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 چكیدُ
ّوىبضی هؤحط ظًزیطُ تبهیي ضا ثطضؾی  هی وٌس.  ؾَال تحمیك  ایي همبلِ ثِ ایي همبلِ ثحطاى ظًزیطُ تبهیي، اًؿساز انلی 

ایي ثطهی گطزز وِ چغَض هفَْم ّوىبضی )ػوَزی ٍ افمی( زض ظًزیطُ تبهیي زض ػول هی تَاًس   اظ ػَاهل ضیؿه ثبلمَُ 

ّوىبضی ّوعهبى ؾبظی  تأحیط ثپصیطز. ایي تحمیك ثطای یه ّوىبضی ذَة پٌذ پیكٌْبز زاضز: ّوىبضی تمؿین اعالػبت،

تهوین، ّوىبضی  ّن تطاظی چیسهبى تكَیمی ، ّوىبضی تمؿین هْبضت ٍ ّوىبضی هسیطیت زاًف. ثؼس اظ یه تحمیك 

ػبهل ضیؿه وِ ثیكتط زض تبضیرچِ آهسًس، قٌبؾبیی وطز. ضٍـ قٌبؾی ایي  16وبهل ٍ ثحج ّبی پطرعئیبت، ًَیؿٌسُ 

زض ؾبلْبی زٍض ایٌىِ یه ؾبظهبى اظ چِ هٌجؼی هَاز  تطویت قس.( AHP)تجی تحمیك ثب وبضثطز فطایٌس تحلیلی ؾلؿلِ هطا

ذَز ضا تأهیي هی وٌس انال هسًظط ًجَز ٍلی ظهبًی ضؾیس وِ اًتربة تأهیي وٌٌسُ هٌبؾت یىی اظ زغسغِ ّبی ؾبظهبًْب، 

هؼٌبی رسیستطی ضا ثِ  وِ فضبی ضلبثتی 91حتی ظهبًی وِ ظًزیطُ تأهیي هغطح ًكسُ ثَز، قس. زض ٍالغ زض اٍایل لطى 

تأهیي  ذَز گطفت ؾبظهبًْب ثط آى قسًس تب ثب ضٍقْبی تحمیك زض ػولیبت ٍ ... ٍ ثب تَرِ ثِ هؼیبضّبی ذَز ٍ ٍیػگی ّبی

هیالزی ٍ تكسیس فضبّبی ضلبثتی ٍ  77ٍ  77وٌٌسُ، ثْتطیي ّب ضا اًتربة وٌٌس. ثب پسیس آهسى ظًزیطُ تأهیي زض زِّ 

ٍیػگی ّبی هَضز ًظط هجحج اًتربة تأهیي وٌٌسُ ّن هؼٌبی زیگطی ثِ ذَز گطفت. اًتربة هؼیبضّب ٍ  چٌسگبًِ قسى

هْوتطیي فؼبلیتْبی ظًزیطُ تأهیي هی ثبقس وِ اگط ثِ زضؾتی ٍ ثب زلت اًزبم ًكَز ول  تأهیي وٌٌسُ اٍلیي ٍ یىی اظ

ی ًجبقس ظًزیطُ تأهیٌی ّن قىل ضوي هیساًین وِ اگط تأهیي وٌٌسُ ا ظًزیطُ تأهیي ثب قىؿت هَارِ ذَاّس قس ٍ زض

 ًرَاّس گطفت.
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 هقدهِ -1
ضقس زض تزبضت  رْبًی ٍ  ربثزبیی  هتٌبظط هٌزط قس تب قطوت ّب زض فطنت ّبی هٌبثغ رْبًی زض ظًزیطُ تبهیي ؾطهبیِ 

بًی قسى ثب اضبفِ وطزى ضیؿه ّبی تىطاضی. ّوىبضی زض ظًزیطُ تبهیي یه فطایٌس تغییط اؾت. ًتیزِ گصاضی وٌٌس ٍ اثعاض رْ

ایي تغییط ثب چبلف ّبی رسیس ضّجطاى قجىِ ظًزیطُ تبهیي تأحیط گطفت. ظَْض اذیط ایي ؾبظهبى تزبضی ضا هزجَضض ثِ ؾطهبیِ 

پبیب وطز.  قطوت ّب ًوی تَاًٌس ضیؿه ّبی ظیبزی وِ  ظبّط گصاضی ٍ توطوع ثط ایزبز یه قجىِ ظًزیطُ ای تبهیي ؾَزآٍض ٍ 

هی قًَس ٍ تغییط هی وٌٌس،  ثجیٌٌس.  زضػَو، ضیؿه ّب قٌبذتِ ًوی قًَس تب ظهبًیىِ ثِ تأحیطقبى پی ثجطًس، زضًْبیت هسیطاى 

الح هسیطیت ضیؿه ظًزیطُ تبهیي هٌبثغ ثطًبهِ هسیطیتی ثؿیبضی نطف  ضفغ ثحطاى ّب ٍ هكىالت پیف آهسُ هی وٌٌس. ان

ظًزیطُ تبهیي ، فطنتی ثطای ثطزى ؾْن ثبظاض اؾت. ثب ایي ٍرَز، هكتطیبى ثطای ػولىطز ثْتط ثطًبهِ فكبض هی آٍضًس، تحت تأحیط 

، ٍلفِ تبهیي، ثحطاى افعایف ؾفبضـ هكتطیهحیظ ذبضد ٍ ػَاهل زضًٍی، آقىبض ؾبظی انلی ؾیؿتن ظًزیطُ تبهیي قبهل تأحیط 

ی قَز. ٍلتی ثحطاى زض ؾطتبؾط ظًزیطُ اًتمبل هی یبثس، آؾیت ّب ٍ احطات هٌفی هكَْز ذَاٌّس قس ٍ ثٌبثطایي، ّعیٌِ ٍ اًطغی ه

تزعیِ ٍ تحلیل ػلل ثحطاى ظًزیطُ تبهیي ثِ تفهیل ظهبى الظم اؾت تب ذؿبضات رجطاى قَز. هسیطیت ثی احط ضیؿه ّبی ظًزیطُ 

، ًمم ویفیت ٍ وٌؿل قسى ثطًبهِ ّب قسُ اؾت. افعایف رؿتزَ ثطای قطوب تبهیي هَرت ثبال ضفتي ّعیٌِ ّب، تأذیط زض تَلیس

ٍ هكتطیبى ثیي الوللی، ضیؿه ّبی پیچیسُ تطی ایزبز هی وٌس. ؾبظهبى ّب اظ تىٌَلَغی ثطای اضتجبط ثب ؾبظهبى ّبی زیگط رْت 

ثب  "طی رسیسی اظ ضیؿه ّبیی وِ لجالتَؾؼِ یه قجىِ ثؿیبض پیچیسُ ای اظ ًیبظهٌسی ّب اؾتفبزُ وطزُ اًس.ایي اضتجبط ّب ،ؾ

آًْب زض هحیظ تزبضت ضیؿه زاذل ؾبظهبًی هَارِ ًكسُ ثَزین ،ثَرَزآٍضز. اوخط اػضبی ظًزیطُ تبهیي ثیكتط ثطاؾبؼ 

ؾیبؾتْبی ثحطاى زاذلی ثطپب قسُ اؾت، اهب لجل ایي اتفبق ،آًْب ثب ثحطاى ّبیی رسی هَارِ ثَزًس وِ آؾیت ّبی ٍالؼی ًظیط 

ف ٍ اػتوبز هكتطیبى ؾجت قسُ اؾت. ثؼس اظ ایٌىِ قطوت ّب تهوین گطفتٌس وِ ثْتط اؾت رْت ثْجَز ؾَز وخی

