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Abstract
Process plants turnaround maintenance projects in upstream oil
industry, which includes many capital-intensive installations and
equipments, are very important. Accurate risk identification and
evaluation of such project’s risks is an important step to significant
decrease in financial, human and environmental damages of them. A
new framework for such projects risk asessment is presented in this
article. According to this framework, risks were identified according
to expert’s judgment, using interviews and brain storming at first.
Then, using fuzzy Delphi method, ten risks have been chosen as most
important risks and then, analyzed using a hybrid fuzzy SWARA and
EDAS method based on traoezodial fuzzy numbers. According to
research findings, on time financial providence from project owner
with an appraisal score of 0.83 ranked the highest and equipment
failure during operations with an appraisal score of 0.04 ranked the
lowest among the oil upstream process plants turnaround project’s
risks.
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*** 1

چکیده
اجرای صحیح پروژههای تعمیرات اساسی کارخانههای فرایند ی در صددنایال بایدسددتی نشددل کدده شددا
تجهیزات و تأسیسات سر ایهبر بسیاری هستن  ،از اهمیل بدداییی برخددرردار اسددل .شناسددایی و ارزیددابی
صحیح ریسکهای این نرع پروژهها ،گا ی هم در جهددل کدداه چشددمگیر خسددارات ددالی ،انسددانی و
زیسل حیطی آنها حسرب یشرد .در این پژوه  ،چارچربی ج ی برای ارزیددابی انددراع ریسددکهای
این نرع از پروژهها ارائه ش ه اسل .بر این اساس ابت ا با استشاده از نظر خبرگددان ،ریسددکهای ایددن نددرع
پروژهها با استشاده از روش صاحبه و طرفان فکری شناسایی ش  10 .ررد از این ریسکها با اسددتشاده از
روش دلشی فازی بهعنران همترین رارد انتخاب ش ه و بددا روش ترکیبددی  SWARAو  EDASفددازی
بتنی بر اع اد فازی ذوزنقهای رردارزیابی قرار گرفل .بر اساس یافتددههای پددژوه  ،از نظددر خبرگددان
ریسک تأ ین الی به رقال از سری کارفر ا ،با ا تیاز ارزیابی  0/83دارای بایترین رتبه در یان ریسکها
اسل و ریسک شکسل و نقص تجهیزات در حین عملیات ،با ا تیاز ارزیابی  ،0/04پددایینترین رتبدده را در
یان ریسکهای پروژههای تعمیرات اساسی صنایال فراین ی بایدستی نشل دارا اسل.
کلیدواژهها :مديريت ريسک پروژه؛ صنايع باالدستي نفت؛ تعمیرات اساسي؛
تصمیمگیری چندشاخصه فازی؛ صنايع فرايندی.
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 .1مقدمه
1

صنایال بایدستی نشل شا اکتشاف ،حشاری و بهرهبرداری از نابال نشل خام و گاز طبیعی اسددل.
این صنایال از جمله صنایال ادر حسرب یشرن و عالوه بر صادرات ،سددایر صددنایال پاییندسددتی
نشل از جمله پایی و پتروشیمی از نظر تأ ین راد اولیه و خرراک خرد به این صددنایال بایدسددتی
وابسته هستن ؛ ازاینرو سر ایهگذاری زیادی در پروژههای این حرزه صررت یگیرد؛ بهطرریکدده
در بیسل سال آین ه بددی از  450یلیددارد دیر سددر ایهگذاری در صددنعل نشددل و گدداز کشددرر
رردنیاز اسل که بخ زیادی از آن به حرزه بایدستی اختصاص دارد .نشل خام یددا گدداز طبیعددی
استخراجش ه از خزن بهن رت کیشیل ناسب برای صرف یا صادرات را دارد و در بیشددتر ددرارد
ترکیبی از نشل ،گاز ،آب و قددادیر اند کی از سددایر ددراد نددا طلرب اسددل کدده باید ج اسددازی و
خالصسازی شرن ؛ همچنین شخصات حصرل استخراجش ه در دوره عمر خزن دسددلخددرش
تغییرات یشرد؛ درحالیکه شخصات حصرل صرفی یا صددادراتی عمددریً باید بابددل باشد .
بنابراین تأسیسات فرآوری نشل خام و گاز طبیعی در بخ بایدستی نشل بدده نظرر دسددتیابی بدده
حصرلی با شخصات طلرب ایجاد یشرن  .فراین ی که نشل خام یا گاز طبیعی بهدسلآ ه از
تجهیزات سر چاهی بای طی کن تا به شخصات طلرب برای صرف در صنایال پاییندسددتی یددا
صادرات برس شا ج اسازی گاز از ایال ،ج اسددازی ددایال از ددایال ،رطربددلزدایی ،نمددکزدایی،
خشککردن گاز ،تسریه آب حاصله و غیره اسل [.]34
در صنایال بایدستی نشددل از انددراع تجهیددزات و تأسیسددات سددر ایهبر و گرانقیمددل اسددتشاده
یشرد که نیاز ن یریل کارآ نگه اری و تعمیرات هستن  .ازآنجاکه بخشی از این تجهیددزات
و تأسیسات در کشرر ایددران دارای عمددر کددارکرد بددای هسددتن و سددالها ددرردبهرهبددرداری قددرار
گرفتهان  ،تعمیرات اساسی نقشی حیاتی در عملکرد آنها و درنتیجدده حشددظ فرفیددل ترلید دارد و
سبب پای اری ترلی یشرد .تعمیرات اساسددی در صددنایال فرایند ی انند نشددل و گدداز ،بددهدلید
پیچی گی آنها اهیل تکراری 2ن ارد و هر بار بهصررت یک پروژه ج ید تعرید ددیشددرد [.]9
ازآنجاکه تعمیر اساسی یک روی اد چشمگیر تعمیراتی و هن سی اسل ،بددین اجددرای رفد آن و
سددردآوری سدداز ان رابطدده تنگدداتنگی وجددرد دارد [ .]46بددهدلی د اهیددل پیچی د ه و غیرقطعددی
فعالیلهای تعمیرات اساسی ،ریسک پروژههای تعمیرات اساسی قاب ترجدده اسددل و بدهکددارگیری
فراین یریل ریسک پروژه را اجتنابناپذیر یکن  .ازآنجاکه د یریل ددربر ریسددک بدده انجددام
تحلی درسل ریسک تکی اسل ،پژوه حاضر درص د ارائدده چددارچربی ناسددب بددرای تحلید
ریسک در پروژههای تعمیرات اساسی اسل.

1. Up Stream
2. Routine
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اهمیل و ضرورت پژوه پی رو از آن نظر اسل که انجام به هنگددام پروژههددای تعمیددرات
اساسی تأسیسات در صنایال بایدسددتی نشددل در جلددرگیری از ایجدداد وقشدده در ترلید نشددل خددام و
ه ررفتن نابال ضرورت دارد؛ بنابراین یریل ریسک پروژه در حرزه پروژههای تعمیرات اساسددی
در صنایال بایدستی از اهمیل زیادی برخرردار برده و شناسایی و اولریلبن ی صحیح ریسددکهای
این پروژهها ،گا ی هم در جهل کاه چشمگیر خسارات الی ،انسانی و زیسددل حیطی آنهددا
اسل.
ا روزه یریل ریسک برای انجام رفقیلآ یز پروژه به رضرعی عمددرل و پرکدداربرد بد ل
ش ه اسل .یریل ریسک وفیشهای کلی ی برای ساز انهای پددروژه حددرر حسددرب ددیشددرد
[ .]76شناسایی و اولریلبن ی انراع ریسکهای پروژه بهعنران بخشی از فراین یریل ریسک
برای یریل ربر پروژه ،حددائز اهمیددل اسددل و در صددررت عد م شناسددایی و تحلید صددحیح
ریسکها ،یریل ریسک ربر ا کانپذیر نخراه برد [ .]84اگرچه تاکنرن پژوه هددای زیددادی
در ز ینه یریل ریسک در انراع ختل پروژهها از جمله پروژههای سدداخل ،پروژههددای ترسددعه
نرمافزار ،پروژههای ترسعه حصرل ج ی و غیره صررت گرفته اسل ،ا ا پژوه هددای اند کی در
ز ینه یریل و ارزیابی ریسک پروژههای تعمیرات اساسی بدده چشددم یخددررد .بددا وجددرد آنکدده
پروژههای تعمیرات اساسی در صنایال فراین ی ،انند نشددل و گدداز ،دارای پیچید گی و گسددتردگی
باییی هستن  ،پژوه های رجرد نیز کمتر از نظر یریل پروژه بدده د یریل ریسددک در ایددن
پروژهها پرداختهان  .پژوه پی رو تالشی در جهل پرکددردن شددکاف پژوهشددی در ایددن ز یندده
اسل.
ازآنجاکه در تحلی ریسکها از نظرهای خبرگان در قالب تغیرهای زبانی استشاده ددیشددرد و
این نظرها اغلب اهیددل غیردقید و ددبهم دارند  ،در بددانی نظددری تصددمیمگیری ،روشهددای
چن شاخصه فازی در اینگرنه رارد بهعنران یکی از ابزارهای کارا پیشنهاد شد ه اسددل []84 ،17؛
بنابراین در این پژوه روش ترکیبددی دلشددی فددازی SWARA ،فددازی و  EDASفددازی بددرای
تحلی و رتبهبن ی ریسکها بهکار رفته اسل تا صحل تحلید نسددبل بدده روشهددای غیرفددازی
افزای یاب .
با ترجه به طالب بای ،پددژوه حاضددر بدده نظرر شناسددایی و تحلید ریسددکهای هددم در
پروژههای تعمیراتی صنایال بایدستی نشل از نگاه پیمانکاران صررت گرفته اسل تا بتران ز یندده را
برای یریل هرچهبهتر ریسک در این نرع پروژهها فراهم کرده و بددا اتخدداذ اقد ا ات قت ددی از
خسارات و تاخیرات احتمالی در اینگرنه پروژهها جلرگیری کرد تا از اتالف سددر ایههای کشددرر در
این حرزه جلرگیری شرد.
در ادا ه قاله ،در بخد دوم ،بانی نظری و پیشدینه پژوه رور یشرد .در بخد سددرم
به روششناسی پژوه پرداخته خراه ش و چددارچرب پیشددنهادی پددژوه ارائدده ددیشددرد .در
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بخد چهارم یافتههای حاص از تجزیددهوتحلی دادههددا رردبحد قدددرار یگیرند  .درنهایددل
بخ پنجم به نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای پژوه های آتی اختصاص دارد.
 .۲مباني نظری و پیشینه پژوهش

ريسک در پروژههای تعمیرات اساسي .در صنعل نگهد اری و تعمیددرات در داخد کشددرر از
واژه «تعمیددرات اساسددی بهصددررت عددام و بددرای اشدداره بدده ددرارد ختلشددی اسددتشاده یشددرد؛
درصررتیکه در زبان انگلیسی برای آنها واژههای ج اگانهای وجرد دارد .در ایددن قالدده تعمیددرات
اساسی عادل واژه « Turnaroundدر نظر گرفته ش ه اسل .تعمیرات اساسی ،1پروژهای اسل
2
که در سطح کارخانه انجام یشرد و بخ های تع دی از جمله ترق کارخانه ،تعمیرات کلددی
تجهیزات و راهان ازی ج د کارخاندده را دربر یگیددرد .در تعمیددرات اساسددی کارخاندده ،پددروژه یددا
پروژههایی برای بهبرد کارخانههای فرسرده یا آسیبدی ه تعرید یشددرد و سد گروهددی از
افراد بهصررت فرری فعالیلهددایی شددخص را بددر روی تجهیددزات انجددام یدهند تددا قابلیددل
اطمینان کارخانه را افزای دهن [ .]46تعمیر اساسی در صنایال فراین ی نظیر صنایال نشددل و گدداز
یا صنایال شیمیایی ،یددک پددروژه پیچید ه نرسددازی داراییهددا اسددل کدده شددا بازرسددی ،تعمیددر،
بهروزکردن یا تعمیرات کا در یک کارخاندده فرایند ی ددیشددرد [ .]64یددک تشدداوت هددم بددین
پروژههای تعمیرات اساسی با سایر انراع پروژهها وجرد دارد .برنا هریزی اغلددب پروژههددا ،از جملدده
پروژههای ساخل عم تاً بهصررت بای به پایین 3صررت یگیرد؛ درحالیکه پروژههددای تعمیددرات
اساسی عمریً بهصررت پایین به بای برنا هریزی یشرد؛ بهاینترتیب که ابت ا بددا ترجدده بدده نیدداز
کارخانه ،فهرستی از فعالیلهای تعمیراتی یزم بهصررت طبقهبن ینش ه و از نابال ختلد تهیدده
ش ه و س بستههای کاری و روابط بین فعالیلها فددراهم آ د ه و در قالددب ز انبند ی پددروژه
یک ارچه یشرن [ .]46انجام تعمیرات اساسی در قالددب پروژههددایی بددا لحددا کددردن الحظددات
یریل پروژه ،تنها راه اطمینان از یک ارچگی و حشظ بقا و پای اری داراییهای فیزیکی بهکاررفتدده
در صنایال فراین ی ،از جمله در صنایال نشل و گاز اسل [ .]27هزینه ،تز ان و استراتژی اجددرای
پروژههای تعمیرات اساسی بستگی زیادی به ح وده کار 4پددروژه دارد؛ بنددابراین تعیددین حد وده
بهینه برای رفقیددل پروژههددای تعمیددرات اساسددی از اهمیددل حیدداتی برخددرردار اسددل .حد وده
پروژههای تعمیرات اساسی به نظرر دسترسی بیشتر به نابال و حصرل اطمینان از ایمنی و قابلیددل
اطمینان کارخانه در صنایال فراین ی بهش ت از تحلی ریسک تددأبیر یپددذیرد؛ همچنددین تدداکنرن

