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 چکیذُ 
ّای دفاع ٍ حولِ،  ػاصی اػتشاتظی یکی اص اتضاسّای تؼیاس هفیذ دس هذل

ّای هشتثط تا هَضَع قاتلیت اطویٌاى اػت. دس ایي  اػتفادُ اص ؿاخق
یی دسًظش گشفتِ ّاگزاسی حفاظت اص ػیؼتن یاتی ػشهایِتحقیق، تْیٌِ

هوَاصی   -ؿذُ اػت کِ ػاختاس قاتلیت اطویٌاى آًْا تِ كوَس  ػوشی  
ؿذُ ایي تحقیق، اص ًتایج ًْایی تخلیق قاتلیت  اسائِ  تاؿذ. دس هذل هی

ّا تا تَجِ تِ ػاهل تجذیذپزیشی، اػتفادُ ؿذُ اطویٌاى تِ صیشػیؼتن
ی اػت. ّوچٌیي هؼیاسّای تأثیشگوزاس دس تؼیویي هیوضاى تجذیذپوزیش    

اًوذ ٍ توا اػوتفادُ اص     ّا، غیوش هؼوتقل دسًظوش گشفتوِ ؿوذُ      صیشػیؼتن
   ِ گیوشی   ّوای اكولی ٍ تلووین   اتضاسّای آهاسی تجضیوِ ٍ تحلیول هفلفو

ؿوًَذ.   ّا تؼییي هیچٌذهؼیاسُ فاصی، ػذد قاتلیت اطویٌاى صیشػیؼتن
ِ    ػپغ تا تَجِ تِ سٍیکوشد تووَسی تواصی    سیوضی   ّوا، یوک هوذل تشًاهو

ّا، اسائوِ   گزاسی دفاع اص صیشػیؼتن ضاى ػشهایِغیشخطی تشای تؼییي هی
ؿَد کِ دس آى هطلَتیوت هوذافغ ٍ هْواجن توِ تشتیوة حوذاک ش ٍ       هی

دس ًْایوت،  تاؿوذ.   ًوَدى قاتلیت اطویٌاى دفاع اص ػیؼتن هوی  حذاقل
ؿوذُ ٍ ًتوایج    ؿذُ تحقیق تشای یک ًوًَِ کاستشدی، اػتفادُ هذل اسائِ

 اػت. گشفتِ  ًْائی آى هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس
 

 ٍاصُ ّبی کلیذی
ِ   تخلیق قاتلیت  ،ّوای اكولی  اطویٌاى، تجذیذپوزیشی، تحلیول هفلفو

 ّاتاصی ، توَسی1دفاع
 

 هقذهِ
تخلیق قاتلیت اطویٌاى، تَصیغ ٍ تقؼین اّذاف قاتلیت اطویٌاى تیي 

تاؿذ،  دٌّذُ آًْا هی ّا ٍ اجضای تـکیلّا، الواىّا، صیشػیؼتنػیؼتن
ج حاكل اص ایي تخلیق تاػث ؿَد هحلَل ًْایی توِ  کِ ًتایطَسی تِ

اّذاف اص پیؾ تؼییي ؿذُ دس استثاط تا قاتلیت اطویٌاى، دػوت پیوذا   
کٌذ. فشآیٌذ تخلیق قاتلیوت اطویٌواى توِ د یول هختلفوی اص قثیول       

ّوا،  فقذاى اطالػا  کافی ٍ هٌاػة دس استثاط تا ػیؼتن ٍ صیشػیؼوتن 
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قطؼا  تـکیل دٌّذُ آًْا ٍ  ّا ٍپیچیذگی ّای ػاختاسی صیشػیؼتن
ّا دس کاسکشد کلی ػیؼوتن،  دؿَاس تَدى تؼییي دقیق ًقؾ صیشػیؼتن

ای پیچیذُ اػت. اص ػَی دیگش، اًجام فشآیٌذ تخلویق قاتلیوت    هؼولِ
ؿوَد دس   اطویٌاى اهشی هْن ٍ غیش قاتل اجتٌاب اػوت ٍ تاػوث هوی   

آًْوا توا   ّا ٍ ّوچٌیي چگًَگی استثاط  ّا، صیشػیؼتن تْتشی اص ػیؼتن
کٌٌوذگاى، پیواًکواساى ٍ توواهی     یکذیگش تذػت آٍسد. ّوچٌیي، تاهیي

ّایی کِ تِ ًَػی دسگیش فشآیٌذ طشاحی ػیؼتن ّؼتٌذ، هلضم تِ  تخؾ
ؿًَذ کِ ایي اهش،  سػایت هَاسد هشتَط تِ تخلیق قاتلیت اطویٌاى هی

تاػث استقای کیفیت ٍ قاتلیت اطویٌاى ػیؼتن هَسدًظش هی ؿوَد. توا   
ِ  ِ حَصُتَجِ ت ّوای   ّای داًـی هشتثط تا هَضَع تحقیق کِ دس صهیٌو

تخلیق قاتلیوت اطویٌواى، ّوثؼوتگی ػَاهول تأثیشگوزاس دس تؼیویي       
تاؿٌذ، ایوي   ّای تْیٌِ دفاع هی ّا ٍ اػتشاتظی تجذیذپزیشی صیشػیؼتن

تحقیق دس اتتذا تِ هشٍس ادتیا  تحقیقا  هشتثط تِ هَضوَػا  هوزکَس   
 پشداصد. هی

قا  صیادی دس صهیٌِ تخلیق قاتلیت اطویٌاى اًجام تاکٌَى تحقی 
تشیي آًْا تخلیق هؼاٍی قاتلیوت اطویٌواى تویي    ؿذُ اػت کِ ػادُ
ّای دیگشی ًیض دس ایي صهیٌوِ  [. سٍؽ1تاؿذ ]ّا هیتواهی صیشػیؼتن

ٍ  AGREE  ،Karmiolّووا اًووذ کووِ توواسصتشیي آًْووا سٍؽاسائووِ ؿووذُ
چٌویي دس صهیٌوِ تخلویق    ّو .]3[ٍ]2[ػاصی ّضیٌوِ ّؼوتٌذ    کویٌِ

ّوایی توا تَجوِ توِ ػَاهول       ّوا هوذل  قاتلیت اطویٌواى توِ صیشػیؼوتن   
گیوشی فواصی توشای    کاستشد تلوین .]5[ٍ]4[تأثیشگزاس، اسائِ ؿذُ اػت 

ّوای پیچیوذُ تَػوط ًَّوژ ٍ طی     تخلیق قاتلیت اطویٌاى ػیؼتن
[. یوک سٍؽ تخلویق قاتلیوت اطویٌواى فواصی توشای       6اسائِ گشدیوذ] 
تشاػاع ًظشا  کاسؿٌاػاى خثوشُ تَػوط سیشاهوذاع ٍ     ػیؼتن هَتَس

دادى هیضاى اّویت  [. دس ایي سٍؽ تشای ًـاى7ّوکاساى پیـٌْاد ؿذ]
ِ    ًظشا  تلوین ّوای   گیشًذگاى ٍ ػَاهل تأثیشگوزاس اص تووَسی هجوَػو

ّوای  فاصی اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ تخلیق قاتلیت اطویٌاى صیشهجوَػِ
ایاى تشاػاع داًؾ خثشگاى، ػیؼتن، تؼییي ؿذُ اػت. یي کَآی ٍ ؿ

یک سٍؽ تخلیق قاتلیت اطویٌاى فاصی تشای هحلَل اسائِ دادًذ کِ 
اّذاف قاتلیت اطویٌاى ػیؼتن سا تِ ػوطَ  قاتلیوت اطویٌواى توشای     

