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  چکیده
 انجام مختلف مراحل طول در هاتيقطعزعدمين و هاسکير وجود، شدهنييتع شيپ از اهداف بهبهينه  یابيدست در پروژه شکست ترين داليلمهم از یکي

 ريسا اثر ديتشد باعث تواندیم سکير کي وقوع که نحوي به .دارند گريکدي با ايدهيچيپ هاياندرکنش ها،پروژه بر اثرگذار هايسکيراست.  پروژه آن

 هاسکير اثر شدت از یدرست یابيارز و ردندا را هاسکير نيب دهيچيپ هاياندرکنش گرفتن نظر در امکان سکير یابيارز متداول هايروش. دشو هاسکير

 نظرات از استفاده با و آنها نيب ندرکنش ا گرفتن نظر در با هاسکير اثر شدت فازي، ـ متليد کپارچهي روش از بااستفاده تحقيق نيا دردهند. دست نمیبه

به منظور  سپس و شدتعيين  ريثأتـ  احتمال اگراميد از استفاده با ريسک برتر 10، شدهريسک شناسايی 58از بين  ابتدا شده است. یابيارز ازکارشناسان یگروه

بندي رتبه دست آخر، گرديد. یابيارز گريکدبر ي هاسکيراين  رگذارييثأت زانيمو  استفاده شد فازيل ـ متيد کيتکن از ،هاتر اين ريسکبندي دقيقرتبه

 با استفاده از، هاريسک ساير ثيرپذيري ازها و تأساير ريسک اري بر، از حاصلضرب چهار فاکتور شامل تأثير بر پروژه، احتمال وقوع ، تأثيرگذريسک برتر10

اليروبی بندر انزلی که  ةپروژ روي براين روش  ،پيشنهاديهاي روش ديمتل فازي براي نشان دادن قابليت شد.هاي ديمتل و منطق فازي انجام ترکيب روش

 شد.پياده  ستمهم ايران ا بنادر بزرگ و يکی از

 .يفاز ديمتل ـ سک،ير یفيک زيآنال سک،ير :یدیکل هایواژه
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 ادبیات پژوهش -1

 تعاریف -1-1
ی مشکالت با و باشندمی ناموفق کار انجام کيفيت و زمان هزينه، هايلفهمؤ حسب بر خود شدهتعيين پيش از اهداف به دستيابی درها پروژه از زيادي تعداد

ي هافاکتور و عوامل از ايوعهممج ،گذاردمی هاهپروژ عملکرده تأثير منفی بر آنچشوند. می مواجه کار، کيفيت کاهش و زمان افزايش هزينه، افزايش قبيل از

ی علم رويکردحقيقت، بر اساس يک  در. شوندمی ناميده پروژه هايکريس که دنباشمیغير آن  و سياسی شرايط مالی، منابع کمبود تورم، مانند گذاراثر

 پيش از اهداف به دستيابی درها پروژه شکست اصلی عوامل از پروژه، يک انجام مختلف مراحل طول در هاقطعيتعدم و هاريسک وجود که گفتن توایم

ن وايدم  و( Niwa, 1989ا )نيو جملهد. از باشمی يکسان عموما آنها کلی مفهوم که اندداده ارايه ريسک از متفاوتی تعاريف، محققين .باشدمیآن،  شدهتعيين

(Wideman, 1992 تعريف )در پروژه مديريت نجمندارد. ا پروژه اهدافتأثير منفی بر دستيابی به  کهدانند می معين رويداد وقوع شانس را پروژه ريسک 

گذارد می پروژه اهداف روي منفی يا مثبت ثيرتأ وقوع، صورت در که غيرقطعی شرايطی يا رويدادمفهوم  به را ريسک ،2008سال  PMBOK استاندارد

ع توزي ،گذاردمی پروژه اهداف بر منفی ثيرأت وباشد می شناسايی قابل آن وقوع که است حالتی /رويدادمعناي  به ريسکر، عبارت ديگ بهکند. می عريفت

ک سيستماتي فرآيند ،پروژه ريسک مديريتکنترل است.  قابل پروژه در درگير افراد از يکی وسيلهه ب وباشد می کردن یکمّ قابل آن پيامدهاي احتمالی

باشد می منفی وقايع نتايج کردن کمينه نيز و مثبت وقايع نتايج کردن بيشينه منظور به پروژه هايريسک کنترل و پاسخگويی تحليل، و تجزيه ،شناسايی

(PMBOk, 2008). ی ارزياب ،ريسک کيفی ارزيابیک، ريس شناسايی، ريسک مديريت ريزيبرنامه مرحله شش شاملاست که  فرايندي ريسک مديريت

تعيين اولويت  فرآيندی يعن ريسک مديريت مراحل ترينمهم از يکیبه عنوان  ريسک کيفی ارزيابیباشد. می ريسک کنترل و دهیپاسخ ،ريسک یکمّ

