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چکیده
هذيشيت تحشاى سا هي تَاى ساٌّواييّ ،واٌّگي ٍ كاستشد تواهي هٌاتغ ػاصهاى ّا ٍ اسگاى ّا دس جْت كاّؾ خؼاسات هالي ٍ جاًي ًاؿي اص حَادث
عثيؼي ٍ غيش عثيؼي تؼشيف ًوَ .د تا تَجِ تِ ايٌكِ هماتلِ تا تؼياسي اص تحشاى ّا غيش هوكي هي تاؿذ تٌاتشايي تايذ يك ػشي احتياط ّايي تَػظ ػاصهاى ّا ٍ
اسگاى ّا دس جْت كاّؾ احشات تحشاى ٍ كاّؾ خؼاسات آى اتخار گشدد .ؿايذ تتَاى گفت تِ كاسگيشي صحيح فٌاٍسي اعالػات ًِ تٌْا آيٌذُ صًذگي تـش سا
تْثَد خَاّذ تخـيذ ،تلكِ ػؼي داسد تا خشاتي ّاي تِ تاس آهذُ ًاؿي اص فٌاٍسي ّاي گزؿتِ سا ًيض اصالح ًوايذ .دس ايي همالِ ػؼي ؿذُ تا اص فٌاٍسي اعالػات
هثتٌي تش سٍؽ ّاي فاصي تحشاى ّاي احتوالي ايجاد ؿذُ دس ػاصهاى سا تِ صَست َّؿوٌذ هذيشيت ًوَد.
كلوات كليذي :حول ٍ ًمل چٌذ ٍجْي  ،هذيشيت تحشاى ،هذيشيت َّؿوٌذ ،هٌغك فاصي.
مقدمه
ؿايذ تتَاى گفت تِ كاسگيشي صحيح فٌاٍسي اعالػات تِ صَست َّؿوٌذ ًِ تٌْا آيٌذُ صًذگي تـش سا تْثَد خَاّذ تخـيذ ،تلكِ ػؼي داسد تا خشاتي
ّاي تِ تاس آهذُ ًاؿي اص فٌاٍسي ّاي گزؿتِ سا ًيض اصالح ًوايذ .دس كل فٌاٍسي ّاي اعالػاتي ّوشاُ تا فاكتَسّاي خَد تحَالت ػظيوي دس ؿشكت ّا ٍ
ػاصهاى ّاي تاصسگاًي ايجاد كشدُ اػت تِ گًَِ اي كِ ػولكشد كلي ايي لثيل ؿشكت ّا كاهالً تحت تاحيش هيضاى كاستشد فٌاٍسي ّاي هَسد تحج هي تاؿذ .دس ايي
هياى هذيشيت تحشاى تِ دليل ًمؾ هْوي كِ دس حول ٍ ًمل چٌذ ٍجْي داساػت اص ايي لاػذُ هؼتخٌي ًوي تاؿذ .همالِ كالػيك پشفؼَس لغفي صادُ دس هَسد
هٌغك فاصي كِ دس ػال  5621تِ چاج سػيذ ،ػشآغاص تحمياتي ًَ دس ػلَم ٍ هٌْذػي ػيؼتن ٍ كاهپيَتش تَد .پغ اص آى پشفؼَس لغفي صادُ تِ پظٍّؾ ّاي
خَد دس صهيٌِ هجوَػِ فاصي اداهِ داد تا آًكِ دس ػال  5631عي يك همالِ كالػيك ديگش تحت ػٌَاى "ؿشحي تش ديذي ًَ دس تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّاي
پيچيذُ ٍ فشايٌذّاي تصوين گيشي" هفَْم اػتفادُ اص هتغيشّاي صتاًي سا دس ػيؼتن ّاي حافظِ ٍ كٌتشل هغشح كشد.
