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چکيده
اهطٍظُ نٌؼت ًفت ٍ گبظ ؾجت تحَالت ٍ زگطگًَي ّبي اؾبؾي زض فطآيٌس ضقس ٍ تَؾؼِ وكَض هب گطزيسُ ٍ ًيابظ اهاطٍظ ثاِ
هحهَالت ًفتي ٍ وبضثطزّبي هرتلف آًْب زض ظهيٌِ ّبي گًَبگَى ٍ ًيع پتبًؿيل وكَض هب زض ايي ظهيٌِ ،ؾجت قسُ اؾت وِ
ايطاى ؾطهبيِ گصاضي لبثل تَخْي زض ايي ظهيٌِ زاقتِ ثبقس .زض ايي ذهَل اٍليي لسم ،تأهيي زؾتگبُ ّب ٍ تدْيعاتي اؾت
وِ ثب ووه آًْب ثتَاى ايي هٌبثغ فؿيلي ضا ثِ پباليكگبُ ّب اًتمبل زازُ ٍ ثب اًدبم ػوليبت الظم ،فطآٍضزُ ّب هاَضز ًيابظ تَلياس
قًَسّ .ط همساض ثتَاى ايي تدْيعات ضا زض ظهبى وَتبّتط ٍ ثب ويفيت هٌبؾت تْيِ وطز ظًديطُ تأهيي اثط ثرف قسُ ٍ اّاسا
ؾبظهبى تأهيي هي گطززّ .س انلي ايي پػٍّف افعايف اثطثركي ظًديطُ تأهيي اظ عطيك ًبة ؾبظي ظًدياطُ تاأهيي هاي
ثبقس .ايي فطايٌس ثب قٌبؾبيي ػَاهل اتال زض ذهَل تأهيي وبالّبي هَضز ًيبظ زض قاطوت هٌْسؾاي ٍ ؾابذت تأؾيؿابت
زضيبيي آغبظ گطزيسُ ٍ ؾپؽ اٍلَيت ثٌسي قسُ ٍ زض ًْبيت ثِ اضائِ ضاّىبضّبيي خْت حص يب وبّف ايي اتال ّب پطزاذتِ
اؾت .ثِ ايي هٌظَض اظ عطيك هكَضت ثب ذجطگبى  10اتال انلي قٌبؾبيي قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ٍ
تَؾظ ًطم افعاض  Expert Choiceاٍلَيت ثٌسي قسُ اًس .زض اًتْب ًيع ضاّىبضّبي هٌبؾت خْت وبّف ايي اتاال ّاب
اضائِ قسُ اؾت.

كلمات كليديً :بة ؾبظي ،اتال  ،ظًديطُ تأهيي ،اٍلَيت ثٌسي ،وٌتطل.
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 -1مقدمه
اهطٍظُ هسيطيت ظًديطُ تبهيي ثِ ػٌَاى يىي اظ هجبًي ظيطؾبذتي پيبزُؾبظي وؿت ٍوبض زض زًيب هغطح اؾت .زض ضلبثتّبي خْبًي
هَخَز زض ػهط حبضط ،ثبيس هحهَالت هتٌَع ضا ثب تَخِ ثِ زضذَاؾت هكتطي زض زؾتطؼ ٍي لطاض زاز .ذَاؾت هكتطي ثط ويفيت
ثبال ٍ ذسهتضؾبًي ؾطيغ هَخت افعايف فكبضّبيي قسُ اؾت وِ لجالً ٍخَز ًساقتِ اًس ،زض ًتيدِ قطوتّب ثيف اظ ايي ًويتَاًٌس
ثِ تٌْبيي اظ ػْسُ توبهي وبضّب ثطآيٌس .زض ثبظاض ضلبثتي هَخَز ،ثٌگبُّبي التهبزي ٍ تَليسي ػالٍُ ثط پطزاذتي ثِ ؾبظهبى ٍ هٌبثغ
زاذلي ،ذَز ضا ثِ هسيطيت ٍ ًظبضت ثط هٌبثغ ٍ اضوبى هطتجظ ذبضج اظ ؾبظهبى ًيبظهٌس يبفتِاًس .ػلت ايي اهط زض ٍالغ زؾتيبثي ثِ
هعيت يب هعايبي ضلبثتي ثب ّس وؿت ؾْن ثيكتط اظ ثبظاض اؾت (.)Kasraei, 2012
ي ه ظًديطُ تأهيي قبهل ًوبي انلي اؾت وِ ثِ عَض هؿتمين يب غيط هؿتمين زض ثط آٍضزُ ؾبذتي ذَاؾتِ ّبي هكتطي زذيل
اؾت .ظًديطُ تأهيي ًِ تٌْب قبهل ؾبظًسگبى ٍ تأهيي وٌٌسگبى هي قَز ثلىِ ثرف ّبي حول ٍ ًمل ،اًجبضّب ،ذطزُ فطٍقبى ٍ
حتي هكتطيبى ضا ًيع زض ثط هي گيطز ( .)Sanil & Meindie, 2008هسيطيت ظًديطُ تأهيي ثط يىپبضچِ ؾبظى فؼبليتّبى
ظًديطُ تأهيي ٍ ًيع خطيبىّبى اعالػبتى هطتجظ ثب آًْب اظ عطيك ثْجَز زض ضٍاثظ ظًديطُ ،ثطاى زؾتيبثى ثِ هعيت ضلبثتى لبثل اتىب
هكتول هىقَز .ثٌبثطايي ،هسيطيت ظًديطُ تأهيي ػجبضت اؾت اظ فطايٌس يىپبضچِ ؾبظى فؼبليتّبى ظًديطُ تأهيي ٍ ًيع خطيبىّبى
اعالػبتى هطتجظ ثب آى ،اظ عطيك ثْجَز ٍ ّوبٌّگ ؾبظى فؼبليتّب زض ظًديطُ تأهيي تااااَليس ٍ ػطضِ هحهَل
1

