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سیستم خبره ی فازی برای تعیین هزینه های اقتضایی1 )پیش آیندی( پروژه های 
 C-نفت و گاز توسط رگرسیون خطی و منطق فازی )مطالعه ی موردی: ناحیه ی

از پروژه ی توسعه ی فازهای-17و18 میدان گازی پارس جنوبی(
میثم جعفری اسکندری*، جواد بهرامی  دانشگاه پیام نور مرکز تهران  

و  ریسـک ها  تغییـرات،  از  سرشـار  و  شـدن  پیچیده تـر  حـال  در  روزبـه روز  گاز  و  نفـت  صنعـت 
بـه  توجـه  بنابرایـن  هسـتند.  پروژه هـا  در  ریسـک  وجـود  از  ناشـی  کـه  اسـت  عدم قطعیت هایـی 
هزینه هـای ناشـی از ایـن ریسـک ها و محاسـبه ی آنهـا ضرورتـی غیرقابل اجتنـاب اسـت. بنابرایـن باید 
هزینه هـای ناشـی از ایـن ریسـک ها کـه آنـرا هزینـه ی اقتضایـی یـا پیش آینـدی می گوینـد محاسـبه و 
بـه هزینـه ی پایـه اضافـه شـود تـا قیمت پیشـنهادی بـرای مناقصه به دسـت آیـد. در ایـن مقالـه به منظور 
تعییـن هزینـه ی اقتضایـی پروژه هـای نفـت و گاز، توسـط رگرسـیون خطـی و منطـق فـازی، سیسـتم 
خبـره ی فـازی طراحـی می شـود کـه نسـبت به سـایر روش هـا هـم از اطمینـان الزم برخوردار اسـت و 
هـم انعطـاف کافـی دارد. اطمینـان ایـن سیسـتم ناشـی از تحلیـل رگرسـیونی و انعطـاف آن مبتنـی بـر 
منطـق فـازی اسـت. در ایـن مطالعـه ابتـدا بـا اسـتفاده از ادبیـات موضـوع و مصاحبـه، عوامل ریسـک 
یـا متغیرهـای مؤثـر بـر هزینـه ی اقتضایـی پروژه هـای نفت و گاز شناسـایی می شـود، سـپس بر اسـاس 
تحلیـل رگرسـیون رابطـه ی آنهـا به عنـوان متغیـر مسـتقل مؤثـر بـر متغیـر وابسـته کـه همـان هزینـه ی 
اقتضایی اسـت بررسـی و تحلیل شـده و رابطه ی بین آنها به دسـت می آید. سـپس با اسـتفاده از منطق 
فـازی، بزرگـی یـا سـهم هر یـک از عوامل ریسـک )کـه بر اسـاس دو عامـل احتمال وجود و شـدت 
تأثیـر هـر یـک از ریسـک ها مشـخص می شـود( تعییـن و در رابطـه ی رگرسـیونی وارد می گـردد و 

هزینـه ی اقتضایـی پـروژه به دسـت می آیـد.
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صنعـت نفـت و گاز کـه در توسـعه ی اقتصـادی کشـورهای نفت خیـز 
جایـگاه قابل توجهـی دارد روزبـه روز در حـال پیچیده تـر شـدن اسـت. 
و  نفـت  صنعـت  در  پرریسـک  کاری  و  کسـب  ایجـاد  سـبب  رقابـت 
ایـن  ایـن صنعـت،  پویایـی  و  بـودن  رقابتـی  به دلیـل  گاز می شـود کـه 
کسـب و کار همیشـه بـا ابهـام و عدم قطعیـت همـراه اسـت. ابهامـات و 
عدم قطعیت هـا در تمامـی مراحـل رونـد پـروژه )از مرحلـه ی تعریـف تا 
اتمـام آن(، پـروژه را بـا ریسـک های زیـادی درگیـر می کنـد و ممکـن 
اسـت رونـد اجـرای پـروژه را در هر یـک از ایـن مراحل متوقـف کرده 
یـا سـبب تأخیـر و زیـان در اجـرای آن شـود. ابهامـات و عدم قطعیت هـا 
غیرقابل اجتنـاب اسـت و در تمام نقـاط جهان صنعت نفت و گاز به عنوان 
صنعتـی سرشـار از عدم قطعیـت و تصمیم گیری هـای غیرقابل بازگشـت 
شـناخته می شـود و بنابرایـن باید بـرای مواجهه با این ریسـک ها رویکرد 
مناسـبی اتخـاذ گـردد. یکـی از ایـن رویکردها تعییـن هزینـه ی اقتضایی 
بـر اسـاس وجـود همین ریسـک ها در طول اجـرای پروژه اسـت که آ نها 
را بـه هزینـه تبدیـل کـرده و بـه هزینـه ی پایه ی پـروژه اضافـه می کنند تا 
در صـورت وقـوع ایـن ریسـک ها روند اجـرای پـروژه متوقف نشـود یا 
از زیـان و سـرریز هزینـه جلوگیـری گـردد. بسـیاری از سـرریز هزینه هـا 
در طـول اجـرای پروژه هـا بـه وقایـع پیش بینی شـده یا پیش بینی نشـده ی 

بـا عدم قطعیـت مربـوط می شـود ]1[.

معمـوالً پیمانـکاران به صـورت سـنتی هزینه هـای اقتضایـی پروژه هـا را 
بـه روش تجربـی به صورت 10 درصد از هزینـه ی پایه ی پروژه و به عنوان 
هزینـه ی ناشـی از ریسـک درنظـر می گیرنـد ]2[ کـه ایـن روش، ذهنـی 
و مبتنـی بـر سـوابق و تجـارب پیمانـکار اسـت و به همیـن دلیـل ممکـن 
اسـت خطـای زیادی داشـته باشـد؛ چراکـه هنگام بـرآورد ممکن اسـت 
عوامـل زیـادی بـر ذهنیـت پیمانـکار اثر بگـذارد. ایـن روش خودسـرانه 
برنامه ریـزی  از دالیلـی اسـت کـه برخـالف فرآینـد  و غیرقابل توجیـه 
شـده، بسـیاری از پروژه هـا را در رونـد اجـرا با شکسـت مواجـه می کند. 
پیمانـکاران، مالـکان و شـرکای مالـی پروژه ها در بخش هـای خصوصی 
به منظـور ارائـه ی بودجـه ی کافـی بـرای کل پـروژه  و دولتـی معمـوالً 
نیازمنـد بـرآوردی دقیـق از هزینـه ی پروژه هـای خـود هسـتند. هزینـه ی 
کـه  اول  بخـش  می شـود؛  تشـکیل  بخـش  دو  از  معمـوالً  پروژه هـا 
قطعـی و حتمـی اسـت و ریسـک نـدارد مربـوط بـه هزینه هـای مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم پـروژه بـوده و در مرحلـه ی بـرآورد هزینـه بـا روش هـای 
مختلفـی قابل بـرآورد و تخمیـن اسـت. امـا بخـش دوم هزینه هایی اسـت 
و  ابهامـات  عدم قطعیت هـا،  بـا  مواجهـه  بـرای  بودجـه ای  به عنـوان  کـه 
ریسـک ها در طـول فرآینـد طراحـی و اجرای پـروژه اختصـاص می یابد 

