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 چکیده 
سٍیکشدی تشکیجی خْت اسصیبثی لبثلیت اطویٌبى  ،دس ایي همبلِ

آة ؿْشی، ثشق ٍ ّبی تَصیؽ هبًٌذ ػیؼتن تَصیؽ  ؼتنیػهـتشی دس 

اثتذا ػیؼتن تَصیؽ سا ثب تَخِ ثِ  ،گشدد. ثذیي هٌػَس... اسائِ هی

ثٌذی ًوَدُ ٍ ًمبط ثبسگزاسی هؼیشّبی تَصیؽ ثِ ػوت هـتشی دػتِ

ی ًمبطی اسزثبسگگشدد کِ ایي ًمبط هَخَد دس ػیؼتن ؿٌبػبیی هی

 ،ثبؿٌذ. دس اداهِّؼتٌذ کِ ثِ طَس هؼتمین ثِ هـتشیبى هتصل هی

اص ًمبط ثبسگزاسی تْیِ ًوَدُ ٍ خْت  کیّشخت خطب سا ثشای دس

ّبی لبثلیت ّبیی ثب ؾٌَاى ؿبخصثشسػی ؾولکشد ػیؼتن، ؿبخص

ّبی ؿَد ٍ اص هذلّبی تَصیؽ هؿشفی هیاطویٌبى هـتشی دس ػیؼتن

گشدد. دس ّب اػتفبدُ هیصًدیشُ هبسکَف خْت هحبػجِ ایي ؿبخص

یبى، تؿذاد هـتشیبى هَخَد دس ثب تَخِ ثِ هحَسیت هـتش ،ایي سٍؽ

ػیؼتن یکی اص فبکتَسّبی اصلی هؼئلِ ثَدُ ٍ ثِ ؾٌَاى ضشیجی ثشای 

ؿَد. ّبی هَخَد دس ّشیک اص اخضای ػیؼتن دس ًػش گشفتِ هیخشاثی

خْت ثشسػی ؾولکشد سٍؽ تشکیجی، یک ػیؼتن تَصیؽ آة ثِ ؾٌَاى 

ؿذُ هشثَطِ هحبػجِ  یّبهطبلؿِ هَسدی دس ًػش گشفتِ ٍ ؿبخص

 اػت کِ حبکی اص ؾولکشد هٌبػت ایي سٍؽ اػت.

 

 واژه های کلیدی
-لبثلیت اطویٌبى، هـتشی، دسخت خطب، صًدیشُ هبسکَف، ػیؼتن

 ّبی تَصیؽ

 

 مقدمه. 1
ذٍى خشاثی( یب احتوبل ؾولکشد دسػت ػیؼتن )ث احتوبل هَفمیت

ّبی هَخَد سا لبثلیت ثب هحذٍدیت تحت ؿشایط طشاحی ؿذُ ٍ

تشیي فبکتَسّب خْت ثشسػی اص هْن کِ یکی ًبهٌذ اطویٌبى ػیؼتن

ّب، اػت. ًَؼ هتذاٍلی اص ػیؼتن ٍضؿیت یک یب چٌذیي ػیؼتن

ّب ؾجبستٌذ اص: ثبؿٌذ کِ اص خولِ ایي ػیؼتنّبی تَصیؽ هیػیؼتن

ّبی تَصیؽ، لبثلیت ػیؼتن تَصیؽ آة، ثشق، گبص ٍ غیشُ. دس ػیؼتن

-ؽ کبال ثِ هـتشی تؿشیف هیاطویٌبى سا حفع تذاٍم ٍ پیَػتگی تَصی

 کٌٌذ. 