(.)Laudon,2002

زض حبلت ولي ظًديطُ تبهيي اظ زٍ يب چٌس ؾبظهبى تكىيل هيقَز وِ ضؾوبً اظ يىسيگط خسا ّؿتٌس ٍ ثِ ٍؾيلِ خطيبى ّبي هَاز،
اعالػبت ٍ خطيبى ّبي هبلي ثِ يىسيگط هطثَط هيقًَس .ايي ؾبظهبى ّب هيتَاًٌس ثٌگبُّبيي ثبقٌس وِ هَاز اٍليِ ،لغؼبت،
هحهَل ًْبيي تَليس ٍ يب ذسهبتي چَى تَظيغ ،اًجبض ،ػوسُ فطٍقي ٍ ذطزُ فطٍقي هيوٌٌس .حتي ذَز ههط وٌٌسُ ًْبيي ضا ًيع
هيتَاى يىي اظ ايي ؾبظهبًْب زض ًظط گطفت ).)Vachon & Klassen, 2013
اظ ؾبل  2000هيالزي قطوت ّب ثِ زًجبل ثَخَز آٍضزى ثحث ّبي خسيسي زض ثبظاض تأهيي ثَزًس ،هؿبئلي ّوچَى پبؾرگَيي
ؾطيغ ثِ هكتطي ،قطاوت ٍ اتحبز ،اضائِ ذسهبت ٍ هحهَالت ثب ويفيت ثبالتط .ضوٌأ تىٌَلَغي ّبي اضتجبعي هٌدط ثِ ثطٍظ اهىبى
ّوبٌّگي اػضب زض ظهيٌِ ّبي پكتيجبًي ٍ ايدبز هَفميت ّبي هٌبؾت تدبضي قسًس (.)Packowski, 2013
ظًدي طُ تأهيي ثِ ػٌَاى يىي اظ ػٌبنط ضطٍضي ٍ غيط لبثل اًىبض ثطاي هَلؼيت تَليس ثَزُ ٍ ايي ػميسُ ٍخَز زاضز وِ ثطتطي ٍ
هسيطيت ظًديطُ تأهيي هٌدط ثِ ًَػي هعيت ضلبثتي هي گطزز ،زاليلي وِ ًيبظ ثِ هسيطيت ظًديطُ تأهيي ضا ضطٍضي هي ؾبظز
ػجبضت اؾت اظ (:)Ross, 2004
ً -1يبظ ثِ ثْجَز ػوليبت
2
 -2افعايف ؾغح هٌجغ يبثي اظ ذبضج
 -3افعايف ّعيٌِ ّبي حول ٍ ًمل
 -4فكبضّبي ضلبثتي
3
 -5خْبًي قسى
4
 -6اّويت فطايٌس تدبضت الىتطًٍيه
 -7پيچيسگي فطايٌس تأهيي
ً -8يبظ ثِ هسيطيت وطزى هَخَزي
ّس انلي هسيطيت ظًديطُ تأهيي ثط اؾبؼ تؼطيف ) (Goldart, 1984ػجبضت اؾت اظ :افعايف ًتيدِ ٍ حبنل وبض ٍ ّن ظهبى
ثب آى وبّف ّعيٌِ ّبي هَخَزي ٍ ػوليبت.
1
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اهطٍظُ ثب تَخِ ثِ تَؾؼِ نٌؼتي زض زًيب ،تٌَع هحهَالت افعايف يبفتِ ٍ هحهَالت زاضاي پيچيسگيّبي ذبني قسُاًس .ثب تَخِ
ثِ ٍخَز لغؼبت فطاٍاى زض ثؼضي اظ ايي هحهَالتً ،يبظ ثِ ؾبظهبًسّي تَليس ٍ ؾبذت لغؼبت احؿبؼ هيقَز ،اهب ؾبظهبًسّي
تأهيي هَاز اٍليِ ،هبقييآالت ٍ هٌبثغ اًؿبًي هكىالت ظيبزي ثِ ّوطاُ زاضزٌّ .طي فَضز زض زِّ  ،1920ثطاي ضفغ هكىالت
ؾبظهبًسّي تأهيي هَاز اٍليِ ،عطحي ضا زض قطوت ذَز اخطا وطز وِ زض آىّ ،وِ لغؼبت زض زاذل قطوت تَليس هيقسًس ،اهب ايي
ضٍـ هكىالت ظيبزي ثِ ثبض هي آٍضز وِ اظ خولِ هْوتطيي آًْب ًحَُ ؾبظهبًسّي ًيطٍي اًؿبًي ٍ ًيع ايدبز هٌبثغ اضبفي زض ظهبى