ػولىطزّبیكبى، ضٍاثظ ضا ثطای وبض ثب یىسیگط تَؾؼِ  زٌّس. ًتیزِ ایي ثَز وِ قطوت ّب زض هحیظ ضلبثتی تٌْب ًیؿتٌس، وبض ثب 

ّب وبفی ًیؿت تب زض ثطاثط ثحطاى همبٍهت وٌٌس. زضنَضتی وِ یه یىسیگط هی تَاًس ؾَزهٌستط ثبقس. تىیِ ثِ ذَز ثطای قطوت 

قطوت زض ظًزیطُ، یه قطوت انلی ثرهَل، یه هكىل رسی زاضز، زیگط قطوت ّب زض ّوبى ظًزیطُ  پؽ اظ تأحیطات ؾغَح 

قطوت ّبی هتفبٍت ضًذ هی ثطًس،ٍ ّوىبضی، هٌبؾجتطیي ضاُ ضفغ هكىل ذَاّس ثَز. زض هَضزی وِ یه قطوت ًعٍل هی وٌس، 

تحت الكؼبع زض قطایظ ثستطی لطاض ذَاٌّس گطفت. اغلت اٍلبت یه گطٍُ اظ ضَاثظ تهوین گیطی ثبیس زضًظط گطفتِ قَز، ػَاهل 

ضیؿىی وِ ثِ ؾبظهبى ووه هی وٌٌس تب تأحیط هٌفی زض ظًزیطُ ضا اضظیبثی وٌٌس،تؼییي قًَس. ایي همبلِ، یه ضٍـ یىپبضچِ ٍ 

ًَِ ضیؿه ّب هیبى ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی هی تَاًٌس اضظیبثی قًَس، ثب آؾبى ؾبظی اًتربة یه اؾبؾی  اضائِ هی زّس وِ چگ

ّوىبضی ؾَزآٍض ثطای قطاوت تزبضی آیٌسُ زض ظًزیطُ تبهیي. ثیكتط ایي هغبلؼِ فطایٌس اًتربة هفَْم ّوىبضی ثطای فطنت 

ـ هی زّس: تمؿین اعالػبت ّوىبضی، ّوىبضی پیكٌْبز اؾبؾی ثطای یه ّوىبضی ذَة، گعاض 5ّبی تزبضی آیٌسُ ثط اؾبؼ 

ّوعهبى ؾبظی تهوین،ّوىبضی چیسهبى تكَیمی ّوىبضی تمؿین هٌبثغ ٍ هْبضت، ّوىبضی هسیطیت زاًف. اظ عطیك هجبحج 

ػبهل ضیؿه وِ زض غٍضًبل ّب ٍ همبالت اذیط زض ظهیٌِ هسیطیت ظًزیطُ ػطضِ  16ؾبذتبضی زض زًجبل ضٍـ تحمیك، تین تحمیك 

ثطای فطهَل ثٌسی وطزى یه هسل تهوین  (AHP)س ضا قٌبؾبیی وطزُ اؾت. فطایٌس ضٍـ قٌبؾی تحلیلی ؾلؿلِ هطاتجیآهسُ اً

ثطای اضظیبثی اّوییت ّط ػبهل ضیؿه ٍ ؾپؽ تؼییي قسُ ًْبیی ایزبز ثْتطیي پیكٌْبزات، هبتطیىؽ ػولىطز ّوىبضی وِ 

ٌس. ایي هغبلؼِ ووه هتؼسزی ثِ ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی هی وٌس ٍ اػضبی ظًزیطُ ضا تكَیك ثِ ثْجَز ظًزیطُ تبهیي وبهل هی و

هی تَاًس هسیطاى ضا ثطای تَؾؼِ یه اؾتطاتػی ثطای اًتربة هفَْم زضؾت ّوىبضی ظًزیط تبهیي، ثِ ذسهت ثگیطز. اهیس اؾت 

ظًزیط تبهیي ثطاًگیعز.  وِ ایي همبلِ قبغالى ضا ثطای فْن ؾَز ٍالؼی اظ عطیك ثىبضگیطی هفَْم زضؾت زض یه ّوىبضی ذَة زض

ثرف اٍل، یه تلفیك ربهغ اظ ػَاهل ضیؿه وِ ؾجت ثحطاى زض ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی هی قَز، فطاّن آٍضز. ثرف زٍم ًكبى 

هی تَاًس ثطای اضظیبثی ػَاهل ضیؿه ٍ پیكٌْبزات ثؼٌَاى ثرف چبضچَة رْت تؿْیل ٍ حوبیت هفَْم  AHPهی زّس چغَض 

تزبضی زض ظًزیطُ تبهیي اؾتفبزُ قَز. ثرف آذط اؾتفبزُ هؤحط اظ ضٍیىطز وبضثطزی زض ظًزیطُ زضؾت ّوىبضی زض قطوت ّبی 
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تبهیي ّوىبضی تَضیح هی زّس ٍ پبؾد ّبی ؾَال هغطح قسُ ضا هی زّس: اًؿساز انلی ّوىبضی هؤحط ظًزیطُ تبهیي چیؿت ٍ 

 چگًَِ هی تَاى ثط آى غلجِ وطز؟

 

 رٍش ضٌاسی تحقیق -2
 هسثة تحراى در زًجیر تاهیي ّوكاریریسكی عَاهل -2-1

ثحطاى ظًزیطُ تبهیي هی تَاًس ّط ظهبًی هٌفزط قَز، ّیچ وؽ زض ظًزیطُ تبهیي توبم اعالػبت الظم ثطای قٌبؾبیی ٍ 

وٌتطل ضیؿه ّب ضا ثغَض ربهغ ًساضز. ًیبظ ثِ تؼبٍى ثیكتط حتی ٍاضح تط قسُ اؾت ظهبًیىِ ضیؿه ّبی اًفطازی هس ًظط 

ض ظًزیطُ تبهیي ثؼٌَاى ضیؿىی وِ زاللت ثط رٌجِ ّبی اؾتطاتػیه ٍ وبضثطزی ثطای اضظیبثی ثلٌس هست ٍ وَتبُ ّؿتٌس. ضیؿه ز

هست زاضز، ثیبى هی قَز.زض ٍالغ ثِ ضیؿه ّبیی گفتِ هی قَز وِ ثط حطوت فطایٌس هؤحط اعالػبت، هَاز انلی ٍ هحهَالت ضا 

ظًزیطُ ػطضِ احط هی گصاضز. پیكطفت ٍاوٌف ؾطیغ، ثِ اثتىبض هسیطیت هیبى ثرف ّبی هرتلف شذیطُ ػطضِ زض ؾبظهبًی یب یه 

ضیؿه ثؿتگی زاضز وِ ثِ یه ؾبظهبى اذتیبض هی زّس تب ثِ تغییطات ثبظاض، ػالٍُ ثط پبؾد ثِ لغغ اضتجبط ثبلمَُ ٍ فؼلی زض 

غالح تأحیط ضیؿه( رسا ثبقس. ظًزیطُ ػطضِ، ؾطیغ پبؾد زّس. ضیؿه ثبیس اظ هٌبثغ ضیؿه )تطزیس( ٍ ًتبیذ ضیؿه )هؼبزل ان

هٌبثغ ضیؿه، هتغییطّبی ٍاثؿتِ هحیغی، ؾبظهبًی یب ظًزیطُ شذیطُ ّؿتٌس وِ ًوی تَاًٌس ثب لغؼیت پیف ثیٌی قًَس ٍ ثط 

