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چکیده
هایمهمتصمیمگیراندرحوزۀصنایعنفتاست.دراینپژوهش،برایانتخاببهتارینروش


انتخابروشنصبوطوطلولهدردریاازچالش
وزیرشاوصهایمورداستفاده

شاوصها

نصبوطوطلولهدردریایکمدلترکیبیجدیدفازیپیشنهادشدهاست.درروشپیشنهادیابتدا
درانتخابروشنصبوطوطلولهبااساتفادهازنظرهاایوبرگاانتعیاینواوزانشااوصهااوزیرشااوصهاابااباهکاارگیریروشANP-
DEMATELفازیمشخصمیشود.سپسباتوجهبهایناوزانوکاربردیکمدلبرنامهریزیوطیچندهدفۀفازی،بهتارینروشنصابباا
توجهبهمحدودیتهایعملکردیوسیستمیانتخابمیشود.براینشاندادنکاراییروشپیشنهادی،یکمطالعۀموردیبااساتفادهازایان
رویکردحلونتیجۀتوسطوبرگانتأییدشدهاست.رویکردپیشنهادیبرایمدیرانصنایعنفتابزاریمفیدبرایافزایشدقتوساهولتدر
یآورد.
انتخابروشنصبوطوطلولۀدریاییفراهمم 

برنامهریزیوطیچندهدفۀفازی،روشنصبوطلولهدردریاANP-DEMATEL،فازی.
واژههایکلیدی :


گرفتهاندوبااستفادهازیکالگوریتمفراابتکااریشااوص
مقدمه
میزاناحتمالوقوعحادثهرامحاسبهکاردهانادوروشایرا
انتخابروشمناسبنصبوطوطلولهدردریاباتوجهباه
انتخابکردهاندکهکمتریناحتمالوقوعحادثاهرادرپای
تأثیرعواملیچونشاوصهایزیستمحیطی،فعالیتهاای
دارد.دی[]5انتخاببهترینروشاجرایوطوطلولۀنفت
ماهیگیری،شرایطآبوهواییونظایرآنپیچیدگیویاژهای
دردریااایهناادرابااهصااورتیااکمساائلۀتصاامیمگیااری
داردوازاینرومحققانزیادیبهدنبالیاافتنرویکردهاایی
چناادمعیارهتعری ا کااردهاسااتکااهدرآنشاااوصهااای
اندتابااستفادهازآنهاامتناسابباانیازهاایمجاری

بوده
اقتصادی،فنیواجتماعی-زیستمحیطیمعیارهاایاصالی
بهترینروشنصبوطوطلولهراتعیینکنند.
درنظرگرفتهشادهوازرویکاردAHP-TOPSISباهمنظاور
هالمانوبرکس[]1برایانتخابروشنصابوطاوط

انتخاببهترینپاروژهاساتفادهشادهاسات.کیسار []6دو
لوله،ازریسکبهعنوانشاوصاصالیوازتاابعمطلوبیات
عاملهزینهوزمانرادراجرایپروژههاینصبتجهیزاتو
عنوانروشانتخابگزینۀبرتراستفادهکردهاناد.دی[]2

به
وطوطلولۀدریاییدرنظرگرفتهاست.اوبامدلسازیتأثیر

بااادرنظرگاارفتنهزینااههااایعواماالاجرایاای-عملیاااتیو
عواملیهمچونعمقآب،طاولماو وفواصالوطاوطاز
زیستمحیطیوباااساتفادهازتواباعماالی،روشاجرایای
یکاادیگردریااکماادلبرنامااهریاازیوطاای،بااهدنبااال
نصبوطلولهباکمترینهزینهرامشخصکردهاست.چن
حداقلکاردنزماانوهزیناۀاجارایروشباودهوازایان
وفو[]3باتوجهبهشاوصهاییهمچونکااهشهزیناهو
رویکردبرایانتخاببهتارینروشنصابوطاوطلولاهدر
ریسکوبااستفادهازیکمدلفراابتکااریفاازیبهتارین
دریایمکزیکاستفادهکردهاست.
روشنصاابوطااوطلولااهوتجهیاازاتدریاااییراانتخاااب
تواناوهمکاران[]7برایمسیریابیاحدابوطوطلولاۀ
کردهاند.وانوهمکااران[]4بارایانتخااببهتارینروش
نفتدردریایوزرازشاوصهاییچونزمانهایتحویال،
اجرایوطاوطلولاهعامالایمنایرامعیااراصالیدرنظار
سااطوحارتباطاااتوقابلیااتدسترساای،تحلیاالمااالیو
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ایوطوطلولهدریایی،هزینههایمربوطبهتجهیزات

هزینه
حملونقل،تناسبوسازگاریباعوامالمحیطایوساطح
تجهیزاتانتقالفناوریاستفادهکاردهانادوباااساتفادهاز
روشترکیبیDELPHI-SWOTبهترینمسیروطلولهدر
دریاراانتخابکردهاند.همچنین،درمطالعهایدیگرتواناو
همکاران[]8بااستفادهازمعیارهایتحقیققبالوکااربرد
روشترکیباای،PROMETHEE-GDSSبهتاارینمساایر
وطوطلولۀدریاییدردریایوزرراانتخابکردهاند.کیسر
[]9درپروژۀنصبوطوط لولاهوتجهیازاتدریاایییاک
پاالیشگاهدرآمریکا،هزینۀاستفادهازمنابعرابررسایودر
قالبیکمدلریاضیساعیدربهیناهساازیهزیناههاای
مرتبطکردهاسات.همچناین،مادیلی[]10بارایاجارای
نصبوطوطوتجهیزاتدریاییازیکمادلبرناماهریازی
ریاضیاستفادهکردهاستکاهدرآنهادفحاداقلکاردن
هزینهوزماناجراست.
دراینپژوهش،برایانتخابروشنصبوطاوطلولاۀ
دریاییازیکرویکردترکیبیفازیجدیدشاملروشهاای
ANP-DEMATELوبرنامهریزیچندهدفۀفازیاساتفاده
شدهاست.علتاستفادهازروش ANP-DEMATELفازی
شاوصهاای

درنظرگرفتنتعامالت و ارتباطات داولیمیان
شاوصها بار یکادیگر

اصلیومحاسبۀمیزان تأثیر هریک از
است.همچنین،استفادهازروشپیشنهادیبادرنظرگرفتن
ارتباطاتمتقابالمیاانمجموعاۀوسایعیازاجازاموجاب
افزایشدقتدرتصمیمگیرینصابوطاوطلولاۀدریاایی
ماایشااود.درپااژوهشحاضاار،ابتااداروشپیشاانهادیو

ابزارهایمورداستفادهدرآنتشریحمیشودوساپسیاک
مطالعۀموردیبااستفادهازرویکردپیشنهادیمدلسازیو
گیریبیانمیشود.


