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چکیده
تمدن،  این  هویت  حفظ  ابزارهای  مهم ترین  از  و  است  هزارساله  چند  تمدنی  مهد  ایران 
صنعت  و  هنر  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  است.  دستبافت  فرش  به ویژه  آن  فرهنگ  و  هنر 
فرش  فروش  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  و  بررسی  است.  آن  بازاریابی  و  تقاضا  پیش بینی  فرش، 
سلیقه  مصرف کنندگان،  ویژگی های  مشتری،  آینده  و  حال  نیازهای  درک  نظیر  دستبافت 
و  تبلیغات  مرتبط،  کاالهای  سایر  با  مقایسه  در  دستبافت  فرش  قیمت  مشتریان،  درآمد  و 
برپایی نمایشگاه،  و  الکترونیکی  نوین مبادله مانند تجارت  از شیوه های  بازاریابی، استفاده 
قرار  توجه  مورد  کمتر  که  است  هنر  این  بازاری  جنبه  در  اهمیت  حائز  ویکردهای  ر جمله  از 
دستبافت  فرش  بازاری  عوامل  رتبه بندی  و  شناسایی  حاضر  پژوهش  هدف  است.  گرفته 
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گرفته  قرار  موردمطالعه  اصفهان  شهر  در  محصول  این  بازار  منظور  این  به  که  است  ایرانی 
وابط  ر به دلیل  سپس  شناسایی شده،  دستبافت  فرش  فروش  بر  مؤثر  مؤلفه های  ابتدا  است. 
وش تحلیل شبکه ای فازی، اقدام به رتبه بندی این  ونی میان این مؤلفه ها، با به کارگیری ر در
عوامل بر اساس درجه و میزان تأثیرگذاری بر میزان فروش فرش دستبافت شده است. اهمیت 
بر  عوامل  این  اثربخشی  و  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  کّمی  به صورت  فرعی  و  اصلی  معیارهای 
قیمت  که  است  آن  از  کی  حا نتایج  است.  شناسایی شده  کاال  این  تقاضای  و  عرضه  میزان 
علیرغم  اما  دارد  را  فرش دستبافت  فروش  بر  را  تأثیر  بیشترین  قالی  اصالت  و  فرش دستبافت 
در  الکترونیکی  تجارت  هست،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  امروز  دنیای  آنکه 
فرش  بازار  دارد  این  از  نشان  که  است  آورده  دست  به  را  رتبه  کمترین  دستبافت  فرش  زمینۀ 

ویکرد سنتی دارد. کان ر کما دستبافت 

M31;Q13 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

نقش  هنری  و  فرهنگی  معیشتی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  زمینه های  در  ایران  دستبافت  فرش 
قابل توجه  رقابتی  مزیت های  دارای  حوزه  این  در  ایران  و  این ر از  دارد.  ارزنده ای  و  اساسی 
عدم  مثل  مواردی  به  می توان  که  است  وبرو  ر بسیاری  معضالت  و  چالش ها  با  اما  هست، 
اقتصادی،  تحریم  ایرانی،  طرح های  سرقت  رقبا،  تعداد  افزایش  صحیح،  بازاریابی  و  تبلیغات 
از  نمود.  اشاره  غیره  و  تولیدکنندگان  از  کافی  حمایت  فقدان  و  نامرغوب  اولیه  مواد  از  استفاده 
عرضه  مستقیم،  فروش  مانند  سنتی  وش های  ر به  هم  هنوز  دستبافت  فرش  تجارت  دیگر،  سوی 
می گیرد.  صورت  دیگر  کشورهای  به  صادرات  جهت  به واسطه  فروش  مرتبط،  فروشگاه های  به 
ایران  تاریخی شهرهای  و  بازارهای قدیم  رایج در تجارت فرش دستبافت در  از شیوه های  یکی 
با  تولید  ناهماهنگی  میان،  این  در  و خارجی صورت می گیرد.  ایرانی  گردشگران  با  تعامل  در  و 
زیاد  بسیار  اهمیت  متأسفانه علیرغم  ایران هست.  از مشکالت جدی فرش دستبافت  بازار  نیاز 
وبرو هستند  هنر صنعت فرش دستباف، امروزه تولیدکنندگان و فروشندگان با مشکالت بسیاری ر
که مهم ترین آن ها ناهماهنگی تولید با نیاز بازار، و میزان حجم تولید با نیاز مشتری است. یکی 
مناسب  بازاریابی  و  تقاضا  پیش بینی  دستباف،  فرش  صنعت  و  هنر  وی  ر پیش  مسائل  از  دیگر 

محصوالت است.
شود.  هدفمند  می تواند  جانبی  محرک های  ایجاد  با  مشتری  آینده  و  حال  نیازهای  درک 
عواملی مانند قیمت، تعداد مصرف کنندگان در بازار، سلیقه مصرف کنندگان، درآمد پولی آن ها 
تقاضای  و  عرضه  وی  ر بر  تأثیرگذار  معیارهای  کلیدی ترین  از  مرتبط؛  کاالهای  سایر  قیمت  و 
محصول هستند. بنابراین شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر میزان فروش و اتخاذ تصمیم گیری های 
کمک شایانی به بهبود وضعیت و جایگاه فرش دستبافت نماید.  مناسب در این زمینه می تواند 
مانند  دیگری  محیطی  ویژگی های  دستباف،  فرش  ذاتی  معیارهای  از  جدای  دیگر  سوی  از 
کاال باشد.  فرهنگ جامعه و وضعیت اقتصادی غالب می تواند تعیین کننده شرایط بازار برای 

تولید  مصرف کنندگان  عموم  برای  و  است  درآمد  تحصیل  و  فروش  برای  فرش  که  ازآنجا
خود  اعتبار  و  جایگاه  جامعه  در  که  باشند  جهتی  در  نگرش ها  و  فعالیت ها  است  الزم  می شود 
شود  پیش بینی  درست  راه کارهای  مصرف کننده  دست  به  آن  رساندن  برای  و  دارد،  محفوظ  را 
و  شناخت  را  مطلوب  بازارهای  بایستی  فروش  بازار  گسترش  و  منطقی  راه کارهای  یافتن  برای  و 
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کمبود  از  که  است  سال ها  ایرانی  دستبافت  فرش  تجارت  حوزه  گردید.1  بهره مند  آن  نتایج  از 
گران سنگ  به کارگیری اصول بازاریابی بین الملل درفروش و صادرات رنج می برد. این محصول 
که عبارت  این ویژگی  کاالهای جهانی است.  با سایر  دارای ویژگی منحصربه فردی در مقایسه 
کمتر محصولی به صورت یکجا یافت می شود. متأسفانه  که در  است از هنر، صنعت و تجارت، 
که هنرمندان در زیبایی فرش دستبافت و صنعتگران در تولید و آفرینش  باید پذیرفت، به میزانی 
کردند، تجار و بازرگانان در عرصه فروش و تجارت هنرمندانه آن  کوشش  این محصول تالش و 

کشور می شود.2 نکوشیده اند. این موضوع شامل فروش در مرزهای داخل و خارج از 
و  قدرت  افزایش  همچنین  و  تکنولوژی  سریع  تغییرات  و  تجارت  در  رقابت  تشدید  با 
نحو  به  باشند  قادر  که  بود  خواهد  بازیگرانی  آن  از  موفقیت  مصرف کنندگان،  انتخاب  حق 
کرده و به نحو مطلوب  شایسته تری انتظارات و ارزش های موردنظر مشتریان را درک و شناسایی 

به آن ها پاسخ دهند.3
دستبافت  فرش  جایگاه  و  ایران  فرش  مورد  در  هرچند  پژوهش،  این  نوآوری  در خصوص 
توسعه  بر  مؤثر  عوامل  نموده اند  تالش  برخی  و  است  گرفته  صورت  گسترده ای  مطالعات  ایرانی 
دستبافت  فرش  فروش  میزان  بر  مؤثر  عوامل  در خصوص  اما  نمایند،  استخراج  را  صنعت  این 
به  موجود  پژوهشی  دستاوردهای  و  است  نگرفته  انجام  قابل توجهی  علمی  پژوهش  و  مطالعه 
کنده و اغلب به صورت اظهارنظرهای موردی مسئوالن و دست اندرکاران و پژوهشگران  شکل پرا
که به صورت متمرکز به دنبال شناخت وضعیت  واقع جای خالی مطالعه ای  در اختیار است. در
به  توجه  با  دیگر  طرف  از  می شود.  احساس  باشد  آن  بر  مؤثر  شرایط  و  دستبافت  فرش  بازاری 
و  یکسو،  از  فروشندگان  و  )تولیدکنندگان  انسانی  وابط  ر بر  مبتنی  فروش  مساله ی  ماهیت  اینکه 

مشتریان از سوی دیگر( است، بنابراین لزوم توجه به نظرات بازیگران حائز اهمیت است.
بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  به  اقدام  مسأله  این  به  پاسخ گویی  جهت  حاضر  پژوهش  و  این ر از 
وش تصمیم گیری چند معیار فازی نموده  فروش فرش دستبافت و رتبه بندی آن ها با استفاده از ر
در  منتخب  مشتریان  و  فروشندگان  تولیدکنندگان،  نظرات  اساس  بر  نیاز  مورد  داده های  و  است 
که فرش دستبافت اصفهان از دیرباز مورد توجه بوده  گردآوری شده است، چرا استان اصفهان، 

کمر، )1390(. کریمی اره   .1
2. خویه، )1395(.
3. عابد، )1394(.
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گردشگران داخلی  و  با مشتریان منطقه ای  زیادی  تعامل  فروشندگان فرش دستبافت اصفهان  و 
و خارجی دارند. 