1. Turnaround
2. Overhaul
3. Top Down
4. Scope of work
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ح وده کار بر اساس ریسک و سائ ایمنی نیروی انسددانی

دستررالعم های زیادی برای تعری
ترسعه داده ش هان [.]3
تحلی ریسک در نقاط تصمیم 1ختل  ،شا شکالت و فرصلها در پروژههای نگهد اری
و تعمیرات ،به نظرر پشتیبانی از تصمیمگیری در این ز ینه بهکار ددیرود .از جملدده در انتخدداب و
اولریلبند ی فعالیلهددای نگهد اری ،انتخدداب راهبردهددای جددایگزین ،برونسد اری فعالیلهددای
نگه اری و انن آنها [ .]42برای ثال ،در نگه اری بتنی بر ریسک ،2برنا ددهریزی نگهد اری و
تعمیرات بر اساس تحلی ریسک صررت یگیرد .در این روش فعالیلهای بازرسددی و نگهد اری
بر اساس ریسکهای کمّی ش ه نتج از شکسل تجهیزات اولریلبند ی ددیشددرن ؛ بهطرریکدده
ریسک ک سیستم کمینه شرد [.]5 ،57
بای در نظر داشل که در این نرع از تحلی ریسک که در نگه اری بتنی بددر ریسددک انجددام
یشرد ،تمرکز بر تحلی و یریل ریسک سیستم اسل کدده بددا نظددر د یریل ریسددک پددروژه
تشاوت اسل .یریل ریسک پروژه بر یریل و تحلی ریسکهایی که اه اف پددروژه را تحددل
تأبیر قرار یدهن  ،تمرکددز اسددل .ازآنجاکدده پروژههددای تعمیددرات اساسددی در صددنایال فرایند ی،
پروژههای گسترده هن سددی حسددرب ددیشددرن  ،رویکددرد و الزا ددات د یریل پددروژه باید در
برنا هریزی و اجرای آنها لحا شرد .در تأیی این ادعا ،هی ،)2019( 3رویکرد یریل پددروژه (از
جمله یریل ریسددک پددروژه بددهعنران یکددی از بخ هددای کلید ی) را در د یریل پروژههددای
تعمیرات اساسی در صنایال فراین ی نشل و گاز طددرک کددرده اسددل .وی در ایددن کتدداب د یریل
پروژههای تعمیرات اساسی را بر اساس استان ارد ب نه دان د یریل پددروژه صددررتبن ی کددرده
اسل [.]27
با وجرد اینکه یریل ریسک یکی از همترین فراین های یریل پروژه حسرب ددیشددرد
[ ]75و پژوه های زیادی در حرزه یریل ریسک در انراع پروژهها از جمله پروژههای سدداخل،
پروژههای ترسعه نرمافزار ،پروژههای ترسعه حصددرل ج ید و غیددره صددررت گرفتدده اسددل ،ا ددا
پژوه های ان کی در ز ینه یریل ریسک پروژههای تعمیددرات اساسددی بدده چشددم یخددررد و
شکاف پژوهشی در این ز ینه شهرد اسل.
مديريت ريسک پروژه .ا روزه یریل ریسک جزئی ج اییناپذیر از ی یل پددروژه حسددرب
یشرد [ .]75یریل ریسک یک فراین کلی ی در یریل پروژه اسل و بیشددتر د یران پددروژه
یدانن که یریل ریسک برای یریل کارآ پروژه ضروری اسل [ .]84یریل ریسک تنها
1. Decision points
2. Risk-based Maintenance
3. Hey
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شا چگرنگی پاسخ به ریسکها نیسل؛ بلکه گروه پروژه را برای وقرع ریسددکهای غیر نتظددره
آ اده یکن [ .]60یکددی از شددک ترین فعالیلهددای د یریل ریسددک تعیددین ایددن اسددل کدده
ریسکهای پروژه ک امان و چگرنه بای اولریلبن ی شرن [.]15
یریل پروژه در دستیابی به اه اف ازپی تعیینش ه پروژه ،با ته ید ها و فرصددلهایی در
رابطه با سه عنصر کلی ی پروژه ،یعنی ز ان ،کیشیل و هزینه ،عروف بدده ثلد آهنددین 1پددروژه
راجه اسل [ .]6 ،2ریشهاین ته ی ها و فرصلها را یتران در جمرعهای از شرایط غیرقطعی
یا ع ماطمینان جسلوجر کرد که دارای نشأهای ختلشی انند سددائ تکنیکددی ،د یریتی،
بازرگانی و سائ داخلی و خارجی هستن  .در همین راستا ریسک پروژه بهصررت زیددر تعرید
یشرد« :روی ادها یا شرایطی غیرقطعی که در صررت وقرع ،ابری ثبل یا نشددی بددر اهد اف
پروژه خراهن گذاشل [ .]11با ترجه به اینکه اه اف پروژهها بددر اسدداس سدده عنصددر کلید ی
یادش ه (ز ان ،هزینه و کیشیل) بیان یشرن  ،ریسکها درواقال عد مدسددتیابی بدده ایددن اهد اف
هستن  .هرچن بر اساس تعری ارائه ش ه ،وقرع ریسک همیشدده دارای ابددرات نشددی نیسددل و
مکن اسل بهصررت فرصلها نیز بیان شرد.
ریسک پروژهها در برخی نابال بهصررت احتمال وقرع رخ ادی تعری یشرد که دارای ابر
نشی احتمالی بر اه اف پروژه اسل و با عباراتی نظیر احتمال وقرع و پیا ان ازهگیری یشددرد
[]75؛ ا ا در برخی نابال دیگر ،عالوه بر جنبه نشی ،جنبه ثبل آن نیز در نظر گرفته شد ه اسددل.
ثالً « رسسه یریل پروژه  2ریسک را به این صررت تعری یکن « :رخد ادی نددا عین یددا
رقعیتی که اگر اتشاق بیشت بر ه ف پروژه تأبیر ثبل یا نشی خراه گذاشددل .ریسددک دلیلددی
دارد و در صررت وقرع نیز تجربهای از آن بهدسل یآی ؛ بنددابراین د یریل ریسددک عبددارت
اسل از بهح اق رسان ن پیا های رخ ادهای نا طلرب و بهحد اکثررسددان ن نتددایج رخد ادهای
طلرب []61؛ باوجرداین در پژوه حاضر تنها ریسکهای نشی بددا ترجدده بدده اهمیددل آنهددا از
نظر خبرگان بررسی ش ه اسل.
تاکنرن لها و چارچربهای ختلشی هم از سری پژوهشگران و هم از سددری سدداز انها و
نهادهای حرفهای بددرای د یریل ریسددک پددروژه ارائدده شد ه اسددل .از جملدده عروفتددرین ایددن
استان اردها و چارچربها یتران لهای  ISO 31000 ،4PRMA ،3SHAMPUو اسددتان ارد
انجمددن د یریل پددروژه 5بریتانیددا را نددام بددرد .راز و هیلسددرن ،)2005( 6ددروری قایسددهای بددر
استان اردها و چارچربهای یریل ریسددک پددروژه انجددام دادهاند [ .]65یکددی از عروفتددرین و
1. Iron Triangle
)2. Project Management Institute (PMI
3. Shape, Harness and Manage Project Uncertainty
4. Project Risk Management Approach
5. Association of Project Management
6. Raz & Hillson
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پرکاربردترین چارچربهای یریل ریسک ،فص یریل ریسک در ب نه دان د یریل پددروژه
( )1PMBOKو استان ارد یریل ریسک در پرتشرلیرهددا ،برنا ددهها و پروژههددا اسددل کدده ترسددط
رسسه یریل پروژه 2تهیه و نتشددر شد ه اسددل [ .]62 ،61بددر اسدداس آخددرین ویددرای ایددن
چارچرب ،فراین یریل ریسک پروژه شا هشل گام زیراسل [:]61
 .1برنامهريزی مديريت ريسک :فرآین تعری شیره ه ایل فعالیلهای یریل ریسک پروژه؛
 .۲شناسايي ريسکها :فرآین شناسایی ریسکهای نشرد پروژه بدده همددراه نددابال ریسددک کلددی
پروژه و ستن سازی خصرصیات آنها؛
 .3انجام تحلیل کیفي ريسک :فرآین اولریلبن ی ریسکهای نشرد پروژه برای تحلی بیشتر یددا
اق ام از طری ارزیابی احتمال وقرع و ابر به همراه خصرصیل دیگر؛
 .4انجام تحلیل کمّي ريسک :فرآین تحلی ع دی ابر ترکیبی ریسددکهای شناساییشد ه نشددرد
پروژه و دیگر نابال ع مقطعیل بر اه اف کلی پروژه؛
 .5برنامهريزی پاسخ به ريسک :فرآین ترسعه گزینهها ،انتخاب استراتژیها و تراف بر اقد ا ات
در راستای ترجه به ریسک کلی پروژه و رفتار با ریسکهای نشرد پروژه؛
 .6پیادهسازی پاسخ به ريسک :فرآین اجرای برنا ههای رردتراف پاسخ به ریسک؛
 .7پايش ريسکها :فرآین نظارت بر اجرای برنا ههای رردترافد پاسددخ بدده ریسددک ،ردگیددری
ریسکهای شناساییش ه ،شناسایی و تحلی ریسکهای ج ی و ارزیابی ابربخشی فرآین ریسک
در سراسر پروژه.
در این پژوه تمرکز بر ارزیابی ریسک اسل که چهار گام نخسددل از فرایند بددای را شددا
یشرد و یتران آن را در قالب دو بخ ال ) شناسایی ریسک و ب) تحلید ریسددک ،خالصدده
کرد که در ادا ه شرک داده یشرد:
الف) شناسایی ریسکهای پروژه عبارت اسل از :فرآین تعیین ریسکهای ابرگددذار بددر پددروژه و
ستن سازی شخصات آنها [ .]61شارکلکنن گان در فعالیلهای شناسایی ریسک یترانن
یر پروژه ،اع ای گروه یریل پروژه ،اع ای گروه یریل ریسک پروژه (در صررت
شا
تخصیصیافتن) ،شتریان ،کارشناسان تخصص خارج از گروه پروژه ،کدداربران نهددایی پددروژه و
سایر ذینشعان کلی ی و خبرگان یریل ریسک باش  .فراخرر نرع و شرایط پروژه ،مکددن اسددل
افراد دیگری نیز به این فهرسددل اضددافه شددرن [ .]16ابزارهددا و فنددرن ختلشددی بددرای شناسددایی
ریسکهای پروژه پیشنهاد ش ه اسل که از آن جمله یتران به فهرسلهای وارسددی ،3صدداحبه،