ی بحران هايريسک تاشود می تعيين ريسک هر از ناشی پيامدهاي ميزان نيز و وقوع احتمال نظرگرفتن بادر هاريسک اثر شدت ،آن طی کهباشد ها میريسک

ه ب توجه باشود. ف میتوصي ضرر /سود پتانسيل و رخداد احتمال ريسک، رويداد لفهمؤ سه با يسکرشوند.  شناسايی، دارند بيشتر توجه مديريت و به نياز که

 ,Alabahar and Crandall, 1990; Rafteryد )شو گيرياندازه آن، ثيرتأ ميزان در وقوع احتمال ضرب اب تواندمی ريسک ذکرشده، هايمشخصه

1994 .) 

 پیشینة پژوهش -1-2
ک سير ساختار جاديا يبرا را تالش نياول ،1983 درسالر وکوپ چاپمنت. اس گرفته صورت هاريسک کيفی رزيابیزمينة ا در مختلفی تحقيقات کنون تا

م ه با را ميتصم درخت و PERT هيشب يهاکيتکن و مختلف يابزارها آنها .کردند یمعرف را سکير یمهندس روشد و دادن انجام آن منابع يیشناسا و پروژه

 رو، نيا از. (Chapman and Cooper, 1983)ارائه دادند  را پروژه يهادوره و هاتيفعال از حاصله يهااحتمال عيتوز و سکير تيکم و ندکرد ادغام

 سکير رخداد احتمال یابيارز يبرا FST از 1996 درسال همکاران وا ربيشد. و يسازمدل پروژه ةدور زمان مدت اي و هاتيفعال عيتوز ريمتغ عنوان به سکير

ز ا استفاده به مربوط که ندداد قرار مدنظر سکير یدهپاسخ ياستراتژ عنوان به را نهيهز سکير ريثأت نهاآ کردند. استفاده یزبان يرهايمتغ از استفاده با

 يهایابيارز متوسط که است نيا FST هاي کليديضعفاز  یکي(. Wirba et al., 1996باشد )می سکير یابيارز يآورجمع روش يبرا يفازهاي وزن

ه ارائ مراتبی سلسله ريسک شکست ساختاري مبنا بر ريسک کيفی ارزيابی از جديدي مدل 1999 سال در همکارانش وه تاکند. ه میمحاسب را منفردهاي وزن

ه ب تحقيق، اين در. ارائه دادند معلولی و علت نمودارهاي در را ريسک پيامدهاي و ريسک هايعلت ،سکير بين روابط(. آنها Tah, et al., 1999ند )کرد

ي فاز مفاهيم و معلولی و علت نمودارهاي از آنها، از ناشی ايمنی و کيفی هايهزمانی و هزين پيامدهاي ،هاريسک پيدايش منابع بين روابط شناسايی منظور

  شده است.  استفاده

ي سازمدل را ساز و ساخت پروژه يک هايريسک مديريت سيستم، IDEF وUML  هايتکنيک از استفاده با همکارانشتاه و ، ديگر يک پژوهش در

 شنهاديپ «پروژه سکير تيريمد» يجا به را« پروژه يهاتيقطععدم تيريمد» از استفاده ،2003 درسالد وار و چاپمن(. Tah and et al., 2000کردند )

 را فرصت مفهوم چون چنين نيست، تيقطععدمکند، حال آنکه عبارت را منتقل می ديتهد اميپبه نحوي  سکير عنوان که داشتند را استدالل نيا آنها. دادند



، شناسايی اسپانيا ساختمانی هايپروژه در را آنها بالقوه هايپاسخ و هاريسک همکارانش و دالکروز. (Ward and Chapman, 2003) دربر دارد نيز

 نمودند را ارائه هاريسک از هرکدام به مربوط بالقوه هايپاسخ مجموعه و برتر ريسک 15 کيفی، هايارزيابی از استفاده با آنهاي کردند. بنداوليت و بنديطبقه

(Pilar, et al., 2006 .)روش از استفاده با یالمللنيب وسازساخت يهاپروژه سکير یابيارز به اقدام یپژوهش درن همکارا و کمنيد ANP  .نيا درکردند 

 سکير سطح يريگاندازه يبرا اعتماد قابل روش عنوان به کند، اداره را مرتبط عوامل نيب متقابل روابط تواندیم که( ANP) ياشبکه ليتحل نديفرا مطالعه،

ة نظري اساس بر ريسک ارزيابی متدولوژي يکو و ويال (. نيتDikmen, et al., 2007د )کردن ارائه یالمللنيب وسازساخت يهاپروژه با ارتباط در

 شدت ميزان ارزيابی مورد در خبرگان قضاوت و تجربه دانش،ي، از متدولوژ ايندر ه کرد. ( ارائAHPی )مراتب سلسله تحليل فرآيند و فازي هايمجموعه

 یعمران يهاپروژه سکير یابيارزبه  مربوط مقاالت یبررس بهيقی، تحق در تارون(. Nieto-Morote and Ruz-Vila, 2010د )شواستفاده می ريسک

داند می هاسکير منفرد يهایابيارز يآورجمع يبرا ثرؤم زميمکان کي ازمندين ،را پروژه در نانهيبواقع سکير سطح کي  آوردن دسته باو پرداخت. 