کـه به عنـوان هزینـه ی اقتضایـی شـناخته می شـود.
روش هـای مختلفی بـرای برآورد هزینه های اقتضایـی در پروژه ها وجود 
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شـبکه  خطـی3،  رگرسـیون  مونت کارلـو2،  شبیه سـازی  جملـه  از  دارد؛ 
مجموعه هـای  و  فـازی6  منطـق  مصنوعـی5،  عصبـی  شـبکه های  بـاور4، 
فـازی7 کـه هـر یـک از آنهـا مزایـا و معایبـی دارنـد و در ادامـه بـه آنهـا 
اشـاره خواهـد شـد. در ایـن پژوهش سـعی شـده بـا ترکیب منطـق فازی 
و رگرسـیون خطـی در آنالیـز ریسـک، سیسـتم خبـره ای طراحـی شـود 
کـه قـادر بـه انطبـاق ذهنـی خبـرگان در روش تحلیل ریسـک و برآورد 
هزینـه ی اقتضایـی بـا قابلیـت اطمینـان زیـاد باشـد. سیسـتم خبـره کـه بـر 
IF- اسـاس مفهـوم منطـق فـازی توسـعه می یابـد بـا اسـتفاده از قوانیـن
THEN نمایش داده می شـود و اسـتفاده از آن در هنگام نقص داده های 
هزینـه ی  محاسـبه ی  اسـت.  مفیـد  تصمیم گیـری  فرآینـد  در  آمـاری 
اقتضایـی بـرای جلوگیـری از سـرریز هزینـه در فرآینـد اجـرای پـروژه 

)کـه ناشـی از ریسـک پـروژه اسـت( بـه کار مـی رود.

1- مرور ادبیات
خاصیــت  نوعــی  اطمینــان  عــدم  اقتضایــی  نظریه هــای  مبحــث  در 
محیطــی تصــور می شــود کــه از دو نیــروی قدرتمنــد نشــأت می گیــرد: 
پیچیدگــی؛ کــه بــه تعــداد و تنــوع عناصــر در یــک محیــط اشــاره دارد 
ــدم  ــاره دارد. ع ــر اش ــن عناص ــر ای ــرعت تغیی ــه س ــه ب ــر؛ ک ــرخ تغیی و ن
اطمینــان محیطــی به عنــوان نوعــی تعامــل بیــن مقــدار پیچیدگــی و نــرخ 

ــود. ــف می ش ــط تعری ــف در محی تعری
اقتضایــی مهم تریــن عنصــر ارزیابــی شــده در هزینــه و تحلیــل پیشــنهاد 
قیمــت و بخــش جدایی ناپذیــر بــرآورد کل هزینــه ی پــروژه اســت ]3[. 
ــر  ــن مقادی ــوان تخمی ــی را به عن ــروژه ی اقتضای ــت، پ ــه ی مدیری مؤسس
ــرای کاهــش ریســک در جهــت عــدم  ــاز ب ــورد نی ــان م ــا زم بودجــه ی
انحــراف از اهــداف پــروژه بــه ســطحی قابل قبــول بــرای ســازمان 

تعریــف می کنــد]4[.
هزینــه ی اقتضایــی مقــدار بودجــه ای اســت کــه بایــد بــرای انجــام 
ــرای  ــه ی پیشــنهاد قیمــت ب کارهایــی کــه شناســایی آنهــا در زمــان ارائ
مناقصــه، غیرممکــن یــا دشــوار اســت بــه بــرآورد هزینــه ی پایــه اضافــه 
شــود ]5[. اقتضایــی بــرآورد هزینه هــای مرتبــط بــا ریســک و ابهامــات 
اســت کــه بــه هزینــه ی پایــه اضافــه می شــود تــا تخمیــن هزینــه ی پــروژه 
ــی را  ــه ی اقتضای ــی، هزین ــرفت مهندس ــن پیش ــد ]6[. انجم ــل کن را کام
ــه  ــد ک ــه می دان ــه ی پای ــرآورد هزین ــه ب ــده ب ــه ش ــدار اضاف ــوان مق به عن
ــا  ــت ی ــه وضعی ــود ک ــبه می ش ــی محاس ــا وقایع ــرایط ی ــالم، ش ــرای اق ب
اثــرات وقــوع آنهــا نامشــخص اســت و تجربــه نشــان می دهــد بــه 
ــروژه  ــه ی پ ــه هزین ــد و در نتیج ــت رخ می ده ــاد آن وضعی ــال زی احتم
از  اســتفاده  بــا  معمــول  به طــور  هزینه هــا  ایــن  می یابــد.  افزایــش 
ــر اســاس تجــارب گذشــته محاســبه  ــا قضــاوت ب ــاری ی روش هــای آم
ــامل  ــر را ش ــوارد زی ــی م ــه ی اقتضای ــن هزین ــر ای ــالوه ب ــوند. ع می ش

:]7[ نمی شــود 
ــی  ــه ی اقتضای ــبه ی هزین ــرای محاس ــار روش ب ــس8 در 2004 چه بروک

ــی نمــود ]8[: معرف

  درصــد از پیــش تعییــن شــده: توســط مالــک و تیــم مدیریــت پــروژه 
ــه ی  ــوان هزین ــه به عن ــه ی پای ــق اختصــاص 10-5 درصــد هزین و از طری
اقتضایــی تعییــن شــده و بــه هزینــه ی پایــه اضافــه می گــردد. ایــن روش 
بســیار ســاده اســت و مشــخصات و ویژگی هــای هــر پــروژه را درنظــر 

نمی گیــرد.
ــه  ــده ک ــوزش دی ــان آم ــاوت کارشناس ــی: از قض ــاوت کارشناس  قض
ــت  ــروژه اس ــت پ ــم مدیری ــای تی ــر و اعض ــای ماه ــامل برآوردگره ش
ــن روش  ــت ای ــود. مزی ــتفاده می ش ــی اس ــه ی اقتضای ــن هزین ــرای تعیی ب

ــت. ــرگان اس ــارت خب ــورت مه ــرآورد در ص ــج ب ــودن نتای ــب ب مناس
 تجزیـه و تحلیـل ریسـک: عوامـل ریسـک به شـکل سـاخت یافته بـا 
روش هـای کّمـی بـه مقادیـر هزینـه ی اقتضایـی تبدیـل می شـود و بیشـتر 
شبیه سـازی مونت کارلـو بـرای ایـن موضـوع اسـتفاده می گـردد. در این 
روش بـرای هـر مـورد یـک توزیـع احتمـال درنظـر گرفتـه می شـود و 
هـر  بـرای  ممکـن  یـک خروجـی  انتخـاب  بـرای  تصادفـی  به صـورت 
توزیـع، شبیه سـازی انجـام شـده و خروجـی هـر یـک از اقـالم جهـت 
خروجـی هزینـه ی کل مـورد انتظار پـروژه جمع آوری می گـردد. مزیت 
ایـن روش اطمینـان زیـاد و ایـراد آن دشـواری اختصاص توزیـع احتمال 