اسصیاتی  [. ّوچٌیي دس ایي سٍؽ،8ًوایذ]ّا تثذیل هیتوام صیشهجوَػِ
اّاپواتشا  سیؼک فشایٌذ تَػؼِ هحلَل ًیض دسًظش گشفتِ ؿوذُ اػوت. ه  
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سٍیکشدی سا اسائِ ًوَد کِ دس آى قاتلیت اطویٌاى ٍ آًتشٍپی ػیؼتن توا  
ػاصی فاصی ؿَْدی ٍ تا دسًظشگوشفتي ّضیٌوِ   اػتفادُ اص تکٌیک تْیٌِ

گشدد ٍ دسًتیجِ قاتلیت اطویٌواى تْیٌوِ   هـخق ػیؼتن، تیـیٌِ هی
[. لیکي تا تَجِ توِ هاّیوت ایوي    9ؿَد ]ّش صیشػیؼتن ًیض تؼییي هی

ٍ ػذم ًیاص تِ فاکتَسّای هٌْذػی، تخلیق قاتلیت اطویٌاى دس  سٍؽ
 تاؿذ. هشاحل اٍلیِ طشاحی ٍ تَػؼِ، هٌاػة ًوی

 توشای  ( سٍیکشدی سیاضوی PCAاكلی ) ّای هفلفِ تحلیل تکٌیک

 ٍاتؼتِ هتغیشّای کشدىتاؿذ کِ هؼتقلچٌذهتغیشُ هی هؼائل تحلیل

اًوژ ٍ ّوکواساى   اػوت. ت  سٍؽ خَاف ایوي  اص هتغیشّا تؼذاد کاّؾ ٍ
 هؼوائل  دسPCA سٍؽ  هؼوتقل  هتغیشّوای  تَلیوذ  خاكویت  [ اص10]

 هتغیشّوای  ػاصی هٌظَس هؼتقل تِ چٌذپاػخِ ّای آصهایؾ طشاحی

ِ  ٍ سٍؽ تواگَچی  دس آًْوا  کاسگیشیتِ ٍ پاػخ  اػوتفادُ  ػواصی  تْیٌو

 کوشدى  سٍیکشد هؼوتقل  اص [11ّوکاساى ] ٍ صادُ کاظن تشادساى .کشدًذ

 ٍ کشدًوذ  اػوتفادُ  کٌتشل فشایٌذّا دس ٌذهتغیشُچ کیفی ّای هـخلِ
 اص اػتفادُ جای تِ هؼتقل کٌتشلی یک ًوَداس اص هفلفِ ّش کٌتشل تشای

 ٍ ّوچٌویي توشادساى   .کشدًوذ  اػتفادُ چٌذهتغیشُ ًوَداس کٌتشلی یک
 ّای هفلفِ تحلیل سٍؽ دس هؼیاسّا ٍصى دادى دخالت [ تا12ّوکاساى ]

-ٍصى ّوشاُ تِ )هؼیاسّا( جذیذ هؼتقل یهتغیشّا ایجاد تِ اقذام اكلی،
ُ  گیوشی  تلووین  ّوای سٍؽ اٍلیِ ؿشایط ایجاد ٍ آًْا ّای  چٌوذهؼیاس

 .ًوَدًذ
ّوای تْیٌوِ    ّشچٌذ تحقیقا  هتٌَػی دس صهیٌِ تؼییي اػوتشاتظی 

دفاع ٍ حولِ اًجام ؿذُ اػت، لیکي تؼیاسی اص هحققیي، اص هفواّین ٍ  
ّوای تْیٌوِ دفواع ٍ    تشاتظیّا تشای تؼییي اػو  کاستشدّای توَسی تاصی
ّا یک تکٌیک سیاضی توِ هٌظوَس   اًذ. توَسی تاصیحولِ اػتفادُ ًوَدُ

ّوای دس تؼواسم   تجضیِ ٍ تحلیل هؼائلی اػت کِ دستشگیشًذُ هَقؼیت
دًثوال اًتخواب تْتوشیي اػوتشاتظی     تاؿٌذ. دس ّش تاصی، تاصیکٌاى تِهی

تاؿٌذ کِ ایي ّای هوکي تشای سقیة هیتشای خَد دس هقاتل اػتشاتظی
ؿَد. جاى ًؾ هؼتقذ اػوت  سًٍذ دس اًتْا تِ یک ًقطِ تؼادل ختن هی

ای اػوت کوِ تاصیکٌواى توِ اصای ٍقوَع آى اص طوشف       ًقطِ تؼادل ًقطِ
گزاسًوذ.  یکذیگش ّون ػقیوذُ توَدُ ٍ توِ ػقیوذُ یکوذیگش احتوشام هوی        

تشیي پاػخ سقثا تِ یکذیگش اػوت ٍ هَجوة   ّای ًؾ، هٌاػةاػتشاتظی
ِ 13گشدًذ]حل هٌحلش تِ فشد هیِ ساُدػتشػی ت ؿوذُ  [. دس هذل اسائو

دٍ طوشف   یّوا یاػوتشاتظ  یتواه يییپغ اص تؼطیي یاًژ ٍ ّوکاساى، 
 یشّوا یّوا توا هتغ  یاص اػتشاتظ ّشکذام آًْا، ػٌجؾ یاسّایهؼ ی ٍتاص

هوَسد ػوٌجؾ قوشاس     فشیؿ -دهپؼتش یٍ تا تَجِ تِ اكَل توَس یکاله
 گیوشی ٍ اػوتفادُ اص  یی تلوینًْا غیتشها ٍ پغ اص هحاػثِ شًذیگیه

[. یاًژ 14]ؿَدیه يییًقطِ تؼادل دس كَس  ٍجَد تؼ ،ّایتاص یتوَس
گزاسی تْیٌِ اهٌیوت اطالػوا  توا تَجوِ توِ اًوَاع        ٍ ّوکاساى، ػشهایِ

تا ّوذف   [. ّاػکي ٍ لَتیي،15ػاصی ًوَدًذ ]ّا سا هذلهختلف حولِ
 یوک س اص هٌظوش هوذافغ،   خؼاس  هوَسد اًتظوا   ونیًوَدى هاکض ونیٌیه
 ی، داساآى اجوضا  کوذام اص  کِ ّش  ٌذدسًظش گشفتی هَاص -یػش ؼتنیػ
 کیو طًت تنیاص الگوَس  حل هذل، یتشا ٍ تاؿذیه یهتفاٍت تیظشف ضاىیه

تا تَجِ توِ ًقواط   [. دس هذل هَسد تحقیق ّاػکي، 16ًوَدًذ]اػتفادُ 

 ذُیو چیپی ٍ هوَاص  ،یهاًٌذ ػش ییػاختاسّا یکِ داسا ّاؼتنیّذف ػ
کوِ دس آى   ؿذُ اػوت اسائِ  ّایتاص یهذل تشاػاع توَس کیتاؿٌذ یه

حوذاک ش   یحذاقل ًوَدى خؼاس  ٍاسدُ ٍ هْواجن دس پو   یهذافغ دس پ
تاتغ خؼاس  کِ تشاتش تا احتووال   کی کاس يیا یتاؿذ. تشا یًوَدى آى ه

هیوضاى  ٍاتؼتِ تِ  ٍؿَد  یه فیتؼش ،تاؿذ یاّذاف ه یحولِ هَفق سٍ
ِ گووزاػووشهایِ دس ایووي هووذل، هیووضاى  تاؿووذ. یهوو سی دفوواع ٍ حولوو
گزاسی تْیٌِ دفاع ٍ حولِ، تا تَجِ تِ آگاّی کاهول هْواجن اص    ػشهایِ

ؿوذُ  [. ّوچٌویي دس تحقیوق اًجوام   17ؿَد] اّذاف هذافغ، تؼییي هی
لَتیي ٍ ّوکاساى، دفاع تْیٌِ اص اجضا  یکؼاى ٍلی تا هحافظ گشٍّی اص 