1. Project Management Body of Knowledge
)2. Project Management Institute(PMI
3. Checklists
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پرسشنا ه ،طرفان فکری ،1تحلی علل ریشهای ،2تحلی پی فرضهددا و حد ودیلها 3و غیددره
اشاره کرد .پریچارد ،)2014( 4جمرعهای از روشهای شناسایی ریسک را شرک داده اسل [.]63
در این ز ینه ،طبقهبن یهای ریسک ،ساختاری را فراهم یکن که ت ددمینکنن ه فرایند جددا ال
برای شناسایی نظام ن ریسکها تا سطح ناسبی از جزئیات اسل .در این یان ساختار شکسددل
ریسک 5فهرستی از جمرعهها و زیر جمرعههایی را که ریسکها مکن اسل در قالب یکی از
آنها برای پروژههای عمرل بدده وقددرع ب یرن ند  ،ارائدده یکند [ .]28بددر اسدداس یددک نددرع از
یریل پددروژه آ د ه اسددل ،جمرعددههای اصددلی ریسددک
طبقهبن ی ریسک که در ب نه دان
عبارتان از :ریسکهای فنی؛ بیرونی؛ یریل؛ تجاری .ریسکهای فنددی ،ریسددکهایی هسددتن
که درنتیجه فناوری بهکارگرفته ش ه در پروژه و یا حیط کاری پروژه بهوجددرد یآیند و خددرد
شا نیاز ن یها ،فناوری ،پیچی گی ،عملکردها و قابلیل اطمینان و درنهایل کیشیل یشددرن .
ریسکهای بیرونی پروژه در ح وده اختیارات یران پروژه نیستن  .تأ ینکنن گان ،قرانین ،بددازار،
شتریان و آبوهرا جزو ریسکهای بیرونی حسرب یشرن  .ریسددکهایی کدده عمددریً در ابددر
کمبرد نابال ساز انی بهوجرد یآین « ،ریسکهای تجاری نام دارن و از جملدده آنهددا یتددران
شرایط قراردادی ،تأ ینکنن گان و ببات شتری را نام برد .از جمله ریسکهای د یریل یتددران
به ریسک یریل پروژه ،یریل برنا ه /پرتشرلیر ،ساز ان ،برنا هریزی ،کنترل و ارتباطات اشدداره
کرد [.]61
ب) تحلی ریسک پروژه به نظرر ارزیابی تأبیر ریسکهای شناساییش ه بر اهد اف پددروژه انجددام
یگیرد .تحلی نادرسل ریسکها به ع مشناسددایی ،ارزیددابی نا ناسددب و درنتیجدده عد مترانددایی
د یریل ریسددکها نجددر ددیشددرد؛ بنددابراین اه د اف پددروژه یتران د بهوسددیله ته یدد های
6
پی بینینش ه تأبر شرد [ .]78تحلی ریسک یتران بهصررت کیشددی ،کمّدی و یددا شددبهکمّدی
صررت گیرد [ .]70تاکنرن انراع ختلشی از فنرن و روشها بددرای تحلید ریسددک پددروژه ترسددط
پژوهشگران و برنا هریزان بددهکار رفتدده اسددل .دسددتهای از ایددن فنددرن ،روشهددای تصددمیمگیری
چن شاخصه هستن که یترانن به نظرر دستهبن ی و رتبهبن ی ریسکها با ترجه بدده عیارهددای
ختل ررداستشاده قرار گیرن  .برخی از این روشها که تاکنرن در ز ینه تحلی ریسک پددروژه در
بانی نظری رضرع بهکار رفتهان و دارای رویکرد فددازی بردهاند  ،در جد ول  ،1بخد پیشددینه
پژوه ارائه ش هان  .با وجرد استشاده گسترده از روشهای تصمیمگیری چن شاخصدده در ارزیددابی

1. Brain Storming
2. Root cause analysis
3. Assumption and constraint analysis
4. Pritchard
5 Risk Breakdown Structure
6. Semi quantitative
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ریسک انراع ختل پروژهها ،پژوهشی که با استشاده از این روشها در ارزیابی ریسک پروژههددای
تعمیرات اساسی انجام ش ه باش  ،یافل نش .
پیشینه پژوهش .تاکنرن پژوه های ان کی در حرزه یریل ریسددک در پروژههددای تعمیددرات
اساسی صررت گرفته اسل .بریالکرا 1و همکاران ( ،)2009به تحلی ریسک پروژههددای تعمیددرات
اساسی در نگه اری و تعمیرات صنایال با ریسک بای با رویکددرد د یریل پددروژه زنجیددره بحرانددی
پرداختن  .آنها روش پیشنهادی خرد را در تعمیددرات اساسددی یددک واحد چرخدده ترکیبددی گددازی
یک ارچه در یک پاییشددگاه بدهکددار بردند و نتددایج را گددزارش کردند  .آنددان کدداربرد و ضددرورت
بهکارگیری فراین یریل ریسک را به نظرر تعیددین و ارزیددابی شخصددات هزیندده و ز ددان یددک
پروژه تعمیرات اساسی نشان دادن [ .]9بریالکرا و همکاران ( ،)2012یک شدداخص بحرانددیبددردن
برای تصمیمگیری در خصرص فعالیلهای ی که بای در فراین تعمیددرات اساسددی گنجاند ه شددرن ،
پیشنهاد کردن  .آنها این روش را با روش تصددمیمگیری بتنددی بددر ریسددک در طالعدده ددرردی
تعمیرات اساسی در یک پاییشگاه در کشرر ایتالیا قایسه کرده و بهبرد زیادی در کاه صددرف
نابال را گزارش کردن [ .]10ارهاویالس 2و همکاران ( ،)2011روشها و ابزارهددای ررداسددتشاده
در تحلی و ارزیابی ریسددک در سددایلهای کدداری از جملدده در فعالیلهددای تعمیددرات اساسددی را
بررسی کردن  .پژوه آنها نشان داد که فراوانی استشاده از روشهای کمّی بسیار بیشددتر (حد ود
 66درص ) برده اسل [ .]53راجاگرپاین 3و همکاران ( ،)2017ریسک ز انبن ی تعمیرات اساسی
در کارخانههای فراین ی یک ارچه را تحلی کردن  .آنها یک ل بهینهسددازی احتمددالی بدده نظرر
کمّیکردن ریسک اتالف در ز انبن ی ج د تعمیددرات اساسددی کدده قددبالً برنا ددهریزی شد هان ،
پیشنهاد کرده و این ل را با سایر لها و رویکردهددای ز انبند ی تعمیددرات اساسددی قایسدده
کردن  .آنها از طری طالعات حاسباتی نشان دادن که راهبردهای برنا ددهریزی فراکنشددی 4کدده
ع مقطعیل را در دورههای ز انی چن گانه در نظر یگیرن  ،زایای زیادی نسبل بدده راهبردهددای
واکنشی دارن [ .]64سیتی و حافظالکتب ،)2019( 5یک روش بتنی بر تاپسددی فددازی بدده نظرر
برنا هریزی نگه اری و تعمیرات پیشگیرانه بتنی بددر ریسددک ارائدده دادند  .در ایددن روش برنا دده
نگه اری با بیان فازی قابلیل اطمینان و با درنظرگرفتن ریسددک و خطددای عرا د ددربر مکددن
ترسعه داده ش ه اسل .در این پژوه شاهیم ج ی ی نظیر ریسددک ثبددل و نشددی و نیددز روش

1. Bevilacqua, et al.
2. Marhavilas, et al.
3. Rajagopalan
4. Proactive
5. Seiti & Hafezalkotob

144

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،46تابستان 1401

تاپسی بتنی بر ریسک 1به نظرر برنا هریزی نگه اری در اف ز ددانی چند دورهای ارائدده شد ه
اسل [.]66
تاکنرن پژوه های ختلشی در ز ینه شناسایی و ارزیابی ریسک در سددایر انددراع پروژههددا در
دنیا انجام ش ه اسل .در ادا ه به تع ادی از ج ی ترین پژوه های انجامش ه در ز ینه پروژههددای
صنایال نشل و گدداز ،اشدداره یشددرد .کراید ی و همکدداران 30 ،)2019( 2ددررد از عرا د ریسددک
پروژههای خطرط لرله نشل و گاز را از طری ددرور بددانی نظددری ،صدداحبه نیمددهسدداخلیافته و
پرسشنا ه شناسایی کردن  .آنها ایددن عرا د ریسددک را بددا حاسددبه یددک شدداخص ریسددک بددا
درنظرگرفتن ق ار احتمال و ش ت ابر آنهددا رتبهبند ی کددرده و یددک چددارچرب شهددر ی بددرای
یریل ریسک این نرع پروژههددا ارائدده کردند [ .]43چراغددی و همکدداران )2018( 3بدده ارزیددابی
ریسکهای پروژه ترسعه یکی از ی انهای نشتی در استان خرزسددتان ایددران بددا اسددتشاده از روش
 FMEAو فراین تحلی سلسددله راتبی پرداختند  .آنهددا  35ریسددک را بددرای فدداز سدداخل و 29
ریسک را برای فاز بهرهبرداری پروژه شناسایی کرده و این ریسکها را در سدده سددطح طبقهبند ی
کردن [ .]15آدا تی و اونساریگر ،)2018( 4ریسک پروژه ساخل لرلههای انتقال نشددل و گدداز را بددا
استشاده از ل اتری احتمددال و تددأبیر بررسددی کردند و بدده ایددن نتیجدده رسددی ن کدده بیشددتر
ریسکهای این نرع از پروژهها از نرع احتمال زیاد و تأبیر کم و یا احتمال کم و تددأبیر زیدداد اسددل.
تنها یک ریسک دارای احتمال و تأبیر زیدداد تددر م شددناخته شد [ .]1قاسددم وهمکدداران،)2019( 5
ریسک پروژههای ساخل صنایال فراین ی نشل و گاز در کشررهای درحالترسعه را بررسی کردند .
آن ها با استشاده از پرسشنا ه 50 ،عا ریسک را برای این نرع پروژهها شناسددایی کددرده و آنهددا
را در  13طبقه دستهبن ی کردن [.]37
همانطرر که قبالً ذکر ش  ،روشهای تصمیمگیری چن شاخصدده فددازی از جملدده روشهددایی
هستن که به نظرر ارزیابی و تحلی ریسکهای پددروژه بددا ترجدده بدده عیارهددای ختلد بدهکددار
یرون و تاکنرن در پژوه های زیادی ررداستشاده قرار گرفتهان  .پژوه هددای انجددامشد ه در
خصرص ارزیابی ریسک پروژه با استشاده از روشهای تصمیمگیری چن شاخصه فازی که طی 10
سال اخیر انجام ش هان  ،در ج ول  ،1ارائه ش ه اسل.

1. Risk-based TOPSIS
2. Kraidi, et al.
3. Cheraghi, et al.
4. Adamtey & Onsarigo
5. Kassem, et al.
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ج ول  .1تحقیقات ارزیابی ریسک پروژه با رویکرد تصمیمگیری چن شاخصه فازی
پژوهشگر (سال)
1

نیترو روت و رزویال ،
()2011
لی و زو)2011( ،2
لیر 3و همکاران،
()2013
نگرین 4و همکاران،
()2015
سرانر گر ز و رنز
هرنان ز)2019( ،
سربرا انیان 5و
همکاران)2012( ،
ابراهیمنژاد و
همکاران)2014( ،
وانگ و همکاران،
()2018
تایالن 6و همکاران،
()2014
کریمی آذری و
همکاران)2011( ،
فریدگر و همکاران،
()2012
لیر و وی)2018( ،7

هرسین 8و همکاران،
()2019

موضوع
ارائه یک روش بتنی بر سلسله راتب برای
ارزیابی ریسک در پروژههای ساخل
ارائه یک ل ارزیابی ریسک برای پروژههای
شارکل بخ خصرصی و عمر ی راهسازی
ارائه یک رویکرد ارزشیابی فازی ترکیبی در
تحلی ریسک پروژههای حشاری فراعمی علمی
ارائه روشی برای کمّیسازی یزان پیچی گی
پروژههای حم ونق
رویکرد شبیهسازی رنلکارلر به تحلی ریسک
بهوسیله فراین تحلی سلسله راتبی فازی در
پروژههای ساخل در حرزه انرژیهای تج ی پذیر
ارائه ل ارزیابی ریسک بتنی بر نظرهای
خبرگان به نظرر ارزیابی ریسک پروژههای ساخل
تحلی قایسهای اولریلبن ی ریسک در
پروژههای بزرگ با رویکرد ترافقی فازی
روش  VIKORفازی بتنی بر فرافکنی بهنجار
تصریری برای ارزشیابی ریسک در پروژههای
ساخل
ارزشیابی و انتخاب ریسک پروژه با استشاده از
اطالعات ناقص و غیردقی
روشی برای کمک به انتخاب ل ارزیابی ریسک
ناسب در صنعل ساخل
ارائه ل تصمیمگیری چن عیاره بتنی بر نط
فازی برای پروژههای ترن سازی
ارزشیابی ریسک پروژههای شارکل بخ
عمر ی و خصرصی در پروژههای زیرساخل شارژ
خردروهای الکتریکی
رتبهبن ی تغیرهای ریسک پروژههای ساخل بر
اساس فراوانی رخ اد با یک ارچهسازی عیارهای
ز ان ،کیشیل و هزینه

روش

منبع

 AHPفازی

[]59

 AHPفازی

[]47

 AHPفازی

[]49

 AHPفازی

[]58

 AHPفازی و شبیهسازی

[]68

 VIKORفازی

[]69

 VIKORفازی

[]18

 VIKORفازی

[]74

روش ترکیبی  AHPفازی و
 TOPSISفازی

[]71

 TOPSISفازی

[]36

 TOPSISفازی

[]19

 TOPSISفازی

[]50

 TOPSISفازی

[]31

1. Nieto-Morote & Ruz-Vila
2. Li, & Zou
3. Liu
4. Nguyen
5. Subramanyan
6. Tailan
7 . Liu and Wei
8. Husin
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روش

منبع

پژوهشگر (سال)

موضوع

هنری چربر و نظری،
()2012

ل ترکیبی فازی برای شناسایی و رتبهبن ی
ریسک پروژههای نیروگاهی

روش ترکیبی  ANPفازی و
 TOPSISفازی

[]29

یزدانی و همکاران،
()2011

ل رتبهبن ی و ارزشیابی ریسک برای پروژههای
زیرساخل حیاتی

 COPRASفازی

[]81

کر و لر)2013( ،1

رویکرد ارزیابی ریسک با تصمیمگیری چن عیاره
فازی برای پروژههای ساخل شهری

 MADRفازی

[]45

لین و جیان ینگ،2
()2011

ل ارزیابی ریسک برای شناسایی ریسکهای
حیاتی در یک پروژه ساحل دانشگاه

 ANPفازی

[]48

ولیپرر و همکاران،
()2015

روشی برای یافتن ریسکهای تأبیرگذار در
پروژههای شارکل بخ عمر ی و خصرصی
ساخل بزرگراه