(Taroon, 2013.) آنها یابيارز و هاسکير يسازمدل در هاشرفتيپ شتريب اما کنند.می ليتحل خود اتيتجرب بر هيتک بامسائل را  هاياحرفه معمول طور به 

هاي طرح .است بوده پروژه اطراف طيمح با هاسکير تعامل و هاسکير نيب متقابل يهایوابستگ مانند ،هایدگيچيپ مختلف يهاجنبه انعکاس جهت در

ها با محيط اطراف پروژه و ها و تعامل ريسکريسکهاي متقابل بين هاي ريسک، وابستگیگیيشنهادي، به اندازه کافی جامع نيستند که به طور همزمان ويژپ

 . ت، در پيشبرد ارزيابی ريسک بسيار مهم اسپذيري پروژهربر بگيرند. در واقع درک آسيبتجربيات تيم مديريت را د

و  مختلف هايريسک ينداخلی ب ارتباطات ،اين تحقيقات در که شودمی هده مشا ،هاي پيشين در زمينة آناليز کيفی ريسکپژوهش بر مروري با 

 طوريه ب دارند. ايپيچيده هاياندرکنش يکديگر با مختلف هايريسک کهحالی است  در اينمدنظر قرار نگرفته است.  يکديگر روي بر هاريسک اندرکنش

 ا گردد. هريسک بنديرتبه در تغيير باعث تواندمی تشديدشونده اثرات اينشود و ا میهريسک ساير اثر تشديد ، باعثککه وقوع يک ريس

ز ا یگروه نظرات از استفاده با و آنها نيب اندرکنش نظرگرفتن در با هاسکير اثر شدت فازي،ـ  متليد کپارچهي روش از استفاده با تحقيق نيا در

بندي درادامه جهت رتبه و شدتعيين  ريثأت ـل احتما اگراميد از استفاده با ريسک برتر 10، شدهريسک شناسايی 58از بين  ابتدا شده است. یابيارز کارشناسان

، از ريسک برتر10بندي رتبه آخر،دست گرديد. یابيارز گريکدي رويبر  هاسکيراين  رگذارييتاث زانيمو  استفاده شد متليد کيتکن از ،هاتر اين ريسکدقيق

يمتل هاي ، با استفاده ازترکيب روشهاريسک ساير ثيرپذيري ازها و تأريسکساير  اري برشامل تأثير بر پروژه، احتمال وقوع، تأثيرگذحاصلضرب چهار فاکتور 

 بزرگ وبنادر  اليروبی بندر انزلی که يکی از ةپروژ روي براين روش  ،ازي پيشنهاديهاي روش ديمتل فبراي نشان دادن قابليت شد.و منطق فازي انجام 

 و ثيرگذاريتأن جديد يعنی ميزا فاکتور تعريف از استفاده با يکديگر، روي بر شدهشناسايی هايريسک ترينممه ثيرتأ ميزانشد و پياده  هم ايران ا ستم

 گرديد. تعيين پيشنهادي روش از استفاده با هاريسک اثر شدت نهايت در و شد ارزيابیها ريسک تاثيرپذيري ميزان

 روش تحقیق -2

 4فازی 3تکنیک دیمتل -2-1
دند. ازتکنيک ديمتل با رويکرد فازي استفاده کر 2007 در سال وو و لی ،نخستين بار استفاده شده است.ديمتل و منطق فازي در اين پژوهش از دو روش 

براي انجام محاسبات تکنيک ديمتل  ،بنابراينشود. دهندگان استفاده میدرعبارات کالمی پاسخابهام موجود  وقطعيت فازي براي مقابله باعدم درواقع رويکرد

ذاري مرسوم ديمتل گاساس مقياس امتياز هاي متنوعی برطيف ها استفاده کرد.نخست بايد از يک طيف زبانی مناسب براي گردآوري داده، صورت فازيه ب

 (. Ahmed and Kayis, 2007استفاده شده است ) (1) شکلکه دراين تحقيق از طيف فازي  شده است پيشنهاد

                                                           
3. DEMATEL: Decision Making Trial and Laboratory 

4. DEMATEL – Fuzzy Approach 



 
 معادل طیف دیمتل( :  اعداد فازی مثلثی 1شکل )

 

 آنها یفاز معادل و یزبان عبارات(: 1) جدول

 
 

 

 

