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با استفاده از  یخطوط لوله انتقال انرژ های ریسک بندی اولویت لیتوسعه و تحل 

خطوط  یمطالعه مورد) یفاز طیچند شاخصه در مح گیری تصمیم نینو های مدل

 (انتقال غرب کشور

 2 جمالیسید رضا  ،1امیرعباس شجاعی

 آزاد اسالمی واحد تهراندانشگاه  علمی هیئت 1
 جنوب ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران کارشناسی 2

 

 چکیده
سبب  یو صنعت یاست. رشد و توسعه مناطق مسکون ای گسترده عیشبکه توز ازمندین کنندگان مصرف تیبه موقع دیانتقال گاز از محل تول

 منظور بهاست.  شیخط لوله و نشت گاز رو به افزا یاز خراب یناش یشبکه خطوط لوله گاز شده و خطرهاشدن  تر متراکممصرف گاز و  شیافزا

 ترین دقیقاز  یکی یاست. روش کم یضرور سکیبرآورد ر یبرا ی، مطرح کردن چارچوبها آنو کاهش  یمخاطرات احتمال تاز خسار یریجلوگ

 یخطوط لوله انتقال انرژ های ریسک بندی اولویت لیتوسعه و تحل قیتحق نیا ی. هدف اساسرود میخط لوله به شمار  سکیر یابیارز های روش

 یبرا FBWM کیشده است از تکن یپژوهش سع نیاست. در ا یفاز طیچند شاخصه در مح گیری تصمیم نینو های مدلبا استفاده از 

 نهیگز نیو بدتر نیاستفاده شد تا بهتر Gamzو  Excel افزار نرماستفاده شد. در پژوهش حاضر از  یخط لوله انتقال انرژ های ریسک بندی رتبه

 نی)بهتر اریاز دومع کیهر  نیب یزوج ساتیو مقا شده مشخص گیرنده تصمیم وسیله به اریمع نیو بدتر نیروش، بهتر نیاساس ا بر انتخاب شود.

بد از  دیمختلف، فرموله و حل گرد یارهایمشخص کردن وزن مع یبرا یاضیمسئله ر کیصورت گرفت. سپس  ارهایمع گری( و دنیو بدتر

، 155/0 "یفن سکیر"و شاخص  151/0 "یسازمان سکیر"شاخص  بیحاصل شد که ضر گونه این جیخط لوله نتا های ریسک ییشناسا

و  141/0 "یطیمح سکیر"اخص /، ش112 "یمال سکیر"، شاخص 162/0 "میتحر های ریسک"، شاخص 14/0 "تیریمد سکیر"شاخص 

. بر باشد یم 091/0و برابر با مقدار  1/0ها کمتر از  شاخص یبرا ینرخ ناسازگار ی. از طرفباشد یم 115/0 "ینگینقد تأمینمشکالت "شاخص 

خاص دولت  طیشرا به دلیل میتحر سکی. رباشند می سکیمقدار ر نیکمتر یدارا یمال سکیمقدار و ر نیشتریب یدارا میتحر سکیاساس ر نیا

 .برخوردار است ییباال اهمیتاز  یلوازم و قطعات است که در صنعت انتقال انرژ یبرخ تأمیندر  ییو عدم توانا

 FWBMریسک، خط لوله گاز،  کلیدواژه:

 

http://ie.azad.ac.ir/?siteid=8&pageid=871
http://ie.azad.ac.ir/?siteid=8&pageid=871
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 قدمهم

نبود  به دلیلاز طرفی کشورها برای دستیابی به برتری اقتصادی، الزم است به منابع انرژی دسترسی و تسلط داشته باشند. چرا که 

های جایگزین نفت وگاز و از طرفی ارزانی این مواد سوختنی و گرانی دیگر منابع انرژی و همچنین چشم اندازی روشن جهت انرژی

 یدروکربنیه روند رو به رشد تقاضای جهانی انرژی، روز به روز بر اهمیت استراتژیک این منابع در آینده می افزاید. انتقال این منابع

نظیر امنیت سرزمین، هزینه انتقال، مسافت خطوط  تأثیرگذار رهاییدارد که به لحاظ متغ ییرهایبه مس اجیاحت ک،یباارزش استراتژ

انتقال و وجود زیرساخت های الزم جهت انتقال انرژی و ... این امکان را فراهم نماید تا با کمترین مشکل نقش ترانزیتی را عهده 

علی رغم این که احداث خطوط انتقال گاز غالبا بهترین گزینه انتقال این مواد همراه با توجیه فنی و  (.1181گیرد )طباطبائی، 

اقتصادی است، لیکن با توجه به خطرپذیری باال می توان اثرات قابل مالحظه ای بر محیط تحت تاثیر خود بر جای گذارد )رضایان 

. انتقال مواد نفتی، گاز و پتروشیمی از طریق حمل و باشد میی در جهان (. نفت و گاز منبع اصلی سوخت مصرف1191و همکاران، 

انتقال، عالوه بر موانع و مشکالت خاص خود و وجود خطرات مالی و  های روشنقل زمینی، دریایی و هوایی نشان داده است که این 

وله راه حل مناسبی برای رفع این مشکل اقتصادی نیز مقرون به صرفه نبوده و انتقال از طریق خطوط ل ازلحاظجانی بسیار، 

 یکی انعنو به لوله طخطو .دهد میبه همین دلیل استفاده از این روش انتقال در دهه های اخیر رشد قابل توجهی را نشان  باشد می

آن  تمشتقاو  مخا نفت ،طبیعی یها زگا قبیل از لتعاـشا قابلو  كخطرنا ادمو لنتقاا ایبر دیقتصاو ا دیبررکا موثر یها جهاز و

 لاـحدر  هـلول طوـخط سیستم هارکشو کثرا در .سدر می نظر به ،باشند نمی لنتقاا قابل هنراه آ یاراه  لنتقاا خط طریقاز  که

. باشند می یمنا داریبر هبهر تتسهیالو  ادمو ینا به مندزنیا ثابت رطو بهو  باشند می تـنفو  زاـگ فرـمص یشازـفا دادن و طـبس

 تـعل هـب لاـنتقا هـلول طخطودر  .باشد می طبیعی رتصو به شوندگی پخشو  شوندگی منفجر پذیر اقحترا ادمو یقتضاا همچنین

. آورد می دجوو به خطر موضع یک انعنو تحتآن  نشت یا شکست سیلهو به طبیعی نفت یا زگا پخش، را شـتآ یار نفجاا نمکاا

نیاز دارد. رشد و توسعه مناطق مسکونی و صنعتی  ای گستردهبه شبکه توزیع  کنندگان مصرفانتقال گاز از محل تولید به موقعیت 

ناشی از خرابی خط لوله و  های ریسکسبب افزایش مصرف گاز و متراکم شدن شبکه خطوط لوله گاز شده است؛ بنابراین خطر و 

انتقال حجم های باالی گاز در  منظور بهامروزه استفاده از خطوط لوله انتقال . (Ma et al., 20013)نشت گاز رو به افزایش است 

مورد توجه قرار گرفته است. شاهد این ادعا نیز میلیون ها کیلومتر خط لوله ای است که در  ای گستردهمسافت های طوالنی به طور 

(. پذیرش این گسترش بدون در نظر 1999کینس و همکاران، سراسر جهان موجود بوده و کماکان در حال گسترش است )هوپ

این خط لوله قابل قبول نیست. گاز طبیعی یکی از  حریم مناسب در مناطق اطراف تأمین منظور بهگرفتن تمهیدهای الزم 

کنند در معرض  پرکاربردترین منابع انرژی بوده و کاربرد آن سریعا در حال رشد است. خطوط انتقال که گاز طبیعی را حمل می

گیرند. در سال های اخیر، یکی از منابع رو به رشد مشکالت امنیت، خطوط انتقال گاز خطر هستند و سرتاسر زمین را در بر می

است. به علت ویژگی های فیزیکی و شیمیایی گاز طبیعی و نیز عوارض خطوط لوله، سوانح خطوط لوله ی انتقال گاز از سوانح 

نیاز دارد. رشد  ای گستردهبه شبکه توزیع  کنندگان مصرفانتقال گاز از محل تولید به موقعیت فاوت هستند. صنعتی دیگر کامال مت

 های ریسکو توسعه مناطق مسکونی و صنعتی سبب افزایش گاز و متراکم شدن شبکه خطوط لوله گاز شد است؛ بنابراین خطر و 

کسب و کار در معرض  طیدر مح ماتیو تصم ندهایهمه فرآ. (shuang li, 2019)دهد میناشی از خط لوله و نشت گاز را افزایش 

را همواره کنترل و  نانیعدم اطم دیاست. با نانیاز عدم اطم یاشتباه ناش یغلط و قضاوت ها یها نیقرار دارند. تخم نانیعدم اطم

در نظر  تیاهم نان،یتوجه به عدم اطم شیافزا لیخواهد داشت. به دل یجد اریبس راتیآشکار شود، تاث ریاگر د رایز میکن تیریمد

. مدیریت ریسکیکی از برجسته ترین چالش های موجود در (Abdel-Basset et al, 2019) است افتهیشیافزا سکیگرفتن ر

بازارها، افزایش وابستگی  2های گسترده، جهانی شدن 1. یکی از مهمترین دالیل این امر برون سپاریرود میحوزه مدیریت به شمار 
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 تأمیناست که کنترل و هماهنگی زنجیره های  4و ظهور فن آوری های اطالعاتی 1افزایش مزیت رقابتی منظور بهکنندگان  تأمینبه 