هتغییطّبی حبنل ظًزیطُ ػطضِ تأحیط هی گصاضًس. عجك ًظطیِ چَپطا ٍ ؾَزی، ػَاهل ضیؿه ثبلمَُ وِ هوىي اؾت ػلت ثحطاى 

( تؼلل ٍ اًؼغبف ًبپصیطی 2( لغغ ثالیبی عجیؼی، تطٍضیعم، رٌگ )1گطٍُ عجمِ ثٌسی هی قًَس: ) 9ِ ثبقس، زض زض ظًزیطُ ػطض

( اؾتؼساز شٌّی، 5( تأحیط پیف ثیٌی ًبزضؾت ٍ ؾفبضـ هكتطی ،)4( تفىیه ظیطؾبذت اعالػبت ؾیؿتن ّب، )3هٌجغ ػطضِ، )

( ّعیٌِ زاضایی هَرَزی، تطزیس ػطضِ ٍ تمبضب، 8ساز هكتطیبى، )( ثطٍات ٍنَلی ٍ تؼ7( ضیؿه ًطخ ثسؾت آٍضی ٍ تجبزل، )6)

( ظطفیت. هٌبثغ تَظیغ ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی هی تَاًس اػتهبة ّبی وبض، ػسم حجبت تىٌَلَغی، هؿبئل ػطضِ ٍ تمبضب، 9)

هبزی، فؼبلیت ّبی اقتجبّبت زض اًتمبل اعالػبت، ػیت ّبی ؾبذتبضی ؾیؿتن ّبی ظًزیطُ تبهیي، پیكٌْبزات ؾیبؾت ّبی الت

ؾیبؾی ثیي الوللی،  لبًَى ٍ همطضات ٍ قیَع ثیوبضی، هسًظط لطاض زّس. ارطای اؾتطاتػی ّبی وبّف ضیؿه، ثطای رلَگیطی اظ 

ثحطاى زض ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی ثؿیبض حبئع اّوییت اؾت. اؾتطاتػی ّبی رلَگیطی اظ ػَاهل ضیؿه ثبلمَُ زض ظًزیطُ تبهیي 

قطوبی ظًزیطُ تبهیي ضا ثْتط هی وٌس ٍ ػولىطز ضا ثْجَز هی ثركس. فْن ّوىبضی ظًزیطُ تبهیي، ثطای  ّوىبضی، تؼبٍى هیبى

ضلبثت پبیساض هیبى ضلجبی رْبًی ضطٍضی قسُ اؾت. ّطچِ ؾبظهبًی رْبًی تط ثبقس، ثیكتط اظ ضلبثت ّب ؾَز هی ثطز، اظ عطیك 

ْب تمؿین ضیؿه ّبؾت. لجل اظ گكَزى یه وؿت ٍ وبض رسیس، تجبزل اعالػبت، تهوین گیطی هتحس، تمؿین ؾَز ٍ هْتطیي آً

ثبیس ثگَیین وِ ّط تهوین هْوی ثب یه ضیؿه ّوطاُ اؾت. ایي ضیؿه ًیبظ ثِ قٌبؾبیی زاضز، عطح ّبی اؾتبزاًِ ثبیس ایزبز 

ل پیف ثیٌی تط قًَس تب احطات هضط ثبلمَُ حصف قًَس. یه تهوین هی تَاًس قٌبذتي هفَْم ّوىبضی ثبقس وِ ثطای ضیؿه لبث

 اؾت تب هفَْم زضؾت ّوىبضی ثطای وؿت وبض آیٌسُ زض ظًزیطُ تبهیي اًتربة قَز.

 

 کارترد فرایٌد تحلیلی سلسلِ هراتثی در زًجیرُ تاهیي ّوكاری -2-2

وبضثطز فطایٌس تحلیلی ؾلؿلِ هطاتجی، ػاللِ هحممبى ثؿیبضی زض زاضایی ّبی ضیبضی ایي ضٍـ ضا رصة وطزُ اؾت ٍ ایي 

(. ثطًبهِ ضیعی چٌس هؼیبضی اظ 1995آؾبى اؾت)تطیبًتبفیلَ ٍ هبى  "لؼیت وِ زازُ ٍضٍزی هَضز ًیبظ ثسؾت آٍضزًف ًؿجتبٍا

عطیك اؾتفبزُ اظ وبضثطز فطایٌس تحلیلی ؾلؿلِ هطاتجی، تىٌیىی ثطای تهوین گیطی زض هحیظ ّبی پیچیسُ وِ ثؿیبضی اظ 

تَؾظ  77زض زِّ  AHPاًتربة پیكٌْبزات یب پطٍغُ ّب زض ًظط گطفتِ هی قًَس. هتغییطّب یب هؼیبضّب زض اٍلَیت ثٌسی وطزى ٍ 

تَهبؼ ال. ؾبتی ایزبز قس ٍ اظ آى پؽ ثغَض گؿتطزُ ای هغبلؼِ قس، ّن اوٌَى زض تهوین گیطی ّبی هؿبئل پیچیسُ وِ هطزم 

ب ػىؽ الؼول زضاظ هست زاضز)ثَقبى ثِ ووه یىسیگط تهوین هیگیطًس اؾتفبزُ هی قَز ٍلتیىِ فْن ثكط، لضبٍت ّب ٍ ًتیزِ ّ

قطوت ّبیی ضا وِ اوخط اٍلبت تزطثی ّؿتٌس ثِ همبزیط ػسزی ای وِ پطزاظـ ٍ همبیؿِ ذَاٌّس قس،  AHP(. 2774ٍ ضای 

اؾت ٍلتیىِ ثب  AHPتجسیل هی وٌس. ؾٌگیٌی اًتمبل ّط زازُ تزطثی ثِ هسل ّبی ضیبضی، ّوىبضی هتوبیع انلی تىٌیه 
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ثِ عطق هرتلفی اًزبم هی قَز. ثب ایي  AHPای زیگط هغبیطت زاضز. همبیؿِ هیبى زٍ ػبهل ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه ّبی همبیؿِ 

تب  1ٍرَز، زضرِ اّوییت ًؿجی هیبى زٍ پیكٌْبز اضائِ قسُ تَؾظ ؾبتی، ثؿیبض اؾتفبزُ هی قَز. نفت زازى همبزیطی وِ اظ 

ثب پیكٌْبزات زیگط همبیؿِ هی قَز، تؼییي هی وٌس)ؾبتی  تغییط هی وٌٌس، زضرِ، اّویت ًؿجی یه پیكٌْبز ضا ٍلتی 9

2775.) 