تغييطات ثبظاض ٍ تمبضب ثَز .ثِ هطٍض ظهبى ،ؾبظهبىّب زضيبفتٌس وِ ثطاي ؾبظهبًسّي هٌبؾت تأهيي لغؼبت ،ثْتط اؾت اظ هٌبثغ تَليس
ذبضج اظ ؾبظهبى اؾتفبزُ قَز ٍ تفىط ظًديطُ تأهيي قىل گطفتً .گطـّبيي وِ زض ايي ظهيٌِ ٍخَز زاضز ،ثِ زٍ گطٍُ ػوسُ تمؿين
ثٌسي هيقَز :تفىط ظًديطُ تأهيي تَليس اًجَُ ٍ تفىط ظًديطُ تأهيي ًبة.)Vachon & Klassen, 2013) 5
زض پػٍّكي ) (Kosonen & Buhanist, 1995ؾبظهبى يب قطوت ًبة 6ضا ؾبظهبًي تؼطيف وطزُاًس وِ زض توبهي الساهبت ذَز
اظ انَل ًبة ٍ اًؼغب پصيطي اؾتفبزُ هيوٌس .ثًِظط آًْب ،ايسُ انلي آى اؾت وِ توبهي فؼبليتّبي ؾبظهبى تب خبيي وِ اهىبى
زاضزً ،بة اًدبم قًَس .آًْب ثِ ًمل اظ ٍٍهبن ٍ ّوىبضاًف ( )1990اظْبض زاقتِاًس وِ اؾبؼ ؾبظهبى ًبة هجتٌيثط تينّبي وبضي
چٌس هْبضتِ ٍ فؼبل اؾت وِ ثرف ػوسُاي اظ وبضّب ٍ هؿئَليتّب ثِ آًْب تفَيض هيقَز .گطچِ ايي تينّبي وبضي زض ؾبظهبى
ّبي ؾٌتي ًيع ٍخَز زاضًس اهب آًچِ وِ زض ؾبظهبى ًبة ثطآى تبويس هيقَز ،زازى اذتيبض ٍ هؿئَليت ثِ گطٍُّبي وبضي اؾت.
زض پػٍّكي زيگط ) (Nightingale & Milauskas, 1999ؾبظهبى ًبة ضا «ًْبز يب ٍخَزي يىپبضچِ وِ ثطاي شيٌفؼبى
هرتلف ذَز اظ عطيك ثِوبضگيطي انَل ،اثعاض ٍ فؼبليتّبي ًبة ثِ نَضتي وبضاهس اضظـ ذلك هيوٌس» ،تؼطيف وطزُاًس.
زض ؾبظهبى ًبة ،عي توبهي گبم ّبي هَضزًيبظ يه هحهَل يب ذسهت ،اظ ايسُ اٍليِ تب تَليس ،اظ ؾفبضـ تب تحَيل ،اظ هَاز اٍليِ تب
تحَيل هحهَل ًْبيي ثِ هكتطي ،هفَْم اضظـ اظ زيس هكتطي ،هسًظط لطاضگطفتِ ٍ توبهي فؼبليتّبي غيطاضظـ افعا ،اتال
هحؿَة قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ؾيؿتوبتيه حص هيقًَس.
زض پػٍّكي وِ اًدبم قسُ ) (Yang et al., 2011هعايبي ؾبظهبى ًبة زض همبيؿِ ثب ؾبظهبىّبي تَليس اًجَُ قبهل هَاضز ظيط
اؾت:
 ؾبظهبىّبي ًبة زض همبيؿِ ثب ؾبظهبىّبي تَليس اًجَُ ،لبزضًس هحهَالت ضا ثب ّعيٌِ پبئييتط ٍ ثب ويفيت ثبالتط تَليس وٌٌس. ؾبظهبىّبي ًبة هيتَاًٌس هحهَالت خسيس ضا ثب اؾتفبزُ اظ  TQM8 ٍ JIT7ثب ؾطػت ثبالتطي ثِ ثبظاض هؼطفي وٌٌس.تفىط ظًديطُ تأهيي ًبة وِ ّوعهبى ثب تفىط تَليس ًبة ثِ ٍخَز آهس ،اثتسا زض غاپي قىل گطفت ٍ اخطا قس .زض ايي ضٍـ ،تأهيي
وٌٌسگبى ثطاؾبؼ ليوت پيكٌْبزي اًتربة ًويقًَس ثلىِ اؾبؼ اًتربة آًْب ؾبثمِ ّوىبضي ٍ تدطثِ ػولىطز آًْبؾت.
)(Modarres et al. 2006