شود.درپایاننیزنتیجه

حلمی

روش پیشنهادی برای انتخاب بهتررین روش
نصب خطوط دریایی
دراینپژوهش،بادرنظرگارفتنشارایطواقعای،رویکاردی
کارابهمنظورانتخابروشنصبوطلولاهدردریااتوساعه
دادهشدهاست.مراحالروشپیشانهادیدراداماهتشاریح
میشود.


مرحلة اول :تعیین و انتخاب خبرگان
درمرحلااۀاول،افاارادوباارهدرزمینااۀنصاابتجهیاازاتو
وطوطلولۀدریاییکهتحصیالتوتجربۀکاافیومارتبط
دارندانتخابمیشوند.وبرگانمسئلهبایدازتصمیمگیران
درزمینۀموضوعباشاندتاااهادافیهمچاونواقعایباودن
نظرها،تأییدنتایجنهاییوقابلیتاجرایروشمحققشود.

مرحلة دوم :تعیین شاخصها و زیرشاخصها
دراینمرحلهبااستفادهازنظرهایوبرگان،شااوصهااو
زیرشاوصهایمورداستفادهدرانتخابروشنصبتعیاین
میشود.ازآنجاکههرپاروژهویژگایهاایمنحصاربهفاردی
دارد،انتخاببایدباهگوناهایانجاا گیاردکاهمنطباقبار
شرایطودربرگیرندۀتمامیعواملتأثیرگذاربرپروژهباشد.

مرحلة سوم :تعیین روشهای مختلف نصب
درمرحلۀسو ،تما روشهایقابلبررسیوکاربردیبرای
نصبوطوطلولهدردریامشخصوفهرستمیشوند.برای

اینکارازنظرهایوبرگاانوتایمطاراحپاروژهاساتفاده
میشود.نکتاۀشاایانتوجاهدرایانمرحلاه،درنظرگارفتن
روشهاییاستکهدرچارچوبسیاستهایکالنشارکت
قابلاجراباشندتاازمطرحشدنگزیناههاایبادونقابلیات

اجراییاجتنابشودوبهواقعیبودننتایجکمکشود.

مرحلررة چهررارم :تعیررین اوزان شرراخصهررا و
زیرشرراخصهررا بررا اسررتفاده از روش

ANP-

 DEMATELفازی
درمرحلاااۀچهاااار ،بااارایتعیاااینوزنشااااوصهااااو
زیرشاوصهاابتدابااستفادهازروشDEMATELفاازیو
بهکمکماتریسهایمقایسۀزوجیفازیتأثیرشااوصهاا
برهمتعیینمیشود.سپسبااستفادهازروشANPفازی
وبهکارگیریماتریسهایمقایسۀزوجیفازی،اوزاننسبی
شاوصهاوزیرشاوصهامحاسابهمایشاود.درنهایات،باا
استفادهازدرجۀارتباطشاوصهااوزیرشااوصهااکاهاز
روش DEMATELبهدستآماده اساتوهمچنایناوزان
دستآمدهازروشANPفازی،ابرماتریس( Super
نسبیبه 

)Matrixتشکیلووزننهاییزیرشاوصهابااستفادهازآن
تعیینمیشود.


یکرویکردفازیجدیدبرایتعیینبهترینروشنصبوطوطلولهدردریا
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مرحلة پنجم :انتخاب بهترین روش نصرب برا

گام.1تهیةماتریسروابطمستقیمفازی

استفاده از برنامهریزی چندهدفة فازی

درگا اول،برایبررسیروابطدرونایباینشااوصهاا از
یشااودتااامقایساااتزوجاایبااین
افاارادوباارهوواسااتهما 
شاوصهاراازنظرمیازانتاأثیرشااوص(iدرساطر)بار
شاوص(jدرستون)بااستفادهازمتغیرهاایزباانیفاازی
انجا دهند.اعدادفازیمکلکیمورداستفادهمتناظرباایان
نمایشدادهمیشود.

متغیرهایزبانیدرجدول1

دراینمرحله،بااساتفادهازاوزانباهدساتآمادهازANP-

DEMATELفازیوکاربردیکمدلبرناماهریازیوطای
چندهدفه،مسئلۀانتخااببهتارینروشنصابواطلولاه
مدلسازیوبااستفادهازروشبرناماهریازیوطایفاازی
()FLPحلمیشود.بااستفادهازاینمدلروشایانتخااب
میشودکهضمنحداقلکردناهداف(شاوصهای)منفای
مانندریساک،هزیناه،زماانووطرهاایزیساتمحیطای،
اهداف(شاوصهای)مکبتمانندکیفیتراحداککرکنادو
محدودیتهایواقعیمسئلهرانیزنقضنکند.


جدول  .1متغیرهای زبانی و اعداد فازی متناظر

مقادیرمتغیرزبانی

عددفازیمتناظر

تأثیربسیارزیاد()VH

()0/75،1،1

تأثیرزیاد()H

()0/5،0/75،1

مرحلة ششرم :تأییرد صرحت نترایج توسرط

تأثیرکم()L

()0/25،0/5،0/75

خبرگان

تأثیربسیارکم()VL

()0،0/25،0/5

بدونتأثیر()NO

()0،0،0/25

درمرحلۀششموپسازحلمدلوانتخاابروشنصاب،
ایننتایجبرایبررسیصحتانتخابدردسترسوبرگاان
قرارمیگیرد.