 ثب چْبض هطحلِ ظیط ثىبض گطفتِ قسُ اؾت: AHP "هؼوَال

 ؾلؿلِ هطاتت تهوین ضا ثب زلت قطح زّیس: تهوین ثِ ػٌبنط هؿتمل تزعیِ هی قَز؛ 

  ِ(؛1)رسٍل  قًَس اضظیبثی هی 9اّوییت نفت ّب ٍ ظیطنفت ّب ضا تؼییي وٌیس: نفت ّبی رفتی ثط زضر 

 ػولىطز ّط پیكٌْبز ضا ثؿٌزیس؛ 

 .پبیساضی اضظیبثی ّبی شٌّی ضا وٌتطل وٌیس 

 (2005درجِ اّویت ًسثی ساتی)ساتی  :1جدٍل 

 اضظـ ػسزی هفَْم لفظی ثطای اضظیبثی ػَاهل ضیؿه هفَْم لفظی ثطای اضظیبثی ربیگعیي

 1 ثِ ّوبى اًساظُ هْن ثِ ّوبى اًساظُ هَضز ًظط

 2 ثِ ّوبى اًساظُ ثِ اّویت ًؿجتأ ثیكتط بى اًساظُ هتَؾظ تطریح زازُ قسُثِ ّو

 3 ًؿجتأ هْن ًؿجتأ هغلَة

 4 ًؿجتأ ثِ قست هْن ًؿجتأ ثِ لَیٌأ تطریح زازُ قسُ

 5 ثِ قست هْن لَیأ تطریح زازُ قسُ

تطریح زازُ قسُ ثِ قست تطریح زازُ 

 قسُ

 6 هْن ثِ قست هْن

 7 هْن ثِ قست ثِ قست هَضز ًظط

 8 ثِ قست ثؿیبض هْن ثِ قست ثِ ثؿیبض هْن

 9 ثؿیبض هْن ثؿیبض هَضز ػاللِ

 

ٌّگبهیىِ توبم همبیؿبت اًزبم قس، ٍظى ّبی ًؿجی هیبى ّط وسام اظ هؼیبضّب اضظیبثی ٍ ایزبز قسًس، احتوبل ػسزی ّط 

اًتظبض ضا تأهیي وٌس. ّطچِ احتوبل ثبالتط پیكٌْبز هحبؾجِ هی قَز.ایي احتوبل تؼییي هی وٌس وِ پیكٌْبز ثبیس ّسف هَضز 

ثغَض ذبل هْن اؾت ٌّگبهیىِ  AHP ثبقس، قبًؽ ثْتطی ثطای ثطآٍضزى ّسف ًْبیی هكىل حبضط ٍرَز زاضز. ؾَزهٌسی

 AHPپیكٌْبز ضطٍضی ثطای یه ّوىبضی ذَة(. تین تحمیك ثط تحمیك فؼبل ثب  5ًبهؼلَم ًیبظ ثِ ؾٌزف زاضًس)ؾٌزیسى 

پیكٌْبز ضا ثطای یه  5ى ّبی اٍلَیت ضا ثطای ػَاهل ضیؿه هطتجظ ثب هفَْم ّوىبضی تؼییي وٌس ٍ ؾپؽ توطوع وطز تب ٍظ

 ّوىبضی ذَة اضظیبثی ٍ ضتجِ زّی وٌس.
 

 پیطٌْادّای ّوكاری در زًجیرُ تاهیي -3
 پیطٌْادّا -3-1

وىي اؾت ضیؿه زضثط زاقتِ فطایٌس تهوین اؾت ٍ ّوِ تهویوبت ؾبظهبى ه "هسیطیت ؾبظهبًی زض ظًزیطُ تبهیي اؾبؾب

پیكٌْبز هغطح هی وٌس وِ اّوییت ٍیػُ ای زض یه ّوىبضی ذَة زاضز: ّوىبضی تجبزل اعالػبت، ّوىبضی  5ثبقس. ایي تحمیك 

پیكٌْبز،  5ّوعهبى ؾبظی تهوین، ّوىبضی چیسهبى تكَیمی، ّوىبضی تجبزل هٌبثغ ٍ هْبضت، ّوىبضی هسیطیت زاًف. ایي 

ای توبم وطزى یه اؾتطاتػی رسیس زض قطوت ّبی تزبضی زض ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی ّؿتٌس. قطیه هْوتطیي فؼبلیت ّب ثط

قسى زض ظًزیطُ تبهیي قبهل فؼبلیت ّبی ّوىبضی هی قَز ٍ توبم ایي فؼبلیت ّب هی تَاًس هعایبی ضلبثتی ٍ ػولىطز ؾبظهبًی 
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اًتربة غلغی زض اًتربة قطیه تزبضی آیٌسُ ٍ ضا افعایف زّس. یه هكىل رسیس ثطای ؾبظهبى رْت ّوىبضی، هی تَاًؿت 

 هفَْم ّوىبضی وِ هی تَاًس پیف ثیٌی وٌٌسُ ثحطاى غیطهتطلجِ ثبقس.

 ّوكاری تثادل اطالعات -3-1-1

تجبزل اعالػبت ّوىبضی زض هَفمیت ظًزیطُ تبهیي هْن اؾت. ثیكتط قطوت وٌٌسگبى، تجبزل اعالػبت اظ رولِ ظطفیت 

ثطای ّوىبضی هْن تطیي هی زاًٌس. ّسف یىی اظ پیكٌْبزات ّوىبضی تجبزل اعالػبت، ثِ ضٍظ ًگِ ػطضِ ٍ ًطخ تأذیط تحَیل، 

زاقتي وؿت ٍ وبض ثب پیف ثیٌی، عطح ّب ٍ تطٍیذ ّبی آیٌسُ اؾت. ّوىبضی تجبزل اعالػبت ثبیس ؾطتبؾط اوَؾیؿتن ظًزیطُ 

ٍرَز زاضز وِ هی تَاًس یه ّوىبضی وؿت ٍ وبض ضا ثِ  تبهیي هكرم ثبقس. هَاًغ ظیبزی ثطای تجبزل اعالػبت زض ظًزیطُ تبهیي

یه ثحطاى ثبلمَُ اًتمبل زّس.ذَال ضیبضی یىی اظ ثعضگتطیي هَضَػبتی اؾت ٍ هَاًغ ظیبز زیگطی ٍرَز زاضز وِ ذیلی هكَْز 

یطُ ًیؿتٌس هبًٌس لَاًیي هربلف تطاؾت، عَل ظهبى ٍ نحت اعالػبت فطاّن قسُ، تىٌَلَغی هتفبٍت هیبى قطوبی ظًز

(. اظ ایٌطٍ، اػتوبز ٍ ّوىبضی ارعاء هْن زض قطاوت ظًزیطُ تبهیي ّؿتٌس. اػضبی ظًزیطُ 2772تبهیي)ؾیوبتَپٌگ ٍ ؾطیساضاى 

ثبیس اعالػبت ضا زض رطیبى رلَ ٍ ػمت هجبزلِ وٌٌس، وِ زیس وبفی زض ػولىطزّبی زضًٍی ٍ ؾبظهبًی اظ ظًزیطُ ػطضِ زاقتِ 

 ثبقٌس.

 َیقیّوكاری چیدهاى تط -3-1-2

ّوىبضی چیسهبى تكَیمی ، ّسفف فطاّن آٍضزى هىبًیعهی ثطای چیسهبى زٍثبضُ ؾَزّب ٍ هؿئَلیت ّبیی وِ ظهبًیىِ 

تغییطات فطایٌس زض ظًزیطُ تبهیي پیف هی آیس،ٍاضز هی قَز. ّسف انلی ایي پیكٌْبز هی تَاًس رْت ایزبز اًگیعُ اػضبی 

لی ظًزیطُ ثبقس. هفَْهی وِ اظ چیسهبى تكَیمی ثطهی آیس قطوت ّب ضا ٍازاض هرتلف ظًزیطُ، ثطای چیسهبى ضفتبضقبى ثب ّسف و

وطزُ تب ؾطیغ تط ثِ ًیبظّبی هكتطیبى اظ عطیك تَؾؼِ ؾطیغ تط هحهَالت ٍ ظهبى تحَیل وَتبُ تط پبؾد زّس. چیسهبى تكَیمی 

 رهیم زازُ هی قَز.تمبضبی تَنیف هفهل همیبؼ ّب ٍ پطٍؾِ ّب ضا زاضز، ربییىِ هٌفؼت ٍ ضیؿه هٌهفبًِ ت

 ّوكاری ّوسهاى سازی تصوین -3-1-3

قطوبی ظًزیطُ ػطضِ ثطًبهِ ضیعی ٍ فؼبلیت ّبی ػولیبت ّب ضا ثطای ثْیٌِ ؾبظی هعایبی ظًزیطُ تبهیي، ّوبٌّگ هی وٌٌس. 

