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از پروژهی توسعهی فازهای17-و 18میدان گازی پارسجنوبی)
میثم جعفری اسکندری* ،جواد بهرامی

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

صنعـت نفـت و گاز روزبـهروز در حـال پیچیدهتـر شـدن و سرشـار از تغییـرات ،ریسـکها و
عدمقطعیتهایـی اسـت کـه ناشـی از وجـود ریسـک در پروژههـا هسـتند .بنابرایـن توجـه بـه
هزینههـای ناشـی از ایـن ریسـکها و محاسـبهی آنهـا ضرورتـی غیرقابلاجتنـاب اسـت .بنابرایـن باید
هزینههـای ناشـی از ایـن ریسـکها کـه آنـرا هزینـهی اقتضایـی یـا پیشآینـدی میگوینـد محاسـبه و
بـه هزینـهی پایـه اضافـه شـود تـا قیمت پیشـنهادی بـرای مناقصه بهدسـت آیـد .در ایـن مقالـه بهمنظور
تعییـن هزینـهی اقتضایـی پروژههـای نفـت و گاز ،توسـط رگرسـیون خطـی و منطـق فـازی ،سیسـتم
خبـرهی فـازی طراحـی میشـود کـه نسـبت به سـایر روشهـا 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 هزینـهی اقتضایـی پروژههـای نفت و گاز شناسـایی میشـود ،سـپس بر اسـاس
تحلیـل رگرسـیون رابطـهی آنهـا بهعنـوان متغیـر مسـتقل مؤثـر بـر متغیـر وابسـته کـه همـان هزینـهی
اقتضایی اسـت بررسـی و تحلیل شـده و رابطهی بین آنها بهدسـت میآید .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 ریسـکها مشـخص میشـود) تعییـن و در رابطـهی رگرسـیونی وارد میگـردد و
هزینـهی اقتضایـی پـروژه بهدسـت میآیـد.
صنعـت نفـت و گاز کـه در توسـعهی اقتصـادی کشـورهای نفتخیـز
جایـگاه قابلتوجهـی دارد روزبـهروز در حـال پیچیدهتـر شـدن اسـت.
رقابـت سـبب ایجـاد کسـب و کاری پرریسـک در صنعـت نفـت و
گاز میشـود کـه بهدلیـل رقابتـی بـودن و پویایـی ایـن صنعـت ،ایـن
کسـب و کار همیشـه بـا ابهـام و عدمقطعیـت همـراه اسـت .ابهامـات و
عدمقطعیت هـا در تمامـی مراحـل رونـد پـروژه (از مرحلـهی تعریـف تا
اتمـام آن) ،پـروژه را بـا ریسـکهای زیـادی درگیـر میکنـد 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 عدمقطعیتهـا
غیرقابلاجتنـاب اسـت و در تمام نقـاط جهان صنعت نفت و گاز بهعنوان
صنعتـی سرشـار از عدمقطعیـت و تصمیمگیریهـای غیرقابلبازگشـت
شـناخته میشـود و بنابرایـن باید بـرای مواجهه با این ریسـکها رویکرد
مناسـبی اتخـاذ گـردد .یکـی از ایـن رویکردها تعییـن هزینـهی اقتضایی
بـر اسـاس وجـود همین ریسـکها در طول اجـرای پروژه اسـت که آنها
را بـه هزینـه تبدیـل کـرده و بـه هزینـهی پایهی پـروژه اضافـه میکنند تا
در صـورت وقـوع ایـن ریسـکها روند اجـرای پـروژه متوقف نشـود یا
از زیـان و سـرریز هزینـه جلوگیـری گـردد .بسـیاری از سـرریز هزینههـا
در طـول اجـرای پروژههـا بـه وقایـع پیشبینی شـده یا پیشبینی نشـدهی
بـا عدمقطعیـت مربـوط میشـود [.]1
*
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واژگان کلیدی:
سیسـتم خبـرهی فـازی ،هزینـهی اقتضایـی،
منطـق فـازی ،مدیریـت ریسـک ،مدیریـت
هزینـه ،تحلیـل رگرسـیون

معمـوالً پیمانـکاران بهصـورت سـنتی هزینههـای اقتضایـی پروژههـا را
بـهروش تجربـی بهصورت  10درصد از هزینـهی پایهی پروژه و بهعنوان
هزینـهی ناشـی از ریسـک درنظـر میگیرنـد [ ]2کـه ایـن روش ،ذهنـی
و مبتنـی بـر سـوابق و تجـارب پیمانـکار اسـت و بههمیـن دلیـل ممکـن
اسـت خطـای زیادی داشـته باشـد؛ چراکـه هنگام بـرآورد ممکن اسـت
عوامـل زیـادی بـر ذهنیـت پیمانـکار اثر بگـذارد .ایـن روش خودسـرانه
و غیرقابلتوجیـه از دالیلـی اسـت کـه برخلاف فرآینـد برنامهریـزی
شـده ،بسـیاری از پروژههـا را در رونـد اجـرا با شکسـت مواجـه میکند.
پیمانـکاران ،مالـکان و شـرکای مالـی پروژهها در بخشهـای خصوصی
و دولتـی معمـوالً بهمنظـور ارائـهی بودجـهی کافـی بـرای کل پـروژه
نیازمنـد بـرآوردی دقیـق از هزینـهی پروژههـای خـود هسـتند .هزینـهی
پروژههـا معمـوالً از دو بخـش تشـکیل میشـود؛ بخـش اول کـه
قطعـی و حتمـی اسـت و ریسـک نـدارد مربـوط بـه هزینههـای مسـتقیم
و غیرمسـتقیم پـروژه بـوده و در مرحلـهی بـرآورد هزینـه بـا روشهـای
مختلفـی قابلبـرآورد و تخمیـن اسـت .امـا بخـش دوم هزینههایی اسـت
کـه بهعنـوان بودجـهای بـرای مواجهـه بـا عدمقطعیتهـا ،ابهامـات و
ریسـکها در طـول فرآینـد طراحـی و اجرای پـروژه اختصـاص مییابد
کـه بهعنـوان هزینـهی اقتضایـی شـناخته میشـود.
روشهـای مختلفی بـرای برآورد هزینههای اقتضایـی در پروژهها وجود
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دارد؛ از جملـه شبیهسـازی مونتکارلـو ،2رگرسـیون خطـی ،3شـبکه
بـاور ،4شـبکههای عصبـی مصنوعـی ،5منطـق فـازی 6و مجموعههـای
فـازی 7کـه 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 خبـرهای طراحـی شـود
کـه قـادر بـه انطبـاق ذهنـی خبـرگان در روش تحلیل ریسـک و برآورد
هزینـهی اقتضایـی بـا قابلیـت اطمینـان زیـاد باشـد .سیسـتم خبـره کـه بـر
اسـاس مفهـوم منطـق فـازی توسـعه مییابـد بـا اسـتفاده از قوانیـن IF-
 THENنمایش داده میشـود و اسـتفاده از آن در هنگام نقص دادههای
آمـاری در فرآینـد تصمیمگیـری مفیـد اسـت .محاسـبهی هزینـهی
اقتضایـی بـرای جلوگیـری از سـرریز هزینـه در فرآینـد اجـرای پـروژه
(کـه ناشـی از ریسـک پـروژه اسـت) بـهکار مـیرود.
 -1مرور ادبیات