روشهایمورداستفادهدررویکردپیشانهادیدراداماه
تشریحمیشود.


روش  DEMATELفازی
روشآزمایشاااگاهآزماااونوسااانجشتصااامیمگیاااری
()DEMATELراابتداگابوسوفونتال[]11ارائهدادندکه
اناادازهگیااریشاادترابطااۀبااینعناصااراز

درآنباارای
یشاود.مطاابقنظار
ماتریسهایمقایسۀزوجیاستفادهما 
تزن وهمکاران[]12درDEMATELروابطعلی-معلولی
مگیاریباهیاکماادل
باینشااوصهاادرمساائلتصاامی 
یشااود.بااهعقیاادۀوو[]13
ساااوتاریملمااوستباادیلم ا 
 DEMATELروشیجامعبرایتحلیلیکمدلساوتاری
استکهشاملرواباطعلای-معلاولیپیچیادهباینعوامال
گرافهاییاستفادهکردکه
یتوانازآندرتهیۀ 
میشودوم 

میانزیرسیستمهاهستند.

جهتدار
قادربهنمایشروابط 
دادههااایمقایساااتزوجاای
بااراینشاااندادنابهااا در 
،DEMATELلینووو[]14روش DEMATELفاازیرا
توسعهدادهودرآنازمقادیرفازیدرماتریسهایمقایسۀ
زوجیاستفادهکردهاند.روشDEMATELفازیلاینووو
شاملگا هایزیراست:

دراینحالت،ماتریسروابطمستقیمفازی(̃𝑍)،شاامل
درایههاایفاازیمکلکای) 𝑘𝑗𝑖𝑟 𝑧𝑖𝑗 𝑘 = (𝑙𝑖𝑗𝑘 , 𝑚𝑖𝑗𝑘 ,اسات کاه
میزانتأثیرشاوص(iدرسطر)برشااوص( jدرساتون)
(𝑛 )𝑖, 𝑗 = 1, … ,توسااطوبااره)𝑘 = 1, … , 𝑝(kرانشااان
میدهد.


گام.2تعیینماتریسروابطمستقیمقطعی
درگا دو ،برایتبدیلماتریسروابطمساتقیمفاازیباه
دادههااایفااازیبااهنمااراتقطعاای
قطعایازروشتباادیل 
(]21[)CFCSاستفادهمیشود.دراینروش،ابتداماتریس
روابطمساتقیمفاازیباهکماکرواباطزیارنرماالساازی
یشود:
م
,

()1

𝑘
𝑘
𝑗𝑖𝑙(𝑛𝑖𝑚−
𝑗𝑖𝑙(
))

𝑥𝑎𝑚∆
𝑛𝑖𝑚

= 𝑘𝑗𝑖𝑙𝑥 ) 𝑘𝑗𝑖𝑟𝑥 𝑋𝑖𝑗𝑘 = (𝑥𝑙𝑖𝑗𝑘 , 𝑥𝑚𝑖𝑗𝑘 ,

𝑘
𝑗𝑖𝑙(𝑛𝑖𝑚 𝑟𝑖𝑗𝑘 −
)
𝑘
𝑗𝑖𝑚𝑥 ,
𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚∆
𝑘
𝑘
𝑗𝑖𝑚
𝑗𝑖𝑙(𝑛𝑖𝑚 −
)
=
𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚∆
𝑘
𝑘
𝑥𝑎𝑚∆
) 𝑗𝑖𝑙(𝑛𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑟𝑖𝑗 ) −

= 𝑘𝑗𝑖𝑟𝑥

نرمالسازیماتریسروابطمستقیمفازی،مقادیر
پساز 
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نرمالچپ(𝑠𝑙)ونرمالراست(𝑠𝑟)بااستفادهازروابطزیر
محاسبهوبهکمکآنهاا مقاادیرنرماالونماراتقطعای
محاسبهمیشود.



بااهصااورتیااک
اساات.درایاانروش،معمااوالًمساائله 
یشود کاهدربااالترینساطح
سلسلهمراتب درنظرگرفتهم 
هدفودرسطوحبعدیبهترتیبشاوصها،زیرشاوصهاو

درنهایتگزینههاقراردارناد.درروشAHPباااساتفادهاز
ماتریسهایمقایسۀزوجی،درجاۀاهمیاتنسابیعناصار
مرتبطبایکعنصرسطحباالترمحاسبهوبااترکیابایان
یشاود.ازآنجاکاه
اوزان،وزننهاییگزیناههاامشاخصما 
بسیاریازمسائلتصامیمگیاریباهدلیالوابساتگیواثار
متقابلعناصارساطحبااالتررویعناصارساطحپاایینتار
یتوانندباهصاورت سلسالهمراتبای سااوتاربندیشاوند،
نم 
ساعتی[]16روشفرایندتحلیلشابکهای()ANPراارائاه
]براینشاندادنابهاا در

کردهاست.یان وهمکاران[17
 ANPبهجایمقادیرقطعیازمتغیرهاایزباانیفاازیدر
کردهاند.
سهایمقایسۀزوجیاستفاده 
تشکیلماتری 
گا هایاجرایفرایندتحلیالشابکهایفاازییانا و
همکارانبهصورتزیراست:


دراینگا ،ماتریسرواباطمساتقیمقطعای()Xازطریاق
یشود:
نرمالسازیم 
رابطۀ 4

بهدس آوردناوزاننسبی
گام .1

𝑘
𝑗𝑖𝑚𝑥

𝑘
𝑘
𝑗𝑖𝑚𝑥 1 +
𝑗𝑖𝑙𝑥 −
𝑘𝑗𝑖𝑟𝑥

=

𝑘
𝑗𝑖𝑠𝑟𝑥
=

𝑘
𝑗𝑖𝑚𝑥 1 + 𝑥𝑟𝑖𝑗𝑘 −
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
𝑗𝑖𝑠𝑟𝑥 𝑥𝑙𝑠𝑖𝑗 (1 − 𝑥𝑙𝑠𝑖𝑗 ) +
𝑗𝑖𝑠𝑟𝑥 .