بازار فرش دست باف،  بازیگران  برای شناسایی نقش  ویکرد مورداستفاده در این پژوهش  ر
نیـل  توسـط  بـار  نخـستین  بـرای  یـابی  بازار آمیخته  مفهوم  است.  بازاریابی  آمیخته  مدل  به  توجه 
بازاریابی  آمیخته  متغیرها در صورت بندی  رایج ترین  ولی  گردید.1  مطـرح   1949 در سـال  بـوردن 
زمان  از  معروف شدند.   4P به  و  پیشنهاد  توسط مک کارتی  توزیع(  و  ترفیـع  قیمـت،  )محصول، 
از  بـسیاری  بازاریابی ایجاد نشده و هنوز هم  کنون تغییر شگرفی در مفهوم آمیخته  تـا مک کارتی 
دیگر  جنبه های  از  بسیاری  که  می کنند  فرض  هماهنگی  و  اصلی  مفهوم  به عنوان  را   4P متـون، 

گـرد آن سازمان دهی می شوند.  بازاریابی 
مدل ۷P بازاریابی یکی از مباحث مورد توجه در بازاریابی صنایع دستی و ازجمله مفاهیمی 
مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  برای  برنامه ریزی  و  موجود  وضعیت  تبیین  در  می تواند  که  است 
گرفته و دیدگاه های جدیدی را در اختیار متولیان این  صنعت فرش دستباف، مورداستفاده قرار 
امکانات  و  شواهد  تبلیغات،  )مکان،  مؤلفه  هفت  ترکیب  با  حاضر  پژوهش  دهد.  قرار  صنعت 
جامع  مدل  قالب  در  قیمت(  محصول،  مردم،  و  کارکنان  برنامه ریزی،  و  مدیریت  فیزیکی، 
میان  بازاریابی  آمیخته  مؤلفه های  موجود  بررسی وضع  به  اواًل  دارد  ۷P 2 سعی  بازاریابی  آمیخته 
بازیگران بازاری صنعت فرش دستبافت پرداخته و سپس اولویت بندی این مؤلفه ها را مشخص 

کند. 
بازاری فرش دستبافت  رتبه بندی عوامل  و  و تحلیل مسأله شناسایی  بررسی  فرایند  و  این ر از 

را می توان در قالب سؤاالت پژوهشی زیر دنبال نمود.
کدام اند؟	  ونی و محیطی تأثیرگذار بر بازار فرش دستبافت  معیارهای در
بازار 	  در  مدیریت  توان  اساس  بر  شده  شناسایی  معیارهای  از  یک  هر  دسته بندی 

محصول به چه صورت است؟
به 	  توجه  با  شناسایی شده  زیرمعیارهای  و  معیارها  از  یک  هر  رتبه بندی(  )و  کلی  وزن 

وابط موجود میان آن ها به چه میزان است؟ ر

1. Veerayangkur, (2018).
2. Fine, (2017).
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وش دلفی شناسایی شده سپس  در ادامه، ابتدا مؤلفه های مؤثر بر میزان فروش فرش دستبافت با ر
وجی مبتنی بر تحلیل شبکه ای فازی، اقدام به رتبه بندی این  با استفاده از پرسش نامه مقایسه ز
عوامل بر اساس درجه و میزان تأثیرگذاری بر هدف مطالعه شده است. به این منظور معیارهای 
محیطی  عوامل  و  باطنی(  و  )ظاهری  دستبافت  فرش  ذاتی  عوامل  شامل  فروش  بر  مؤثر  اصلی 
وش شبکه ای برای  ونی میان آن ها ر وابط در که به دلیل ر ( تعیین شدند  کم بر بازار )شرایط حا
تفسیر  و  نتایج  کّمی  تحلیل  با  پایانی  بخش  در  است.  گرفته  قرار  مورداستفاده  داده ها  تحلیل 
همچنین  است.  تدوین  شده  صنعت  این  بازیگران  برای  متناسب  عملیاتی  راه کارهای  آن ها 

پیشنهاد ها پژوهشی برای مطالعات بعدی توسط پژوهشگران ارائه  شده است.

1. پیشینه پژوهش و مبانی نظری

محصول  این  بازاری  مسائل  و  دستبافت  فرش  جایگاه  و  اهمیت  در خصوص  آنچه  به  توجه  با 
وصالی  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  زمینه  این  در  موجود  پژوهش های  پیشینه  است  الزم  شد،  بیان 
)1395(، طی پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید واردکنندگان فرش دستبافت ایرانی 
کیفی  وش  از ر از پرسش نامه ها،  پرداخته است و برای تجزیه  و تحلیل اطالعات به  دست  آمده 
و راهبرد تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج به دست  آمده از این پژوهش به صادرکنندگان 
و  تشویق  الکترونیکی،  تجارت  از  استفاده  با  تا  می کند  کمک  دستبافت  فرش  تولیدکنندگان  و 
در  مجازی  نمایشگاه های  ارائه  تولیدات،  در  سفارش پذیری  تولیدات،  در  نوآوری  از  حمایت 
وابط  کنار حضور فعال در نمایشگاه های معتبر بین المللی، تعدیل قیمت ها و اعتمادسازی در ر
جهان  در  را  ایرانی  دستبافت  فرش  جایگاه  احیای  و  صادرات  زمینه  خارجی  واردکنندگان  با 

فراهم آورند.
پرداخته  دستبافت  فرش  قیمت  بر  مؤثر  عوامل  تحلیل  و  شناسایی  به   ،)1395( نشان  کی 
دستبافت  فرش  قیمت  بر  تقاضا  جانب  از  اثرگذار  عوامل  شناسایی  که  است  معتقد  وی  است. 
مورد  در  آن ها  ارزش گذاری  چگونگی  و  مصرف کنندگان  پرداخت  به  تمایل  شناخت  مستلزم 
خطی  نیمه  تابع  از  استفاده  با  گردآوری  شده  داده های  هست.  دستبافت  فرش  ویژگی های 
وش حداقل مربعات معمولی )OLS( برآورد شده است. نتایج حاصل از  رگرسیون هدانیک به ر
که تفاوت معنی داری میان قیمت سبک های مختلف بافت فرش  این پژوهش بیانگر آن است 



هکبش  یازت 7 کلشان با  یزافگ شببه ات  نامگ بازات یشز  فتباس از منیش باز

وستایی و شهری و همچنین اشکال هندسی فرش دستبافت وجود ندارد. نوع  اعم از عشایری، ر
بافت(، ظرافت  با تخت  مقایسه  در  بافت  لول  و  بافت  لول  )نیم  بافت  مکانیزم  متقارن،  بافت 
تلفیقی  و  فرنگ  گل  افشان،  گلدانی،  و  درختی  ترنج دار،  )طرح های  طرح  ابعاد،   ،) )رجشمار
برند فرش دستبافت دارای  و  گیره ای(، رنگ غالب فرش، رنگرزی سنتی  با طرح وا در مقایسه 
هر  در  قیمت  افزایش  موجب  و  بوده  دستبافت  فرش  مترمربع  هر  قیمت  بر  مثبت  و  معنی دار  اثر 

می گردند. مترمربع 
آسترکی )1393( به بررسی رابطه هویت سازمانی )پرستیژ برند( با وفاداری مشتری در صنعت 
اطالعات  و  مورگان،  جدول  از  نمونه  حجم  تعیین  برای  که  است  پرداخته  دستبافت  فرش 
  Amos 21 و Graphics به  دست  آمده با تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری با دو نرم افزار
وفاداری  با  برند  پرستیژ  که  است  آن  از  کی  حا به  دست  آمده  نتایج  گرفت.  قرار  آزمون  مورد 
مشتری رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین دو متغیر درک رفاه و آسایش و شناسایی برند 

نیز بر وفاداری مشتری تأثیرگذار هست.
رضایت  بر  بازاریابی  آمیخته  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  طی   )1393( فوالدی  دربان 
وی  است.  پرداخته  دستی(  )فرش های  آن ها  رتبه بندی  در  هنری  محصوالت  مصرف کنندگان 
کلیدی در  را به یک عامل  کسب  و کار نقش مشتریان  امروزه رقابت در دنیای  که  معتقد است 
رضایت  بر  که  عناصری  معرفی  و  مختلف  راه های  کشف  بنابراین  است،  کرده  تبدیل  سازمان 
اهمیت در  با  را دارای نقش  بازاریابی  آمیخته  تأثیر می گذارد مهم هست. محقق عوامل  مشتری 
اثر  یافتن  جهت  کمی  وش  ر تحقیق  این  در  است.  گرفته  نظر  در  مشتری  رضایت  از  پشتیبانی 
گرفته  شده است . به منظور آزمون فرایض، یک  عوامل آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتری به کار 
نمونه احتمالی از 384 مشتری از دارندگان فرش های دستی استفاده شده است. نتایج تحقیق 
که همه ابعاد آمیخته بازاریابی )محصول، قیمت، توزیع و ترفیع( بر رضایت مشتری  بیان می کند 
و نیاز مشتریان تأثیر دارد. همچنین بر اساس رتبه بندی از میان عوامل آمیخته بازاریابی به ترتیب 

محصول، توزیع، ترفیع و قیمت بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتریان فرش دستی دارد.
کلیدی  عنصر  پنج  از  دستبافت  فرش  بازاریابی  آمیخته  است  معتقد   )1393( میرمحمدی 
و  بررسی  با  وی  است.  تشکیل شده  تاریخی  و  هنری  اصالت  و  توزیع  ترفیع،  قیمت،  محصول، 
اهمیت  که  رسید  نتیجه  این  به  فریدمن،  آزمون  از  استفاده  با  شاخص ها  از  یک  هر  رتبه بندی 
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عوامل آمیخته بازاریابی به ترتیب عبارت اند از اصالت هنری و تاریخی، ترفیع و تبلیغ، محصول، 
برای فرش، موجب  برنامه استراتژی مناسب قیمت گذاری  توزیع. وجود یک  قیمت و درنهایت 

افزایش توان رقابت پذیری در صادرات و نیز تقویت بازاریابی در رقابت داخلی می شود.
بازاریابی  عملکرد  بر  اینترنت(  )کاربرد  الکترونیکی  بازاریابی  تأثیر  بررسی  به   )1392( بابایی 
واریانس  آزمون های رگرسیون، تحلیل  از  و  تهران پرداخته است  صادرکنندگان فرش دستبافت در 
که استفاده  چند متغیره و فریدمن جهت تأیید یا رد فرضیات استفاده نموده است. وی معتقد است 
همچنین  و  بوده  مؤثر  دستبافت  فرش  بازاریابی  عملکرد  بر  بازاریابی  فعالیت های  در  اینترنت  از 
فعالیت های  در  اینترنت  از  استفاده  یعنی  اینترنتی  بازاریابی  سه گانه  ابعاد  از  یک  هر  تأثیر  میزان 
بازاریابی  ابعاد  با  بازاریابی  تحقیقات  با  مرتبط  و  توزیع  کانال های  با  مرتبط  مشتری،  با  مرتبط 
اینترنتی مورد تأیید هست. درنهایت مهم ترین عوامل در بین مؤلفه های بازاریابی اینترنتی )متغیر 
کرده است. مستقل( و عملکرد بازاریابی )متغیر وابسته( را با استفاده از آزمون فریدمن شناسایی 
فرش  صادرات  توسعه  بر  استراتژیک  مؤثر  عوامل  بررسی  به  پژوهشی  طی   )1390( سروش 
این عوامل  اولویت بندی  و  پرسشنامه  پرداخته است. تجزیه  و تحلیل داده های  ایران  دستبافت 
وی صنعت فرش  با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد از میان فرصت های فرار
دستباف، افزایش امکان دسترسی به بازارهای صادراتی و درآمدهای ارزی را از مهم ترین عوامل 
بین المللی  سیاسی  فشارهای  تهدیدها،  میان  از  و  می داند  دستبافت  فرش  صادرات  افزایش 
سالیق  و  نیازها  با  مطابق  تولید  سروش؛  اعتقاد  به  دارد.  صادرات  کاهش  در  را  تأثیر  بیشترین 