در مبحــث نظریههــای اقتضایــی عــدم اطمینــان نوعــی خاصیــت
محیطــی تصــور میشــود کــه از دو نیــروی قدرتمنــد نشــأت میگیــرد:
پیچیدگــی؛ کــه بــه تعــداد و تنــوع عناصــر در یــک محیــط اشــاره دارد
و نــرخ تغییــر؛ کــه بــه ســرعت تغییــر ایــن عناصــر اشــاره دارد .عــدم
اطمینــان محیطــی بهعنــوان نوعــی تعامــل بیــن مقــدار پیچیدگــی و نــرخ
تعریــف در محیــط تعریــف میشــود.
اقتضایــی مهمتریــن عنصــر ارزیابــی شــده در هزینــه و تحلیــل پیشــنهاد
قیمــت و بخــش جداییناپذیــر بــرآورد کل هزینـهی پــروژه اســت [.]3
مؤسســهی مدیریــت ،پــروژهی اقتضایــی را بهعنــوان تخمیــن مقادیــر
بودجــه یــا زمــان مــورد نیــاز بــرای کاهــش ریســک در جهــت عــدم
انحــراف از اهــداف پــروژه بــه ســطحی قابلقبــول بــرای ســازمان
تعریــف میکنــد[.]4
هزینــهی اقتضایــی مقــدار بودجــهای اســت کــه بایــد بــرای انجــام
کارهایــی کــه شناســایی آنهــا در زمــان ارائ ـهی پیشــنهاد قیمــت بــرای
مناقصــه ،غیرممکــن یــا دشــوار اســت بــه بــرآورد هزینـهی پایــه اضافــه
شــود [ .]5اقتضایــی بــرآورد هزینههــای مرتبــط بــا ریســک و ابهامــات
اســت کــه بــه هزینـهی پایــه اضافــه میشــود تــا تخمیــن هزینـهی پــروژه
را کامــل کنــد [ .]6انجمــن پیشــرفت مهندســی ،هزینــهی اقتضایــی را
بهعنــوان مقــدار اضافــه شــده بــه بــرآورد هزین ـهی پایــه میدانــد کــه
بــرای اقــام ،شــرایط یــا وقایعــی محاســبه میشــود کــه وضعیــت یــا
اثــرات وقــوع آنهــا نامشــخص اســت و تجربــه نشــان میدهــد بــه
احتمــال زیــاد آن وضعیــت رخ میدهــد و در نتیجــه هزینــهی پــروژه
افزایــش مییابــد .ایــن هزینههــا بهطــور معمــول بــا اســتفاده از
روشهــای آمــاری یــا قضــاوت بــر اســاس تجــارب گذشــته محاســبه
میشــوند .عــاوه بــر ایــن هزینــهی اقتضایــی مــوارد زیــر را شــامل
نمیشــود [:]7
بروکــس 8در  2004چهــار روش بــرای محاســبهی هزینــهی اقتضایــی
معرفــی نمــود [:]8
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درصــد از پیــش تعییــن شــده :توســط مالــک و تیــم مدیریــت پــروژه
و از طریــق اختصــاص  5-10درصــد هزین ـهی پایــه بهعنــوان هزین ـهی
اقتضایــی تعییــن شــده و بــه هزینـهی پایــه اضافــه میگــردد .ایــن روش
بســیار ســاده اســت و مشــخصات و ویژگیهــای هــر پــروژه را درنظــر
نمیگیــرد.
قضــاوت کارشناســی :از قضــاوت کارشناســان آمــوزش دیــده کــه
شــامل برآوردگرهــای ماهــر و اعضــای تیــم مدیریــت پــروژه اســت
بــرای تعییــن هزینــهی اقتضایــی اســتفاده میشــود .مزیــت ایــن روش
مناســب بــودن نتایــج بــرآورد در صــورت مهــارت خبــرگان اســت.
تجزیـه و تحلیـل ریسـک :عوامـل ریسـک بهشـکل سـاختیافته بـا
روشهـای ک ّمـی بـه مقادیـر هزینـهی اقتضایـی تبدیـل میشـود و بیشـتر
شبیهسـازی مونتکارلـو بـرای ایـن موضـوع اسـتفاده میگـردد .در این
روش بـرای هـر مـورد یـک توزیـع احتمـال درنظـر گرفتـه میشـود و
بهصـورت تصادفـی بـرای انتخـاب یـک خروجـی ممکـن بـرای هـر
توزیـع ،شبیهسـازی انجـام شـده و خروجـی هـر یـک از اقلام جهـت
خروجـی هزینـهی کل مـورد انتظار پـروژه جمعآوری میگـردد .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 هزینـهی اقتضایـی مرتبط میکنـد .متغیرهای
توضیحـی در مـدل رگرسـیون بـر اسـاس پروژههـای قبلـی ک ّمیسـازی
میشـوند .مزیـت ایـن روش آنسـت کـه بـا اطمینـان بیشـتری خروجـی
را بهعنـوان هزینـهی اقتضایـی بهدسـت مـیآورد و ایـرادش آنسـت کـه
گاهـی بـرآورد بـر اسـاس دادههـای ناقـص انجـام میگیـرد.
اسـنک 9نیـز در  2009دو روش بـرای محاسـبهی هزینـهی اقتضایـی
معرفـی کـرد [:]9
روشهــای قطعــی :درصــدی از هزینــهی پایــه بــر اســاس شــواهد
و تجــارب کارشناســان بهعنــوان هزینــهی اقتضایــی بــه هزینــهی پایــه
اضافــه میشــود.
روشهــای احتماالتــی :ایــن روشهــا مبتنــی بــر روشهــای آمــاری و
احتماالتــی عوامــل ریســک هســتند؛ روش  ،PERTروش مقــدار مــورد
انتظــار ،روش لحظ ـهای ،رگرســیون خطــی و غیرخطــی ،امتیــاز عامــل،
شبیهســازی مونتکارلــو و شــبکههای عصبــی در ایــن نــوع روشهــا
دستهبندی میشــوند.
عوامــل ریســک کــه باعــث ســرریز هزینــه میشــوند را بــه دو دســته
عمــدهی داخلــی و خارجــی تقســیم میکننــد .ریســکهای داخلــی
عبارتنــد از ایمنــی ،عــدم دسترســی بــه منابــع ،اختالفــات کارگــری،
مــواد معیــوب ،خرابــی تجهیــزات ،کیفیــت کار و ســوء مدیریــت و
ریســکهای خارجــی عبارتنــد از شــرایط ســایتهای مختلــف،
تغییــر سیاســتهای دولــت ،تغییــر شــرایط آب و هوایــی ،تأثیــرات
اجتماعــی ،تغییــر شــرایط اقتصــادی ،تأخیــر در پرداختهــا و تأخیــرات
بخشهــای ثالــث [.]10