بـرای هـر یـک از اقالم ریسـک اسـت.
 تحلیـل رگرسـیون: روشـی آمـاری اسـت کـه متغیرهـای توضیحـی؛ 
یعنـی عوامـل ریسـک را با هزینـه ی اقتضایـی مرتبط می کنـد. متغیرهای 
توضیحـی در مـدل رگرسـیون بـر اسـاس پروژه هـای قبلـی کّمی سـازی 
می شـوند. مزیـت ایـن روش آنسـت کـه بـا اطمینـان بیشـتری خروجـی 
را به عنـوان هزینـه ی اقتضایـی به دسـت مـی آورد و ایـرادش آنسـت کـه 

گاهـی بـرآورد بـر اسـاس داده هـای ناقـص انجـام می گیـرد.
اقتضایـی  هزینـه ی  محاسـبه ی  بـرای  روش  دو   2009 در  نیـز  اسـنک9 

:]9[ کـرد  معرفـی 
ــواهد  ــاس ش ــر اس ــه ب ــه ی پای ــدی از هزین ــی: درص ــای قطع   روش ه
ــه  ــه ی پای ــه هزین ــی ب ــه ی اقتضای ــوان هزین ــان به عن ــارب کارشناس و تج

اضافــه می شــود.
  روش هــای احتماالتــی: ایــن روش هــا مبتنــی بــر روش هــای آمــاری و 
احتماالتــی عوامــل ریســک هســتند؛ روش PERT، روش مقــدار مــورد 
انتظــار، روش لحظــه ای، رگرســیون خطــی و غیرخطــی، امتیــاز عامــل، 
ــا  ــوع روش ه ــن ن ــی در ای ــبکه های عصب ــو و ش ــازی مونت کارل شبیه س

دسته بندی می شــوند.
ــته  ــه دو دس ــوند را ب ــه می ش ــرریز هزین ــث س ــه باع ــک ک ــل ریس عوام
ــی  ــک های داخل ــد. ریس ــیم می کنن ــی تقس ــی و خارج ــده ی داخل عم
ــری،  ــات کارگ ــع، اختالف ــه مناب ــی ب ــدم دسترس ــی، ع ــد از ایمن عبارتن
ــت و  ــوء مدیری ــت کار و س ــزات، کیفی ــی تجهی ــوب، خراب ــواد معی م
مختلــف،  ســایت های  شــرایط  از  عبارتنــد  خارجــی  ریســک های 
تغییــر سیاســت های دولــت، تغییــر شــرایط آب و هوایــی، تأثیــرات 
اجتماعــی، تغییــر شــرایط اقتصــادی، تأخیــر در پرداخت هــا و تأخیــرات 

بخش هــای ثالــث ]10[.
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ــه  ــا را ب ــی پروژه ه ــه ی اقتضای ــر هزین ــر ب ــل مؤث پُــالت10 تعــداد 59 عام
شــش گــروه طبقه بنــدی کــرده کــه شــامل عوامــل مربــوط بــه مرحلــه ی 
مناقصــه، عوامــل مربــوط بــه ســاخت و اجــرا، عوامــل مربــوط بــه امــور 
مالــی، عوامــل مربــوط بــه شــرایط کشــور، عوامــل مربــوط بــه شــرایط 

شــرکت و عوامــل مربــوط بــه قــرارداد اســت ]11[.
بکارینــی11 بــا تحقیــق و بررســی در مــورد همبســتگی روابــط بیــن 
ــوع  ــروژه، تن ــکان پ ــان و م ــدت زم ــداز ه، م ــد ان ــروژه مانن ــای پ متغیره
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه هیــچ  ــه ی پرداخــت ب پیشــنهاد و ســرریز هزین
رابطــه ی معنــی داری بیــن متغیرهــای پــروژه و هزینه هــای اقتضایــی 

ــدارد ]12[. ــود ن وج
بیـن هزینـه ی اقتضایی و پنـج متغیر مورد توجه در تحقیقات بلّـو12 )برآورد 
مشـاور، مـدت برنامه ریزی شـده، کل تغییرات تصویب شـده، مسـاحت و 
کمتریـن پیشـنهاد( همبسـتگی مثبـت و قوی وجـود دارد. اما هیـچ رابطه ی 

معنـی داری بیـن هزینه ی اقتضایی و نوسـانات وجود نـدارد ]13[.
ال-ســلمان13 نیــز بــرای انجــام یــک نظرســنجی جهــت مطالعــه ی 
ــک  ــل ریس ــکاران 25 عام ــرد پیمان ــش و عملک ــک و بین ــی ریس ارزیاب
ــکاران در  ــج نظرســنجی نشــان داد کــه بینــش پیمان انتخــاب کــرد. نتای
تخصیــص  بــا  بررســی  مــورد  پروژه هــای  ریســک های  تخصیــص 
ریســک های واقعــی متفــاوت اســت. همچنیــن نتایــج ثابــت کــرد کــه 
ــد کــه  ــرار می دهن ــورد توجــه ق ــکاران شــش دســته ریســک را م پیمان
عبارتنــد از در دســترس بــودن کار، مــواد و تجهیــزات، بهــره وری کار، 
مــواد و تجهیــزات، اختالفــات کارگــری، حــوادث و ایمنــی، هماهنگــی 

ــروژه ]14[. ــه ی پ ــودن برنام ــق ب ــی و دقی ــکاران فرع ــا پیمان ب
ــت  ــت و ماهی ــدن عدم قطعی ــرای گنجان ــازی ب ــره ی ف ــتم های خب سیس
سیســتم های  در  انســان  تصمیم گیــری  روش  در  تجریــد  طبیعــی 
هوشــمند روش کارکــرد دقیق تــری پیشــنهاد می کننــد. زیــرا ایــن 
ــرزی کیفــی را  ــت و شــرایط م ــب عدم قطعی ــد تقری روش ســعی می کن
از طریــق مجموعه هــای فــازی بــا توابــع عضویــت مربوطــه نشــان دهــد. 
سیســتم خبــره برنامــه ای اســت کــه ماننــد یــک متخصــص )خبــره( در 
ــده ی  ــش عم ــه بخ ــامل س ــد و ش ــل می کن ــه عم ــائل دامن ــی مس برخ
پایــگاه دانــش و موتــور اســتنتاج اســت. ایــن عمــل بــا اســتفاده از منطــق 
ــت  ــوردار اس ــی برخ ــرز ریاض ــم و مح ــتوانه ی محک ــه از پش ــازی ک ف
ــره ی  ــتم های خب ــه سیس ــده ک ــت ش ــوع ثاب ــن موض ــود. ای ــام می ش انج
ــازی  ــی قابل پیاده س ــوده و به راحت ــادی ب ــتم های قابل اعتم ــازی، سیس ف
ــای  ــن برنامه ه ــی از پرکاربردتری ــازی یک ــره ی ف ــتم خب ــتند. سیس هس
ــازی اســت ]15[. ــازی و مجموعه هــای ف ــردی از مفهــوم منطــق ف کارب