 فازی  –دیمتل تکنیک اجرای الگوریتم -2-1-1
 ماتريس ارتباط مستقيم  : محاسبة1گام 

شود. ديدگاه خبرگان استفاده می براي تجميعروش ميانگين فازي  از شود.تشکيل می �̃�، ماتريس ارتباط مستقيم فازي پس از گردآوري ديدگاه خبرگان

 :به صورت زير محاسبه خواهد شد �̃�𝑖𝑗آنگاه  نمايش داده شود، �̃�𝑖𝑗درايه ماتريس مستقيم فازي با هر و کارشناس وجود داشته باشد  nاگر
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 سازي ماتريس ارتباط مستقيم : نرمال2گام

∑بايد  سازي مقاديربراي نرمال 𝑢𝑖𝑗 هاي ماتريس تقسيم درايه سطر محاسبه شود. با هر�̃� بيشينه مقادير  بر∑ 𝑢𝑖𝑗  ماتريس نرمال فازي𝑁 ه دست ب

 :خواهد آمد

𝑘 = max(∑ 𝑢𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 )                         (2)  

𝑁 =
1

𝑘
∗ �̃�                                         (3)  

 

 1ماتريس ارتباط کامل :  محاسبة3گام 

𝑁 ةرابط از ماتريس ارتباط کامل محاسبةبراي  × (𝐼 − 𝑁𝑙)
به سه ماتريس قطعی  ماتريس نرمال فازي روش ديمتل فازي، در شود.استفاده می  1−

 :شودزير افراز می

                                                           
1. Total relation matrix 

 معادل فازی معادل قطعی متغیرزبانی

 ( 0.3 – 0.1 – 0.0 ) 0 بدون تاثير

 ( 0.5 – 0.3 – 0.1 ) 1 تاثيرکم
 ( 0.7 – 0.5 – 0.3 ) 2 تاثيرمتوسط

 ( 0.9 – 0.7 – 0.5 ) 3 تاثيرزياد
 ( 1.0 – 0.9 – 0.7 ) 4 تاثيرخيلی زياد
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 انجام می شود: عمليات زير و سپس ماتريس همانی تشکيل،

𝑇𝑙 = 𝑁𝑙 × (𝐼 − 𝑁𝑙)
−1                           (5)                                          

𝑇𝑚 = 𝑁𝑚 × (𝐼 − 𝑚)−1                                      (6)  

𝑇𝑢 = 𝑁𝑢 × (𝐼 − 𝑁𝑢)−1                          (7)  

�̃�𝑖𝑗 = (𝑡𝑖𝑗
𝑙 , 𝑡𝑖𝑗

𝑚, 𝑡𝑖𝑗
𝑢 )             (8)       

 

  زدايی:  فازي4گام 

 گيري استفاده شده است.سازي مقادير از روش ميانگينق براي قطعیدراين تحقي

 

 𝐹𝑎𝑣𝑒 = ( 𝐿 , 𝑀 , 𝑈 )                                               (9)                  

𝑋𝑚
1   =   

𝑙 + 𝑚 + 𝑢

3
               (10)              

𝑋𝑚
2   =   

𝑙 + 2𝑚 + 𝑢

4
                            (11)  

𝑋𝑚
3   =   

𝑙 + 4𝑚 + 𝑢

6
                             (12)  

 𝑧 =  max( 𝑋𝑚
1  , 𝑋𝑚

2   , 𝑋𝑚
3  )                  (13)  

 1ماتريس ارتباط داخلی :  محاسبة5گام 

اعتنا يا همان روابط قابل شبکة و نظر کرداز روابط جزئی صرف تواناين روش می با شود.محاسبه  2آستانه روابط داخلی بايد ارزش ماتريس براي محاسبة

براي  شبکه نمايش داده خواهد شد. قشةن در، باشد ترآستانه بزرگ مقدار ماتريس از آنها در روابطی که مقادير تنها(. NRM) کردرا ترسيم  روابط ةشبک نقشة

تر از آستانه مقاديري که کوچک تمام ،مشخص شدن شدت آستانه از بعد شود.ست تا ميانگين مقادير ماتريس محاسبه ا کافی ،روابط آستانة مقدار محاسبة

 .شوندگرفته نمی يعنی آن روابط علی در نظر شوند.می صفر ،باشند

 معلولی : ايجاد نمودارعلت و 6گام 

 :   جنبه با اهميت به ترتيب زير قابل مشاهده است ی چهارعلّ نمودار در  

1) (D :)دهد.ريسک را نشان میميزان تاثيرگذاري هر : سطر هر جمع عناصر 

2) (R ) :دهد.میريسک را نشان ميزان تاثيرپذيري هر : ستون هر جمع عناصر 

                                                           
1. Inner dependence matrix 

2. Thereshold 



3) (D + R)دهد. را نشان میسيستم  در موردنظر ريسکهر  ثرتأ و ثير: ميزان تأ 

4) (D – Rقدرت تأ :) دهد. مینشان  را ريسکهر ثيرگذاري 

 1فازی منطق تئوری -2-2
ز ا وسيعی طيف ،فازي منطق ارائه شد.آمريکا  برکلیدانشگاه  استاد و تبار ايرانی دانشمند ،زادهلطفی عسگري پروفسور توسط 1965 سال در فازيظرية ن