شیل گفتِ  زض ظًزیطُ تبهیي ّوعهبى ؾبظی قسُ، توبم تهوین ّب ّوبٌّگ هی قًَس. تهویوبت ظًزیطُ تبهیي ثِ وبضّبی قطح

هی قًَس: تطویت اعالػبت ٍ عطح ّب، ضفغ تفبٍت ّب ٍ ًبؾبظگبضی ّب، ایزبز پطٍؾِ ٍ لَاًیي. هكىل زض فطایٌس ّوعهبى ؾبظی 

تهوین ظهبًیىِ اعالػبت ثغَضگؿتطزُ ای پطاوٌسُ هی قًَس یب ؾبذتبض لَی ٍاضحی ًیؿت، ثَرَز هی آیس)وبٍ ٍ ویٌگیَ 

وین گیطی ٍ اظْبضًظط زضثبضُ ثطًبهِ ضیعی ّب ٍ ػولیبت ظًزیطُ تبهیي زاضًس. آًْب هی (. قطوبی ظًزیطُ تبهیي حك ته2713

 تَاًٌس زض اًتربة حك تهوین گیطی ثطای ول ظًزیطُ وكوىف زاقتِ ثبقٌس.

 ّوكاری تقسین هٌاتع ٍ اطالعات -3-1-4

قطوبی ظًزیطُ گفتِ هی قَز ٍ  ثِ فطایٌسی اظ ؾطهبیِ گصاضی ّبی زاضایی هكتطن ثیيّوىبضی تمؿین هٌبثغ ٍ اعالػبت 

یه ّوىبضی هٌبؾت، ثبیس ثب ؾطهبیِ گصاضی ّبی هٌبثغ ؾْین قسُ حوبیت قَز. اظ زیسگبُ ایي پیكٌْبز، یه قطاوت هفیس زض 

ضا  ITظًزیطُ تبهیي ثط اؾبؼ تىٌَلَغی هبلی هتمبثل ٍ آهَظـ اؾت. ّوىبضی تمؿین هْبضت ثِ ؾبظهبى ووه هی وٌس تب زاًف 

ؾیؿتن اعالػبت پیَؾتِ ایزبز وٌٌس. یه ضیؿه ثبلمَُ هی تَاًس لغغ هَاز اٍلیِ، رطیبى اعالػبت تىٌَلَغی هیبى  ؾْین قَز تب

 قطوب ثبقس.

 ّوكاری هدیریت داًص -3-1-5

اظ هٌظط هسیطیت زاًف زض ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی، ؾبظهبى ّب ضلبثت ّبیی اظ عطیك ثطًبهِ ّبی هرتلف ثطای ایزبز ثبظذَضز 

تؼییي وٌٌسُ هْن ػولىطز ثبالتط ٍ ضلبثت ّبی ثعضگتط اؾت. ٍاضح اؾت  ّوىبضی هسیطیت زاًفطن تْیِ هی وٌٌس. هخجت هكت
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وِ هسیطیت زاًف زض ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی، ظًزیطُ تبهیي لبثل تحولی زض اثتىبض تَلیس، وبّف ظهبى پطٍغُ، ثْجَز ویفیت ٍ 

 (.2773زضن  ضضبیت هكتطی فطاّن هی آٍضز)همهَز، فیٌگبى ٍ ٍاوط

 عَاهل ریسک -3-2

ػبهل ضیؿه وِ زض  16ظ عطیك هجبحج ؾبذتبضثٌسی قسُ ٍ ثؼس اظ رؿتزَی هتوطوع زض تبضیرچِ تحمیك فؼلی، تین ا

غٍضًبل ّب ٍ همبالت اذیط زض ظهیٌِ هسیطیت ظًزیطُ تبهیي ثیكتط اظ ّوِ هغطح قسُ ضا قٌبؾبیی وطز. اّساف ػوسُ ای وِ ػَاهل 

هَارِ  هحیظٍ  تىٌَلَغی اعالػبت، ذسهبت، هكتطی، تأهیي وٌٌسگبى، هحهَلُ تبهیي ثطضؾی وطزًس، ثب ضیؿه ضا زض ظًزیط

قسًس. هسیطیت ضیؿه ّبی ظًزیطُ تبهیي پیچیسُ ّؿتٌس ظیطا گبّی اٍلبت ضیؿه ّب ثْن ٍنل هی قًَس. گؿؿتگی ای وِ زض 

ثط حطوت فطایٌس هؤحط اعالػبت، هَاز اٍلیِ ٍ هحهَالت ظًزیطُ شذیطُ ّوىبضی ثَرَز هی آیس، ثِ ضیؿه ّبیی اقبضُ زاضز وِ 

زض ثیي ثرف ّبی هرتلف ظًزیطُ ػطضِ زض یه ؾبظهبى یب ظًزیطُ تبهیي رْبًی احط هی گصاضز. هسیطاى ظًزیطُ شذیطُ ثبیس 

سّىبضی همیبؼ ّبی فؼبلی ثطای وبّف گؿؿتگی زض آیٌسُ ثطزاضًس، ًمف انلی آًْب هَفك وطزى وؿت ٍ وبض اؾت. هَضَػبت ث

زض ّوىبضی تمؿین اعالػبت اًساظُ ای ضا هحسٍز هی وٌس. افكب آؾیت پصیطی یب گعاضـ یه حبزحِ هی تَاًس ٍاوٌكی هٌفی اظ 

ربًت ؾْبهساضاى زاقتِ ثبقس. گؿؿتگی ظًزیطُ تبهیي ٍ تؼلل ّب تٌْب ثط تَاًبیی رلت ضضبیت تؼسازی اظ هكتطیبى احط ًوی 

ثِ ثطًس یه قطوت، لیوت ؾْبم، احتیبربت ؾطهبیِ زض گطزـ ٍ چطذِ ًمس ثِ ًمس لغوِ ثعًٌس. هی ذَاٌّس  "گصاضز. آًْب احتوبال

 آًْب حتی هی تَاًٌس ؾالهت هكتطیبى ٍ ذَة ثَزى قطوت وٌٌسگبى زیگط زض ظًزیطُ تبهیي ضا تْسیس وٌٌس.

 

 ّوكاری در زًجیرُ تاهیي -4
قَز وِ اعالػبت ثیكتطی ضا تمؿین هی وٌس تب اظ اًمغبع زض ّوىبضی زض ظًزیطُ تبهیي هی تَاًس تؼبٍى هیبى قطوب تؼطیف 

تأهیي وٌٌسُ ثبیس ثب اػتوبز، تؼْس ٍ افك ّبی زضاظهست تَنیف قَز. -رطیبى ّبی الریؿتیه رلَگیطی وٌس. ضاثغِ ذطیساض

َاًیي ذبل فطایٌس ّوىبضی قبهل  یه قطاوت ذَة هیبى قطوبی ظًزیطُ تبهیي اظ عطیك تجبزل اعالػبت، هٌبثغ ٍ ترهیم ل

(. ّوىبضی ثط اؾبؼ یه ّسف هكتطن اؾت ٍ یه 2711هی قَز تب هسیطیت ضیؿه هكتطن ثَرَز آٍضز)گیبًبویؽ ٍ لَییؽ 

فطایٌسی وِ زض آى ؾبظهبًْب قطوت ذَاٌّس وطز تٌْب ظهبًیىِ ثِ ثمب ذَزقبى ووه وٌس. ّوىبضی ثط ضاثغِ هیبى ّوِ اػضبی 

(. ظًزیطُ 2711ِ اعالػبت یىپبضچِ ٍ ؾغح ثبالیی اظ اًگیعُ ٍ اػتوبز ًیبظ زاضز)ضًىَظًزیطُ تبهیي توطوع زاضز ٍ ثِ زؾتطؾی ث

تبهیي ّوىبضی ثغَض گؿتطزُ ای ثطضؾی قسُ ٍ هفبّین هتفبٍتی پیكٌْبز وطزُ، ثِ ایي زلیل ضطٍضی اؾت وِ تَنیف 

 هرتهطی اظ لحبػ ؾبذتبضـ ثِ زٍ هفَْم ّوىبضی ػوَزی ٍ افمی ثسّین.