پُــات 10تعــداد  59عامــل مؤثــر بــر هزین ـهی اقتضایــی پروژههــا را بــه
شــش گــروه طبقهبنــدی کــرده کــه شــامل عوامــل مربــوط بــه مرحلـهی
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
بکارینــی 11بــا تحقیــق و بررســی در مــورد همبســتگی روابــط بیــن
متغیرهــای پــروژه ماننــد انــدازه ،مــدت زمــان و مــکان پــروژه ،تنــوع
پیشــنهاد و ســرریز هزین ـهی پرداخــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هیــچ
رابطــهی معنــیداری بیــن متغیرهــای پــروژه و هزینههــای اقتضایــی
وجــود نــدارد [.]12
ّ 12
بیـن هزینـهی اقتضایی و پنـج متغیر مورد توجه در تحقیقات بلـو (برآورد
مشـاور ،مـدت برنامهریزی شـده ،کل تغییرات تصویب شـده ،مسـاحت و
کمتریـن پیشـنهاد) همبسـتگی مثبـت و قوی وجـود دارد .اما هیـچ رابطهی
معنـیداری بیـن هزینهی اقتضایی و نوسـانات وجود نـدارد [.]13
ال-ســلمان 13نیــز بــرای انجــام یــک نظرســنجی جهــت مطالعــهی
ارزیابــی ریســک و بینــش و عملکــرد پیمانــکاران  25عامــل ریســک
انتخــاب کــرد .نتایــج نظرســنجی نشــان داد کــه بینــش پیمانــکاران در
تخصیــص ریســکهای پروژههــای مــورد بررســی بــا تخصیــص
ریس ـکهای واقعــی متفــاوت اســت .همچنیــن نتایــج ثابــت کــرد کــه
پیمانــکاران شــش دســته ریســک را مــورد توجــه قــرار میدهنــد کــه
عبارتنــد از در دســترس بــودن کار ،مــواد و تجهیــزات ،بهــرهوری کار،
مــواد و تجهیــزات ،اختالفــات کارگــری ،حــوادث و ایمنــی ،هماهنگــی
بــا پیمانــکاران فرعــی و دقیــق بــودن برنامــهی پــروژه [.]14
سیســتمهای خبــرهی فــازی بــرای گنجانــدن عدمقطعیــت و ماهیــت
طبیعــی تجریــد در روش تصمیمگیــری انســان در سیســتمهای
هوشــمند روش کارکــرد دقیقتــری پیشــنهاد میکننــد .زیــرا ایــن
روش ســعی میکنــد تقریــب عدمقطعیــت و شــرایط مــرزی کیفــی را
از طریــق مجموعههــای فــازی بــا توابــع عضویــت مربوطــه نشــان دهــد.
سیســتم خبــره برنام ـهای اســت کــه ماننــد یــک متخصــص (خبــره) در
برخــی مســائل دامنــه عمــل میکنــد و شــامل ســه بخــش عمــدهی
پایــگاه دانــش و موتــور اســتنتاج اســت .ایــن عمــل بــا اســتفاده از منطــق
فــازی کــه از پشــتوانهی محکــم و محــرز ریاضــی برخــوردار اســت
انجــام میشــود .ایــن موضــوع ثابــت شــده کــه سیســتمهای خبــرهی
فــازی ،سیســتمهای قابلاعتمــادی بــوده و بهراحتــی قابلپیادهســازی
هســتند .سیســتم خبــرهی فــازی یکــی از پرکاربردتریــن برنامههــای
کاربــردی از مفهــوم منطــق فــازی و مجموعههــای فــازی اســت [.]15
 -2روش پژوهش

در این پژوهش روش تحقیق شـامل شناسـایی و تحلیل ریسـک ،ساخت
مدلـی مفهومـی و طراحـی سیسـتم اسـت .بهدلیـل ماهیـت پژوهـش،
بررسـی کامـل ادبیات و بررسـی نظـر مدیران در مـورد تخصیص مقادیر
اقتضایـی بـا انجـام مصاحبه و پرسـشنامه انجام شـده اسـت .در مرحلهی

نخسـت بهمنظـور بررسـی مفاهیم اساسـی هزینهی اقتضایـی و روشهای
مختلـف بـرآورد هزینـهی اقتضایی و ریسـک عوامل مختلـف که باعث
سـرریز هزینـه میشـوند مـرور ادبیـات انجـام شـده اسـت .در مرحلـهی
دوم بـرای شناسـایی و ک ّمیسـازی عوامـل ریسـک ،تنظیـم پرسـشنامه
بـر اسـاس مـرور ادبیـات و مصاحبـهی نیمهسـاختیافته انجـام گردیـد.
در مرحلـهی سـوم اهمیـت نسـبی عوامـل ریسـک بـر اسـاس تحلیـل
رگرسـیون صـورت گرفـت و مدلـی مفهومـی بـرای تعییـن هزینـهی
اقتضایـی ایجـاد شـد .مرحلـهی بعـدی پژوهـش یعنـی طراحـی سیسـتم
عبـارت اسـت از طراحـي مجموعههـاي فـازی ،تبييـن قواعـد سيسـتم
خبـرهی فـازي ،فازيسـازي وروديهـا ،اسـتنتاج فـازي ،فازيزدايـي و
سـپس خروجیهـای حاصـل از سیسـتم در رابطـهی رگرسـیون وارد و
هزینـهی اقتضایـی پـروژه بـرآورد میشـود .در شـکل 1-روش تحقیـق
نشـان داده شـده است.
 -1-2تعیین عوامل ریسک برای استفاده در مدل

