تح
ل نجم
چهارمین کنفرانس نیبا مللی ا ن اریانی قیق رد عملیات
 82و  82اردیبهشتماه 0921
دانشگاه گیالن  ،دانشکده علومریاضی



رتبٍ بىدی تامیه کىىدگان بٍ کمک معیارَای مًثر در صىعت حمل ي وقل
ریلی با استفادٌ از تحلیل سلسلٍ مراتبی فازی
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چکیذٌ :رٍضْب ٍ هذلْبی هَخَد در سهیٌِ اًتخبة ٍ ارسیبثی تبهیي کٌٌذگ بى ضبهل دٍ گزٍُ کلی هی ثبضٌذ؛ هذلْبی هسغح ٍ هذلْبی
سلسلِ هزاتجی .در هذلْبی هسغح سبختبر ثِ غَرت یک سغحی ثَدُ ٍ تؼزیف توبهی هؼیبرّب در یک سغح غَرت هی پذیزد ٍلی در
هذلْبی ًَع دٍم هؼیبرّب ثز هجٌبی اّویت ٍ یب سبیز ٍیضگیْب در سغَح هختلفی تؼزیف هی ضًَذ کِ یکی اس هؼزٍفتزیي آًْب ثزًبهِ ریشی
سلسلِ هزاتجی است] [1در ایي تحقیق ػَاهل هَثز ثز اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى در غٌؼت حول ٍ ًقل ریلی ضٌبسبیی ضذُ ٍ ثب استفبدُ
اس هذل تدشیِ ٍ تحلیل سلسلِ هزاتجی فبسی چبر چَثی ثزای رتجِ ثٌذی تبهیي کٌٌذگبى ارائِ هیگزدد سیزا استفبدُ اس هدوَػِ ّبی
فبسی سبسگبری ثیطتزی ثب تَضیحبت سثبًی ٍ ثؼضب هجْن اًسبًی دارد[ ].
کلمات کلیذی .:تحلیل سلسلٍ مراتبی فازی ،رتبٍ بىذی تامیه کىىذگان ،معیار اوتخاب تامیه کىىذٌ
 .1مقذمٍ

ػَاهل ًوزُ ای اس  1تب 11اختػبظ دٌّذ .سپس اس ًوزّبی

در ایي هقبلِ ثِ هٌظَر اًتخبة ثْتزیي تبهیي کٌٌذُ ثزای
هدوَػِ ای اس کبالّب اس رٍش فزایٌذ تحلیل سلسلِ هزاتجی
فبسی] [ استفبدُ ضذُ کِ هتذٍلَصی اًدبم کبر ثِ ضزح سیز
هی ثبضذ.

دادُ ضذُ تَسظ افزاد خجزُ هتَسظ گیزی ضذُ ٍ ،آًذستِ اس
ػَاهل ٍ هؼیبرّبیی کِ ًوزُ ای ثیطتز اس 8کست کزدًذ؛ خشء
هؼیبرّبی ًْبیی خْت رتجِ ثٌذی تبهیي کٌٌذگبى اًتخبة
گزدیذًذ؛کِ ًْبیتبً پٌح هؼیبر درًظز گزفتِ ضذ ،در اداهِ ثب

- 1هطخع کزدى ّذف ،هؼیبرّب ،سیزهؼیبرّب ٍ گشیٌِ ّب
 تؼییي درخِ اّویت هؼیبرّب ٍ سیز هؼیبرّب ٍ هطخعسبختي اّویت ًسجی آًْب ًسجت ثِ یکذیگز.
 تؼییي درخِ اّویت گشیٌِ ّب(تبهیي کٌٌذگبى) ثب تَخِ ثِهؼیبرّب.

تْیِ پزسطٌبهِ ای دیگز ،سیزهؼیبرّبی هزثَط ثِ ّز عجقِ اس
هؼیبرّب را ثب تَخِ ثِ ادثیبت هَضَع ٍ ثِ کوک خجزگبى
ضزکت ،هطخع سبختِ کِ در خذٍل ً ،1وبیص دادُ ضذُ اًذ.

ٍ

ثِ

 تؼییي اٍلَیت کلی گشیٌِ ّب ثب تَخِ ثِ گبهْبیهٌظَر تبهیي ّز یک اس کبالّبی ػٌَاى ضذُ
 - 1مشخص كردن هذف ،معيارها ،گزينه ها
درراستبی اًتخبة ثْتزیي تبهیي کٌٌذُ ،تػوین ثِ هطخع
کزدى ٍ اًتخبة هؼیبرّبیی خْت رتجِ ثٌذی تبهیي کٌٌذگبى
گزفتِ ضذ .ثزای ایي هٌظَر ،ثب تَخِ ثِ ادثیبت هَضَع [ ],
] ،[ ], [5], [6پزسطٌبهِ ای اس هؼیبرّبی ارسیبثی تبهیي
کٌٌذگبى تْیِ ضذ ٍ ثب کوک خجزگبى غٌؼت حول ٍ ًقل
ریلی اس ّزیک اس اػضبی تین خجزُ خَاستِ ضذ تب ثِ ّزیک اس

سیزمعیبر
) (c 1تُاوبیی فىی
) (cوزخ معیُبی
) (cوزخ قببلیت اطمیىبن
)(c 1وزخ اوعطبف پذیزی
) (cوزخ تحُیل بً مُقع
وزخ پبسخگُیی در بزابز
) (cمشتزی
) َ(cضعیت ارتببطی
)َ(c 1ضعیت مبلی
) (cظزفیت تبمیه کىىذي
) (cسببقً تبمیه کىىذي