یي تحقیق، هْاجن توشای حولوِ توِ    ػاصی ؿذُ اػت کِ دس اآًْا هذل
 [. 18تایؼت اتتذا هحافظ گشٍّی آًْا سا تخشیة ًوایذ]اجضا  هی
 ّوای  صهیٌِ دس قثلی ؿذُ اًجام تحقیقا  تِ اػتٌاد تا حاضش، هقالِ

دس اتتذا یک الگوَی جذیوذ تخلویق     هقالِ، هَضَع تا هشتثط هختلف
تجذیذپزیشی  قاتلیت اطویٌاى دس هحیط فاصی ٍ تا دسًظش گشفتي هؼیاس

ّوای هوَسدًظش،    ًوایذ کِ ػاختاس قاتلیت اطویٌاى ػیؼتنپیـٌْاد هی
ّایی کِ دس ایي تحقیق تشیي هَضَعتاؿذ. یکی اص هْن هَاصی هی-ػشی

ّوا، توا دس    هؼشفی ؿذُ اػت، تخلیق قاتلیت اطویٌاى تِ صیشػیؼوتن 
ًظش گشفتي ّوثؼتگی ػَاهل تأثیشگزاس دس تؼییي هیضاى تجذیذپزیشی 

ّوای آهواسی   تاؿوذ کوِ توا اػوتفادُ اص سٍؽ تشکیثوی تکٌیوک       ا هیآًْ
گیشی چٌوذهؼیاسُ، هوَسد تجضیوِ ٍ تحلیول قوشاس       چٌذهتغیشُ ٍ تلوین

گشفتِ اػت. ػپغ، تِ اػتٌاد ًتایج ًْایی تخلیق قاتلیت اطویٌاى ٍ 
یاتی ٍ تحلیل اػتشاتظیک توشای   ّا، یک الگَی تْیٌِ اكَل توَسی تاصی

ِ   ِ تا تَجِ تِ هحوذٍدیت ّای دفاع ٍ حولػیؼتن  ّوای ػیؼوتن اسائو

دًثوال هحافظوت اص هَاضوغ    گشدد. تا تَجِ تِ ایي سٍیکشد، هذافغ تِ هی
 سػواًذى توِ اّوذاف هوذافغ    خَد ٍ دس هقاتل، هْاجن تِ دًثال آػویة 

ِ     هی ّوا  یواتی اػوتشاتظی  تاؿذ. ػپغ تش هثٌای هوذل هوزکَس توِ تْیٌو
 ؿَد.هی پشداختِ
تخلویق  پیـٌْادی ایي تحقیوق توشای   ایي هقالِ، سٍؽ  اداهِ دس

 ِ ّوای یوک ػیؼوتن توا دس ًظشگوشفتي      قاتلیت اطویٌاى تِ صیشهجوَػو
ّوثؼتگی تیي ػَاهل تأثیشگزاس، اسائِ ؿذُ اػت. ػپغ، تْیٌِ یواتی ٍ  

ّوا هوَسد   ّای دفاع ٍ حولِ تا سٍیکوشد تووَسی تواصی   تحلیل اػتشاتظی
دادى  ای ًـاىتحلیل قشاس گشفتِ اػت. ّوچٌیي، یک ه ال کاستشدی تش

ّای هذل پیـٌْادی هوَسد تشسػوی قوشاس    چگًَگی هحاػثا  ٍ تحلیل
گیشی ٍ پیـٌْادا  توشای تحقیقوا  آیٌوذُ،    گشفتِ ٍ دس ًْایت، ًتیجِ

 تیاى ؿذُ اػت.
 

 ّب بب هعیبر تجذیذپذیزی تخصیص قببلیت اطویٌبى سیزسیستن
ّووا، هیووضاى یکووی اص فاکتَسّووای هْوون ٍ اػاػووی دس پایووایی ػیؼووتن 

ّای هشتَط تِ آى اػت کِ ٍاتؼتِ تِ ػَاهول  یذپزیشی صیشػیؼتنتجذ
تشیي ایي ػَاهل، ػثاستٌذ اص: ّضیٌِ ػاخت ًوًَوِ   تاؿذ. هْنصیادی هی

هؼادل، تکٌَلَطی ػاخت، صهاى تَلیوذ هجوذد، اهکواى تؼویشپوزیشی ٍ     
ّوچٌوویي تووا تَجووِ تووِ هاّی ووت اّووذاف  هیووضاى پیچیووذگی ػوواخت. 

تَاًووذ تووِ ّووا هوویویٌوواى صیشػیؼووتنّووا، ػوواختاس قاتلیووت اط ػیؼووتن
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ّای گًَاگًَی هاًٌذ ػشی، هوَاصی ، هخوتلط ٍ پیچیوذُ تاؿوذ.      كَس 
ّوای   تشای تخلیق قاتلیت اطویٌاى ػیؼتن تِ ّشیوک اص صیشػیؼوتن  

توشیي آًْوا، تخلویق    ّای هختلفی ٍجَد داسد کِ ػادُهشتَطِ، سٍؽ
توواهی   تاؿذ کِ دس آىقاتلیت اطویٌاى تِ یک ػیؼتن کاهالَ ػشی هی

ّا ٍ اجضا  ّا، صیشهجوَػِتاؿٌذ. لیکي دس اک ش ػیؼتناجضا  یکؼاى هی
دٌّذُ آًْا تا تَجِ تِ فاکتَسّوای هٌْذػوی ٍ تأثیشگوزاس آًْوا     تـکیل

تاؿٌذ. دس ایي تحقیق توا دسًظوش گوشفتي ػوذم یکؼواى      غیشّوؼاى هی
ّا اص هٌظش تجذیذپزیشی، یک هوذل توشای تخلویق    تَدى صیشػیؼتن

دٌّذُ یوک ػیؼوتن اسائوِ     ّای تـکیلویٌاى تِ صیشهجوَػِقاتلیت اط
 ؿذُ اػت.

 
ّب باب ٍواَد ّوبساتگی     تعییي ٍسى تجذیذپذیزی سیزسیستن

 عَاهل تأثیزگذار
 ؼوتن یٍجَد داسد کوِ ّوش ػ   ؼتنیػ s ق،یتحق يیهؼألِ هَسدًظش ا دس

 یاػت ٍ استثاط توواه  یهَاص یتا ػاختاس ػولکشد ؼتنیشػیص niؿاهل 
ػواختاس   (،1). ؿوکل  تاؿوذ یهو  یتِ كَس  ػوش  گشیکذیتا  ّاؼتنیػ
 .دّذ یهؼألِ هَسدًظش سا ًـاى ه ٌاىیاطو تیقاتل

 
 : ػاختاس قاتلیت اطویٌاى هؼألِ تحقیق1ؿکل 

 
تووشای تؼیوویي هیووضاى اّویووت ٍ ٍصى فوواکتَس تجذیذپووزیشی ّووش  

ّوای   تَاى تا تَجِ تِ ػَاهل تأثیشگزاس هشتَطِ، اص سٍؽصیشػیؼتن، هی
تا هؼیاسّای چٌذگاًِ، اػتفادُ ًوَد. لیکي دس ایي تحقیق  گیشیتلوین

ّوای  فشم اػتقالل هؼیاسّا کوِ یکوی اص هفشٍضوا  اػوتفادُ اص سٍؽ    
تاؿذ، دسًظش گشفتِ ًـذُ اػت. گیشی تا هؼیاسّای چٌذگاًِ هی تلوین

تٌوواتشایي فووشم هؼووألِ تووش ٍاتؼووتگی ػَاهوول تأثیشگووزاس دس هیووضاى    
آهوذُ  ؿوذ. توشای حول هؼپول پویؾ     تاّا هیتجذیذپزیشی صیشػیؼتن