زض يه ظًديطُ تأ هيي ًبة ثِ ثْجَز هؿتوط فؼبليت ّبيي تَخِ هي گطزز وِ اظ آى عطيك ثتَاى ػوليبتي ضا وِ زض عَل يه ظًديطُ
تأهيي ايدبز اضظـ افعٍزُ ً 9وي وٌس ضا حص ًوَز .ثِ ّويي هٌظَض فؼبليت ّبيي نَضت هي گيطز وِ اظ آى عطيك هي تَاى ظهبى
ّبي تأهيي ضا وبّف ،تَليس التهبزي ضا افعايفّ ،عيٌِ ّب ضا وبّف ٍ ؾَزآٍضي ضا ثبال ثطز (.)Tarkett, 2001
ثب تَخِ ثِ ثحث ظًديطُ تأهيي ٍ تفىط ًبة ،هي تَاى اظ عطيك فطايٌس ًبة ؾبظي ،ثطذي هكىالتي ضا وِ زض ؾطتبؾط ايي ظًديطُ
ايدبز هي قَز ثِ حسالل ضؾبًس.
10
ي ىي اظ تغييطات هْوي وِ زض هسيطيت ظًديطُ تأهيي ثؼس اظ فطايٌس ًبة ؾبظي ضخ هي زّس تغييطي اؾت وِ زض ثرف تَظيغ اتفبق
هي افتس .ثبيس تَخِ زاقت وِ ثرف تَظيغ زض ثطگيطًسُ حدن ػوسُ اي اظ فؼبليت ّبي هسيطيت ظًديطُ تأهيي اؾت
).(Ghazanfari & Kazemi, 2001

5
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9
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10
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زض يه ؾيؿتن ًبةً ،جبيس ّيچ گًَِ ضبيؼبتيٍ 11خَز زاقتِ ثبقس .ؾفطّب ،هَخَزي ،هبقييّب ٍ وبضوٌبى ثيىبض اًَاع هرتلفي اظ
ضبيؼبت ّؿتٌس .فطآيٌس ًبةؾبظي فطآيٌسي اؾت وِ زض آى ضبيؼبت قٌبؾبيي ٍ حص هيقًَس (.)Kasraei, 2012
هَفميت فطآيٌس ًبةؾبظي ٍاثؿتِ ثِ پكتيجبًي وبضوٌبى ٍ هسيطاى اؾت .تين وبضي تب ظهبًي وِ ًتَاًس تَاًبييّبي ًبةؾبظي ثطاي
ثْجَز فطآيٌس فؼلي ضا اثجبت وٌس ،اظ ايي پكتيجبًي ثْطُهٌس ًرَاّس قس .ثطاي زؾتيبثي ثِ ايي ّس ثبيس تَالي فؼبليت ّب ضا ثِ گًَِ
اي تٌظين وطز وِ :اٍأل فطآيٌس ًبة ؾبظي ذَز ًبة ثبقسّ( .يچ ضبيؼبت ٍ زٍثبضُوبضي 12زض عَل اًدبم فطايٌسّب ٍخَز ًساقتِ
ثبقس ).ثبلثأ زؾتيبثي ثِ اّسا ؾبظهبًي ؾبزُ ثبقس (.)Kasraei, 2012
ّس ايي پػٍّف ًبة ؾبظي ظًديطُ تأهيي قطوت ٍ افعايف اثطثركي آى اظ عطيك قٌبؾبيي ػَاهل ايدبز اتال ٍ اضائِ
ضاّىبضّبيي خْت حص آى ّب هي ثبقس .زض اثتسا ثب ثطضؾي ٍضؼيت ؾبظهبى ػَاهل اتال قٌبؾبيي ،زض هطحلِ ثؼسي ػَاهل انلي
ٍ هَثط غطثبل قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل ؾلؿلِ هطاتجي اٍلَيت ثٌسي قسًس ٍ زض اًتْب يه ثبض ثطاي ضفغ ّطوسام اظ اتال ّب
ٍ يه ثبض ًيع خْت ثْجَز ػولىطز ظًديطُ تأهيي ضاّىبضّبيي اضائِ قسُ اًس.
 -2مواد و روش ها
ايي پعٍّف اظ ًظط ّس اظ ًَع تحميك وبضثطزي هي ثبقس .ظيطا ثب تَخِ ثِ ًتبيح يبفتِ ّب ثِ اٍلَيت ثٌسي هكىالت ؾبظهبى هي
پطزاظز .اظ ًظط ضٍـ تحميك ًيع ،تحميك تَنيفي -پيوبيكي اؾت ،ظيطا قبهل خوغ آٍضي اعالػبت ٍ هغبلؼِ تَنيفي چگًَگي
ٍضؼيت هَخَز ؾبظهبى هي ثبقس.
13
خبهؼِ آهبضي ايي تحميك ثطذي وبضقٌبؾبى ثرف ثبظضگبًي قبغل زض قطوت هٌْسؾي ٍ ؾبذت تبؾيؿبت زضيبيي ايطاى ثَزُ ٍ
اعالػبت اظ عطيك تَظيغ پطؾكٌبهِ ٍ ههبحجِ خوغ آٍضي هي گطزز.
ثِ نَضت ولي ثب ثطضؾي ؾبظهبى 15 ،هَضز ظيط ثِ ػٌَاى ثطذي اظ ػَاهل هطتجظ ثب ايدبز اتال زض تأهيي وبال زض ًظط گطفتِ قسًس:
 -1افعايف ظهبى تأييس پيكٌْبز فٌي ؾبظًسگبى تَؾظ ٍاحس هٌْسؾي
 -2افعايف ظهبى تأييس پيكٌْبز هبلي ؾبظًسگبى تَؾظ وويؿيَى هؼبهالت
 -3ثطٍوطاؾي ٌّگبم ؾفبضـ گصاضي
 -4ػسم ترهم ؾبظًسُ
 -5زقَاض ثَزى ضًٍس پطزاذت ثِ ؾبظًسُ
 -6تأذيطات وبضفطهب خْت ثبظضؾي
 -7تغَيل هست ظهبى حول وبال ثِ خْت تحطين
 -8ازػبّبي هرتلف ؾبظًسُ
 -9ثي اًگيعُ وبضوٌبى
 -10تأذيط زض پطزاذت ٍ ووجَز ًمسيٌگي
 -11تأذيطات اظ خبًت هكبٍض هٌْسؾي
 -12لعٍم اؾتفبزُ اظ ليؿت تأهيي وٌٌسگبى هَضز ًظط وبضفطهب
 -13ػسم تفَيض اذتيبض وبهل ثِ هسيطيت (ثب تَخِ ثِ قطح ٍظبيف) خْت تأهيي وبال
 -14تٌبلض تهوين گيطي ّبي هسيطاى اضقس خْت تأهيي وبال
14
 -15تأذيط اًدبم ثبظضؾي تَؾظ ثبظضؼ قرم ثبلث