معیبر
)ٌ(c1شیىً
) (cکیفیت

) (cعملکزد خذمبتی

) (cمشخصبت تبمیه کىىذي

)(c5فبکتُر ریسک
خذٍل :1هؼیبرّب ٍ سیزهؼیبرّبی هطخع ضذُ ثزای رتجِ ثٌذی تبهیي کٌٌذگبى

داوشجُی کبرشىبسی ارشذ حمل َ وقل ریلی داوشگبي علم َ صىعت ایزان -
عضُ ٌیئت علمی َ مذیز گزَي داوشکذي راي آٌه داوشگبي علم َ صىعت ایزان -
ٌیئت علمی داوشکذي مٍىذسی صىبیع داوشگبي علم َ صىعت ایزان -
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خذٍل کبالّبی هَرد ًیبس ٍ تبهیي کٌٌذگبى هدابس ثاِ تابهیي
کبالّبی هذکَررا ًطبى هی دّذ
I5
S1, S
,S

اسبمی کبال
I1
I
I
I
 S1,S , S , S5 S , S5 S ,S5تبمیه کىىذي مجبس
بً تبمیه کبالی
S
مذکُر
خذٍل  :تبهیي کٌٌذگبى هدبس ثزای تبهیي کبالّب

در خذٍل  S1,S .S .S .S5 ،پٌح تبهیي کٌٌاذُ اًاذ کاِ ثاِ
ػٌَاى تبهیي کٌٌذگبى ثبلقَُ اًتخبة ضذُ اًذ کاِ اغاغاحب ثاِ
ایي کبر ثْیٌِ سبسی پبیِ تبهیي هی گَیٌذ یؼٌی فزایٌاذ تؼیایي
تؼذاد ٍ اسبهی هٌبسجتزیي تبهیي کٌٌذگبًی کِ ضزکت خزیذار ثب
آًْب کبر هی کٌذ ثْیٌِ سبسی پبیِ تبهیي هی تَاًذ ثب اساتفبدُ اس
یکی اس رٍضْبی قبػذُ ،81- 1رٍیکزد تؼییي اٍلَیات در هَاقاغ
اضغزاری ،رٍیکزد پلکبى ضبیستگی ٍیب ایٌکِ رٍیکازد ثْجاَد یاب
حذف غَرت گیزد .کِ در ایي تحقیق اس قبػذُ  81- 1استفبدُ
ضذُ است I1ٍ.تب ً I5وبیابًگز  5کابالی پاز کابرثزد در غاٌؼت
حول ٍ ًقل ریلی است.
 - 2تعییه درجٍ اَمیت معیارَا ي زير معیارَا
ثب استفبدُ اس اػذاد فبسی هثلثی هبتزیس اػذاد فبسی هزثَط ثِ
هقبیسِ هؼیبرّب ٍ ّوچٌیي سیز هؼیبرّب را تطکیل دادُ ٍ ثِ
کوک رٍش تحلیل تَسؼِ ای چبًگ ٍسى هزثَط ثِ هؼیبرّبی
اغلی ٍ سیزهؼیبرّب را ثذست هی آٍرین.
 - 4تعییه درجٍ اَمیت گسيىٍ َا(تامیه کىىذگان) باا
تًجٍ بٍ معیارَا
اعاػبت کوی هزثَط ثِ تبهیي کٌٌذگبى ّز ثخص را ثذست
آٍردُ ٍ ثب استفبدُ اس آى ٍسى هزثَط ثِ ّز تبهیي کٌٌذُ را هی
یبثین ،در ًْبیت ٍسى تبهیي کٌٌذگبى هدبس ثزای تبهیي ّز قغؼِ
ثِ غَرت سیز ثذست آهذُ است
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 . 5وتاايج
ّذف اس ایي هغبلؼِ ارسش آفزیٌی در سًدیزُ تبهیي ٍ افشایص
ضزیت اعویٌبى در تبهیي ًیبس ّبی راُ آّي ج.ا.ایزاى اس عزیق
اًتخبة ثْتزیي گشیٌِ در ثیي تبهیي کٌٌذگبى است.
ایي هغبلؼِ قبثل کبرثزد در اکثز ضزکتْب ٍ غٌبیغ هی ثبضذ فقظ
کبفی است ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ارخحیت هؼیبرّب اس ضزکتی ثِ
ضزکت دیگز ٍ در ضزایظ سهبًی ٍ هکبًی هختلف ،هتفبٍت است

هؼیبرّبی هَثز در آى ضزکت خبظ را ضٌبسبیی کزدُ ٍ اس رٍش
ارائِ ضذُ استفبدُ کزد
یکی اس هشایبی ایي هغبلؼِ ًسجت ثِ هغبلؼبت هطبثِ ثْیٌِ
سبسی پبیِ تبهیي است سیزا اخیز در هذیزیت سًدیزُ تبهیي
توبیل ثزای استفبدُ اس تؼذاد کوی اس تبهیي کٌٌذگبى ثِ هٌظَر
دستیبثی ثِ ّوکبری ٍ رٍاثظ ّوبٌّگ ضزکبی سًدیزُ تبهیي
است .ثٌبثزایي ،اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى هٌبست ،یک هسئَلیت
هْن ثزای هذیزاى خزیذ است ثٌبثزایي قجل اس رتجِ ثٌذی اثتذا
یک ثزش اٍلیِ (کبّص تؼذاد تبهیي کٌٌذگبى) ثِ هٌظَر
دستیبثی ثِ ًتبیح ثْتز ٍ اتاف ّشیٌِ ٍ سهبى کوتز ضزٍری ثِ
ًظز هی رسذ.
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