گیوشی توا   ّوای تلووین  ٍ یکی اص سٍؽ PCAتَاى اص تشکیة سٍؽ  هی
TOPSISهؼیاسّای چٌذگاًِ هاًٌذ 
کاس، اتتذا  اػتفادُ ًوَد. تشای ایي 1

ّوا توا تَجوِ توِ     اسصیاتی هیضاى تجذیذپوزیشی ّشکوذام اص صیشػیؼوتن   
شگواى ٍ  گیشی )غیشهؼتقل( هشتَطِ، تَػط گشٍُ خثهؼیاسّای تلوین

                                                 
1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS) 

ؿوَد. خثشگواى توشای تیواى     تا اػتفادُ اص هتغیشّای کالهی، اًجام هوی 
ًوایٌوذ. صیوشا هتغیشّوای     ًظشا  خَد، اص هتغیشّای کالهی اػتفادُ هی

کالهی، ساحتی ٍ دقت تیاى تلویوا  سا تؼیاس صیاد ًوَدُ ٍ دسًتیجوِ،  
آیوذ. کویتْوای    گیشی تا دقت تا تشی تِ دػت هوی  ًتایج ًْائی تلوین

صی هشتَط تِ ّش هتغیش کالهی تِ ؿکلْای گًَواگًَی قاتول ًووایؾ    فا
ِ 19تاؿذ ] هی ای توشای ًووایؾ    [. دس ایي تحقیق اص اػذاد فاصی رٍصًقو

کٌٌذُ هیٌیون  كفش ٍ دُ تِ تشتیة هـخقاػت.  اػتفادُ ؿذُ هتغیشّا
 ٍ هاکضیون اسصؽ هوکي اص ؿاخق هَسد ًظش اػت. 

ای تشای هقیاع كفش  رٍصًقِ یتْای فاصیای اص کو (، ًو1ًَِجذٍل)
 دّذ.  سا  ًـاى هی تا دُ

 
 ای ّای فاصی رٍصًقِ کو یت: 1جذٍل 

 خیلی تا  تا  هتَػط کن خیلی کن هتغیش صتاًی

 VL L M H VH ًواد

 (7,8,9,10) (5,6,7,8) (4,5,5,6) (2,3,4,5) (0,1,2,3) کو یت فاصی

اسصیواب،   گیشی اص خثشگواى  ّای تلوین آٍسی هاتشیغ پغ اص جوغ
گیشی هحاػوثِ گوشدد. توشای تذػوت      تایؼت هاتشیغ ًْائی تلوین هی

گیشی گشٍّی،  تایؼت تا تَجِ تِ اكَل تلوین آٍسدى ایي هاتشیغ، هی
ّوای ٍسٍدی )کوِ توِ تؼوذاد خثشگواى       هیاًگیي ٌّذػی کلیِ هاتشیغ

ّوای   کاس چَى تواهی دسایِ تاؿذ( سا هحاػثِ ًوَد. تشای ایي اسصیاب هی
تایؼت  اًذ، دس اتتذا هی ؿذُ تِ كَس  هتغیشّای کالهی تیاى  ّا هاتشیغ

کواس،   هتغیشّای کالهی تِ اػذاد فاصی هشتَطِ تثذیل ؿًَذ. تا اًجام ایي
ّوای   گیوشی توا کو یوت    ّای تلووین  تِ تؼذاد خثشگاى اسصیاب، هاتشیغ

گیشی،  فاصی، خَاّین داؿت. تشای تذػت آٍسدى هاتشیغ ًْائی تلوین
تایؼوت   اى اّویوت ًظوشا  ّوش کوذام اص خثشگواى، هوی      تا تَجِ تِ هیض

ّا، هحاػثِ ؿذُ ٍ دس ًتیجِ، هواتشیغ   هیاًگیي ٌّذػی کلیِ هاتشیغ
ًفش تَدُ ٍ هیضاى  Kگیشی تذػت آیذ. اگش تؼذاد خثشگاى،  ًْائی تلوین

تاؿوذ آًگواُ، دس    kλ1, … ,λ1,λاّویت ًظشا  آًْا تِ تشتیوة تشاتوش توا    
( تشای ًووایؾ  ,ς,σ)τ(υ,ای ) تا فشهت  قِكَستیکِ اص اػذاد فاصی رٍصً

ام هواتشیغ ًْوائی    ijهتغیشّای کالهوی اػوتفادُ ؿوذُ تاؿوذ، دسایوِ      
∑    کِ دس آى  ؿَد. ( هحاػثِ هی1تلَس  ساتطِ ) 𝜆    

(1)  

(                   )         𝜆      𝜆      𝜆         𝜆      𝜆      𝜆          𝜆      𝜆      𝜆    (    𝜆      𝜆      𝜆   )   
ّوا  ّشکذام اص صیشػیؼوتن ایي هاتشیغ، تشای هحاػثِ ٍصى تٌاػثی 

 ؿَد. اػتفادُ هی
ّوای   تا تَجِ تِ ایٌکِ یکی اص ؿشایط اػاػوی توشای توواهی سٍؽ   

تووَدى هؼیاسّووای گیووشی تووا هؼیاسّووای چٌذگاًووِ، هؼووتقل   تلوووین
لیکي دس كَس  ٍجَد ّوثؼتگی تویي هؼیاسّوای   گیشی اػت،  تلوین
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ْثوَد  ّای آهاسی چٌوذهتغیشُ توشای ت  تَاى اص تکٌیکگیشی، هیتلوین
گیوشی اػوتفادُ ًووَد کوِ دس ایوي      ّای تلوینتحلیل ٍ اسصیاتی گضیٌِ

 پیـٌْاد ؿذُ اػت.  PCAتحقیق، اػتفادُ اص سٍؽ 

ّوا، توا   تشای تؼییي ٍصى ًْائی تجذیذپزیشی ّشکذام اص صیشػیؼتن
ّای دػت آهذُ، اًجام گامگیشی تِدسًظشگشفتي هاتشیغ ًْائی تلوین

 ؿَد:ریل، پیـٌْاد هی
گیشی، توا  تا تَجِ تِ ٍجَد هؼیاسّای هٌفی ٍ ه ثت تلوین :3گبم 

ػواصی فواصی ٍ دسًظشگوشفتي اػوذاد فواصی      هقیاعاػتفادُ اص سٍؽ تی
 .ؿوَد ؿوذُ هحاػوثِ هوی   ( هاتشیغ ًشهال,ς,σ)τ(υ,هشتَطِ )تا فشهت 

)تشای هؼیاسّای ه ثت هاًٌذ تکٌَلَطی ػاخت، ّضیٌوِ ػواخت ًوًَوِ    
( ٍ 2اى پیچیوذگی ػواخت اص ساتطوِ )   هؼادل، صهاى تَلیذ هجذد ٍ هیض

( اػوتفادُ  3تشای هؼیاسّای هٌفی هاًٌذ اهکاى تؼویشپزیشی اص ساتطوِ ) 
 ؿَد(.هی

(2)                                
(3)                                

( اػوتفادُ  4توَاى اص ساتطوِ )  ػاصی اػذاد فاصی هشتَطِ، هیتشای قطؼی
 [. 20ًوَد ]

(4)     ̃                                              
هقیوواع هووَصٍى، هوواتشیغ تووشای تـووکیل هوواتشیغ تووی: 2گاابم 

 ؿَد.  ( دس هاتشیغ قطشی اٍصاى هؼیاسّا ضشب هی1ؿذُ )گام هقیاع یت
 2هاتشیغ ٍاسیاًغ کٍَاسیاًغ تشای هاتشیغ حاكل اص گام  :1گبم 

 ؿَد.تؼییي ٍ ػپغ هقادیش ٍیظُ ایي هاتشیغ، هحاػثِ هی
ّووای اكوولی ، هفلفووPCAِتووا تَجووِ تووِ اكووَل سٍؽ   :4گاابم 