در مبهم بودن مسئله و همچنین  گیری تصمیمفرآیند مدیریت ریسک با . (Rao and Goldsby, 2009)را میسر می سازد 

 oz)ارزیابی ریسک معموال مبتنی بر دانش و تجربیات متخصصان است  های روشاحتمال وقوع رویداد در آینده تاثیر بسزایی دارد. 

et al, 2018) . ارائه یک امتیاز دقیق با استفاده از تصمیم گیرندگان معموالن هنگام خطر با چالش هایی روبه رو هستند که با

 ,Gul)یکپارچه در محیط های فازی ایجاد شده است  های روشسنتی احتماالت را ارزیابی می کنند. به همین دلیل  های روش

اشاره شد منجر به افزایش گزینه های استراتژیک پیش روی سازمان می شوند، اما از طرفی  ها آندر حالی عواملی که به . (2018

که ممکن است زیان های قابل توجهی را برای  شود مینیز منجر به افزایش احتمال وقوع رویداد های غیرمنتظره ای در این زنجیره 

(، این رویدادها می 2005. همچنین با توجه به تحقیقات هیندریکس و سینگال )(mete, 2019)سازمان به همراه داشته باشد 

و در نتیجه زیان شرکت را به همراه داشته باشند. مدیریت ریسک یک رویکرد مدیریت توانند اثرات منفی در قیمت سهام 

، تنظیم استراتژیک است که توانایی اثرگذاری بر عملکرد عملیاتی، مالی و بازار شرکت ها را داراست. هدف نهایی مدیریت ریسک

 .(Wagner., Bode, 2008) باشد میک فرآیندها و تصمیمات سازمانی به شکلی بهینه همراه با کاهش حداکثری ریس

ی فاز طیدر مح گیری تصمیم اریمع نیو بدتر نیبا استفاده از مدل بهتر یخطوط لوله انتقال انرژ سکیربررسی مقاله هدف از این 

مختلفی  های روش. حمل و نقل نفت و گاز و محصوالت آن به دهد می% از منابع انرژی در دنیا را نفت و گاز تشکیل 60است. امروزه 

. با توجه به گستردگی خطوط در مناطق باشد میکه از این میان بیشترین سهم انتقال، بر عهده لوله های انتقال  شود میانجام 

مسکونی و همچنین پتانسیل باالی آسیب پذیری، ایمنی خطوط لوله و رعایل اصول مدیریت ریسک از  مختلف تاسیساتی و یا حتی

ارزیابی ریسک خطوط لوله روش بهترین بدترین است. در این روش تمام معیارها  های روشاهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از 

وزن سایر معیارها را بر اساس مدل برنامه ریزی خطی محاسبه می . سپس شود میدر نقایسه با بهترین و بدترین معیارها مقایسه 

به اهمیت دقیق وزن حساس هستند. در این پروژه، روش پیشنهادی  گیری تصمیم، ترجیحات BWMکنیم. با توجه به روش 

BWM  را برای رفتار بد تصمیمات تهیه می کنیم. در حقیقت با استفاده از روشFBWM ترجیهات صریح در ،BWM،  به

 عنوان اعداد فازی مثلثی، برای افشای ابهامات در تشمصمگیری ها در دنیای واقعی استفاده می کنیم.

 مبانی نظری:

 مفهوم ریسک

، رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع به صورت پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف ریسک ها

ین رویدادها یا وضعیت ها دارای علل مشخص و نتایج و پیامدهای قابل تشخیص هستند. پیامدهای این . هریک از اباشند میموثر 

بنابراین شناسایی ریسک و تعیین میزان پیامدهای مثبت و منفی آن بر  ؛باشند میرویدادها مستقیما در زمان، هزینه و کیفیت موثر 

(. معنای لغوی و معنای فقهی کلمه مخاطره )ریسک(؛ بی 1187ن،اهداف از اهمیت خاصی برخوردار است )خاکسار و همکارا

 پروایی، عدم اطمینان، تردید بین وجود و عدم، تقابل و تعادل است.

 تمایز بین ریسک و عدم قطعیت

بیان می کنند که فرض کنید یکی از بستگان  گونه اینتمایز بین ریسک و عدم قطعیت را با یک مثال  (1981و همکاران ) 5کاپلن

. تا زمانی که این باشند میثروتمند شما فوت کرده است و شما تنها وارث او هستید و حسابرسان در حال استخراج دارایی های وی 
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ز کسر مالیات امالك به دست خواهد آورد. در این حالت گفته عملیات صورت می پذیرد، شما مطمعن نیستید که چه مقدار ا

که شما در حالت عدم قطعیت هستید. مفهوم ریسک هر دو حالت عدم قطعیت و بعضی از انواع خسارات یا آسیب هایی که  شود می

 این تمایز را به صورت معادله زیر بیان کرده اند: ها آن. شود میممکن است دریافت شود را شامل 

 مه + عدم قطعیت = ریسکصد

 انواع ریسک

 :است کرده بندی تقسیم زیر اصلی گروه 5 به را سازمان های ریسک مجموعه(، 2001) 6بارنس

)مثل استراتژی بازاریابی، تغییر در رفتار مشتریان و یا تغییرات  ها برنامه موفقیت یا شکست از ناشی ریسک: استراتژیک ریسک

 مشتریان(.

 ناشی از شکست یا موفقیت در کنترل مالی.: ریسک ریسک مالی

 : ریسک ناشی از خطای انسانی؛ از قبیل اشتباهات طراحی، رفتارهای پر خطر، ریسک رفتار کارکنان.ریسک عملیاتی

گفته  یتجار سکیرا تجربه کند، ر انیز ایداشته باشد  ینیب شیکمتر از پ یشرکت سودها کی نکهیاحتمال ا: ریسک تجاری

 ،یورود های هزینههر واحد،  یبه ازا متیقرار دارد که شامل حجم فروش، ق یعوامل متعدد ریتحت تأث یتجار سـکی. رشود یم

 .شود یم یدولت نیاقتصاد و قوان یکل طیرقابت، شرا

: ریسک ناشی از آسیب دیدگی های فیزیکی؛ از قبیل از کار افتادگی تجهیزات، شکست زیرساخت ها، آتش ریسک تکنیکی

 (.2001نفجارات، آلودگی و غیره )بارنس،سوزی، ا

 زیر را برای تمامی سازمان ها مشترك می داند: های ریسک(، مجموعه 2011) 7هیلز

 .خطرات طبیعی: مانند زلزله، آتش، طوفان و غیره 

 .خطرات ساخت انسان: مانند جنگ، تروریسم 

  ،تغییر ناسازگار در نرخ ارز، نرخ های بهره، ریسک مالی: مانند ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک ورشکستگی

 قیمت ها، هزینه ها و غیره.

  ریسک عملیاتی: مانند توقف تولید، موضوعات زنجیره ارزش، موضوعات توزیع، مسائل کیفیت تولید، ایمنی و امنیت

 فیزیکی و غیره.

 ادی، قانونگذاری ناسازگار )مضر( و ریسک استراتژیک: مانند نوسانات تقاضا، پیشرفت های تکنولوژیکی، چرخه های اقتص

 غیره.

  ریسک اطالعات: مانند اطالعات ناصحیح، دسترسی به اطالعات محرمانه توسط اشخاص مجاز، جرم های سایبری، حمله

 های عناد ورزانه.

 دن ریسک قبول: مانند جرایم و غرامت ناشی از عدم پذیرش، دادخواست قانونی، زیان های شهرت و اعتبار، از دست دا

 حق امتیازها.

نقدینگی و اعتباری برای بانک ها از گروه های  های ریسکبرخی گروه های ریسک برای یک سازمان مهمتر خواهند بود. برای مثال 

 (.2011)هیلز، باشد میرسیک بسیار مهمی هستند، در حالی که ریسک آتش سوزی، ریسک مهمی برای پاالیشگاهی ها 

 دسته تقسیم کرده است: 1ارت را به (، ریسک در تج2000) 8دلوئاچ

                                                           
6
 Barnes 

7
 Hiles 

8
 Deloach 
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 بر توانند می که دارند وجود ای بیرونی نیروهای که دهد می رخ وقتی ت:تجار محیط از خارج از ناشی یا محیطیریسک  .1

 نیاز رقبا، مثل .ببرند بین از را ها فرصت آن حتی یا بگذارند اثر شرکت برای موجود متفاوت های انتخاب بر یا شرکت یک عملکرد

 ...و طبیعی بالیای مالی، بازارهای سیاست، قوانین، تکنولوژیکی، های نوآوری مشتریان،

 طراحی ها آن برای که اهدافی به تجاری فرایندهای که دهد می رخ وقتیی: تجار محیط درون از ناشی یا فرایندیریسک  .2

 قیمت، با وابسته مالی موضوعات برخی و اطالعات فرایند سازی، توانمند عملیات، به وابسته ریسک نوع . ایننیابند دست اند شده

 .هستند اعتبار و نقدپذیری

 ناقص، تجاری تصمیمات از پشتیبانی برای رفته کار به اطالعات که دهد می رخ وقتی :تصمیم از ناشی یا ریسک اطالعات .1

 عملیاتی و فرایندی موضوعات به وابسته ریسک نوع این .باشد گیری تصمیم فرایند با مرتبط غیر کلی طور به یا و نادقیق قدیمی،