اگر ـ  قوانين و (تي)تابع عضو احتمال عيتوز ،یکالم رهاييمتغ هاي فازي،همجموعشامل  مفهوم ة چهارپاي بر اساسا که شودمی شامل را هاتکنيک و هاتئوري

 نيازمورد اطالعات که موقعيتی دردارند،  تعلق مجموعه آن به(μ) عضويت رجة د با عناصرش که است ايمجموعه، فازيمجموعة بنا شده است.  فازي آنگاه

ت صور به توانندنمی اطالعات باشد،م ابها داراي آن دانش و ودش انجام کيفی فضاي در تحقيق که زمانی اما .شوند می بيان صورت عددي به باشند، کمّی

ی ارزياب که از است جهت همين به و دهند ارائه خود نظر و عقيده بيان براي را دقيق ددک عي توانندنمینيز  مديران پروژه بيشترد. شون بيان دقيق اعداد

ی و مثلث عضويت توابع ،شودمی انجام تقريبی صورت به افراد توسط ارزيابی کالمی که آنجا از کنند.می استفادهخاص  عددي هايارزش جاي به کالمی

د. انهشد آورده مثلثی فازي اعداد قالب در گيريگروه تصميم کالمی عباراتپژوهش،  اين درباشند. یم مناسبها ارزيابی نوع اين ابهام با براي تقابل ايذوزنقه

  د:شومیتعريف  زير به صورت مجموعه اين عضو هر عضويت تابع و شودیم داده نمايش a2,a1(a,3( صورت به فازي مجموعة يک در �̃� مثلثی فازي عدد

 

 

(14) 

 

 

 

 .شودمی داده نشان (3) شکل به صورت عضويت فازي توابع و (2) شکل به صورت مثلثی عضويت تابع

 

 
 مثلثی عضویت تابع(: 2شکل)

 

                                                           
1 Fuzzy Sets Theory 



 
 فازی عضویت توابع (:3کل)ش

 

                           :شودمی انجامروابط زير  به صورت مثلثی فازي اعداد عمليات باشند، مثلثی فازي عدد دو b2,b1(b = b̃,3( و a = ã)a2,a1,3(اگر 

 b3,a2+b2,a1b +1ã + b ̃=(a          (15)+3                                               (مثلثی: فازي عدد دو تفريق و جمع    

 3b×3,a2b×2,a1b × 1ã× b ̃=(a          (16)(                              :                              مثلثی فازي عدد دو ضرب

 K x(a,b,c,)= (ka,kb,kc)          (17)                                                     مثلثی:  عدد در قطعی عدد يک ضرب

 c1,c2 /b1,b 2/a1) =(a2,c2,b2)/(a1,c1,b1(a           (18)/2 (                            :           مثلثی فازي عدد دو تقسيم

 a1 ,1/b1 =(1/c1-)1,c1,b1= (a1-A           (19)/1,1(                           مثلثی: فازي عدد يک معکوس

 

 هاتجزیة و تحلیل داده -3

 فازیـ  دیمتل تکنیک از استفاده با پروژه الیروبی بندرانزلی بر اثرگذار هایریسک تحلیل -3-1
اين پروژه با استفاده از  اثرگذار بر ريسک 58فازي، ابتدا تعداد اليروبی بندر انزلی با استفاده از تکنيک ديمتل  پروژة اثرگذار بر هايريسکتحليل  براي

ی کم در بسيار زياد، زياد، متوسط، کم و خيل هاي زبانی مانندشاخصبا استفاده از هزينه  ها بر زمان وثيرات اين ريسکتأسپس  شد.خبرگان شناسايی نظرات 

که مقياس دقيقی  ميت در فرم نظرسنجی قرار داده شدها يک نمودار اهحوزهيک از  براي هر(6( و )5)(، 4هاي )شکلمطابق  .مشخص شدهر حوزه براي 

 امر اين در بااليیسابقة  يک هر که هاي اليروبی بنادر انجام شدخبرگان پروژه نفر از 10 سنجی بينز واژگان مورد بحث باشد. اين نظربراي بيان افراد ا

 و ثيرتأ ميزاندر ادامه،  شد. گرفته ميانگين افرادکلية  نظرات ازند، سپس شد تبديل مثلثی فازي اعداد به زبانی عباراتهمة  ابتدا هافرم آوريجمع باداشتند. 