 ((5)ساتطِ ) ؿًَذ ثِ هیگیشی، تؼییي ٍ اهتیاصا  آًْا هحاػ تلوین
(5)                

I هاتشیغ :m*n  ِ  m×n: هواتشیغ  Kّوای اكولی،   اهتیاصا  هفلفو
کٍَاسیواًغ   -ٍاسیواًغ  n×nهواتشیغ   :Tّوای اكولی ٍ   ضشایة هفلفِ

 تاؿذ. هی
(، توِ  PCjآهذُ )دػتّای اكلی تِتا تَجِ تِ ایٌکِ هفلفِ: 1گبم 

ُ ّشکذام اص آًْا ؿٌذ، ٍصى ًشهالتاگیشی هیّای تلوین تؼذاد گضیٌِ ؿذ
 ؿَد:( هحاػثِ هی6سا تا اػتفادُ اص ساتطِ )

(6)        ∑           
تایؼوت جْوت   تا تَجِ تِ تـکیل هؼیاسّوای جذیوذ، هوی    :6گبم 

 ( تؼییي ًوَد:7)ه ثت یا هٌفی( آًْا سا تا اػتفادُ اص ساتطِ )

(7)     ∑       
         

zij    ِ : هیوضاى   ejّوای اكولی ٍ   : ضشایة هتغیشّوای ػواصًذُ هفلفو
کوَچکتش اص كوفش    dIکوِ  تاؿذ. دس كوَستی اّویت هتغیشّای اٍلیِ هی

-كَس ، ه ثت هوی تاؿذ، هؼیاس هشتَط تِ آى، هٌفی تَدُ ٍ دس غیش ایي
 تاؿذ.

ا اػوتفادُ اص  ٍ تو  6تا  4ّای تا تَجِ تِ ًتایج حاكل اص گام: 7گبم 
ِ  ، ستثTOPSISِتکٌیک  ّوای  تٌذی ٍ هیضاى اّویت ّشکوذام اص گضیٌو
ّوای  ؿوَد کوِ ایوي سٍؽ یکوی اص تکٌیوک     گیشی، هحاػثِ هیتلوین

ِ     کاستشدی تلووین  ّوا توا دس ًظوش گوشفتي     گیوشی توشای اسصیواتی گضیٌو
[. ًتایج ًْایی حاكل اص ایي سٍؽ 21تاؿذ ] گیشی هی هؼیاسّای تلوین

ُ ًضدیکی ًؼثی گضیٌِکِ تا هیضاى  ( اسصیواتی  Cijآل )حول ایوذُ  ّا توِ سا
دٌّذُ ٍصى تواهی  ( ًشهال ؿذُ ٍ ًـاى8تا اػتفادُ اص ساتطِ ) ؿًَذ،هی

 تاؿذ. ّا اص هٌظش تجذیذپزیشی هی صیشػیؼتن

(8)        ∑ ∑                                                   
ّوا دس   تؼییي ٍصى ًْائی تجذیذپزیشی صیشػیؼتن گاًِ ّفتهشاحل 

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 2ؿکل )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّا گاًِ تؼییي ٍصى ًْائی تجذیذپزیشی صیشػیؼتن هشاحل ّفت: 2ؿکل 

 
 ّب تخصیص قببلیت اطویٌبى سیزسیستن

ّا، تا تَجوِ توِ    یشػیؼتنپغ اص تؼییي ٍصى تجذیذپزیشی ّشکذام اص ص
 -ّای حؼ اع هَسد ًظش، ػوشی  کِ ػاختاس قاتلیت اطویٌاى ػیؼتن ایي

ّوا،   تایؼت هیضاى اّویت اّذاف ّشکذام اص ػیؼتن تاؿذ، هی هَاصی هی

 ؿذُهاتشیغ ًشهال تؼییي

 هقیاع هَصٍىتیهاتشیغ  هحاػثِ

 کٍَاسیاًغ -ٍاسیاًغهاتشیغ هقادیش ٍیظُ هحاػثِ 

 ّای اكلیتیاصا  هفلفِتؼییي اه

 ّای اكلیؿذُ هفلفِهحاػثِ ٍصى ًشهال

 ّای اكلی( هفلفِجْت )ه ثت یا هٌفیتؼییي 

 TOPSISتا تکٌیک  تؼییي ٍصى ًْائی تجذیذپزیشیتؼییي 
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کِ هیضاى اّویت اّذاف  تؼییي ؿَد. دس كَستیتَػط خثشگاى اسصیاب، 
تٌواتشایي  ّوا، یکؼواى اسصیواتی ؿوَد،      ؿذُ تشای تواهی ػیؼوتن  تؼییي

ّوا(   : تؼذاد ػیؼوتن s)  s/1ّا تشاتش تا  اّویت ًؼثی ّشکذام اص ػیؼتن
ّوای   توَاى توا اػوتفادُ اص تکٌیوک     كوَس  هوی   تاؿذ، دس غیوش ایوي   هی

AHPگیشی هاًٌذ  تلوین
ّوا سا کوِ    ، اّویت ًؼثی ّشکذام اص ػیؼتن1

 [.22] ؿَد، هحاػثِ ًوَد ًـاى دادُ هی piتا 
ادی ایوي تحقیوق، توشای تخلویق     سیضی خطی پیـٌْ هذل تشًاهِ

 تاؿذ ( هی11( تا )9ّا تِ كَس  سٍاتط ) قاتلیت اطویٌاى تِ صیشػیؼتن
ؿوذُ توشای کول ػواهاًِ      ، ػذد قاتلیوت اطویٌواى تؼیویي   Rکِ دس آى، 
ام اص jیافتوِ توِ صیشػیؼوتن     ، قاتلیت اطویٌواى تخلویق  rijهَسدًظش ٍ 
 . اػت iػیؼتن 

 

(9)       ∏(     )  
                      

s.t. 

(10)                                               
(11)                                        

ّوا توا    گش تخلیق قاتلیت اطویٌاى توِ صیشػیؼوتن   تیاى( 9ساتطِ )
ؿذُ تشای کل ػواهاًِ هوَسد ًظوش     قاتلیت اطویٌاى تؼییي تَجِ تِ ػذد

قاتلیووت اطویٌوواى  ًؼووثت تووَدىفووشم هؼووادل(، 10اػووت. ساتطووِ )
ّووا ٍ ًؼووثت ضووشایة تجذیذپووزیشی  یافتووِ تووِ صیشػیؼووتن تخلوویق

توِ ػٌوَاى    ک،یو  ؼوتن یػصیشکِ دس آى،  دّذ یسا ًـاى ه ّاؼتنیػصیش
توِ ؿوذُ اػوت.    دسًظوش گشف  ّوا، ؼوتن یػصیش یتوا توواه   ؼِیهقا اسیهؼ

( هحووذٍدیت هشتووَط تووِ هقووذاس هجوواص قاتلیووت 11ّوچٌوویي، ساتطووِ )
 تاؿذ. ّا هی یافتِ تِ صیشػیؼتن اطویٌاى تخلیق

 
 ّب ّبی هؤثز دفبع بب رٍیکزد تئَری ببسیسبسی استزاتضی هذل

ّای دفاع ٍ حولوِ، ّوذف اكولی هوذافغ، افوضایؾ قاتلیوت       دس ػیؼتن
ّای هشتَطوِ توِ آى اػوت. دس    اطویٌاى دفاع اص ػیؼتن ٍ صیشهجوَػِ

ًوَدى خؼاس  هَسد اًتظاس توِ ػیؼوتن ٍ    هقاتل، ّذف هْاجن تیـیٌِ
تاؿذ. هوذافغ توشای ًگْوذاسی صیشػواختاسّای      ّای آى هی صیشهجوَػِ
تایؼووت هتٌاػووة تووا هاّیووت اّووذاف صیشػوواختاسّا،       خووَد، هووی 

ّای هشتَط تِ اقذاها  حفواظتی سا اًجوام دّوذ. تشخوی     گزاسی ػشهایِ
ؿًَذ دس حالیکوِ تشخوی دیگوش ػوالیاى      اختاسّا ػشیؼا ػاختِ هیصیشػ

کـذ تٌاتشایي توشای تخلویق تَدجوِ ٍ اهکاًوا  توشای       ػال طَل هی
تایؼت تِ اسصؽ اّذاف، هحذٍدیت تَدجِ،  حفاظت اص صیشػاختاسّا هی

 ػاختاسّای ػیاػی، ًظاهی ٍ تاسیخی ًیض تَجِ ًوَد. 