 .است استراتژیکی و محیطی موضوعات و مالی های گزارش ها، گیری اندازه بستن، قرارداد گذاری، قیمت مثل

 ریسک رویدادهای برخی لذا ،هستند وابسته هم به نیز ریسک های بندی طبقه و است پویا مفهومی ریسک چون که کند می اشاره او

 (.2000،)دلوئاچ باشند آتی ریسک رویدادهای برای منبعی توانند می

 مدیریت ریسک

 و کنترل ها و به ریسک واکنش تحلیل، و تجزیه ساختاردهی، شناسایی، ریزی، برنامه جهت سیستماتیک فرایند یک ریسک مدیریت

 وجود رسمی و یافته ساختار فرایندهای ای از مجموعه باید کارآمد و بخش اثر ریسک مدیریت اجرای . برایباشد می ها آن مدیریت

 اجرای برای مختلف و کتب مؤسسات سوی از متعددی ساختارهای اخیر های (. در سال9،2019باشد )بوگانوا و سیمیسکوا داشته

 می گردد. اشاره ها آن از برخی به جا این در که است گردیده ارائه ریسک مدیریت فرایند

 (AIRMIC,ALARM,IRM)مراحل فرایند مدیریت ریسک 

 ارزیابی ریسک (1

. در ادامه این فصل به تشریح شیوه های شود میپرداخته  آن سنجش و ریسک تحلیل و تجزیه کلی فرآیند به مرحله این در

 .شود میگوناگون ارزیابی ریسک پرداخته 

 تحلیل ریسک (2

 تشخیص )شناسایی( ریسک 

ی شود که یک شرکت و طی مدت زمان های مختلف در آن ها های حوزهتمامی شناسایی ریسک باید جامع باشد تا دربرگیرنده 

؛ لدا خوب است طیف وسیعی از افراد شامل مدیران و متخصصان امر را در این فرآیند مشارکت داد. حاصل این کند میفعالیت 

ن حوادث بر برنامه ریزی های شرکت مرحله، داشتن لیستی از حوادث به همراه توضیحاتی است در رابطه با اینکه چرا و چگونه ای

 (.10،2009ها تاثیر می گذارند )سنتوری

 در کنندگان مشارکت .است ها آن مشخصات مستندسازی و فعالیت ها بر گذار اثر های ریسک تعیین فرآیند ریسک ها، شناسایی

 باشند: موارد زیر شامل توانند می ریسک، شناسایی فعالیت های

 مدیر پروژه 

  مدیریت پروژهاعضای تیم 

 )اعضای تیم مدیریت ریسک )در صورت تخصیص یافتن 

                                                           
9
 Buganová & Šimíčková 

10
 Santori 
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 مشتریان 

 کارشناسان متخصص خارج از تیم پروژه 

 کابران نهایی 

 مدیران پروژه دیگر 

 (.2010، 11ذی نفعان و کارشناسان مدیریت ریسک )توئرك 

امی افراد تیم باید به شناسایی ریسک ها ، اما تمباشند میاگرچه این افراد، معموال مشارکت کنندگان کلیدی در شناسایی ریسک 

 تشویق شوند.

 توصیف ریسک 

 تواند می ریسک توصیف جدول .نمود استفاده جداول انواع مانند ساختارمند قالب یک در شده شناسایی های ریسک نمایش هدف

 می پذیر امکان دارند تحلیل و تجزیه به نیاز که کلیدی های ریسک بندی اولویت نیز و ها ریسک ارزیابی و توصیف در تسهیل جهت

 (.1188)نجفی و کریمی پور،  شود

شناسایی شده در یک فرمت ساخت یافته، مثال با استفاده از جدول است. برای حصول  های ریسکهدف از تشریح ریسک، نمایش 

اطمینان از انجام یک فرایند جامع شناسایی، تشریح و اندازه گیری ریسک الزم و ضروری است. با لحاظ نمودن عواقب و احتمال 

کلیدی را که نیاز به تجزیه و تحلیل با جزئیات بیشتری دارند را  های ریسکن موجود در جدول بتوا های ریسکهریک از 

کرد. این جدول عموما مواردی ماند نام ریسک، دامنه ریسک، طبیعت )نوع( ریسک، ذی نفعان، کمی کردن ریسک،  بندی اولویت

اسایی مسئولین توسط استراتژی و خط مشی را تلرانس ریسک، رفتار با ریسک و مکانیزم های کنترلی، اقدام بالقوه برای بهبود، شن

 (.1192)قاسمی، دهد میتوضیح 

 برآورد ریسک 

، مثال برای .پرداخت ریسک تخمین به کمی یا کیفی نیمه کیفی، ،ممکن پیامد و رویداد احتمال برحسب توان می مرحله این در

 لذا .باشند پایین و متوسط باال، است ممکنمثبت(  های ریسکمنفی( و فرصت ها ) های ریسک) پیامدها هم برحسب تهدیدها

 (.1192)قاسمی، کنند می تعریف نیازهایشان ارضائ جهت را احتمال و پیامد از متفاوتی معیارهای ،ها سازمان

 ارزشیابی ریسک (1

 جایی در را قبلی های ریسک های تخمین بعدی مراحل در و گیری اندازه را است شده سنجیده مرحله اولین در که را هایی ریسک

 .نماییم می اصالح را شود می کارایی و اثربخشی به منجر که

 گزارش ریسک، تهدیدها و فرصت ها (4

 .نیازدارد ریسک مدیریت فرآیندهای از متفاوت اطالعاتی به سازمان یک مختلف سطوحگزارش داخلی: 

صورت مستمر به ذینفعان خود، درباره اجرای خط مشی های مدیریت ریسک و کارایی  گزارش خارجی: الزامی است شرکت به

 (.1188)نجفی و کریمی پور، شود میدستیابی به اهدافش گزارش دهد. در این مرحله، کلیه موارد به تهدیدات و فرصت ها پرداخته 

 گیری تصمیم (5

 .باشد میدر این گام، هدف، پیاده سازی تصمیمات 

 یسکبرخورد با ر (6

 اجتناب، ، کاهش ریسکمانند کنترل ریسک) است ریسک تغییردادن منظور به که معیارهایی اجرای و انتخاب فرآیند مرحله این در

 .گیرد می قرار استفاده مورد...( و ریسک، یابی هزینه ریسک، انتقال ،ریسک از

 ( گزارش ریسک باقیمانده7

                                                           
11

 Tworek 
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 ( نمایش8

 اثربخشی بطور ها ریسک که نماید تضمین طریق بدین تا است بازنگری و دهی گزارش ساختار نیازمند ریسک اثربخش مدیریت

مرتبا  باید استانداردها از پیروی و ها مشی خط مرحله این در .است بهنگام ها کنترل و ها پاسخ و شوند می ارزیابی و شده شناسایی

 (.1188)نجفی و کریمی پور، گردند بازنگری ،بهبود های فرصت شناسایی منظور به بایست می استانداردها عملکرد و شده ممیزی

 مدیریت ریسک های مدلمدیریت ریسک ها و 

مختلف هر بخش  یپروژه اگرها تیریمد گرید یعبارت. بهدهدیاست که به اگرها پاسخ م ایروش فعال و پو کی سکیر تیریمد 

ی منطقی در قبال اگرها اتخاذ می نماید تا بدین پاسخ تیکرده و در نها یانجام رخداد، اگرها را بررس راتیرا مطرح کرده. تاث یکار

جهت مدیریت ریسک ارائه شده  2008الی  1991مدل بین سال های  11وسیله بر اهداف پروژه تاثیرات مثبت بگذارد. تاکنون 

 است که عبارت اند از:

معروف است در  SHAMPUارائه شده و به مدل  1997: این مدل توسط وارد و چپ من در سال SHAMPUمدل  -1

 .باشد میفاز  11این مدل هر یک از فازهای مدیریت ریسک که با جزئیات تشریح می گردد و شامل 

که به پژوهش در مورد مدیریت ریسک می  2002: این مدل توسط سه موسسه انگلیسی در سال ALARMمدل  -2

که عبارتند از: ارزیابی، تجزیه و تحلیل، نمای ریسک، بازنگری و پایش فرآیند  باشد میفاز  6پردازند ارائه شد. این مدل شامل 

 مدیریت ریسک که هر یک از فازها در مدل به زیرشاخه هایی تقسیم شده است.