مرحلـهی تعییـن عوامـل ریسـک بـه کار رفتـه در مـدل بـا اسـتفاده از
مـرور ادبیـات انجـام شـد .پـس از شناسـایی عوامـل ریسـک ،طبقهبندی
و غربالگـری عوامـل ریسـک و توسـعهی روابـط ایـن عوامـل انجـام
میشـود .در مرحلـهی غربالگـری ،پـس از ترکیـب عوامـل ریسـک
مشـابه ،متغیرهایـی بـرای مـدل انتخـاب شـده كـه بـر هزینـهی اقتضایـی
اثـر گـذارده و بتوانـد رونـد و مقاديـر تغييـرات آن را تبييـن و رابطـه و
همبسـتگي بيـن آنهـا را معنيدار كنـد .در اين پژوهش بـا مطالعهی منابع
گذشـته در زمينـهي عوامـل مؤثر بـر هزینـهی اقتضایی و تحليـل متغیرها
بـا رگرسـيون معمولـي ،متغيرهاي نهايـي که همان عوامل نهایی ریسـک
هسـتند بهدسـت آمدهانـد .مـدل نهايي بـا اسـتفاده از رگرسـيون اوليه كه
از مجموعـهاي از متغيرهـاي اوليـه بهدسـت آمـده تشـکیل میشـود.

 1نمودار کلی روش تحقیق

 -2-2توسعهی مدل هزینهی اقتضایی

مـدل مفهومـی ،پایـهای بـرای اجـرای سیسـتم خبـرهی فـازی اسـت .این
مـدل بـرای نشـان دادن رابطـهی بیـن متغیـر وابسـته و متغیرهـای مسـتقل
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در سیسـتم هزینـهی اقتضایی اسـتفاده میشـود که در ایـن زمینه هزینهی
اقتضایـی بهعنـوان متغیـر وابسـته و عوامـل ریسـک بهعنـوان متغیرهـای
مسـتقل تعریـف میشـوند .طبق اظهـار ال-بهـار ]16[ 14میتـوان هزینهی
اقتضایـی را بهشـکل معادلـهی 1-بیـان کرد.
()1
 :CCهزینهی اقتضایی
15
 : MRگروههای اصلی ریسک
 : nتعداد گروههای اصلی ریسک

()5

همچنیـن مقـدار بزرگـی هـر ریسـک 16بهصـورت تابعـی از احتمـال
رخداد ریسـک 17و شـدت ریسـک 18محاسـبه میشـود و بر این اسـاس
نیـز میتـوان مقـدار بزرگـی هـر ریسـک را بهصـورت میانگیـن بزرگی
زیـر عوامـل هـر گـروه اصلـی بهدسـت آورد.
()2
()3
رتبهبنـدی ریسـکهای شناسـایی شـده و همچنیـن محاسـبهی مقادیـر
 RMنیازمنـد محاسـبه و تحلیـل مقادیـر  RMو  RSاسـت کـه بـرای
رتبهبنـدی ریسـک میتـوان از شـاخص شـدت ریسـک اسـتفاده کـرد
کـه توسـط معادلـهی 4-محاسـبه میشـود [:]17
()4
 :iنقطـهی داده شـده بـرای هر عامل ریسـک توسـط پاسـخدهنده که از
 1تا  10اسـت
 :wiوزن هر نقطهی داده شده
 :fiفراوانی نقطهی داده شده توسط تمامی پاسخدهندگان
 :Nتعداد کل پاسخدهندگان

همچنیـن میتـوان جهـت بـرآورد هزینـهی اقتضایـی از مـدل ارائه شـده
توسـط رومـان 20در سـال  2010اسـتفاده کـرد [ .]18در مـدل ارائه شـده
در ایـن تحقیـق ابتـدا ریسـکهای مهـم در مـدل ،توسـط محاسـبهی
شـاخص شـدت ریسـک تعییـن شـده ،سـپس در مـدل بـاال بزرگـی هـر
یـک از عوامـل ریسـک محاسـبه گردیـده و در نهایـت مقـدار هزینـهی
اقتضایـی بـرآورد میشـود.
طراحـی و توسـعهی سیسـتم خبـرهی فـازی میتوانـد بـر اسـاس چندین
بخـش ماننـد مشـخصات و ویژگیهـای مدلهـای 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 ویژگیهـای سیسـتم خبـرهی فـازی اسـتفاده میشـود؛
ماننـد تابـع عضویـت ،قوانین فـازی ،مکانیـزم اسـتتنتاج و فازیزدایی.
 -1-3ساخت تابع عضویت

تابــع عضویــت نشــاندهندهی درج ـهی عضویــت مجموع ـهی فــازی از
واژههــای بیانــی در سیســتم خبــرهی فــازی اســت .در ایــن مــورد ســه
تابــع عضویــت بــرای متغیرهــای ریســک وجــود دارد کــه عبارتنــد
از احتمــال ریســک ( ،)RLشــدت ریســک ( )RSو بزرگــی ریســک
( ،)RMتوابــع عضویــت بــر اســاس اطالعــات حاصــل از مــرور ادبیــات

طبقهبندی شاخص شدت ریسک در مقیاس صفر تا 10

RSi≤1

خیلی کم
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 :MRگروه اصلی ریسک
 :RMبزرگی هر یک از عوامل ریسک در هر گروه

 -3طراحی سیستم خبرهی فازی

 -3-2تعریف متغیرهای  RLو RS

1

 :aبیشترین وزن که در این مطالعه  10است
مقـدار شـاخص شـدت ریسـک از صفـر تا  10اسـت .هر مخاطـب خبره
بـا توجـه بـه تأثیـر هـر عامـل ریسـک روی مقـدار هزینـهی اقتضایـی بـه
آن عامـل رتبـهای بیـن  1تـا  10میدهـد .ریسـکها بـا توجه به شـاخص
شـدت ریسـک به هفت دسـته تقسـیم میشـوند.
همچنیـن طبـق نظـر چـن 19میتـوان بـرای طبقهبنـدی ریسـک از
معادلـهی 5-اسـتفاده کـرد [.]17