ِ هَسد ًظش کوِ دس ؿوکل   تا تَجِ تِ ػاختاس قاتلیت اطویٌاى هؼأل
ّوا،   ( ًـاى دادُ ؿوذُ اػوت، هوذافغ توشای حفاظوت اص صیشػیؼوتن      1)

دّوذ ٍ  اًجوام هوی   cijسا تا ّضیٌِ ٍاحوذ    fijّای هتفاٍ   گزاسی ػشهایِ
                                                 
1 Analytic Hierarchy Process 

سا تا  Fijّا، هْاجن ًیض تِ طَس هـاتِ تشای حولِ تِ ّشیک اص صیشػیؼتن
ام اص jدٌّذُ ّذف  ، ًـاىijًوایذ کِ  گزاسی هیػشهایِ Cijّضیٌِ ٍاحذ 
تشاتش تا  ijام اػت. ّوچٌیي اص ًظش هذافغ، اسصؽ ّش ّذف iصیشػیؼتن 

vij   اسصؽ کل ػیؼتن تشاتش تا ٍv  تاؿوذ ٍ توِ طوَس هـواتِ توشای      هوی
ٍ کل ػیؼتن، اسصؿی تشاتش توا    Vij، اسصؿی تشاتش تا ijهْاجن، ّش ّذف 

V .ؼوتن( تؼوتگی توِ    قاتلیت اطویٌاى دفاع اص ّوش ّوذف )صیشػی   داسد
گزاسی تشای هحافظت اص اّذاف اص طشف هذافغ ٍ هیوضاى   هیضاى ػشهایِ

ًوَدى تِ اّذاف اص طوشف هْواجن داسد ٍ دس    گزاسی تشای حولِ ػشهایِ
تاؿوذ. یوک سٍؽ ػوادُ    کٌٌذُ هَفقیت حولِ ٍ دفاع هیًتیجِ، تؼییي

ِ ijتشای تؼشیف احتوال حولِ هَفق سٍی ّذف  ، اػتفادُ اص ًؼثت اسائو
( تیواى  12تاؿذ کِ تِ كَس  ساتطِ ) [ هی23ؿذُ تَػط آقای تالَ  ]

 .ؿَد هی

(12)                         
اػوت ٍ یوک    ijهیضاى ؿذ  سقاتت توش ػوش ّوذف     mijکِ دس آى 

قاتول  تاؿذ. تشای اّذافی کِ هی ijهـخلِ سقاتت تا تَجِ تِ ًَع ّذف 
( ٍجوَد داسد کوِ دس   mijتیٌی ّؼتٌذ هقذاس کن ؿذ  )دفاع ٍ یا پیؾ

تَاًٌذ تِ تشتشی کاهلی دػوت  ایٌگًَِ هَاسد، ًِ هذافغ ٍ ًِ هْاجن ًوی
تیٌوی داؿوتِ ٍ یوا توِ     یاتٌذ. تشای اّذافی کِ قاتلیت کوی تشای پویؾ 

تاؿوذ. دس   گیشًذ، هقذاس ؿذ  تؼیاس تا  هی ػادگی هَسد حولِ قشاس هی
گًَِ هَاسد هوکي اػت ّش دٍ طشف )هذافغ ٍ هْواجن( توِ تشتوشی     یيا

دٌّذُ ظشفیت تا ی تؼلیحا  ًظواهی دٍ   کاهلی دػت یاتٌذ کِ ًـاى
توِ تجشتوِ ٍ ًظوش     mijتاؿذ. تا تَجِ تِ ایٌکِ تؼیویي هقوذاس   طشف هی

خثشگاى هشتَطِ تؼتگی داسد، هـواتِ ًظشخوَاّی خثشگواى دس صهیٌوِ     
توَاى  ّا کِ دس تخؾ قثل تیاى ؿوذ، هوی   ناّویت ًؼثی اّذاف ػیؼت

 سا هحاػثِ ًوَد. mijهقذاس ًْائی 
(، هوذافغ دس پوی   qijتا دسًظشگشفتي تواتغ احتووال حولوِ هَفوق )    

ّوا   کاّؾ ایوي احتووال توشای کول ػواهاًِ ٍ ّشکوذام اص صیشػیؼوتن       
تَدجوِ، هوذافغ دس پوی کویٌوِ      تاؿذ. ّوچٌیي تا ٍجَد هحذٍدیت هی

تَاى دٍ تاتغ  تاؿذ. تٌاتشایي هیا  دفاع ًیض هیًوَدى ّضیٌِ کل تجْیض
( سا تشای هطلَتیت هَسدًظش هوذافغ  14( ٍ )13ّذف تِ كَس  سٍاتط )

 دس ًظش گشفت:

(13)            ∑∑        
   

 
          

(14)            ∑∑         
     

    

هَاصی( ٍ  -، احتوال خشاتی کل ػاهاًِ )ػشیQsp(، 13دس ساتطِ )
یافتِ توِ ّوش صیشػیؼوتن، هقوذاس      تا تَجِ تِ قاتلیت اطویٌاى تخلیق

ّا، تشاتش تا حاكلپشب قاتلیت اطویٌاى  اسصؽ اًفشادی خشاتی صیشػیؼتن
 یافتِ دس احتوال خشاتی آى، دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.  تخلیق
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(15)           ∑∑                         
  
   

 
        ∏    ∏                         

   
 

    ∑∑        
   

 
      

(16)          ∑∑                      
  
   

 
         ∏   ∏                         

   
 

    ∑∑           
   

 
     

(17)                                                                                                                           
 

(18)  

                                                                                                                          
 

     ∏                                     ∏    ∏                                                                   

ػاصی هطلَتیت هذافغ، توِ  تٌاتشایي، تاتغ ّذف هٌاػة تشای تْیٌِ
 ( خَاّذ تَد.15كَس  ساتطِ )

اص ػَی دیگش، هْاجن هتوایل تِ افضایؾ احتوال خشاتی ٍ کواّؾ  
تاؿذ. تٌاتشایي توِ طوَس هـواتِ، تواتغ ّوذف      ضیٌِ تجْیضا  حولِ هیّ

( 16ػاصی هطلَتیوت هْواجن، توِ كوَس  ساتطوِ )      هٌاػة تشای تْیٌِ
 خَاّذ تَد.

