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 چکیده
برات نفت ایران خطوط لوله و مخاشرکت  مانند ییاهشرکتنفتی یک موضوع مهم در مدیریت ریسک در  هایپروژهبر  تأثیرگذار هایریسکشناخت ماهیت 

رویکرد  کارگیریبهنائین با  -ط لوله نفت یزدبحرانی پروژه احداث خ هایریسکو استخراج ساختار روابط میان ها ریسکشناسایی  ،مقاله اینهدف است. 

بحرانی پروژه شناسایی و  هایریسک های مختلف،باشد. برای این کار ابتدا با استفاده از تکنیکساختاری تفسیری جهت کمک به ارکان پروژه می سازیمدل

بر یکدیگر مشخص  هاآن تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریها و قدرت ساختاری تفسیری، روابط متقابل میان ریسک سازیمدلشده و سپس با استفاده از  بندیاولویت

پروژه احداث خط  هایریسکجهت مواجهه با عدم اطمینان ناشی از  تریبینانهواقعساختاری تفسیری درک  سازیمدلبا استفاده از شدند. در این مقاله تالش شد 

ها است و کمترین بر سایر ریسک تأثیرها بر پروژه به جهت آنکه دارای بیشترین ریسک تحریمکه ایجاد گردد. نتایج پژوهش نشان داد نائین  -لوله نفت یزد

 در درگیر خبره افراد و کارشناسان نظرات از پژوهش این در ازآنجاکه همچنینریسک قرار گیرد. بایست در کانون توجه مدیریت دارد، می هاآناز اثرپذیری را 

 جهت سزایی به و مثبت تأثیر ،مشابه هایپروژه در کارگیریبه صورت در بتواند مقاله این در شدهبیان ساختار اجرای رودمی انتظار است، گردیده استفاده پروژه

 .باشد داشته زیستمحیطبهداشت، ایمنی و  و کیفیت، پروژه محدوده زمان، هزینه، لقبی از پروژه اهداف تحقق

 کلمات کلیدی
 .متقابل تأثیر ماتریسی تحلیل ،ساختاری تفسیری سازیمدل ریسک، وتحلیلتجزیه یی ریسک،شناسامدیریت ریسک، 
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 مقدمه -1

هایی را که ترند که بتوانند ریسکهایی موفقشوند و سازمانو میرای از خطرات مخرب بالقوه روبههمواره با طیف گسترده هاسازمان

صنعت نفت و گاز برای هر کشوری مهم و استراتژیک است و نقش مهمی در توسعه  .[1] قرار دارند مدیریت کنند هاآندر معرض 

ها، پروژه .[3] باشدها میبخش ترینمهمهای مشاغل دیگر، از توجه آن بر همه جنبهقابل تأثیراتبه دلیل  .[2] اقتصادی آن کشور دارد

نفت و گاز پیچیده،  هایپروژهبرآورده کردن تقاضای جهانی انرژی است.  هاآنهدف های صنعت و گاز هستند که ستون فقرات فعالیت

های از شیوه مؤثراستفاده  .[4] های سخت پایبند باشندها و برنامههستند و باید به بودجه نظر فنی دشوار پر ریسک، نامشخص و از

 هایپروژهازآنجاکه  .[5] کند کمک کندرا درگیر می های نفت و گازپروژههایی که ذینفعان تواند در غلبه بر چالشمدیریت پروژه می

 .[7, 6] باشدها برای اطمینان از عملکرد موفق پروژه مهم میریسکاین  مدیریت، شوندشامل می متعددی را هایریسکنفت و گاز 

در صورت وقوع  و دارند قرار هاریسکاز  یعیوس فیدر معرض ط است که ینفت مواد حمل یبرا یو اقتصاد منیروش ا کیخطوط لوله 

هاست که متولی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران سال .وجود دارد و ناگواری دیشد، احتمال بروز حوادث بسیار هاریسکاین 

حوادث ناشی از وقوع  بروزها احتمال این پروژه و دشواری لذا با توجه به پیچیدگی باشد،یماحداث خطوط لوله نفت  هایپروژهاجرای 

 هایریسک میان روابط ساختار استخراج و هاریسک شناسایی مقاله، این هدفبر اهداف پروژه وجود دارد.  هاآن تأثیرها و ریسک

 پروژه بحرانی هایریسک ابتدا کار این برای. باشدمی پروژه انارک به کمک جهت نائین -یزد نفت لوله خط احداث پروژه بحرانی

 قدرت و هاریسک میان متقابل روابط، تفسیری ساختاری سازیمدل روش از استفاده با سپس و شده بندیاولویت و شناسایی

 .شوندمی مشخص یکدیگر بر هاآن تأثیرپذیری و تأثیرگذاری

 پیشینه تحقیق -2

مدیریت پروژه تبدیل  ناپذیرجداییشوند و مدیریت ریسک به یک بخش ترین میزان شکست را متحمل میساخت، باال هایپروژه

باید طرحی تدوین  هاآنبگذارد باید زود شناسایی شود و برای مقابله با  تأثیرشده است. هر نوع ریسکی که ممکن است در اهداف پروژه 

-بسیاری از سازمان .[9] نقش و اهمیت مدیریت ریسک در موفقیت پروژه توسط متخصصین و پژوهشگران اثبات شده است .[8] گردد

طور کامل از بین برد، پروژه را به هایریسکتوان اند و معتقدند که اگرچه نمیها اذعان نمودهها به نقش مثبت مدیریت ریسک در پروژه

میالدی به  1990شده در صنعت است. از سال مدیریت ریسک امروزه یک مفهوم بسیار شناخته .[10] را کنترل کرد هاآن توانمیاما 

 ارائه شده است. 1 شماره ها در جدولاین مدل برخی از .[6] ها مطرح شدهدف افزایش موفقیت پروژه های ریسک مختلفی بابعد، مدل

 در زمینه مدیریت ریسک معتبرهای از مدل تعدادی: 1 جدول

Table 1: A number of valid models in the field of risk management 

 منابع های مدلگام مدل

Boehm 
 -رفع ریسک -ریزی مدیریت ریسکبرنامه -بندی ریسکاولویت -کوتحلیل ریستجزیه -شناسایی ریسک

 .نظارت بر ریسک
 [11]( 1991)بوهم، 

Wideman [12] (1992)وایدمن،  .مستندسازی ریسک -توسعه پاسخ به ریسک -ارزیابی -شناسایی ریسک 

SHAMPU 
تعریف پروژه، تمرکز بر فرآیند، شناسایی مسائل، ساختار مسائل، تعیین مالکیت، برآورد تغییرات، ارزیابی کلی 

 .سازیتفسیرها، کنترل برنامه و مدیریت پیاده
 (1997)چاپمن و وارد، 

[13] 

PRAM [14] (1999)وارد،  .مدیریت -ریزیبرنامه -ارزیابی -شناسایی -تمرکز بر پرام -تعریف پروژه 

ALARM 
گزارش  -درمان ریسک -گیریتصمیم -هی ریسکگزارش د -ارزیابی ریسک -هاسازمانهدف استراتژیک 

 .نظارت -دهی ریسک باقیمانده
  [15] (2002)آی آر ام، 

AS/NZS43
60 

نظارت و  -درمان ریسک -هاسنجش ریسک -هاوتحلیل ریسکتجزیه -هاشناسایی ریسک -سازیزمینه

 .ارتباط و مشاوره -ثبت فرآیند مدیریت ریسک -بازنگری

 (2004)استاندارد استرالیا، 

[16] 

PRINCE2 [17] (2017)او جی سی،  .برقراری ارتباط -هاسازی پاسخپیاده - به ریسک پاسخریزی برنامه -ارزیابی ریسک -شناسایی ریسک 

PMBOK 
 -انجام تحلیل کمی ریسک -انجام تحلیل کیفی ریسک -هاشناسایی ریسک -ریزی مدیریت ریسکبرنامه
 .هایسکنظارت ر -های ریسکاجرای پاسخ -های ریسکریزی پاسخبرنامه

 [18] (2017)پی ام آی، 

A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



3 

 

ج داندا اشاره شده است. هاآنکه در ادامه به برخی از  [19] های اخیر، تحقیقات زیادی در زمینه ریسک پروژه انجام شده استدر سال

تعامل  درنهایتالمللی بررسی کردند و داخلی و بین هایپروژههای مختلف ریسک و موانع مدیریت ریسک را در مقوله [20] و همکاران