2- روش پژوهش
در این پژوهش روش تحقیق شـامل شناسـایی و تحلیل ریسـک، ساخت 
پژوهـش،  ماهیـت  به دلیـل  اسـت.  سیسـتم  طراحـی  و  مفهومـی  مدلـی 
بررسـی کامـل ادبیات و بررسـی نظـر مدیران در مـورد تخصیص مقادیر 
اقتضایـی بـا انجـام مصاحبه و پرسـش نامه انجام شـده اسـت. در مرحله ی 

نخسـت به منظـور بررسـی مفاهیم اساسـی هزینه ی اقتضایـی و روش های 
مختلـف بـرآورد هزینـه ی اقتضایی و ریسـک عوامل مختلـف که باعث 
سـرریز هزینـه می شـوند مـرور ادبیـات انجـام شـده اسـت. در مرحلـه ی 
دوم بـرای شناسـایی و کّمی سـازی عوامـل ریسـک، تنظیـم پرسـش نامه 
بـر اسـاس مـرور ادبیـات و مصاحبـه ی نیمه سـاخت یافته انجـام گردیـد. 
تحلیـل  اسـاس  بـر  نسـبی عوامـل ریسـک  اهمیـت  در مرحلـه ی سـوم 
هزینـه ی  تعییـن  بـرای  مفهومـی  مدلـی  و  گرفـت  رگرسـیون صـورت 
اقتضایـی ایجـاد شـد. مرحلـه ی بعـدی پژوهـش یعنـی طراحـی سیسـتم 
تبییـن قواعـد سیسـتم  عبـارت اسـت از طراحـي مجموعه هـاي فـازی، 
خبـره ی فـازي، فازي سـازي ورودي هـا، اسـتنتاج فـازي، فازي زدایـي و 
سـپس خروجی هـای حاصـل از سیسـتم در رابطـه ی رگرسـیون وارد و 
هزینـه ی اقتضایـی پـروژه بـرآورد می شـود. در شـکل-1 روش تحقیـق 

نشـان داده شـده است.

2-1- تعیین عوامل ریسک برای استفاده در مدل
مرحلـه ی تعییـن عوامـل ریسـک بـه کار رفتـه در مـدل بـا اسـتفاده از 
مـرور ادبیـات انجـام شـد. پـس از شناسـایی عوامـل ریسـک، طبقه بندی 
و غربال گـری عوامـل ریسـک و توسـعه ی روابـط ایـن عوامـل انجـام 
از ترکیـب عوامـل ریسـک  می شـود. در مرحلـه ی غربال گـری، پـس 
مشـابه، متغیرهایـی بـرای مـدل انتخـاب شـده کـه بـر هزینـه ی اقتضایـی 
اثـر گـذارده و بتوانـد رونـد و مقادیـر تغییـرات آن را تبییـن و رابطـه و 
همبسـتگي بیـن آنهـا را  معني دار کنـد. در این پژوهش بـا مطالعه ی منابع 
گذشـته در زمینـه ي عوامـل مؤثر بـر هزینـه ی اقتضایی و تحلیـل متغیرها 
بـا رگرسـیون معمولـي، متغیرهاي نهایـي که همان عوامل نهایی ریسـک 
هسـتند به دسـت آمده انـد. مـدل نهایي بـا اسـتفاده از رگرسـیون اولیه که 

از مجموعـه اي از متغیرهـاي اولیـه به دسـت آمـده تشـکیل می شـود.

2-2- توسعه ی مدل هزینه ی اقتضایی
مـدل مفهومـی، پایـه ای بـرای اجـرای سیسـتم خبـره ی فـازی اسـت. این 
مـدل بـرای نشـان دادن رابطـه ی بیـن متغیـر وابسـته و متغیرهـای مسـتقل 

نمودار کلی روش تحقیق1
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در سیسـتم هزینـه ی اقتضایی اسـتفاده می شـود که در ایـن زمینه هزینه ی 
اقتضایـی به عنـوان متغیـر وابسـته و عوامـل ریسـک به عنـوان متغیرهـای 
مسـتقل تعریـف می شـوند. طبق اظهـار ال-بهـار14 ]16[ می تـوان هزینه ی 

اقتضایـی را به شـکل معادلـه ی-1 بیـان کرد.

 )1(

CC: هزینه ی اقتضایی
15: گروه های اصلی ریسک

MR
n : تعداد گروه های اصلی ریسک

احتمـال  از  تابعـی  به صـورت  ریسـک16  هـر  بزرگـی  مقـدار  همچنیـن 
رخداد ریسـک17 و شـدت ریسـک18 محاسـبه می شـود و بر این اسـاس 
نیـز می تـوان مقـدار بزرگـی هـر ریسـک را به صـورت میانگیـن بزرگی 

زیـر عوامـل هـر گـروه اصلـی به دسـت آورد.

)2(

   )3(
 

RS و RL 2-3- تعریف متغیرهای 
رتبه بنـدی ریسـک های شناسـایی شـده و همچنیـن محاسـبه ی مقادیـر 
RM  نیازمنـد محاسـبه و تحلیـل مقادیـر RM  و RS اسـت کـه بـرای 
رتبه بنـدی ریسـک می تـوان از شـاخص شـدت ریسـک اسـتفاده کـرد 

کـه توسـط معادلـه ی-4 محاسـبه می شـود ]17[:

  )4(
  

i:  نقطـه ی داده شـده بـرای هر عامل ریسـک توسـط پاسـخ دهنده که از 
1 تا 10 اسـت

wi: وزن هر نقطه ی داده شده
fi: فراوانی نقطه ی داده شده توسط تمامی پاسخ دهندگان

N: تعداد کل پاسخ دهندگان

a: بیشترین وزن که در این مطالعه 10 است
مقـدار شـاخص شـدت ریسـک از صفـر تا 10 اسـت. هر مخاطـب خبره 
بـا توجـه بـه تأثیـر هـر عامـل ریسـک روی مقـدار هزینـه ی اقتضایـی بـه 
آن عامـل رتبـه ای بیـن 1 تـا 10 می دهـد. ریسـک ها بـا توجه به شـاخص 

شـدت ریسـک به هفت دسـته تقسـیم می شـوند.
از  ریسـک  طبقه بنـدی  بـرای  می تـوان  چـن19  نظـر  طبـق  همچنیـن 

.]17[ کـرد  اسـتفاده  معادلـه ی-5 

  )5(
MR: گروه اصلی ریسک

RM: بزرگی هر یک از عوامل ریسک در هر گروه

همچنیـن می تـوان جهـت بـرآورد هزینـه ی اقتضایـی از مـدل ارائه شـده 
توسـط رومـان20 در سـال 2010 اسـتفاده کـرد ]18[. در مـدل ارائه شـده 
توسـط محاسـبه ی  مـدل،  در  مهـم  ابتـدا ریسـک های  تحقیـق  ایـن  در 
شـاخص شـدت ریسـک تعییـن شـده، سـپس در مـدل بـاال بزرگـی هـر 
یـک از عوامـل ریسـک محاسـبه گردیـده و در نهایـت مقـدار هزینـه ی 

اقتضایـی بـرآورد می شـود.