()2

𝑘
𝑗𝑖𝑠𝑙𝑥

𝑘
𝑗𝑖𝑥
=

𝑘
𝑘
𝑗𝑖𝑠𝑙𝑥 1 −
𝑗𝑖𝑠𝑟𝑥 +
𝑘
𝑘
𝑘
𝑗𝑖𝑧
𝑗𝑖𝑙( 𝑛𝑖𝑚 =
𝑗𝑖𝑥 ) +
𝑥𝑎𝑚∆ .
𝑛𝑖𝑚


بهصورترابطۀ
درنهایت،مقادیرقطعینظرهایوبرگان 
یشوند.
3باهمترکیبم 

1
(𝑧 1 + 𝑧𝑖𝑗 2 + ⋯ + 𝑧𝑖𝑗 𝑃 ).
𝑗𝑖 𝑝

()3

= 𝑗𝑖𝑧


.تشکیلماتریسروابطمستقیمنرمالشده

گام3

()4

}

1
) maxj (∑ni=1 zij

,

1
) maxi (∑nj=1 zij

𝑍 𝑋 = 𝑠.
{ s = min


نرمالسازیآن

گام.4تشکیلماتریسرابطةکلیو

درگا اول،ازماتریسهایمقایسۀزوجیفازیبرایتعیین
هااستفادهمیشود.برای


هاوزیرشاوص

اوزاننسبیشاوص
اینکاربااستفادهمتغیرهایزبانیدرجۀاهمیتشااوصi
نسبتبهشاوصjتوسطوبرگانمشخصمایشاود.ایان
متغیرهایزبانیسپسباااساتفادهازجادول2باهصاورت
تبدیلمیشوند.

اعدادفازیمکلکی) 𝑘𝑗𝑖𝑢 𝑋𝑖𝑗𝑘 = (𝑙𝑖𝑗𝑘 , 𝑚𝑖𝑗𝑘 ,


درگا چهار ،ماتریسروابطکلی()Tبااساتفادهازرابطاۀ
مشخصمیشود:

5
−1
)𝑋 𝑇 = 𝑋(𝐼 −
()5
کهدررابطۀباالIماتریسهمانیاست.
درنهایت،ماتریسنرماالشادۀرواباطکلای،ازتقسایم
درایههایهرستونبهجمعمقادیرستونمربوطهبهدسات
یآید.
م


مقادیرمتغیرزبانی

عددفازیمتناظر

یکسان

()1،1،1

اندکیمهمتر


()2،3،4

مهمتر


()4،5،6

بسیارمهمتر


()6،7،8

فرایندتحلیلشبکهای()ANPفازی


اکیداًمهمتر

()8،9،9

مقادیرمیانیبیندوسطح

)𝑋̃𝑖𝑗 = (𝑎 − 1, 𝑎, 𝑎 + 1

اعدادمکلکیمتقابل

1 1 1
, ,
)
𝑎+1 𝑎 𝑎−1

مگیاری
یکیازکارآمدترینروشهابرایحلمسائلتصامی 
باااامعیارهاااایچندگاناااه(،)MADMفراینااادتحلیااال
سلسلهمراتبی()AHPاستکهساعتی[]15پیشانهادداده


جدول.2متغیرهایزبانیواعدادفازیمتناظر

( = 𝑖𝑗̃𝑋

یکرویکردفازیجدیدبرایتعیینبهترینروشنصبوطوطلولهدردریا

پسازتشکیلماتریسمقایساتزوجی،ازروشباردار
ویژهوزننسبیشاوصهااباهصاورتاعادادفاازیمکلکای
صورتزیرمحاسبهمیشوند:


به
[𝐶𝐹𝐶𝑆(𝑋̃) − 𝜆𝑚𝑎𝑥 . 𝐼]. 𝑊 = 0
()6
کهدررابطۀW 6و  maxبهترتیببردارویژهومقدارویژه
ماااتریس )  CFCS (Xهسااتند.ماااتریس )  CFCS (Xشااکل
غیرفازیشدۀماتریسمقایسۀزوجی  Xاستکهبااستفاده

ازروشتبدیلدادههایفازیبهامتیازاتقطعایباهدسات
میآید.برایاینکارمقادیرحاداککروحاداقلباازۀاعاداد
فازیتعیینوباروشمیانگینهندسیامتیازکلیمحاسبه
میشود.

درماااتریسهااایمقایسااۀزوجاایبایاادناسااازگاری

قضاوتهایوبرگاننیزبررسیشود.برایاینکارابتدانرخ

سااازگاریماااتریسمقایسااۀزوجاای()CIبااهصااورتزیاار
مشخصمیشود:

𝑛 𝜆𝑚𝑎𝑥 −
()7
𝑛−1
سپسنرخناسازگاریمقایساۀزوجای()CRازتقسایم
= 𝐼𝐶

نرخسازگاریماتریسمقایسۀزوجی()CIبرنرخسازگاری
ماتریسهایمقایسۀزوجایکاامالًتصاادفی()RIمحاسابه
میشودواگرمقدارCRکوچکتاریاامسااوی0/1باشاد،
نتیجهگرفتهمیشودکهمااتریسمقایساۀزوجایساازگار
است.نرخساازگاریمااتریسهاایمقایساۀزوجایکاامالً
تصادفی()RIنیزباتوجهبهابعادماتریسمشخصمیشود.
منظورترکیبنظرهایوبرگاندرماتریسهای


همچنین،به
استفادهمیشود:

مقایسۀزوجیفازیازرابطۀ8
()8
Z̃ij
) 𝑘𝑟 × … × = ( 𝑘√𝑙1 × … × 𝑙𝑘 , 𝑘√𝑚1 × … × 𝑚𝑘 , 𝑘√𝑟1
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شاخصها

.محاسبةوزننهاییشاخصهاوزیر

گام3
درایاانگااا ،ابتاادابااااسااتفادهازماااتریسروابااطکلاای
نرمالشده،ابرماتریسناموزونتشکیلمیشاود.ساپسباا
تقسیمدرایاه هاایهارساتونباهجماعساتونمربوطاه،
ابرماتریسنرمالشدهیاهمانابرماتریسماوزونباهدسات
میآید.درنهایت،ابرماتریسموزونبهتوان 2k+1میرساد
و kآنقدرافزایشماییابادتاااوزانهمگاراووزننهاایی
هاوزیرشاوصهامشخصشود.