در پژوهشی که بر روی سازمان انرژی  [21]و همکاران  . پیژوتووتحلیل قرار دادندبین موانع در مدیریت ریسک پروژه را مورد تجزیه

شابارچین و . شده در پروژه منبع فنی و خارجی دارندشناخته هایریسکالکتریک پرتقال داشتند مشخص کردند که بیشترین 

های خط لوله واقع در شمال شرقی بریتیش کلمبیا، ای احتمالی را برای زیرساختیک رویکرد ارزیابی ریسک لرزه [22]تسفاماریام 

ها در طول دوره لغزشهای زمینهای ناشی از ساخت خط لوله، ویژگیلغزشدر پژوهشی زمین [23] و همکاران یبا. کانادا ارائه نمودند

وتحلیل قرار را مورد تجزیه ینساخت و همچنین ارزیابی ریسک طوالنی شدن زمان پروژه ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز در چ

تعمیرات و نگهداری خطوط لوله انتقال نفت و گاز  یک بینش جدید برای ارزیابی ریسک مربوط به فرآیند [24]و همکاران  د. یودادن

عوامل ریسک مرتبط با  [25] ی و همکاراندیکر. و دانش متخصصین ارائه دادند AHP ساحلی تحت عدم قطعیت با استفاده از روش

منظور ثالث، به شخص ناشی از اختالل هایریسکوتحلیل خط لوله نفت و گاز در عراق را با تمرکز بر شناسایی و تجزیه هایپروژه

لوله دریایی را با خط  پروژه هایریسکدر پژوهشی،  [26] و همکاران ووند. قرار داد موردبررسیتدوین الگوی جامع مدیریت ریسک 

های مدیریت ریسک در صنعت شیوه [27] زوفا و اوچینگ .ساختاری تفسیری و شبکه بیزی مورد ارزیابی قرار دادند سازیمدلادغام 

موزش، سیستم دولتی قرار دادند و نتیجه گرفتند که عدم آگاهی در مورد مدیریت ریسک پروژه، عدم آ موردبررسینفت و گاز نیجریه را 

در پژوهشی،  [28] دی. کنندبوروکراتیک و تشکیل ناقص تیم از جمله عواملی هستند که اثربخشی مدیریت ریسک پروژه را محدود می

 بر مبتنی جدید مدل یک پژوهشی، در [29] کرچویز. وتحلیل قرار دادپروژه احداث خط لوله نفت در هند را مورد تجزیه هایریسک

 حفاری هایپروژه در پیچیده ریسک مدیریت سمت به سنتی ریسک تحلیل از ایتوسعه که داد ارائه نگرکل و پیشگیرانه رویکردهای

 ریسک مدیریت فرآیند از ریسک پاسخ ماتریس یک و فازی وزنی شاخص فازی، خطای درخت وتحلیلتجزیه مدل این در. است افقی

 استفاده. شد پیشنهاد شدهشناسایی افقی حفاری هایریسک تمامی برای ریسک اصالح استراتژی 147 ،طورکلیبه. کنندمی پشتیبانی

 کاهش و دهد کاهش را اساسی رویدادهای وقوع ریسک مؤثر طوربه تا دهدمی اجازه فرد به پیشنهادی ریسک مدیریت مدل از

 هایریسک هایشاخصبا ارائه مدلی جامع  یدر پژوهش [30]قبادی و همکاران  .کند فراهم را رترب رویداد وقوع ریسک از توجهیقابل

از دیدگاه کارشناسان  هاشاخصبدین منظور در گام اول به شناسایی و غربال  .کردند بندیاولویت را ساختمانی سبز هایپروژه

یند تحلیل و در ادامه روش نوینی به کمک ترکیب نتایج فرآ ندساختمانی سبز با استفاده از تکنیک دلفی فازی پرداخت هایپروژه

 به و در نهایت ندو ارزیابی روابط علی و معلول بین عوامل به کار برد بندیرتبهبرای  و تکنیک دیمتل در شرایط فازی ایشبکه

اولیه و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه  هایگامساختمانی سبز، با لحاظ نتایج  هایپروژه هایریسک هایشاخصنهایی  بندیاولویت

مربوط به کیفیت بد مواد و  هایریسککه  داد. نتایج پژوهش نشان پرداختند Super Decision افزارنرمکنیک دیمتل در فازی و ت

 .باشدمیاهمیت  ترینکمدارای  هافعالیتاهمیت باالیی برخوردار هستند و نداشتن مقیاس برای هزینه  از نامناسب بودن تجهیزات

-خصوصی بر مبنای تلفیق تکنیک -های مشارکت عمومیریسک پروژه بندیاولویتارزیابی و در پژوهشی به  [31] جوکار و همکاران

 پروژه هایریسک بندیرتبه و ارزیابی جهت ( پرداختند. در این پژوهشگیری چند معیاره )مطالعه موردی: آزادراه شمالتصمیمای ه

 داد تحقیق نشان نتایج. شدند بندیرتبه نهایی گام در و غربالگری اول امگ در شدهشناسایی هایریسک خصوصی، -مشارکت عمومی

 سه ترتیب، به بینانهواقع اهداف نداشتن و هاایده تصویب برای ذینفعان طرف از مقاومت تجهیزات، و مواد پایین کیفیت هایریسک که

الگویی  [32] پرچمی و همکاران هستند. برخوردار باالیی اهمیت از و باشندمی خصوصی -عمومی مشارکت هایپروژه در باال ریسک

 (موردی سیمان سوریه و سیمان ونزوئال هایپروژهایرانی ) هایشرکت المللیبین هایپروژهبخش تدارکات  هایریسکبرای مدیریت 

موردی، با استفاده از قواعد دلفی، سعی بر  آوری نقطه نظرات متخصصین و بررسی دو نمونهدر این پژوهش ابتدا با جمعارائه دادند. 

بر حوزه تدارکات و بر اساس  هاآنها بر اساس نوع اثرگذاری مرزی شد. سپس ریسکبرون هایپروژهل تأثیرگذار در شناسایی عوام

سازی ها پاسخ داده شد و در نهایت الگویی جهت پیادهریسک ترینمهمبندی شدند؛ در ادامه نیز به بندی و دستهفازهای پروژه اولویت

مالی بیشترین  هایریسک کهالمللی پیشنهاد داده شد. نتایج بیانگر این است بین هایروژهپمدیریت ریسک برای بخش تدارکات 

فازهای دیگر پروژه  موجود در فاز اجرا، بیشترین فراوانی را نسبت به ریسک هایریسکفراوانی ریسک را به خود اختصاص داده و 

 .المللی دارندبین هایپروژهرکات را در تدا تأثیرمستقیم بیشترین  هایریسکداشته است. همچنین 
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به دلیل محدود بودن منابعی که به موضوع شناسایی و شناخت روابط متقابل میان  کـه آیدمی بر چنین پژوهش پیشینه مطالعه از

 به اینکه شرکتبا توجه  دارد. لـذا این زمینه وجود در تحقیقاتی ، خـألاندنگریسته در ایران احداث خطوط لوله نفت پروژه هایریسک

باشد، ضـرورت استفاده میدر ایران  نفت لوله خطوط احداث هایپروژه اجرای متولی هاست کهسال ایران نفت مخابرات و لوله خطوط

بر یکدیگر  هاآن تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریرا به دست آورده و قدرت  هاپروژهاین  هایریسکاز یک روش که روابط متقابل میان 

 .شودمی ایجاد کند احساس هاریسکجهت مواجهه با عدم اطمینان ناشی از این  تریبینانهواقعد و درک مشخص نمای

 تحقیق روش -3

گذاری کشور را شامل ای در سرمایهصورت خاص سهم عمدههای احداث خطوط لوله نفت بهطور عام و پروژههای نفت و گاز بهپروژه

ها وجود های احداث خطوط لوله نفت، احتمال بروز حوادث ناشی از وقوع ریسکدشواری پروژه شوند. لذا با توجه به پیچیدگی ومی

 هزینه، قبیل خود تأثیرات منفی و ناگواری بر روی اهداف پروژه از نوبهبه هرکدامدارد و ممکن است شاهد وقایع و اتفاقاتی باشیم که 

به همین  مذکور را با چالش جدی روبرو کنند. هایپروژهداشته باشند و  یستزمحیط و ایمنی بهداشت، و کیفیت پروژه، محدوده زمان،

ای برخوردار است. اگرچه در این تحقیق پروژه خاصی موردمطالعه قرار گرفته است، اما دلیل این حوزه در صنعت نفت از اهمیت ویژه