 ANPفازی

[]72

یان 3و همکاران،
()2015

ل ارزیابی ریسک برای اولریلبن ی ریسک
برای یک پروژه ساخل ترن بزرگراهی

 ANPفازی

[]80

یزدانی و همکاران،
()2019

ارائه یک ل تصمیمگیری پیشرفته برای
ارزشیابی ریسک در پروژههای ساخل

 ANPفازی FMEA ،و
 EDASفازی

[]82

بشردوسل و
همکاران)2018( ،

یک رویکرد یک ارچه  DEMATELفازی برای
تحلی ریسک پروژه

 DEMATELفازی

[]8

وو و زو)2019( ،4

ارزیابی ریسک با استشاده از یک روش
گسترشیافته  HFLTS-DEMAتحلی ارزشیابی
ترکیبی

 DEMATELفازی

هاتشی و تا رسایتین،
()2018

ارزشیابی ریسک پروژههای ساخل با درنظرگرفتن
روابط تقاب بین ریسکها

برقی و شادرخ
سیکاری)2020( ،

ارزیابی کیشی و کمّّی ریسک پروژه با استشاده از
ل ترکیبی  PMBOKدر شرایط ع ماطمینان
برای یک پروژه اکتشاف و بهرهبرداری نشل

روش ترکیبی DEMATEL

فازی و  ANPفازی
روش ترکیبی DEMATEL

فازی و  ANPفازی

[]77

[]25

[]7

راد پرر ()2011

استشاده از روش ترکیبی  PROMETHEE IIو
برنا هریزی آر انی صشر و یک برای رتبهبن ی
ریسک در یک پروژه ساخل بزرگراه

روش ترکیبی
 PROMETHEEفازی و
برنا هریزی آر انی

[]55

یزدانی چمزینی و
همکاران)2013( ،

رتبهبن ی ریسک در پروژه ساخل ترن در حیط
فازی

 ELECTREفازی

[]83

1. Kuo & Lu
2 . Lin & Jianping
3. Yan
4. Wu & Zhou
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پژوهشگر (سال)

موضوع

روش

منبع

ولیپرر و همکاران،
()2018

ارزیابی ریسک با استشاده از استشاده از روشهای
ختل تصمیمگیری چن عیاره و تحلی
قایسهای نتایج در یک پروژه شارکل بخ
عمر ی و خصرصی بزرگراهی

روشهای ،SWARA
،SAW ،COPRAS
 AHP ،EDASفازیANP ،
فازی و  TOPSISفازی

[]73

با ترجه به ج ول  ،1تاکنرن پژوه های زیادی در ز ینه یریل ریسددک در انددراع ختلد
پروژهها با رویکرد تصمیمگیری چن شاخصه فازی انجام شد ه اسددل؛ ا ددا پژوهشددی در خصددرص
تحلی ریسک پروژههای تعمیرات اساسی به چشددم نمیخددررد؛ پددژوه هددای رجددرد در ز یندده
ریسک در تعمیرات اساسی بیشتر جنبه ریسکهای ایمنی دارن و از نظر یریل ریسددک پددروژه
(تأبیر ریسک بر اه اف پددروژه) بدده رضددرع ن رداختهاند  .پددژوه پددی رو تالشددی در راسددتای
پُرکردن شکاف پژوهشی در این ز ینه اسل.
 .3روششناسي پژوهش

در پژوه های کاربردی ،ه ف ترسعه دان کاربردی در یک ز ینه خاص اسددل؛ بددهعبارتدیگر
پژوه های کاربردی به سمل کاربرد علمی دان ه ایل یشرن  .پژوه حاضر از نظر ه ف،
کاربردی اسل .پژوه های علمی را بر اساس چگرنگی بهدسلآوردن دادههددای رردنیدداز طددرک
پژوه یتران به پژوه های آز ایشی و ترصدیشی (غیرآز ایشددی) تقسددیم کددرد کدده پددژوه
حاضر از نرع ترصیشی اسل [ .]67این پژوه در یان انراع پژوه های ترصیشی از نرع طالعدده
رردی حسرب یشرد.
ه ف از این پژوه پیشددنهاد یددک چددارچرب ج ید بدده نظرر ارزیددابی ریسددک پروژههددای
تعمیرات اساسی در صنایال فراین ی نشل و گاز اسل .این ارزیابی شا دو گام اصددلی «شناسددایی
ریسکها و «تحلی ریسکهای شناساییش ه اسل.
جنبه نرآوری پژوه حاضر را یتددران در دو ددررد خالصدده کددرد :نخسددل آنکدده چددارچرب
ج ی ی برای ارزیابی ریسک در پروژههای تعمیددرات اساسددی در صددنایال نشددل ارائدده شد ه اسددل.
هرچن استشاده از رویکرد تصمیمگیری چن شاخصه فازی بددرای تحلید ریسددک پددروژه در بددانی
نظری رضرع بسیار انجام ش ه اسل ،ا ا استشاده از رویکرد یادش ه در پروژههای تعمیرات اساسی
جنبه نرآورانه دارد؛ دوم آنکه یک روش ترکیبی  SWARAو  EDASفازی بتنی بر اع اد فازی
ذوزنقهای در این پژوه ارائه ش ه اسل .استشاده از اعد اد فددازی ذوزنقددهای در ایددن روش قددبالً
انجام نش ه اسل.
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دادههای رردنیاز این پژوه بهوسیله گروهی شا ش نشر از خبرگان بخ پیمانکدداری
دارای تجربه و دان کددافی در ز یندده د یریل پروژههددای تعمیراتددی صددنعل نشددل ،بهصددررت
نظرخراهی ،صاحبه و ببل این نظرها در کاربرگهای ربرطه ،گددردآوری شد ه اسددل .عیارهددای
انتخاب این نشرات شا  .1تجربه کافی (ح اق  10سال) در ز ینه اجددرای پروژههددای تعمیددرات
اساسی صنایال بایدستی نشددل .2 ،آشددنایی بددا فرایند و اسددتان اردهای د یریل ریسددک پددروژه،
 .3عالقه ن ی برای صرف ز ان برای شارکل در پژوه اسل.
برای جمددالآوری نظرهددای هددر یددک از خبرگددان در خصددرص اهمیددل هددر یددک از گزینددهها
(ریسکها) به نظرر غربال اولیه ریسکهای شناساییش ه به روش دلشی فازی ،از تددابال ع ددریل
تغیرهای زبانی به شرک ج ول  ،2استشاده ش ه اسل []30؛ همچنین برای جمالآوری نظرهای هر
یک از خبرگان در خصرص اهمیل هر یک از گزینهها (ریسکها) در نددزد هددر یددک از عیارهددا از
تابال ع ریل تغیرهای زبانی به شرک ج ول  ،3بهرهگیری ش ه اسل [.]22
در خصرص روایی و پایایی پژوه از صاحبه و نظرخراهی از خبرگان برای غربال ریسددکها
و تعیین اهمیل هر یک از عیارها و نیز اهمیل هر یددک از گزینددهها در نددزد هددر عیددار در قالددب
تغیرهای زبانی و ببل این نظرها در کاربرگهای ربرطه اسددتشاده شد  .یددادآوری ایددن نکتدده یزم
اسل که استشاده از روش فرقالذکر کا الً رایج برده و تاکنرن در قالهها و پژوه هددای بسدیاری
از آن استشاده ش ه اسل و جمعی از خبرگان نیز این روش را تأیی کردهان ؛ همچنددین ازآنجاکدده در
پژوه حاضر از پرسشنا ه استشاده نش ه ،ب یهی اسل بررسی اعتبار پرسشنا ه رضرعیل ن ارد.
ج ول  .2تابال ع ریل تغیرهای زبانی برای غربال اولیه ریسکها
متغیر زباني

عدد فازی معادل

بهش ت ضعی ()EP

)(1 , 1 , 1

)(VP

)(1 , 2 , 3

بسیار ضعی
ضعی

)(P

نسبتاً ضعی
قاب

)(MP

قبرل )(F

نسبتاً خرب
خرب

)(MG

)(G

)(2 , 3 , 4
)(3 , 4 , 5
)(4 , 5 , 6
)(5 , 6 , 7
)(6 , 7 , 8

بسیار خرب )(VG

)(7 , 8 , 9

بهش ت خرب ()EG

)(8 , 9 , 9
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ج ول  .3تابال ع ریل تغیرهای زبانی تعیین اهمیل هر یک از ریسکها از نظر هر عیار
متغیر زباني
خیلی ضعی

)(VP

ضعی

)(P

نسبتاً ضعی
قاب

)(MP

قبرل )(F

نسبتاً خرب
خرب

)(MG

)(G

خیلی خرب )(VG

عدد فازی معادل
)(0 , 0 , 1 , 2
)(1 , 2 , 2 , 3
)(2 , 3 , 4 , 5
)(4 , 5 , 5 , 6
)(5 , 6 , 7 , 8
)(7 , 8 , 8 , 9
)(8 , 9 , 10 , 10

چارچوب پیشنهادی .در این پژوه چارچربی ج ی برای ارزیابی ریسک پروژههددای تعمیددرات
اساسی صنایال بایدستی نشل ارائه ش ه اسل .به نظرر شناسددایی ریسددکها از صدداحبه ،بررسددی
اسناد و ارک و نیز برگزاری جلسههای طرفان غزی 1با ح رر خبرگان و با رعایددل قراعد آن،
استشاده ش  .غربالگری ریسکها و انتخاب ریسددکهای دارای اهمیددل بددرای تحلید ریسددک بددا
استشاده از روش دلشی فازی صررت گرفل .برای تحلی ریسکهای نتخب نیددز از روش ترکیبددی
 SWARAفازی و  EDASفازی بهرهگیری ش  .بددهاینترتیب کدده وزن هددر یددک از عیارهددای
ارزیابی با استشاده از روش  SWARAبا استشاده از اع اد فازی ذوزنقهای بددهدسددل آ د کدده ایددن
روش برای نخستین بار ارائه ش ه اسل .ریسکها بددا اسددتشاده از ایددن عیارهددا بدده روش EDAS
فازی با استشاده از اع اد فازی ذوزنقهای رتبهبن ی ش هان  .علل استشاده از این روش آن اسل کدده
در رتبهبن ی ریسک ،ق اوتها زبانی ،غیردقی و ددبهم بددرده و اسددتشاده از ابددزار فددازی در ایددن
شرایط یکددی از راههددای پیشددنهادی در بددانی نظددری رضددرع اسددل [ .]84 ،33 ،17ولددیپددرر و
همکاران ( ،)2018عملکرد رتبهبن ی ش روش رتبهبن ی ریسک پروژه را قایسه کردند  .آنهددا
به این نتیجه رسی ن که روشهددای  COPRAS ،SWARAو  EDASبهتددرین عملکددرد را در
ارزیابی ریسک پروژه دارن [.]73
نیاز به برآوردهای ساده از اع اد فازی که استشاده از آنها سادهتر برده و تعبیر آنها بدده حالددل
طبیعی ذهن نزدیکتر اسل ،نجر ش ه اسل که اع اد فازی ثلثی و ذوزنقهای بیشددترین کدداربرد
را در اع اد فازی داشته باشن [ .]23در این پژوه به نظرر غربال اولیه ریسکها از اعد اد فددازی
ثلثی که سددادهترین حاسددبات را دارد ،اسددتشاده شد ه اسددل .اگرچدده در رتبهبند ی ریسددکهای
غربالش ه ،اع اد فازی ذوزنقهای که حاسبات آن (بهدلی استشاده از چهار پددارا تر بدهجددای سدده

1. Brain Storming
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پارا تر ) کمی پیچی هتر اسل ،بهکار رفل .استشاده از اع اد فازی ذوزنقددهای در عددین سددادگی بدده
انطباق بیشتر حاسبات با ابهام ناشی از ق اوتهای زبانی (نسبل به اع اد ثلثی) نجر یشرد.
شک  ،1چارچرب پیشنهادی پژوه برای ارزیابی ریسددک پروژههددای تعمیددرات اساسددی در
صنایال فراین ی بایدستی نشل را نشان یده .
شناسايي ريسک

غربال اولیه
ریسک های
شناساییش ه
پروژه با روش
دلشی فازی

شناسایی
ریسکهای پروژه
با روش صاحبه
و طرفان غزی

تعیین ترکیب
گروه خبرگان
شرکلکنن ه در
ارزیابی ریسکها

تعیین نیاز کارفر ا
و جمالآوری
اطالعات پروژه
عیین نیاز کارفر ا
و جمال آوری
اطالعات پروژه

تحلیل ريسک
اولریلبن ی ریسکهای
نتخب با ترجه به عیارهای
ارزیابی تعیینش ه با روش
 EDASفازی