شاوص

برنامهریزی خطی چندهدفة فازی
وبروکورنت[]18یکمدلریاضیچندهدفهراباهصاورت
دادهاند:
کلیدررابطۀ9نشان 
} 𝑝𝑍 𝑀𝑖𝑛 {𝑍1 , … ,
} 𝑞𝑍 𝑀𝑎𝑥 {𝑍𝑝+1 , … ,
()9
𝑆𝑡:
𝑖 𝑖𝑏 ≤ )𝑥( 𝑖𝑔 ⌊𝑥{ = 𝑑𝑋 𝑥 ∈ 𝑋𝑑 ,
}𝑚 = 1, … ,
دررابطۀ𝑍1 , … , 𝑍𝑝 ،9اهاداف(شااوصهاای)منفای

هستندکاهبایادکمیناهشاوندوهمچناین 𝑞𝑍 𝑍𝑝+1 , … ,
یدهناد کاهبایاد
اهداف(شاوصهای)مکباترانشاان ما 
بیشینهگردند𝑋𝑑 .نیزمجموعهجوابهایشادنیرانشاان
میدهدکاهتماامیمحادودیتهاایموجاوددرمسائلهرا

یکنند.
برآوردهم 
یتوانندباهصاورت
دریکمسئلۀواقعی،همۀاهدافنم 
همزمانتحتمجموعهمحدودیتهابرآوردهشوند؛بنابراین،
یتواند یکتلرانسیاتاابععضاویتفاازی
تصمیمگیرندهم 
بهصورت)𝑥( 𝑠μبرایsامینتابعهدفتعری کند.درایان
حالت،مسئلۀبرنامهریزیوطیچندهدفۀفازیباهصاورت
یشود:
رابطۀ10نمایشدادهم 




𝑝 𝑘 = 1, … ,

گام.2تشکیلابرماتریساولیه
درگا دو ،پسازمحاسبۀوزنشاوصهاوزیرشاوصهاا
وروابطداولیبینآنهایکابرماتریستشکیلمایشاود.
بندیشدهاساتکاههارزیار
سیکماتریسبخش 

ابرماتری
ماتریسآننشاندهندۀروابطبینتعدادیازشاوصهایاا
زیرشاوصهاست.ابرماتریساولیهباواردکردناولویتهاای
تعیینشادهباااساتفادهازDEMATELوANPفاازیدر
هایمرتبطتشکیلمیشود.


ستون

𝑛

̃ 𝑍𝑘0
≤ 𝑗𝑥 𝑀𝑖𝑛𝑍̃𝑘 = ∑ 𝑐𝑘𝑗 .
𝑗=1
𝑛

𝑙


()10

̃ 𝑍𝑙0
≥ 𝑗𝑥 𝑀𝑎𝑥𝑍̃𝑙 = ∑ 𝑐𝑙𝑗 .

𝑞 = 𝑝 + 1, … ,

𝑗=1

𝑛

𝑖

𝑆𝑡:

𝑖𝑏 ≤ 𝑗𝑥 𝑔𝑖 (𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝑗 .
𝑗=1

𝑚 = 1, … ,
𝑛 𝑥𝑗 ∈ [0,1] 𝑗 = 1, … . ,
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لینوهمکاران[]19برایحلمسئلۀچندهدفۀفاازی
وبراییکسانکردننسبتتابععضویتووزناهداف،مدل
کردهاند:
بهصورترابطۀ11ارائه 
حداقل-حداککرموزونرا 
𝜆 𝑥𝑎𝑀
𝑆𝑡:
𝑞 𝑤𝑠 . 𝜆 ≤ 𝜇𝑠 (𝑥) 𝑠 = 1, … ,
𝑛

()11

𝑖𝑏 ≤ 𝑗𝑥 𝑔𝑖 (𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝑗 .

𝑚 𝑖 = 1, … ,

𝑗=1

]𝜆 ∈ [0,1
𝑛 𝑥𝑗 ∈ [0,1] 𝑗 = 1, … . ,

کهدرآنتوابعدرجۀعضویتبهصورترابطۀ12مشاخص
میشوند:



𝑘𝑤1/
Zk ≤ Zk−
+
)Zk − Zk (x
Zk− ≤ Zk ≤ Zk+ k
= )𝑥( 𝑘𝜇
Zk+ − Zk−
0
Zk+ ≤ Zk
{
= 1, . . , p

()12

Zl+

𝑙𝑤1/
≤ Zl
Zl (x) − Zk−
= )𝑥( 𝑙𝜇
Zl+ ≤ Zl ≤ Zl− l
Zl+ − Zk−
0
Zl− ≤ Zl
{
= p + 1, … , q
دررابطۀ𝑤𝑠 ،12درجاۀاهمیاتتاابعهادفsا 𝜇𝑘 (𝑥)،و

بااهترتیاابتوابااعدرجااۀعضااویتباارایاهااداف
)𝑥( 𝑙𝜇  
سازیوبیشینهسازیو Zs−و Zs+نیزبهترتیبمقاادیر


کمینه
تنهاییرانشانمیدهند.