1<RSi≤/5

کم

2/5<RSi≤4

متوسط به پایین

4≤<RSi≤6

متوسط

6<RSi≤7.5

متوسط به باال

7/5<RSi≤9

زیاد

9<RSi≤10

خیلی زیاد

توســعه یافــت ،ســپس نــوع شــکل تابــع عضویــت توســعه داده شــد و
مقادیــر گزینههــای مجموعـهی فــازی بــر اســاس مصاحبــه و نظرســنجی
خبــرگان بهدســت آمــد .شــکلهای 5-و 4و 3بهترتیــب توابــع
عضویــت بــرای متغیرهــای احتمــال ریســک ،شــدت ریســک و بزرگــی
ریســک را نشــان میدهنــد.
 -2-3توسعهی پایگاه قوانین فازی

اسـاس قانـون فـازی کـه معموالً بـا اسـتفاده از  IF-THENارائه میشـود
نشـاندهندهی روابـط بیـن سـه متغیر ریسـک یعنی  RL ،RS ،RMاسـت.
 RLو  RSبهعنـوان بخـش مقـدم یـا  IFو  RMبهعنـوان بخـش متأخـر
یـا  THENمشـخص میشـود .تعـداد قوانیـن فـازی در ایـن پژوهـش بـا
مشـخص کـردن تعـداد گزینههـا بـرای ترکیـب مقادیـر RLو  RSتعداد
 49قانـون بـرای سـاخت سیسـتم خبره بهدسـت آمـد و برای ایـن تحقیق
قوانیـن توسـعه داده شـده در محیـط متلـب قـرار گرفتـه شـده اسـت
(شکل.)6-

 3تابع عضویت فازی برای متغیر RL

 4تابع عضویت فازی برای متغیر RS

 2مدل ارائه شده برای برآورد هزینهی اقتضایی []18

 5تابع عضویت فازی برای متغیر RM

 -3-3مکانیزم استنتاج فازی

مکانیــزم اســتنتاج فــازی شــامل فازیســازی ،ارزیابــی قوانیــن فــازی،
تفســیر ،تجمیــع و فرآینــد فازیزدایــی بــا توجــه بــه رفتــار هزینــهی
اقتضایــی پــروژه اســت کــه بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی بــرای مشــخص
کــردن مکانیــزم اســتنتاج فــازی از منطــق فــازی اســتفاده شــده اســت.
مکانیــزم اســتنتاج فــازی یــک نگاشــت از ورودی داده شــده بــه یــک
خروجــی بــا اســتفاده از تئــوری مجموعههــای فــازی اســت .در ایــن
مــدل روش ممدانــی بــهکار رفتــه کــه در توســعهی سیســتم خبــرهی
فــازی از آن بهگســتردگی اســتفاده میشــود .پــس از آن مفهومســازی
بــر اســاس نگاشــت ســطح  αبــه تابــع عضویــت فــازی از متغیــر RM
انجــام میشــود کــه میتــوان از جعبــه ی ابــزار سیســتم اســتنتاج فــازی
متلــب )FIS( 21بهــره بــرد کــه در ایــن سیســتم مفهومســازی و تجمیــع
بــه ترتیــب  minو  maxاســت.

 6پایگاه قوانین فازی
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 -4آزمایش مدل و مطالعهی موردی

آزمایــش کــردن مــدل بــا وارد کــردن مقادیــر  RLو  RSبــرای هم ـهی
عوامــل ریســک قابلتوجــه در یــک پــروژه بــه سیســتم خبــرهی فــازی
انجــام میگــردد ،بــرای هــر عامــل ریســک مقادیــر RMتوســط سیســتم
خبــرهی فــازی محاســبه میشــود و بــا جمعبنــدی هم ـهی مقادیــر RM
بــرای همــهی عوامــل ریســک ،هزینــهی اقتضایــی بهدســت میآیــد.
ســپس مقادیــر اقتضایــی حاصــل از سیســتم بــا مقادیــر اقتضایــی واقعــی
بــرای پروژههــای انجــام شــده مقایســه گردیــده و خطــای مــدل
محاســبه میشــود .مطالعــهی مــوردی در ایــن پژوهــش ،ناحیــهیC-
از فازهــای17-و 18میــدان گازی پــارس جنوبــی اســت .شــركت
نفــت و گاز پــارس بهعنــوان يكــي از شــركتهاي زيرمجموعــهی
شــركت مل ّـی نفـت ايــران در اول ديمــاه  1377تأســيس گرديــد .ايـن
ي پــارس
ت توســعهی تمامــی فازهــاي ميــدان گاز 
شــركت مســئولي 
ن و فردوس ـی
س شــمالي ،گلش ـ 
ي پــار 
ی میادیــن گاز 
جنوبــي ،توســع ه 
و همچنيــن توســعهی اليـهی نفتــي پــارس جنوبــي را در آبهــاي خليــج
فــارس بــر عهــده دارد .میــدان گازی پــارس جنوبــی بــا وســعت 9700
کیلومترمربــع بزرگتریــن میــدان گازی جهــان اســت کــه روی خــط
مــرزی مشــترک ایــران و قطــر در آبهــای خلیــج فــارس و بهفاصل ـهی
 100کیلومتــری ســواحل جنوبــی کشــورمان قــرار دارد .ســهم ایــران از
ایــن میــدان گازی  3700کیلومترمربــع اســت کــه ایــن حــدود  8درصــد
از ذخایــر کل جهــان و نیمــی از ذخایــر گازی کل کشــور را شــامل
میشــود .طــرح توســعهی فازهــای17-و 18پــارس جنوبــی توســط
کنسرســیومی متشــکل از ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران
(ایــدرو) بــا  48درصــد ســهم بهعنــوان رهبــر کنسرســیوم ،شــرکت
مهندســی و ســاختمان صنایــع نفــت ( )OIECبــا  31درصــد ســهم و
شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیســات دریایــی ( )IOECبهعنــوان
پیمانــکار بخــش دریــا بــا  21درصــد ســهم در دســت اجراســت.
محصــوالت ایــن فــاز پــس از بهرهبــرداری شــامل تولیــد روزانــه 2880
تــن پروپان-بوتــان (گاز مایــع) 80 ،هزار بشــکه میعانــات گازی 400 ،تن
گوگــرد 50 ،میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی 7 0 ،میلیــون فوتمکعــب
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ریسکهای پروژههای نفت و گاز