هت ریسک پروژه فرآیندگرا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این مدل ج 2004: این مدل در سال PRMAمدل  -1

فاز اصلی که عبارتند از توسعه مفهوم ریسک، شناسایی ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک، سنجش ریسک و پاسخ  5و دارای  باشد می

 .باشد میبه ریسک و دو فرآیند حمایتی پایش و بازنگری و ارتبباط مشاور 

: تعریف پروژه، تمرکز بر که عبارتند از باشد میام گ 6ارائه شده است و دارای  1997: این مدل در سال PRAMمدل  -4

PRAM.شناسایی، ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریت ، 

عبارتند از: توسط اسمیت تعریف و ارائه شده است. گام های این مدل  2002: این مدل در سال G.Smithمدل  -5

 .باشدیم سکیر شیپاپاسخ و کنترل و  یابیریو مس یتبندیاولو ل،یو تحل هیتجز سک،یر ییشناسا

که عبارتند ارائه شده است. این مدل از هشت گام تشکیل شده است  2000: این مدل توسط لیچ در سال Leachمدل  -6

از  یریجلوگ سک،یبالقوه ر یهامحرك ییشناسا سک،یاثر ر نیتخم سک،یاحتمال ر نیتخم سک،یبالقوه ر یداهایرو ییاز: شناسا

 (.1190محرك های ریسک )احسانی،  شیپا سک،یپروژه در مقابل ر مهیب سک،یکاهش ر یبرا یزیربرنامه سک،یر دادیرو
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 مدل مفهومی پژوهش
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 پیشینه تحقیق

ی ها وژهپر یسکر زهحودر  دیاـیز تماادـقو ا تاـتحقیق روـکشدر  ارزیابی ریسک مینهدر ز گرفته رتصو یها شتال به توجه با

 گرفته رتصو تعا وـموض نـیدر ا اتیـتحقیق خیرا یها لسادر  عموضو همیتا به نظر باو  ستا گرفته رتصو خط لوله گاز و نفت

 .دشو می ختهداپر هاآن  به یردر ز که ندا

 با ستعیین مناطق حساو  یشهر زلوله گا طیسک خطورکمی یابیو ارز شناساییمقاله ای با عنوان  1198قندهاری و همکاران 

 یپیامدهاجهت بدست آوردن  سمی ادوـمرتبط با نشت م ادثحو زشبیه سا ارفزا منردر این پروژه تلفیقی را ارائه دادند. ئه مدلی ارا

 هاآن سیلهوبه و  هشد اجستخرا بع مطلوبیت پیامدهااتو ،اهیم نظریه مطلوبیتـمفاز  دهتفاـسا اـپس بـت. سـسا هشده دستفاا نسانیا

ف ـمختل یاـشهـبخو  دـیآ یـت مـسد هـب ناـد یکسـحوا یو بارابطه با هر سندر را ک بخشهاـیس، رهمحاسبه شد تحتماالو ا

 بهآن  باتقسیم ن،صفهااشهر  زاـع گـیزبکه توـش ایبر هئه شدارا لحل مدامرند. میشو یتبهبندر یسکر ظلحا ازنظ ر رده موـمنطق

 .ستا هشد یتبهبندر یسکر ظلحاو از  محاسبه دیدـعت روـا به صـشهـک بخـیسربخش، تشریح و بر اساس آن،  21

وسیله نفتی به  یهاآوردهنقل فرو  حملدر  محیطیای و  شت حرفهایسک بهدر یابیارز، مقاله ای با عنوان 1198شجاعی و نوایی 

در محیط فازی را ارائه دادند. در این مقاله به شناسایی پارامترهایی که در  William Fine-Dematel-ANPروش تلفیقی 

 گیری تصمیم های مدلفه ای و محیط حمل مواد نفتی موثر است پرداخته شده و سپس با استفاده از ریسک خطرات بهداشت حر

Dematel-Anp  نسبت به برنامه ریزی و ارزش گذاری پارامترها در محیط فازی اقدام نموده اند تا بتوانند تاثیر قضاوت ارزیاب ها

تعیین و بر اساس روش  ANPر بر میزان ریسک توسط مدل را به حداقل برسانند. در این مقاله وزن پارامترهای موث

WILLIAMFINE .میزان ریسک تعیین شده است 

منفعت )مطالعه -نهیهز لیبر تحل یخطوط لوله گاز ترش مبتن سکیر تیریمدبا عنوان  ای پروژه 1196جعفری نژاد و همکاران 

محدوده در  سکیر زانیم نییبا توجه به تع ن نتیجه رسیدند کهی( را بررسی کردند. در این پروژه به ای: منطقه پارس جنوبیمورد

 اردیلیم 5/1ایران برابر  ICAFانتخاب گردید و با تخمین معیار  5-2فاکتور عدم تناسب در محدوده بر سال،  6-10 تا 5-10بین 

در کاهش  یاثربخش زانیو م یاز نظر اقتصاد ،05/0هزینه به منفعت برابر  با توجه به نسبت یابینشت ـستمیاقدام س تیتومن، در نها

 قرار گرفت. ییاجرا تیدر اولو نهیگز نیبه عنوان اول سکیر

فازی را ارائه  Bow-tieمقاله ای با عنوان ارزیابی ریسک خطوط لوله انتقال نفت و گاز بر مبنای روش  1195حیرانی و بقایی 

 0484/0ثالث، نقص اولیه در مواد و ساخت خط لوله با احتمال شکست  دادند. یافته های تحقیق نشان دادکه عوامل آسیب شخص

. افزون بر این، اثرات سمی و آسیب محیط زیست با باشد میدارای باالترین درصد اهمیت در تخریب لوله های انتقال گاز و نفت 

ی انتقال بر اساس روش درخت پیامد ، از بارزترین پیامدهای ناشی از نشت نفت و گاز از خطوط لوله ها00127/0احتمال رخداد 

 هستند.

های مکانی در محیط  مقاله ای با عنوان برآورد کمّی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از تحلیل 1195رضایی نوده و همکاران 

GIS  .ر بیشتر این تحقیق عرضة چارچوبی مناسب برای برآورد کمی ریسک خط لولة گاز است. د  اساسی  هدف را ارائه دادند

مطالعات در زمینة ریسک خطوط انتقال گاز، محاسبات فقط برای یک خط لوله انجام شده است. نوآوری این تحقیق ارتقای برآورد 

و بررسی آثار تجمعی چندین خط بر ریسک  GIS های مکانی در محیط کارگیری تحلیل کمّی ریسک در نقاط مجاور خط لوله، با به

  ریسک برای خط لوله و محیط اطراف آن تهیه شده است. بر طبق نقشة  یج نهایی در قالب نقشةدر یک نقطة معین است. نتا

دلیل آن قرارگرفتن در راستای میانگین جهت وزش باد در منطقه  که  دارد E-05 1ای از منطقه ریسک باالتر از  تولیدشده، محدوده

رساندن سطح ریسک و  حداقل توان در جهت به های تولیدشده می هو اثر تجمعی چندین قسمت از خط لوله است. با استفاده از نقش

، توانایی تشخیص و GIS سازی روش کمّی برآورد ریسک در ترتیب پیاده مدیریت ایمنی خطوط لولة موجود اقدام کرد و بدین

 .فراهم آوردپذیری و مناطق پرخطر بر اثر پیامدهای گوناگون نشت گاز را  سازی فواصل خطرناك، محدودة آسیب بصری
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و ارائه یک مدل مفهومی برای مدیریت ریسک، ابتدا به بررسی  ALARP اصلتحت عنوان  یادر مطالعه، 1194و همکارانش  یبهرام

مدل  کی نیو همچن یتیریاصل مد نیا نییحدود باال و پا نییتع یبرا یسلسله مراتب یپرداخته و سپس روش ALARPاصل 

 تأثیرگذار یپارامترها یتعداد بیبا ترک ه،مطالع نیشده در ا شنهادیارائه نموده اند. در نمودار پ نهیبه سکیر تیریمد یبرا یمفهوم

. مدل گرددی سه گانه شدت، احتمال و کشف م یها با شاخص سکیفراهم، ر سکیر رشیبه حد پذ یابیامکان دست تیریدر مد

را با  سکیکاهش ر یها بودن اقدام یله به مرحله، عملمرح ندیفرآ کیدر قالب  نیشده همچن شنهادیپ سکیر تیریمد یمفهوم

 یبرا ییبه عنوان راهنما توانندی م یو ابزارها به طور کل میمفاه نی. ادهد می شینما نه،یبه یگذار هیاز روش سطح سرما دهاستفا

 .رندیمورد استفاده قرار بگ سکیر تیریمد ندیدر فرآ رانیبهتر مد گیری تصمیم

خام با بکارگیری  خط لوله انتقال نفت کیدر  سکیر یکم یابیتحت عنوان ارز یا در مطالعه، 1191پور و همکارانش  بیحب

مطالعه خط لوله نفت  نیدر ابه بررسی سطح ریسک ناشی از پارگی خط لوله نفت خام پرداخته اند.  PHAST RISK افزار نرم

 هیدر ناح یجمع سکیر یو منحن متر 400ناحیه با ریسک فردی باال که شعاع  کندیعبور م ییمنطقه روستا کی انیخام از م

 .باال قرار گرفته است سکیر

 یارهایاستفاده در مع ، در ابتدا مفاهیم موردقبول رقابلیغ سکیو ر سکیر اریتحت عنوان مفهوم مع یادر مطالعه ،1184یی بقا

قابل قبول را ارائه داده است.  سکیکننده ر نیمع یاستانداردها تیو در نها میمفاه نیا نیکرده و سپس روابط ب یرا معرف سکیر

خاص آن کشور و ارزش  طیبا شرا دیدر هر کشور با ردهااستاندا تیاست که وضع دهیحاصل گرد یریگ جهینت نیا تیدر نها

 .شود میاز توسعه صنعت  یریو جلوگ یباعث رکود اقتصاد رانهیسختگ نیقوان رایجان انسانها در آن کشور انجام شود، ز یاقتصاد

و  ییخطوط لوله نفت و گاز به شناسا سکیر یابیجهت ارز یمدل کاربرد کیبا ارائه  یا در مطالعه، 1188و همکارانش  راجیم

 .اند از وقوع حوادث پرداخته یریشگیپ یاصالح یخطوط لوله و ارائه راهکارها یها مخاطره یابیارز

 

 FMEAفازی و  AHPتجهیزات با تلفیق رویکرد های  بندی رتبهمقاله ای با عنوان ارزیابی ریسک و  1196 و همکاران یبولحسن

مطالعه موردی: مجموعه صنایع آذراب اراك را ارائه دادند. با بررسی صنایع آذراب که یکی از طرح های زیربنایی و مهم کشور 

شاخص  بندی رتبهروش ارائه شده، تایید شده است، طبق نتایج بدست آمده به عنوان مطالعه موردی، کارایی و موثر بودن  باشد می

انطباق بسیار باالیی دارد، که نتایج حاصل از  گیری تصمیماولویت و دقت با دیدگاه خبرگان و تیم  ازلحاظ FAHPها در روش 

 نیز گویای مطلب است. MSEشاخص 

ارزیابی ترمینال فله بندر امام خمینی با استفاده از روش تاپسیس فازی در  با عنوان بررسی و ای پروژهیوسفی و اسماعیل دوست در 

، سی ریسک را از طریق بررسی پایگاه های داده ی حوادث به وقوع پیوسته در بندر و همچنین برگزاری جلسه گروه 1194سال 

بندر بر اثر شرایط نا امنی و نیمی دیگر بر این  های ریسککه نیمی از  باشد میاسمی شناسایی شد. نتایج نشان دهنده این موضوع 

 اثر اعمال نا ایمن به وقوع می پیوندد.

