُ آل هخثت ٍ هٌفی اػت. گضیٌِ ّایی  9ٍ ایذُ آل هٌفی 8كَست ایذُ آل هخثت

 طِ ایذُ آل هخثت ٍ فاكلِ تیـتشی اص ایذُ آل هٌفی داؿتِ تاؿٌذ داسای اسرحیت تاالتشی ّؼتٌذ.کِ فاكلِ کوتشی اص ًم

 

اص آًزایی کِ ّش یک اص هؼیاس ّای اػتفادُ ؿذُ دس هاتشیغ تلوین گیشی، داسای ٍاحذ خاكی ّؼتٌذ، دس اٍلیي گام اص ّش  -گام اٍل

 ـَد.( الذاه6اع ػاصی هاتشیغ تلوین گیشی )هاتشیغ رذٍل ؿواسُ یک اص سٍؽ ّای تلوین گیشی چٌذ هؼیاسُ، تایذ تِ تی همی

تش هؼیاس ّا تایکذیگش  . تی همیاع ػاصی یا اكطالحا ًشهالؼاصی، تا ّذف اص هیاى تشداؿتي ٍاحذ ّای هؼیاسّا تِ هٌظَس همایؼِ ساحت

 دٍ ؿاخق احتوال ٍ اطویٌاى اًزام هی ؿَد:اػت. تا تَرِ تِ ایٌکِ تواهی اػذاد فاصی تیي كفش ٍ یک ّؼتٌذ، ًشهالؼاصی تٌْا سٍی 

 

 هاتزیس تصوین گیزی -5جدٍل

 

تِ ایي كَست کِ ّش یک اص دسایِ ّای هاتشیغ فَق سا دس فشهَل صیش  ؿذُ اػت تِ هٌظَس تی همیاع ػاصی هاتشیغ اص فشهَل صیش اػتفادُ 

 راگزاسی کشدُ ٍ ًتایذ تِ دػت آهذُ دس هاتشیغ صیش تحت ػٌَاى هاتشیغ تی همیاع حثت ؿذُ اًذ:

 

rij = 
   

√∑      
2 

  1

                                                                              1    

 

 

                                                           
8
  Positive Ideal Solution 

9
  Negative Ideal Solution 



 www.cpjournals.com                                                                                                       ًشزیِ عوزاى ٍ پزٍصُ                                          

 

 8998 ؿْشیَس  ،4ؿواسُ   ، اٍلػال 

 
48 

 

 

 هاتزیس بی هقیاس شدُ -6جدٍل

 
 

دٍهیي گام دس ّش یک اص سٍؽ ّای تلوین گیشی چٌذ هؼیاسُ ، داؿتي تشداس ٍصى ٍ یا هحاػثِ ٍصى ؿاخق ّاػت. دس ایي  -گام دٍم

را فشم تش ایي اػت کِ هتخللیي ٍ خثشگاى، یک تشداس ٍصى تِ كَست صیش تشای ایي هؼالِ دس ًظش گشفتِ تاؿٌذ، کِ تا تَرِ تِ کیفی 

 ، تِ حالت فاصی تثذیل ؿًَذ:5ض تا اػتفادُ اص طیف رذٍل تَدى اٍصاى، الصم اػت تشداس ٍصى ًی

    W = [ صیاد , ًؼثتا صیاد , تؼیاس صیاد , ًؼثتا کن ] 

   :تثذیل تشداس ٍصى تِ حالت فاصی

               ( [1.1,1.3,1.5( , )1.9,1,1( , )1.1,1.3,1.5( , )1,1.1,1.3])    W = 

آٍسین. تَرِ  دس گام تؼذ هاتشیغ تی همیاع ؿذُ ٍصیي سا اص طشیك ضشب تشداس ٍصى دس هاتشیغ تی همیاع ؿذُ، تذػت هی -گام سَم

تَاى  سا هیاص هاتشیغ تی همیاع   x11تَاى تِ ؿکل اػذاد فاصی هخلخی ًوایؾ داد. تِ ػٌَاى هخال دسایِ  کٌیذ کِ اػذاد لطؼی سا ًیض هی

 َؿت دس ایي كَست اٍلیي دسایِ هاتشیغ تی همیاع ٍصیي، تشاتش خَاّذ تَد تا:( 1.18،1.18،1.18ً)تِ كَست 

(1.18,1.18,1.18) (1.8,1.9,1.5) = (1.118,1.119,1.115)  

 آیذ: تِ دػت هی 4ؿواسُ ؿکل  ؿشح  )هاتشیغ تی همیاع ٍصیي( تِ Vٍ تِ ّویي تشتیة ػایش دسایِ ّای هاتشیغ  
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 )هاتزیس بی هقیاس ٍسیي( Vدرایِ ّای هاتزیس  -4شکل شوارُ 

 :آیذ ٍ تا اػتفادُ اص سٍاتط صیش تذػت هی Vدس ایي هشحلِ همادیش ایذُ آل هخثت ٍ هٌفی سا تا تَرِ تِ هاتشیغ  -گام چْارم