مروری بر مفاهیم تحقیق
 هذيشيت تحشاى
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هذيشيت تحشاى سا هي تَاد ساٌّواييّ ،واٌّگي  ٍ ،كاستشد تواهي هٌاتغ ػاصهاى ّا ٍ اسگاى ّا دس جْت كاّؾ خؼاسات هالي ٍ جاًي ًاؿي اص حَادث
عثيؼي ٍ غيش عثيؼي تؼشيف ًوَد تا تَجِ تِ ايٌكِ هما تلِ تا تؼياسي اص تحشاى ّا غيش هوكي هي تاؿذ تٌاتشايي تايذ يك ػشي احتياط ّايي تَػظ ػاصهاى ّا ٍ
اسگاى ّا دس جْت كاّؾ احشات تحشاى ٍ كويٌِ كشدى خؼاسات آى اتخار گشدد .لثل اص تحشاى تْشُ گيشي اص احتياط ّاي ساّثشي ٍ تكٌيكي دس جْت كاّؾ
احشات فيضيكي  ،هغالؼِ سٍؽ ّاي هٌاػة كاّؾ احشات تحشاى دس تواهي هشاحل تَػؼِ ػيؼتن دس جْت كاّؾ سيؼك ٍ تذػت آٍسدى يك ػيؼتن تْيٌِ ،
كؼة آهادگي تيـتش ٍ اًجام تشًاهِ ّاي آهَصؿي هٌاػة ٍ كوك تِ الـاس هختلف جاهؼِ جْت كاّؾ احشات تحشاى ٍ دس ٌّگام تحشاى ٍ تؼذ اص تحشاى ًجات
دادى افشاد تيـتش ٍ كوك تِ آًْا  ،ايجاد يك هحيظ صًذگي هٌاػة ٍ اهي تشاي افشادي كِ دس تحشاى هتاحش ؿذُ اًذ  ،تْيِ تواهي احتياجات حياتي آػية ديذگاى ٍ
جثشاى خؼاسات جاًي ٍ هالي تا حذ هوكي هَحش خَاّذ تَد ). (Junxiu 2007
 هٌغك فاصي
هٌغك فاصي 4تشاي اٍليي تاس دس ػال  5621تَػظ دكتش لغفي صادُ  ،اػتاد ػلَم كاهپيَتشي داًـگاُ تشكلي 5كاليفشًيا اتذاع ؿذ .همالِ كالػيك
پشفؼَس لغفي صادُ دستاسُ هجوَػِ فاصي كِ دس ػال  5621تِ چاج سػيذ ،ػشآغاص جْتي ًَيي دس ػلَم ٍ هٌْذػي ػيؼتن ٍ كاهپيَتش تَد .پغ اص آى پشفؼَس
لغفي صادُ تِ پظٍّـْاي خَد دس صهيٌِ هجوَػِ فاصي اداهِ داد تا آًكِ دس ػال  5631عي يك همالِ كالػيك ديگش تحت ػٌَاى "ؿشحي تش ديذي ًَ دس
تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتوْاي پيچيذُ ٍ فشايٌذّاي تصوين گيشي" هفَْم اػتفادُ اص هتغيشّاي صتاًي سا دس ػيؼتن ّاي حافظِ ٍ كٌتشل هغشح كشد .ايي همالِ
اػاع تكٌَلَطي كٌتشل تش هثٌاي هٌغك فاصي اػت كِ دس ايٌذُ احشات ػويك دس عشاحي ػيؼتن ّاي كٌتشل َّؿياس خَاّذ داؿت.گشچِ هٌغك فاصي كاستشدي
خيلي ٍػيغ تش اص هٌغك هتذاٍل داسد ٍلي پشفؼَس لغفي صادُ هؼتمذ اػت كِ هٌغك فاصي ًَؿذاسٍ ٍ اكؼيش ًيؼتٍ .ي ػٌَاى كشد "كاسّاي صيادي ّؼت كِ اًؼاى
هي تَاًذ تِ آػاًي اًجام دّذ دس حالي كِ كاهپيَتشّا ٍ ػيؼتن ّاي هٌغمي لادستِ اًجام آى ًوي تاؿٌذ .هٌغك كالػيك ّش چيضي سا تش اػاع يك ػيؼتن
دٍدٍيي ًوايؾ هي دّذ ( دسػت يا غلظ 1 ،يا  ،5ػياُ يا ػفيذ) ٍلي هٌغك فاصي دسػتي ّش چيضي سا تا يك ػذد كِ همذاس آى تيي صفش ٍ يك اػت ًـاى هي
دّذ .تِ ػٌَاى هخال اگش سًگ ػياُ سا ػذد صفش ٍ سًگ ػفيذ سا ػذد ً 5ـاى دّين ،آًگاُ سًگ خاكؼتشي ػذدي ًضديك تِ صفش خَاّذ تَد .دس ػال ،5621
دكتش لغفيصادُ ًظشيِ ػيؼتنّاي فاصي سا هؼشفي كشد .دس فضايي كِ پظٍّـگشاى ػلَم هٌْذػي تِ دًثال سٍؽّاي سياضي تشاي ؿكؼت دادى هؼائل پيچيذُ تش
تَدًذً ،ظشيِ فاصي تِ صَستي ديگش اص هذل ػاصي پشداخت(Bordogna et al., 1993- Chakraborty,1975).