 و شد،محاسبه ريسک  شدت اثر هر، ريسک ثير و احتمال هرميزان تأاز حاصلضرب  ،نهايت در و شدارزيابی با استفاده از نظرات خبرگان ريسک  احتمال هر

 و قطعات موقع به مينتأ عدم( 1شدند: )انتخاب به اين شرح فازي ـ روش ديمتل  ها باجهت بررسی اندرکنش بين ريسک ريسک برتر 10 ،به ترتيب ا هميت

 خط شدن غرق يا شدن شکسته( 5، )اليروب بدنه يا موتور در فنی نقص( 4به موقع، ) و کافی بودجه مينتأعدم( 3، )پروژه از ميدانی بازديدعدم( 2، )تجهيزات

 بستر سختی يا سنگی بستر با شدن مواجه( 8، )اليروب نامناسب انتخاب( 7، )اليروب تعميرات خصوص در فنی مسئول نکردن از استفاده( 6، )دريايی لولة

 . اليروبی مکعب متر هر هزينة واقعی برآوردعدم( 10و ) دنشومی اليروبی عمليات انجام مانع که شناورها تردد( 9، )نشدهبينیپيش

 



 
 فازی مثلثی معادل طیف زمان (: اعداد4شکل )

 

 
 فازی مثلثی معادل طیف هزینه (: اعداد5شکل )

 

 
 فازی مثلثی معادل طیف احتمال (: اعداد6شکل )

 

 باشد.می خيلی کمنماد  VL، نماد کم L، نماد متوسط M، نماد زيادH ، نماد خيلی زياد VH(، 2در جدول )

 ریتأث ـ احتمال ازیامت اگرامید( : 2) جدول

ال
تم

اح
 

VH 0.23 0.39 0.69 0.72 0.79 

H 0.19 0.34 0.55 0.61 0.68 

M 0.15 0.28 0.42 0.44 0.46 

L 0.11 0.2 0.22 0.24 0.26 

VL 0.05 0.07 0.09 0.1 0.12 

 VL L M H VH 

 تأثیر

 

 فازی  ـ  سازی تکنیک دیمتلپیاده -3-2
داده  قرار کيفی نمودار يک رئوس در ،شدهشناسايی هايريسکآنگاه  شود.تشکيل می �̃�، ماتريس ارتباط مستقيم فازي خبرگان پس از گردآوري ديدگاه

ه ب انکارشناس وسط، تعناصر از زوجی هايمقايسه سپسگردد. می تعيين کارشناس 6 از متشکل گروهی نظر اساس بر هاريسک بين حاکم روابط وشود می

 نظر اساس بر هاريسک مستقيم روابط از 10*10 ماتريس 6 نتيجه در. گيردر مورد پرسش قرار میعناص بين مستقيم ارتباطات تعيين براي جداگانه صورت

 یروابط علّ شبکةماتريس ارتباط داخلی جهت ترسيم  (15( تا )1هاي )استفاده از فرمولبا  و هاي يکم تا پنجمگامجراي با اسپس . آيدمی دست به انکارشناس

 شود.محاسبه می (3طبق جدول ) هاميان ريسک



 شده ییزدا یفاز کامل ارتباط سیماتر( :  3) جدول

 
 

تر از آستانه که کوچکمقاديري  تمام سپسشود. روابط داخلی محاسبه می آستانه يعنی ميانگين مقادير ماتريس، ارزش جهت ترسيم نقشة روابط شبکة

شبکه  نقشة در، باشد ترآستانه بزرگ مقدار ماتريس از آنها در روابطی که مقادير تنهاشوند و ی در نظرگرفته نمیيعنی آن روابط علّ شوند.صفرمی ،باشند

 شود.می ترسيم (7) ی به صورت شکلبنابراين الگوي روابط علّشود. مینمايش داده 

 

 
 معلولی های بازخوردی علت واستفاده ازحلقه ها با(: مدل کیفی اندرکنش ریسک7شکل)

 

یفاز ـ متلید کیتکن از استفاده با آمده دسته ب جینتا( : 4)جدول  

D-R D+R R D شدهیشناسائ یهاکسیر  

زاتيتجه و قطعات موقع به نيتاممعد 1.11 1.9 3.01 0.79-  

پروژه از یدانيم ديازدبعدم 2.03 0.97 3.00 1.06  

موقع به و یکاف ةبودج نيتاممعد 1.93 1.61 3.54 0.32  

روبيال بدنه اي موتور در یفن نقص 1.12 2.12 3.24 1.00-  

يیايدر ةلول خط شدن غرق اي شدن شکسته 1.19 1.87 3.06 0.68-  

برويال راتيتعم در یفن مسئول از نکردن استفاده 1.56 1.15 2.71 0.41  

روبيال امناسبن انتخاب 1.83 1.45 3.28 0.38  

نشدهینيبشيپ بستر یسخت اي یسنگ بستر با شدن مواجه 1.84 1.02 2.86 0.82  

ودشیم یروبيال اتيعمل انجام از مانع که شناورها تردد 1.39 1.38 2.77 0.01  

یروبيال مکعب متر هر ةنيهز یواقع برآوردمعد 1.47 2.01 3.48 0.54-  

 

شکسته شدن یا غرق شدن خط لوله دریایی

عدم تامین به موقع

قطعات و تجهیزات عدم تامین بودجه کافی

و به موقع

انتخاب نا منا سب

الیروب

تردد شناورها که مانع از انجام

عملیات الیروبی می شود.