تعیین عیارهای ارزیابی
ریسکها و تعیین وزن هر یک
از آنها با روش SWARA
فازی

شک  .1چارچرب پیشنهادی پژوه

در این بخ جزئیات روش تصمیمگیری چن شاخص
ه فازی ترکیبی پیشنهادی پژوه ارائه یشرد .ابت ا برخی تعدداری اولیدده از نظریدده فددازی ذکددر
روش دلشی فازی ررداستشاده ،شرک داده یشرد و در ادا دده ،روش SWARA
خراه ش ؛ س
فازی (به نظرر تعیین وزن عیارها) و  EDASفازی (به نظرر تعیین یددزان اهمیددل هددر ریسددک
نزد هر عیار) در دو بخ بع ی شرک داده خراهن ش .
تعاريف پايه .نظریه جمرعههای فازی یکی از کارآ ترین ابزارهایی اسل که یتران بدده نظرر
پرش دادن به ع مقطعیددل در فرایند های تصددمیمگیری ررداسددتشاده قددرار گیددرد [ .]19برخددی
تعاری و شاهیم نظریه فازی که در تشریح ل پیشنهادی پژوه بهکار یرود ،در ادا دده ذکددر
یشرد [:]22
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تعريف  :1یک زیر جمرعه فازی از جمرعه رجال ̃𝐴 را یتران با استشاده از تابال ع ریل آن،
)𝑋( ̃𝐴𝜇 ,به شک زیر تعری کرد:
}𝑋 ∈ 𝑥 | ))𝑋( ̃𝐴𝜇 𝐴̃ = {(𝑥,

که در آن 𝑋 ∈ 𝑥 نشاندهن ه اع ای تعل به جمرعه رجال اسل و داریم:
]𝜇𝐴̃ (𝑋) ∶ 𝑋 ↦ [0,1

تعريف  :۲یک ع د فازی نرع خاصی از زیر جمرعه فازی ح ب نر الش ه ()sup 𝜇𝐴̃(𝑋) = 1
از حرر اع اد حقیقی اسل ،یعنیℝ(𝜇𝐴̃ (𝑋) ∶ ℝ ↦ [0,1]) :
تعريف  :3ع د فازی ̃𝐴 ،یک ع د فازی ذوزنقه ای اسل اگر تابال ع ریل آن به شک زیر باش :
𝑎1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎2
𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎3
𝑎3 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎4
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝑓𝑖
𝑓𝑖
𝑓𝑖

) (𝑥 − 𝑎1 )⁄(𝑎2 − 𝑎1
𝜇𝐴̃ (𝑋) = 1
) (𝑎4 − 𝑥)⁄(𝑎4 − 𝑎3
{ 0
= ̃𝐴

این ع د فازی همچنین یتران بهوسیله یک چهارتایی رتب به شک
)  (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4تعری شرد .ع د قطعی 𝜅 را یتران با یک ع د فازی ذوزنقهای به شک
)𝜅  𝜅̃ = (𝜅, 𝜅, 𝜅,نشان داد.
تعريف  :4فرض کنی )  𝐴̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4و )  𝐵̃ = (𝑏1 , 𝑏2, 𝑏3 , 𝑏4دو ع د فازی
ذوزنقهای ثبل ( 𝑎1 ≥ 0و ) 𝑏1 ≥ 0باشن و 𝜅 یک ع د قطعی باش  .عملگرهای جبری با این
اع اد فازی بهصررت زیر تعری یشرن :

) 𝐴̃⨁𝐵̃ = (𝑎1 + 𝑏1 , 𝑎2 + 𝑏2 , 𝑎3 + 𝑏3 , 𝑎4 + 𝑏4
) 𝐴̃ ⊖ 𝐵̃ = (𝑎1 − 𝑏4 , 𝑎2 − 𝑏3 , 𝑎3 − 𝑏2 , 𝑎4 − 𝑏1
)𝐴̃ ⊗ 𝐵̃ = (𝑎1 × 𝑏1 , 𝑎2 × 𝑏2 , 𝑎3 × 𝑏3 , 𝑎4 × 𝑏4
) 𝐴̃ ⊘ 𝐵̃ = (𝑎1 ⊘ 𝑏4 , 𝑎2 ⊘ 𝑏3 , 𝑎3 ⊘ 𝑏2 , 𝑎4 ⊘ 𝑏1

اگر در روابط بای بهجای ع د فازی دوم (̃𝐵) ع د قطعی 𝜅 قرار داده شرد ،آنگاه بهجای همه
) 𝑏𝑖 , (𝑖 = 1,2,3,4در هر چهار رابطه ق ار 𝜅 جایگزین یشرد.
تعريف  :5فرض کنی )  𝐴̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4یک ع د فازی ذوزنقهای باش  .آنگاه ع د
قطعی (قطعی (زیش ه) عادل آن بهصررت زیر تعری یشرد:
1
𝑎3 𝑎4 − 𝑎1 𝑎2
𝜅(𝐴̃) = (𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 −
)
) (𝑎3 + 𝑎4 ) − (𝑎1 + 𝑎2
3
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تعريف  :6فرض کنی )  𝐴̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4یک ع د فازی ذوزنقهای باش  .یک تابال با نام
سای (𝜓) به نظرر تعیین ح اکثر یک ع د فازی ذوزنقهای و صشر بهصررت زیر تعری یشرد:
if 𝜅(𝐴̃) > 0
if 𝜅(𝐴̃) ≤ 0

̃𝐴
̃0

{ = )̃𝐴(𝜓

روش دلفي فازی .روش دلشی 1نخستین بار در دهه  1950یالدی در «شرکل رن  2و
به نظرر بررسی نظرهای خبرگان در خصرص یک پروژه نظا ی ترسعه داده ش ه و ترسط هلمر و
دالکی  3عرفی ش [ .]24ه ف اصلی روش دلشی دستیابی به یک تراف قاب اتکا در یان
نظرهای جمعی از خبرگان اسل .از جمله زایای این روش یتران به تجمیال نظر خبرگان،
بینامبردن خبرگان به نظرر جلرگیری از غلبه نظرهای فردی بر گروه و تکرارهایی همراه با
بازخررد ساختار ن از پاسخهای گروه ،به نظرر کمک به دستیابی به اجماع اشاره کرد [.]12
نخستین تالش در جهل تلشی روش دلشی و نظری فازی ترسط رری  4و همکاران (،)1985
صررت گرفل [ .]56پ ازآن کافمن و گرپتا  ،)1988( 5روشی کا تر برای دلشی فازی به نظرر
انجام پی بینی با استشاده از نظر جمعی خبرگان ارائه کردن  .در این روش از خبرگان خراسته
یشرد یک تخمین سهنقطهای از ق ار رردپی بینی ارائه دهن که بهعنران یک ع د فازی
ثلثی در نظر گرفته یشرد [ .]38ایشیکاوا و همکاران  ،)1993( 6نیز یک روش دلشی فازی با
استشاده اع اد فازی ثلثی به نظرر پی بینی ز انی ارائه کرن [ .]32ژو و یانگ ،)2000( 7روشی
بتنی بر اع اد فازی ثلثی ارائه دادن که در آن برای نخستین بار از تابال ع ریل تغیرهای
زبانی با استشاده از اع اد فازی ثلثی و از یانگین هن سی استشاده ش  .آنها بیان کردن که با
این روش تنها یک دور نظرخراهی از خبرگان کشایل یکن و نیازی به چن دور نظرخراهی
نیسل [ .]44چنگ و لین  ،)2002( 8یک روش تصمیمگیری بتنی بر نظریه فازی ارائه کردن که
در آن ،یک روش دلشی فازی با استشاده از اع اد فازی ذوزنقهای برای وزندهی به عیارهای
ارزیابی در تصمیمگیری چن شاخصه ارائه ش ه اسل [.]14
تاکنرن روشهای گرناگرن بسیاری برای دلشی فازی ترسط پژوهشگران پیشنهاد شد ه اسددل.
عم ه کاربرد این روش را یتران به دو دسته تقسیم کرد .1 :اسددتشاده در پی بینددی9؛  .2اسددتشاده
1. Delphi
2. RAND Corporation
3. Helmer and Dalkey
4 . Murray
5. Kaufmann and Gupta
6. Ishikawa et al.
7. Hsu & Yang
8. Cheng & Lin
9. Forecasting
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در غربددالگری .]24[ 1در ایددن پددژوه از روش دلشددی فددازی بددرای کدداربرد دوم ،یعنددی غربددال
ریسکهای شناساییش ه ترسط خبرگددان و انتخدداب ریسددکهای همتددر ،بددرای بررسددی بیشددتر
استشاده ش ه اسل .در فراین غربالگری عمددریً یددک زیر جمرعدده از جمرعدده نسددبتاً بزرگددی از
گزینهها با استشاده از ح اق اطالعات دردسترس انتخاب یشرد تا در راح بع ی تصمیمگیری
بررسیهای بیشتری روی آنها صررت گیرد [ .]79راح روش دلشی فازی بهکددار رفتدده در ایددن
پژوه بهصررت زیر اسل [:]30
 .1جمعآوری نظرهای خبرگان :ا تیاز ارزیابی هر یددک از گزینددهها در قالددب تغیرهددای زبددانی
طاب ج ول  ،2از نظر هر یک از خبرگان جمالآوری ش ه اسل.
 .۲تعیین اعداد فازی مثلثي :ع د فازی ثلثی عادل نظر هر یک از خبرگددان در خصددرص هددر
یک از گزینهها بر اساس ج ول  ،2در نظر گرفته ش ه و یانگین فازی آنها بر اساس روش کلیددر
و یرآن ،)1995( 2حاسبه یشرد [ .]41فرض کنی ق ار ارزیابی گزیندده jام از نظددر خبددره iام از
𝑤 در نظددر گرفتدده شددرد کدده در آن= 𝑖
یددان  nخبددره شددارکلکنن ه ) 𝑗𝑖𝑐 ̃𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 ,
𝑛  1, 2, … ,و 𝑚  𝑗 = 1, 2, … ,اسل؛ آنگاه ق ار یانگین فازی ارزش گزینه jام برابر اسل با:
𝑤
) 𝑗𝑐 ̃𝑗 = (𝑎𝑗 , 𝑏𝑗 ,
( )1
که در آن:
𝑛

} 𝑗𝑖𝑐{ 𝑖𝑥𝑎𝑀 = 𝑗𝑐

1
𝑏𝑗 = ∑ 𝑏𝑖𝑗 ,
𝑛

𝑎𝑗 = 𝑀𝑖𝑛𝑖 {𝑎𝑖𝑗 },

𝑖=1

𝑤 برای هددر گزیندده
 .3فازیزدايي :با استشاده از روش رکز جاذبه ساده ،قادیر فازیزداییش ه 𝑗̃
بهصررت زیر حاسبه یشرد:
()2

𝑚 , 𝑗 = 1, 2, … ,

𝑗𝑐𝑎𝑗+𝑏𝑗 +
3

= 𝑗𝑆

 .4غربال گزينهها :در انتها یتران گزینههای ناسب را از یددان گزینددههای تعد د بددا تعیددین
آستانه  αغربال کرد .قانرن غربالگری بهصررت زیر اسل:
اگر  𝑆𝑗 ≥ αباش ؛ آنگاه گزینه  jقبرل یشرد.
اگر  𝑆𝑗 < αباش ؛ آنگاه گزینه  jرد یشرد.
زو و همکاران ( ،)2010بر اساس قانرن  ،70-30ق ار آسددتانه را  7در نظددر گرفتند  .در ایددن
پژوه نیز همین ق ار بهعنران آستانه غربالگری در نظر گرفته ش ه اسل [.]30
در روش دلشددی کالسددیک چندد دور نظرخددراهی از خبرگددان یزم اسددل تددا سددازگاری در
ق اوتهای آنها حاصد شددرد؛ درحالیکدده از جملدده زایددای روش دلشددی فددازی بددا اسددتشاده از
1. Screening
2. Klir & Yuan
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تغیرهای زبانی ،این اسل که تنها یک دور نظرخراهی کافی اسددل و تمددا ی نظرهددای خبرگددان
پرش داده یشرد و ب ین ترتیب هزینه و ز ان یزم برای اجرای این روش نیز نسبل بدده روش
دلشی سنتی کمتر اسل [ .]44حبیبی و همکاران ( ،)2015نیز تأکی کردهان که از زایددای اسددتشاده
از روش دلشی فازی به نظرر غربالگری این اسل که یددک دور نظرخددراهی از خبرگددان بدده نظرر
تلخیص و ردهبن ی رارد کافی اسل [ .]24ازآنجاکه در این پژوه از روش دلشی فازی به نظرر
غربال اولیه ریسکها استشاده یشرد ،یک دور نظرخراهی از خبرگان صررت گرفل.
روش  SWARAفازی .روش تحلی نسبل ارزیابی وزن گامبهگام )SWARA( 1نخسددتین بددار
ترسط کرسرلین و همکاران )2010( 2عرفی ش [ .]39در این روش که بر اساس وزندهی اسددل،
ابت ا بر اساس نظر تصمیمگیرن گان ،اولریلبن ی اولیدده بددرای گزینددهها نددزد هددر شدداخص تعیددین
یشرد؛ س وزن نسبی هر گزینه برای کلیه شاخصها تعیین یشرد و رتبهبن ی گزینددهها بددر
این اساس صررت یگیرد [ .]4روری بددر ددرارد اسددتشاده از ایددن روش در کاربردهددای ختلد
ترسط ردانی و همکاران ( )2017انجام ش ه اسل [ .]52قربایی و همکاران ( )2018در پژوهشددی
کدده بدده نظرر ارزیددابی تجهیددزات ساخلوسدداز ارائدده کردن د  ،یددک روش ترکیبددی تصددمیمگیری
چن شاخصه را بهکار گرفتند کدده در آن بدده نظرر تعیددین وزن شدداخصها یددک روش SWARA
فازی بتنی بر اع اد فازی ثلثی 3ارائه کردن [ .]20در پژوه پددی رو یددک روش SWARA
فازی بر اساس گامهای روش آنها ،ا ا بتنی بر اع اد فازی ذوزنقهای 4بهجای اع اد ثلثی ،ارائدده
ش ه اسل .در این روش از اع اد فددازی ذوزنقددهای بددر اسدداس روش پیشددنهادی ددا 5و همکدداران
( ،)2000استشاده یشرد .به نظرر تعیین وزن شاخصها در پژوه حاضر از ایددن روش اسددتشاده
یشرد[ .]51در ادا ه گامهای این روش ارائه ش ه اسل:
گام نخست :هر یک از تصمیمگیرن گان بر اساس نظددر خددرد در خصددرص اهمیددل شدداخصها،
آنها را از همترین به کماهمیلترین رتب یکن  .فرض کنی  rjpرتبدده شدداخص jام را از نظددر
تصمیمگیرن ه pام نشان یده (.)p=1, 2, …, k
گام دوم :با شروع از شاخص واقال در رتبه دوم ( ،)rjp=2هددر تصددمیمگیرن ه اهمیددل نسددبی هددر
شاخص را نسبل به شاخص قبلی آن در فهرسددل رتبشد ه شدداخصها بدده همددراه یددک قد ار
فازیبردن 6بیان یدارد .فرض کنی 𝑝𝑗𝑟𝑆 و 𝑝𝑗𝑟𝜎 بهترتیب نشدداندهن ه اهمیددل نسددبی و قد ار
فازیبردن ربرطه باشن ؛ بنابراین ع د فازی ذوزنقهای تقارن ربددرط بدده نظددر تصددمیمگیرن گان
بهصررت زیر بهدسل یآی :
1. Step‐wise weight assessment ratio analysis
2. Keršuliene, et al.
3. triangular Fuzzy Number
4. Trapezoidal Fuzzy Number
5. Ma
6. Fuzziness Value
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( )3