بازارهای جهانی از مهم ترین راهکارها برای افزایش صادرات است.
و  توزیع  محصول،  )قیمت،  بازاریابی  عوامل  شناسایی  به  تحقیقی  طی   )1388( چراغی 
فرش  تقاضای  بر  مؤثر  تکنولوژیکی  و  قانونی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  عوامل  ترفیع(، 
برای  منفی  عوامل  رفع  و  مثبت  مؤثر  عوامل  تشدید  جهت  راه کارهایی  ارائه  و  ایران  دستبافت 
از  حاصل  نتایج  توصیف  به منظور  وی  است.  پرداخته  دستبافت  فرش  داخلی  بازار  توسعه 
فرضیات  آزمون  جهت  در  نیز  استنباطی  آمار  از  توصیفی،  آمار  از  استفاده  بر  عالوه  پرسشنامه ها 
استفاده نموده است. تابع های مورد استفاده جهت آزمون فرضیات در این پژوهش  عبارت اند 

از: آزمون میانگین، آزمون استقالل دو نسبت، تحلیل رگرسیون و همبستگی.
فرش  داخلی  فروش  بر  تأثیرگذار  بازرگانی  عوامل  نیز   )1386( وانی  ر سکه  وستا  ر و  فرجی 
و  تبلیغات  فروش،  داخلی  مشکالت  کاهش  برای  آن ها  دادند.  قرار  موردمطالعه  را  دستبافت 
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و  زنجیره تأمین  چرخه  تمام  میان  همدلی  و  همکاری  به  نیاز  دستبافت  فرش  در  مداری  مشتری 
بازار  در  مناسبی  بازخورد  صورت  این  در  که  شدند  مدعی  و  شناخته  اهمیت  حائز  را  مدیریت 

ایجادشده و این ارتباط حفظ و ارتقا خواهد یافت.
بازار فرش  زمینه ی  با اهمیت در  ادبیات پژوهش معیارهای  یافته های مطالعه  از جمع بندی 
آرای  وش دلفی و مراجعه به  از ر با استفاده  گردیدند. این شاخص ها بعدًا  دستبافت استخراج 
اصلی  دسته  دو  در  معیارها  این  شدند.  انتخاب  معیار   20 درنهایت  که  شدند  پاالیش  خبرگان 
به  توجه  با  البته  شدند.  تقسیم بندی  محیطی  عوامل  و  فرش(  ذاتی  )ویژگی های  ونی  در عوامل 
حائز  بسیار  نیز  هنری  و  زیبایی شناسی  منظر  از  کاالیی،  جنبه  بر  عالوه  دستبافت  فرش  اینکه 
تقسیم  باطنی  و  ظاهری  عوامل  دودسته  به  خود  فرش  ذاتی  ویژگی های  معیار  است،  اهمیت 
در  را  معیارها  این   )1( جدول  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  پژوهش  در  گانه  جدا به صورت  تا  گردید 

دسته بندی های فوق به همراه منابع مورداستفاده در استخراج هر یک تبیین می نماید.

جدول 1- معیارهای اصلی و زیر معیارهای مؤثر بر فروش و بازار فرش دستباف

معیار 
اصلی

معیار 
فرعی

شناسه 
منبعشاخص هاشاخص ها

ف
ت با

ش دس
ی مؤثر بر فر

ی ذات
ی ها

ویژگ

ی
ل ظاهر

عوام

M1یافته های محققجذابیت طرح و نقشه
M2صوراسرافیل، 13۷1نوآوری در طرح و نقشه
M3کمر، 1390رنگ آمیزی فرش کریمی اره 
M4ملول، 1384ابعاد و اندازه غیراستاندارد
M5قمصری، 1381مواد اولیه مرغوب
M6یافته های محققکیفیت بافت

ی
ل باطن

عوام

N1یافته های محققاصالت قالی
N2یافته های محققکاربرد مصرفی فرش برای مشتری

N3کی نشان، 1395قیمت فرش
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ف
ت با

ش دس
ی مؤثر بر بازار فر

ط محیط
شرای

ن(
ف کنندگا

ش تولید و مصر
ن بخ

)از منظر بازیگرا

O1عابد )مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران(تبلیغات
O2زندوی، 1393برگزاری نمایشگاه ها
O3آسترکی، 1393آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی
O4پیچاقیان، 1393ایجاد انگیزه در مشتریان
O5عبدالبقایی، 1395شرایط صادرات
O6وندشعاری، 1391گسترش تجارت الکترونیکی
O۷صوراسرافیلحمایت های دولتی و مشوق های مالیاتی
O8)خرمی، 1395تعداد مصرف کنندگان )مشتریان بالقوه
O9)... نجار فیروزجایی، 1384کاالهای جانشین )فرش ماشینی، موکت و
O10یافته های محققسلیقه غالب جامعه مشتریان
O11کی نشان، 1395توان اقتصادی آحاد جامعه هدف

که به این منظور به ادبیات  معیارهای مؤثر بر فروش فرش دستبافت مبنای اجرای پژوهش است 
زیر  به تناسب  آن ها  از  یک  هر  برای  شد.  مراجعه  خبرگان  نظرات  و  مشابه  تحقیقات  پژوهش، 
که در فرایند دلفی با استفاده از نظرات خبرگان و با استفاده از  گردید  معیارهای فرعی استخراج 
ونی  وابط در پرسش نامه ای با طیف پنج تایی لیکرت وزن دهی و غربال شدند. این معیارها و ر

میان آن ها در نمودار )1( نشان داده شده است.

بر فروش و بازار فرش دستباف مؤثر. معیارهاي اصلی و زیر معیارهاي 1جدول 
 منبع هاشاخص هاشاخصشناسه  معیار فرعیمعیار اصلی

و
یژگی

هاي
 

ذاتی 
مؤثر
 

ش 
بر فر

ت
دس

باف
 

عوامل ظاهري
 

M1محقق هايیافته جذابیت طرح و نقشه 
M21371صوراسرافیل، نوآوري در طرح و نقشه 
M31390کریمی اره کمر،  فرش یزيآمرنگ 
M41384ملول،  ابعاد و اندازه غیراستاندارد 
M51381قمصري، مواد اولیه مرغوب 
M6محقق هايیافته کیفیت بافت 

عوامل باطنی
 

N1محقق هايیافته اصالت قالی 
N2محقق هايیافته کاربرد مصرفی فرش براي مشتري 
N31395کی نشان،  فرش یمتق 

شرایط محیطی 
مؤثر
 

ش 
بر بازار فر

ت
دس

باف
ش تولید و 

(از منظر بازیگران بخ
مصرف

کنندگان
( O1مدیرعامل تبلیغات) شرکت سهامی فرش ایران) عابد 

O2 1393زندوي،  هایشگاهنمابرگزاري 
O3 ،1393آسترکی، يسازفرهنگو  یرساناطالعآموزش 
O41393پیچاقیان، ایجاد انگیزه در مشتریان 
O51395عبدالبقایی، شرایط صادرات 
O6 1391وندشعاري، تجارت الکترونیکگسترش 
O7صوراسرافیل مالیاتی يهامشوقدولتی و  هايیتحما 
O8 1395خرمی،  (مشتریان بالقوه) کنندگانمصرفتعداد 
O9(... فرش ماشینی، موکت و) 1384 ،ییروزجاینجار ف کاالهاي جانشین 

O10محقق هايیافته سلیقه غالب جامعه مشتریان 
 1395 ،نشان یک جامعه هدف آحادتوان اقتصادي 011

بر فروش فرش دستباف مبناي اجراي پژوهش است که به این منظور به ادبیات پژوهش، تحقیقات  مؤثرمعیارهاي 
زیر معیارهاي فرعی استخراج گردید که در فرایند  تناسببه هاآنمشابه و نظرات خبرگان مراجعه شد. براي هر یک از 

و غربال شدند. این  یده وزنتایی لیکرت  5 فیطبا  يانامهپرسشو با استفاده از دلفی با استفاده از نظرات خبرگان 
 است. شدهدادهنشان  1در شکل  هاآنمعیارها و روابط درونی میان 

عوامل درونی

(ویژگی هاي ذاتی فرش دستباف)
عوامل باطنی عوامل محیطیعوامل ظاهري

عوامل موثر بر فروش فرش 
دستباف

جذابیت طرح ونقشه

نوآوري در طرح ونقشه

رنگ آمیزي فرش

ابعاد و اندازه غیر استاندارد

کاربرد مصرفی فرش براي 
مشتري

مواد اولیه مرغوب 

کیفیت بافت

گسترش تجارت 
الکترونیکى

شرایط صادرات

ایجاد انگیزه در مشتریان

آموزش، اطالع رسانی و 
فرهنگ سازي

برگزاري نمایشگاه ها

تبلیغات

حمایت هاي دولتی و 
مشوقهاي مالیاتی

قیمت فرش

اصالت قالی
تعداد مصرف کنندگان

وجود کاالهاي جانشین 

سلیقه غالب مشتریان

توان اقتصادي احاد 
جامعه هدف

نمودار 1- مدل مفهومی پژوهش )معیارهای اصلی و فرعی(
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ویژگی های  از  برخی  شد  مدعی  می توان  متفاوت  دسته های  در  معیارها  چیدمان  در خصوص 
کوتاه و  که تغییر در آن ها در بازه  فرش دستبافت به صورت ذاتی جزئی از محصول نهایی است 
برنامه ریزی مناسب،  با  که  بازاری است  بافندگان و واسطه های  یا بلندمدت در توان طراحان، 
قادر  مورداستفاده  اولیه  مواد  نوع  در  تغییر  و  پسند  بازار  و  بدیع  نقشه های  و  طرح ها  از  استفاده 
مستقیم  به صورت  محیطی  معیارهای  در  تغییر  دیگر  سوی  از  اما  می باشند.  آن ها  تغییر  به 
این  بازار  و  این ر از  است،  خارج  دستبافت  فرش  عرضه  و  تولیدکنندگان  توان  از  کوتاه مدت  و 
توجه  با  تولیدکنندگان  تا  نیاز است  که  مقهور عوامل محیطی دانست  بیشتر  را می توان  محصول 
جهت  در  سازنده  تغییرات  انجام  به  اقدام  محصول  این  پیرامون  محیط  نیازهای  و  شرایط  به 

افزایش فروش این محصول نمایند.
حمایتی  و  سیاستی  اقتصادی،  اجتماعی،  و  فرهنگی  شاخص های  به  محیطی  معیارهای 
فرآیند  در  اینکه  به  توجه  با  می شود.  تقسیم  رقیب  محصوالت  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  و 
از  آمد،  دست  به  محیطی  شاخص های  این  از  یک  هر  برای  محدودی  معیارهای  غربال گری 
ویکرد  اینکه ر با توجه به  اما  گردید.  تقسیم بندی معیار محیطی به دسته های متمایز خودداری 
گردید تا از مناظر )مکان،  ۷P می باشد، تالش  غالب در این پژوهش توجه به آمیخته بازاریابی 
محصول،  مردم،  و  کارکنان  برنامه ریزی،  و  مدیریت  فیزیکی،  امکانات  و  شواهد  تبلیغات، 
توجه  تقاضا  و  عرضه  سمت  در  آن  بازیگران  نقش  و  دستبافت  فرش  بازار  وضعیت  به  قیمت( 
کلیدی مشتریان در تعیین جایگاه این محصول در بازار و نسبت  شود. همچنین به دلیل نقش 
قرار  موردتوجه  را  مشتریان  خواسته های  و  نیازها  که  متمایزی  معیارهای  رقیب،  کاالهای  به 
که از آن جمله می توان به تعداد مصرف کنندگان، سلیقه  گنجانده  شده است  می دهد در مدل 

غالب مشتریان در بازه زمانی مورد مطالعه و توان اقتصادی آحاد جامعه هدف اشاره نمود.