حل اص هفاّین تٌیوادی ًقطوِ تؼوادل ًوؾ     آٍسدى ساُدػتتشای تِ
یک اص طشفیي  ّا اػتفادُ هی ؿَد کِ دس آى ّیچ[ دس توَسی تاصی12]

توَدى  کٌذ تلکِ تا تَجِ توِ هٌطقوی  یکطشفِ ػول ًوی تاصی تِ كَس 
 ؿَد.  تشیي پاػخ تؼییي هیتاصیکٌاى، هٌاػة

تایؼت ًقطِ )ًقاط( تٌاتشایي تشای تؼییي ًقطِ تؼادل ّش ّذف، هی
کواس توا تَجوِ توِ ػوذم ٍجوَد        تؼادل اّذاف سا تؼییي ًووَد کوِ ایوي   

ػیؼوتن ٍ  هحذٍدیت دس تَاتغ ّذف، اص هـتق هشتثِ اٍل تشای ّوش صیش 
 ( قاتل هحاػثِ خَاّذ تَد.18( ٍ )17صهاى آًْا هطاتق سٍاتط ) حل ّن

سیضی غیشخطی هزکَس، ًقطوِ تؼوادل سا ًـواى    ًتیجِ ًْایی تشًاهِ
گزاسی تْیٌِ دفاع توشای ّشکوذام   کٌٌذُ هیضاى ػشهایِدّذ ٍ تؼییي هی

ِ      ّای حؼ واع هوی   اص صیشػیؼتن سیوضی  تاؿوذ. توشای حول هوذل تشًاهو
افضاسّوای  توَاى اص ًوشم   َس، دس اتؼاد کَچوک هؼوألِ، هوی   غیشخطی هزک

اػوتفادُ ًووَد. ٍلوی     Lingo  ٍGamsکاستشدی دس ایي صهیٌوِ هاًٌوذ   
ّوای   تایؼت تا اػوتفادُ اص سٍؽ دسكَس  تضسگ ؿذى اتؼاد هؼألِ، هی

 [.24یاتی هؼألِ سا طشاحی ٍ اجشا ًوَد] فشااتتکاسی، الگَسیتن تْیٌِ
 

 یک هثبل کبربزدی
ّای دفواع   اػتشاتظیى دادى کاستشد سٍؽ پیـٌْادی تحقیق، تشای ًـا

هٌثوغ  ، هتـوکل اص ػوِ   هَؿوکی ػواهاًِ  هٌطقوِ تَلیذکٌٌوذُ   یوک  اص 

اكوولی هَؿووک، هووَسدًظش اػووت کووِ ایووي  ّووای تَلیذکٌٌووذُ ػیؼووتن
ّوذایت ٍ  (، 1)ػیؼوتن   ّای اكولی ٍ حؼ واع، ؿواهل هَتوَس     ػیؼتن
ِ تشتیة ؿاهل ت ٍذ ٌتاؿ ( هی3)ػیؼتن ػشجٌگی( ٍ 2)ػیؼتن کٌتشل

صیشػیؼتن ّؼتٌذ. قاتلیت اطویٌاى ػولکشدی کول ػواهاًِ،     2ٍ  3، 3
ؿذُ ٍ ػواختاس قاتلیوت اطویٌواى هشتَطوِ دس      گزاسی دسكذ، ّذف 95

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.2ؿکل )

 
 : ػاختاس قاتلیت اطویٌاى ه ال کاستشدی2ؿکل

 
ل ّای هَسدًظش توا تَجوِ توِ ػاهو    اسصیاتی ًْایی تواهی صیشػیؼتن

گیووشی ّضیٌووِ ػوواخت ًوًَووِ   تجذیذپووزیشی ٍ هؼیاسّووای تلوووین 
(، هیوضاى  A3(، صهواى تَلیوذ هجوذد)   A2(، تکٌَلَطی ػاخت)A1هؼادل)

( 2(، هطاتق جوذٍل ) A5( ٍ اهکاى تؼویشپزیشی)A4پیچیذگی ػاخت )
ٍ توشای   180تاؿذ. ّوچٌیي اسصؽ کل ػیؼتن تشای هذافغ تشاتش تا  هی

ؽ ٍ ّضیٌِ ٍاحذ دفاع ٍ حولِ ٍ ضشایة تَدُ ٍ اسص 130هْاجن تشاتش تا 
 (، ًـاى دادُ ؿذُ اػت.2ؿذ  هشتَط تِ ّش صیشػیؼتن دس جذٍل)
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 : اطالػا  اٍلیِ ه ال کاستشدی2جذٍل 

 A1 A2 A3 A4 A5 هؼیاس )ّوثؼتِ( 
vij Vij cij Cij mij 

 2/0 2/0 15/0 25/0 2/0 ٍصى هؼیاس 

تن
یس

زس
سی

ّب 
 

33 (5,6,7,8) (7,8,8,9) (3,4,5,6) (5,6,7,8) (3,4,5,6) 10 9 5 4 2/1 

32 (2,3,3,4) (3,4,5,6) (5,6,7,8) (3,4,5,6) (9,10,10,10) 8 9 3 3 3/1 

31 (3,4,5,6) (5,6,7,8) (9,10,10,10) (3,4,5,6) (5,6,7,8) 11 10 5 4 1 

23 (3,4,5,6) (5,6,7,8) (2,3,3,4) (9,10,10,10) (2,3,3,4) 12 10 6 5 1 

22 (2,3,3,4) (3,4,5,6) (7,8,8,9) (0,1,1,2) (3,4,5,6) 10 10 7 8 5/1 

21 (5,6,7,8) (3,4,5,6) (3,4,5,6) (5,6,7,8) (3,4,5,6) 10 10 7 8 5/1 

13 (5,6,7,8) (3,4,5,6) (3,4,5,6) (3,4,5,6) (9,10,10,10) 13 12 8 4 5/1 

12 (9,10,10,10) (3,4,5,6) (7,8,8,9) (9,10,10,10) (3,4,5,6) 12 12 5 7 1 

 
 ّا گزاسی دفاع اص صیشػیؼتن یافتِ ٍ هیضاى ػشهایِ : قاتلیت اطویٌاى تخلیق3جذٍل 

 12 13 21 22 23 31 32 33 سیزسیستن

Cij 846/0 221/0 418/0 821/0 304/0 59/0 288/0 651/0 

wij 204/0 053/0 101/0 198/0 074/0 143/0 07/0 157/0 

rij 957/0 251/0 473/0 923/0 342/0 664/0 429/0 97/0 

fij 174/2 589/3 471/1 285/1 455/1 723/1 379/2 838/4 

Fij 119/2 678/2 716/1 280/1 269/1 324/1 074/4 826/2 

 
 

   ِ ُ   هیضاى ًضدیکوی ًؼوثی گضیٌو (، ٍصى Cijآل ) حول ایوذُ   ّوا توِ سا
ِ  ( ٍ قاتلیت اطویٌاى تخلیقwijّا ) تجذیذپزیشی صیشػیؼتن توِ   یافتو

( تؼیویي  11( توا ) 2( توا اػوتفادُ اص سٍاتوط )   rijّوا )  تواهی صیشػیؼتن
 ؿًَذ.  هی

ؿذُ دس تخؾ ػَ م ٍ تا اػتٌاد ّوچٌیي تا تَجِ تِ تَضیحا  اسائِ
( ٍ fijّوای تْیٌوِ دفواع )    گوزاسی  (، هیضاى ػشهای18ِ( ٍ )17تِ سٍاتط )
اػثا  ( ًتایج ًْایی تواهی هح3ؿًَذ. جذٍل ) ( هحاػثِ هیFijحولِ )

 دّذ. هزکَس سا ًـاى هی

تَدى  (، دس كَس  هـات3ِتا تَجِ تِ ًتایج ًْائی هَجَد دس جذٍل)
    ِ ّوای دفواع ٍ حولوِ ٍ     تواهی پاساهتشّا هاًٌوذ ضوشایة ؿوذ ، ّضیٌو

یافتوِ توِ    ػاختاس قاتلیت اطویٌاى، افضایؾ قاتلیت اطویٌواى تخلویق  
ِ   صیشػیؼتن اع اص آًْوا  گوزاسی دفو   ّا، تأثیش هؼتقین دس افوضایؾ ػوشهای

ّوای   تِ طَس ه ال، تا تَجِ تِ تـاتِ هقذاس پاساهتشّای صیشػیؼتن داسد.
ػلت قاتلیوت    تِ 23گزاسی دفاع اص صیشػیؼتن  ، هیضاى ػشهای23ٍِ  22

گزاسی دفواع اص   یافتِ تیـتش، تضسگتش اص هیضاى ػشهایِ اطویٌاى تخلیق
 تؼییي ؿذُ اػت. 22صیشػیؼتن 