کمینهوبیشینهتابعهدفsا به

استفاده از رویکرد پیشنهادی در یرک مطالعرة
موردی
براینشاندادنکاراییروشپیشنهادیدرمسئلۀانتخااب
بهترینروشنصبوطوطلولهدردریا،یکمطالعۀموردی
درپروژۀفاز19پارسجنوبیدرنظرگرفتهشادهوازروش
پیشنهادیبرایحلآناستفادهشدهاست.مراحلکااربرد
همیآید.
روشپیشنهادیدراینمطالعهدرادام 

مرحلة اول :تعیین خبرگان
درمرحلۀاول،وبرگانیتعیینمیشوندکهبایداطالعاتاز
آنهاجمعآوریشود.برایاینکارسهنفرازساهامدارانو
تصمیمگیراناصلیکهتحصیالتمرتبطوبیشاز20سال
تجربۀکاراجراییدراینزمینهداشتهاند،انتخابشدند.


مرحلة دوم :تعیین شاخصها و زیرشاخصهای
مورد استفاده در انتخاب روش
دراینمرحله،ابتدابااستفادهازشاوصهایمورداساتفاده

درپژوهشهایمرتبطباموضوعروشهااینصابوطاوط
هاوزیرشاوصهااستخرا شاده


لوله،فهرستاولیۀشاوص
است.سپساینفهرستباااساتفادهازنظرهاایوبرگاان
غربالشدهوفهرستنهاییشااوصهااوزیرشااوصهاای
روشنصبوطوطلولهدردریامشخصشدهاستکاهدر
مشاهدهمیشود.

جدول3

جدول  .3شاخصها و زیرشاخصهای انتخاب روش نصب خط لوله

شاوصاصلی

کد

فنی-کیفی

C1

زمان

C2

هزینه

C3

ریسک

C4

زیرشاوص
قابلیتاجرایعملیات
بهمنظورتعمیرات
قابلیتدسترسی 
قابلیتتوسعه
طولعمرمحصول
برنامهریزی-طراحیمهندسی
زمان 
زماناجرایعملیات
زمانکلپروژه
هزینۀعملیاتاجرایی
هزینۀاجرایکلپروژه
هزینۀانجا دادننادرستعملیات
ریسکعملیاتاجرایی
ریسکتأییدکارفرمادرانتخابروش
یستمحیطی
ریسکایجادآثارمخربز 

کد
C11
C12
C13
C14
C21
C22
C23
C31
C32
C33
C41
C42
C43

یکرویکردفازیجدیدبرایتعیینبهترینروشنصبوطوطلولهدردریا

مرحلة سوم :تعیین روشهای مختلف نصب
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الف)تعییندرجةتأثیرشاخصهابرهمبااستفادهاز
روشDEMATELفازی

دراینمرحله،تمامیروشهایقابالاساتفادهباراینصاب

دراینمرحله،ابتدابااستفادهازDEMATELفازیرواباط
بینشاوصهاشناساییمیشوند.بهاینمنظور،گا هایزیر
درنظرگرفتهشدهاست:


هرکدا ازمراحلیادشدهنیزدوروشاجراییقابلاساتفاده

گام.1تهیةماتریسروابطمستقیمفازی

است؛بنابراین،درحالتکلایهشاتروشمختلا بارای

درگا اول،برایتهیۀماتریسروابطمساتقیمفاازیبایاد
هابرهمدیگربهصورتزوجایمشاخص

درجۀتأثیرشاوص
شوند.دراینراستا،ازیکپرسشنامهاساتفادهشادهاسات
کهلیون وکاو[]20طراحیکردهاند.درایانپرسشانامه،
براییکسانکردنشناوتودر پاسخدهندگانابتداشرح

تکتکشاوصهاآوردهشادهوساپسازپاساخدهنادگان
وواستهشدهاستتابهمقایسۀزوجیشاوصهابپردازناد.
براینمونهجدول4مااتریسرواباطمساتقیمفاازیباین
شاوصهایاصلیرابراساسنظاریاکفاردوبارهنشاان
یدهد.درانجاا مقایسااتزوجایازمقیااس5مقاداری
م
دادهشدهدرجدول1استفادهشدهاست.
نشان 


وطوطلولهدرپروژهمشخصمیشوند.درپروژههاینصب
وطلوله،سهمرحلۀمهمسنگینکردنوطلولهباهمنظاور
غر کاردن،آبانادازیومتاراژنصابوجاودداردوبارای

نصبوطوطلولهدردریاوجودداردکهبهعنوانگزینههای
هشدهاند.

مطرحدرپروژهدرنظرگرفت

مرحلررة چهررارم :تعیررین اوزان شرراخصهررا و
زیرشرراخصهررا بررا اسررتفاده از روش

ANP-

 DEMATELفازی
برایتعیین اوزانشاوصهاوزیرشاوصها درروشANP-

DEMATELفازیسهمرحلۀزیرتعری میشود:




جدول  .4ماتریس روابط مستقیم فازی
C1

C2

C3

C4

C1

()0 ،0 ،0/25

()0 ،0/25 ،0/5

()0/5 ،0/75 ،1

()0/25 ،0/5 ،0/75

C2

()0 ،0/25 ،0/5

()0 ،0 ،0/25

()0/25 ،0/5 ،0/75

()0 ،0/25 ،0/5

C3

()0/5 ،0/75 ،1

()0/25 ،0/5 ،0/75

()0 ،0 ،0/25

()0/25 ،0/5 ،0/75

C4

()0/25 ،0/5 ،0/75

()0 ،0/25 ،0/5

()0/25 ،0/5 ،0/75

()0 ،0 ،0/25

گام.2تعیینماتریسروابطمستقیمقطعی

تشکیلماتریسروابطمستقیمنرمالشده

گام.3

دراینگا ،مقادیرفازیبهقطعیتبدیلومااتریسرواباط
یشود.
شاوصهامطابقجدول5تشکیلم 

مستقیمقطعی


سهااایروابااطمسااتقیمنرمااالشاادۀ
درگااا سااو ،ماااتری 
یشوندکاهنتیجاهدرجادول6نشاان
شاوصهاتشکیلم 
دادهشدهاست.