روش پژوهش

با  می شود.  محسوب  توصیفی-پیمایشی  اجرا،  منظر  از  و  کاربردی  هدف  منظر  از  پژوهش  این 
کتابخانه ای و تحقیقات پیشین، اقدام به شناسایی و  توجه به اهداف تحقیق ابتدا با مطالعات 
که بعدًا معیارهای به  دست  آمده  غربالگری عوامل مؤثر بر میزان فروش فرش دستبافت شده است 
با اجرای روش دلفی و اخذ نظرات خبرگان حوزه فرش دستبافت استان اصفهان پاالیش شده و 
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مجموعًا 20 معیار در انتها با اهمیت تشخیص داده شدند. در مرحله بعد جهت رتبه بندی معیارها و 
گرفت. دست یابی به وزن نهایی آن ها روش فرآیند تحلیل شبکه در محیط فازی مورداستفاده قرار 
فرش  صنعت  بازار  حوزه  بازیگران  نظرات  اساس  بر  تحلیل،  برای  نیاز  مورد  داده های 
پژوهش،  این  مطالعه  مورد  گردآوری شده اند.  وجی  ز مقایسه  وش  ر از  استفاده  با  و  دستبافت 
در  صنعت  این  خبرگان  کثرت  دلیل  به  که  است  بوده  اصفهان  استان  دستبافت  فرش  صنعت 
بر  و  برفی  گلوله  وش نمونه گیری  از ر با استفاده  بازاریابی،  و  تولید، تدارکات، فروش  بخش های 
زمینه های  در  خبرگان  از  نفر   15 تعداد  پاسخ ها،  شدن  همگرا  و  نمونه گیری  کفایت  شرط  اساس 
شرایط  به  توجه  با  نظر  مورد  داده های   .))2( )جدول  گرفتند  قرار  پرسش  مورد  مرتبط  مختلف 
گردآوری  شده اند. کم بر بازار فرش دستبافت در بازه زمانی زمستان 1395 تا تابستان 1396  حا

جدول 2- توزیع آماری مشارکت کنندگان در روش دلفی و مقایسه زوجی معیارها

تعداد افرادحوزه فعالیت

5 نفرتولیدکنندگان فرش دستباف

5 نفرفروشندگان فرش دستبافت )فروش داخلی(

5 نفرفروشندگان فرش دستبافت )توریست و صادرات(

3. تحلیل یافته ها

با توجه به جایگاه فرش دستبافت و اهمیت آن، ابتدا با تأیید معیارهای اصلی و فرعی، اقدام 
گردید، میزان اهمیت  ونی  وابط در وجی معیارها بر اساس ر به تهیه و تکمیل پرسش نامه مقایسه ز
هریک از عوامل مؤثر بر فروش فرش دستبافت مشخص و سپس باهدف پاسخ گویی به سؤاالت 
گردیدند. در ادامه پس از  پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه فازی معیارها رتبه بندی 

گرفته اند. وش اجرا، نتایج مورد بررسی قرار  توضیح مختصر در خصوص ر

3-1. نظریه مجموعه های فازی

دارای درجه عضویت هست. چنین مجموعه ای  اعضای  از  فازی، مجموعه ای  یک مجموعه 
یک  و  صفر  بین  را  عضویت  درجه  شی  هر  به  که  می شود  مشخص  عضویت  تابع  عملکرد  با 
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داده شده  نشان  نماد   با  مثلثی  فازی  عدد  یک  زیر   )2( نمودار  در  می دهد.1  اختصاص 
محتمل ترین  ممکن،  مقدار  کوچک ترین  نشان دهنده  ترتیب،  به   u و   l، m پارامترهای  است. 
می کنند.  توصیف  را  فازی  ویداد  ر یک  که  است  ممکن  مقدار  بزرگ ترین  و  ممکن2  مقدار 

ئم قرار می گیرد. وی عال (~) برای نشان دادن مجموعه های فازی بر ر کتر  کارا

نمودار 2- تابع عضویت اعداد فازی مثلثی

فازی  عدد  هر  می شود  مشاهده  مثلثی  فازی  اعداد  عضویت  تابع   )2( نمودار  در  که  همان طور 
مثلثی دارای نمایه های خطی در سمت چپ و راست خود است به طوری که تابع عضویت آن 

می تواند به این  صورت تعریف شود:

 هاافتهی لیتحل
هیه و تکمیل تمعیارهاي اصلی و فرعی، اقدام به  ییدآن، ابتدا با تأ یتفرش دستباف و اهم یگاهتوجه به جا با

بر فروش فرش  وامل مؤثراز ع یکهر یتاهم یزان، ممقایسه زوجی معیارها بر اساس روابط درونی گردید نامهپرسش
ارها معی يشبکه فاز یلتحل یکتکن پژوهش با استفاده از سؤاالتبه  ییگوپاسخ باهدفمشخص و سپس دستباف 

 .اندهقرارگرفت یموردبررسنتایج  ،در خصوص روش اجرا در ادامه پس از توضیح مختصر .گردیدند يبندرتبه
 فازي هايمجموعه نظریه

 یتبا عملکرد تابع عضو يامجموعه ین. چنهست یتعضو ي از اعضاي داراي درجهامجموعه ي،مجموعه فاز یک
 . در)2003، 3(بوزداك و همکاران دهدیاختصاص م یکصفر و  ینرا ب یتدرجه عضو یءشود که به هر شمشخص می

دهنده نشان یب،به ترت uو  l ،m يپارامترهااست.  شدهدادهنشان   شکل زیر یک عدد فازي مثلثی با نماد 
ترین مقدار ممکن است که و بزرگ )most promising valueین مقدار ممکن (ترمقدار ممکن، محتمل ینترکوچک

 گیرد.قرار می عالئمهاي فازي بر روي براي نشان دادن مجموعه )~کاراکتر ( .کنندیم یفرا توص يفاز یدادرو یک

 �𝑴𝑴𝑴𝑴اعداد فازي مثلثی عضویت. تابع 2شکل 
 هايیهنما يداراهر عدد فازي مثلثی  شودمی مشاهدهMتابع عضویت اعداد فازي مثلثی .1شکل که در  طورهمان

 :شود یفتعر صورتینبد تواندیآن م یتتابع عضو کهيطوردر سمت چپ و راست خود است به یخط

𝜇𝜇𝜇𝜇 (𝑥𝑥𝑥𝑥/𝑀𝑀𝑀𝑀�) =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

0 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝑙𝑙𝑙𝑙,

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑙𝑙𝑙𝑙)
(𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑙𝑙𝑙𝑙)�  , 𝑙𝑙𝑙𝑙 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚,

(𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑥𝑥𝑥𝑥)
(𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑚𝑚𝑚𝑚)�  ,𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑢𝑢𝑢𝑢,

0 , 𝑥𝑥𝑥𝑥 > 𝑢𝑢𝑢𝑢 

 

 زیر نشان داده شود: صورتبهتواند یمهر عدد فازي 
𝑀𝑀𝑀𝑀� = (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑦𝑦𝑦𝑦) ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑦𝑦𝑦𝑦) )  =  (𝑙𝑙𝑙𝑙 +  (𝑚𝑚𝑚𝑚 –  𝑙𝑙𝑙𝑙)𝑦𝑦𝑦𝑦 ,𝑢𝑢𝑢𝑢 +  (𝑚𝑚𝑚𝑚 –  𝑢𝑢𝑢𝑢 )𝑦𝑦𝑦𝑦 ) ;  𝑦𝑦𝑦𝑦 𝜖𝜖𝜖𝜖[0 , 1 ]  

مکاران، ه(بوزداك و  هستند يعدد فاز یکسمت راست  يسمت چپ و نما یانگرب یببه ترت r (y)و  y) l(که در آن 
2003.( 

 فازي ايشبکه تحلیل فرایند

3 Bozdag et al.

هر عدد فازی می تواند به صورت زیر نشان داده شود:

1. Bozdag et al, (2003).
2. most promising value



رگانی، شماره 93، زمستان 1398 وهشنامه باز پژ 14 

 هاافتهی لیتحل
هیه و تکمیل تمعیارهاي اصلی و فرعی، اقدام به  ییدآن، ابتدا با تأ یتفرش دستباف و اهم یگاهتوجه به جا با

بر فروش فرش  وامل مؤثراز ع یکهر یتاهم یزان، ممقایسه زوجی معیارها بر اساس روابط درونی گردید نامهپرسش
ارها معی يشبکه فاز یلتحل یکتکن پژوهش با استفاده از سؤاالتبه  ییگوپاسخ باهدفمشخص و سپس دستباف 

 .اندهقرارگرفت یموردبررسنتایج  ،در خصوص روش اجرا در ادامه پس از توضیح مختصر .گردیدند يبندرتبه
 فازي هايمجموعه نظریه

 یتبا عملکرد تابع عضو يامجموعه ین. چنهست یتعضو ي از اعضاي داراي درجهامجموعه ي،مجموعه فاز یک
 . در)2003، 3(بوزداك و همکاران دهدیاختصاص م یکصفر و  ینرا ب یتدرجه عضو یءشود که به هر شمشخص می

دهنده نشان یب،به ترت uو  l ،m يپارامترهااست.  شدهدادهنشان   شکل زیر یک عدد فازي مثلثی با نماد 
ترین مقدار ممکن است که و بزرگ )most promising valueین مقدار ممکن (ترمقدار ممکن، محتمل ینترکوچک

 گیرد.قرار می عالئمهاي فازي بر روي براي نشان دادن مجموعه )~کاراکتر ( .کنندیم یفرا توص يفاز یدادرو یک

 �𝑴𝑴𝑴𝑴اعداد فازي مثلثی عضویت. تابع 2شکل 
 هايیهنما يداراهر عدد فازي مثلثی  شودمی مشاهدهMتابع عضویت اعداد فازي مثلثی .1شکل که در  طورهمان

 :شود یفتعر صورتینبد تواندیآن م یتتابع عضو کهيطوردر سمت چپ و راست خود است به یخط

𝜇𝜇𝜇𝜇 (𝑥𝑥𝑥𝑥/𝑀𝑀𝑀𝑀�) =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

0 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝑙𝑙𝑙𝑙,

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑙𝑙𝑙𝑙)
(𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑙𝑙𝑙𝑙)�  , 𝑙𝑙𝑙𝑙 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚,

(𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑥𝑥𝑥𝑥)
(𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑚𝑚𝑚𝑚)�  ,𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑢𝑢𝑢𝑢,

0 , 𝑥𝑥𝑥𝑥 > 𝑢𝑢𝑢𝑢 

 

 زیر نشان داده شود: صورتبهتواند یمهر عدد فازي 
𝑀𝑀𝑀𝑀� = (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑦𝑦𝑦𝑦) ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑦𝑦𝑦𝑦) )  =  (𝑙𝑙𝑙𝑙 +  (𝑚𝑚𝑚𝑚 –  𝑙𝑙𝑙𝑙)𝑦𝑦𝑦𝑦 ,𝑢𝑢𝑢𝑢 +  (𝑚𝑚𝑚𝑚 –  𝑢𝑢𝑢𝑢 )𝑦𝑦𝑦𝑦 ) ;  𝑦𝑦𝑦𝑦 𝜖𝜖𝜖𝜖[0 , 1 ]  

مکاران، ه(بوزداك و  هستند يعدد فاز یکسمت راست  يسمت چپ و نما یانگرب یببه ترت r (y)و  y) l(که در آن 
2003.( 

 فازي ايشبکه تحلیل فرایند

3 Bozdag et al.

فازی  عدد  یک  راست  سمت  نمای  و  چپ  سمت  بیانگر  ترتیب  به   r (y) و   l (y( آن  در  که 
هستند.1

3-2. فرایند تحلیل شبکه ای فازی

غالبًا  که  ارائه  شده اند  پژوهشگران  توسط  بسیاری  معیاره  چند  تصمیم گیری  وش های  ر کنون  تا
گرفتن وابستگی میان  برای در نظر  را در نظر نمی گیرند. ساعتی )1998(  وابستگی میان عناصر 
و  ملموس  معیارهای  و  عوامل  تمامی  که  است  کرده  معرفی  را  شبکه ای  تحلیل  فرآیند  عناصر، 
یکی  شبکه ای  تحلیل  فرآیند  بنابراین،  می گیرد.2  در بر  را  تصمیم  اتخاذ  در  دخیل  غیرملموس 
کّمی  مقادیر  به  را  کیفی  قضاوت های  که  است  تصمیم گیری  برای  معیاره  چند  وش های  ر از 
ابزار  از  معیارها  زیر  و  معیارها  میان  ونی  در وابط  ر به  توجه  باهدف  وش  ر این  می کند.  تبدیل 
مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  و  شبکه ای  تحلیل  فرآیند  گرچه  ا می کند.  استفاده  ماتریکس  سوپر 
وجی اندازه گیری می کنند، اما تفاوت هایی میان آن ها وجود  هر دو وزن ها را با انجام مقایسات ز
تحلیل  فرآیند  از  خاصی  حالت  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  که  است  آن  تفاوت  اولین  دارد. 
ونی(  در )وابستگی  خوشه ای  ون  در وابستگی  شبکه ای،  تحلیل  فرآیند  که  چرا است،  شبکه ای 
که فرآیند تحلیل  و میان خوشه ای )وابستگی برونی( را در نظر می گیرد. دومین تفاوت آن است 

شبکه ای ساختاری غیرخطی دارد.
کالسیک برای تشکیل سوپر ماتریکس  وش تحلیل شبکه ای از ریاضیات  با توجه به اینکه ر
کردن عدم قطعیت های موجود  وش قادر به مدل  و به دست آوردن وزن ها استفاده می کند این ر
پایه  بر  وشی  ر عسکری زاده  آقای  بنابراین  نمی باشد.  واقعی  دنیای  تصمیم گیری ای  مسائل  در 
مسائل  کثر  ا در  که  ازآنجا کرد3.  ارائه  قطعیت  عدم  بر  غلبه  برای  فازی  مجموعه های  وش  ر
وش تحلیل شبکه ای بر مبنای فازی  تصمیم گیری با عدم قطعیت مواجه هستیم لذا ارائه یک ر

کردن عدم قطعیت مفید باشد. می تواند در مدل 

ک و همکاران، )2003(. 1. بوزدا
2. Niemira, M. P., & Saaty, T. L.(4002) ,
3. Deng, (1999).



هکبش  یازت 15 کلشان با  یزافگ شببه ات  نامگ بازات یشز  فتباس از منیش باز

شده  ارائه   مختلف  نویسندگان  توسط  متفاوتی  فازی  شبکه ای  تحلیل  وش های  ر کنون  تا
این  مراحل  زیرا  می شود  استفاده   )1996( چانگ  تحلیل  وش  ر از  پژوهش،  این  در  1و2و3.  است 

وش پرداخته می شود. وش ها است. در ادامه به توضیح این ر وش ساده تر از سایر ر ر
مجموعه    U={u1, u2, …,um{ و  اهداف  مجموعه    X={x1, x2, …,Xn{ چنانچه 
گرفتن هر هدف، تحلیل مقداری را می توان برای  وش با در نظر  آرمان ها باشد، آنگاه طبق این ر
مقداری  تحلیل  مقدار   m زیر،  به صورت  می توان  بنابراین  داد.  انجام   (gi) آرمان ها  از  یک  هر 

برای هر هدف داشت:
 

عناصر  انیم یوابستگ غالباًکه  اندشدهارائهتوسط پژوهشگران  اريیبس ارهیگیري چند معتصمیم يهاروشتاکنون 
کرده  یرا معرف ياشبکه لیتحل ندیعناصر، فرآ انیم یگرفتن وابستگ نظر براي در )1998( ی. ساعتگیرندیرا در نظر نم

، 4(نیمیرا و ساعتی گیردیرا در برم میدر اتخاذ تصم لیدخ یرملموسملموس و غ ارهايیعوامل و مع یتماماست که 
 یفیهاي کقضاوت گیري است کهه براي تصمیماریچند مع يهاروشیکی از  ياشبکه لیتحل ندیفرآ ن،یبنابرا .)2004

توجه به روابط درونی میان معیارها و زیر معیارها از ابزار سوپر  باهدفکند. این روش یم لیتبد یکم ریرا به مقاد
ها را با انجام وزنی هر دو سلسله مراتب لیتحل ندیو فرآ ياشبکه لیتحل ندی. اگرچه فرآکندیم ستفادهماتریکس ا

 لیتحل ندیکه فرآتفاوت آن است  نیاول وجود دارد. هاآن انیم ییهاتفاوتکنند، اما یمیري گاندازه یزوج ساتیمقا
 يادرون خوشه ی، وابستگياشبکه لیتحل ندیاست، چراکه فرآ ياشبکه لیتحل ندیاز فرآ یحالت خاص یسلسله مراتب

 لیتحل ندیتفاوت آن است که فرآ نی. دومگیردی) را در نظر میبرون ی(وابستگ ياخوشه انیو م )یدرون ی(وابستگ
 دارد. یرخطیساختاري غ ياشبکه

 هاوزنریاضیات کالسیک براي تشکیل سوپر ماتریکس و به دست آوردن  ازي اشبکهبا توجه به اینکه روش تحلیل 
باشد. ینماي دنیاي واقعی گیريیمتصمهاي موجود در مسائل یتقطعکند این روش قادر به مدل کردن عدم یماستفاده 

 .)1999، 5(دنگفازي براي غلبه بر عدم قطعیت ارائه کرد  يهامجموعهبنابراین آقاي عسکري زاده روشی بر پایه روش 
ي بر مبناي فازي اشبکهگیري با عدم قطعیت مواجه هستیم لذا ارائه یک روش تحلیل در اکثر مسائل تصمیم ازآنجاکه

 تواند در مدل کردن عدم قطعیت مفید باشد.یم
، 6(موهانتی و همکاران است شدهمختلف ارائه یسندگاننوتوسط  ي متفاوتیفاز ياشبکهتحلیل  يهاروشتاکنون 

 )1996( گانچ یلروش تحل از، پژوهش یندر ا ).1996، 8؛ چانگ1997، 7؛ چنگ2004؛ نیمیرا و ساعتی، 2005
 شود.یماست. در ادامه به توضیح این روش پرداخته  هاروش یرتر از ساروش ساده ینمراحل ا یراشود زمیاستفاده 

ها باشد، آنگاه طبق این روش با مجموعه آرمان =mu, …,2, u1u{U{ مجموعه اهداف و X=}Xn…,,2, x1x{چنانچه 
صورت به توانمینابراین بانجام داد. )ig(هابراي هر یک از آرمان توانمیرا  تحلیل مقداريدر نظر گرفتن هر هدف، 

 :براي هر هدف داشت تحلیل مقداريمقدار m،زیر
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
1 ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 , 2 , … ,𝑛𝑛𝑛𝑛 ,  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔تمام که
𝑗𝑗𝑗𝑗صورتبه که هستندمثلثی فازي عدد ها l,u)(همچنین مقدار  گردند.یم بیانj هر یک  دهندهنشان

 :است زیر به شرح به روش چانگ تحلیل مقداري مراحل .هستاز آرمان ها 
 .هدف هر براي فازي مرکب بسط آوردن دست به:1 مرحله

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
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∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑗𝑗𝑗𝑗  𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1  براي  فازي جمع عملگر وسیلهبهm شود:می تعریف زیر صورتمعیار به 

�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
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که به صورت (l,u) بیان می گردند. همچنین مقدار   ها عدد فازی مثلثی هستند 

عناصر  انیم یوابستگ غالباًکه  اندشدهارائهتوسط پژوهشگران  اريیبس ارهیگیري چند معتصمیم يهاروشتاکنون 
کرده  یرا معرف ياشبکه لیتحل ندیعناصر، فرآ انیم یگرفتن وابستگ نظر براي در )1998( ی. ساعتگیرندیرا در نظر نم

، 4(نیمیرا و ساعتی گیردیرا در برم میدر اتخاذ تصم لیدخ یرملموسملموس و غ ارهايیعوامل و مع یتماماست که 
 یفیهاي کقضاوت گیري است کهه براي تصمیماریچند مع يهاروشیکی از  ياشبکه لیتحل ندیفرآ ن،یبنابرا .)2004

توجه به روابط درونی میان معیارها و زیر معیارها از ابزار سوپر  باهدفکند. این روش یم لیتبد یکم ریرا به مقاد
ها را با انجام وزنی هر دو سلسله مراتب لیتحل ندیو فرآ ياشبکه لیتحل ندی. اگرچه فرآکندیم ستفادهماتریکس ا

 لیتحل ندیکه فرآتفاوت آن است  نیاول وجود دارد. هاآن انیم ییهاتفاوتکنند، اما یمیري گاندازه یزوج ساتیمقا
 يادرون خوشه ی، وابستگياشبکه لیتحل ندیاست، چراکه فرآ ياشبکه لیتحل ندیاز فرآ یحالت خاص یسلسله مراتب