ین کِ ایي ػیؼتن دس همبیؼِ یبثّبی تَصیؽ، دس هیثش ػیؼتنثب هشٍس 

ٌذی ٍ اسصیبثی ثتَخِ کوتشی دس صهیٌِ هذل ،ّبی تَلیذیؼتنثب ػی

 اًذ.ثِ خَد خلت ًوَدُلبثلیت اطویٌبى 

ّب اهب خشاثی ایي ػیؼتن اػت ّبی ػیؼتن تَصیؽ کوتشؾوَهبً ّضیٌِ

ّبی ػضایی سا ثِ خبی خَاٌّذ گزاؿت ٍ هٌدش ثِ ّضیٌِتأثیشّبی ثِ

ّبی ّب ًؼجت ثِ ّضیٌِگشدد کِ ایي ّضیٌِاختوبؾی ثضسگتشی هی

ّبی صیبدی دس صهیٌِ پظٍّؾ[1]. ثیـتش اػتخشاثی دس ػیؼتن تَلیذ 

ی ّبّبی تَصیؽ اًدبم ؿذُ اػت کِ اص سٍؽلبثلیت اطویٌبى ػیؼتن

اص خولِ ایي  ِاًذ کیٌبى ثْشُ ثشدُلبثلیت اطو هتؿذد ثشای اسصیبثی

ثبؿذ کِ سٍؽ خذیذی ثِ ًبم هی Brown R.E [2]همبلِ  ،ّبپظٍّؾ

-ثٌذی هبسکَف ػلؼلِ هشاتجی سا هؿشفی ًوَدًذ کِ لبدس ثِ پیؾهذل

ثش ایي ثبٍس  Brown ثبؿذ.ثیٌی لبثلیت اطویٌبى ػیؼتن تَصیؽ هی

 ثِ ایي صَست کِ ،اػتاػت کِ ایي سٍؽ، سٍؿی هٌحصش ثِ فشد 

-ؼتنیلذست، ػ ؼتنیػ یثش اػبع تَپَلَطهذل لبثلیت اطویٌبى سا 

 کٌذ.ی تمؼین هیحفبغت فشد یّبٍ حفبغت دػتگبُ کپبسچِی یّب

Billinton [3] یػبصِیؿجیبفتِ ٍ تکٌیک سٍیکشد تحلیلی تؿوین 

-ؼتنیدس ػ یلطؽ هـتش یّبٌِیّض یبثیاسص یثشا یکبسلَ هتَالهًَت

دس  Billinton [4]سا اسائِ دادُ اػت.  ذُیچیپ یؿؿبؾ ؽیتَص یّب

کبسلَ هتَالی سا اسائِ داد کِ ػبصی هًَتای دیگش تکٌیک ؿجیِهمبلِ

ّبی تَصیؽ پیچیذُ هَسد اػتفبدُ ایي تکٌیک ثشای اسصیبثی ػیؼتن

ثْجَد  ، ثشًبهِ کبهپیَتشی سااخشای ایي تکٌیکثشای گیشد ٍ لشاس هی

 دادًذ.

تَصیاؽ هاشتجط ثاب ؾولکاشد ًمطاِ       ،لبثلیت اطویٌابى ػیؼاتن   اسصیبثی

( ثبؿاذ های ای کِ ثِ طَس هؼتمین ثِ هـاتشی هتصال   اسی)ًمطِزثبسگ

تاشیي فابکتَس دس چٌایي    هٌذی هـتشی هْنآًدبییکِ سضبیت اػت. اص

ّب ثبؿذ، تَخِ ثِ لبثلیت اطویٌبى ایي ػیؼتنّبی تَصیؿی هیػیؼتن

ت تمبضب ثب حذاکثش لبثلیات اطویٌابى   صیشا دسیبف دس حبل افضایؾ اػت

 هوکي ثؼیبس حبئض اّویت اػت.

ّابی هحبػاجِ آى دس چٌایي    همذاس لبثلیات اطویٌابى ٍ ثشخای سٍؽ   

ّاب  ثیابى ؿاذُ اػات. آى    [5]ٍ ّوکبساًؾ  Gaverّبیی تَػط حَصُ

ّبیی سا ثشای هحبػجِ فشاٍاًی خشاثی ٍ هیبًگیي هذت صهبى خشاثی سٍیِ

 [6,7]ٍ ّوکااابساًؾ  Bollinger  ٍBillinton هؿشفااای ًوَدًاااذ. 
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کِ ّبی ػشی ٍ هَاصی ثشای ػیؼتنسا ای ػبصگبس اص هؿبدالت هدوَؾِ

های   ّبی خشاثی هتذاخل، دائوی، هَلت ٍ حبلت ًگْذاسیثشای حبلت

ثٌابثشایي، تؿشیاف دٍ هفْاَم فشاٍاًای ؿکؼات ٍ       ًوَدًذ.اسائِ  ثبؿٌذ،

هیضاًای   ،ؿکؼتفشاٍاًی  هذت صهبى اصکبسفتبدگی اهشی ضشٍسی اػت.