A
+
 = {(maxi Vij│j€J), (mini Vij│j€J)│i=1,2,…,m}                                              (2)                                                          

A
-
 = {(mini Vij│j€J), (maxi Vij│j€J)│i=8,2,…,m}                                             (9) 

A
+
 = [(1.199,1.887,1.895) , (1.69,1.9,8) , (1.148,1.829,1.215) , (1,1.8,1.9)] 

A
-
 = [(1.118,1.119,1.115) , (1,1,1.8) , (1.187,1.158,1.185) , (1, 1.18, 1.19)] 

 :ؿَدالصم اػت دس ایي هشحلِ فاكلِ ّش آلتشًاتیَ اص ایذُ آل ّای هخثت ٍ هٌفی سا  تا اػتفادُ اص سٍاتط صیش هحاػثِ  -گام پٌجن

   
   ∑      

 
  8    

                                    8 2                                          4   

   
   ∑      

 
  8    

                                    8 2                                           5   

  

 آیذ: اص طشیك ساتطِ صیش تِ دػت هی (a2,b2,c2( و )a1,b1,c1)اگش اػذا فاصی تِ كَست هخلخی تاؿٌذ، فاكلِ دٍ ػذد هخلخی 

 

d(m1,m2) = √(
1

3
)    1   2 

2    1   2 
2    1   2 

2                               (6) 
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 تٌا تش سٍاتط تاال، هحاػثات صیش گام تِ گام اًزام ؿذُ اػت:  

 هحاػثِ هیضاى فاكلِ اص ایذُ آل هخثت -7رذٍل

 
 

 ٌفیآل ههحاػثِ هیضاى فاكلِ اص ایذُ -8رذٍل

 
 

آخشیي هشحلِ اص سٍؽ ستثِ تٌذی تاپؼیغ، هحاػثِ ًضدیکی ًؼثی تِ ایذُ آل  اػت کِ تش اػاع ًتایذ آى ستثِ تٌذی ًْایی  -گام ششن

 گیشد کِ ساتطِ صیش تشای ایي گام تؼشیف ؿذُ اػت: كَست هی

Ci = 
  

 

  
    

                                                                      (7) 
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 هحاػثِ ؿذُ دس رذٍل صیش ًـاى دادُ ؿذُ اػت: Ciهمادیش 

 هحاسبِ هیشاى ًشدیکی بِ ایدُ آل  -9جدٍل

 
 تٌا تشایي ستثِ سیؼک ّا تِ تشتیة كؼَدی تِ ؿکل صیش خَاّذ تَد:

 

 ًْایی ریسک ّای پزٍصُرتبِ بٌدی  -5شکل شوارُ 

 ًتیجِ گیزی-4

تاؿذ.  هذیشیت سیؼک یکی اص فاص ّای هذیشیت پشٍطُ تَدُ ٍ اسصیاتی سیؼک ّا ًیض یکی اص الذاهات اكلی فشآیٌذ هذیشیت سیؼک هی

کاس ّای هماتلِ تا آًْا  اسصیاتی سیؼک تِ هؼٌی اًذاصُ گیشی سیؼک ّا تش اػاع ؿاخق ّای هؼیي اػت کِ تش ایي اػاع اهکاى اسائِ ساُ

سیؼک فشاّن ؿَد. دس ایي همالِ اهکاى اػتفادُ اص سٍؽ ّای هختلف تلوین گیشی چٌذ ؿاخلِ تِ ػٌَاى  دس هشاحل تؼذی هذیشیت

تلوین گیشی چٌذ ؿاخلِ ّشیک هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت.سٍؽ ّای  "ستثِ تٌذی سیؼک ّای پشٍطُ  "سٍیکشد کوی دس هؼالِ 

تَاى اص توام ایي سٍؽ ّا دس هؼالِ ستثِ تٌذی سیؼک ّا اػتفادُ  ّا ٍ هحذٍدیت ّای خاكی ّؼتٌذ کِ دس ًتیزِ ًوی داسای ٍیظگی
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تِ ػٌَاى هؼیاس ّای ستثِ تٌذی سیؼک ّا اػتفادُ  "تَاًایی "ٍ  "ػذم اطویٌاى"، "تاحیش"، "احتوال"ًوَد. دس ایي همالِ اص چْاس هؼیاس

ستثِ تٌذی ًْایی دس ل اًتخاب ؿذُ اػت. ٍ گی ّای هؼالِ تشای حظؿذُ اػت. دس اًتْا، سٍؽ تاپؼیغ فاصی تا تَرِ یِ ؿشایط ٍی

ش سیؼک ّا یًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. ایي ستثِ تٌذی ًـاى دٌّذُ اّویت ٍ اسرحیت ّش یک اص سیؼک ّا ًؼثت تِ ػا اخیش ساتطِ

 تاؿذ.  هی
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