 لیتحل ندیتفاوت آن است که فرآ نی. دومگیردی) را در نظر میبرون ی(وابستگ ياخوشه انیو م )یدرون ی(وابستگ
 دارد. یرخطیساختاري غ ياشبکه

 هاوزنریاضیات کالسیک براي تشکیل سوپر ماتریکس و به دست آوردن  ازي اشبکهبا توجه به اینکه روش تحلیل 
باشد. ینماي دنیاي واقعی گیريیمتصمهاي موجود در مسائل یتقطعکند این روش قادر به مدل کردن عدم یماستفاده 

 .)1999، 5(دنگفازي براي غلبه بر عدم قطعیت ارائه کرد  يهامجموعهبنابراین آقاي عسکري زاده روشی بر پایه روش 
ي بر مبناي فازي اشبکهگیري با عدم قطعیت مواجه هستیم لذا ارائه یک روش تحلیل در اکثر مسائل تصمیم ازآنجاکه

 تواند در مدل کردن عدم قطعیت مفید باشد.یم
، 6(موهانتی و همکاران است شدهمختلف ارائه یسندگاننوتوسط  ي متفاوتیفاز ياشبکهتحلیل  يهاروشتاکنون 

 )1996( گانچ یلروش تحل از، پژوهش یندر ا ).1996، 8؛ چانگ1997، 7؛ چنگ2004؛ نیمیرا و ساعتی، 2005
 شود.یماست. در ادامه به توضیح این روش پرداخته  هاروش یرتر از ساروش ساده ینمراحل ا یراشود زمیاستفاده 

ها باشد، آنگاه طبق این روش با مجموعه آرمان =mu, …,2, u1u{U{ مجموعه اهداف و X=}Xn…,,2, x1x{چنانچه 
صورت به توانمینابراین بانجام داد. )ig(هابراي هر یک از آرمان توانمیرا  تحلیل مقداريدر نظر گرفتن هر هدف، 

 :براي هر هدف داشت تحلیل مقداريمقدار m،زیر
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
1 ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 , 2 , … ,𝑛𝑛𝑛𝑛 ,  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔تمام که
𝑗𝑗𝑗𝑗صورتبه که هستندمثلثی فازي عدد ها l,u)(همچنین مقدار  گردند.یم بیانj هر یک  دهندهنشان

 :است زیر به شرح به روش چانگ تحلیل مقداري مراحل .هستاز آرمان ها 
 .هدف هر براي فازي مرکب بسط آوردن دست به:1 مرحله
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∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
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که تمام
زیر  شرح  به  چانگ  وش  ر به  مقداری  تحلیل  مراحل  هست.  آرمان ها  از  یک  هر  نشان دهنده   j

است:
مرحله ۱: به دست آوردن بسط مرکب فازی برای هر هدف.

عناصر  انیم یوابستگ غالباًکه  اندشدهارائهتوسط پژوهشگران  اريیبس ارهیگیري چند معتصمیم يهاروشتاکنون 
کرده  یرا معرف ياشبکه لیتحل ندیعناصر، فرآ انیم یگرفتن وابستگ نظر براي در )1998( ی. ساعتگیرندیرا در نظر نم

، 4(نیمیرا و ساعتی گیردیرا در برم میدر اتخاذ تصم لیدخ یرملموسملموس و غ ارهايیعوامل و مع یتماماست که 
 یفیهاي کقضاوت گیري است کهه براي تصمیماریچند مع يهاروشیکی از  ياشبکه لیتحل ندیفرآ ن،یبنابرا .)2004

توجه به روابط درونی میان معیارها و زیر معیارها از ابزار سوپر  باهدفکند. این روش یم لیتبد یکم ریرا به مقاد
ها را با انجام وزنی هر دو سلسله مراتب لیتحل ندیو فرآ ياشبکه لیتحل ندی. اگرچه فرآکندیم ستفادهماتریکس ا

 لیتحل ندیکه فرآتفاوت آن است  نیاول وجود دارد. هاآن انیم ییهاتفاوتکنند، اما یمیري گاندازه یزوج ساتیمقا
 يادرون خوشه ی، وابستگياشبکه لیتحل ندیاست، چراکه فرآ ياشبکه لیتحل ندیاز فرآ یحالت خاص یسلسله مراتب

 لیتحل ندیتفاوت آن است که فرآ نی. دومگیردی) را در نظر میبرون ی(وابستگ ياخوشه انیو م )یدرون ی(وابستگ
 دارد. یرخطیساختاري غ ياشبکه

 هاوزنریاضیات کالسیک براي تشکیل سوپر ماتریکس و به دست آوردن  ازي اشبکهبا توجه به اینکه روش تحلیل 
باشد. ینماي دنیاي واقعی گیريیمتصمهاي موجود در مسائل یتقطعکند این روش قادر به مدل کردن عدم یماستفاده 

 .)1999، 5(دنگفازي براي غلبه بر عدم قطعیت ارائه کرد  يهامجموعهبنابراین آقاي عسکري زاده روشی بر پایه روش 
ي بر مبناي فازي اشبکهگیري با عدم قطعیت مواجه هستیم لذا ارائه یک روش تحلیل در اکثر مسائل تصمیم ازآنجاکه

 تواند در مدل کردن عدم قطعیت مفید باشد.یم
، 6(موهانتی و همکاران است شدهمختلف ارائه یسندگاننوتوسط  ي متفاوتیفاز ياشبکهتحلیل  يهاروشتاکنون 

 )1996( گانچ یلروش تحل از، پژوهش یندر ا ).1996، 8؛ چانگ1997، 7؛ چنگ2004؛ نیمیرا و ساعتی، 2005
 شود.یماست. در ادامه به توضیح این روش پرداخته  هاروش یرتر از ساروش ساده ینمراحل ا یراشود زمیاستفاده 

ها باشد، آنگاه طبق این روش با مجموعه آرمان =mu, …,2, u1u{U{ مجموعه اهداف و X=}Xn…,,2, x1x{چنانچه 
صورت به توانمینابراین بانجام داد. )ig(هابراي هر یک از آرمان توانمیرا  تحلیل مقداريدر نظر گرفتن هر هدف، 

 :براي هر هدف داشت تحلیل مقداريمقدار m،زیر
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
1 ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 , 2 , … ,𝑛𝑛𝑛𝑛 ,  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔تمام که
𝑗𝑗𝑗𝑗صورتبه که هستندمثلثی فازي عدد ها l,u)(همچنین مقدار  گردند.یم بیانj هر یک  دهندهنشان

 :است زیر به شرح به روش چانگ تحلیل مقداري مراحل .هستاز آرمان ها 
 .هدف هر براي فازي مرکب بسط آوردن دست به:1 مرحله

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑗𝑗𝑗𝑗  

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

⊗ ���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

 

∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑗𝑗𝑗𝑗  𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1  براي  فازي جمع عملگر وسیلهبهm شود:می تعریف زیر صورتمعیار به 

�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 ,

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗 ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
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m معیار به صورت زیر تعریف می شود:   به وسیله عملگر جمع فازی برای 

عناصر  انیم یوابستگ غالباًکه  اندشدهارائهتوسط پژوهشگران  اريیبس ارهیگیري چند معتصمیم يهاروشتاکنون 
کرده  یرا معرف ياشبکه لیتحل ندیعناصر، فرآ انیم یگرفتن وابستگ نظر براي در )1998( ی. ساعتگیرندیرا در نظر نم

، 4(نیمیرا و ساعتی گیردیرا در برم میدر اتخاذ تصم لیدخ یرملموسملموس و غ ارهايیعوامل و مع یتماماست که 
 یفیهاي کقضاوت گیري است کهه براي تصمیماریچند مع يهاروشیکی از  ياشبکه لیتحل ندیفرآ ن،یبنابرا .)2004

توجه به روابط درونی میان معیارها و زیر معیارها از ابزار سوپر  باهدفکند. این روش یم لیتبد یکم ریرا به مقاد
ها را با انجام وزنی هر دو سلسله مراتب لیتحل ندیو فرآ ياشبکه لیتحل ندی. اگرچه فرآکندیم ستفادهماتریکس ا

 لیتحل ندیکه فرآتفاوت آن است  نیاول وجود دارد. هاآن انیم ییهاتفاوتکنند، اما یمیري گاندازه یزوج ساتیمقا
 يادرون خوشه ی، وابستگياشبکه لیتحل ندیاست، چراکه فرآ ياشبکه لیتحل ندیاز فرآ یحالت خاص یسلسله مراتب

 لیتحل ندیتفاوت آن است که فرآ نی. دومگیردی) را در نظر میبرون ی(وابستگ ياخوشه انیو م )یدرون ی(وابستگ
 دارد. یرخطیساختاري غ ياشبکه

 هاوزنریاضیات کالسیک براي تشکیل سوپر ماتریکس و به دست آوردن  ازي اشبکهبا توجه به اینکه روش تحلیل 
باشد. ینماي دنیاي واقعی گیريیمتصمهاي موجود در مسائل یتقطعکند این روش قادر به مدل کردن عدم یماستفاده 

 .)1999، 5(دنگفازي براي غلبه بر عدم قطعیت ارائه کرد  يهامجموعهبنابراین آقاي عسکري زاده روشی بر پایه روش 
ي بر مبناي فازي اشبکهگیري با عدم قطعیت مواجه هستیم لذا ارائه یک روش تحلیل در اکثر مسائل تصمیم ازآنجاکه

 تواند در مدل کردن عدم قطعیت مفید باشد.یم
، 6(موهانتی و همکاران است شدهمختلف ارائه یسندگاننوتوسط  ي متفاوتیفاز ياشبکهتحلیل  يهاروشتاکنون 

 )1996( گانچ یلروش تحل از، پژوهش یندر ا ).1996، 8؛ چانگ1997، 7؛ چنگ2004؛ نیمیرا و ساعتی، 2005
 شود.یماست. در ادامه به توضیح این روش پرداخته  هاروش یرتر از ساروش ساده ینمراحل ا یراشود زمیاستفاده 

ها باشد، آنگاه طبق این روش با مجموعه آرمان =mu, …,2, u1u{U{ مجموعه اهداف و X=}Xn…,,2, x1x{چنانچه 
صورت به توانمینابراین بانجام داد. )ig(هابراي هر یک از آرمان توانمیرا  تحلیل مقداريدر نظر گرفتن هر هدف، 

 :براي هر هدف داشت تحلیل مقداريمقدار m،زیر
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
1 ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 , 2 , … ,𝑛𝑛𝑛𝑛 ,  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔تمام که
𝑗𝑗𝑗𝑗صورتبه که هستندمثلثی فازي عدد ها l,u)(همچنین مقدار  گردند.یم بیانj هر یک  دهندهنشان

 :است زیر به شرح به روش چانگ تحلیل مقداري مراحل .هستاز آرمان ها 
 .هدف هر براي فازي مرکب بسط آوردن دست به:1 مرحله

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑗𝑗𝑗𝑗  

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

⊗ ���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

 

∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑗𝑗𝑗𝑗  𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1  براي  فازي جمع عملگر وسیلهبهm شود:می تعریف زیر صورتمعیار به 

�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 ,

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗 ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
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∑�آوردن دست به براي همچنین  با اعمال  ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

∑�آوردن دست به براي همچنین برای  ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1
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���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

همچنین برای به دست آوردن
عملگر جمع فازی خواهیم داشت:

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1
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���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

و سپس معکوس بردار فوق به این صورت محاسبه می شود:

1. Mohanty et al, (2005).
2. Cheng, (1997).
3. Chang, (1996).
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∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

محاسبه درجه ارجحیت1 )درجه امکان پذیری( مرحله 2: 
 به این  صورت تعریف می شود:

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1
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���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

درجه ارجحیت  

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

و  V در رابطه فوق به معنای ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازی نسبت به دیگری است  مقدار 
وجی است. Sup نشان دهنده انتخاب عدد فازی ارجح به صورت مقایسه ی ز

که برای اعداد فازی مثلثی معادل با رابطه زیر است:

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1
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𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
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1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

عضویت  تابع  همان  که  دارد  اشاره  فازی  عدد  دو  ک  اشترا ارتفاع  به  اختصار  به صورت   Hgt

ک دو عدد مثلثی است. اشترا
 d ک   است. نمودار )3( نقطه اشترا

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1
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���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

  و

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

d متناظر با بزرگ ترین نقطه تقاطع بین  که 
را نشان میدهد. 