های خاص قرار گیرد و با توجه به ویژگی ورداستفادهمهای مشابه زیرمجموعه صنعت نفت نیز تواند در پروژهشده میچارچوب ارائه

ها ارائه نماید. با نظری دوباره بر پیشینه های بحرانی این پروژهریسک بندیاولویتهای نفت و گاز، نقشه راهی جهت شناسایی و پروژه

های احداث خطوط لوله پروژه هایهای ریسکبندی ابعاد و شاخصشود که تاکنون پژوهشی در راستای اولویتپژوهش مشاهده می

 پژوهش این است که با مطالعه و بررسی جامع، این ها صورت نگرفته است. لذا هدفترین ریسکنفت در ایران جهت شناسایی مهم

 حقیقت این .ها را استخراج نمایدنائین را شناسایی و ساختار روابط میان این ریسک -یزد نفت لوله خط احداث پروژه بحرانی هایریسک

پروژه احداث خط لوله  هایریسکر این پژوهش ابتدا . داست کاربردی تحقیق یک هدف ازنظر و ترکیبی تحقیقات جزو راهبردی ازنظر

و سپس شناسایی گردیدند های مشابه قبلی لیست، مصاحبه و استفاده از پروژههای چکبا استفاده از تکنیک نائین -اینچ نفت یزد 16

، ریسک تجاری و ریسک خارجی داخلیسطح ریسک فنی، ریسک  4اس ساختار شکست ریسک بر مبنای ها بر اساین ریسک

ها صورت ها انجام شد. در گام سوم، کمی سازی احتمال وقوع و اثر ریسکوتحلیل کیفی ریسکبندی شدند. در گام دوم، تجزیهطبقه

، تفسیری ساختاری سازیمدل روش با کمکدر انتها  و بندی شدندتاحتمال و اثر اولوی ها بر اساس نمرهگرفت. در گام چهارم، ریسک

سازمان موردمطالعه در این . پروژه مشخص گردید هایریسکو ارتباط بین  ی شدندبندها دستهو ریسک ها استخراجروابط بین ریسک

باشد. احداث خطوط لوله نفت می ایهپروژههاست متولی اجرای باشد که سالتحقیق، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می

احداث خطوط لوله  هایپروژهها و همچنین کارشناسان خبره درگیر با نفر از مدیران و سرپرستان پروژه 24جامعه آماری این تحقیق را 

باشند، ول فعالیت میکننده و سایر ذینفعان پروژه مشغهای کارفرما، مشاور، پیمانکاری، تأمیننفت در فازهای مختلف پروژه که در بخش

 اند.تشکیل داده

 مطالعه موردی -3-1

 راهیینب یساتکیلومتر به همراه احداث کلیه تأس 99به طول تقریبی نائین  -اینچ نفت یزد 16 موردمطالعه، پروژه احداث خط لوله

مخابرات نفت ایران انجام گردید. باشد که توسط شرکت خطوط لوله و های شیرهای اصلی، هواگیری و حفاظت کاتدی میایستگاهنظیر 

سازی اقتصاد ملی را بر عهده های مختلف صنعتی و بهینهانرژی بخش تأمیندر  مؤثرانتقال مواد نفتی نقشی  مأموریتبا این شرکت 

هزار کیلومتر  14 میلیارد لیتر مواد نفتی را از طریق افزون بر 128ای با کارکرد انتقال ساالنه بالغ بر کنترل شبکهدارد و در مجموع 

 دهد.انجام می درصد 99/99 نانیاطم بیبا ضرایستگاه مخابراتی  296با استفاده از خطوط لوله با پشتیبانی شبکه مخابرات صنعتی 

 های پژوهشیافته -3-2

 24قبلی توسط مشابه  هایپروژه، مصاحبه و استفاده از لیستچکهای با استفاده تکنیکریسک  90 در پروژه موردمطالعه، جمعاً

 بندیاولویتو شناسایی  های احداث خطوط لوله نفتها و همچنین کارشناسان خبره درگیر با پروژهمدیران و سرپرستان پروژهاز نفر 

حوزه ریسک و  گاننفر از خبر 10توسط  اثربر اساس تکنیک ارزیابی احتمال و  شدهییشناسا هایریسکدر مرحله بعد، . گردید
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نفر از  2، هاطرحنفر از مدیران مهندسی و  3و کنترل پروژه،  ریزیبرنامهنفر از مدیران  3اث خطوط لوله نفت شامل )احد هایپروژه

ها در شرکت ملی مهندسی ساختمان و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفر از مجریان طرح 2و  زیستمحیطمدیران بهداشت، ایمنی و 

که اختالف جدی  هاآنو بر اساس میانگین نظرات  وتحلیل قرار گرفتندتجزیهمورد ، ی جلساتبرگزارمصاحبه و و از طریق  (نفت ایران

ارزیابی احتمال و اثر، ارزیابی احتمال ریسک،  تکنیکنمره احتمال و اثر هر ریسک به دست آمد. در  نیز میان نظرات وجود نداشت

)هزینه، زمان،  ف پروژهاهداارزیابی اثر ریسک، اثر بالقوه بر  و کندمیرا رسیدگی  شدهشناساییریسک  90هر یک از احتمال وقوع 

سازی و کمیها، جام تحلیل کیفی ریسکنا از پس. گیردرا در نظر می (زیستمحیطمحدوده پروژه، کیفیت و بهداشت، ایمنی و 

, 18] انجام گردید نش مدیریت پروژهراهنمای گستره دا در استاندارد ذکر شدههای مقیاسجداول و بر اساس ها ریسک بندیاولویت

اثر هر  *ها بر اهداف پروژه صورت گرفت و نمره احتمالهر یک از ریسک تأثیرها و میزان احتمال وقوع ریسک ،کمی سازیدر  .[33

جهت ارزیابی اولویت نسبی  بعدی نیز . در گامبه دست آمد با ضرب کردن نمره احتمال وقوع در اثرگذاری بر اهداف پروژه ریسک

نمره در سه دسته بحرانی )و شدند  بندیصورت مجزا اولویتها بر اساس نمره احتمال و اثر بهکریسها در هر سطح از اولویت، ریسک

احتمال وقوع ریسک  ضربحاصلنمره (، مهم )باشد درصد 20بیشتر از احتمال وقوع ریسک در اثرگذاری بر اهداف پروژه  ضربحاصل

احتمال وقوع ریسک در اثرگذاری بر  ضربحاصل نمرهقبول )ناحیه قابل ( وباشد درصد 20الی  درصد 8از  در اثرگذاری بر اهداف پروژه

که در جدول  طورهمان  .ارائه شده است 2 شماره آن در جدول بندی گردیدند که نتایجطبقه (باشد درصد 8کمتر از  اهداف پروژه

ریسک خارجی  8حرانی شناسایی شدند که ب هایریسک عنوانبهریسک  11شده،  بندیاولویتریسک  90نشان داده شده است از بین 

 سازیمدلروش ها، ریسک متقابل میاندر ادامه جهت استخراج ساختار روابط . باشندمی داخلیریسک  1ریسک تجاری و  2و 

 .به کار گرفته شد تفسیری ساختاری

 هاریسک بندیاولویت: 2 جدول

Table 2:  Prioritizing risks 
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 09/0 18/0 18/0 36/0 72/0 تورم بر پروژه تأثیر خارجی

 09/0 18/0 18/0 72/0 36/0 ها بر پروژهتحریم تأثیر خارجی 2

 07/0 07/0 28/0 28/0 28/0 وجود معارضین خارجی 3

 14/0 28/0 14/0 28/0 28/0 واگذاری پروژه به پیمانکاران جزء ضعیف توسط پیمانکار اصلی تجاری 4

 07/0 14/0 14/0 28/0 28/0 تغییرات سریع نرخ ارز خارجی 5

 07/0 14/0 14/0 28/0 28/0 شده توسط کارفرماافزایش زمان پروژه به علت انجام کارهای اضافی ابالغ داخلی 6

 14/0 07/0 14/0 28/0 28/0 تالقی با خطوط و موانع خارجی 7

 04/0 14/0 07/0 28/0 28/0 کاالی خارجی تأمینعدم امکان دسترسی و معامله با منابع  خارجی 8

 07/0 28/0 07/0 28/0 14/0 عدم توانایی مالی سازندگان داخلی تجاری  9

 14/0 14/0 14/0 28/0 14/0 و پایین هوا کاهش راندمان پروژه به علت دمای باال  خارجی 10