11

Wastes
Reworking
13
)Iranian Offshore Engineering and Construction Company (IOEC
14
Third Party
12
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ثب هكَضت اًدبم قسُ ثب ذجطگبى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف ثبظضگبًي ٍ تأهيي وبالي قطوت 10 ،هَضز اٍل وِ زض ثبال ثيبى قسُ هَضز
تَخِ لطاض گطفتِ ٍ خْت ثطضؾي ثيكتط غطثبل گطزيسًس ٍ  5هَضز ثؼسي ثب تَخِ ثِ ايٌىِ تأثيط چٌساًي ضٍي تأهيي وبال ًساقتِ ٍ
ثبػث ايدبز اتال ًوي قًَس ،اظ ثطضؾي ّب وٌبض ضفتٌس.
الظم ثِ شوط اؾت وِ ثب هكَضت اًدبم قسُ ،ايي ًتيدِ حبنل قس وِ ّط هيعاى وِ ثتَاى ايي ػَاهل  10گبًِ ضا وٌتطل ًوَزُ ٍ
وبّف زاز ،اثطثركي ظًديطُ تأهيي افعايف يبفتِ ٍ ؾبظهبى خْت تأهيي وبال هفيستط ػول هي وٌس.
ػَاهل زُ گبًِ خْت افعايف اثط ثركي ظًديطُ تأهيي زض قىل ً 1كبى زازُ قسُ اًس:
وبّف ظهبى تأئيس
پيكٌْبز هبلي
ؾبظًسگبى

وبّف ثطٍوطاؾي
ٌّگبم ؾفبضـ
گصاضي

وبّف ظهبى تأييس
پيكٌْبز فٌي
ؾبظًسگبى

ثطًبهِ ضيعي خْت
پطزاذت ثِ هَلغ

اًتربة ؾبظًسگبى
هترهم

ًبة ؾبظي
ظًديطُ تأهيي
افعايف اًگيعُ
وبضوٌبى

تؿْيل ضًٍس پطزاذت
ثِ ؾبظًسُ

ّوبٌّگي ثِ هَلغ
ثب وبضفطهب خْت
ثبظضؾي

وبّف ظهبى حول
وبال ثب ضٍيىطز

اؾتفبزُ اظ ضٍـ
ّبيي خْت همبثلِ
ثب ازػبي ؾبظًسُ

ضس تحطين

قىل قوبضُ ( :)1ػَاهل هَثط خْت ًبثؿبظي ظًديطُ تأهيي

خْت اًدبم اٍلَيت ثٌسي اتال ّب اظ ضٍـ تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ( 15 )AHPاؾتفبزُ قسُ اؾت.
ثِ ّويي هٌظَض اظ پبؾد زٌّسگبى ذَاؾتِ قسُ اؾت وِ هؼيبضّب ضا ثب يىسيگط همبيؿِ ًوَزُ ٍ عجك خسٍل  1اهتيبظ ثٌسي ًوبيٌس.