 یریاندازه گ یبرا یو سنجش: ابزار اقتصاد مدیریت سک،یر یابیارز یبرا یچارچوب، مقاله ای با عنوان 2019عبدالباسط و همکاران 

 گیری تصمیمکاهش و کنترل ریسک، توصیه هایی را برای تجزیه و تحلیل، ارائه دادند. در این پژوهش  تأمین رهیدر زنج سکیر

 ، یک روش یکپارچه با فرایند سلسله مراتبی تحلیلی نوتروسیفیکتأمینارزیابی ریسک ها در زنجیره  منظور به. دهد میمناسب ارائه 

(N-AHP) و تکنیک نوتروسیفیک ارائه شده است. هدف آن تطبیق شباهت به راه حل ایده آل (N-TOPSIS)  با ترجیح

می توانند به طور موثر و کارآمد با اطالعات مبهم، غیرقطعی و ناقص که تأثیر  ها آنسفارش است. مقادیر نوتروسیفیک در تحقیقات 

 .قابل توجهی در مدیریت ریسک دارند، مقابله کنند. برای نشان دادن روش پیشنهادی، یک مطالعه موردی واقعی ارائه شده است



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

149 -171، صفحات 1401 بهار، 1، شماره 8دوره   

951 
 

عملکرد شرکت: نقش  تیهدا منظور به تأمین رهیدر زنج تیفیک سکیر تیریمددر مقاله ای با عنوان  2019ینگ و همکاران 

در  یقابل توجه زانیهم توسعه عرضه کننده و هم فراخوان محصول فعال به م به این نتیجه رسیدند که کنترل یها سمیمکان

 تیریمهم دو روش مد ینهایشیپ یو هم کنترل اجتماع ی، هم کنترل رسمنینقش دارند. عالوه بر ا یفیو عملکرد ک یعملکرد مال

و عملکرد شرکت را  سکیر تیریمد یوههایش نیکنترل در رابطه ب یکننده سازوکارها لی، نقش تعداست. مهمتر از همه سکیر

کنترل  سمیمکان دیبا یعنی، هستند یکننده متفاوت لیاثرات تعد یکنترل دارا یبدانند که سازوکارها دی. پزشکان باکند می یبررس

 به عملکرد بهتر شرکت بکار رود. یابیدست منظور به سکیر تیریمد یها وهیش لیتسه یبرا یگرید

-FMEA AHPبر  یمبتن یقیدر ساخت خط لوله با استفاده از روش تلف یخطرات شغل یابیارزمقاله ای با عنوان  2019مته 

MOORA خطرات  یابیارز یبرا کپارچهیکردیروس را ارائه داد. در این مقاله به این نتیجه رسید که ایثاغوریف یفاز طیدر مح

که عدم  دهد میرا ارائه  یمعقول تر جینتا ثاغورسیف یفاز یمجموعه ها تیدر پروژه احداث خط لوله، با استفاده از مز یشغل

 .دهد میمناسب تر نشان  یرا به روش نانیاطم

 کی: یعیپروژه خط لوله گاز طب کییو درجه بند یروند پاکساز یبرا سکیر یابیارزای با عنوان  مقاله 2018نوردان و همکاران 

در این روش از از روش فازی  ارائه دادند. خطرات بندی اولویت یبرا ثاغوریف یفاز یبا مجموعه ها افتهیتوسعه  TOPSISمدل 

topsis  .مدل . شده است هیو پسماند ته هیاول سکیر بندی اولویت یبرا یبر فاز یمدل خطر مبتن کی، مقاله نیدر ااستفاده شد

 منظور به. شود میاستفاده  یمطالعه مورد کیبه  یعیپروژه خط لوله گاز طب کییو درجه بند یمطالعه پاکساز یبرا یفاز

 .شود میام در وزن پارامتر انج زین تیحساس لیو تحل هی، تجزمدل یاعتبارسنج

 مهین یکردهایکه از رویبا استفاده از روش ،یفرد سکیر نیتخم یبرا یساده شدها کردیتحت عنوان رو یدر مطالعها، 2017وکترا 

 نیاستفاده کرده است. در ا یفرد سکیمحاسبه ر یاست برا افتهیتوسعه  یحفاظت یههایال زیآنال ایسکیر سیاستفاده از ماتر ،یکم

 زیآنال تیو در نها یفرد سکیروش در محاسبه ر نیکاربرد ا یبرا LPGی کلرین و واحدهای فرض یاز مثالها نیمطالعه همچن

 ت.منفعت استفاده شده اس-نهیهز

 روش تحقیق

در خطوط لوله به صورت فرآیندی نظام مند و با نظرات کارشناسان  موجود یها سکیابتدا ر ق،یتحق نیشده ا با توجه به روش ارائه

مورد نظر با  های ریسکو همچنین طوفان ذهنی، شناسایی می شوند سپس معیارهای ارزیابی ریسک شناسایی می گردد. ارزیابی 

ی ابیبه ارز یفاز طیحو در م یکالم یرهایبا استفاده از متغ یابیکه گروه ارز شود میتوسط خبرگان ارزیابی  FBWMروش 

 یبرا ینهائ سکیعدد ر ار،یمورد نظر در حوزه هر مع یها سکیوزن هرکدام از ر نییاز تع پس .پردازند یمورد نظر م یها سکیر

 بیبراساس ترت بندی اولویت نیا. شود میموجود تعیین  های ریسک بندی اولویتو در نهایت  شود یم نییتع ،معیارهاهرکدام از 

است.  FMEA کیتکن یانجام کار، برمبنا تیکه ماه شود یشده انجام م ییشناسا یها سکیر یاعداد به دست آمده برا ینزول

 یفیتوص قیتحق ن،یبنابرا ؛انجام خواهد شد ق،یتحق نیدر ا زین یشنهادیمدل پ تیحساس لیو تحل هیو تجز یاعتبارستج ن،یهمچن

موردنظر از منظر هرکدام از  یها سکیوزن هرکدام از ر نییپس از تعقابل ذکر است که  .باشد یم یموردنظر، از نوع کاربرد

منظور خواهد  اریمربوطه در هر مع سکیر یآمده، به عنوان وزن نهائ دست به یها وزن یهندس نیانگیم ت،یدر نها ،یابیارز یارهایمع

 .ای و مصاحبه و پرسشنامه صورت می گیرد کتابخانه های روشاین پروژه روش گردآوری داده ها از طریق  در شد.

 افزار نرممعرفی 

گمز  افزار نرمدر این پژوهش پس از جمع آوری داده ها و با استفاده از مدل ریاضی تعیین شده در فصل سوم، به ارزیابی ریسک در 

(GAMS) .مهم ترین کاربرد مختلف ریاضی دارد. های مدلقابلیت بسیار باالیی در حل  افزار نرماین  می پردازیم GAMS  بهینه

های ساخته شده توسط شرکت های مختلف تنها یک یا چند روش حل می افزار نرمتحقیق در عملیات است. بیشتر  های مدلسازی 
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 های مدلتنها از الگوریتم مخصوص به خود برای حل  LINGO پرکاربرد افزار نرمتوانند برای یک مدل ارائه دهند. به عنوان مثال 

مخصوص برای حل  solver برای انواع مدل ها مفید بوده و یک یا چند GAMS . در حالی کهکند میق در عملیات استفاده تحقی

. الزم به توضیح است که کد نویسی این پژوهش نیز برطرف کردن همین محدودیت بوده است GAMS افزار نرمآن دارد. ایده اصلی 

گیگابایت انجام شده است. با استفاده  8هسته ای و میزان رم  5با قدرت پردازنده  و بروی سیستمی 24ورژن  GAMS افزار نرمدر 

 مبتنی بر پروژه ریسک سازی فصل سوم، به مدل 2-7-1، بدین صورت که با بهره گیری از مدل ارائه شده در بخش افزار نرماز این 

. همانطور که در بخش شود میپرداخته  Sلف ، و سناریوهای مختR، رویدادهای ریسکی Wبر اساس فعالیت های  FBWM روش