 خارجی 11
جهت اخذ مجوزهای اجرایی  هاسازمانایجاد مشکل و مانع توسط برخی 

 مربوطه
14/0 28/0 14/0 14/0 07/0 

 20/0 20/0 10/0 20/0 20/0 لزلهع زقووثر ط در اخطودیدگی آسیب خارجی 12

 تجاری 13
ای متخصص در مجموعه پیمانکار و ضعف مدیریت پیمانکار و کمبود نیروه

 عوامل اجرایی آن
20/0 20/0 10/0 20/0 10/0 

 10/0 20/0 10/0 20/0 20/0 پایین بودن راندمان عملیات اجرایی به دلیل سنگی بودن جنس زمین خارجی 14

 20/0 10/0 20/0 10/0 10/0 آسیب به لوله در اثر عمق کم آن فنی 15
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 تجاری 16
مراتب سازمانی و ان قوی با ساختار منسجم و دارای سلسهکمبود پیمانکار

 رسمی مشخص
10/0 20/0 10/0 20/0 10/0 

 20/0 10/0 20/0 10/0 10/0 شدهتراکم جمعیت در اطراف خط لوله احداث فنی 17

 05/0 10/0 10/0 20/0 20/0 تأخیر در تحصیل اراضی خارجی 18

 10/0 05/0 10/0 20/0 20/0 هاقرار گرفتن پروژه در حریم خارجی 19

 05/0 10/0 10/0 20/0 20/0 مناسب و منطقی توسط پیمانکار بندیزمانعدم ارائه برنامه  تجاری 20

 10/0 10/0 10/0 20/0 10/0 کمبود نیروی متخصص در بخش مشاور خارجی 21

 10/0 20/0 10/0 10/0 10/0 تعامل نامناسب پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء تجاری 22

 10/0 20/0 05/0 10/0 10/0 وقوع سیل خارجی 23

 05/0 10/0 05/0 20/0 10/0 مصالح مناسب تأمینمشکل دسترسی به منابع  خارجی 24

 05/0 05/0 10/0 20/0 10/0 تغییر در شرح کار پروژه فنی 25

 05/0 05/0 05/0 20/0 10/0 موقع و مناسب مصالح و کاال جهت اجرای پروژهبه تأمینعدم  خارجی 26

 خارجی 27
کننده کاال و عنوان کشور استفادهبروز مشکل در خصوص درج نام ایران به

 استفاده از کشورهای واسطه
10/0 20/0 05/0 05/0 03/0 

 خارجی 28
بروز مشکالت در خصوص صدور مجوز صادرات/ واردات توسط کشورهای 

 سازنده/ فروشنده
10/0 20/0 05/0 05/0 03/0 

 20/0 05/0 05/0 05/0 03/0 عدم نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده در محیط پروژه، توسط پیمانکار تجاری 29

30 
 

 خارجی
های های حفاری به دلیل بارندگی یا آبیاری زمینگرفتگی کانالآب

 کشاورزی اطراف کانال
14/0 14/0 14/0 07/0 07/0 

 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 عدم توانایی گروه جوشکاری تجاری 31

 06/0 12/0 06/0 12/0 12/0 نقص جوشکاری تجاری 32

 03/0 06/0 03/0 12/0 12/0 تأخیر در تحویل لوله به پیمانکار توسط کارفرما داخلی 33

 تجاری 34
عدم آشنایی پیمانکاران )خصوصاً غیربومی( با بافت منطقه و شرایط 

 جغرافیایی محل اجرای پروژه
12/0 06/0 06/0 06/0 06/0 

 داخلی 35
ضعف دستگاه نظارت در کنترل و اجرای استانداردهای مربوطه در کلیه 

 مراحل اجرای پروژه
06/0 06/0 06/0 12/0 06/0 

 06/0 06/0 06/0 12/0 06/0 آالت موردنیاز پروژهتجهیزات و ماشین تأمینضعف پیمانکار در  تجاری 36

 03/0 06/0 06/0 12/0 06/0 بندیزمانار به اجرای کار در برنامه عدم تعهد پیمانک تجاری 37

 12/0 06/0 03/0 03/0 06/0 برخورد با لوله و شکست آن در اثر حفاری فنی 38

 12/0 03/0 03/0 06/0 06/0 آنبه ی وارده هارثر بادر اشکست خط لوله  فنی 39

 تجاری 40
کلیه اقالم در زمان مناسب  مینتأنبود برنامه و تقاضای جامع جهت تهیه و 

 توسط پیمانکار
06/0 12/0 06/0 03/0 02/0 

 12/0 02/0 03/0 03/0 06/0 محیطی در محل پروژهو زیست ایمنی، بهداشتعدم رعایت مسائل  فنی 41

 داخلی 42
 و حسابیها در مراحل سند رسی، ذیوضعیتتطویل زمان بررسی صورت

 (خزانه
03/0 12/0 02/0 06/0 02/0 

 10/0 10/0 05/0 10/0 10/0 عدم توانایی مالی پیمانکار تجاری 43

 05/0 10/0 10/0 10/0 10/0 حفاظت کاتدی و یکاستات یدروهتأخیر در اجرای عملیات تست  تجاری 44

 تجاری 45
روند طوالنی در خصوص اخذ تأییدیه کارفرما جهت خرید از فروشندگان/ 

 (Vendor Listوشندگان )فهرست فرسازندگان خارج از 
10/0 10/0 10/0 10/0 05/0 

 10/0 10/0 10/0 10/0 05/0 محلیی تهدیدها خارجی 46

 خارجی 47
ضعف در استفاده از ابزار مناسب و دقیق به هنگام تزریق و تست خطوط 

 اجراشده
10/0 10/0 05/0 10/0 05/0 

48 
 

 فنی
شد ر و اف )آبطرامناسب ثر محیط نادر الوله روی تخریب پوشش 

 (نگیاها
10/0 10/0 10/0 05/0 05/0 

 10/0 05/0 05/0 10/0 10/0 آالترد ماشینثر برخوز در اباط روخطودیدگی آسیب فنی 49

 05/0 10/0 05/0 10/0 10/0 های کنترل کیفیت در سازمان پیمانکاریعدم وجود استانداردها و سیستم تجاری 50
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 05/0 10/0 05/0 10/0 10/0 های پیمانکاروضعیتورتتأخیر در پرداخت ص داخلی 51

 03/0 03/0 10/0 10/0 10/0 بردار پس از اجرااعالم نیازهای جدید بهره داخلی 52

 05/0 10/0 05/0 10/0 05/0 عدم هماهنگی مابین عوامل پروژه داخلی 53

 03/0 05/0 10/0 10/0 05/0 بردارعدم تحویل موقت پروژه از سوی بهره داخلی 54

 03/0 10/0 05/0 10/0 05/0 سازندگان خارجی یجااولویت سازندگان داخلی به خارجی 55

 05/0 05/0 05/0 10/0 05/0 توسط پیمانکار بندیزمانعدم هماهنگی تخصیص نیرو با برنامه  تجاری 56

 02/0 02/0 10/0 02/0 02/0 کمبود نیروی متخصص در بخش کارفرما داخلی 57

 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 رانش زمین خارجی 58

 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 نبود دانش مدیریت پروژه در شرکت پیمانکاری تجاری 59

 03/0 03/0 06/0 06/0 06/0 آب و برق تأمینمشکالت ناشی از  خارجی 60

 06/0 06/0 03/0 06/0 03/0 عدم توجه به شرایط جوی و فصلی جهت شروع پروژه خارجی 61

 03/0 06/0 03/0 06/0 06/0 های سازندگان و فروشندگان کاالی پروژهعدم شناسایی کامل ظرفیت خارجی 62

 06/0 03/0 03/0 06/0 06/0 آب بردگی و پارگی خط در مسیر عبور رودخانه فنی 63

 03/0 03/0 06/0 06/0 06/0 کاهش ضخامت پوشش لوله فنی 64

 02/0 06/0 03/0 06/0 06/0 مشخصات کاالی تحویلی با مشخصات موردنیازعدم تطابق  خارجی 65

 03/0 03/0 03/0 06/0 06/0 عدم وجود جاده دسترسی جهت ورود به سایت خارجی 66

 06/0 03/0 03/0 06/0 03/0 موازی با محدوده کاری پروژه هایپروژهتداخل  فنی 67

 03/0 03/0 03/0 06/0 06/0 پرداخت توسط کارفرماطوالنی بودن زمان تنظیم سندهای  داخلی 68