گاز اتــان بــرای تحویــل بــه شــرکت ملّــی صنایــع پتروشــیمی و تولیــد
ســاالنه ی ـک میلیــون تــن گاز مایــع خواهــد بــود [.]19
دلیـل انتخـاب ایـن پروژه دسترسـی بـه اطالعـات آن از طریـق ادبیات و
دسترسـی بـه چند تن از کارشناسـان پـروژه بوده اسـت .جامعهی آماری
ایـن پژوهـش  30نفـر از کارشناسـان و مدیـران میانی شـرکت مهندسـی
و سـاختمان شـرکت نفـت و سـازمان گسـترش و نوسـازی ایـران اسـت.
ابتـدا بـرای مطالعـه مـوردی از منابـع کتابخانـهای ،اینترنـت و مسـتندات
موجود در شـرکت اسـتفاده شـده اسـت .پرسش نامهای شـامل سه بخش
تهیه شـده که بخش اول مشـخصات شـخص پاسـخدهنده اسـت ،بخش
دوم شـامل مفاهیـم درک شـده و مـورد اسـتفاده از هزینـهی اقتضایـی،
مقـدار موافقـت شـخص از تخصیـص هزینـهی اقتضایـی در پروژههـای
شـرکت ،مقـدار اقتضایـی تخصیـص داده شـده بـه صـورت درصدی از
هزینـهی کل پـروژه اسـت و بخـش سـوم شـامل جدولـی اسـت حـاوی
عوامـل ریسـک مؤثـر بـر مقـدار هزینـهی اقتضایـی شناسـایی شـده از
ادبیـات کـه خبـرگان بایـد شـدت تأثیـر ریسـکهای شناسـایی شـده و
مقـدار احتمـال وجـود ریسـک را بهصـورت درصـدی تعییـن کننـد .در
بخـش تحلیـل کیفـی ،پرسـشنامهی ایـن پژوهـش ،پرسـشنامهای بـاز
اسـت و در قسـمت شناسـایی و ریسـکها و یافتن مقادیر شـدت احتمال
ریسـک ،مصاحبـه از نـوع انعطافپذیـر یا آزاد میباشـد .تحلیـل پایایی
بیـن هـر بخـش از پرسـشنامه حاصـل شـده ،میانگیـن سـایر بخشهـای
پرسـشنامه مقـدار آلفـای کرونبـاخ در محـدودهی  0/768تـا 0/939
توسـط نرمافـزار  SPSSبهدسـت آمـده و مقـدار ضریب آلفـای کرونباخ
بـرای تمـام قسـمتهای پرسـشنامه  0/925محاسـبه شـده اسـت.
تقــا در تحقیــق خــود ،در بررســی ادبیــات ،ریســک پروژههــای نفــت
وگاز را بــه دو گــروه عمــدهی ریسـکهای داخلــی و خارجــی تقســیم
کــرده و آنهــا در پانــزده گــروه بررســی نمــوده اســت .ریســکهای
داخلــی بــه  9عامــل و ریســکهای خارجــی بــه  6عامــل تقســیم
میشــوند [ ]20کــه پــس از بررســی مجــدد برخــی از ایــن عومــل ماننــد
بالیــای طبیعــی و اعتصابــات کارگــری ،بهدلیــل مغایــرت بــا تعاریــف
اقتضایــی حــذف شــده و برخــی دیگــر بــا هــم تلفیــق گردیدنــد .ایــن

 9ســطح ریســک  84عامــل فرعــی ریســک دارد کــه جهــت تعییــن
شــدت و احتمــال هــر یــک از عوامــل در اختیــار کارشناســان قــرار
گرفــت .شــکل 7-ریســکهای پــروژهی مربوطــه را پــس از بازبینــی
مجــدد نشــان میدهــد .همچنیــن ریس ـکهای اصلــی پــروژه بههمــراه
مصادیــق هــر یــک در جــدول 2-ارائــه شــده اســت.
در این پژوهش مقدار هزینهی اقتضایی پروژههای نفت و گاز بهعنوان
متغیر وابسته و مقادیر بزرگی گروههای اصلی ریسک بهعنوان متغیرهای
مستقل درنظر گرفته میشوند و پس از دریافت نظر خبرگان در مورد
شدت (تأثیر) ریسک ،احتمال ریسک مانند عوامل ریسکزای فرعی
یعنی  ،RMiمقادیر MRA ،MRB ،MRC، MRD ،MRE ،MRF
 ،MRG ،MRHو  MRIدر جدول 3-محاسبه شده و بههمراه هزینهی
اقتضایی واقعی در هر پروژهي نفت و گاز وارد نرمافزار اقتصاد سنجی
 Eviews8گرديده و مدل رگرسیون ،برآورد و تحلیل میشود .در تحلیل
رگرسیون ،متغیرهای مختلفی برای تحلیل برازش مدل وجود دارد كه
بهدلیل سادگی روش کمترین مربعات معمولی ( )OLSاز این روش
استفاده شده است .در روش مذکور بهترین مدل برازش شده مدلی است
که دارای کمینهی مربع باقیماندهها یا خطاها باشد .بهترین مدل انتخاب
شده برای مدل رگرسیونی توسط نرمافزار  Eviewsپس از تحلیل آن در
رابطهی 6-ارائه شده است.
)(6

متغیرهای مستقل
در تحلیل

گروههای اصلی ریسک

+38 MRf +.43MRg+.51MRh+.43MRi

})RL◦= {(M,0.2) , (M- L, 0.8
◦

})RS = {(M, 1

مفهومســازی :ایــن فرآینــد توســط ترکیــب مقــدار  RLو  RSبــا

مصادیق

رگرسیون
MRA

ریسکهای آسیب
و زیان

آسیب به شخص ثالث،
ادعاهای شخص ثالث،
تصادفات و...