کاِ ثاِ    ثشای ػٌدیذى خشاثی یک ػیؼتن یب هَلفِ ی هٌْذػی اػت

گاشدد کاِ   صَست احتوبل خشاثی دس یک ثبصُ صهبًی ًیاض تؿشیاف های   

. هذت صهبى اص کبسافتابدگی ثاِ هاذت    ؿَدًـبى دادُ هی   هؿوَالً ثب 

-صهبًی اؿبسُ داسد کِ ػیؼتن خشاة اػت ٍ لبدس ثِ اًدبم ٍغیفِ ًوی

ثشای اًدابم  ثخـی اص صهبى اػت کِ ػیؼتن  ،ًبپزیشیدػتشعثبؿذ ٍ 

 ثبؿذ.س دػتشع ًویدٍغیفِ 

ثبؿذ کِ ایي یي ًَؼ اثضاس ثشای اسصیبثی لبثلیت اطویٌبى هَخَد هیذچٌ

اثضاسّب ثشای تؿییي احتوبل ؾولکشد دسػات ٍ خشاثای ػیؼاتن هاَسد     

ٍ ( اثاضاس کابسثشدی   FTAگیشد. آًابلیض دسخات خطاب)   اػتفبدُ لشاس هی

  ِ ثٌاذی خطبّاب ٍ ّوچٌایي    هفیذی اػت کِ ثشای ؿٌبػابیی ٍ طجما

لبثال  ّابی ػابدُ ٍ پیچیاذُ    هحبػجِ لبثلیت اطویٌبى ثاشای ػیؼاتن  

دس صٌؿت َّاًَسدی تَػؿِ  5915اػتفبدُ اػت. ایي تکٌیک دس ػبل 

دس ػبیش صٌبیؽ ٍ کبسثشدّبی هٌْذػی هَسد تَخِ ًیض یبفت ٍ دس اداهِ 

ذاد ًْبیی سا ثشای ّش دسخات خطاب تؿشیاف    سٍی ،گشلشاس گشفت. تحلیل

ًوَدُ ٍ تَالی هـخصی اص خطبّب سا ایدبد ًوَدُ کِ هٌدش ثاِ سٍیاذاد   

گشدًذ. ایي سٍؽ اص هٌطك ثبال ثِ پبییي اػتفبدُ ًواَدُ ٍ دس  ًْبیی هی

سػاین کاِ ثاِ    پبیبى ّش هؼیش خشاثی ثِ سٍیذادّبی ؿکؼت اصلی هی

ت ؾٌاَاى ًاشش ؿکؼات    ّشیک اص ایي سٍیذادّبی اصلی هماذاسی تحا  

 . [8]ؿَدتخصیص دادُ هی

سٍؽ دیگشی کِ دس ایي همبلِ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتاِ اػات هاذل    

ثبؿذ. صًدیاشُ هابسکَف سًٍاذی اػات کاِ تاَالی       صًدیشُ هبسکَف هی

ّب ّبی آىثٌذی ًوَدُ ٍ احتوبلّبی هحذٍد سا هذلهـخصی اص حبلت

ؼاتن اص حابلتی ثاِ    دس ّش هشحلِ، هوکاي اػات ػی   کٌذ.سا تؿییي هی

حبلتی  سب هوکي اػت تغییش حبلت ًذادُ ٍ دبلت دیگش تغییش کٌذ ٍ یح

ّابی هشثاَط   ّب سا اًتمبل ٍ احتوبلایي تغییش حبلت ثوبًذ.ثبلی هـبثِ 

 Rahman. اخیشاً [9]ًبهٌذهی ّب سا احتوبل اًتمبل ثِ ایي تغییش حبلت

سا ثاشای اسصیابثی لبثلیات اطویٌابى      FTAسٍیکاشد   [10]ٍ ّوکبساًؾ

ّب همابدیش ٍصًای   هـتشی دس ػیؼتن تَصیؽ لذست)ثشق( ثکبس ثشدًذ. آى

سا ثشای فشاٍاًی ؿکؼات ٍ صهابى اصکبسافتابدگی دس ًػاش گشفتاِ ٍ دس      

 هحبػجبت خَد لحبظ ًوًَذ.

دس ایي همبلِ سٍیکشدی تشکیجی ثش هجٌبی آًبلیض دسخات خطاب ٍ هاذل    

ّبی سػی لبثلیت اطویٌبى هـتشی دس ػیؼتنصًدیشُ هبسکَف ثشای ثش

کٌاین کاِ   هب دس ایي همبلِ ادؾب های  گیشد.تَصیؽ هَسد هطبلؿِ لشاس هی

-ّبی تَصیؽ لبثل اػاتفبدُ های  ایي سٍیکشد تشکیجی ثشای ّوِ ػیؼتن

ثشای اثجبت ادؾبی خَد، ػیؼتن تَصیؽ آة ؿْشی سا ثاِ ؾٌاَاى    ثبؿذ.

ي اسائاِ ؿاذُ سا ثاش سٍی ایا    سٍیکاشد  هطبلؿِ هَسدی دس ًػش گشفتاِ ٍ  

ّابی  همبیؼاِ ػیؼاتن   یکٌین. چٌذیي ؿابخص ثاشا  تن اخشا هیػیؼ

ّابی تَصیاؽ هختلاف لبثال     گشدد کِ ثشای ػیؼاتن هختلف تؿشیف هی

اصلی اص ػیؼتن  ًمطِثبؿذ. تؿذاد هـتشیبى هَخَد دس ّش اػتفبدُ هی

سا دس هحبػجبت لحابظ ًواَدُ ٍ اسصیابثی ػیؼاتن اص لحابظ هـاتشی       

گیشد. ًمطِ اصلی دس ّش ػیؼتن ثب تَخِ ثاِ ًاَؼ ػیؼاتن    صَست هی

هتفبٍت اػت. دس ایي همبلِ، تؿذاد هـتشیبى ثِ ؾٌاَاى ضاشیجی ثاشای    

 یثاشا  فشاٍاًی ؿکؼت دس ًػش گشفتِ ؿذُ اػت. ًتابیح ثذػات آهاذُ   

 گشدد.لبثلیت اطویٌبى هـتشی ثِ تفصیل ثیبى هی

 روش محاسبه قابلیت اطمینان. 2
سٍؽ تشکیجی ثش هجٌبی آًبلیض دسخت خطب ٍ صًدیشُ  ،دس ایي ثخؾ