 داخلی 69
سازی پیمانکار/ مشاور در طول اجرای پروژه عدم توجه کارفرما به پرونده

 جهت خلق ادعا
06/0 06/0 03/0 03/0 03/0 

 06/0 06/0 03/0 02/0 03/0 (Coatingشکست پوشش خارجی لوله ) فنی  70

 02/0 03/0 03/0 06/0 06/0 کسری کاال خارجی 71

 02/0 02/0 03/0 06/0 06/0 های اولیهتغییر در ابعاد و نقشه فنی 72

 02/0 06/0 03/0 06/0 03/0 عدم حضور مفسر جوشکاری بعد از عملیات جوشکاری تجاری 73

 03/0 03/0 03/0 06/0 03/0 تأخیر در ترخیص کاال خارجی 74

 03/0 06/0 03/0 03/0 03/0 های پیمانکاری در پروژهعدم حضور عوامل مدیریتی شرکت تجاری 75

 03/0 06/0 03/0 03/0 03/0 پوشش مناسبد جوم وبه علت عدی ندآ -یکاتدن جریاد یجاا فنی 76

 03/0 03/0 02/0 06/0 03/0 اندازیبردار جهت راهعدم همکاری بهره داخلی 77

 02/0 03/0 03/0 06/0 03/0 تأخیر در بارگیری، حمل و تخلیه کاال خارجی 78

 06/0 02/0 02/0 02/0 03/0 به خط لولهورزی کشاات تجهیزرد برخو فنی 79

 02/0 02/0 02/0 02/0 04/0 رادیوگرافی هایمشکل تفسیر فیلم تجاری 80

 01/0 04/0 02/0 02/0 02/0 های دریافتی از کارفرما با محل اجرای پروژهعدم تطبیق نقشه فنی 81

 01/0 01/0 01/0 04/0 02/0 عدم تحویل زمین به پیمانکار توسط کارفرما لیداخ 82

 02/0 01/0 01/0 01/0 04/0 عدم نصب لوله آبرو در مسیر اجرای پروژه فنی 83

 04/0 01/0 01/0 01/0 01/0 اد به داخل کانالفرط اسقو فنی 84

 03/0 03/0 03/0 03/0 03/0 یسیستم حفاظت کاتدل در ختالا فنی 85

 03/0 03/0 03/0 03/0 03/0 مختلف یهاگزارشعدم دقت پیمانکار در تکمیل فرمت  تجاری 86

 02/0 01/0 02/0 01/0 01/0 ای اطراف یا روی خطوط لولهونقل ریلی و جادهآسیب به لوله در اثر حمل فنی 87

 01/0 02/0 01/0 02/0 01/0 های رادیوگرافی توسط کارفرما در زمان مناسبعدم بررسی فیلم داخلی 88

 01/0 01/0 01/0 02/0 01/0 عدم هماهنگی کارفرما در خصوص تردد پرسنل پیمانکار داخلی 89

 01/0 02/0 01/0 01/0 01/0 آسیب رسیدن به لوله هنگام بارگیری، حمل و تخلیه فنی 90
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 ISM)1( تفسیری ساختاری سازیمدلروش  -3-3

ساختاری تفسیری یک روش جامع است که  سازیمدلتوسط سیج ارائه شد.  1977ری در سال ساختاری تفسی سازیمدلروش 

بندی عوامل این روش به طبقه .[37-34] است اجراقابل موردبررسیدرک بهتر روابط بین متغیرهای  منظوربهمختلف  هایموقعیتدر 

مؤثر و کارا برای موضوعاتی است که  شناسیروشساختاری تفسیری یک  سازیمدلپردازد. رویکرد عیارها میو شناسایی روابط بین م

-وابستگیارتباطات و  توانمیدر آن متغیرهای کیفی در سطوح مختلف اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. با استفاده از این تکنیک 

روش در ذیل تمامی مراحلی که برای توسعه مدل موردنظر با استفاده از  .[38] های بین متغیرهای کیفی مسئله را کشف کرد

 .[39] شودمیموردنیاز است، معرفی  تفسیری ساختاری سازیمدل

 (2SSIM) یتعاملی ساختار تشکیل ماتریس خود -3-3-1

تعاملی ساختاری از  ماتریس خودشدند. وارد ساختاری ها در ماتریس خود تعاملی بحرانی، این ریسک هایکریسپس از شناسایی 

بـا استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل  هاآننائین و مقایسـه  -پروژه احداث خط لوله نفت یزد هایریسک هایشاخصابعاد و 

اطالعات  دویی عوامل را مشخص کنند.دهندگان خواسته شد که نوع ارتباط دوبهسطر و ستون اول جدول از پاسخ در شده است.

تعـاملی سـاختاری نهـایی تشـکیل شـده  شـده و مـاتریس خود بندیجمعسـاختاری تفسـیری  سازیمدلاسـاس روش حاصـله بـر 

 کندمیعمـل  هافراوانیر مبنـای مـد در و بـ مشخصه متغیربدون  هایروشبـر ساختاری تفسیری منطبق  سازیمدلاسـت. منطـق 

متخصصین مورد تأیید قرار گرفته باشد. لذا  که توسط بیشـترین تعـداد شودمینهایی در جدول وارد  صورتبهبه این شکل که عالمتی 

و  از خبرگـان تن 10 اتبر مبنای نظـر نائین -پروژه احداث خط لوله نفت یزد هایریسکروابط میان ابعاد  3 شماره در جدول

در  مورداستفاده هایحالتعالئم و  است. مشاهدهقابلسال،  10با سابقه کار باالی  در ایران حوزه احداث خطوط لوله نفت متخصصین

 این رابطه مفهومی به شرح زیر است:

 V عامل سطر :i  باعث محقق شدن عامل ستونj شودمی. 

 A عامل ستون :j  باعث محقق شدن عامل سطرi شودمی. 

 Xعامل : هر دو عامل سطر و ستون باعث محقق شدن یکدیگر می( شوندi  وj .)رابطه دوطرفه دارند 

 O.بین عامل سطر و ستون هیچ ارتباطی وجود ندارد : 

 نشان داده شده است. 3 شماره تعاملی ساختاری در جدول ماتریس خود

 : ماتریس خود تعاملی ساختاری3 جدول

Table 3: Structural Self-Interaction Matrix 
J                                                              

   

                                                             I  
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

R1 تورم بر پروژه تأثیر  A O O A O O A A O O 

R2 روژهها بر پتحریم تأثیر   O O V V O V O O O 

R3 وجود معارضین    O O V X O O O X 

R4 
واگذاری پروژه به پیمانکاران جزء ضعیف 

 پیمانکار اصلی توسط
    

O A O V O V V 

R5 تغییرات سریع نرخ ارز      O O A V O O 

R6 
افزایش زمان پروژه به علت انجام کارهای 

 شده توسط کارفرمااضافی ابالغ
      

A O O O A 

                                                             
1. Interpretive Structural Modelling 
2. Structural Self-Interaction Matrix 
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R7 تالقی با خطوط و موانع        O O O X 

R8 
عدم امکان دسترسی و معامله با منابع 

 کاالی خارجی تأمین

        
O O O 

R9 عدم توانایی مالی سازندگان داخلی          O O 

R10 
کاهش راندمان پروژه به علت دمای باال و 

 پایین هوا

          
O 

R11 
 هاسازمانمانع توسط برخی ایجاد مشکل و 

 جهت اخذ مجوزهای اجرایی مربوطه

           

 تشکیل ماتریس دستیابی اولیه -3-3-2

بر اساس یک( حاصل شده است.  -تعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی )صفر ماتریس دستیابی اولیه از تبدیل ماتریس خود

و  Xو  Vهای باید در هر سطر عدد یک جایگزین عالمت اولیه تریس دستیابیبرای استخراج ماساختاری تفسیری،  سازیمدل اصول

شود. حاصل تبدیل تمام سطرها نتیجه حاصله ماتریس  تعاملی ساختاری در ماتریس خود Oو   Aهایعدد صفر جایگزین عالمت

کنترل شده است. رابطه ثانویه  هاشاخصنشان داده شده است. سپس روابط ثانویه بین بعد/  4 شماره دستیابی اولیه است که در جدول

خواهد شد. با تبدیل نمادهای روابط  Kمنجر به بعد  Jرا منجر شود، بعد  Kشود و بعد  Iمنجر به بعد  Jاست که اگر بعد  ایگونهبه

 به ماتریس دست یافت. توانمیقواعد زیر  برحسببه اعداد صفر و یک  تعاملی ساختاری خودماتریس 

 ه اگر نماد خانij  حرف  تعاملی ساختاری خودماتریس درV شودمیو در خانه قرینه عدد صفر گذاشته  1در آن خانه عدد  ،باشد. 