MRB

ریسکهای
سرمایهگذاری

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

MRC

ریسکهای برنامهریزی

نامشخص بودن
محدودیتها ،برنامهي
زمانبندی غیرواقعی...،

MRD

ریسکهای طراحی
و فنی

پیچیدگی پروژه،
دوبارهکاری ،تجربه و
مهارت پرسنل.... ،

MRE

ریسکهای تجهیزاتی و
مصالح

ضمانت فروشندگان،
سرقت تجهیزات ،عدم
دسترسی بهموقع به
تجهیزات

cc◦= 1.2346+.38 MRa+.23 MRb+.32Rc+.49MRd+.70MRe

سـپس مقادیـر بهدسـت آمـده از پرسـشنامه بـرای متغیرهـای احتمـال
و شـدت ریسـک وارد سیسـتم خبـرهی فـازی در جعبـهی ابـزار منطـق
فـازی در متلـب میشـود تـا مقادیـر  MRاز سیسـتم حاصـل گـردد.
چگونگـی عملکـرد سیسـتم را بـا یـک مثـال نشـان میدهیـمً .
مثلا برای
متغیـر ( RLوقـوع وقایـع سیاسـی) مقـدار ورودی بـه سیسـتم  42اسـت.
رونـد فازیسـازی با رسـم یک خـط عمودی بـر مقـدار  RL= 42انجام
شـده اسـت .خـط عمـود بـر  Mو ( M-Lتوابـع عضویت) متقاطع اسـت.
سـپس خـط افقـی متناظـر بـا ایـن نقـاط بـرای بهدسـت آوردن درجـهی
اعتمـاد فرآیندهـای فـازی رسـم شـده کـه اعـداد آن بـرای  Mبرابر 0/2
و بـرای  M-Lبرابـر  0/8اسـت .فازیسـازی بـرای متغیـر  RSنیـز بههمین
روش انجام میشـود .ورودی داده شـده به سیسـتم برای شـدت ریسـک
( 6 )RSاسـت .خـط عمـودی رسـم شـده از  6كـه برابـر  Mمیباشـد بـا
درجـهی اعتمـاد یـک برابـر اسـت .نتایج فازیسـازی بـرای متغیـر  RLو
 RSبهصـورت روابـط 8-و 7نوشـته میشـود.
)(7
)(8

2

متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون از دیدگاه خبرگان

MRF

ریسکهای سیاسی و
اجتماعی

سیاستهای داخلی
و خارجی ،وقوع
رخدادهای سیاسی،
کالهبرداریها و....

MRG

ریسکهای اقتصادی

نوسانات قیمت ،تورم،
مالیات و عوارض،
سیاستهای اقتصادی
دولت و...

MRH

ریسکهای حقوقی

مقررات محلی و
منطقهای ،مجوزها و...

MRI

ریسکهای محیطی

دسترسی ،تراکم در
سایت و...

اســتفاده از عملگــر  ANDانجــام میشــود .در ایــن مــورد عملگــر
 ANDبــرای اتصــال بخشهــای مقــدم اســتفاده میگــردد .از فرآینــد
فازیســازی توصیــف شــده در بــاال دو قانــون اســتخراج میشــود:
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

از آنجاکـه عملگـر  ANDاسـتفاده شـده بـه عنـوان حداقـل مقـدار
عضویـت بهعنـوان درجـهی عضویـت بـهکار رفتـه ،در ایـن مـورد از
27

3

مقادیر احتمال ریسک و شدت ریسک بهدست آمده از پرسشنامه

شماره

گروههای ریسک

1
MRA

سیاسی و
اجتماعی

MRB

اقتصادی

MRC

حقوقی

MRD

محیطی

MRE

آسیب و زیان

MRF

سرمایهگذاری

MRG

برنامه ریزی

MRH

طراحی و فنی

MRI

تجهیزاتی و
مصالح

وقوع وقایع سیاسی

42

6

محدودیت قومی و منطقهای

12

5

23

2

نرخ بیکاری در صنعت

18

4

45

6

38

3

40

3

38

3

2

مجوزها

22

3

18

4

3

استانداردها

35

5

1

دسترسی

20

3

2

تراکم در سایت

20

3

3

شرایط توپوگرافی

22

3

4

امنیت سایت
آسیب به شخص ثالث

20

5

2

ادعاهای شخص ثالث

32

3

28

3

20

4

32

4

32

5

28

4

32

6

32

6

32

4

30

4

12

4

12

4

40

6

40

7

30

4

30

5

35

5

30

4

30

4

30

5

30

5

2
3
4
1
2

خارجی

3
4
1

1
3
1
2
3
4
5
6

داخلی

7
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
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عوامل ریسک

احتمال ریسک ()RL

شدت ریسک ()RS

کالهبرداریها

نوسانات قیمت
تورم
مالیات و عوارض
نرخ ارز
مقررات محلی و منطقهای

تصادفات
پیشنهادهای غیرواقعبینانه
تغییر در تعهدات
تخصیص بودجهي غیرواقعی
عدم تأمین بهموقع منابع مالی
هزینهی مواد خام
ناقص بودن برنامهي هزینه
توزیع نامناسب منابع مالی
برنامهی زمانبندی نادرست واقعی
نامشخص بودن واقعیتها
پیچیدگی پروژه از لحاظ طراحی و اجرا
تجربه و مهارت پرسنل
مشخصات فنی ضعیف
وقفههای کاری
عدم تأمین بهموقع مصالح
ضمانت فروشندگان
سرقت و آسیب به وسایل
کمبود تجهیزات
دسترسی بهموقع به تجهیزات

ترکیـب بیـن ) RL=M(0/2و ) ،RS=M(1مقـدار ) RM=M(0/2حاصل
ميشـود .بههمیـن ترتیـب بـرای ) RL=M-L(0/8و ) ،RS=M(1مقـدار
) RM=M-L(0/8بهدسـت ميآيـد .فرآینـد تجمیـع نیـز بـرای ترکیـب
نتایـج مرحلـهی قبـل انجـام میشـود .نتیجـهی تجمیـع در همـان ناحیهی
مرحلـهی قبـل اسـت.
فازیزدایی :ضروری است نتیجهی فرآیند تجمیع که یک مجموعهی
فازی است فازیزدایی شود .برای این مدل روش ( )COAبهعنوان روش
فازیزدایی انتخاب میشود که از معادلهی 9-محاسبه میگردد [.]17
()9
مقادیــر  RMبــرای ســایر عوامــل ریســک را نیــز میتــوان بــا اســتفاده
از روش مشــابهی بهدســت آورد .بــرای بهدســت آوردن مقــدار MR
هــر گــروه عمــدهی ریســک ،نتایــج  RMحاصــل بــرای همـهی عوامــل
ریســک در هــر گــروه در معادلــهی 1-قــرار داده می شــود ،ســپس
مقادیــر  MRحاصــل را در معادل ـهي رگرســیون قــرار داده و هزین ـهی
اقتضایــی پــروژه بهدســت میآیــد .مقادیــر  MRرا در جــدول 4-ارائــه
شــدهاند.
بــا اســتفاده از مــدل پیشــنهادی ،هزینــهی اقتضایــی  11/06درصــد
محاســبه میشــود کــه ایــن مقــدار از رابطـهی 6-و بــا قــرار دادن مقادیــر
 MRحاصــل از جــدول 4-و طبــق معادلــهی 10-بهدســت میآیــد.
()10

cc◦= 1.2346 + 0.38 * 2.2 5+ 0.23 * 3.25 + 0.32 +0.49 * 2.25
* +0.70 *2.33 + 0.38 * 3.14 + 0.43 * 1.0 + 0.51 * 3.6 + 0.43
3.0 = 11.0654
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مقادیر حاصل از سیستم خبرهی فازی