ّبی تَصیؽ اسائِ ؿذُ هبسکَف ثشای هحبػجِ لبثلیت اطویٌبى ػیؼتن

تش ًیض رکش ؿذ، لبثلیت اطویٌبى ػیؼتن سا ثب اػت. ّوبًطَس کِ پیؾ

آیذ کِ صهبًی ثَخَد هی ،کٌین ٍ خشاثیاحتوبل ؾذم خشاثی تؿشیف هی

ثِ طَسکلی اسصیبثی  ثِ هـتشیبى ًجبؿذ.ػیؼتن لبدس ثِ تَصیؽ تمبضب 

کِ ثب تطجیك ػِ  [11]گشددلبثلیت اطویٌبى اص ػِ هشحلِ تـکیل هی

 یبثین:هشحلِ کلی ثب ػیؼتن تَصیؽ ثِ ػِ هشحلِ صیش دػت هی

 .سػذهیفشآیٌذ تَصیؽ اص یک هٌجؽ ؿشٍؼ ٍ ثِ هـتشی  .5

-ّش ػیؼتن لبدس اػت تب ثِ چٌذیي ًبحیِ )هؼیش( تمؼین .1

د کِ ّشیک اص ایي ًَاحی داسای یک خض اصلی ثٌذی گشد

ثبؿذکِ خض اصلی خضئی اػت کِ ثِ طَس هؼتمین ثِ هی

 هـتشی هتصل ؿذُ اػت.

فشآیٌذ  ،اگش خضئی اص اخضای ػیؼتن دچبس خشاثی گشدد .9

 گشدد.تَصیؽ تمبضب ثِ هـتشی دچبس تَلف هی

بل دس ایي همبلِ، فشض ثش ایي اػت کِ هٌجؽ تَصیؽ ّوَاسُ لبدس ثِ اسػ

اص ایي سٍ خشاثی هٌجؽ  ،ثبؿذثؿذی هَخَد دس هؼیش هی ءتمبضب ثِ خض

تأهیي تمبضب دس دسخت خطب دس ًػش گشفتِ ًـذُ اػت. دسخت خطب 

ثبؿذ کِ دس طی هؼیش ؾجَس تمبضب اص هٌجؽ تب ؿبهل خطبّبیی هی

ء اصلی، دٌّذ. ثذیْی اػت کِ دس صَست خشاثی دس خضهـتشی سش هی

سٍ، ضشٍسی اػت کِ ِ خَاّذ ؿذ. اص ایيهـتشی ثب لطؽ آة هَاخ

فشاٍاًی ؿکؼت ٍ هذت صهبى اصکبسافتبدگی ثشای ّش سخذاد اصلی 

ثِ تشتیت اصکبسافتبدگی  هـخص گشدد. فشاٍاًی ؿکؼت ٍ هذت صهبى

      ٍ      ؿًَذ کِ ّشیک اص اصطالحبت ًـبى دادُ هی Uٍ   ثب 

(j=1,2,3,…,J   ٍ m=1,2,…,Mٍz=1,2,…, Z)  ثشای توبهی

( تؿشیف ؿذُ اػت. ثشای هحبػجِ z)( ٍ توبهی ًَاحی mاخضای اصلی)

فشاٍاًی ؿکؼت ٍ هذت صهبى اص کبسافتبدگی، تحلیل دسخت خطب ٍ 

سٍؽ صًدیشُ هبسکَف ثِ ؾٌَاى سٍؿی تشکیجی هَسد اػتفبدُ لشاس 

گشفتِ اػت. الصم ثِ رکش اػت کِ هذل اسائِ ؿذُ ؿبهل تشکیت 

دس دسخت خطب  ANDثِ ّویي ػجت ّیچ گیت ثبؿذ ٍ خطبّب ًوی

 ،ثبؿذ. ثب دس ًػش گشفتي ؿشایط رکش ؿذُ، احتوبل کلهَخَد ًوی

ّبی هَخَد دس دسخت خطب هؿبدل ثب خوؽ احتوبالت توبهی گیت

دس  سٍیذاد ًْبیی)ثبالتشیي سٍیذاد دس دسخت خطب(اػت. احتوبل خشاثی 

 ثبؿذ.دسخت خطب ثِ صَست صیش لبثل هحبػجِ هی

(5)     ∑    

 

 ∑    

 

  

دٌّذُ احتوبل خشاثی ٍ ثِ تشتیت ًـبى     ٍ      دس ایي فشهَل 

ثبؿذ. دس هی zٍ ًبحیِ  mدس ؿیش ؿجکِ اصلی  j ءخضفشاٍاًی ؿکؼت 

ثب اػتفبدُ اص ثؼط تیلَس ٍ ثب ثؼٌذُ      ، احتوبل Tصهبى دلخَاُ 
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ط ثذػت آهذُ اػت کِ ثِ صَست کشدى ثِ دٍ خولِ اٍل اص ایي ثؼ

 صیش ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت:

(1) 

          (      )     (  )

          