) 𝑝𝑗𝑟𝜎 , 𝑆𝑟𝑗𝑝 , 𝑆𝑟𝑗𝑝 +

𝑝𝑗𝑟𝜎
2

, 𝑆𝑟𝑗𝑝 +

𝑝𝑗𝑟𝜎
2

𝑆̃𝑟𝑗𝑝 = (𝑆𝑟𝑗𝑝 − 𝜎𝑟𝑗𝑝 , 𝑆𝑟𝑗𝑝 −

گام سوم :ضریب 𝑝𝑗𝑟̃𝐾 برای هر عیار بهصررت زیر حاسبه یشرد:
( )4

𝑟𝑗𝑝 = 1

if

𝑟𝑗𝑝 > 1

if

)(1 , 1, 1
𝑟̃𝑆 1 +

{ = 𝑟̃
𝐾
𝑝𝑗

𝑝𝑗

گام چهارم :ضریب وزنی باز حاسبهش ه بهصررت زیر تعیین یشرد:
( )5

𝑟𝑗𝑝 = 1

if

𝑟𝑗𝑝 > 1

if

)(1 , 1, 1
̃ { = 𝑝𝑗𝑟̃𝑄
𝑟̃
𝐾 ⊘ 𝑄𝑟𝑗𝑝 −1
𝑝𝑗

گام پنجم :اوزان فازی شاخصها از نظر تصمیمگیرن ه pام بهصررت زیر تعیین یشرن :
̃
𝑤
𝑚⊕( ⊘ 𝑝𝑗𝑟̃𝑄 = 𝑝𝑗̃
) 𝑝𝑗𝑟𝑄 𝑟𝑗𝑝 =1

( )6

گام ششم :حاسبه یانگین اوزان فازی شاخصها:
()7

1

𝑤
𝑤 ̃𝑗 = 𝑘 ⊕𝑘𝑝=1
𝑝𝑗̃

روش  EDASفازی .در پددژوه هددای کدداربردی ،روش ارزیددابی بددر اسدداس فاصددله از راهحد
یددانگین )EDAS( 1نخسددتین بددار ترسددط قربددایی و همکدداران ( ،)2015بدده نظددرر حد سددئله
طبقهبن ی رجردی  ABCپیشنهاد ش  .ایددن روش جددزو روشهددای تصددمیمگیری چن شاخصدده
جبرانی حسرب یشرد .ارزیابی گزینهها در این روش بر اساس فاصلههای هر یددک از گزینددهها
از راهح یانگین نزد هر یک از عیارها صررت یگیرد .نتایج ایددن پددژوه نشددان داد کدده ایددن
روش از کارایی خربی برخرردار اسل و نسبل به سایر روشهای ت اول به حاسبات کمتری نیاز
دارد [ .]40قربایی و همکاران ( ،)2016روش  EDASفازی را با استشاده از اع اد فازی ذوزنقددهای

1. The evaluation based on distance from average solution
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ارائه دادن  .آنها با استشاده از تحلی حساسددیل کددارایی ایددن روش را نسددبل بدده برخددی از سددایر
روشهای تصمیمگیری چن شاخصه فازی نشان دادن []22؛ همچنین قربایی و همکاران (،)2017
ترسعه دیگری از روش  EDASبه حیط فددازی را بددا اسددتشاده از جمرعددههای فددازی نددرع دوم
فاصلهای پیشنهاد کردن [ .]21قهر ان و همکاران ( ،)2017روش  EDASفددازی شددهردی را بددا
استشاده از نظریه جمرعههای فازی شهردی 1ارائه دادن [ .]35گامهای روش  EDASفددازی بددر
اساس اع اد فازی ذوزنقهای که در پژوه حاضر بهکار یرود ،به شرک زیر اسل [:]22
گام نخست :تشکی اتری تصمیم یانگین ( )Xبدده شددک زیددر اسددل کدده در آن 𝑝𝑗𝑖̃𝑥 قد ار
عملکرد گزینه ( Aj )1≤ i ≤ nرا با ترجه به عیار ( cj )1≤ j ≤ nاز نظر تصمیمگیرن ه 1≤ p ≤ ( p
 )kدر قالب تغیرهای زبانی ج ول نشان یده :
𝑚×𝑛] 𝑗𝑖̃𝑥[ = 𝑋
( )8
𝑘 1
𝑝
̃
𝑗𝑖𝑥 𝑥̃𝑖𝑗 = 𝑘 ⨁𝑝=1
() 9
𝑤 وزن عیددار
گااام دوم :تشددکی بددردار اوزان شدداخصها بدده شددک زیددر اسددل کدده در آن 𝑗𝑖̃
( cj )1≤ j ≤ mاز نظر تصمیمگیرن ه pام ( )1≤ p ≤ kنشان یده :
𝑤[ = 𝑊
𝑚×̃𝑗 ]1

()10

1

()11

𝑤
𝑤 ̃𝑗 = ⨁𝑘𝑝=1
𝑝𝑗̃

𝑣𝑎) راهح
گام سوم :تشکی بردار یانگین به شک زیر که عناصر آن ( 𝑗̃
هر شاخص نشان یدهن :
()12

یانگین را با ترجه بدده

()13

𝑘

𝑣𝑎[ = 𝑉𝐴
𝑚×̃𝑗 ]1
1

𝑣𝑎
𝑗𝑖̃𝑥 ̃𝑗 = ⨁𝑛𝑖=1
𝑛

بنابراین بُع این بردار برابر با بُع بردار اوزان شاخصها اسل.
گام چهارم :فرض کنی  Bجمرعه شاخصهای ثبل و  Nجمرعه شاخصهای نشددی باشد .
در این گام اتری های فاصله ثبل از یانگین ( )PDAو فاصددله نشددی از یددانگین ( )NDAبددا
ترجه به ثبل یا نشیبردن شاخص به شک زیر حاسبه یشرد:
()14

𝑚×𝑛

] 𝑗𝑖 ̃
𝑎𝑑𝑝[ = 𝐴𝐷𝑃

1. Intuitionistic Fuzzy sets
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] 𝑗𝑖 ̃
𝑎𝑑𝑛[ = 𝐴𝐷𝑁
𝑚×𝑛

()15
𝐵 ∈ 𝑗 if

()16

𝑁 ∈ 𝑗 if

𝐵 ∈ 𝑗 if

()17

𝑁 ∈ 𝑗 if

𝑣𝑎⊖ 𝑗𝑖̃𝑥(𝜓
)𝑗 ̃
)

𝑗̃
𝑣𝑎(𝜅 { = 𝑗𝑖 ̃
𝑎𝑑𝑝
𝑣𝑎(𝜓
̃𝑥⊖ ̃

) 𝑗𝑖

𝑗

𝑣𝑎(𝜅
)𝑗 ̃
𝑣𝑎(𝜓
) 𝑗𝑖̃𝑥⊖𝑗 ̃
)

)𝑗

𝑗̃
𝑣𝑎(𝜅 { = 𝑗𝑖 ̃
𝑎𝑑𝑛
𝑣𝑎⊖ ̃𝑥(𝜓
̃
𝑗𝑖

𝑣𝑎(𝜅
)𝑗 ̃

𝑎𝑑𝑝 و 𝑗𝑖 ̃
در روابط بای̃ 𝑖𝑗 ،
𝑎𝑑𝑛 بهترتیب فاصله ثبل و نشددی قد ار عملکددرد گزیندده iام از
راهح یانگین نزد شاخص jام را نشان یده .

گام پنجم :حاسبه جمرع وزین فاصلههای ثبل و نشی برای همه گزینهها:
()18

𝑚
) 𝑗𝑖 ̃
𝑝𝑠
̃𝑖 = ⨁𝑗=1
𝑤(
𝑎𝑑𝑝 ⊗ 𝑗̃

()19

𝑚
) 𝑗𝑖 ̃
𝑛𝑠
̃ 𝑖 = ⨁𝑗=1
𝑤(
𝑎𝑑𝑛 ⊗ 𝑗̃

𝑛𝑠 بهصررت زیر حاسبه یشرن :
𝑝𝑠 و 𝑖 ̃
گام ششم :قادیر بهنجارش ه 𝑖̃
()20

()21

𝑝𝑠
𝑖̃
𝑝𝑠(𝜅(
)) 𝑖 ̃

𝑛𝑠
𝑖̃
𝑛𝑠(𝜅(
)) 𝑖 ̃

𝑖

𝑖

𝑝𝑠𝑛
̃ 𝑖 = max

𝑛𝑠𝑛
̃ 𝑖 = 1 − max

𝑠𝑎) برای همه گزینهها بهصررت زیر:
گام هفتم :حاسبه ا تیاز ارزیابی ( 𝑖̃
()22

1

𝑠𝑎
𝑝𝑠𝑛( ̃𝑖 = 2
𝑛𝑠𝑛⨁ 𝑖 ̃
)𝑖 ̃
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گام هشتم :رتبهبن ی گزینهها بهترتیب نزولددی قددادیر قطعددی (غیرفددازیشد ه )1ا تیدداز ارزیددابی
𝑠𝑎(𝜅) صررت یگیرد .شایان ذکر اسل که ق ار قطعی یک ع د فازی ذوزنقهای بددر اسدداس
() 𝑖̃
قربایی 2و همکاران ( ،)2016از رابطه زیر بهدسل یآی [:]22
()23