ک دو تابع عضویت مثلثی فازی نمودار 3- اشترا

1. Degree of possibility



هکبش  یازت 17 کلشان با  یزافگ شببه ات  نامگ بازات یشز  فتباس از منیش باز

  نیاز است.

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

برای مقایسه M1 و M2 به هر دو مقدار  

که   S محدب  فازی  عدد  یک  امکان پذیری(  )درجه  ارجحیت  درجه  محاسبه   :3 مرحله 
، به صورت زیر تعریف می شود:

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به

9Degree of possibility 

k عدد فازی محدب باشد بزرگ تر از 

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به
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 آنگاه 

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
 :فازي مثلثی معادل با رابطه زیر استکه براي اعداد 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀𝑀𝑀1 ∩ 𝑀𝑀𝑀𝑀2) = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑑𝑑𝑑𝑑) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚1,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢𝑢𝑢2,

𝑙𝑙𝑙𝑙1−𝑢𝑢𝑢𝑢2
(𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑢𝑢𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑙𝑙𝑙𝑙1)

, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

Hgt دو عدد مثلثی  اختصار به ارتفاع اشتراك دو عدد فازي اشاره دارد که همان تابع عضویت اشتراك صورتبه
 است.

 را نشان میدهد.  dنقطه اشتراك  2شکل  .است 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2و𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1بین تقاطع نقطه ترینبزرگ با رمتناظdکه

. اشتراك دو تابع عضویت مثلثی فازي3شکل 
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀1 مقداربه هر دو  2Mو  1Mبراي مقایسه   𝑀𝑀𝑀𝑀2)  و𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀1) .نیاز است 

فازي  عددkاز تربزرگ کهSمحدب فازي عدد یک) پذیريامکان درجه( ارجحیت درجه محاسبه: 3 مرحله
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖𝑖𝑖محدب = 1, 2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘) شودمی تعریف زیر صورتبه ،باشد: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1,𝑀𝑀𝑀𝑀2 , … ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉[( 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (≥  𝑀𝑀𝑀𝑀2)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)] = 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔  ) ;  𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1 , 2 , … , 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘هر  براي چنانچه = 1, 2, … ,𝑖𝑖𝑖𝑖;≠  𝑖𝑖𝑖𝑖 که کنیم فرض �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) زیر صورتبه وزن بردار آنگاه 
 ):هستبه معناي ترانهاده ماتریس حاصل  Tآید (نماد می دست به
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که  کنیم   فرض 

∑�آوردن دست به براي همچنین ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1 �

−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔براي 

𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚) فازي جمع عملگر اعمال با 
 :داشت خواهیم

��𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔  ,�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 

 شود:یم محاسبهفوق به این صورت معکوس بردار  و سپس

���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔𝑔𝑔=1

�

−1

= �
1

∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 ,
1

∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑔𝑔=1

 � 

 )پذیريدرجه امکان( 9یتمحاسبه درجه ارجح: 2مرحله 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 ارجحیت درجه = (𝑙𝑙𝑙𝑙2,𝑚𝑚𝑚𝑚2,𝑢𝑢𝑢𝑢2) ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1 = (𝑙𝑙𝑙𝑙1,𝑚𝑚𝑚𝑚1,𝑢𝑢𝑢𝑢1) شودمی تعریف صورتبدین: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀1) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀1(𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀2(𝑦𝑦𝑦𝑦)�] 
 دهندهنشان Supدر رابطه فوق به معناي ارزش بیشتر یک عدد مثلثی فازي نسبت به دیگري است و  Vمقدار 

 مقایسه ي زوجی است. صورتبهانتخاب عدد فازي ارجح 
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9Degree of possibility 

چنانچه برای هر 
T به معنای ترانهاده ماتریس حاصل هست(: بردار وزن به صورت زیر به دست می آید )نماد 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = (�́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴1), �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴2), … , �́�𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛 ))𝑇𝑇𝑇𝑇 
 که:درصورتی

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔  (𝑖𝑖𝑖𝑖 =  1, 2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛) داراي  nباشد عنصر. 
 :استانداردشدهبه دست آوردن بردار وزن  :4مرحله 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = (𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴1),𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴2), … ,𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛 ))𝑇𝑇𝑇𝑇 
 یک عدد غیر فازي است. Wاکنون 

 تعیین وابستگی درونی معیارها: 5مرحله 
را بر هم  ارهایهمه مع تأثیردهندگان پاسخ گردد.یم نییتع ارهایمع نیمتقابل ب یوابستگ راتیمرحله تأث نیدر ا

شده توسط خبرگان در مدل یینتعاساس روابط  سنجند اما این مقایسات باید بریم یزوج ساتیمقا قیمجدداً از طر
 .و نه همه عواملی که در مدل موجود هستند باشد یمفهوم

 نییبراي تع یزوج ساتیهاي مقاماتریس نی. اشودیم لیتشک یزوج ساتیاز مقا هایییسماتر اریبراي هر مع
صورت به هایسماتر نیبراي ا استانداردشده یاصل ژهیالزم هستند. بردارهاي و ارهایمع یروابط وابستگ ینسب راتیتأث

صفرها براي  سیماتر نی. در اشوندیها محاسبه و نشان داده موزن یبه وابستگ بوطمرBسیدر ماتر یعناصر ستون
 یوابستگ توانمیندارند. اکنون  گریکدیبا  یوابستگ که رابطه شوندیدر نظر گرفته م ییارهایمع ژهیهاي بردارهاي ووزن
. منظور از دبه دست آور نیشیحاصل از دو مرحله پ جینتا قِیبا تلف یگردعبارتبه ای ریرا به کمک رابطه ز ارهایمع ینسب
 ندیفرآ حاصل از(W)لیتحل ندیدو همان فرآ نیا قیمتقابل است. تلف یوابستگ سیماتر بیاعمال ضرا نجایدر ا قیتلف
 .فازي است يافازي شبکه یسلسله مراتب لیتحل

 لین -کالمی يهااسیمق متناظر فازي اعداد -3 جدول
 مقیاس عددي فازي مربوطه عدد فازيمتغیر زبانی

 )1، 1، 1(�1یکسان
 )3، 2، (1 �2 بینابین

 )4، 3، (2�3 ترمهماندکی 
 )5، 4، (3 �4 بینابین

 )6، 5، (4 �5 ترمهم
 )7، 6، (5 �6بینابین

 )8، 7، (6 �7 ترمهمبسیار 
 )9، 8، (7 �8بینابین

 )9، 9، (8�9 ترمهم داًیاک

 یزوج یسهبر مقا یمبتن يهافنروش انجام پروژه با استفاده از  یاصل یارهايمع يبندتیاولودوم جهت  نامهپرسش
ANP یناست. با استفاده از ا شدهمیتنظ) 1998( یدرجه ساعت 9 یفبر اساس ط نامهپرسش ینشد. ا یعو توز یطراح 

از  یدرجه ساعت 9 یاسمق یازدهیامت ي. براشودیزده م ینتخم ANPبر اساس اصول  یارهامع ینسب یتمدل اهم
 :است شدهاستفاده یرجدول ز
 یارهاي، معهاآن یتاهم یینو تع ییدتأ يشدند، برا یینتعبا استفاده از جامعه آماري ابتدایی  یارهاکه مع ازآنپس

و تجار فرش دستباف قرار داده شد. دکنندگانیتول یاردر اختمقایسه زوجی پرسشنامه  یکدر قالب  آمدهدستبه
در هر  ینبنابرا شودیمحسوب م یقتحق يهابخش نیتریاصل و ینتراز مهم یکیها داده لیوتحلهیتجز کهییازآنجا

و پس از پردازش به شکل  قرارگرفته لیوتحلهیتجزگوناگون مورد  هايیکخام با استفاده از تکن يهابخش پژوهش داده

درصورتی که:
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 یارهاي، معهاآن یتاهم یینو تع ییدتأ يشدند، برا یینتعبا استفاده از جامعه آماري ابتدایی  یارهاکه مع ازآنپس

و تجار فرش دستباف قرار داده شد. دکنندگانیتول یاردر اختمقایسه زوجی پرسشنامه  یکدر قالب  آمدهدستبه
در هر  ینبنابرا شودیمحسوب م یقتحق يهابخش نیتریاصل و ینتراز مهم یکیها داده لیوتحلهیتجز کهییازآنجا

و پس از پردازش به شکل  قرارگرفته لیوتحلهیتجزگوناگون مورد  هايیکخام با استفاده از تکن يهابخش پژوهش داده

W یک عدد غیر فازی است. کنون  ا

ونی معیارها مرحله 5: تعیین وابستگی در
همه  تأثیر  پاسخ دهندگان  می گردد.  تعیین  معیارها  بین  متقابل  وابستگی  تأثیرات  مرحله  این  در 
اساس  بر  باید  مقایسات  این  اما  می سنجند  وجی  ز مقایسات  طریق  از  مجددًا  هم  بر  را  معیارها 
موجود  مدل  در  که  عواملی  همه  نه  و  باشد  مفهومی  مدل  در  خبرگان  توسط  تعیین شده  وابط  ر

هستند.
وجی تشکیل می شود. این ماتریس های مقایسات  برای هر معیار ماتریس هایی از مقایسات ز
اصلی  ویژه  بردارهای  هستند.  الزم  معیارها  وابستگی  وابط  ر نسبی  تأثیرات  تعیین  برای  وجی  ز
وابستگی  به  مربوط   B ماتریس  در  ستونی  عناصر  به صورت  ماتریس ها  این  برای  استانداردشده 
ویژه  بردارهای  وزن های  برای  صفرها  ماتریس  این  در  می شوند.  داده  نشان  و  محاسبه  وزن ها 
می توان  کنون  ا ندارند.  یکدیگر  با  وابستگی  رابطه  که  می شوند  گرفته  نظر  در  معیارهایی 
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دو  از  حاصل  نتایج  تلفیِق  با  به عبارت دیگر  یا  زیر  رابطه  کمک  به  را  معیارها  نسبی  وابستگی 
مرحله پیشین به دست آورد. منظور از تلفیق در اینجا اعمال ضرایب ماتریس وابستگی متقابل 
فازی  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  از  حاصل   (W) تحلیل  فرآیند  همان  دو  این  تلفیق  است. 