         (      )

   (       )       

       
 

ثشای ّش ؿیش ؿجکِ اصلی دس ػیؼتن هؼتلضم دس ًػش      هحبػجِ 

ای اص ػیؼتن ثب ًوًَِ 5گشفتي اخضا دس چٌذیي ًبحیِ اػت. ؿکل 

ثبؿذ. دس ّشیک اص چٌذیي هؼیش اص هجذأ ثِ ؿیشّبی اصلی ؿجکِ هی

ؿَد دس ًػش گشفتِ هی     اخضای اصلی دس ػیؼتن، همذاس کویتی 

 ءکِ دس ؿکؼت )خشاثی( خضکِ هـخص کٌٌذُ تؿذاد اخضایی اػت 

همذاس فشاٍاًی خطب سا ثب  ،سٍاصلی دس دسخت خطب ؿشکت داسًذ. اص ایي

ثشای ّش      سٍص ًوَدُ ٍ فشاٍاًی ؿکؼت ثِ     داؿتي همبدیش 

 گشدد:ٍاحذ ثِ صَست صیش اصالح هی

(9)                
ّب صَست دس ػیؼتنّبیی کِ ثش هجٌبی صًدیشُ هبسکَف دس تحلیل

سٍ هذل هبسکَف گیشد، فشض تَصیؽ ًوبیی فشضی سایح اػت؛ اص ایيهی

ثِ ؾٌَاى فشاٍاًی    ٍ    ثشای ػیؼتوی ثب دٍ خض، ثب دس ًػش گشفتي 

ؿکل ، 1ٍ  5ًشش تؿویش خض  ثِ ؾٌَاى    ٍ    ، 1ٍ  5 ءخض ؿکؼت

 5 پزیش اػت کِ حبلتحبلت اهکبى 4گیشد. ثشای ایي ػیؼتن هی

ای کِ ّشدٍ ثِ گًَِاػت دٌّذُ حبلت کبهالً ؾولیبتی ٍ صحیح ًـبى

دس حبلت  1ٍ  5 ءثِ تشتیت خض 9ٍ  1ثبؿٌذ، دس حبلت ػبلن هی ءخض

-تحت تؿویش هی 1ٍ  5 ءّشدٍ خض 4ثبؿٌذ ٍ دس حبلت ؿکؼت هی

ثبؿذ لبثل دػتیبثی هی ،ثبؿٌذ. ثشای چٌیي ػیؼتوی هؿبدلِ تؿبدلی

 آیذ:ت هیکِ ثِ صَست صیش ثذػ

(4) 

 

  
(

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

)

 (

 (     )

  

  
 

  
 (     )

 
  

  
 

 (     )

  

 
  
  

 (     )

) (

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

) 

∑همذاس ّش احتوبل ثب دس ًػش گشفتي فشض    ( )
 
ٍ حل       

 آیذ:هؿبدالت صیش ثذػت هی

(1) 
 (     )    ( )  (     ( ))  (     ( ))

   ̇( )  
 

  
   ( ) 

(1) 
(     ( ))  (     )    ( )  (     ( ))

   ̇( )  
 

  
   ( ) 

(7) 
(     ( ))  (     )    ( )  (     ( ))

   ̇( )  
 

  
   ( ) 

(8) 
(     ( ))  (     ( ))  (     )    ( )

   ̇( )  
 

  
   ( ) 

ثب اػتفبدُ اص تجذیالت الپالع ثش سٍی هؿبدالت فَق، هؿبدالت صیش 

آیذ:ثذػت هی  

 (     )   ̅ ( )  (    ̅ ( ))

 (    ̅ ( ))     ̅ ( ) 
(9)  

(    ̅ ( ))  (     )   ̅ ( )

 (    ̅ ( ))     ̅ ( ) 
(51)  

(    ̅ ( ))  (     )   ̅ ( )  (  

  ̅ ( ))     ̅ ( ) 
(55)  

(    ̅ ( ))  (    ̅ ( ))  (     )

  ̅ ( )     ̅ ( ) 
(51)  

 طَسیکِ:ثِ

(59)      ( ) =  ̅ ( ),      ( ) =  ̅ ( ) 

     ( ) =  ̅ ( ),     ( ) =  ̅ ( ) 
(54)     ̇ ( ) =    ̅ ( )    ( ) 
(51)     ̇ ( ) =    ̅ ( )    ( ) 
(51)     ̇ ( ) =    ̅ ( )    ( ) 
(57)     ̇ ( ) =    ̅ ( )    ( ) 

ثبؿذ ٍ دٌّذُ ؾولگش تجذیالت الپالع هیًـبى  دس هؿبدالت فَق 

-ثشاثش ثب صفش دس ًػش گشفتِ هیّشیک اص احتوبالت اٍلیِ ثِ صَست 

 ؿَد:

(58)   ( )             ( )       
  ( )              ( )    

ّبی فَق الزکش، ٍاضح اػت ّبی اسائِ ؿذُ ثشای حبلتثش طجك تؿشیف

لشاس گیشد ثِ صَست کبهل دس دػتشع  5کِ ػیؼتن اگش دس حبلت 

ّوچٌیي ثب دس ًػش  .ثبؿذاػت ٍ خشاثی دس طی هؼیش هَخَد ًوی

( )  گشفتي فشض  دػتشع ًبپزیشی ثشای  .            