جدول  .5ماتریس روابط مستقیم قطعی

جدول  .6ماتریس روابط مستقیم نرمالشده
C1

C2

C3

C4

0/0173

0/1791

0/3813

0/26

0/0173

0/3409

0/1387

0/0173

0/26

0/26

0/0173

C1

C2

C3

C4

C1

0/0333

0/3445

0/7333

0 /5

C1

C2

0/3445

0/0333

0/6555

0/2667

C2

0/1791

C3

0/7333

0/6555

0/0333

0 /5

C3

0/3813

0/3409

C4

0 /5

0/2667

0 /5

0/0333

C4

0/26

0/1387
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جدول  .9ماتریس مقایسة زوجی و وزن نسبی شاخصها

نرمالسازیآن

گام.4تشکیلماتریسرابطةکلیو
درگا چهار ،بااستفادهازرابطاۀ5مااتریسرابطاۀکلای
یشود.مااتریسرابطاۀ
تشکیلواینماتریسنرمالسازیم 
شاوصهادرجدول7آمدهاست.

کلینرمالشدۀ

جدول  .7ماتریس نرمالشده رابطه کلی
C1

C2

C3

C4

C1

0/0339

0/2443

0/4169

0/3809

C2

0/1760

0/0403

0/3205

0/1614

C3

0/5236

0/5587

0/0305

0/4165

C4

0/2665

0/1567

0/2320

0/0411

C1

C2

C3

C4

وزن

C1

1

7/5205

3/5685

4/983

0/570

C2

0/1315

1

0/1601

0/335

0/047

C3

0/2819

6/2121

1

4/983

0/287

C4

0/2005

3/026

0/2005

1

0/096



ماتریسمقایسۀزوجایووزننسابیزیرشااوصهاای
قابلمشاهده
مربوطبهشاوصفنی-کیفینیزدرجدول 10
است.




جدول  .10ماتریس مقایسة زوجی و وزن نسبی زیرشاخصها در

ب) تعیین وزن نسبی شاخص ها و زیرشاخصهرا

شاخص فنی-کیفی

با استفاده از روش  ANPفازی

C11

دراینمرحله،وزننسابیشااوصهااوزیرشااوصهااباا
استفادهازروش ANPفازیتعیینمیشود.بهایانمنظاور،
سهااایمقایساۀزوجاایمااورد
بایادابتااداساازگاریماااتری 
استفاده(درحالتقطعی)بررسیشاود.درجادول،8نارخ
ناسازگاریماتریسهایمقایسۀزوجیشاوصها (نسبتبه
شاوصها(نسبتباههارشااوص)نشاانداده

هدف)وزیر
شدهاست.
جدول  .8نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسة زوجی شاخصها

هدف
نرخ
ناسازگاری

فنی-
کیفی

زمان

هزینه

ریسک

0/0104 0/0996 0/063 0/048 0/07


باتوجهبهاینکاهنارخناساازگاریهماۀمااتریسهاای
مقایسهزوجایکوچاکتاراز0/1اسات،قضااوتوبرگاان
سازگاراستوقابلیتتعییناوزانبااستفادهازآنهاوجود
دارد.ماتریسمقایسۀزوجیشاوصها(نسبتبههادف)و
آنهادرجدول9آمدهاست.
وزننسبی 



C12

C13

C14

4/2095 6/9330 5/5570
1
0/3354 3/0242
1
0/1791
0/2005
1
0/3354 0/1431
1
4/9786 3/0242 0/2375

C11
C12
C13
C14

وزننسبی
0/608
0/108
0/053
0/231

شاوصهاتکرارشدهاست.

اینمحاسباتبرایتما زیر


ج) تعیین اوزان نهایی شاخصها و زیرشاخصها
پسازمحاسبۀماتریسرابطۀکلیشاوصهابااساتفادهاز
روشDEMATELفازیوتعییناوزاننسبیشاوصهااو
زیرشاوصهابااستفادهازروشANPفازی،ایاننتاایجدر
قالبیکابرماتریسترکیبمایشاودوپاسازهمگرایای
ماااتریس،وزننهاااییشاااوصهاااوزیرشاااوصهاااتعیااین
میشود.وزننهاییشاوصهاوزیرشاوصهادرجدول11
نشاندادهشدهاست.

مرحلة پنجم :انتخاب بهترین روش نصرب برا
استفاده از برنامهریزی خطی چندهدفة فازی
دراینمرحلاه،بارایتشاکیلمادلبرناماهریازیریاضای
چندهدفاااۀفاااازی،اطالعااااتماااوردنیاااازوهمچناااین
محدودیتهایموجودرویروشهاینصابباااساتفادهاز
نظرهایوبرگانمشخصمایشاودکاهایاناطالعااتدر
قابلمشاهدهاست.
جدول 12

بینالمللیمهندسیصنایع،دورۀ،51شمارۀ،4سال،1396ازصفحه463تا473
ویژهنامۀدوازدهمینکنفرانس 
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جدول  .11وزن نهایی شاخصها و زیرشاخصها

شاخص

وزن

فنی -کیفی

0/01

زمان

0/01

هزینه

0/02

ریسک

0/01

زیر شاخص

وزن

قابلیت اجرای عملیات

0/02

قابلیت دسترسی بهمنظور تعمیرات

0/07

قابلیت توسعه

0/08

طول عمر محصول

0/01

برنامهریزی-طراحی مهندسی

0/02

زمان اجرای عملیات

0/02

زمان کل پروژه

0/04

هزینة عملیات اجرایی

0/05

هزینة اجرای کل پروژه

0/05

هزینة نادرست انجامدادن عملیات

0/04

ریسک عملیات اجرایی

0/03

ریسک تأیید کارفرما در انتخاب روش

0/02

ریسک ایجاد تأثیرات مخرب زیستمحیطی

0/03


جدول  .12اطالعات مورد نیاز روشهای نصب خطوط لوله

شماره
گزینه

انواع حالتهای نصب خط لوله
روش سنگینکردن لوله

روش آباندازی متراژ نصب

نیروی انسانی ریسک هزینه

1

استفاده از وزنههای بتنی حوضچة خشک  300متری

23160

46

386 2105000

87

2

استفاده از وزنههای بتنی حوضچة خشک  900متری

12480

74

208 1065000

83

3

استفاده از وزنههای بتنی ریلگذاری

 300متری

9660

72

161 1740000

73

4

استفاده از وزنههای بتنی ریلگذاری

 900متری

7980

100

900000

133

70

5

تزریق بتن در لوله

حوضچة خشک  300متری

29160

44

486 2092000

100

6

تزریق بتن در لوله

حوضچة خشک  900متری

18480

71

308 1052000

96

7

تزریق بتن در لوله

ریلگذاری

 300متری

15660

70

261 1727000

86

8

تزریق بتن در لوله

ریلگذاری

 900متری

13980

97

887000

233

82

27000

-

450 2110000

-

محدودیت (حداکثر مقدار در دسترس)