 اثربخشی میزان سازی ماکسیمم اولین بیانگر اول که هدف باشد مینیز مشاهده شد، مدل پیشنهادی، یک مدل دو هدفه  1-7-2

 مختلف رویکردهای اتخاذ ناشی هزینه سازی مینیمم بیانگر دوم هدف و کالن سطح در ریسک با رویارویی مختلف رویکردهای اتخاذ

درنظر گرفته شده در پروژه،  های ریسک. بر این اساس، با توجه به این موارد، باشد می پروژه های فعالیت سطح در ریسک با رویارویی

 ، اثر بخشی آن ها تعیین می گردد.بندی اولویتبررسی شده و پس از 

 سازی مدل پیاده

 گیری تبین سطوح تصمیم

شوند. تمامی مراحل بعدی در تکمیل فرآیند ارزیابی،  های مدل مربوطه بیان و مرور می صها و زیر شاخ ابتدا فهرست کلی شاخص

موجود در خط  های ریسکها جهت شناسایی و ارزیابی  باشند. فهرست شاخص گیری شناسایی شده می متناسب با سطوح تصمیم

 باشند. به صورت زیر میلوله انتقال انرژی غرب کشور 

 

 

 

 

 

 

 ها ها و گزینه شاخص 5-4شکل 

 گیری تشکیل مدل تصمیم

موجود در  های ریسکهای شناسایی شده مدل و هدف پژوهش که ارزیابی  گیری مسئله بر اساس شاخص در این مرحله، تصمیم

 ها آنها و میزان تاثیرگذاری  بنابراین در این پژوهش فقط در زمینه روابط شاخص ؛گردد بندی می باشد، صورت می خطوط انتقال گاز

استفاده شده  بندی اولویتی برای فاز طیچند شاخصه در مح گیری تصمیمس از مدل بر روی هدف پژوهش نظرسنجی شده و سپ

 است.

 ارزیابی ریسک

بازار ریسک مدیریتریسک  ریسک فنی   ریسک نقدینگی ریسک محیطی ریسک مالی ریسک تحریم 

 اولویت بندی ریسک در خط انتقال انرژی غرب کشور
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 FBWMها با استفاده از  انجام مقایسات زوجی و تعیین وزن نسبی شاخص

های طرح شده در  شود تا بر طبق مقیاس ها، از هر کدام از افراد متخصص خواسته می برای انجام مقایسات زوجی بین شاخص

های اصلی و در سطح  ، اهمیت و اولویت هر شاخص را بر شاخص دیگر تعیین نمایند. این مقایسه در سطح شاخصپرسشنامه

تحلیلی فازی، مقایسه زوجی بین   های اصلی در دو جدول دیگر طراحی شده است، لذا در پرسشنامه های هر یک از طبقه شاخص

تحریم، ریسک مالی، ریسک محیطی و مشکالت  های ریسکیتی، های ریسک بازار، ریسک فنی، ریسک مدیر ها در حوزه شاخص

براساس این روش، بهترین و فازی استفاده شده است.  BWMها از روش  باشند. به دلیل عدم رابطه بین شاخص نقدینگی می تأمین

ین( و دیگر و مقایسه زوجی بین هر یک از این دو شاخص )بهترین و بدتر شده مشخص گیرنده تصمیمبدترین شاخص توسط 

شاخص ها صورت می گیرد. سپس یک مسئله حداکثر حداقل برای مشخص کردن وزن شاخص های مختلف فرموله و حل می 

 .گردد. همچنین در این روش یک فرمول برای محاسبه نرخ ناسازگاری جهت بررسی اعتبار مقایسات در نظر گرفته شده است

نظران و کارشناسان تعاریفی برای هر یک از  تسهیل مقایسات برای صاحب منظور بهفازی،  BWMدر طراحی پرسشنامه طبق روش 

 مقادیر طبق جدول زیر در نظر گرفته شده است.

 درجه اهمیت -1جدول 

شماره مورد 

 استفاده در جدول
 درجه اهمیت در مقایسه دو به دو مقدار عددی

 ترجیح برابر (1 ,1 ,1) 1

 ترجیح کم تا متوسط (1.5 ,1.5 ,1) 2

 ترجیح متوسط (2 ,2 ,1) 3

 ترجیح متوسط تا زیاد (3.5,4 ,3) 4

 ترجیح زیاد (4.5 ,4 ,3) 5

 ترجیح زیاد تا خیلی زیاد (5 ,4.5 ,3) 6

 ترجیح خیلی زیاد (6 ,5.5 ,5) 7

 ترجیح خیلی زیاد تا کامال زیاد (7 ,6 ,5) 8

 ترجیح کامال زیاد (9 ,7 ,5) 9

 

 ها نسبی شاخص فازی و تعیین وزن BWMتحلیل 

ها در اصول تئوری، گیران وجود دارد که تفاوت این روشدهی مختلفی برای ارزیابی اهمیت معیارها برای تصمیمهای وزنروش

 FBWM توان به روشدهی میهای وزنترین روش گیران است. از مهمبرای تصمیم ها آندقت، سهولت کاربرد و قابل فهم بودن 

توسط آقای  2015چند شاخصه است که برای اولین بار در سال  گیری تصمیماین تکنیک از جدیدترین تکنیک های اشاره کرد. 
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آقای رضایی شامل  2015جعفر رضایی ارائه شد این روش بر اساس یک مدل بهینه سازی، وزن معیارها را بدست می آورد. مقاله 

ارائه داد که شامل یک مدل بهینه سازی خطی  2016ک مقاله نیز آقای رضایی در سال ارائه مدل بهینه سازی غیر خطی بود و ی

 .برای این تکنیک بود. این تکنیک نیز بعد از ایجاد مدل توسط نرم افزاهایی مثل لینگو و یا گمز قابل پیاده سازی است

شد، پس از تعیین بهترین و بدترین معیار،  که در فصل قبل شرح داده FWBMبا استفاده از معادالت روش ی وزن،  برای محاسبه

تعیین ارجحیت فازی برای بهترین معیار صورت میگیرد و پس از تعیین درجه ارجحیت هر معیار نسبت به بدترین معیار وزن های 

 پرسش نامه به صورت میانگین 100ها حاصل از  ماتریس مقایسات زوجی شاخص 2جدول  بهینه هر شاخص تعیین خواهد شد.

 نمایش داده است. 1 ها با محاسبه میزان ناسازگاری در جدول حسابی محاسبه شده است و نتایج شاخص

 FBWMماتریس مقایسات زوجی  -2جدول 

 

تحریم های ریسک ریسک مدیریت ریسک فنی ریسک بازار نقدینگی تأمینمشکالت  ریسک محیطی ریسک مالی   

 1.84 1.26 0.25 1.74 1.16 0.45 2.21 1.34 0.89 1.93 1.34 0.41 2.07 1.27 0.52 1.78 1.22 0.42 1 1 1 ریسک بازار

 2.27 1.15 0.64 2.17 1.26 0.54 2.79 1.23 0.73 1.18 0.56 0.37 1.99 1.65 0.82 1 1 1 2.38 0.82 0.65 ریسک فنی

 1.74 1.19 0.74 1.76 1.16 0.64 1.35 0.95 0.55 3.43 1.22 0.84 1 1 1 1.22 0.61 0.5 1.92 0.79 0.48 ریسک مدیریت

 های ریسک

 تحریم
0.52 0.75 2.44 0.85 1.79 2.7 0.29 0.82 1.19 1 1 1 0.66 1.46 2.08 0.34 1.45 2.05 0.55 1.85 2.11 

 1.21 0.95 0.59 1.29 0.95 0.52 1 1 1 1.52 0.68 0.48 1.82 1.05 0.74 1.37 0.81 0.36 1.12 0.75 0.45 ریسک مالی

محیطیریسک   0.57 0.86 2.22 0.46 0.79 1.85 0.57 0.86 1.56 0.49 0.69 2.94 0.78 1.05 1.92 1 1 1 0.58 1.11 1.87 

 تأمینمشکالت 

 نقدینگی
0.47 0.82 1.22 0.86 0.99 1.55 0.67 0.96 1.76 0.89 0.99 1.94 0.88 1.25 1.82 0.87 1.23 1.98 1 1 1 

 یلوله انتقال انرژخطوط های ریسک  وزن شاخص -3جدول 

 وزن ها شاخص
میزان 

 ناسازگاری

 0.151 ریسک بازار

09091 

 0.155 ریسک فنی

 0.14 ریسک مدیریت

 0.164 تحریم های ریسک

 0.112 ریسک مالی

 0.143 ریسک محیطی

 0.135 نقدینگی تأمینمشکالت 
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 بندی اولویت

 در اثر استفاده از آن پروژه انتقال انرژیدر مراحل مختلف نشان دادن افزایش کارایی (MCDM)   فرآیند تصمیم گیری چند معیاره

به  است که فازی BWMروش  MCDMهای نوین انجام  یکی از روشهمانطور که پیش از این نیز عنوان شد، شود.  بررسی می

تا چگونگی تاثیر این روش بر اتخاذ تصمیمات های تصمیم گیری چند معیاره، پرداخته خواهد شد  عنوان یکی از کارآمدترین تکنیک

طور کامل روشن گردد. منطق اصولی این مدل راه ه ب موجود در خطوط انتقال انرژی های ریسکارزیابی بهینه در مراحل مختلف 

را افزایش و کند. راه حل ایده آل )مثبت( راه حلی است که معیار سود  ی را تعریف میفنحل ایده آل )مثبت( و راه حل ایده ال م

دهد. گزینه بهینه، گزینه ای است که کمترین فاصله از راه حل ایده آل و در عین حال دورترین فاصله از  معیار هزینه را کاهش می

هایی که بیشترین تشابه را با راه حل ایده آل  گزینه FBWM ها به روش گزینه دیبن رتبهراه حل ایده آل منفی دارد. به عبارتی در 

 کنند. اشند، رتبه باالتری کسب میداشته ب

شود. به  می بندی اولویتفازی  BWMو وزن تعیین شده به روش  شده مشخصهای  با توجه به معیار مدنظر ریسک 7در این بخش 

ها جنبه مثبت در ارزیابی در نظر  هر یک از شاخصدلیل ماهیت بررسی این عوامل جهت اعمال و بررسی تاثیرگذاری هر کدام 

 گرفته خواهد شد.