𝑎𝑠3𝑎𝑠4 − 𝑎𝑠1 𝑎𝑠2
)
)(𝑎𝑠3+𝑎𝑠4)− (𝑎𝑠1 +𝑎𝑠2

1

𝑠𝑎(𝜅
̃ ) = 3 (𝑎𝑠1 + 𝑎𝑠2 + 𝑎𝑠3 + 𝑎𝑠4 −

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

روش پیشنهادی پژوه در پروژه تعمیرات اساسی در یکی از کارخانددههای فددراورش نشددل خددام
واقال در جزیره خارک ،بهعنران ررد طالعه بهکددار گرفتدده شد ه اسددل .پددروژه یادشد ه بدده نظرر
افزای کددارایی و کیشیددل حصددرل خروجددی و بازگرداند ن فرفیددل کارخاندده بدده یددزان اولیدده
برنا هریزی ش ه اسل .در این پروژه انراع تجهیزات بابل ( خازن ،ب لهای حرارتددی ،تجهیددزات
نمکزدایی و غیره) و تجهیزات دوار (پمپها ،کم رسررها ،ترربینها و غیره) بازرسی و در صددررت
نیاز تعمیر یا تعریض یشرن .
شناسايي ريسکها .ابت ا طی صاحبه با یران کارفر ا و پیمانکار پروژه ررد طالعه ،هد ف و
چارچرب ارزیابی ریسددک و سددائ و شددکالت پددی روی پددروژه بددهطررکلی بررسددی شد ه و
اطالعات پروژه از قبی ح وده پروژه ،ساختار شکسل کار ،برنا ه ز انبند ی و سددایر اطالعددات
ربرطه جمالآوری ش ؛ س گروه ارزیابی ریسک شا شد تدن از خبرگددان دارای تجربدده در
شرکلهای پیمانکاری در ز ینه پروژههای تعمیراتی در صنایال بایدستی نشل تشکی ش .
فهرسل روی ادهایی که ا کان رخدادن آنها وجرد دارد و فهرسل عل و سناریرهای بددروز
این روی ادها با استشاده از روش طرفان غزی با شرکل خبرگان انتخابشد ه تهیدده شد  .در ایددن
جلسه سعی ش تا قرانین جلسه طرفان فکری رعایل شرد؛ یعنی از انتقاد نسبل بدده پیشددنهادهای
هر یک از شرکلکنن گان در این رحله صرفنظر شد ه و اید ههای جسددررانهتر و بد یالتر ددررد
تشری و ترغیب قرار گرفته اسل .تع اد پیشددنهادها رردترجدده قددرار گرفتند و نسددبل بدده ادغددام
پیشنهادهای رازی و تکمی پیشنهادها اق ام شد  .در ایددن رحلدده بددرای کمددک بدده شناسددایی
ریسکها از برنا ه یریل ریسک ،خروجیهای برنا هریزی پروژه ،تجارب و اسناد ببلشد ه و
گزارشهای پروژههای شابه قبلی نیز استشاده ش ه اسل .خروجی این فراین  ،فهرسددتی تشددک
از  29ریسک ت اول در پروژههای تعمیراتی صددنایال بایدسددتی نشددل اسددل .جد ول  ،4فهرسددل
ریسکهای شناساییش ه ترسط خبرگان را نشان یده .
1. Defuzzified
2. Ghorabaee
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در ادا ه از طری صاحبه و نظرخراهی از خبرگان ،ریسددکهای شناساییشد ه بددا اسددتشاده از
روش دلشی فازی غربالگری ش ه اسل تا ریسکهایی که از نظر خبرگان دارای اهمیتی بیشددتری
هستن  ،برای ورود به رحله تحلی ریسک به نظرر انجام تحلید بیشددتر انتخدداب شددرن  .نتیجدده
غربال ریسکها با استشاده از روش دلشی فازی در ج ول  ،4نشان داده ش ه اسل .در ایددن جد ول
یانگین فازی نظر خبرگان با استشاده از رابطه  1و ق ار قطعی ( ق ار فازیزداییش ه) یانگین بددا
استشاده از رابطه  ،2حاسبه ش ه اسل.
درنهایل فهرستی تشک از  10ریسک هم برای پروژههای یادش ه استخراج ش  .فهرسددل
این  10ریسک همراه با شناسدده اختصدداصیافتدده بدده هددر یددک در جد ول  ،5ارائدده شد ه اسددل.
ریسکهای ذکرش ه در ج ول  ،5از نظر خبرگان بهعنران همتددرین ریسددکها شددناخته شد ه و
بهعنران ورودی رحله تحلی و رتبهبن ی ریسکها در نظر گرفتدده شد هاند  .سددایر ریسددکهای
اینگرنه پروژهها نیز یتران ب ون رتبهبن ی در رحله واکن یا کنترل ریسک پای شرد تددا در
صررت ج یش ن ابر آنها در یک پروژه خاص ،واکن تناسب آنها نیز اتخاذ شرد.
ج ول  .4عناوین ریسکهای شناساییش ه و غربالگری آنها به روش دلشی فازی
نوع
ريسک

فنی

بیرونی

عنوان ريسک
دسترسی به فناوری یزم
شکالت کیشی قطعات و راد
شکالت کنترل کیشیل حین اجرا
عملکرد نا ناسب و خطای نیروی انسانی
حرادث و تأخیر در حم تجهیزات
شکسل و نقص تجهیزات در حین عملیات
کمبرد آ رزش نابال انسانی
دسترسی به اسناد فنی تجهیزات
شکالت ایمنی ،سال ل و زیسل حیطی
ع مببات اقتصادی
بروز شرایط جری نا ساع
قرانین ا نیتی برای دسترسی به تأسیسات
تأ ین الی به رقال از سری کارفر ا
شرایط اضطراری
تأخیر در تأ ین تجهیزات از خارج از کشرر
تاخیرات تأ ینکنن گان داخلی
فساد اداری
تغییرات قرانین و قررات
تن های سیاسی

میانگین فازی نظرهای
خبرگان
(9
(5
(5
(9
(4
(9
(3
(5
(9
(6
(4
(9
(9
(4
(9
(4
(3
(5
(4

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

7/17
3/50
1/83
7/00
2/50
7/17
1/33
2/67
7/61
4/33
1/83
8/22
8/56
1/83
8/00
2/67
1/33
3/17
1/83

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

)5
)2
)1
)5
)1
)5
)1
)1
)6
)3
)1
)7
)7
)1
)5
)1
)1
)1
)1

مقدار
قطعي

نتیجه

7/06
3/50
2/61
7/00
2/50
7/06
1/78
2/89
7/54
4/44
2/28
8/07
8/19
2/28
7/33
2/56
1/78
3/06
2/28

قبرل
رد
رد
قبرل
رد
قبرل
رد
رد
قبرل
رد
رد
قبرل
قبرل
رد
رد
رد
رد
رد
رد
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نوع
ريسک

تجاری

یریل

عنوان ريسک
دسترسی به تخصصان در ناط عملیاتی
تأ ین و انتقال ارز خارجی
تغییرات قیملها و تررم
شکالت و تأخیر در اخذ جرزها
هماهنگی با کارفر ا و سایر ذینشعان
خطا در اجرای رویهها
شکالت قراردادی با کارفر ا و پیمانکاران جزء
تخمین نادرسل ز ان و هزینه
ساختار ساز انی نا ناسب
ابهام و تغییر در ح وده کار

میانگین فازی نظرهای

مقدار

خبرگان

قطعي

(9
(7
(7
(4
(9
(3
(5
(9
(3
(8

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

7/44
5/00
4/83
2/50
7/56
1/50
3/00
7/89
1/33
6/00

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

)6
)3
)3
)1
)5
)1
)1
)5
)1
)4

7/48
5/00
4/94
2/50
7/19
1/83
3/00
7/30
1/78
6/00

نتیجه
قبرل
رد
رد
رد
قبرل
رد
رد
قبرل
رد
رد

ج ول  .5همترین ریسکهای شناساییش ه برای ورود به رحله تحلی ریسک
شناسه

عنوان ريسک

A1

دسترسی به فناوری یزم

A2

عملکرد نا ناسب و خطای نیروی انسانی
شکسل و نقص تجهیزات در حین عملیات

A4

شکالت ایمنی ،سال ل و زیسل حیطی
قرانین ا نیتی برای دسترسی به تأسیسات

A6

تأ ین الی به رقال از سری کارفر ا

A7

ع ما کان یا تأخیر در تأ ین تجهیزات از خارج از کشرر

A8

دسترسی به نابال انسانی تخصص در ناط عملیاتی

A9

هماهنگی با کارفر ا و سایر ذینشعان

A 10

تخمین نادرسل ز ان و هزینه

A3

A5

نوع ريسک
فنی

بیرونی

تجاری
یریل

ارزيابي ريسکها .در پژوه حاضر هزینه ،ز ان ،کیشیل و ح وده پروژه که در بددانی نظددری
یریل پروژه از آنها بهعنران « ح ودیلها یا رلشههای کلی ی عملکرد پروژه یدداد یشددرد،
بهعنران عیارهای رتبهبن ی ریسددکها در نظددر گرفتدده شد هان [ .]5در ایددن رحلدده از خبرگددان
خراسته ش تا بر اساس نظر خرد در خصرص اهمیل هر یک از عیارها ،آنها را از همتددرین بدده
کماهمیلترین رتب کنن  .ب ین ترتیب ( rjpرتبه شاخص jام را از نظر تصددمیمگیرن ه pام) عددین
ش ه اسل؛ س با شروع از عیار واقال در رتبه دوم از هر یک از خبرگان خراسته ش تددا اهمیددل
نسبی هر شاخص را نسبل به شاخص قبلددی آن در فهرسددل رتبشد ه شدداخصها بیددان کنند ؛
همچنین با تراف خبرگان ق ار فازیبردن ( 𝑝𝑗𝑟𝜎) برابر  0/06برای کلیه قادیر  rjpدر نظر گرفتدده
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ش  .ب ین ترتیب قادیر وزن هر یک از عیارها از نظر هر یددک از خبرگددان بددا اسددتشاده از روابددط
طاب ج ول  ،5بهدسل آ  .در ادا ه یانگین فازی وزن بهدسلآ ه از نظر هر یک از خبرگددان،
بهعنران وزن فازی نهایی هر یک از عیارها بهدسل آ که در ج ول  ،6نشان داده ش ه اسل.
ج ول  .6حاسبه وزن هر یک از عیارها از نظر خبرگان به روش  SWARAفازی
وزن فازی از منظر هر

ضريب وزني فازی باز

𝒘)
تصمیمگیرنده (𝒑𝒋 ̃

محاسبهشده ( 𝒓 ̃
𝑸)
𝒑𝒋

𝒑𝒋𝒓𝑺

ترتیب
معیارها

(0/40

0/39

0/37

)0/36

(1/00

1/00

1/00

)1/00

(0/29
(0/22

0/28
0/21

0/25
0/18

)0/24
)0/17

(0/72
(0/56

0/70
0/54

0/68
0/49

)0/66
0/47

0/45
0/34

C2

(0/19

0/17

0/15

)0/13

(0/48

0/45

0/39

)0/37

0/23

C1

(0/41
(0/26
(0/22

0/40
0/25
0/21

0/39
0/23
0/18

)0/38
)0/22
)0/17

(1/00
(0/63
(0/54

1/00
0/62
0/52

1/00
0/60
0/48

)1/00
)0/59
)0/46

0/64
0/23

C4
C2

(0/20

0/18

0/15

)0/14

(0/49

0/45

0/40

)0/37

0/17

C1

(0/40
(0/29

0/40
0/27

0/38
0/25

)0/37
)0/24

(1/00
(0/70

1/00
0/69

1/00
0/66

)1/00
)0/65

0/48

C4
C3

(0/22

0/21

0/18

)0/17

(0/55

0/53

0/49

)0/47

0/33

C1

(0/19

0/17

0/14

)0/13

(0/46

0/43

0/38

)0/35

0/26

C2

(0/47

0/46

0/45

)0/44

(1/00

1/00

1/00

)1/00

(0/28

0/27

0/25

)0/24

(0/59

0/58

0/56

)0/55

0/76

C4
C3

(0/19

0/18

0/16

)0/15

(0/40

0/39

0/36

)0/35

0/52

C2

(0/14

0/13

0/11

)0/10

(0/30

0/28

0/25

)0/24

0/41

C1

(0/49

0/48

0/47

)0/46

(1/00

1/00

1/00

)1/00

(0/28

0/27

0/25

)0/25

(0/57

0/56

0/54

)0/53

0/81

C3
C4

(0/17

0/17

0/15

)0/14

(0/35

0/34

0/32

)0/31

0/67

C2

(0/12

0/11

0/10

)0/09

(0/25

0/24

0/21

)0/20

0/48

C1

(0/40
(0/29

0/40
0/27

0/38
0/25

)0/37
)0/24

(1/00
(0/70

1/00
0/69

1/00
0/66

)1/00
)0/65

0/48

C4
C3

(0/22

0/21

0/18

)0/17

(0/55

0/53

0/49

)0/47

0/33

C1

(19/0

0/17

0/14

)0/13

(0/46

0/43

0/38

)0/35

0/26

C2

خبره

C4
C3

C3

DM1

DM2

DM3

DM4

DM5

DM6
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ج ول  .7یانگین وزن فازی بهدسلآ ه برای هر یک از عیارها
شناسه
C1
C2
C3
C4

معیار
ح وده
کیشیل
ز ان
هزینه

وزن فازی بهدستآمده
(0/50
(0/61
(0/70
(0/89

0/40 ،
0/51 ،
0/60 ،
0/83 ،

0/34 ،
0/45 ،
0/55 ،
0/74 ،

)0/26 ،
)0/35 ،
)0/45 ،
)0/64 ،

در رحله بع ریسکها بدده روش  EDASفددازی رتبهبند ی شد ه اسددل .بدده ایددن نظددرر از
خبرگان خراسته ش تا نظر خرد را در ررد اهمیل هر یک از ریسکها در نزد هر یددک از عیارهددا
در قالب تغیرهای زبانی ج ول  ،1اعالم کنن که این نظرها در کاربرگهای ربرطه ببل ش  .در
ادا ه ،یانگین اع اد فازی ذوزنقهای ربرط به اهمیل هر گزینه (هر یددک از ریسددکها) نددزد هددر
عیددار (ز ددان ،هزیندده،کیشیل و حدد وده) از طریدد رابطدده  ،7حاسددبه شدد ه اسددل .حاصدد
یانگینگیری نظرها ،اتری تصمیم فازی یانگین ( )Xاسل که در ج ول  ،8شاه ه یشددرد؛
همچنین بردار راهح یانگین ( )AVکه با استشاده از رابطه  ،11برای هر یک از عیارها حاسددبه
ش ه ،در آخرین سطر ج ول  ،8ارائه ش ه اسل.
قددادیر
𝑛𝑠) و سد
𝑝𝑠 و 𝑖 ̃
در ادا ه قددادیر جمددرع ددرزون فاصددلههای ثبددل و نشدی ( 𝑖̃
𝑛𝑠𝑛) با استشاده از روابط  12تا  ،19حاسبه شد ه اسددل کدده قددادیر
𝑝𝑠𝑛 و 𝑖 ̃
بهنجارش ه آنها ( 𝑖 ̃
حاص در ج ول  ،9شاه ه یشرد.
بر اساس قادیر بهدسلآ ه قب و با استشاده از روابط  20و  ،21قادیر ا تیاز ارزیددابی فددازی
𝑠𝑎(𝜅) بهدسل آ ه اسل که در ج ول  ،10شاه ه یشددرد .بددا
𝑠𝑎) و نیز ق ار قطعی آن () 𝑖̃
( 𝑖̃
ترجه به این ج ول ،ریسک تأ ین الی به رقال از سری کارفر اکارفر ا (شدداخص نزدیکددی نسددبی
 )0/51دارای بایترین رتبه در یان ریسکها اسل و ریسک شکسل و نقص تجهیددزات در حددین
عملیات (شدداخص نزدیکددی نسددبی  )0/15پددایینترین رتبدده را در یددان ریسددکهای پروژههددای
تعمیرات صنایال بایدستی نشل از نظر خبرگان بهدسل آوردهان .