  اگر نماد خانهij  حرف  تعاملی ساختاری خودماتریس درA شودمیگذاشته  1در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه عدد  ،باشد. 

  اگر نماد خانهij  حرفختاری تعاملی سا خودماتریس در X گذاشته  1و در خانه قرینه نیز عدد  1در آن خانه عدد  ،باشد

 .شودمی

  اگر نماد خانهij  حرفتعاملی ساختاری  خوددر ماتریس O در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه نیز عدد صفر گذاشته  ،باشد

 .شودمی

 آورده شده است. 4 شماره ی اولیه در جدولدستیاب ماتریس، تفسیری ساختاری سازیمدلروش قوانین با توجه به 

 : ماتریس دستیابی اولیه4 جدول

Table 4: Initial reachability matrix 

R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 

J      

  

      I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R1 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 R2 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 R3 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 R4 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 R5 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 R6 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 R7 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 R8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 R9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R10 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 R11 
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 نهاییتشکیل ماتریس دستیابی  -3-3-3

نهایی تشکیل  دستیابی در روابط متغیرها، ماتریس پذیریانتقالبا دخیل کردن  به دست آمد، اولیه دستیابی ماتریس ینکهازاپس

با هم رابطه داشته باشند،  (j,k)با هم در ارتباط باشند و نیز  (i,j)که اگر  صورتبدینتا ماتریس دستیابی اولیه سازگار شود.  گرددمی

یک فرض مبنایی  تفسیری ساختاری سازیمدلروش در روابط مفهومی بین متغیرها  یپذیرانتقال. با هم در ارتباط هستند (i,k) آنگاه

بر متغیر  A، متغیر گذارد تأثیر Cبر متغیر  Bداشته باشد و متغیر  تأثیر Bبر متغیر  Aمتغیر  کهدرصورتیبوده و بیانگر این است که 

C به  5 شماره و ماتریس دسترسی نهایی مطابق جدول شودمیبررسی . در این مرحله تمام روابط ثانویه بین متغیرها گذاردمی تأثیر

نقش داشته  هاآند در ایجاد توانمیدست آمده است. قدرت نفوذ هر متغیر عبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی )شامل خودش( که 

هایی ، سلول5 شماره جدول در .شوندمی یادشدهباشد. میزان وابستگی عبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی که موجب ایجاد متغیر 

قدرت نفوذ )میزان  5 شماره در جدول  اند.نشان داده شده است، روابطی هستند که در ماتریس سازگار شده ایجاد شده 1* که با

ر این است که باشند. نتایج بیانگبحرانی می هایریسکعنوان شده بهشاخص شناسایی 11 که هر یک از عوامل بر سایر دارند( تأثیری

کاهش و  تورم بر پروژه تأثیرو  تأثیربیشترین  9با میزان قدرت نفوذ  پیمانکار اصلی واگذاری پروژه به پیمانکاران جزء ضعیف توسط

 را دارند. تأثیرکمترین  1با میزان قدرت نفوذ  راندمان پروژه به علت دمای باال و پایین هوا

 نهایی دستیابی ماتریس: 5جدول 

Table 5: Final reachability matrix 

ذقدرت نفو  R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 
J        

       I 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 R1 
7 0 0 *1 1 0 1 1 *1 0 1 1 R2 
5 1 0 0 0 1 1 0 *1 1 0 0 R3 
9 1 1 0 1 *1 *1 *1 1 *1 0 *1 R4 
3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 R5 
5 *1 *1 0 *1 0 1 0 1 0 0 0 R6 
5 1 0 0 0 1 1 0 *1 1 0 0 R7 
4 0 0 *1 1 0 0 1 0 0 0 1 R8 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 R9 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R10 
5 1 0 0 0 1 1 0 *1 1 0 0 R11 
 میزان وابستگی 6 1 4 6 4 6 4 4 4 3 5 

 تعیین سطوح عوامل -3-3-4

 هاآن به توانمی متغیر این طریق از که متغیرهایی متغیر، یعنی هر دستیابی یرها، مجموعهمتغ بندییتاولو سطوح و تعیین برای

 هر برای ازآنپس. شودمیتعیین  رسید، توانمی متغیر این به هاآن طریق از که متغیرهایی یعنی متغیر، هر نیازپیشو مجموعه  رسید

 متغیرها سطوح تعیین به اقدام مشترک، عناصر تعیین از پس و شدهییساشنا نیازپیش و دستیابی مجموعه در مشترک عناصر متغیر

 پس. یکسان باشد کامالً آن مشترک عناصر و دستیابی مجموعه که بود خواهد سطح باالترین متغیری دارای جدول، اولین در. شودمی

 نیز دوم جدول در. شودمی تشکیل بعدی انده جدولباقیم متغیرهای با و کرده حذف جدول از را هاآن متغیرها، یا متغیر این تعیین از

تکرار  شش از پس پژوهش این در. یابدمی ادامه متغیرها همه سطح تعیین تا رویه این و دوم تعیین سطح هاییرمتغ اول جدول همانند

 خودداری بعدی رارهایتک از درج محدودیت به بنا. است آمده 6 شماره جدول در بندیسطح نتایج که شدند سطح تعیین عناصر همه

مراتب مدل ساختاری کامالً یکسان باشند، در باالترین سطح از سلسله هاآن دستیابیو  نیازپیشهایی که مجموعه شاخص. است شده

 گیرند.تفسیری قرار می
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 بندی معیارها: سطح6 جدول

Table 6: Leveling criteria 

 عیارهام خروجیمجموعه  ورودیمجموعه  مجموعه مشترک سطح

 R1 اول
R1-R2-R4-R5-

R8-R9 
R1 

 تورم بر پروژه تأثیر
R1 

 R2 R2 ششم
R1-R2-R4-R5-R6-

R8-R9 
 ها بر پروژهتحریم تأثیر

R2 

 ششم
R3-R4-R7-

R11 
R3-R4-R7-R11 R3-R4-R6-R7-R11 وجود معارضین 

R3 

 پنجم
R3-R4-R6-R7-

R11 
R2-R3-R4-R6-

R7-R11 
R1-R3-R4-R5-R6-

R7-R8-R10-R11 
ری پروژه به پیمانکاران جزء ضعیف واگذا

 پیمانکار اصلی توسط
R4 

 R5 تغییرات سریع نرخ ارز R5 R2-R4-R5-R8 R1-R5-R9 سوم

 R4-R6-R11 پنجم
R2-R3-R4-R6-

R7-R11 
R4-R6-R8-R10-

R11 
افزایش زمان پروژه به علت انجام کارهای 

 شده توسط کارفرمااضافی ابالغ
R6 

 ششم
R3-R4-R7-

R11 
R3-R4-R7-R11 R3-R4-R6-R7-R11 تالقی با خطوط و موانع 

R7 

 R8 R2-R4-R6-R8 R1-R5-R8-R9 چهارم
عدم امکان دسترسی و معامله با منابع 

 کاالی خارجی تأمین
R8 

 R9 عدم توانایی مالی سازندگان داخلی R9 R2-R5-R8-R9 R1-R9 دوم

 R10 R4-R6-R10 R10 اول
 کاهش راندمان پروژه به علت دمای باال و

 پایین هوا
R10 

 اول
R3-R4-R6-R7-

R11 

R3-R4-R6-R7-

R11 
R3-R4-R6-R7-R11 

 هاسازمانایجاد مشکل و مانع توسط برخی 

 جهت اخذ مجوزهای اجرایی مربوطه
R11 

 تفسیری ساختاری سازیمدلشبکه تعامالت  -3-3-5

 کهطور همان .آیدمی دست به تفسیری اختاریس نهایی مدل نهایی، دستیابی ماتریس و شدهتعیین سطوح بر اساس مرحله این در

مشخص شده  1شماره  شکل در که تشکیل سطح شش از پژوهش این در آمدهدستبه تفسیری ساختاری نهایی مدل شد، مشخص

سطوح مختلف نمایان  هایشاخصو ارتباط  هاشاخصبین  تأثیرگذاریروابط متقابل و تفسیری  ساختاری سازیمدلدر گراف  است.