ؿَد ٍ ثِ صَست دس ًػش گشفتِ هی 5توبهی حبالت ثِ غیش اص حبلت 

 گشدد.اسائِ هی tصیش ٍ ثشای صهبى تؿشیف ؿذُ 

(59)  ( )      ( ) 

∑ ّبی ٍ فشض فَقّشیک اص هؿبدالت   (  ( ))
 
      ٍ

  ( ) لحبظ   (( )  )  سا ثشای هحبػجِ               

 ثذػت خَاّذ آهذ. 11اص هؿبدلِ  ( )  دس ًْبیت همذاس ًوَدُ ٍ 

(11)   ( )  
              

(     )(     )
 

-لحبظ هی    ّبی هٌْذػی فشض اص آًدبیی کِ دس اکثش ػیؼتن

دػتشع ًبپزیشی ػیؼتن ثِ ثب دس ًػش گشفتي ایي فشض،  گشدد،

 آیذ.ثذػت هیصَست صیش 

(15)  ( )  
         

    

 ∑
  

  

 

   

 ∑     

 

   

 

  ( هؿبدل ثب MTTRهیبًگیي صهبى تب تؿویش )
 

 
ثبؿذ کِ هی   

-یب ٍػیلِ هی ءدٌّذُ هیبًگیي صهبى الصم ثشای تؿویش یک خضًـبى

 ثبؿذ.

 دػتشع ًبپزیشی ػیؼتن اص خوؽ دس ،ءخض jثب ثشای ػیؼتوی 

ًبپزیشی ثشای آیذ. دػتشعًبپزیشی ّبی هٌحصش ثذػت هیدػتشع 

 آیذ.ّشیک اص اخضا ثِ صَست صیش ثذػت هی

(11)                              
-ّبی لبثلیت اطویٌبى فشهَل(، ؿبخص11ثب اػتفبدُ اص هؿبدلِ فَق)

 ؿًَذ.ثٌذی هی
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 : ًوبیی اص ػیؼتن تَصیؽ آة ؿْشی5ؿکل

 

 قابلیت اطمینان مشتریهای . شاخص3

-دس ایي ثخؾ ثشای ثشسػی ثْتش ػیؼتن ثِ هؿشفی ػِ ؿبخص هی

)ؿبخص فشاٍاًی لطؽ ثشای ػیؼتن(، OFIپشداصین کِ ؾجبستٌذ اص: 

ODI ٍ )ؿبخص هذت صهبى لطؽ ػیؼتن(CODI ؿبخص صهبى(

تؿشیف  ّب ثِ صَست صیشلطؿی ثشای هـتشی دس ػیؼتن(. ایي ؿبخص

 :گشدًذهی

    
ؿًَذهی تؿذاد کل هـتشیبًی کِ دس طَل یک ػبل ثب لطؽ آة هَاخِ 

سػبًیخذهت ؿذُ تؿذاد کل هـتشیبى 
 

    
اًذؿذُ  کل هذت صهبًی کِ هـتشیبى دس طَل یک ػبل ثب لطؽ آة هَاخِ 

سػبًیخذهت ؿذُ تؿذاد کل هـتشیبى 
 

     
اًذؿذُ  کل هذت صهبًی کِ هـتشیبى دس طَل یک ػبل ثب لطؽ آة هَاخِ 

ؿًَذهی تؿذاد کل هـتشیبًی کِ دس طَل یک ػبل ثب لطؽ آة هَاخِ 
 

ّبی هؿشفی ؿذُ ثشای هـتشی، تؿذاد ثِ هٌػَس دس ًػش گشفتي ؿبخص

کٌین. دس تؿشیف ّب لحبظ هیثٌذی ؿبخصهـتشیبى سا ًیض دس فشهَل

تؿذاد کل هـتشیبى خذهت سػبًی ؿذُ دس ػیؼتن      ّب، ؿبخص

سػیذى ثِ ّذف هَسد ًػش، ٍصًی ثش هجٌبی تؿذاد ثبؿٌذ. ثشای هی

هـتشیبى ثِ فشاٍاًی ؿکؼت ٍ صهبى اص کبس افتبدگی تخصیص دادُ 

-ػیؼتن ثِ صَست صیش تؿشیف هی ثشای OFIؿَد. ػپغ، ؿبخص هی

 گشدد:

(19) 
    

∑ ∑ ∑               

    

 
∑   

 ∑ ∑           

    

 

 گشدد:ثِ صَست صیش تؿشیف هی j ءکِ فشاٍاًی ؿکؼت ثشای خض

(14)   
  

∑ ∑              

∑ ∑          

 
∑ ∑          

∑ ∑          

 

 

ی دس صَست ٍ هخشج کؼش لحبظ ؿذُ اػت. ثِ طَس یتهمذاس کو

ثشای یک ػیؼتن تَصیؽ ثب اػتفبدُ اص هؿبدلِ صیش لبثل  ODIهـبثِ، 

 دػتیبثی اػت.