I

H

G

F

E

D

C

B

A

RM

3

4

1

3

2

2

2

4

4

1

3

4

1

3

2

2

2

3

1

2

3

3

-

2

2

2

3

3

2

3

3

3

-

4

-

3

-

3

2

4

-

4

-

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

3

-

-

-

-

-

6

-

-

-

3

-

-

-

-

-

7

3

3/6

1

MR 2/25 3/25 2/33 2/55 2/33 3/14

و بـا اسـتفاده از معادلـهی 11-میتـوان متغیـر خطـا را بـرای هزینـهی
اقتضایـی ایـن پـروژه محاسـبه کـرد [:]18
100% = 12.96%

= *100%

|Error= |CCp - CCA

)(11

کـه طبـق منبـع [ ]21ایـن مقـدار خطـا در محـدودهی قابلقبـول قـرار
دارد .مقادیـر هزینـهی واقعـی و هزینـهی احتمالـی برنامهریـزی شـده و
پیشبینـی شـده توسـط مـدل در جـدول 5-مشـاهده میگـردد.
نتیجهگیری

اهــداف ایــن مقالــه تعییــن هزینـهی اقتضایــی ،شناســایی و ميــزان اهمیت
هــر یــک از ریس ـکها و ارائ ـهی یــک سیســتم خبــرهی فــازی جهــت
بــرآورد هزینههــای ناشــی از ریســک بــود .بنابرایــن ابتــدا تعاریــف و
مصادیــق هزینــهی اقتضایــی پروژههــا ،روشهــای تخمیــن و بــرآورد
آن بحــث و بررســی شــده ،ســپس بــرای بــرآورد هزینــهی اقتضایــی
پروژههــای ســاخت و ســاز ،بــر اســاس اطالعــات حاصــل از مــرور
ادبیــات و مصاحبــه بــا خبــرگان مدلــی مبتنــی بــر رگرســیون خطــی
و سیســتم خبــرهی فــازی توســعه داده شــده اســت .اطالعــات شــامل
عوامــل ریســک اســتفاده شــده در مــدل ،احتمــال وجــود و شــدت تأثیــر
هــر یــک از ایــن عوامــل ،خــواص سیســتم خبــرهی فــازی برای ســاخت،
آزمایــش و اعتبارســنجی مــدل اســت .تحلیــل رگرســیون بــرای اطمینــان
و منطــق فــازی بــرای انعطافپذیــری قضــاوت خبــرگان اســتفاده شــده
اســت.
در تحلیــل رگرســیون مدلــی بــرای مرتبــط کــردن هزین ـهی اقتضایــی
بهعنــوان عاملــی وابســته بــه بزرگــی عوامــل ریســک کــه آن هــم بــر
اســاس احتمــال و شــدت ریســک محاســبه میشــود بهدســت میآیــد.
تحلیــل رگرســیون بــر اســاس نرمافــزار  Eviews8سیســتم خبــرهی
فــازی و بــا اســتفاده از جعبــه ابــزار منطــق فــازی در نرمافــزار متلــب
 2014انجــام گرديــده اســت.
مقاالتــی کــه تاکنــون در خصــوص ارزیابــی ریســکهای پــروژه
تدویــن شــده و شــامل ارزیابــی ریســکها بــر اســاس روشهایــی
5

درصد و مقادیر هزینه در پروژه

هزینه

پایه

درصد

100

مقدار

اقتضایی

اقتضایی واقعی پس اقتضایی پیشبینی

برنامهریزی شده

از اتمام پروژه

شده توسط مدل

5%-8%

12/5 %

11/06 %

1674136000037031890000 41853400000
334827205087
26786180000
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قیمتگــذاری یــا پیشــنهاد قیمــت از طــرف کارفرمایــان یــا پیمانــکاران
 از طرفــی بــا اســتفاده از منطــق فــازی ســعی شــده.دقیقتــر انجــام شــود
ایــن مــدل بهصــورت سیســتم خبــرهاي طراحــی گــردد کــه اســتفاده از
منطــق فــازی ایــن امــکان را فراهــم آورد کــه بتــوان درجـهی عضویــت
 ايــراد ایــن روش زمانبــر بــودن.یــک متغیــر را دقیقتــر بررســی كــرد
.آنســت

 هســتند...  منطــق فــازی و، تاپســیس،22ماننــد فرآینــد سلســله مراتبــی
بهانــدازهي کافــی قابلاطمینــان نيســتند یــا تحلیــل ریســک بــر اســاس
 در.تحلیــل رگرســیون صــورت گرفتــه و انعطــاف الزم را ندارنــد
ایــن مقالــه بــا ترکیــب منطــق فــازی و رگرســیون میتــوان تحلیــل
ریســک را بــا انعطــاف و اطمینــان الزم و کافــی انجــام داد و تأثیــر
 ایــن، پــس از آن.آنهــا را بــر مقــدار هزین ـهی اقتضایــی محاســبه کــرد
 فرآینــد،هزینــه بــه هزینــهی پــروژه اضافــه میشــود تــا در مناقصــات

1. Contingency Cost

9. Schneck

17. Risk Likelihood

2. Mont Carlo Simulation

10. Polat

18. Risk Severity

3. Linear Regression

11. Baccarini

19. Chen

4. Belief Network

12. Bello

20. Arif Rohman

5. Artificial Neural Network

13. Al-Salman

21. Fuzzy Inference System

6. Fuzzy Logic

14. Al-Bahar

22. Analitical Hierarcy Process (AHP)

7. Fuzzy Sets

15. Major Risk

8. Burroughs

16. Risk Magnitude
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