 فٌاٍسي ّاي جذيذ :
ًشخ تغييش تكٌَلَطي تِ هؼٌاي آًؼت كِ تكٌَلَطي اػتفادُ ؿذُ تِ ٍػيلِ ّش ػاصهاى تا چِ هذت تذٍى تغييش هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشد .اص يك تغييش
تكٌَلَطيكي ػظين گشفتِ ّوچَى تَػؼِ ٍ ايجاد ستاتْاي پيچيذُ تا تغييشات كَچكي ّوچَى تغييش سٍيِ ّاي اداسي دس اًجام كاسّا  .تكٌَلَطي ّوَاسُ دس حال
تغييش اػت .پيـشفت تكٌَلَطي ّويـِ ّوشاُ تا سيؼك ٍ هضاياي تالمَُ تَدُ ٍ اص عشفي ًوي تَاى ّويـِ آى سا تِ آػاًي پيؾ تيٌي كشد .تغييشات فٌاٍساًِ دس
هحيظ اهشٍص تا جْاًي ؿذى دس ّن آهيختِ ؿذُ اػت ٍ ايي دٍ تا ّن هٌجش تِ ايجاد " ػصش استثاعات" ؿذُ اًذ" .ػصش استثاعات" تا ايجاد ٍ اػتفادُ اص فٌاٍسي،
فشصت ّاي جذيذ ٍ هٌافغ اجتواػي ٍ التصادي سا تِ ّوشاُ آٍسدُ اػتً .وي تَاى گفت فٌاٍسي راتا" خَب يا تذ اػت تلكِ اسصؽ فٌاٍسي تؼتگي تِ آى داسد كِ
تِ چِ صَست هَسد اػتفادُ لشاس گيشد .دس ّش ػاصهاى ػاللِ صيادي جْت پزيشؽ ٍ تغثيك تافٌاٍسي ّاي جذيذ ٍجَد داسد اها ًشخ تغييش فٌاٍسي خيلي ػشيغ اػت.
اص ايي سٍ تايؼتي دس ايي صهيٌِ اص يك ديذگاُ اػتشاتظيك تشخَسداس تَد (. )Venkatesha et al. ,2000
 پيؾ فشض ّا
 ايي اهكاى ٍجَد داسد كِ يك ػيؼتن حول ٍ ًمل چٌذ ٍجْي تا تحشاى ّاي هختلفي سٍتشٍ ؿَد.
 تشاي هذيشيت تحشاى ّاي آيٌذُ ػيؼتوي هَفك خَاّذ تَد كِ تْتشيي تصويوات سا تا تَجِ تِ ؿشايظ پيؾ آهذُ اتخار كٌذ.
 سٍؽ ّاي ًَيي تصوين گيشي ٍ سٍؽ ّاي َّؿوٌذ ،هي تَاًذ ساُ كاس هٌاػثي تشاي كٌتشل تحشاى تاؿذ.
Fuzzy Logic
Berkeley
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مجموػه فازی،تصمیم گیری و کنترل بحران
فشض كٌيذ يك ػاصهاى احتوال داسد تا چْاس ًَع تحشاى "تشخيص كاال""،حَادث احتوالي" ٍ "هؼائل گوشكي" ٍ"تحشاى التصادي" سٍتشٍ ؿَد .ها دس
ايٌجا ػؼي هي كٌين تَػظ هذيشيت فاصي تِ گًَِ اي تصوين ّاي تْتشي جْت هذيشيت ايي تحشاى ّا اتخار كٌينّ .ذف اص ايي كاس هذيشيت َّؿوٌذ دس هَاجِ
تا ػايش تحشاى ّا هي تاؿذ.