زضخِ اّويت
زض همبيؿبت
زٍ ثِ زٍ
وس ػسزي،
تطخيح ؾغط
ثِ ؾتَى
وس حطفي،
تطخيح ؾتَى
ثِ ؾغط

خسٍل قوبضُ( :)1اهتيبظ زّي همبيؿبت ظٍخي
لَيأ تب
لَيأ
ًؿجتأ تب
ًؿجتأ
ثؿيبض
هطخح
لَيأ هطخح
هطخح
هطخح

تطخيح
يىؿبى

تطخيح
ًؿجتأ
يىؿبى

1

2

3

A

B

C

تطخيح
ثؿيبض لَي

ثؿيبضتب ثي
اًساظُ هطخح

ثي اًساظُ
هطخح

4

5

6

7

8

9

D

E

F

G

H

I

Analytic Hierarchy Process
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ًتبيح حبنل اظ تدعيِ ٍ تحليل هكرهبت قرهي پبؾد زٌّسگبى ثِ نَضت ظيط هي ثبقس:
 ؾبثمِ وبض پبؾد زٌّسگبى
خسٍل قوبضُ ( :)2ؾبثمِ وبض پبؾد زٌّسگبى
زضنس فطاٍاًي
فطاٍاًي
ؾبثمِ وبض
%8
3
ووتط اظ  5ؾبل
ثيي  10-5ؾبل

9

%23

ثيي  15-10ؾبل

11

%28

ثيي  20-15ؾبل

13

%33

ثبالي  20ؾبل

4

%10

خوغ

40

%100

اظ آًدبييىِ اوثط پبؾد زٌّسگبى زاضاي ؾٌيي هتَؾظ هي ثبقٌس ،ثٌبثطايي هكبّسُ هي قَز ؾٌَات وبضي ًيع زض عجمبت هيبًي
توطوع ثيكتطي زاقتِ ٍ اوثط افطاز زض عجمبت هيبًي اظ ًظط ؾٌَات وبضي لطاض زاضًس (خسٍل.)2
 ؾغح تحهيالت پبؾد زٌّسگبى
خسٍل قوبضُ ( :)3هيعاى تحهيالت پبؾد زٌّسگبى
زضنس فطاٍاًي
فطاٍاًي
ؾغح تحهيالت
%5
2
زيپلن ٍ ظيط زيپلن
فَق زيپلن

3

%8

ليؿبًؽ

18

%45

فَق ليؿبًؽ ٍ ثبالتط

17

%43

خوغ

40

%100

ًتبيح ثِ زؾت آهسُ اظ پطؾكٌبهِ ًكبى هي زّس  5زضنس پبؾد زٌّسگبى زيپلن ٍ ظيط زيپلن 8 ،زضنس فَق زيپلن 45 ،زضنس
ليؿبًؽ 43 ،زضنس فَق ليؿبًؽ ٍ ثبالتط هي ثبقٌس (خسٍل .)3
پؽ اظ زضيبفت  40پطؾكٌبهِ ٍ ٍاضز ًوَزى آًْب زض ًطم افعاض اوؿل ثِ هٌظَض هحبؾجِ هيبًگيي ٌّسؾي ،خسٍل ًْبيي حبنل قس.
زض هطحلِ ثؼس خْت اٍلَيت ثٌسي ًْبيي ،ثب ٍضٍز اعالػبت ثِ ًطم افعاض  Expert Choiceاٍلَيت ثٌسي ًْبيي ظيط ثسؾت آهس.
الجتِ ثبيس ثِ ايي ًىتِ تَخِ ًوَز وِ ٌّگبم ٍضٍز زازُ ّب ثِ ايي ًطم افعاض ثِ خْت ايٌىِ اػساز ثيي نفط ٍ يه ضا ًوي پصيطز ،ثبيس
تهحيحبتي اًدبم زاز.
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قىل قوبضُ ( :)2اٍلَيت ثٌسي اتال ّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض Expert Choice

ّوبًغَض وِ هالحظِ هي گطزز اٍلَيت ثٌسي اتال ّب ثِ نَضت ًوَزاض فَق ثَزُ ٍ ًطخ ًبؾبظگبضي آى ًيع زض هحسٍزُ هٌبؾجي
لطاضزاضز.
 -3نتايج و بحث
خسٍل قوبضُ ( :)4اٍلَيت ثٌسي ًْبيي اتال ّب ثِ ّوطاُ اٍظاى هطثَعِ
عامل ايجاد اتالف