 یّوكاری عوَد -4-1

ّوىبضی ػوَزی اضتجبط هیبى ذطیساض ٍ تأهیي وٌٌسُ اؾت.ایي ظهبًی پؿف هیبیس وِ زٍ ؾبظهبى یب ثیكتط اظ رولِ 

ثِ هكتطی  "تَلیسوٌٌسُ، تَظیغ وٌٌسُ، حول وٌٌسُ ٍ ذطزُ فطٍـ هؿئَلیتكبى ضا تمؿین وٌٌس، اعالػبت هٌبثغ ٍ ػولىطز ًْبیتب

 بعْبی زضاظ هست، ٍفبزاضی ٍ تؼْس اؾتفبزُ هی قَز.[. ایي انغالح ثطای اضتج17ذسهبت یىؿبى زّس]

 ّوكاری افقی -4-2

ّوىبضی افمی اضتجبط هیبى ضلجب ٍ ػبهلیي زیگط ظًزیطُ ّبی تبهیي اؾت. اتحبز افمی یىی اظ اؾتطاتػی ّبی ّوىبضی ظًزیطُ 

بثغ ٍ اعالػبت ذهَنی قبى ثب تبهیي اؾت ٍ ظهبًی اؾتفبزُ هی قَز وِ زٍ یب چٌس ؾبظهبى ضلیت یب ًبهطتجظ ثطای تمؿین هٌ

(. ّوىبضی هؿتلعم تؼبهل ثبال هیبى ؾیؿتن ّبی اعالػبتی هرتلف ٍ تغبثك توطیي 2717یىسیگط ّوىبضی وٌٌس )زقَهد 

 ّبیكبى اؾت.
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بنس انلی، ػَاهل ضیؿه ٍ پیكٌْبزّبؾت.ایي تزعیِ ؾلؿلِ هطاتت تهوین گیطی اضائِ تطؾیوی ّسف تهوین گیطی، هم

تحلیل ؾلؿلِ هطاتجی ذالنِ ای هرتهط اظ هكىل تهوین گیطی اضائِ هی زّس ٍ ثطای ضٍقي ؾبظی اضائِ، ضاثغِ ّب ٍ اظ ػَاهل 

 (.1)قىل ضیؿه ٍ پیكٌْبزّب زض ًوبیف حصف قسُ اًس

ای اعویٌبى، زازُ ّبی روغ آٍضی قسُ تؼطیف هی قًَس فطایٌس ضؾوی روغ آٍضی زازُ ثطای ػَاهل ضیؿه ضطٍضی ثَز. ثط

 9(. ٍ ػَاهل ضیؿه ثب اؾتفبزُ اظ هبتطیىؽ ثط ًمغِ زضرِ 2711ٍ تین تحمیك تبضیرچِ هَرَز ضا ثطضؾی هی وٌس)لیَ ٍ ًٍگ 

وِ  9ِ اضظیبثی وطزًس ثط ًمغِ زضر رفتیاضظیبثی قس. تین تحمیك ثطای تؼییي اّوییت ًؿجی ػَاهل ضیؿه ایي ػَاهل ضا 

همبیؿِ رفت رفت اًزبم قس ٍ  67(. زضهزوَع، 1هؼتجطتط اظ اضظیبثی ّوِ اؾتبًساضزّب یب پیكٌْبزات ثهَضت یىزب اؾت)رسٍل

ٍظى ًْبیی ثطای ّط ػبهل ضیؿه ثبتَرِ ثِ ًَع ّوىبضی)ػوَزی ٍ افمی( ًكبى زازُ قس. ّط ػبهل ضیؿه اّوییت ًؿجی اـ ضا 

ٍظى ًْبیی ػبهل ضیؿه زض ّوىبضی  3ی ضیؿه زض ّوىبضی ػوَزی آهسُ ٍ زض رسٍل ًكبى هی زّس،ٍ ٍظى ًْبی 2زض رسٍل 

حمبیمی ضا ًكبى هی زّس وِ اؾتفبزُ اظ هفَْم ّوىبضی ػوَزی زض ظًزیطُ تبهیي  2افمی ًكبى زازُ هی قَز. ًتبیذ رسٍل 

( 7.137اظ تؼلل ضیؿه ووه وٌس)ثطای یه قطاوت رسیس وؿت ٍ وبض هی تَاًس ثِ هسیطاى زض تَؾؼِ ثطًبهِ ّبی زض رلَگیطی 

تب اًؿساز زض ّوىبضی ظًزیطُ تبهیي ضا وبّف زٌّس. اؾتطاتػی رسیس زض ّوىبضی ػوَزی ثبیس زضًظطگطفتِ قَز ٍ قبهل آًبلیع 

(. ػولىطزّب قبهل هسیطیت رطیبى اثتىبضات اظ 7.126ضا فطاّن هی وٌٌس) ضیؿه ّعیٌِ ضلبثتیػویف ّوِ ػولىطزّبیی قَز وِ 

ٌٌسُ ثِ هكتطی یب اؾتفبزُ وٌٌسُ ًْبیی هی ثبقس.ایي فؼبلیت ّب ّوچٌیي هی تَاًس یه ثبظذَضز رسیس ثَؾیلِ تأهییي و

 (.7.793قٌبؾبیی ضیؿه ضضبیت هكتطی ثَرَز آٍضز)
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 . ّوكاری عوَدی ترای فاکتَرّای ریسک در ٍزى ًْایی2جدٍل 

 فبوتَض ضیؿه ٍظى ول

 ضیؿه هبلی ضلبثتی 7.126

 ضیؿه تحَیل 7.763

 ضیؿه تساضوبت 7.741

 ضیؿه ویفیت ههبلح 7.754

 ضیؿه تىویل ذطیس 7.747

 ضیؿه تبذیطات 7.137

 ضیؿه ؾیؿتوبتیه 7.757

 ضیؿه تمبضب 7.774

 ضیؿه پیف ثیٌی 7.729

 ضیؿه ضضبیتوٌسی هكتطی 7.793

 ضیؿه ضوبًت 7.746

 زازُ ّبضیؿه پبیگبُ  7.769

 ضیؿه ًطم افعاض 7.734

 ضیؿه اذتالل زض ؾبذت 7.743

 ضیؿه تطاثطی 7.738

 ضیؿه حَازث عجیؼی 7.757

 هزوَع ٍظى ول 1
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 ای فاکتَرّای ریسک در ٍزى ًْاییّوكاری عوَدی تر :3جدٍل 