 عشاحي هجوَػِ ّاي فاصي هؼياسّاي تصوينگيشي
دس ساػتاي عشاحي تٌياىّاي اصلي ػيؼتن فـاصي جْت هَاجِ تا تحشاى ّاي تَجَد آهذُ دس ػاصهاى ،تـشاي ّشكـذام اص هؼياسّـاي تصوينگيشي ،ػِ
هجوَػِ فاصي "كن"" ،هتَػـظ" " ،صيـاد" ٍ دس هجوـَع دٍاصدُ هجوَػـِ فاصي عشاحي گشديذُ اػت .تؼييي هجوَػِ ّاي فاصي تا تَجِ تِ تحشاى ّاي
احتوالي كِ هوكي اػت ػاصهاى تا آًْا هَاجِ ؿَد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
 لَاػذ فاصي
هشكض اػتٌتاد يك ػيؼتن خثشُ اص هجوَػِاي اص لَاػـذ " اگـش  -آًگـاُ " تــكيل هي گشدد .دس ػيؼتن خثشُ فاصي ،لَاػذ تا هجوَػِاي اص
ػثاستّاي كالهي تيـاى هـيؿـًَذ ) .(Siler and James, 2005لَاػـذ ػيؼتن خثشُ تِ تشسػي ٍضؼيت هغلَب تا ٍضؼيت گضيٌِي هَسد تشسػي
هيپشداصد ٍ هيضاى اًغثاق ٍضؼيت هغلَب تا ٍضؼيت گضيٌِ ي هـَسد تشسػـي سا تـا يـكػثـاست كالهـي تيـاى هيكٌذ .تشاي ػيؼتن خثشُ فاصي پظٍّؾ حاضش
دس هجوَع  01لاػذُ تثييي ؿذُ اػت كِ  51لاػذُ هشتَط تِ ّشهؼياس هيؿَد.
 فاصيػاصي ٍسٍديّا
ًخؼتيي هشحلِ پشداصؽ ػيؼتن خثشُ ي فاصي" ،فاصي ػـاصي ٍسٍدي ّـاي ػيؼـتن" اػـت .دس هشحلِ فاصي ػاصي هؼيي هيؿَد كِ دسجِ ػضَيت ّش
ٍسٍدي كِ دس داهٌِ هجوَػِ فاصي لشاس داسد ،دس تاتغ ػضَيت فاصي هتٌاﻇش آى هجوَػـِ چمـذس هي تاؿذ). (Matthews ,2003
 اػتٌتاد فاصي
اػتٌتاد فاصي ،هْنتشيي هشحلِ پشداصؽ ػيؼتن خثشُ فاصي هحؼَب هيؿـَد ٍ تـا تَجـِ تـِ لَاػذ تثييي ؿذُ اًجام هيؿَد .دس ايي هشحلِ تشاي ّش
كذام اص هؼياسّا ("تشخيص كاال""،حَادث احتوالي" ٍ "هؼائل گوشكي" ٍ"تحشاى التصادي") ٍ تِ اصاء ّش گضيٌِ يك هجوَػِ فاصي ايجـاد هـيؿَد .دس ٍالغ دس
ايي هشحلِ هـخصهيؿَد كِ هيضاى اًغثاق هغلَتيتّاي ػـاصهاى تـا ّـش گضيٌِ تشاي ّش كذام اص هؼياسّـا چمـذس اػـت .خشٍجـي فـاصي تـشاي ّـش هؼيـاس
تـِ صـَست جذاگاًِ هحاػثِ هيؿَد ٍ سٍؽ ايجـاد آى اص دٍ هشحلـِ كلـي پيـشٍي هـيكٌـذ:
 -5ايجـاد هجوَػِ خشٍجي فاصي تشاي ّش كذام اص لَاػذ ػيؼتن خثشُ فـاصي تـِ اصاء ّـش هؼيـاس.
 -2ايجاد هجوَػِ خشٍجي فاصي تِ اصاء ّـشهؼيـاس ٍ ّـش گضيٌـِ.