دستآمادهاز
بااستفادهازایناطالعاتواوزاننهاییبه 

ابرماتریسهمگاراوباهکاارباردنرواباط11و12مسائلۀ
دادهشده
نشان 
انتخاببهترینروشنصبوطلولهبهصورت 

فرمولهمیشود:

دررابطۀ13
()13

زمان فنی-کیفی

𝜆 𝑥𝑎𝑀
𝑆𝑡:
𝑞 𝑤𝑠 . 𝜆 ≤ 𝜇𝑠 (𝑥) 𝑠 = 1, … ,
𝑛

𝐵 ≤ 𝑗𝑥 ∑ 𝑏𝑗 .
𝑗=1

𝑛

𝑇 ≤ 𝑗𝑥 ∑ 𝑡𝑗 .
𝑗=1
𝑛

𝐻 ≤ 𝑗𝑥 ∑ ℎ𝑗 .
𝑗=1
𝑛

∑ 𝑥𝑗 = 1
𝑗=1

]𝜆 ∈ [0,1
𝑛 𝑥𝑗 ∈ [0,1] 𝑗 = 1, … . ,

بهترتیبمقاداربودجاه،
دررابطۀ،13مقادیرT،Bو H
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زماندردسترسبراینصبوطوطوتعدادنیارویانساانی

نیزبهترتیبتواباعهادف
موجودرانشانمیدهدو 𝑍1تا  𝑍4
مربوطبهشاوصهایفنی-کیفی،زماان،هزیناهوریساک
یباشااند.همچنااین𝑤𝑠 ،اوزاننهاااییبااهدسااتآماادهاز
ما 
ابرماتریسهمگرابودهو 𝑗𝑥نیزیکمتغیر0-1استکهاگر
بهعناوانبهتارینگزیناه
مقدارآنیکشودبایدگزینۀjا  
انتخابشود.
پسازحلمدلبااستفادهازنر افزار،LINGOجاواب
بهینهومقادیرتوابعهدفبهصورتزیرمشخصشدهاست:

= 𝑥_1 = 𝑥_2 = 𝑥_3 = 𝑥_4 = 𝑥_5 = 𝑥_6 = 𝑥_8
0 x_7 = 1
𝑍1 = 86𝑍2 = 261𝑍3 = 1727000𝑍4 = 70
= )𝑥( 𝜇1 (𝑥) = 0.62𝜇2 (𝑥) = 0.49𝜇1 (𝑥) = 0.31𝜇4
0.56

همانطورکهمشاهدهمیشاود،بهتارینروشنصابدر
اینپژوهشروش7یعنیتزریقبتندرلوله،ریل گذاریو
میباشد.
متراژنصب900متر 

مرحلة ششم :تأیید صحت نتایج توسط خبرگان
درمرحلۀششم،نتایجبرایوبرگانمسئلهارائهمیشود.از
آنجاکهنتیجهبااستفادهازروشییکپارچهوبادرنظرگرفتن
تمااامیعواماال،شاارایطومحاادودیتهااایواقعاایپااروژه
مشخصشدهاست،صحتنتایجازنظروبرگانتأییدشده
وروش7بهعنوانبهترینروشاجراییپروژهانتخابشده
است.

نتیجهگیری
انتخااب بهتارین روشنصابواطلولاهدردریاا یکایا ز
مهمشرکتهابارایانتقاالفاراوردههااینفتای

تصمیمات
است .چناین انتخاابی نیازمناد باهکاارگیری دقات بااال در
روشها وابزارهاای وااج بارای
تصمیمگیری با استفاده از 

تحلیل عوامل مختل است .درپژوهشحاضر،برایحلاین
مساائلهیااکروشترکیباایجدیاادباارمبنااایANP-
DEMATELفازیوبرنامهریازیوطایچندهدفاۀفاازی
پیشنهادشدهاست.درروشپیشنهادیابتداشااوصهااو
زیرشاوصهایمورداساتفادهدرارزیاابیروشهااینصاب
وطوطلولهمشخصمیشاود.ساپسباااساتفادهازروش
DEMATELفازیدرجۀارتبااطشااوصهااوباهکماک
روشANPفازیوزننسابیشااوصهااوزیرشااوصهاا
تعیااینوباااترکیاابایااندو،وزننهاااییشاااوصهاااو
زیرشاوصهامشخصمیشود.درنهایت،بااتوجاهباهایان
اوزانوکاربردیکمدلبرنامهریزیوطیچندهدفۀفاازی،
بهترینروشنصبوطوطلولهباتوجهبهمحادودیتهاای
عملکردیوسیستمیانتخابمیشود.بهمنظورنشااندادن
کاراییوقابلیتاجارایرویکاردپیشانهادی،یاکمسائلۀ
واقعیبااستفادهازاینرویکاردحالونتاایجآنتجزیاهو
تحلیلشدهاست.نتایجنشانمیدهاداساتفادهازرویکارد
پیشنهادییکسااوتاریکپارچاهبارایتصامیمگیاریدر
انتخابروشنصبوطوطلولۀدریااییدراوتیاارمادیران
میگذاردکهتاحدزیادیفرایندتصامیمگیاریرادقیاقو
ارزیابیمیکند.


قابل
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