ٌْادی ًؼثت تِ تغییوشا  هقوذاس   تشای تحلیل حؼاػیت هذل پیـ
ّا )تِ ػٌَاى ه وال،   یافتِ، یکی اص صیشػیؼتن قاتلیت اطویٌاى تخلیق

(، اًتخاب ؿذُ ٍ تا تغییشدادى هقوذاس قاتلیوت اطویٌواى    32صیشػیؼتن 
ؿَد. توا   یافتِ ٍ حل هذل پیـٌْادی، ًتایج ًْایی آى ثثت هی تخلیق

ِ 12تَجِ تِ ساتطِ ) ُ، تغییوشا  احتووال   آهوذ  دػوت  ( ٍ ًتایج ًْایی تو
( ًؼثت تِ افضایؾ قاتلیت اطویٌاى q31) 31حولِ هَفق تِ صیشػیؼتن 

 تاؿذ. ( هی3(، هطاتق ؿکل )r31یافتِ هشتَطِ ) تخلیق

 
 r31ًؼثت تِ ضشیة  31: تغییشا  احتوال حولِ هَفق تِ صیشػیؼتن 3ؿکل 
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ؿَد، توا افوضایؾ قاتلیوت     ( هـاّذُ هی3گًَِ کِ دس ؿکل )ّواى
، احتوال هَفقیت حولوِ توِ   31یافتِ تِ صیشػیؼتن  اى تخلیقاطویٌ

 یاتذ. ایي صیشػیؼتن، کاّؾ هی
 
 گیزی ٍ پیشٌْبدّب بزای هطبلعبت آتیًتیجِ

دس ایي تحقیق، قاتلیت اطویٌاى یک ػاهاًِ اص دٍ جٌثِ پایائی ٍ دفاػی 
هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفت. دس اتتذا تخلویق قاتلیوت اطویٌواى    

ّای هشتَطِ، تا تَجِ تِ هؼیاس  ػاهاًِ تِ تواهی صیشػیؼتنهطلَب کل 
تجذیذپزیشی، هَسد اسصیاتی قشاس گشفت. دس ایي صهیٌِ، ػَاهل تأثیشگزاس 

ّا، تؼییي ؿذًذ. لیکي، فوشم   دس تؼییي ٍصى تجذیذپزیشی صیشػیؼتن
ٍجَد ّوثؼتگی تیي ػَاهل تأثیشگزاس، دس ًظش گشفتِ ؿذ. تشای اسصیاتی 

ّووای تشکیثووی  ّووا،  اػووتفادُ اص سٍؽ ی صیشػیؼووتنٍصى تجذیذپووزیش
چٌذهتغیشُ آهاسی )تشای اص تیي تشدى هیضاى ّوثؼتگی تیي هؼیاسّای 

گیشی چٌذهؼیاسُ فاصی پیـٌْاد ؿذ. ػپغ توا   گیشی( ٍ تلوین تلوین
تَجِ تِ ػاختاس قاتلیت اطویٌاى ػاهاًِ هَسدًظش ٍ ٍصى تجذیذپزیشی 

ِ  صیشػیؼتن خطوی توشای تخلویق قاتلیوت     سیوضی   ّا، یک هذل تشًاهو
ّا، اسائِ ؿذ. دس هشحلِ تؼذ تشای تؼیویي   اطویٌاى تِ تواهی صیشػیؼتن

 ِ گوزاسی توشای حفاظوت اص کول ػواهاًِ ٍ توواهی        هیضاى تْیٌِ ػوشهای
ّووای هشتووَط تووِ آى، تووا اػووتٌاد تووِ قاتلیووت اطویٌوواى    صیشػیؼووتن
ّوا، یوک هوذل     ّا ٍ سٍیکشد تووَسی تواصی   یافتِ تِ صیشػیؼتن تخلیق

سیضی غیشخطی اسائِ ؿذ کِ دس آى هطلَتیت هذافغ ٍ هْاجن توِ   شًاهِت
تاؿوذ. دس   ٍ حذاک ش ًوَدى خؼاس  ٍاسدُ تِ ػیؼتن هی تشتیة حذاقل

ّوای تْیٌوِ   ّا، اػوتشاتظی ًْایت تا تَجِ تِ اكَل ًؾ دس توَسی تاصی
دفاع ٍ حولِ تا تؼییي ًقطِ تؼادل، اسائِ گشدیذ. تحلیل حؼاػیت هذل 

دٌّذُ ایي ًتیجِ هٌطقی تَد کِ افضایؾ قاتلیت تحقیق، ًـاى ؿذُاسائِ
ّا، دس تا تشدى احتوال هَفقیوت   یافتِ تِ صیشػیؼتن اطویٌاى تخلیق

حولِ تِ صیشػیؼتن هَسدًظش تأثیش هٌفوی داسد. توا تَجوِ توِ هوَاسدی      
گشایاًوِ ٍ   ّای هَسدًیواص، دیوذگاُ ٍاقوغ    هاًٌذ ساحتی ٍ دقت دس اسصیاتی

ُ   تَدى، کاستشدی حول هٌاػوثی توشای     سٍؽ پیـٌْادی ایوي تحقیوق، سا
 ًوایذ.هؼائلی دس صهیٌِ هَضَع هشتَطِ اسائِ هی

تَاى تِ هٌظَس اًجام هطالؼا  تیـتش دس صهیٌِ هَضَع تحقیق، هی
ّای دیگش تخلیق قاتلیوت اطویٌواى ٍ هقایؼوِ ٍ     تِ اػتفادُ اص سٍؽ

وچٌویي توشای   تحلیل ًتایج آًْا دس هؼائل پیچیذُ ٍ تضسگ پشداخت. ّ
ّوای دفواع ٍ حولوِ توا ٍجوَد       ػواصی اػوتشاتظی   تحقیقا  آتی، هوذل 

 ؿَد. ّا، پیـٌْاد هی ّوثؼتگی تیي صیشػیؼتن
 

 فْزست عالئن 

s ّا تؼذاد ػیؼتن 

ni ّای ػیؼتن  تؼذاد صیشػیؼتنiام 
ij  صیشػیؼتنj ام اص ػیؼتنiام 
rij یافتِ تِ صیشػیؼتن  قاتلیت اطویٌاى تخلیقij 

wij ى تجذیذپزیشی صیشػیؼتن ٍصij 

qij  احتوال حولِ هَفق تِ ّذفij 
fij ٍِاحذ هذافغ تشای دفاع اص  گزاسی ػشهایij 

Fij ٍِاحذ هْاجن تشای حولِ تِ  گزاسی ػشهایij 
mij  هیضاى ؿذ  سقاتت ّذفij 

vij  اسصؽ هذافغ تشای ّش ّذفij 
Vij  اسصؽ هْاجن تشای ّش ّذفij 

v ی کل ػیؼتناسصؽ هذافغ تشا 
V اسصؽ هْاجن تشای کل ػیؼتن 
cij  ّضیٌِ ٍاحذ تجْیضا  دفاع تشای ّذفij 
Cij  ّضیٌِ ٍاحذ تجْیضا  حولِ تشای ّذفij 

u هطلَتیت هذافغ 
U هطلَتیت هْاجن 
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Abstract 
Using of reliability topics is beneficial in modelling of defense and attack strategies. In this paper, 

investment optimization for the protection of systems has been investigated that reliability block 

diagram of them is series–parallel. In modelling of research, factor of reproducibility is applied for 

determining reliability allocated. So, effective factors to determining of reproducibility are correlated. 

For this problem, principal component analysis and Fuzzy multi attribute decision making techniques 

are applied. Then, considering the probability of a successful attack, factor of reproducibility,  reliability 

block diagram and game theory approach in finding the balance point, a nonlinear programming model 

is proposed to determine the amount of defense and attack investments. Finally, presented model is 

illustrated for an applied case and final findings are analyzed. 
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