عدم برآورد واقعی هزینه هر

متر مکعب الیروبی

عدم بازدید میدانی از

پروژه

مواجه شدن با بستر سنگی یا

استفاده نکردن از مسئول فنیسختی بستر پیش بینی نشده

در تعمیرات الیروب .

نقص فنی در موتور یا

بدنه الیروب



، آمدهدستهتوجه به نتايج ب با( 1). است مشاهده قابل آن در تيهم ا با جنبه چهار که شودمی ليتشک( 4) جدول طبق یمعلول و علت نمودار ،بعد گام در

، پروژه از یدانيم ديبازدعدمدهد که ريسک نشان می باشد،ها میساير ريسک ريسک بر ميزان تاثيرگذاري آن که نشانگر (D) سطر هر جمع عناصر

که ريسک  دهدنشان می باشد،ها میساير ريسک ثيرپذيري آن ريسک ازميزان تأ که نشانگر (Rستون ) جمع عناصر( 2را دارد، )ثيرگذاري بيشترين تأ

 و ثيرتأميزان نشانگر  که (D+R) ستون( 3، )ها برخوردار استثيرپذيري بيشتري نسبت به ساير ريسکميزان تأ از روبيال بدنه اي موتور در یفن نقص

ستون  توجه به با( 4و ) دارد هاريسک ، بيشترين تعامل را با سايرموقع به و یکاف بودجه نيمأتعدمدهد که ريسک ، نشان میباشدمیريسک  هر ثرتأ

(D-R) باشند. می پروژه از یدانيم ديبازد عدم تأثيرگذاري بيشتر ريسک دهندة، نشانمقاديرباشد. که نشانگر قدرت تأثيرگذاري هر ريسک می  

 ها اندرکنش بین ریسک توجه بهها با ریسک شدت اثر -3-3
 تعريف از استفاده با و شد لحاظ يکديگر بر هاريسک ثيرتأ و اندرکنش پيشنهادي، فازيـ  ديمتل تکنيک در شودمی شاهدهم (5) جدولدر  که طورهمان

 يد.گرد تعيين ريتدقيق طوره ب آنها بنديرتبه و هاريسک اثر شدت ثير،تأ و احتمال ميزان فاکتور دو در نآ ضرب و« ثيرپذيريتأ و ثيرگذاريتأ»د جدي فاکتور

 

 هاسکیر نیب اندرکنش درنظرگرفتن با هاسکیر اثر شدت( : 5)جدول

شدهیشناسائ یهاکسیر  روش با سکیر اثر شدت 

ریثأال ـ تاحتم اگرامید  
D+R 

( سکیر اثر شدت )  ×  

(D+R) 

 یبندهرتب

هاکسیر  

زاتيتجهت و قطعاع موقه بن يمأتمعد  0.79 3.01 2.38 5 

پروژهز ای دانيمد يبازدمعد  0.79 3.00 2.37 6 

افی و به موقع که بودجن يمأتمعد  0.79 3.54 2.80 1 

روبيال ةبدن اي موتور در یفن نقص  0.77 3.24 2.50 2 

يیايدر ةلول خط شدن غرق اي شدن شکسته  0.76 3.06 2.33 7 

برويال راتيتعم در یفن مسئول از نکردن استفاده   0.75 2.71 2.04 9 

روبيال نامناسبب انتخا    0.73 3.28 2.39 4 

نشدهینيبشيپ بستر یسخت اي یسنگ بستر با شدن مواجه  0.73 2.86 2.09 8 

ودش یم یروبيال اتيعمل انجام از مانع که شناورها تردد . 0.71 2.77 1.97 10 

یروبيال مکعب متر هر نهيهز یواقع برآورد عدم  0.69 3.48 2.40 3 

 

ر اثت شد وبوده  متفاوت ،احتمال ـ تأثير امتياز دياگرام مرسوم روش به نسبت فازي ديمتل پيشنهادي روش از آمده دستهب نتايجدهد نشان می (5)جدول

 موقع به  نيمأتعدم ريسک سه اثر شدت مرسوم، ثيرـ تأ احتمال امتياز دياگرام روش که حالی در، مثال طوره بشده است.  تعيين بيشتري دقت با هاريسک

ن اي در پيشنهادي روش از آمده دسته ب نتايج . امادهدیم نشان يکسان را موقع به و یکاف بودجه نيمأتعدم و پروژه از یدانيم ديبازدعدم، زاتيتجه و قطعات