(11)     
∑ ∑          

    

 
∑ ∑ ∑           

    

 

 ثطَسیکِ

(11)   
  

∑ ∑              

∑ ∑          

 
∑ ∑          

∑ ∑          

 

ٍ 

(17)           
     

       

ثشای یک ػیؼتن تَصیؽ ثب اػتفبدُ اص هؿبدلِ  CODIدس اًتْب، ؿبخص 

 آیذ:صیش ثذػت هی

(18)      
   

   
 

ّبی اسائِ ؿذُ، همبیؼِ چٌذ ػیؼتن اص لحبظ ثب اػتفبدُ اص ؿبخص

پزیش خَاّذ ثَد. اص ػَیی دیگش ثشسػی ٍضؿیت لبثلیت اطویٌبى اهکبى

پزیش خَاّذ ثَد ٍ دس فؿلی ػیؼتن ًؼجت ثِ ٍضؿیت ػبثك آى اهکبى

َدّبیی دس صَست هٌبػت ًجَدى ٍضؿیت فؿلی ػیؼتن، ثبیذ ثْج

تَاى ػیؼتن حبصل گشدد کِ ثب اػتفبدُ اص تؿویشات پیـگیشاًِ هی

 ثْجَدّبیی سا ایدبد ًوَد.

 تَصیؽ دلخَاُ، ؼتنّبی لبثلیت اطویٌبى هـتشی ثشای ّش ػیؿبخص

ثب دس ًػش گشفتي ّذف اصلی ػیؼتن لبثل هحبػجِ اػت. ثب تَخِ ثِ 

-ّب هیّذف هَسد ًػش خذهت دٌّذُ ثِ هحبػجِ ّشیک اص ؿبخص

شاٍاًی ؿکؼت ّذف اصلی اگش اطالؼ اص ف ثِ ؾٌَاى هثبل پشداصین.

ثب دس ًػش . ثٌبثشایي گشددهحبػجِ هی OFIؿبخص ػیؼتن ثبؿذ، 

ؿَد ثِ گًَِ ثبؾث هی هتٌبػت ثب آى، گشفتي ّذف ٍ اًتخبة ؿبخص

 تش ٍ هؤثشتشی ثشسػی ػیؼتن سا صَست دّین.هٌبػت

 مطالعه موردی. 4
ػیؼتن تَصیؽ آة ؿْشی ثِ ؾٌَاى هطبلؿِ هَسدی  ،دس ایي همبلِ

خْت ثشسػی سٍؽ اسائِ ؿذُ دس ًػش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ ثب اػتفبدُ اص 

دبم دادُ ٍ ًتبیح ّبی هَخَد، هحبػجبت سا ثشای ایي ػیؼتن اًدادُ

اسائِ ؿذُ اػت. ػیؼتن هَسد ثشسػی ثِ تؿذاد صیبدی اص هـتشکیي 

 کٌذ کِ ایي هـتشکیي ؿبهلهـتشی( خذهت سػبًی هی911111)