C4

C3

C۲

()4/75 5/75 6/50 7/38( )2/75 3/50 3/88 4/88( )1/63 2/25 2/88 3/88( )2/50 3/38 3/63 4/63

C1
A1

)1/88 2/63 3/25 4/25( )5/50 6/50 6/88 7/75( )1/50 2/0

()1/13 1/63 2/38 3/38( )1/00 1/50 2/13 3/13( )0/88 1/50 2/13 3/13( )2/88 3/63 4/13 5/13
)6/75 7/75 7/38 9/00( )2/13 2/88 3/38 4/38( )0/50 88

()3/75 4/38 4/88 5/88( )2/00 2/75 3/50 3/71( )7/13 8/13 8/75 9/14( )2/63 3/38 4/43 5/00
()6/63 7/63 8/38 8/88( )7/13 8/13 8/63 9/13( )7/25 8/25 8/88 9/25( )7/13 8/13 8/63 9/25
()4/25 5/25 5/88 6/75( )6/63 7/63 8/38 8/88( )6/13 7/13 7/75 8/38( )4/88 5/88 6/38 7/00
()2/50 3/25 3/75 4/75( )2/25 2/75 3/50 4/50( )1/88 2/63 3/25 4/25( )3/00 3/88 4/25 5/25
)4/50 5/50

()2/50 3/25 3/75 4/75( )2/25 2/75 3/50 4/50( )0/63 1/13 1/75 2/75( )1/25 1/88 2/50 3/50
)3/86 4/70 5/21 6/20( )3/28 4/0

(6/0 7/00( )1/13 1/63 2/38 3/38( )1/38 1/88 2/50 3/50( )6/75 7/75 8/25 8/88

تصمیم فازی یانگین و بردار راهح

(4/61 5/42( )2/89 3/58 4/23 5/06( )4/09 4/96 5/49 6/29

ج ول  .8اتری

(1/63 2/63( )5/63 6/63 7/13 7/88

(2/75 3/75( )4/25 5/13 5/63 6/38

A۲
A3
A4
A5
A6
A7
A۸
A۹
A1۰
AV
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یانگین

53

(74 1/27
(81 1/10

𝒊 ̃
𝒏𝒔𝒏

4 0/10( )-0/42 33
21 0/42( )0/07

𝒊 ̃
𝒑𝒔𝒏

14 0/35( )-0/31 30 77 1/63( )-0/02 1
71 1/45( )-0/12 21 55 1/06( )-0/12 9

(71 1/05
(90 1/22
(1/0 1/0 1/00
(1/0 1/0 1/00

𝒊̃
𝒏𝒔

)-0/08 4
)0/41 32

0 0/00( )0/25 52 75 1/07( )1/00
0 0/00( )0/08 32 53 0/84( )1/00

(77 1/39
(72 1/07

𝒊̃
𝒑𝒔
A1
A۲

19 0/34( )-0/12 67 1/37 2/46( )0/02

93 1/55( )-0/06 34 72 1/28( )0/08 20 27 0/45( )-0/11 38

0
0

18 0/29( )-0/44 26 88 1/95( )0/02

93 1/41( )-0/08 32 71 1/26( )0/07 19 27 0/41( )-0/10 38
18 0/31( )-0/06 72 1/42 2/47( )0/02

(5 0/09( )-1/14 -0/24 37 1/05

5 0/09( )-0/69 24

(6 0/10( )-1/14 -0/19 42 1/10

)0/06 11
)0/27 68

)0/45 83 1/15 1/63( )-0/25 12 62 1/35( )0/13 24 34 0/48( )-0/18 46
)0/87 1/78 2/55 3/64( )0/00
)0/26 1/10 1/81 2/87( )0/00
)0/06 11
)0/25 63
)0/06 12

4

3

3

A3
A4
A5
A6
A7
A۸
A۹
A1۰
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ج ول  .9جمرع های رزون فراص و قادیر بهنجارش ه آنها

165

ارزيابي ريسک پروژههای تعمیرات اساسي ( ...منیری و همکاران)

ج ول  .10ا تیاز ارزیابی و رتبه ریسکها
شناسه

عنوان ريسک

امتیاز ارزيابي فازی (𝒊 ̃
𝒔𝒂)

مقدار قطعي
() 𝒊 ̃
𝒔𝒂(𝜿)

رتبه

A1

دسترسی به فناوری یزم
عملکرد نا ناسب و خطای
نیروی انسانی

()-0/22 ،0/17 ،0/39 ،0/69

0/25

7

()-0/02 ،0/31 ،0/51 ،0/76

0/39

4

()-0/56 ،-0/08 ،0/24 ،0/60

0/04

10

()-0/01 ،0/29 ،0/49 ،0/75

0/38

5

()-0/02 ،0/35 ،0/62 ،0/85

0/44

3

()0/63 ،0/76 ،0/87 ،1/03

0/83

1

()0/54 ،0/66 ،0/76 ،0/92

0/72

2

()-0/34 ،0/14 ،0/41 ،0/74

0/23

8

()-0/01 ،0/28 ،0/50 ،0/74

0/38

5

()-0/56 ،-0/10 ،0/21 ،0/57

0/02

9

A2

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10

شکسل و نقص تجهیزات در
حین عملیات
شکالت ایمنی ،سال ل و
زیسل حیطی
قرانین ا نیتی جهل دسترسی
به تأسیسات
تأ ین الی به رقال از سری
کارفر ا
تأخیر در تأ ین تجهیزات از
خارج از کشرر
دسترسی تخصصین در
ناط عملیاتی
هماهنگی با کارفر ا و سایر
ذینشعان
تخمین نادرسل ز ان و هزینه

گزینهها (ریسکها) با استشاده از روش سنتی تاپسی فازی با اع اد ذوزنقهای و با درنظرگددرفتن
همین اوزان به نظرر ایجاد ا کددان قایسدده ،رتبهبند ی شددرد [ .]12نتددایج قایسددهای رتبهبند ی
ریسکها با دو روش  EDASفازی و تاپسی فازی در شک  ،2نشان داده ش ه اسل .بددا ترجدده
به این شک  ،نتایج رتبهبن ی در خصرص سه ریسک دارای بیشترین اهمیل ،یکسان اسل .فقددط
در خصرص سه ریسک  A9 ،A3و  A10رتبهبن ی بهدسلآ ه یک رتبه اختالف داشته و تنهددا در
خصرص یک ریسک ( )A2رتبهبن ی بهدسلآ ه از دو روش دو پله اختالف دارن .
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A10

A9

A8
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شک  .2قایسه نتایج رتبهبن ی ریسکها با دو روش  EDASفازی و  TOPSISفازی

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

با ترجه به یافتههای پژوه  ،تأ ین الی به رقال از سری کارفر ا همتددرین ریسددک پروژههددای
تعمیراتی صنایال بایدستی نشل حسرب یشرد .تددأخیر در پرداخددل صررتوضددعیل پیمانکدداران
بهدلی عرا لی چرن ع متخصیص بهنگام بردجه ،اتددالف ز ددان در پرداخددل بددهدلید پیچید گی
قرانین و رانال قرراتی ،تع د راح اداری و غیره از جمله عرا ریشهای این ریسددک حسددرب
یشرد .پ از این ریسک و با فاصله ان کی از آن ،ریسک تددأخیر در تددأ ین تجهیددزات از خددارج
کشرر اسل که از جمله دیی ریشهای آن یتران تحریمهای اقتصادی ،رانال گمرکددی ،ن اشددتن
تجربه در بازرگانی خارجی تجهیزات صنعتی ،رانال ارزی و بددانکی را نددام بددرد .همانگرندده کدده از
𝑠𝑎(𝜅) شاه ه یشرد ،این دو ریسک با اخددتالف نسددبتاً زیددادی (حد ود
قادیر ا تیاز ارزیابی () 𝑖̃
 )0/28از ریسک رتبه سرم ج ا ش هان ؛ بهعبارتدیگر دو ریسک اول با فاصله از اهمیل بیشددتری
نسبل به سایر عرا د ریسددک پروژههددای تعمیددرات اساسددی از نظددر خبرگددان شددرکلکنن ه در
پژوه برخرردار بردهان  .ریسک قرانین ا نیتی برای دسترسی به تأسیسات دارای رتبه سرم بددرده
و عملکرد نا ناسب و خطای نیروی انسانی ،هماهنگی بددا کارفر ددا و سددایر ذینشعددان ،شددکالت
ایمنی ،سال ل و زیسل حیطی با ا تیاز ارزیددابی نزدیددک بدده همرتبددههای بعد ی را دارا هسددتن .
ریسکهای دسترسی به فناوری یزم و دسترسی به تخصصان در ناط عملیاتی بدا فاصددله در
رتبههای هشتم و هشتم قرار گرفتهان  .ریسکهای تخمددین نادرسددل ز ددان و هزیندده ،شکسددل و
نقص تجهیزات در حین عملیات ا تیدداز ارزیددابی بسددیار اند کی کسددب کردهاند کدده نشدداندهن ه
کماهمیلبردن آنها نسبل به سایر ریسکها از نظر خبرگان اسل.
یافتههای پژوه نشان یده  ،ریسکهای بیرونی پروژه در جمرع بیشددترین اهمیددل را در
بین چهار دسته ریسکهای پروژه بر اساس دستهبن ی استان ارد پیکره دان د یریل پددروژه دارا
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هستن  .این ا ر نشاندهن ه آن اسددل کدده بیشددترین ریسددکها از حددیط بیرونددی بدده پروژههددای
تعمیراتی صنایال بایدستی تحمی یشرد.
بنا بر نتایج پژوه پیشنهاد ددیشددرد صددنعل نشددل در جهددل رفددال رانددال بیرونددی از جملدده
قرراتزدایی ،تسهی در پرداخلها ،بازنگری قررات و سیستم اجرایی پروژهها را در دسددترر کددار
قرار ده  .ساختارهای حمایتی نظیر بیمهها نیددز یترانند در ا ددر د یریل ریسددک شددرکلهای
پیمانکار را یاری رسانن ؛ همچنین تسهی در ا ر واردات تجهیزات از سری دسددتگاههای ذیربددط،
دیگر پیشنهاد اجرایی این پژوه در جهل کاه ریسک پروژههای رردبررسی اسل.
انجام این پژوه با ح ودیلهایی همراه برد که از آن جمله یتران به سددختی دسترسددی
به اطالعات پروژه و کارشناسددان خبددره ،شددکالت همدداهنگی بددرای برگددزاری جلسدههددا و نیددز
ع ما کان تعمیم نتایج پژوه به سایر پروژهها بهدلی استشاده از نظر جمعی حد ود از خبرگددان
اشاره کرد.
برای انجام پژوه های آتی پیشنهاد یشرد سایر روشهای تصمیمگیری چن شاخصه فازی
نیز برای رتبهبن ی ریسکها ررداستشاده قرار گیرن و نتایج با نتایج پژوه حاضر قایسدده شددرد.
استشاده از فنرن آ ار چن تغیری نیز برای بررسی و اولریلبند ی ریسددکهای ایددن نددرع پروژههددا
پیشنهاد یشرد؛ همچنین ارزیابی ریسک پروژههای تعمیرات اساسی بر بنای سددایر اسددتان اردها
و چارچربهای یریل ریسک از جمله «استان ارد انجمن یریل پروژه بریتانیا یا ایزو 31000
پیشنهاد یشرد .استشاده از فنرن تصمیمگیری فازی برای رتبهبن ی ریسکهای سایر انراع پددروژه
از جمله پروژههای ساخل در صنایال بایدستی نشل نیز دیگر پیشنهاد این پژوه اسل.
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