3- طراحی سیستم خبره ی فازی
طراحـی و توسـعه ی سیسـتم خبـره ی فـازی می توانـد بـر اسـاس چندین 
بخـش ماننـد مشـخصات و ویژگی هـای مدل هـای ورودی و خروجـی، 
سـاخت سـناریو برای طراحی سیسـتم، ترکیب یا انتخاب بهترین سـناریو 
و آزمایـش و تنظیـم مـدل توصیف شـود. مـدل ورودی و خروجی برای 
مشـخص کـردن ویژگی هـای سیسـتم خبـره ی فـازی اسـتفاده می شـود؛ 

ماننـد تابـع عضویـت، قوانین فـازی، مکانیـزم اسـتتنتاج و فازی زدایی.

3-1- ساخت تابع عضویت
تابــع عضویــت نشــان دهنده ی درجــه ی عضویــت مجموعــه ی فــازی از 
ــورد ســه  ــن م ــازی اســت. در ای ــره ی ف ــی در سیســتم خب واژه هــای بیان
ــد  ــه عبارتن ــود دارد ک ــک وج ــای ریس ــرای متغیره ــت ب ــع عضوی تاب
ــک  ــی ریس ــک )RS( و بزرگ ــدت ریس ــک )RL(، ش ــال ریس از احتم
)RM(، توابــع عضویــت بــر اســاس اطالعــات حاصــل از مــرور ادبیــات 

RSi≤11<RSi≤/52/5<RSi≤44≤<RSi≤66<RSi≤7.57/5<RSi≤99<RSi≤10

خیلی زیادزیادمتوسط به باالمتوسطمتوسط به پایینکمخیلی کم

طبقه بندی شاخص شدت ریسک در مقیاس صفر تا 110



25 

ــت توســعه داده شــد و  ــع عضوی ــوع شــکل تاب توســعه یافــت، ســپس ن
مقادیــر گزینه هــای مجموعــه ی فــازی بــر اســاس مصاحبــه و نظرســنجی 
توابــع  به ترتیــب  و3  و4  شــکل های-5  آمــد.  به دســت  خبــرگان 
عضویــت بــرای متغیرهــای احتمــال ریســک، شــدت ریســک و بزرگــی 

ــد. ــان می دهن ــک را نش ریس

3-2- توسعه ی پایگاه قوانین فازی
اسـاس قانـون فـازی کـه معموالً بـا اسـتفاده از IF-THEN ارائه می شـود 
نشـان دهنده ی روابـط بیـن سـه متغیر ریسـک یعنی RL ،RS ،RM اسـت. 
RL و RS به عنـوان بخـش مقـدم یـا IF و RM به عنـوان بخـش متأخـر 
یـا THEN مشـخص می شـود. تعـداد قوانیـن فـازی در ایـن پژوهـش بـا 
مشـخص کـردن تعـداد گزینه هـا بـرای ترکیـب مقادیـرRL و RS  تعداد 
49 قانـون بـرای سـاخت سیسـتم خبره به دسـت آمـد و برای ایـن تحقیق 
اسـت  قـرار گرفتـه شـده  متلـب  محیـط  در  داده شـده  توسـعه  قوانیـن 

)شکل-6(.

3-3- مکانیزم استنتاج فازی
ــازی،  ــن ف ــی قوانی ــازی، ارزیاب ــامل فازی س ــازی ش ــتنتاج ف ــزم اس مکانی
ــه ی  ــار هزین ــه رفت ــه ب ــا توج ــی ب ــد فازی زدای ــع و فرآین ــیر، تجمی تفس
اقتضایــی پــروژه اســت کــه بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی بــرای مشــخص 
ــازی اســتفاده شــده اســت.  ــازی از منطــق ف ــزم اســتنتاج ف کــردن مکانی
ــه یــک  مکانیــزم اســتنتاج فــازی یــک نگاشــت از ورودی داده شــده ب
ــن  ــت. در ای ــازی اس ــای ف ــوری مجموعه ه ــتفاده از تئ ــا اس ــی ب خروج
ــره ی  ــتم خب ــعه ی سیس ــه در توس ــه ک ــه کار رفت ــی ب ــدل روش ممدان م
ــازی از آن به گســتردگی اســتفاده می شــود. پــس از آن مفهوم ســازی  ف
 RM ــر ــازی از متغی ــت ف ــع عضوی ــه تاب ــطح α ب ــت س ــاس نگاش ــر اس ب
ــزار سیســتم اســتنتاج فــازی  انجــام می شــود کــه می تــوان از جعبــه ی اب
ــع  ــن سیســتم مفهوم ســازی و تجمی ــرد کــه در ای متلــبFIS( 21( بهــره ب