بر پروژه، وجود معارضین و تالقی با  هاتحریم تأثیر ریسکدر این بخش سه . شودمی گیریتصمیمت که موجب درک بهتر فضای اس

واگذاری پروژه به پیمانکاران جزء  هایریسک. ها ندارندو وابستگی به دیگر ریسک اندگرفتهسطح قرار  ترینپایینخطوط و موانع در 

عدم امکان ریسک توسط کارفرما در سطح پنجم،  شدهابالغایش زمان پروژه به علت انجام کارهای اضافی توسط پیمانکار اصلی و افز

عدم توانایی ریسک تغییرات سریع نرخ ارز در سطح سوم، ریسک کاالی خارجی در سطح چهارم،  تأمیندسترسی و معامله با منابع 

بر پروژه، کاهش راندمان پروژه به علت دمای باال و پایین هوا و ایجاد  تورم تأثیر هایریسکمالی سازندگان داخلی در سطح دوم و 

از  یادشده هایشاخصجهت اخذ مجوزهای اجرایی مربوطه در سطح اول قرار دارند. تمامی  هاسازمانمشکل و مانع توسط برخی 

-ها میریسک یرگذارترینتأث، سطح ششم یهاریسک. باشندمی نائین -بر پروژه احداث خط لوله یزد تأثیرگذار هایریسک ترینمهم

صورت مستقیم بر سطح پنجم نیز به هایریسکگذارند. یم تأثیرسطح پنجم  هایریسکصورت مستقیم بر روی باشند که به

، سطح اول هایریسک. در این مدل سطوح به سطوح و تا سطح اول ادامه دارد تأثیراتاین  و یرگذارندسطح چهارم تأث هایریسک

 .باشندها مییرپذیرترین ریسکثتأ
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 ساختاری تفسیری سازیمدل : شبکه تعامالت1 شکل

Figure 1: the interaction network of Interpretive Structural Modelling 

 (1MICMAC) متقابل تأثیرماتریسی  تحلیل -3-3-6

رها با توجه به اثرگذاری بر سایر متغیرها مشخص شده است و نوع متغی متقابل تأثیرماتریسی  تحلیلاستفاده از در این مرحله با 

چهارگانه روش ماتریس  هایخوشهرا در یکی از  هاریسکتمامی  توانمیپس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگی عوامل 

 و متغیرها به چهار گروه شودمیسنجیده  هاآنمیان  یرمستقیماهمیت متغیرها بیشتر بر اساس روابط غنمود.  بندیطبقهاثر متغیرها 

مستقل هستند که دارای قدرت هدایت باال، اما وابستگی  هایریسکنوع اول،  .[40] شوندتقسیم می لخودمختار، وابسته، رابط و مستق

نوع  .[41] پذیرندکمی می تأثیرها حال از دیگر ریسکگذارند و درعینزیادی می تأثیردیگر  هایریسکباشند، یعنی بر روی کمی می

ها دارند و زیادی بر روی سایر ریسک تأثیرگذاریی زیادی دارند، یعنی هم رابط هستند که قدرت هدایت باال و وابستگ هایریسکدوم، 

گی زیادی وابسته هستند که دارای قدرت هدایت کم ولی وابست هایریسکنوع سوم،  .[42] پذیرندمی تأثیر هاآنهم به میزان زیادی از 

نهایتاً نوع چهارم،  .[42] کمی دارند تأثیرگذاری هاآنپذیرند، بر روی می تأثیرها رغم اینکه از دیگر ریسکباشند، یعنی علیمی

زیادی  تأثیردیگر  هایریسکباشند، یعنی نه بر روی تگی کم میخودمختار هستند که دارای قدرت هدایت و وابس هایریسک

نشان  2 شماره صورت شکلمدل پژوهش از لحاظ قدرت نفوذ و میزان وابستگی به. [43] چندان تأثیرپذیرند هاآنگذارند و نه از می

 و میزان وابستگی نیز بر اساس جمع هر ستون جدول 6 شماره ر متغیر بر اساس جمع هر ردیف جدولداده شده است. قدرت نفوذ ه

                                                             
1.  Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification (MICMAC) 
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باشد. این متغیرها دارای از نوع متغیرهای مستقل می ها بر پروژهتحریم تأثیرریسک به دست آمده است. بر این اساس  6 شماره

 تأثیر هایریسکهای این متغیرها است. کم از ویژگی تأثیرپذیریباال و  ذاریتأثیرگدیگر عبارتیباشند، بهوابستگی کم و هدایت باال می

د. این متغیرها دارای نباشاز نوع وابسته می شده توسط کارفرمابه علت انجام کارهای اضافی ابالغپروژه  تورم بر پروژه و افزایش زمان

واگذاری کمی روی سیستم دارند. ریسک  تأثیرگذاریی باال و وابستگی قوی و هدایت ضعیف هستند، این متغیرها اصوالً تأثیرپذیر

باشد، این متغیرها از وابستگی باال و قدرت هدایت باال برخوردارند، از نوع رابط می پروژه به پیمانکاران جزء ضعیف توسط پیمانکار اصلی

بر روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در  این معیارها بسیار باالست و هر تغییر کوچکی تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریبه عبارتی 

ها در زمره خودمختار هستند، یعنی میزان وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند، این معیارها عموماً از . مابقی ریسکشودمیسیستم 

 شود.ر سیستم نمیشوند، زیرا دارای اتصاالت ضعیف با سیستم هستند. تغییری در این متغیرها باعث تغییر جدی دسیستم جدا می

 
 میزان وابستگی -: ماتریس قدرت نفوذ2 شکل

Figure 2: Penetration power- dependency degree Matrix 

 گیریبحث و نتیجه -4

گذاری کشور را شامل ای در سرمایهصورت خاص سهم عمدههای احداث خطوط لوله نفت بهطور عام و پروژههای نفت و گاز بهپروژه

ها وجود های احداث خطوط لوله نفت، احتمال بروز حوادث ناشی از وقوع ریسکلذا با توجه به پیچیدگی و دشواری پروژه شوند.می

 هزینه، قبیل نوبه خود تأثیرات منفی و ناگواری بر روی اهداف پروژه ازدارد و ممکن است شاهد وقایع و اتفاقاتی باشیم که هرکدام به

به همین  های مذکور را با چالش جدی روبرو کنند.داشته باشند و پروژه زیستمحیط و ایمنی بهداشت، و کیفیت پروژه، محدوده زمان،

ای برخوردار است. اگرچه در این تحقیق پروژه خاصی موردمطالعه قرار گرفته است، اما دلیل این حوزه در صنعت نفت از اهمیت ویژه

های خاص زیرمجموعه صنعت نفت نیز مورداستفاده قرار گیرد و با توجه به ویژگی های مشابهتواند در پروژهشده میچارچوب ارائه
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ها ارائه نماید. با نظری دوباره بر پیشینه های بحرانی این پروژهبندی ریسکهای نفت و گاز، نقشه راهی جهت شناسایی و اولویتپروژه

های احداث خطوط لوله های پروژههای ریسکابعاد و شاخصبندی شود که تاکنون پژوهشی در راستای اولویتپژوهش مشاهده می

 پژوهش این است که با مطالعه و بررسی جامع، این ها صورت نگرفته است. لذا هدفترین ریسکنفت در ایران جهت شناسایی مهم

 تحقیق این .ا را استخراج نمایدهنائین را شناسایی و ساختار روابط میان این ریسک -یزد نفت لوله خط احداث پروژه بحرانی هایریسک

از  با استفادهابتدا برای نیل به اهداف پژوهش،  .است کاربردی تحقیق یک هدف ازنظر و ترکیبی تحقیقات جزو راهبردی ازنظر

سطح ریسک  4بر مبنای پروژه شناسایی و  هایریسک، شناساییهای مشابه قبلی لیست، مصاحبه و استفاده از پروژههای چکتکنیک

عنوان ریسک به 11بندی شده، ریسک اولویت 90از بین  بندی شدند.ریسک خارجی طبقه فنی، ریسک مدیریتی، ریسک تجاری و

باشند و این نشان می داخلیریسک  1و  ریسک تجاری 2،ریسک خارجی 8ریسک بحرانی،  11از  بحرانی شناسایی شدند. هایریسک

تحریم بر  تأثیرتورم بر پروژه و  تأثیر هایریسک باشد.وزن را دارا می نسیار زیاد و بیشتریخارجی در پروژه ب هایریسک تأثیردهد می