 فبوتَض ضیؿه ٍظى ول

 ضیؿه هبلی ضلبثتی 7.741

 ضیؿه تحَیل 7.783

 ضیؿه تساضوبت 7.737

 ضیؿه ویفیت ههبلح 7.747

 ضیؿه تىویل ذطیس 7.735

 ضیؿه تبذیطات 7.737

 ضیؿه ؾیؿتوبتیه 7.717

 ضیؿه تمبضب 7.729

 ضیؿه پیف ثیٌی 7.727

 ضیؿه ضضبیتوٌسی هكتطی 7.786

 ضیؿه ضوبًت 7.743

 ضیؿه پبیگبُ زازُ ّب 7.199

 ضیؿه ًطم افعاض 7.799

 ضیؿه اذتالل زض ؾبذت 7.746

 ه تطاثطیضیؿ 7.116

 ضیؿه حَازث عجیؼی 7.773

 هزوَع ٍظى ول 1

ثِ قىل ظیط تَضیح زازُ هی قَز. ثب اؾتفبزُ اظ ّوىبضی افمی، هسیطاى ظًزیطُ تبهیي ًیبظ زاضًس تب اظ  3ًتبیذ آهسُ زض رسٍل 

الػبت ضا هغوئي هی (. ثطای ظیطؾبذت اضتجبط ّوىبضی هیبى قطوب، اًتكبض زلیك اع7.199) رلَگیطی وٌٌس پبیگبُ زازُضیؿه 

 (.7.99ؾبظز. ووجَز قطاوت هیبى اؾتفبزُ وٌٌسگبى ٍ اًتكبض اعالػبت غلظ زض ؾیؿتن ثب ضیؿه ًطم افعاض هَارِ هی قَز)

( ثِ ّویي زلیل قطاوت ثبیس حَازث ضا 7.116ایزبز وٌس) ضیؿه اًتمبلهَضَػبت فٌی هی تَاًس ثط رطیبى وبال احط گصاضز ٍ 

 س ٍ اظ زضیبفت وبالی ذَة اعویٌبى یبثس.زض ظًزیطُ ػطضِ وبّف زّ

 ارزیاتی پیطٌْادات -5-1

پیكٌْبز  5ػبهل ضیؿه ٍ  16پیكٌْبز ثِ یه ضٍـ یىؿبى هبًٌس همبیؿِ ػَاهل ضیؿه اًزبم قس: تین تحمیك  5اضظیبثی 

بضی )ػوَزی ٍ همبیؿِ رفتی ّط هبتطیىؽ ثطای ّط هفَْم ّوى 17( ثطای 1)رسٍل 9ضطٍضی ضا قٌبؾبیی وطزًس. زضرِ ًمبط 

( اعالػبتی زضهَضز ػولىطز ًؿجی 5ٍ  4اضظیبثی ثطای ّط زٍ هفَْم ًتیزِ زاز. ٍظى ًْبیی)رسٍل  347افمی(اؾتفبزُ قس، زض ول 

پیكٌْبز زض ؾطاؾط ّط ػبهل ضیؿه فطاّن هی وٌس، همبزیط ثبالتط ػولىطز ًؿجی هغلَثتطی اقبضُ هی وٌس.عجك ول تؼساز  5

 347همبیؿِ ثطای تَؾؼِ ٍظى ّبی ػَاهل ضیؿه،  67سُ ثطای ّوىبضی ّبی افمی ٍ ػوَزی، همبیؿِ رفتی اًزبم ق 477

 همبیؿِ ثطای تَؾؼِ ٍظى ّبیی ثطای ّط ػولىطز پیكٌْبز ّب هطتجظ ثب ػَاهل ضیؿه.
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 ّوكاری عوَدی در فاکتَر ریسک کِ عثارت است از پیطٌْاد ّای ترای ٍزى ًْایی :4جدٍل 

تٌبٍة ّوىبضی 

 هسیطیت

 زاًف

تٌبٍة ّوىبضی 

تمؿین هْبضتْب ٍ 

 هٌبثغ

تٌبٍة  ّوىبضی 

ّوعهبًی 

 تهوین

تٌبٍة ّوىبضی 

 تغجیك اًگیعُ

تٌبٍة ّوىبضی 

 تمؿین اعالػبت
 فبوتَض ضیؿه

 ضیؿه هبلی ضلبثتی 7.174 7.224 7.187 7.353 7.137

 ضیؿه تحَیل 7.197 7.194 7.197 7.794 7.194

 اضوبتضیؿه تس 7.176 7.185 7.322 7.244 7.147

 ضیؿه ویفیت ههبلح 7.176 7.176 7.244 7.322 7.147

 ضیؿه تىویل ذطیس 7.185 7.174 7.353 7.137 7.187

 ضیؿه تبذیطات 7.224 7.199 7.189 7.375 7.158

 ضیؿه ؾیؿتوبتیه 7.146 7.141 7.156 7.251 7.241

 ضیؿه تمبضب 7.279 7.217 7.142 7.214 7.189

 ضیؿه پیف ثیٌی 7.242 7.149 7.179 7.279 7.211

 ضیؿه ضضبیتوٌسی هكتطی 7.249 7.147 7.185 7.182 7.189

 ضیؿه ضوبًت 7.295 7.277 7.187 7.222 7.191

 ضیؿه پبیگبُ زازُ ّب 7.198 7.174 7.137 7.275 7.242

 ضیؿه ًطم افعاض 7.322 7.176 7.244 7.147 7.185

 زض ؾبذتضیؿه اذتالل  7.194 7.194 7.172 7.194 7.194

 ضیؿه تطاثطی 7.244 7.153 7.197 7.214 7.196

 ضیؿه حَزاث عجیؼی 7.258 7.799 7.246 7.275 7.189

 ٍظى ول 3.674 2.515 3.239 3.491 2.976

 ّوكاری افقی در فاکتَر ریسک کِ عثارت است از پیطٌْاد ّای ترای ٍزى ًْایی: 5 جدٍل

تٌبٍة ّوىبضی 

 هسیطیت

 زاًف

تٌبٍة ّوىبضی 

ؿین هْبضتْب ٍ تم

 هٌبثغ

تٌبٍة  ّوىبضی 

ّوعهبًی 

 تهوین

تٌبٍة ّوىبضی 

 تغجیك اًگیعُ

تٌبٍة ّوىبضی 

 تمؿین اعالػبت
 فبوتَض ضیؿه

 ضیؿه هبلی ضلبثتی 7.353 7.224 7.187 7.174 7.137

 ضیؿه تحَیل 7.312 7.278 7.197 7.794 7.194

 ضیؿه تساضوبت 7.176 7.185 7.322 7.244 7.147

 ضیؿه ویفیت ههبلح 7.185 7.176 7.244 7.322 7.147

 ضیؿه تىویل ذطیس 7.224 7.174 7.353 7.137 7.187

 ضیؿه تبذیطات 7.146 7.199 7.189 7.375 7.158

 ضیؿه ؾیؿتوبتیه 7.279 7.141 7.156 7.251 7.241

 ضیؿه تمبضب 7.242 7.217 7.142 7.214 7.189

 ف ثیٌیضیؿه پی 7.249 7.149 7.179 7.279 7.211

 ضیؿه ضضبیتوٌسی هكتطی 7.295 7.147 7.185 7.182 7.189

 ضیؿه ضوبًت 7.198 7.277 7.187 7.222 7.191



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص تیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 44تیر هاُ  -تْراى 