ــب min و max  اســت. ــه ترتی ب

مدل ارائه شده برای برآورد هزینه ی اقتضایی ]18[2

3RL تابع عضویت فازی برای متغیر

4RS تابع عضویت فازی برای متغیر

5RM تابع عضویت فازی برای متغیر

پایگاه قوانین فازی6
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4- آزمایش مدل و مطالعه ی موردی
آزمایــش کــردن مــدل بــا وارد کــردن مقادیــر RL و RS بــرای همــه ی 
عوامــل ریســک قابل توجــه در یــک پــروژه بــه سیســتم خبــره ی فــازی 
انجــام می گــردد، بــرای هــر عامــل ریســک مقادیــرRM توســط سیســتم 
 RM ــا جمع بنــدی همــه ی مقادیــر خبــره ی فــازی محاســبه می شــود و ب
ــد.  ــت می آی ــی به دس ــه ی اقتضای ــک، هزین ــل ریس ــه ی عوام ــرای هم ب
ســپس مقادیــر اقتضایــی حاصــل از سیســتم بــا مقادیــر اقتضایــی واقعــی 
بــرای پروژه هــای انجــام شــده مقایســه گردیــده و خطــای مــدل 
 C-ــه ی ــش، ناحی ــن پژوه ــوردی در ای ــه ی م ــود. مطالع ــبه می ش محاس
پــارس جنوبــی اســت. شــرکت   میــدان گازی  از فازهــای-17و18 
نفــت  و گاز پــارس  به عنــوان  یکــي  از شــرکت هاي  زیرمجموعــه  ی 
شــرکت  ملـّـی  نفــت  ایــران  در اول دي مــاه  1377 تأســیس  گردیــد. ایــن  
شــرکت  مســئولیت  توســعه  ی تمامــی فازهــاي  میــدان  گازي  پــارس  
ــارس  شــمالي ، گلشــن  و فردوســی   ــن گازي  پ ــي، توســعه ی  میادی جنوب
و همچنیــن توســعه ی الیــه ی نفتــي پــارس جنوبــي را در آبهــاي خلیــج 
فــارس بــر عهــده دارد. میــدان گازی پــارس جنوبــی بــا وســعت 9700 
ــدان گازی جهــان اســت کــه روی خــط  ــن می ــع بزرگ تری کیلومترمرب
ــه ی  ــارس و به فاصل ــج ف ــران و قطــر در آبهــای خلی ــرزی مشــترک ای م
100 کیلومتــری ســواحل جنوبــی کشــورمان قــرار دارد. ســهم ایــران از 
ایــن میــدان گازی 3700 کیلومترمربــع اســت کــه ایــن حــدود 8 درصــد 
ــامل  ــور را ش ــر گازی کل کش ــی از ذخای ــان و نیم ــر کل جه از ذخای
می شــود. طــرح توســعه ی فازهــای-17و18 پــارس جنوبــی توســط 
ــران  ــع ای ــازمان گســترش و نوســازی صنای کنسرســیومی متشــکل از س
ــرکت  ــیوم، ش ــر کنسرس ــوان رهب ــهم به عن ــد س ــا 48 درص ــدرو( ب )ای
ــهم و  ــد س ــا 31 درص ــت )OIEC( ب ــع نف ــاختمان صنای ــی و س مهندس
شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیســات دریایــی )IOEC( به عنــوان 
پیمانــکار بخــش دریــا بــا 21 درصــد ســهم در دســت اجراســت. 
محصــوالت ایــن فــاز پــس از بهره بــرداری شــامل تولیــد روزانــه 2880 
تــن پروپان-بوتــان )گاز مایــع(، 80 هزار بشــکه میعانــات گازی، 400 تن 
گوگــرد، 50  میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی، 70  میلیــون فوت مکعــب 

ــه شــرکت ملّــی صنایــع پتروشــیمی و تولیــد  ــرای تحویــل ب ــان ب گاز ات
ــود ]19[. ــع خواهــد ب ــن گاز مای ــون ت ســاالنه یــک  میلی

دلیـل انتخـاب ایـن پروژه دسترسـی بـه اطالعـات آن از طریـق ادبیات و 
دسترسـی بـه چند تن از کارشناسـان پـروژه بوده اسـت. جامعه ی آماری 
ایـن پژوهـش 30 نفـر از کارشناسـان و مدیـران میانی شـرکت مهندسـی 
و سـاختمان شـرکت نفـت و سـازمان گسـترش و نوسـازی ایـران اسـت. 
ابتـدا بـرای مطالعـه مـوردی از منابـع کتابخانـه ای، اینترنـت و مسـتندات 
موجود در شـرکت اسـتفاده شـده اسـت. پرسش نامه ای شـامل سه بخش 
تهیه شـده که بخش اول مشـخصات شـخص پاسـخ دهنده اسـت، بخش 
دوم شـامل مفاهیـم درک شـده و مـورد اسـتفاده از هزینـه ی اقتضایـی، 
مقـدار موافقـت شـخص از تخصیـص هزینـه ی اقتضایـی در پروژه هـای 
شـرکت، مقـدار اقتضایـی تخصیـص داده شـده بـه صـورت درصدی از 
هزینـه ی کل پـروژه اسـت و بخـش سـوم شـامل جدولـی اسـت حـاوی 
عوامـل ریسـک مؤثـر بـر مقـدار هزینـه ی اقتضایـی شناسـایی شـده از 
ادبیـات کـه خبـرگان بایـد شـدت تأثیـر ریسـک های شناسـایی شـده و 
مقـدار احتمـال وجـود ریسـک را به صـورت درصـدی تعییـن کننـد. در 
بخـش تحلیـل کیفـی، پرسـش نامه ی ایـن پژوهـش، پرسـش نامه ای بـاز 
اسـت و در قسـمت شناسـایی و ریسـک ها و یافتن مقادیر شـدت احتمال 
ریسـک، مصاحبـه از نـوع انعطاف پذیـر یا آزاد می باشـد. تحلیـل پایایی 
بیـن هـر بخـش از پرسـش نامه حاصـل شـده، میانگیـن سـایر بخش هـای 
تـا 0/939  پرسـش نامه مقـدار آلفـای کرونبـاخ در محـدوده ی 0/768 
توسـط نرم افـزار SPSS به دسـت آمـده و مقـدار ضریب آلفـای کرونباخ 

بـرای تمـام قسـمت های پرسـش نامه 0/925 محاسـبه شـده اسـت.
ــات، ریســک پروژه هــای نفــت  ــق خــود، در بررســی ادبی ــا در تحقی تق
وگاز را بــه دو گــروه عمــده ی ریســک های داخلــی و خارجــی تقســیم 
ــک های  ــت. ریس ــوده اس ــی نم ــروه بررس ــزده گ ــا در پان ــرده و آنه ک
داخلــی بــه 9 عامــل و ریســک های خارجــی بــه 6 عامــل تقســیم 
می شــوند ]20[ کــه پــس از بررســی مجــدد برخــی از ایــن عومــل ماننــد 
ــا تعاریــف  ــات کارگــری، به دلیــل مغایــرت ب ــای طبیعــی و اعتصاب بالی
ــد. ایــن  ــا هــم تلفیــق گردیدن اقتضایــی حــذف شــده و برخــی دیگــر ب

ریسک های پروژه های نفت و گاز 7
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ــن  ــت تعیی ــه جه ــک دارد ک ــی ریس ــل فرع ــک 84 عام ــطح ریس 9 س
ــرار  ــان ق ــار کارشناس ــل در اختی ــک از عوام ــر ی ــال ه ــدت و احتم ش
ــی  ــس از بازبین ــه را پ ــروژه ی مربوط ــک های پ ــکل-7 ریس ــت. ش گرف
ــروژه به همــراه  ــی پ ــن ریســک های اصل مجــدد نشــان می دهــد. همچنی