 ةبودج نيمأتعدم ريسک و باشدنمی يکی ريسک 3 اين اثر شدت ها،ريسک اين بين هاياندرکنش و پيچيده تعامالت به توجه با که دهدمی نشان تحقيق

 زحائ ترتيب به،  پروژه از یدانيم ديبازد عدمو  زاتيتجه و قطعات موقع به  نيمأتعدم هايريسک و طرح اين بر ريسک اثرگذار ترينمهم موقع به و یکاف

 .باشندمی بودن بحرانی حيث از ششم و پنجم  هاي رتبه

ی سنگ بستر با شدنمواجهو  روبيال نامناسب انتخاب ريسک دو مرسوم، ثيرـ تأ احتمال امتياز دياگرام روشطبق  که حالی درر، ديگ مثال يک عنوان به

ه ب توجه با که دهدمی نشان تحقيق دراين پيشنهادي روش از آمده دسته ب نتايجباشند، یم 5  رتبه زحائ مشترک طوره ب نشدهینيبشيپ بستر یسختا ي

 در رتبه چهارم از اهميت روبيال نامناسب  انتخاب ريسک دو وباشد نمی يکی هاريسک اين اثر شدت ها،ريسک اين بين هاياندرکنش و پيچيده تعامالت

 .دباشمی بودن بحرانی ازحيث هشتمرتبة  زحائ شدهینيبشيپ بستر یسخت اي یسنگ بستر با شدن مواجه و باشدمی

 گیرینتیجه -4



استفاده از  ناليز کيفی باريسک برتر پس از آ 10شده، ريسک شناسايی 58ميان  از و شدتحليل آماري  تجزيه ،هادست آمده از پرسشنامهي بههاداده

کارشناسان  يکديگر، بر اساس نظرات گروهی از ها برثيرگذاري ريسکميزان تأ فازيـ  ديمتلثير انتخاب و سپس با استفاده از تکنيک ـ تأ دياگرام احتمال

 از يريرپذيثأت و هاسکير ريبرسا يارذگريثأت وقوع، احتمال پروژه، بر ريثأت شامل فاکتور چهار حاصلضرب از برتر، سکير10 يبندرتبه تينها در گرديد.ارزيابی 

شده توسط ر اين تحقيق، امتيازات قطعی دادهفازي پيشنهادي د روش در انجام شد. يفاز منطق و متليد يهاروش بيترک از استفاده با ها،سکير ريسا

 ، روي پروژهدر اين تحقيق روش آناليز ريسک پيشنهادي شد.به شکل يک عدد فازي مثلثی ارايه  ،کارشناسان مختلف، بر مبناي توزيع احتماالتی امتيازات

گرديد. در تکنيک ها با استفاده از روش پيشنهادي تعيين ريسک و در نهايت شدت اثر ، پياده شدمهم ايران است بنادر بزرگ و بندرانزلی که يکی ازاليروبی 

، شدت اثر «پذيريتاثيرگذاري و تاثير»و با استفاده از تعريف فاکتور جديد است يکديگر لحاظ شده  برها ثير ريسکديمتل ـ فازي پيشنهادي، اندرکنش و تأ

م دياگرا روش که حالی درمثال، شده است. به طور ثير تعيين ـ تأ تري نسبت به روش مرسوم دياگرام امتياز احتماله طور دقيقبندي آنها بها و رتبهريسک

 را موقع به و یکاف بودجه نيمأتعدمو  پروژه از یدانيم ديبازدعدم، زاتيتجه و قطعات موقع به  نيمأتعدم ريسک سه اثر شدت مرسوم، ثيرـ تأ لاحتما امتياز

 بين هاياندرکنش و پيچيده تعامالت به توجه با کهدهد می نشان تحقيق اين در پيشنهادي فازي ديمتل روش از آمده دستهب نتايج دهد،می نشان يکسان

ي هاريسک و طرح اين بر ريسک اثرگذار ترينمهم ،موقع به و یکاف ةبودج نيمأتعدم ريسک وباشد نمی يکی ريسک 3 اين اثر شدت ها،ريسک اين

 .اشندبمی بودن بحرانی حيث از ششم و هاي پنجم رتبهئز حا ترتيب ، بهپروژه از یدانيم ديبازدعدمو  زاتيتجه و قطعات موقع به  نيمأتعدم

هاي مرسوم آناليز ، قابل اعتمادتر از روشهاپيچيده بين ريسکهاي دست آمده از روش پيشنهادي با توجه به در نظر گرفتن اندرکنشههاي بجواب 

 دهد. قدرتمند و نوين براي انجام مرحلة آناليز کيفی ريسک ارائه می ابزاري ،فازي پيشنهاديـ  تکنيک ديمتلو  خواهد بودريسک 
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