وزن

افعايف ظهبى تبييس پيكٌْبز فٌي

0/029

افعايف ظهبى تبييس پيكٌْبز هبلي

0/062

ثَضٍوطاؾي ّبي ؾفبضـ گصاضي

0/102

ػسم ترهم ؾبظًسُ

0/036

زقَاض ثَزى ضًٍس پطزاذت ثِ ؾبظًسُ

0/15

تأذيطات وبضفطهب خْت اًدبم ثبظضؾي

0/112

تغَيل هست ظهبى حول وبال ثِ خْت تحطين

0/19

ازػبّبي هرتلف ؾبظًسُ

0/038

ثي اًگيعگي وبضوٌبى

0/025

تأذيط زض پطزاذت ٍ ووجَز ًمسيٌگي

0/256

ّوبًغَض وِ هالحظِ قس اتال ّب ثِ ّوطاُ اٍظاى هطثَعِ ،ثِ نَضت خسٍل  4اٍلَيت ثٌسي هي قًَس.
زض ايي ثرف ثب تَخِ ثِ يبفتِ ّبي تحميك ،پيكٌْبزات ٍ ضاّىبضّبيي خْت وبّف اتال ّب ٍ افعايف اثطثركي ظًديطُ تأهيي
زض زٍ ؾغح خساگبًِ هغطح هي گطزز:
 -1پيكٌْبزات ٍ اضائِ ضاّىبضّبيي خْت حص يب وبّف اتال ّبي زّگبًِ
زض ايي لؿوت ثِ اتال ّبي  10گبًِ پطزاذتِ ٍ ضاّىبضّبيي خْت حص يب وبّف آًْب اضائِ قسُ اؾت .الظم ثِ شوط اؾت وِ
ثطذي اظ ايي ضاّىبضّب هوىي اؾت ثطاي ػَاهل اتالفي زيگط ّن وبضثطز زاقتِ ثبقس.
 -1-1تأذيط زض پطزاذت ٍ ووجَز ًمسيٌگي
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 ؾبظهبى ثبيس اظ ؾطهبيِ الظم ثطذَضزاض ثَزُ ٍ حتي زض ثطذي هَاضز ،لجل اظ آغبظ پطٍغُ ًؿجت ثِ تأهيي هجبلغ آى السام
ًوبيسً(.ظيط پطٍغُ ّبي حفبضي ٍ اؾترطاج وِ ؾطهبيِ اٍليِ لبثل تَخْي ضا هي علجس).
 خؿتدَي ضاُ ّبيي خْت تأهيي هٌبثغ هبلي ًظيط ٍام ّبي ثبًىي ،فطٍـ زاضايي ّبي غيطضطٍضي ٍ وبالّبي هبظاز
هَخَز
 اٍلَيت ثٌسي پطزاذت ّب ثب تَخِ ثِ ثحطاًي ثَزى آًْب.
 -2-1تغَيل هست ظهبى حول وبال ثِ خْت تحطين
 ذلك قطوت ّبي ؾَضي ثب هليت ّبي گًَبگَى
 پيف ثيٌي هكىل تحطين ٍ السام ثِ هَلغ خْت تأهيي وبال
 -3-1زقَاض ثَزى ضًٍس پطزاذت ثِ ؾبظًسُ
 ثب تَخِ ثِ هكىالت ؾيبؾي ٍ ػسم اهىبى خْت اًتمبل هجبلغ ثِ حؿبة ؾبظًسگبى ذبضخي ،هي تَاى اظ نطافي ّب
ووه گطفت تب هجبلغ ضا هٌتمل ًوبيٌس .الجتِ ثبيس تَخِ ًوَز وِ نطافي ّب ًيع زض لجبل اًتمبل پَلّ ،عيٌِ ّبي
ظيبزي ضا هغبلجِ هي ًوبيس .زض ايي هيبى ثطذي قطوت ّب ٍخَز زاضًس وِ ثِ ًبم  16EORهؼطٍ ّؿتٌس ٍ زضنسي
اظ هجبلغ ؾفبضـ ضا زضيبفت ًوَزُ ٍ هجبلغ ضا زضيبفت ٍ ثِ حؿبة ؾبظًسُ ّب هٌتمل هي وٌٌس.
ٍ خَز يه ًطم افعاض خبهغ وِ ثتَاى تَؾظ آى ٍ ثسٍى اضؾبل انل هساضن ،ضًٍس ؾٌس ظًي خْت پطزاذت تؿطيغ
قسُ ٍ اظ هؿيطي ػجَض وٌس وِ افطاز انلي ٍ هطتجظ ،ثب آى ؾطٍوبض زاقتِ ثبقٌس.
 -4-1تأذيطات وبضفطهب خْت اًدبم ثبظضؾي
 السام ثطاي ّوبٌّگي ثِ هَلغ ثب وبضفطهب
 هلحَػ ًوَزى قطايغي زض لطاضزاز ثب وبضفطهب ٍ يب زض نَضتدلؿِ ّب زض ذهَل هحسٍز ًوَزى ظهبى پبؾد زّي
 اضؾبل ثِ هَلغ هساضن فٌي هَضز ًيبظ وبضفطهب خْت اًدبم ثبظضؾي
 -5-1ثَضٍوطاؾي ّبي ؾفبضـ گصاضي
 تالقي زض خْت ايٌىِ تَافمبت زض پيكٌْبز فٌي ٍ هبلي ًْبيي گطزز.
 تأييس ثرف ّبي هرتلف ؾفبضـ ذطيس تَؾظ هؿئَليي ٍ وبضقٌبؾبى انلي
 -6-1افعايف ظهبى تبييس پيكٌْبز هبلي
 تؼساز خلؿبت ووؿيَى هؼبهالت وِ زض آى پيكٌْبزات هبلي ثبظگكبيي هي قَز ،افعايف يبثس.
 ثبظگكبيي پبوبت هبلي ثِ نَضت هدعا زض ّط پطٍغُ ٍ ثب حضَض ًفطات پطٍغُ اًدبم گيطز.
 -7-1ازػبّبي هرتلف ؾبظًسُ
 هَضز تَخِ لطاض زازى ازػبّبي احتوبلي ؾبظًسُ ٌّگبم نسٍض ؾفبضـ ذطيس
 اًدبم فطايٌس پطزاذت ثب ؾبظًسگبى زض لجبل اذص گعاضـ پيكطفت ٍ ّوچٌيي تضبهيي ثبًىي
 -8-1ػسم ترهم ؾبظًسُ
 اؾتفبزُ اظ ليؿت ؾبظًسگبى هَضز تأييس وبضفطهب
 ثطضؾي ؾَاثك وبضي ؾبظًسُ
 تكىيل تين ّبي هٌجغ يبثي زض قطوت ٍ ّوفىطي اػضبي ايي تين
 -9-1افعايف ظهبى تبييس پيكٌْبز فٌي
 ػسم العام ثِ اضؾبل هساضن فٌي ؾبظًسگبى زض پبوبت زض ثؿتِ (هثال تَؾظ ايويل اًدبم قَز).
ٍ خَز تٌبؾت ثيي تؼساز وبضقٌبؾبى ثب هيعاى فؼبليت ّبي زض زؾت اًدبم
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 قطوت هٌْسؾي ٍ ؾبذت تأؾيؿبت زضيبيي ايطاى:ًبثؿبظي ظًديطُ تأهيي زض نٌؼت ًفت ٍ گبظ هغبلؼِ هَضزي