 ثبؿذ.هؼکًَی، تدبسی، صٌؿتی ٍ ... هی هـتشکیي

ؾوَهبً، ػیؼتن تَصیؽ آة دس ثشداسًذُ اخضای صیبدی اص خولِ اخضای 

خبًِ، هخضى(، اخضای اًتمبل ٍ تصفیِ ًگْذاسًذُ)کلشصًی،

تَصیؽ)ؿیشّبی خطَط اًتمبل ٍ ؿجکِ تَصیؽ ٍ ایؼتگبُ پوپبط( ٍ 

ثبؿذ. دس ایي ػیؼتن، توبهی اخضا ثب اػتفبدُ اص کبسثش)هـتشی( هی

اًذ. ّوبًطَس کِ ّب ثِ یکذیگش هتصل ؿذُگزاسیاًَاؼ هتفبٍتی اص لَلِ

ؿشٍؼ ثِ حشکت  خبًًِـبى دادُ ؿذُ اػت، آة اص تصفیِ 5دس ؿکل 

یبثذ ٍ اص هخضى ٍ کلشصًی ؾجَس ًوَدُ ٍ ثِ ایؼتگبُ ًوَدُ ٍ خشیبى هی

سػذ. ّشیک اص پوپبط سػیذُ ٍ ثِ ػوت خطَط تَصیؽ ٍ اًتمبل هی

لبدس ثِ تحَیل آة ثِ  ،ّب دس خطَط ؿجکِ تَصیؽ ٍ اًتمبلؿبخِ

 ثبؿٌذ. هـتشیبى هی

ِ گشدد، ْخـتشی ثب لطؽ خشیبى آة هَاهدس چٌیي ػیؼتوی اگش 

ػیؼتن دچبس ؿکؼت ؿذُ اػت. دس ایي ػیؼتن، اخضای اصلی 

ثبؿٌذ کِ دسخت خطب سا ًیض ثشای ؿیشّبی اصلی ؿجکِ هی ،ػیؼتن

ای اص دسخت خطب ًوًَِ 1کٌین. دس ؿکل ّب سػن هیّشیک اص آى

ثشای یکی اص ؿیشّبی اصلی ؿجکِ سػن ؿذُ اػت کِ ایي دسخت 

هوکي خْت خشاثی ؿیش اصلی خطب دس ثشداسًذُ توبهی خطبّبی 

ثبؿذ. دس دسخت خطب هَخَد هی mؿجکِ اػت. ثٌبثشایي ثِ تؿذاد 

خطبی هوکي ًـبى دادُ ؿذُ  11تؿذاد  ،دسخت خطبی اسائِ ؿذُ

اػت اهب دس ّشیک اص ؿیشّبی اصلی ؿجکِ هوکي اػت تؿذادی اص ایي 

خطب  11ي اػت توبهی خطبّب ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ثِ ؾجبستی دیگش هوک
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ؿبهل ًـَد. ایي خطبّب ثب اػتفبدُ اص ًبم اختصبسی ٍ دس آخشیي سا 

 ػطح دسخت خطب ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

 
دس ػیؼتن تَصیؽ آة  : دسخت خطب ثشای یکی اص ؿیشّبی اصلی ؿجک1ِؿکل

 ؿْشی

 

بى دس ّش ؿیش اصلی ؿجکِ دس خذٍل تؿذاد هـتشیّبی هشثَط ثِ دادُ

ّبی هَخَد هشتجط ثب دادًُـبى دادُ ؿذُ اػت ٍ ثب تَخِ ثِ  5

ػبیش هحبػجبت  ،فشاٍاًی ؿکؼت ٍ صهبى اصکبسافتبدگی دس ػیؼتن

 گیشد.صَست هی

m تعداد مشتریان شیر شبکه اصلی 

1 M5 11111 

2 M1 95111 

3 M9 11111 

4 M4 41111 

5 M1 99111 

6 M1 11111 

7 M7 97111 

8 M8 14111 

9 M9 91111 

11 M51 91111 

تؿذاد هـتشیبى دس ّش ؿیش اصلی ؿجکِ: 5خذٍل  

 

ّب سا هحبػجِ ًوَدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تشکیجی اسائِ ؿذُ، ؿبخص

 اسائِ ؿذُ اػت. 1ًتبیح دس خذٍل 

 همذاس هحبػجبتی ؿبخص

OFI 0.5897 

ODI 1.0409 

CODI 1.7650 

 ّب: ًتبیح هحبػجِ ؿبخص1خذٍل
 

سا  اسائِ ؿذُ ؽٍس ّب ؾولکشد دسػتهمبدیش ثذػت آهذُ ثشای ؿبخص

 دّذ.ًـبى هی

 نتایج

سٍؿی تشکیجی ثش هجٌبی دسخت خطب ٍ صًدیشُ هبسکَف ثشای اسصیبثی 

ّبی تَصیؽ ثب اػتفبدُ اص ػِ ؿبخص اسائِ لبثلیت اطویٌبى ػیؼتن

ؿذُ اػت ٍ ثِ طَس ٍیظُ کبسثشد آى ثشای تَصیؽ آة ؿْشی ثشسػی 

 ثبؿذ:هشحلِ هی ؿذُ ٍ ًتبیح حبصل اص آى اسائِ ؿذ. سٍؽ ؿبهل ػِ

-فشآیٌذ تَصیؽ اص یک هٌجؽ ؿشٍؼ ؿذُ ٍ ثِ هـتشی هی .5

 سػذ.

-ّش ػیؼتن لبدس اػت تب ثِ چٌذیي ًبحیِ )هؼیش( تمؼین .1

اصلی  ءثٌذی گشدد کِ ّشیک اص ایي ًَاحی داسای یک خض

ثِ طَس هؼتمین ثِ هـتشی هتصل  ءثبؿذ کِ ایي خضهی

 ثبؿذ.هی

گشدد فشآیٌذ  اگش خضئی اص اخضای ػیؼتن دچبس خشاثی .9

 گشدد.تَصیؽ ثِ هـتشی هتَلف هی

ثِ ؾٌَاى ًوًَِ دس ًػش گشفتِ ؿذُ  ،دس ایي همبلِ، ػیؼتن آة ؿْشی

ٍ سٍؽ هَسد ًػش سا ثشای آى ثِ کبس ثشدین اهب ایي سٍؽ ثشای ػبیش 

ثبؿذ. ثب اػتفبدُ ّب ثب هـخصبت اسائِ ؿذُ ًیض لبثل اػتفبدُ هیػیؼتن

ِ ثشسػی ٍضؿیت فؿلی ػیؼتن ثب ٍضؿیت لبدس ث ،ّباص همبدیش ؿبخص

 ثبؿین.ّب هیػبثك آى ٍ یب ثب ػبیش ػیؼتن
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