 11 

 ضیؿه پبیگبُ زازُ ّب 7.318 7.174 7.137 7.275 7.242

 ضیؿه ًطم افعاض 7.322 7.176 7.244 7.147 7.185

 ضیؿه اذتالل زض ؾبذت 7.314 7.194 7.172 7.194 7.194

 ضیؿه تطاثطی 7.244 7.153 7.197 7.214 7.196

 ضیؿه حَزاث عجیؼی 7.258 7.799 7.246 7.275 7.189

 ٍظى ول 3.975 2.529 3.239 3.242 2.976

 ًتایج پیطٌْادات -5-2

  AHPاعالػبت ربلت ٍ هفیسی تَنیِ هی وٌٌس، ّسف انلی اضظیبثی  5ٍ  2،3،4ظهبًیىِ ًتبیذ ثسؾت آهسُ زض رسٍل ّبی 

تطیي پیكٌْبز ّوىبضی ثطای ّوىبضی ػوَزی ٍ افمی ضطٍضی ثطای یه قطاوت ذَة ثَز وِ هی تَاًس ػَاهل ضیؿه تؼییي ثْ

آیٌسُ ضا وِ هوىي اؾت ثؼلت تفبٍتْبی فطایٌسّبی وؿت ٍ وبض ثىبض گطفتِ ضخ زّس،پیف ثیٌی وٌس. ًتیزِ ًْبیی ٍظى ّب ثطای 

ثطای ّوىبضی افمی، اظ ثبالتطیي  5ثب رسٍل  3ضی ػوَزی ٍ رسٍل ثطای ّوىب 4ثب رسٍل  2ّط پیكٌْبز ثب ضطة وطزى رسٍل 

ثطای ٍظى ّبی ًْبیی ّوىبضی افمی آهسُ اؾت.  7ثطای ٍظى ّب ًْبیی ّوىبضی ػوَزی ٍ زض رسٍل  6تب پبییي تطیي زض رسٍل 

ی تمؿین هٌبثغ ٍ ّوىبضًتبیذ ًكبى هی زّس وِ اؾتفبزُ اظ ّوىبضی ػوَزی ثطای ػَاهل ضیؿه قطاوت وؿت ٍ وبض رسیس زض 

(. هسیطاى هی تَاًٌس اظ اًؿساز ثبلمَُ ظًزیطُ ػطضِ ّوىبضی ثَؾیلِ ؾطهبیِ گصاضی ّبی هٌبثغ 7.224ًكبى زازُ هی قَز) هْبضت

زاضایی هكتطن رلَگیطی وٌٌس ٍ زض آهَظـ وبضوٌبى ثطای ّط ػولی وِ ًتیزِ ذَثی زاضز، ثغَض فؼبل زضگیط ثبقٌس. ًتبیذ 

وِ یه ّوىبضی رسیس زض ظًزیطُ ػطضِ افمی زاللت ثط ػَاهل ضیؿىی وِ زض هَارِْ ثب ّوىبضی ًكبى هی زّس  7رسٍل 

(. ثٌبثطایي هسیطاى ثبیس هطالت ثبقٌس ٌّگبهیىِ اضتجبط وؿت ٍ وبض ضا تَؾؼِ هی زٌّس. 7.262تمؿین اعالػبت ّؿتٌس، زاضز)

ُ قطاوت ثبیس اعالػبت ضا زض رطیبى ّبی ضٍ ثِ رلَ چَى اػتوبز ٍ قطاوت رعء ولیسی زض ظًزیطُ ػطضِ هی قَز، اػضبی ظًزیط

 ٍ ضٍ ثِ ضٍ ػمت تمؿین وٌٌس. ایي قطاوت ثبیس زیس وبفی زض ؾطتبؾط ػولىطزّب ٍ ؾبظهبى ّب فطاّن قَز.

 : ّوكاری عوَدی ترای پیطٌْادّای در ٍزى ّای ًْایی6جدٍل 

 ٍظى پیكٌْبز

 7.224 ّوىبضی هكتطن هْبضت ٍ هٌبثغ

 7.272 هوین ّبّوىبضی ّوعهبى ت

 7.195 ّوىبضی هكتطن اعالػبت

 7.172 ّوىبضی هسیطیت زاًف

 7.152 ّوىبضی هٌغجك هحطن

 1 ٍظى ول

 : ّوكاری افقی ترای پیطٌْادّای در ٍزى ّای ًْایی7جدٍل 

 ٍظى پیكٌْبز

 7.262 ّوىبضی هكتطن اعالػبت

 7.185 ّوىبضی هسیطیت اعالػبت

 7.181 ّوىبضی ّوعهبًی تهوین ّب

 7.187 ّوىبضی هكتطن هْبضت ٍ هٌبثغ

 7.136 ّوىبضی هٌغجك هحطن

 1 ٍظى ول
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 گیری ًتیجِ -6
ایي هغبلؼِ ثِ حَظُ ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی ووه وطزُ اؾت ٍ هی تَاًس ثِ هسیطاى زض تَؾؼِ یه اؾتطاتػی ثطای 

اًتربة هفَْم زضؾت ّوىبضی ظًزیطُ  رلَگیطی اظ ثحطاى زض ظًزیطُ تبهیي ووه وٌس ٍ هی تَاًس یه قطاوت زضاظهست ثب

تبهیي زاقتِ ثبقس. اهیس اؾت ایي همبلِ قبغالى ضا تطغیت ثِ قٌبذت هٌبفغ ٍالؼی اظ عطیك ثىبضگیطی هفَْم زضؾت ثطای یه 

ّوىبضی ذَة هی وٌس.ثرف اٍل تحلیل ربهؼی اظ ػَاهل ضیؿه فطاّن هی آٍضز وِ هَرت ثحطاى زض ظًزیطُ تبهیي ّوىبضی 

چگًَِ هی تَاًس ثطای اضظیبثی ػَاهل ضیؿه ٍ پیكٌْبزات ثؼٌَاى چْبضچَثی ثطای  AHPف زٍم ًكبى هی زّس وِ هی قَز. ثر

تؿْیل ٍ حوبیت هفَْم زضؾت ّوىبضی ثطای قطوت ّبی تزبضی زض ظًزیطُ تبهیي اؾتفبزُ هی قًَس. ثرف آذط تأحیط اؾتفبزُ 

ن تط ایٌىِ ایي فطایٌس هی تَاًس ثب اؾتفبزُ اظ وبضوٌبى الیمی وِ هی اظ ضٍیىطز وبضثطز زض ظًزیطُ تبهیي ضا تَضیح هی زّس. هْ

تَاًس ّط ظهبى پیكٌْبز ّب ضا زض ؾطاؾط ػَاهل ضیؿه اضظیبثی وٌٌس ٍ ّوچٌیي اًؿساز غیطهٌتظطُ ای وِ یه ّوىبضی ؾَزهٌس 

ًَس ٍ ػَاهل ضیؿه ثبیس زٍثبضُ ؾٌزیسُ هیبى ؾبظهبى ّب ضا اظ ثیي هی ثطز. پیكٌْبزات ثبیس ثط یه ثیؽ هتساٍم زٍثبضُ اضظیبثی ق

قًَس تب ثطای تغییطات ثبلمَُ ای وِ زض ظًزیطُ ػطضِ ّوىبضی پیف هی آیٌس حؿبة وٌٌس. ضّجطاى ظًزیطُ تبهیي ًجبیس ثط اؾبؼ 

ایي ضٍیىطزّبی هَفك تىیِ وٌٌس، اهب ثغَض پیَؾتِ ًؿجت ثِ قٌبؾبیی پیكٌْبزات ثْتط وِ هوىي اؾت حَظُ ظًزیطُ تبهیي 

 .ّوىبضی ضا ثْجَز ثركس، آگبُ ثبقٌس
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