 اضتجبط لَي تط ٍ ؾطيغ تط هيبى ٍاحسّبي هٌْسؾي زضگيط ثب وبض ثِ ووه اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض هٌبؾت
 ثي اًگيعگي وبضوٌبى-10-1
 ؾِ ػبهل انلي،ُزض پػٍّكي وِ ثب ّس اٍلَيت ثٌسي ػَاهل ايدبز اًگيعـ زض قطوت ّبي فؼبل زض ظهيٌِ ًفت ٍ گبظ اًدبم قس
 لسضقٌبؾي-3  اهٌيت قغلي-2  حمَق ٍ زؾتوعز-1 : ػجبضت اؾت اظ،وِ هَخت افعايف اًگيعـ هيبى وبضوٌبى هي گطزز
.)Etemadi, 2013(

. اًگيعـ وبضوٌبى ًيع خْت اًدبم اهَض هحَلِ افعايف ذَاّس يبفت،ّط هيعاى ثتَاى ؾِ ػبهل هصوَض ضا افعايف ٍ تَؾؼِ زاز
 پيكٌْبزات ػوَهي خْت افعايف اثطثركي ظًديطُ تأهيي-2
. ذطيس ٍ زضيبفت وبال ثط اؾبؼ ؾيؿتن ّبي ثطًبهِ ضيعي قسُ اًدبم پصيطز
 تغييط ًگطـ ّب زض ذطيس ثِ خْت اٍلَيت زازى ويفيت ثِ ليوت
 ًعزيه ثَزى فبنلِ تأهيي وٌٌسگبى ثب قطوت تب حس اهىبى
 پيبزُ ؾبظي چطذِ زهيٌگ ثِ هٌظَض ثْجَز هؿتوط ٍ هساٍم
. هيعاى ضبيؼبت ٍ هَاز هَخَز زض اًجبض وٌتطل قَز
. اظ زٍثبضُ وبضيْب ٍ حول ٍ ًمل ّبي اضبفي خلَگيطي قَز
 ايدبز هحيظ ّبي نويوبًِ ٍ زٍؾتبًِ ّوطاُ ثب اًضجبط زض هحيظ وبضي ثسٍى تجؼيض ثيي وبضوٌبى
 تطٍيح وبض گطٍّي ٍ تكىيل تين ّبي وبضي
. ٍظبيف وبضوٌبى ثط اؾبؼ ضٍيِ ّب هكرم قَز تب اظ تساذل زض آى ّب خلَگيطي قَز
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