ــه شــده اســت. مصادیــق هــر یــک در جــدول-2 ارائ
در این پژوهش مقدار هزینه ی اقتضایی پروژه های نفت و گاز به عنوان 
متغیر وابسته و مقادیر بزرگی گروه های اصلی ریسک به عنوان متغیرهای 
مستقل درنظر گرفته می شوند و پس از دریافت نظر خبرگان در مورد 
مانند عوامل ریسک زای فرعی  احتمال ریسک  )تأثیر( ریسک،  شدت 
 MRA ،MRB ،MRC،  MRD ،MRE ،MRF مقادیر   ،RMi یعنی 
هزینه ی  به همراه  و  محاسبه شده  در جدول-3   MRI و   ،MRG ،MRH
اقتضایی واقعی در هر پروژه ي نفت و گاز وارد نرم افزار اقتصاد سنجی 
Eviews8 گردیده و مدل رگرسیون، برآورد و تحلیل می شود. در تحلیل 
رگرسیون، متغیرهای مختلفی برای تحلیل برازش مدل وجود دارد که 
روش  این  از   )OLS( معمولی  مربعات  کمترین  روش  سادگی  به دلیل 
استفاده شده است. در روش مذکور بهترین مدل برازش شده مدلی است 
که دارای کمینه ی مربع باقیمانده ها یا خطاها باشد. بهترین مدل انتخاب 
شده برای مدل رگرسیونی توسط نرم افزار Eviews پس از تحلیل آن در 

رابطه ی-6 ارائه شده است.
 

 cc◦= 1.2346+.38 MRa+.23 MRb+.32Rc+.49MRd+.70MRe             )6(
 +38 MRf +.43MRg+.51MRh+.43MRi                            

سـپس مقادیـر به دسـت آمـده از پرسـش نامه بـرای متغیرهـای احتمـال 
و شـدت ریسـک وارد سیسـتم خبـره ی فـازی در جعبـه ی ابـزار منطـق 
گـردد.  حاصـل  سیسـتم  از   MR مقادیـر  تـا  می شـود  متلـب  در  فـازی 
چگونگـی عملکـرد سیسـتم را بـا یـک مثـال نشـان می دهیـم. مثـاًل برای 
متغیـر RL )وقـوع وقایـع سیاسـی( مقـدار ورودی بـه سیسـتم 42 اسـت. 
رونـد فازی سـازی با رسـم یک خـط عمودی بـر مقـدار RL= 42 انجام 
شـده اسـت. خـط عمـود  بـر M و M-L )توابـع عضویت( متقاطع اسـت. 
سـپس خـط افقـی متناظـر بـا ایـن نقـاط بـرای به دسـت آوردن درجـه ی 
اعتمـاد فرآیندهـای فـازی رسـم شـده کـه اعـداد آن بـرای M برابر 0/2 
و بـرای M-L برابـر 0/8 اسـت. فازی سـازی بـرای متغیـر RS نیـز به همین 
روش انجام می شـود. ورودی داده شـده به سیسـتم برای شـدت ریسـک 
)RS( 6 اسـت. خـط عمـودی رسـم شـده از 6 کـه برابـر M می باشـد بـا 
درجـه ی اعتمـاد یـک برابـر اسـت. نتایج فازی سـازی بـرای متغیـر RL و 

RS به صـورت روابـط-8 و7 نوشـته می شـود.

 RL◦= {)M,0.2( , )M- L, 0.8(}                                                               )7(
RS◦ = {)M, 1(}                                                                              )8(

مفهوم ســازی: ایــن فرآینــد توســط ترکیــب مقــدار RL و RS بــا 

اســتفاده از عملگــر AND انجــام می شــود. در ایــن مــورد عملگــر 
ــد  ــردد. از فرآین ــتفاده می گ ــدم اس ــای مق ــال بخش ه ــرای اتص AND ب
فازی ســازی توصیــف شــده در بــاال دو قانــون اســتخراج می شــود:

1-  if RL is M and RS is M then RM is M
2-  if RL is M-L and RS is M then RM is M-L

مقـدار  حداقـل  عنـوان  بـه  شـده  اسـتفاده   AND عملگـر  آنجاکـه  از 
از  ایـن مـورد  بـه کار رفتـه، در  به عنـوان درجـه ی عضویـت  عضویـت 

متغیرهای مستقل 

در تحلیل 

رگرسیون

مصادیقگروه های اصلی ریسک

MRA
ریسک های آسیب 

و زیان

آسیب به شخص ثالث، 
ادعاهای شخص ثالث، 

تصادفات و...

MRB
ریسک های 
سرمایه گذاری

پرداخت مالی کارفرما، 
ارتباطات، توزیع 
نامتناسب مالی، ....

MRCریسک های برنامه ریزی
نامشخص بودن 

محدودیت ها، برنامه ي 
زمان بندی غیرواقعی،...

MRD
ریسک های طراحی 

و فنی

پیچیدگی پروژه، 
دوباره کاری، تجربه و 

مهارت پرسنل، ....

MRE
ریسک های تجهیزاتی و 

مصالح

ضمانت فروشندگان، 
سرقت تجهیزات، عدم 

دسترسی به موقع به 
تجهیزات

MRF
ریسک های سیاسی و 

اجتماعی

سیاست های داخلی 
و خارجی، وقوع 

رخدادهای سیاسی، 
کاله برداری ها و....

MRGریسک های اقتصادی

نوسانات قیمت، تورم، 
مالیات و عوارض، 

سیاست های اقتصادی 
دولت و...

MRHریسک های حقوقی
مقررات محلی و 

منطقه ای، مجوزها و...

MRIریسک های محیطی
دسترسی، تراکم در 

سایت و...

متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون از دیدگاه خبرگان2
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شدت ریسک )RS(احتمال ریسک )RL(عوامل ریسکشمارهگروه های ریسک

ی
رج

خا

MRA
سیاسی و 
اجتماعی

426وقوع وقایع سیاسی1
125کاله برداری ها2
232محدودیت قومی و منطقه ای3

184نرخ بیکاری در صنعت4

MRBاقتصادی

456نوسانات قیمت1
383تورم2
403مالیات و عوارض3
383نرخ ارز4

MRCحقوقی
223مقررات محلی و منطقه ای1
184مجوزها2
355استانداردها3

MRDمحیطی

203دسترسی1
203تراکم در سایت2
223شرایط توپوگرافی3
205امنیت سایت4

ی
خل

دا

MREآسیب و زیان
323آسیب به شخص ثالث1
283ادعاهای شخص ثالث2
204تصادفات3

MRFسرمایه گذاری

324پیشنهادهای غیرواقع بینانه1
325تغییر در تعهدات2
284تخصیص بودجه ي غیرواقعی3
326عدم تأمین به موقع منابع مالی4
326هزینه ی مواد خام5
324ناقص بودن برنامه ي هزینه6
304توزیع نامناسب منابع مالی7

MRGبرنامه ریزی
124برنامه ی زمان بندی نادرست واقعی1
124نامشخص بودن واقعیت ها2

MRHطراحی و فنی

406پیچیدگی پروژه از لحاظ طراحی و اجرا1
407تجربه و مهارت پرسنل2
304مشخصات فنی ضعیف3
305وقفه های کاری4
355عدم تأمین به موقع مصالح5

MRI
تجهیزاتی و 

مصالح

304ضمانت فروشندگان1
304سرقت و آسیب به وسایل2
305کمبود تجهیزات3
305دسترسی به موقع به تجهیزات4

مقادیر احتمال ریسک و شدت ریسک به دست آمده از پرسش نامه3
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ترکیـب بیـن )0/2(RL=M و )1(RS=M، مقـدار )RM=M)0/2 حاصل 
مي شـود. به همیـن ترتیـب بـرای )0/8(RL=M-L و )RS=M)1، مقـدار 
)RM=M-L)0/8 به دسـت مي آیـد. فرآینـد تجمیـع نیـز بـرای ترکیـب 
نتایـج مرحلـه ی قبـل انجـام می شـود. نتیجـه ی تجمیـع در همـان ناحیه ی 

مرحلـه ی قبـل اسـت.
فازی زدایی: ضروری است نتیجه ی فرآیند تجمیع که یک مجموعه ی 
فازی است فازی زدایی شود. برای این مدل روش )COA( به عنوان روش 

فازی زدایی انتخاب می شود که از معادله ی-9 محاسبه می گردد ]17[.