ریسک گذارد، اما را بر هزینه می تأثیربیشترین بر پروژه تورم  تأثیرریسک بیشترین مقدار را دارند.  72/0پروژه هرکدام با احتمال*اثر 

آمده، احتمال*اثر زمان دستزمان پیشبرد پروژه گذاشته است. همچنین با توجه به نتایج به را بر تأثیربیشترین بر پروژه ها تحریم تأثیر

را بر روی زمان  تأثیرپروژه بیشترین  هایریسکدهنده آن است که باشد و این نشاندار، در قسمت بحرانی میریسک اولویت 11در 

با کمک فرآیند در مرحله بعد  و تمدیدهای زمانی در پروژه باشیم. رهاگردد که ما شاهد تأخیبب آن میپروژه دارند که این موضوع س

 ریسکسه  تفسیری ساختاری سازیمدلگراف  بر اساس به دست آمد.ها ریسک متقابل میان، روابط تفسیری ساختاری سازیمدل

ها و وابستگی به دیگر ریسکاند گرفته ترین سطح قرارها بر پروژه، وجود معارضین و تالقی با خطوط و موانع در پایینتحریم تأثیر

شده واگذاری پروژه به پیمانکاران جزء توسط پیمانکار اصلی و افزایش زمان پروژه به علت انجام کارهای اضافی ابالغ هایریسک. ندارند

تغییرات ریسک م، چهارکاالی خارجی در سطح  تأمینعدم امکان دسترسی و معامله با منابع ریسک توسط کارفرما در سطح پنجم، 

تورم بر پروژه، کاهش راندمان  تأثیر هایریسکعدم توانایی مالی سازندگان داخلی در سطح دوم و ریسک سریع نرخ ارز در سطح سوم، 

ها جهت اخذ مجوزهای اجرایی مربوطه در سطح اول پروژه به علت دمای باال و پایین هوا و ایجاد مشکل و مانع توسط برخی سازمان

سطح ششم یعنی . هستندنائین  -تأثیرگذار بر پروژه احداث خط لوله یزد هایریسک ترینمهمهای یادشده از ارند. تمامی شاخصقرار د

صورت مستقیم باشند که بهها میریسک یرگذارترینتأث تالقی با خطوط و موانع،و  وجود معارضین، هاپروژهتحریم بر  تأثیر هایریسک

 انجام علت به پروژه زمان افزایش و اصلی پیمانکار توسط ضعیف جزء پیمانکاران به پروژه واگذاری جم یعنیسطح پن هایریسکبر روی 

سطح چهارم  هایریسکصورت مستقیم بر سطح پنجم نیز به هایریسکگذارند. می تأثیر کارفرما توسط شدهابالغ اضافی کارهای

، تورم بر پروژه تأثیرسطح اول یعنی  هایریسک. در این مدل اول ادامه دارد تا سطح سطوح به سطوح و تأثیراتاین  و یرگذارندتأث

ها جهت اخذ مجوزهای اجرایی ایجاد مشکالت و موانع توسط برخی سازمانو  هوا پایین و باال دمای علت به پروژه راندمان کاهش

به دلیل اینکه دارای  هاپروژهبر  هاتحریم تأثیرریسک  ،بلمتقا تأثیرماتریسی  تحلیل بر اساس .باشندها میتأثیرپذیرترین ریسکمربوطه 

 هایریسک در اولویت مدیریت ریسک قرار داد. آن رابایستی ، پذیردمی هاآنها است و کمترین اثر را از بر سایر ریسک تأثیربیشترین 

را نسبت به سایر  تأثیرپذیریکارفرما، بیشترین  وسطت شدهابالغ اضافی کارهای انجام علت به پروژه زمان افزایشو  تورم بر پروژه تأثیر

 هایریسکها، برای وقوع این ریسک دیگرعبارتبه، اثرپذیر و وابسته هستند هایریسکها دارند و از منظر سیستمی جزو ریسک

 جزء پیمانکاران به روژهپ واگذاریریسک  دیگر شوند. هایریسکوقوع  ساززمینهتوانند کمتر می هاآندیگری دخالت دارند و خود 

، زیرا هر نوع باشدمیغیر ایستا . این ریسک شودمی متأثرنیز  هاآن، از هابر سایر ریسک تأثیرعالوه بر  اصلی، پیمانکار توسط ضعیف

با خطوط و وجود معارضین، تغییرات سریع نرخ ارز، تالقی  هایریسکقرار دهد. نهایتًا  تأثیرتواند سیستم را تحت یم تغییر در آن

 علت به پروژه راندمان کاالی خارجی، عدم توانایی مالی سازندگان داخلی، کاهش تأمینموانع، عدم امکان دسترسی و معامله با منابع 

ها ها جهت اخذ مجوزهای اجرایی مربوطه تا حدودی از سایر ریسکهوا و ایجاد مشکالت و موانع توسط برخی سازمان پایین و باال دمای

زیرا دارای اتصاالت ضعیف با سیستم هستند. تغییری در این متغیرها باعث تغییر جدی در دارند،  هاآنستند و ارتباطات کمی با مجزا ه

ها را باشد که این پروژهی مییهالوله نفت در ایران نیازمند مدیریت ریسکی احداث خطوط هاپروژهافزایش موفق  شود.سیستم نمی

ارائه  هاآن بندیسطحو  نائین -یزدلوله نفت  احداث خط پروژه هایریسکهش، شناخت جدیدی از ماهیت کنند. این پژوتهدید می

 منطقی گیریتصمیم برای را شرایطی تفسیری ساختاری سازیمدلروش  ازبا استفاده  تا است شده تالش مقاله، این . دردهدمی
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 هایریسک تأثیرآن کاهش میزان  دنبال بهارائه و نائین  -لوله نفت یزد احداث خط هایریسکمدیران در مواجهه با عدم اطمینان و 

 -پروژه احداث خط لوله یزد مختلف هایریسک بین متقابل تأثیر تا کندمی کمک مدیران به حالدرعینو  ایجاد نماید کلیدی در پروژه

 مورد در اساسی بحث. کنند درک را دارد ریسک پاسخ به هایاستراتژی مورد در هاگیریتصمیم برای امر این که پیامدهایی نائین و

 کلی ریسک معرض در گرفتن قرار و متقابل روابط مورد در توجهیقابل یادگیری به منجر کارشناسان میان در شدهشناسایی هایریسک

 در ایران داث خطوط لوله نفتهای احبیشتر تحقیقاتی که در رابطه با شناسایی و مدیریت ریسک پروژه .شودمی موردمطالعه پروژه

میان متقابل و تحلیل روابط  ها پرداخته و تاکنون هیچ پژوهشی در خصوص شناساییانجام شده است فقط به شناسایی ریسک

 تریبینانهواقع های احداث خطوط لوله نفت انجام نگرفته است، لذا این تحقیق جنبه نوآورانه دارد و باعث ایجاد درکپروژه هایریسک

در پایان پژوهش نیز نتایج این تحقیق در گردد. می نفت لوله خط احداث پروژه هایریسک از ناشی اطمینان عدم با مواجهه جهت

اختیار خبرگانی که در مقاله مورداشاره قرار گرفته است داده شد، نکته جالب این است که تمام افراد خبره بر واقعی بودن و عینی بودن 

تواند بر میزان اند که این چارچوب کاربردی بوده و مینظر داشتند. به عبارتی خبرگان با این موضوع موافق بودهنتایج تحقیق اتفاق

نوعی نماید. این نکته بههای احداث خطوط لوله نفت را بیان های پروژههای مشابه تأثیر به سزایی داشته باشد و واقعیتموفقیت پروژه

-پروژه در درگیر خبره افراد و کارشناسان نظرات از شپژوه این در ازآنجاکهباشد. شده در تحقیق میائهدهنده روایی چارچوب ارنشان

-به صورت در بتواند مقاله این در شدهبیان ساختار اجرای رودمی انتظار است، گردیده استفاده های احداث خطوط لوله نفت در ایران

 و کیفیت ،پروژه محدوده زمان، هزینه، قبیل از پروژه اهداف تحقق به سزایی جهتمثبت و  تأثیر ،مشابه هایپروژه در کارگیری

های آتی تالش گردد مدل در راستای پاسخگو بودن گردد در پژوهشهمچنین پیشنهاد می .داشته باشد زیستمحیط و ایمنی بهداشت،

 های نفت و گاز توسعه یابد.در تمام پروژه
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