 فاصيضدايي
فاصيضدايي ػثاست اػت اص تثذيل هجوَػِّـاي فـاصي تـِ يـكهمـذاس ػـذدي .سٍؽّـاي هختلفي تشاي فاصيضدايي ٍجَد داسد كِ هؼتثشتشيي آىّا سٍؽ
هشكض حمل اػت ).(Sehanovic, Jusuf and Zugaj, 1996
 ستثِتٌذي گضيٌِّاي تصوينگيشي
پغ اص فاصيضدايي ،تشاي ّش گضيٌِ  1همـذاس ػـذدي تـِ اصاء ّـشهؼيـاس ("تشخيص كاال""،حَادث احتوالي" ٍ "هؼائل گوشكي" ٍ"تحشاى التصادي") تِ
دػـت هـيآيـذ .ػـادُتـشيي سٍؽ اسصيـاتي ّـش گضيٌِ ،هحاػثِ هياًگيي حؼاتي  1همذاس تِدػت آهذُ تـشاي آى گضيٌـِ اػـت .الثتـِ چٌاًچـِ هؼياسّا داساي
ٍصى تاؿٌذ؛ يؼٌي اص ًظشتصوينگيشًـذُ اسصؽ يكؼـاًي ًذاؿـتِ تاؿـٌذ ،سٍؽ كاس هتفاٍت خَاّذ تَد ٍ اهكاى ٍاسد كشدى اٍصاى تِ ػيؼـتن خثـشُ فـاصي

ًيـضٍجـَد داسد .تَجِ ؿَد كِ ايي هَضَع تِ ًظشهـذيشاى ٍ سّثـشاى ػـاصهاى تحت تحشاى تؼتگي داسد.ػيؼـتن تشًاهـِسيـضي ػاصهاى ،حَصُ فؼاليت ٍ اتؼاد آى
ػاصهاى تاص هيگشدد ٍ تش حؼة ًياصّاي ّش ػاصهاى ،لاتـل تثييي اػت.
هْوتشيي ّذف ايي تحميك تشًاهِ سيضي ٍ جايگضيٌي َّؿوٌذ ٍ تِ هَلغ ػيؼتن ّاي حول ٍ ًمل جْت اسػال هَلت تاس تِ هٌظَس دػتياتي تِ ًياصّاي
اٍليِ ٍ فيضيكي هي تاؿذ .ايي اهش تا تَجِ تِ هؼياسّاي كاهالً هـخص ٍ ًيض ػَاهل فيضيكي ،هحيغي ٍ اجتواػي صَست خَاّذ پزيشفت .اهشٍصُ اػتفادُ اص هذلّا
تَػؼِ تؼياسي پيذا كشدُ ٍ اًَاع هختلفي اص هذلّا دس تصوينگيشيّاي خشد ٍكالى ػيؼتنّاي حول ٍ ًمل هَسد اػتفادُ لشاس هيگيشًذ .دس كٌاس اػتفادُ اص
هجوَػِ هذلّاي هَجَد ،فشصتّا ٍ چالؾّاي تؼياسي فشا سٍي هذيشاى ٍ تشًاهِسيضاى لشاس داسد كِ تا ؿٌاخت آًْا ٍ اػتفادُ دسػت ٍ تجا اص آًْا هيتَاًٌذ
گامّاي تؼياس هَحشي دس اػتفادُ ّشچِ تيـتش اص داًؾ سٍص ٍ تِ كاسگيشي آى دس خذهت صٌؼت حول ًمل دس ٌّگام تحشاى تشداسًذ.
نتیجهگیری
دس ايي همالِ هذلي اص هذيشيت َّؿوٌذ ػيؼتن ّاي حول ٍ ًمل چٌذ ٍجْي دس ٌّگام ٍلَع تحشاى هثتٌي تش سٍؽ ّاي فاصي اسائِ گشديذ .تا تَجِ
اّويت حول ًمل تيي ٍجْي تِ ٍيظُ ٌّگام تحشاى ،اػتفادُ اص سٍؽ ّايي تا فٌاٍسي ّاي سٍص تشاي تِ حذالل سػاًذى خؼاست ّا ضشٍسي تِ ًظش هي سػذ .اص
هضاياي سٍؽ فَق هي تَاى تِ ػشػت ػول تاال جْت تصوين گيشي ٍ افضايؾ ضشية اعويٌاى اؿاسُ ًوَد .تا تَجِ تِ پچيذُ ؿذى هؼائلي كِ هوكي اػت تشاي
ػاصهاى تَجَد آيذ ٍ ّوچٌيي حشكت تِ ػَي اػتفادُ ّش چِ تيـتش اص ػيؼتن ّاي َّؿوٌذ ٍ ًشم افضاسي تِ ػٌَاى يك سٍؽ لاتل اػتواد دس هذيشيت تحشاى
پيـٌْاد هي ؿَد تا ػاصهاى ّايي كِ دس حَصُ حول ًٍمل چٌذ ٍجْي فؼاليت هي كٌٌذ تِ صَست ّش چِ تيـتش اص هضاياي ايي سٍؽ ّا تشخَسداس گشدًذ.
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