تکنیک با اعداد قطعی از طیف نه این ها در  در بحث طراحی پرسشنامه نیز توضیح داده شده است معموال در ارزیابی کیفی گزینه

استفاده  به صورت زیر فازی معموال از مقیاس هفت درجه BWMها در تکنیک  شود. در ارزیابی کیفی گزینه درجه استفاده می

ارائه شده است. در مقایسات زوجی به کمک این روش، تاثیر بدترین شاخص بر بهترین شاخص ارزیابی  4که در جدول  شود می

 شود. شده و در صورت ضعیف یا خوب بودن معادل فازی آن استفاده می

 ارزیابی اهمیت معیارهااعداد فازی مثلثی معادل  -4جدول 

 معادل فازی متغیر زبانی

 (0.1 ,0 ,0) خیلی ضعیف

 (0.3 ,0.1 ,0) ضعیف

 (0.5 ,0.3 ,0.1) ضعیف تا متوسط

 (0.5,0.7 ,0.3) متوسط

 (0.9 ,0.7 ,0.5) تقریبا خوب

 (1 ,0.9 ,0.7) خوب

 (1 ,1 ,0.9) خیلی خوب
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های متغیر زبانی و معادل فازی آن و هم  به صورت فازی و با توجه به میزان درجهجهت ارزیابی  شده مشخصبا توجه به متغیرهای 

 شود: ها به ارزیابی آن پرداخته می چنین بردار وزنی اهمیت هر یک از گزینه

 ها درجه جهت ارزیابی گزینه 7اعداد فازی مثلثی معادل طیف  -5جدول 

 معادل فازی متغیر زبانی

 (1 ,0 ,0) خیلی ضعیف

 (3 ,1 ,0) ضعیف

 (5 ,3 ,1) ضعیف تا متوسط

 (5,7 ,3) متوسط

 (9 ,7 ,5) تقریبا خوب

 (10 ,9 ,7) خوب

 (10 ,10 ,9) خیلی خوب

 

 فازی محاسبه شده و با تقریب هر یک از متغیر زبانی مربوط جایگزین شده است. BWMنتیجه حاصل از تحلیل  6جدول 

 فازی BWMز ها با استفاده ا وزن دهی شاخص -6جدول 

 نوع شاخص وزن دهی فازی

5.5 
 ریسک بازار

 
5.7 

5.9 

5.7 
 فنی های ریسک

 
5.9 

1 

5.1 

 5.3 ریسک مدیریت

5.5 

5.9 
 تحریم های ریسک

 
1 

1 
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5 

 5 ریسک مالی

5.1 

5.3 
 ریسک محیطی

 
5.5 

5.7 

5 

 5.1 ریسک نقدینگی

5.3 

 

 10ریسک ها به صورت جداگانه جهت تاثیر هر کدام از در اختیار  بندی رتبهبا مشخص شدن وزن هر شاخص، پرسش نامه جهت 

گمز  افزار نرمدر  FBWM استفاده از مدل نفر از افراد خبره در زمینه پروژهانتقال انرژی قرار داده شد. سپس نتیجه پرسش نامه با

 ارائه شده است. 7ا بر اساس مدل پیشنهادی در جدول ه ریسک بندی اولویتمی شوند. نتیجه  بندی اولویتحل شده و ریسک ها 

 وزن نهایی ریسک ها -7جدول 

   وزن ریسک

    09151 ریسک بازار

    09155 ریسک فنی

    09142 ریسک مدیریت

    09164 ریسک تحریم

    09112 ریسک مالی

    09141 ریسک محیطی

    09115 نقدینگی تأمینریسک 

 

نکته ای که میبایست ررابطه با تعیین وزون تاثیرگذاری هز یک از ریسک ها مدنظر قرارگیرد این است که بر اساس روابط ارائه شده 

 زیر مدنظر قرار گیرند: ، باید دو شرطباشند میدر فصل سوم که اساس تحلیل در این پژوهش 

 تمامی وزون مثبت و بزرگتر از صفر باشند.

 مجموع تمام وزن هابرابر با یک باشد.
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که هر دو شرط برای تعیین وزون و تاثیرگذاری آن ها ارضا شده اند. این  دهد میبر این اساس نتایج بدست آمده از وزون نشان 

اما الزم به ذکر است که مقدار تاثیرگذاری هر یک از این  ؛دهد میرا نشان موضوع دلیلی است که نزدیک بودن وزون به یکدیگر 

قرار گرفته اند تا الزامات مدل  [0,1]که در بازه  باشند میریسک ها فراتر از این مقادیر بوده و این وزون تنها، وزون نرمالسازی شده 

 اعمال شده باشد.

 بحث و نتیجه گیری

 گیری تصمیم نینو های مدلبا استفاده از  یخطوط لوله انتقال انرژ های ریسک بندی اولویت لیتحلتوسعه و پژوهش حاضر با هدف 

پرداخته شد. گزارش حاضر در پنج فصل تدوین گشت.  خطوط انتقال غرب کشور ( یمطالعه مورد) یفاز طیچند شاخصه در مح

فصل اول به بیان کلیاتی در خصوص ضرورت انجام تحقیق، اهداف و سواالت تحقیق و توصیف اجمالی واژگان تخصصی اختصاص 

روش  یافت. در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق و مطالعات مرتبط شرح داده شد. روش اجرای تحقیق و توضیحاتی در باب

و ابزار گردآوری اطالعات در فصل سوم ارائه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نیز در قالب جداول و نمودارهایی با 

در فصل چهارم ارائه شد. فصل حاضر با عنوان فصل پنجم، به بیان خالصه ای از نتایج  GAMS افزار نرماستفاده مدلسازی در 

 گردد. تایج حاصله پرداخته و پس از یک نتیجه گیری کلی به بیان پیشنهادات ارائه میتحقیق و نیز بحث در خصوص ن

 نتیجه گیری

مطابق با  ها پروژهکه اکثر این  شود میدیده  در حوزه انتقال انرژی پیمانکاری های شرکتبر اساس سوابق موجود و عملکرد 

است.  رسیدهن در پروژه به اتمام گیری اندازه قابل، کیفیت و متغیرهای طرح های هزینه، اجرا، زمان ازلحاظانجام شده  های بینی پیش

در  ها پروژهبیشتر وضعیت واقعی  است که ما را در شناخت هایی فعالیت ازجمله ها بینی پیشبر عدم تحقق  تأثیرگذاربررسی عوامل 

موردنظر و نیز بروز شرایط  های طرحاجرای  در هو از هدر رفتن زمان و هزین دهد مییاری  موردنیازمحدوده زمان و هزینه واقعی 

که با بررسی شرایط فعلی اجرای  باشد میمهم مدیریت پروژه  های حوزهمدیریت ریسک یکی از  .کند مینامطلوب محتمل جلوگیری 

وجود دارد و یا دید صحیح و کاملی نسبت به عملیاتی کردن مدیریت ریسک  ای پروژهی ملی و عمرانی، در کمتر سازمان یا ها پروژه

تعیین شناسایی، کنترل و حداقل  منظور بهنظام یافته اجرایی شده است. مدیریت ریسک، یک فرآیند جامع است که  ورتص به

نمودن تاثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف مدیریت ریسک، کاهش ریسک اجرایی برخی 

 بل قبول و کسب تائید ذینفعان پروژه است.فعالیتها و فرآیندها به سطح قا

در  ها آنبا هدف شناسایی و ارزیابی ریسک و کاهش اثر نامطلوب  انرژی انتقال لوله خطوط های ریسکاز این رو موضوع مدیریت  

ریسک سازمانی، پژوهش با درنظرگیری عوامل در این از این رو این صنعت از اهمیت باالیی برخوردار است.  انتقال گاز و نفت در

نقدینگی هر کدام وزن دهی و  تأمینتحریم، ریسک مالی، ریسک محیطی، و مشکالت  های ریسکریسک فنی، ریسک مدیریت، 

ریسک تحریم، ریسک فنی، ریسک سازمانی، ریسک محیطی، ریسک مدیریت،  عوامل ارزیابی شدند، به طوری که به ترتیب

در محیط  FBWMر اختیار قرار دادن پرسش نامه میان خبرگان و بهره گیری از مدل نقدینگی، و ریسک مالی با د تأمینمشکالت 

 .برنامه نویسی گمز محاسبه شد



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

149 -171، صفحات 1401 بهار، 1، شماره 8دوره   

911 
 

، 155/0 "ریسک فنی"و شاخص  151/0 "ریسک سازمانی"ها نشان دهنده این است که ضریب شاخص  نتایج حاصل از تحلیل داده