                           )9(

ــا اســتفاده  ــوان ب ــز می ت ــرای ســایر عوامــل ریســک را نی ــر RM ب مقادی
 MR ــدار ــت آوردن مق ــرای به دس ــت آورد. ب ــابهی به دس از روش مش
هــر گــروه عمــده  ی ریســک، نتایــج RM حاصــل بــرای همــه ی عوامــل 
ریســک در هــر گــروه در معادلــه ی-1 قــرار داده می شــود، ســپس 
ــه ی  ــرار داده و هزین ــه ي رگرســیون ق ــر MR حاصــل را در معادل مقادی
اقتضایــی پــروژه به دســت می آیــد. مقادیــر MR را در جــدول-4 ارائــه 

شــده اند.
بــا اســتفاده از مــدل پیشــنهادی، هزینــه ی اقتضایــی 11/06 درصــد 
محاســبه می شــود کــه ایــن مقــدار از رابطــه ی-6 و بــا قــرار دادن مقادیــر 

ــد. ــت می آی ــه ی-10 به دس ــق معادل ــدول-4 و طب ــل از ج MR حاص

 cc◦= 1.2346 + 0.38 * 2.2 5+ 0.23 * 3.25 + 0.32 +0.49 * 2.25        )10(
 +0.70 *2.33 + 0.38 * 3.14 + 0.43 * 1.0 + 0.51 * 3.6 + 0.43 *

 3.0 = 11.0654

بـرای هزینـه ی  از معادلـه ی-11 می تـوان متغیـر خطـا را  بـا اسـتفاده  و 
ایـن پـروژه محاسـبه کـرد ]18[: اقتضایـی 

Error= |CCp - CCA| *100% =  100% = 12.96%      

)11(

کـه طبـق منبـع ]21[ ایـن مقـدار خطـا در محـدوده ی قابل قبـول قـرار 
دارد. مقادیـر هزینـه ی واقعـی و هزینـه ی احتمالـی برنامه ریـزی شـده و 

پیش بینـی شـده توسـط مـدل در جـدول-5 مشـاهده می گـردد.

نتیجه گیری
اهــداف ایــن مقالــه تعییــن هزینــه ی اقتضایــی، شناســایی و میــزان اهمیت 
هــر یــک از ریســک ها و ارائــه ی یــک سیســتم خبــره ی فــازی جهــت 
ــف و  ــدا تعاری ــن ابت ــود. بنابرای ــای ناشــی از ریســک ب ــرآورد هزینه ه ب
ــرآورد  ــن و ب ــای تخمی ــا، روش ه ــی پروژه ه ــه ی اقتضای ــق هزین مصادی
ــی  ــه ی اقتضای ــرآورد هزین ــرای ب ــپس ب ــده، س ــی ش ــث و بررس آن بح
ــرور  ــل از م ــات حاص ــاس اطالع ــر اس ــاز، ب ــاخت و س ــای س پروژه ه
ــی  ــیون خط ــر رگرس ــی ب ــی مبتن ــرگان مدل ــا خب ــه ب ــات و مصاحب ادبی
ــامل  ــات ش ــت. اطالع ــده اس ــعه داده ش ــازی توس ــره ی ف ــتم خب و سیس
عوامــل ریســک اســتفاده شــده در مــدل، احتمــال وجــود و شــدت تأثیــر 
هــر یــک از ایــن عوامــل، خــواص سیســتم خبــره ی فــازی برای ســاخت، 
آزمایــش و اعتبارســنجی مــدل اســت. تحلیــل رگرســیون بــرای اطمینــان 
و منطــق فــازی بــرای انعطاف پذیــری قضــاوت خبــرگان اســتفاده شــده 

اســت.
ــی  ــه ی اقتضای ــط کــردن هزین ــرای مرتب ــی ب ــل رگرســیون مدل در تحلی
ــر  ــل ریســک کــه آن هــم ب ــه بزرگــی عوام ــی وابســته ب ــوان عامل به عن
اســاس احتمــال و شــدت ریســک محاســبه می شــود به دســت می آیــد. 
تحلیــل رگرســیون بــر اســاس نرم افــزار Eviews8 سیســتم خبــره ی 
ــب  ــزار متل ــازی در نرم اف ــق ف ــزار منط ــه اب ــتفاده از جعب ــا اس ــازی و ب ف

ــت. ــده اس ــام گردی 2014 انج
مقاالتــی کــه تاکنــون در خصــوص ارزیابــی ریســک های پــروژه 
تدویــن شــده و شــامل ارزیابــی ریســک ها بــر اســاس روش هایــی 
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3. Linear Regression 
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ــتند  ــازی و ... هس ــق ف ــیس، منط ــی22، تاپس ــله مراتب ــد سلس ــد فرآین مانن
ــر اســاس  ــل ریســک ب ــا تحلی ــان نیســتند ی ــی قابل اطمین ــدازه ي کاف به ان
تحلیــل رگرســیون صــورت گرفتــه و انعطــاف الزم را ندارنــد. در 
ــل  ــوان تحلی ــیون می ت ــازی و رگرس ــق ف ــب منط ــا ترکی ــه ب ــن مقال ای
ریســک را بــا انعطــاف و اطمینــان الزم و کافــی انجــام داد و تأثیــر 
ــر مقــدار هزینــه ی اقتضایــی محاســبه کــرد. پــس از آن، ایــن  آنهــا را ب
ــد  ــات، فرآین ــا در مناقص ــود ت ــه می ش ــروژه اضاف ــه ی پ ــه هزین ــه ب هزین

قیمت گــذاری یــا پیشــنهاد قیمــت از طــرف کارفرمایــان یــا پیمانــکاران 
دقیق تــر انجــام شــود. از طرفــی بــا اســتفاده از منطــق فــازی ســعی شــده 
ایــن مــدل به صــورت سیســتم خبــره اي طراحــی گــردد کــه اســتفاده از 
منطــق فــازی ایــن امــکان را فراهــم آورد کــه بتــوان درجــه ی عضویــت 
ــودن  ــر ب یــک متغیــر را دقیق تــر بررســی کــرد. ایــراد ایــن روش زمان ب

ــت.    آنس