 "ریسک محیطی"/، شاخص 112 "ریسک مالی"، شاخص 164/0 "تحریم های ریسک"، شاخص 14/0 "ریسک مدیریت"شاخص 

و برابر با مقدار  1/0ها کمتر از  باشد. از طرفی نرخ ناسازگاری برای شاخص می 115/0 "نقدینگی تأمینمشکالت "و شاخص  141/0

 باشد. می 091/0

 به دلیل. ریسک تحریم باشند می بر این اساس ریسک تحریم دارای بیشترین مقدار و ریسک مالی دارای کمترین مقدار ریسک

باالیی برخوردار است.  اهمیتبرخی لوازم و قطعات است که در صنعت انتقال انرژی از  تأمینشرایط خاص دولت و عدم توانایی در 

بهره گیری از منابع  به دلیلدیگر، توانایی و غنی بودن صنعت نفت و گاز کشور  های ریسکدلیل من بودن ریسک مالی نسبت به 

 که این ریسک را در پایین ترین رده قرار داده است. باشد مید نفت و گاز بخصوص در جنوب و غرب کشور زیا

 پیشنهادات

 صنعت انتقال انرژی و انتخاب بهترین پیمانکار در جهت کاهش ریسک این بخش انواع پیمانکاران یو بررس ییشناسا 

 انتقال انرژی بر کیفیت پیمانکاران خطوط تأثیرگذارعوامل  بندی اولویت 

 درنظرگیری شاخص زمان جهت مدل بندی ریسک ها 

 منابع فارسی

، دانشگاه HSE، مفهوم معیار ریسک و ریسک قابل قبول، اولین همایش ملی مهندس ایمنی و مدیریت 1184بقایی، علی،  .1

 اسفند. 9-11صنعتی شریف، تهران، 

تجهیزات با تلفیق رویکردهای  بندی رتبه، ارزیابی ریسک و 1196 محمد،. آیدا، فالح. پریسا، اسماعیلی دوکی. بوالحسنی .2

AHP  فازی وFMEA 1 ، شماره2 دوره ،مجموعه صنایع آذر اباراك، نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات: مطالعه موردی ،

 .72-59 صص

و ارائه  ALARP، اصل 1194بهرامی، سجاد، ستوده، احد، جمشیدی، ناصر، علمی، محمدرضا و پورسلیمان، محمدسعید،  .1

مدل مفهومی برای مدیریت ریسک، کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردش گری، تبریز، ایران، 

 شهریور. 26-25

، مدیریت ریسک خطوط لوله گاز ترش مبتنی بر تحلیل 1196جعفری نژاد، شهریار، رعایایی، عماد، بداق جمالی، جواد،  .4

بهداشت، ایمنی و محیط  - ، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(منطقه پارس جنوبی: مطالعه موردی) منفعت -هزینه 

 .HSEزیست 

، ارزیابی کمی ریسک در یک لوله انتقال نفت خام، اولین 1191حبیب پور، سلطان، جمشیدی، مهدی و فالح فر، عباس،  .5

 .1191کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست، آبان 

فازی، فصلنامه  Bow-tie، ارزیابی ریسک خطوط لوله انتقال نفت و گاز برمبنای روش 1195حیرانی، پریسا، بقایی، علی،  .6

 .1، شماره 6بهداشت و ایمنی کار، جلد 
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برآورد کمّی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از ، 1195باغ، موسی،  محمد، جباریقره 9فریده، کریمی 9رضایینوده .7

 ، دانشگاه شهید بهشتی، سال هشتم، شماره چهارم.GIS های مکانی در محیط یلتحل

 .57-49، 51چندمعیاره،  گیری تصمیمبدترین روش  -، بهترین1194رضایی. جعفر،  .8

، ارزیابی ریسک بهداشت حرفه ای و محیطی در حمل و نقل فرآورده های 1198شجاعی، امیرعباس، نوایی ازناوه، زهرا،  .9

 .58در محیط فازی، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره  William Fine- Dematel-ANPروش تلفیقی  وسیله بهنفتی 

، ینامه دکتر انی، پاها پروژه تأمین رهیدر پرونده زنج سکیر لیو تحل یابیارز یبرا ییالگو یطراح، 1191شجاعی، پیام،  .10

 .رازی، دانشگاه شتیریگروه مد

 .112تحقیق در عملیات، چاپ ششم، تهران، صفحه ، مباحث نوین 1191مومنی؛ مهدی،  .11

ی شهرز لوله گاط یسک خطوکمی ریابی و ارزشناسایی ، 1198قندهاری، محمدتقی، مومنی، منصور، مهرگان، محمدرضا،  .12

 .1، شماره 1، دوره گیری تصمیمتلفیقی، پژوهش های نوین در ئه مدلی ارابا س تعیین مناطق حساو 

با  یصنعت یها پروژه تیریارزش در مد سکیر یمهندس یقی، کاربرد مدل تلف1187 ال،یار؛ لمنوچهر، حق نگه د ؛یانصار .11

 .11پروژه، ص  تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیخودرو، چهارم رانیشرکت ا یمطالعه مورد

موزه  :یساخت و ساز )مطالعه مورد یها پروژهاز ساخت در  شیپ های ریسک تیریو مد ی، بررس1191لعل؛ بهنام،  یایدر .14

 .21-29چابهار، صص  یالملل نیکنفرانس ب نیو دفاع مقدس(، نهم یانقالب اسالم

 یشهر یعمران یهاپروژه ، ارزیابی مدیریت ریسک پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در1191موسوی؛ محمدحسین،  .15

 .148-154مدیریت هزینه،  ارزش و یمهندس یتهران(. کنفرانس مل ی: پروژه خط هفت متروی)مطالعه مورد

ی عمرانی بر اساس استاندارد ها پروژه، ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک 1190احسانی؛ رحیم،  .16

PMBOK هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.81-98، صفحه ، 

 7پروژه خط ی عمرانی شهری، مطالعه موردی: ها پروژه، پیاده سازی مدیریت ریسک در 1191نعمتی اصالنی، محمد،  .17

 .241متروی تهران(، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، صفحه 

، پایان نامه کارشناسی دانشگاه بین المللی چابهار، صفحه ITی ها پروژه، نقش مدیریت ریسک در 1190دهانی؛ عبیداله،  .18

21-29. 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست در ، پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه 1190مظاهری؛ راحله، مظاهری؛ سجاد،  .19

 شرایط کارگاهی، هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای، قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

 نامه انیخزر، پا یایدر یانتقال انرژ یرهایمس یکیتیژئوپل لی، تحل1181زهرا،  ؛یطباطبائ .20

 .مدرس تیتهران، دانشگاه ترب ،یاسیس یایارشد، رشته جغراف یکارشناس  .21

انتقال گاز  یها پروژه یطیمح ستیز سکیر یابیارز ی، ارائه الگو1191 ،یعل ؛یجوز ،یمهد ؛یرانخواهیسحر، ا ان؛یرضا .22

 ست،یز طیمح یسلماس، علوم و تکنولوژ-تسوج نچیا 24: پروژه انتقال گاز یمطالعه مورد AHPو  یبه روش سامانه شاخص گذار

 .21-11، صفحه 1، شماره 16دوره 

و نحوه  یساختمان یها پروژهدر  سکیر یمنشاء ها یی(. شناسا1187) .بهاره ،یسیرضا؛ اله و ،یخاکسار، منصور؛ شافع .21

 .160-119 صص، 7 شمارهسال دوم،  ت،یریمد ی(، فراسوی)مطالعه مورد ها آن تیریمد

 صص، 10 و 9شماره  ،یمجله اقتصاد ،یآن در اقتصاد اسالم یمفهوم و کاربردها سک،ی(. ر1191) .غالمرضا ،یسرآبادان .24

5-14. 
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 .سبز، چاپ دوم انهیرا انیپروژه، انتشارات ک سکیر تیری(. مد1190) .نیعوض خواه، حس رحسن؛یام ،یمحب .25

بانک صنعت و معدن(، فصلنامه پژوهشها و  یدر بانک ها )مطالعه مورد یاتیعمل های ریسک(. 1186) .ریام ان،یعرفان .26

 .116-95 صص، 42 و 41 شماره ،یاقتصاد یها استیس

 یرساله جهت اخذ مدرك دکتر ،یاحتمال کردیگاز کشور با رو یها شگاهیپاال سکیر یابی(. ارز1192) .یشمس ،یقاسم .27

 و اقتصاد. تیریمدرس، دانشکده مد تیدانشگاه ترب ،یمال شیرشته اقتصاد گرا یتخصص

 یکنفرانس مل نی، اولEPC یها پروژه یدر اجرا سکیر تیریمد نهیبه ی(. الگو1188) .یپور، مهد یمیاسداهلل؛ کر ،ینجف .28

 .، تهرانPEC پروژه به روش یاجرا

 ؛ی، ترجمه روزبهpmbokبر اساس استاندارد  سکیر تیریمد ی، استاندارد عمل2011 کا،یپروژه آمر تیریمد انجمن .29

 ، تهران، انتشارات پندار پارس.1194 جه،یصادق، جدا؛ خد

، ها آن بندی اولویت، شناخت موانع اجرای برنامه های استراتژیک و 1191ی، مهدی، خلیلی شورینی؛ سهراب، محضر .10

 .119-98، ص 56پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره 
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