شبکه ای فازی است.

کالمی- لین جدول 3- اعداد فازی متناظر مقیاس های 

مقیاس عددی فازی مربوطهعدد فازیمتغیر زبانی

)1، 1، 1(یکسان

)1، 2، 3(بینابین

)2، 3، 4(اندکی مهم تر

)3، 4، 5(بینابین

)4، 5، 6(مهم تر

)5، 6، ۷(بینابین

)6، ۷، 8(بسیار مهم تر

)۷، 8، 9(بینابین

کیدًا مهم تر )8، 9، 9(ا

فن های  از  استفاده  با  پروژه  انجام  وش  ر اصلی  معیارهای  اولویت بندی  جهت  دوم  پرسش نامه 
درجه   9 طیف  اساس  بر  پرسش نامه  این  شد.  توزیع  و  طراحی   ANP وجی  ز مقایسه  بر  مبتنی 
ساعتی )1998( تنظیم شده است. با استفاده از این مدل اهمیت نسبی معیارها بر اساس اصول 
تعیین  ابتدایی  آماری  جامعه  از  استفاده  با  معیارها  که  آن  از  پس   می شود.  زده  تخمین   ANP

پرسشنامه  یک  قالب  در  به  دست  آمده  معیارهای  آن ها،  اهمیت  تعیین  و  تأیید  برای  شدند، 
وجی در اختیار تولیدکنندگان و تجار فرش دستبافت قرار داده شد. مقایسه ز

تحقیق  بخش های  اصلی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  داده ها  تجزیه  و تحلیل  آنجایی که  از 
تکنیک های  از  استفاده  با  خام  داده های  پژوهش  بخش  هر  در  بنابراین  می شود  محسوب 
استفاده  مورد  اطالعات  شکل  به  پردازش  از  پس  و  گرفته  قرار  تجزیه  و تحلیل  مورد  گون  گونا
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فروش  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  نخست  پژوهش،  این  اهداف  اساس  بر  است.  گرفته  قرار 
از  استفاده  با  و  موردی  مطالعه  یک  در  عوامل  این  رتبه بندی  سپس  شناسایی،  دستبافت  فرش 

گرفت. ANP صورت  تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای یا 
اطالعات  حاوی  نیز  دستبافت  فرش  فروش  بر  تأثیرگذار  عوامل  بین  ونی  در وابط  ر بررسی 
نیز  عوامل  بین  عّلی  وابط  ر یافتن  بنابراین  هست.  عوامل  بیشتر  شناخت  برای  مفیدی  و  مهم 
در  که  است  انجام شده   ANP وش  ر کمک  به  که  است  پژوهش  این  اهداف  از  دیگر  یکی 

ویکردهای مطرح شده درزمینۀ فازی به کار برده شده است. ر

3-3. استخراج وزن معیارهای اصلی

برای به دست آوردن وزن معیارهای اصلی، ابتدا بدون توجه به رابطه میان آن ها و با استفاده از 
وجی  از پرسش نامه مقایسه ز با استفاده  وش سلسله مراتبی اقدام به استخراج نظرات خبرگان  ر
شده است. پس از اطمینان از سازگاری پاسخ های هر یک از پاسخ دهندگان، نظرات با استفاده 
در خصوص  را  افراد  تجمعی  نظرات   )4( جدول  است.  شده  ادغام  هندسی  میانگین  وش  ر از 

عوامل اصلی نشان می دهد.

جدول 4  وزن های ادغامی برای عوامل اصلی پژوهش

وزن نهایی عواملمحیطیباطنیظاهری 

1110.۷50.921.091.622.032.540.5ظاهری

0.921.091.331110.410.480.550.1باطنی

0.390.490.621.812.112.431110.41محیطی

 )1996( چانگ1  پیشنهادی  شیوه  از  استفاده  با  شبکه ای  تحلیل  وش  ر مراحل  طی  با  سپس 
نشان   )4( جدول  در  نهایی  وزن  به  مربوط  ستون  در  که  شدند  استخراج  نهایی،  وزن های 

داده شده است.
عمل  زیر  وش  ر به  وجی  ز مقایسات  از  یک  هر  برای  نهایی  وزن های  آوردن  دست  به  برای 

می شود.

1. Chang
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هر یک  ارجحیت  زیر  رابطه  میانگین هندسی، مطابق  وش  به ر افراد  نظرات  ادغام  با  ابتدا 
گزینه ها به دست می آید. از 

= ظاهری (3.372,3.952,4.630) ⨂ (1/8.900, 1/10.113, 1/11.564)  = (0.291,0.390,0.520),
= باطنی (2.328,2.563,2.887) ⨂ (1/8.900, 1/10.113, 1/11.564)  =  (0.201,0.253,0.324),
= محیطی (3.200,3.598,4.047) ⨂ (1/8.900, 1/10.113, 1/11.564)  =  (0.276,0.355,0.454).

ها نسبت به یکدیگر و استخراج وزن نهایی از ینهگزسپس برای مقایسه هر یک از 
 شود.یمرابطه ... استفاده 

V(ظاهری ≥ (باطنی  =  1.00,
V(ظاهری ≥ (محیطی  =  1.00,
V(باطنی ≥ (ظاهری  =  0.193,
V(باطنی ≥ (محیطی  =  0.318,
V(محیطی ≥ (ظاهری  =  0.823,
V(محیطی ≥ (باطنی  =  1.00.

در  که گونههمانبنابراین پس از مقایسه ارجحیت هر یک از عوامل نسبت به یکدیگر، 
است، پس از بی مقیاس سازی به روش  شدهمشخصوزن نهایی  در ستون 1جدول 

( به ترتیب وزن نهایی عوامل ظاهری، باطنی و 161129، 161311، 161310نرم، مقادیر )
 باشند.یم محیطی

 معیارها زیر وزن استخراج
 ،اندگرفتهشکلمعیار اصلی پژوهش از تعدادی زیر معیار  9هر یک از  که نبابا توجه به 

 یموردبررسدر این بخش  هاآننتایج حاصل از مقایسه زوجی و استخراج وزن نهایی 
 است. قرارگرفته

 دستباف( فرش ذاتی هایویژگی) درونی عوامل
 بافدستدر طراحی و تولید فرش  ذاتی یهایژگیوشرایط و  دهندهنشاناین عامل 

. است این محصول تولیدکنندگانو  گیرندگانتصمیمدر توان  هاآنکه تغییر و مدیریت  است
در دو دسته ظاهری )که در ظاهر  توانمیذاتی فرش را  هایویژگیبا توجه به اینکه 

( و باطنی )که بیشتر به کیفیت و عوامل بازار این محصول اشاره شوندمیفرش نمایان 
جداگانه مورد مقایسه زوجی  صورتبه هاعاملزیر هرکدام از این دارد( تقسیم نمود، 

 است. قرارگرفته موردبررسیی زیر هابخشکه نتایج آن در  اندقرارگرفته
شکیل شده  یرمتغ 9از  باطنیعامل  یرزو متغیر  1ظاهری از  هایویژگیمل زیر عا

آن، اقدام به  یهادادهمقایسه زوجی و گردآوری  نامهپرسشاست که پس از طراحی 
وزن  دهندهنشان 1 جدول .ادغام نظرات افراد به روش میانگین هندسی شده است

 .هست ظاهری زیر عاملوزن نهایی  دهندهنشان 1باطنی و جدول عامل  یرز یینها
 

 عوامل یبرا یهندس نیانگیم روش به دهندگانپاسخ نظرات یادغام سیماتر -1 جدول
 باطنی

  N1 N2 N3 وزن نهایی 
N1 0 0 0 170۷9 17032 17891 17۷1 17202 17236 1799 
N2 178۷ 17110 17۷۷ 0 0 0 873۷1 97111 97396 1782 
N3 07006 07889 07991 17811 1783 17996 0 0 0 171 

 
 عوامل یبرا یهندس نیانگیم روش به دهندگانپاسخ نظرات یادغام سیماتر -1 جدول

 ظاهری
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

وزن 
نها
 یی

M
1 0 0 0 178

0 
178
1 

178
2 

872
۷ 

979
۷ 

972
2 

871
9 

871
9 

872
۷ 

176
6 

17۷
2 

173
8 

176
1 

17۷
9 

172
9 168 

زیر  وابط  ر از  نهایی  وزن  استخراج  و  یکدیگر  به  نسبت  گزینه ها  از  یک  هر  مقایسه  برای  سپس 
استفاده می شود.

= ظاهری (3.372,3.952,4.630) ⨂ (1/8.900, 1/10.113, 1/11.564)  = (0.291,0.390,0.520),
= باطنی (2.328,2.563,2.887) ⨂ (1/8.900, 1/10.113, 1/11.564)  =  (0.201,0.253,0.324),
= محیطی (3.200,3.598,4.047) ⨂ (1/8.900, 1/10.113, 1/11.564)  =  (0.276,0.355,0.454).

ها نسبت به یکدیگر و استخراج وزن نهایی از ینهگزسپس برای مقایسه هر یک از 
 شود.یمرابطه ... استفاده 

V(ظاهری ≥ (باطنی  =  1.00,
V(ظاهری ≥ (محیطی  =  1.00,
V(باطنی ≥ (ظاهری  =  0.193,
V(باطنی ≥ (محیطی  =  0.318,
V(محیطی ≥ (ظاهری  =  0.823,
V(محیطی ≥ (باطنی  =  1.00.

در  که گونههمانبنابراین پس از مقایسه ارجحیت هر یک از عوامل نسبت به یکدیگر، 
است، پس از بی مقیاس سازی به روش  شدهمشخصوزن نهایی  در ستون 1جدول 

( به ترتیب وزن نهایی عوامل ظاهری، باطنی و 161129، 161311، 161310نرم، مقادیر )
 باشند.یم محیطی

 معیارها زیر وزن استخراج
 ،اندگرفتهشکلمعیار اصلی پژوهش از تعدادی زیر معیار  9هر یک از  که نبابا توجه به 

 یموردبررسدر این بخش  هاآننتایج حاصل از مقایسه زوجی و استخراج وزن نهایی 
 است. قرارگرفته

 دستباف( فرش ذاتی هایویژگی) درونی عوامل
 بافدستدر طراحی و تولید فرش  ذاتی یهایژگیوشرایط و  دهندهنشاناین عامل 

. است این محصول تولیدکنندگانو  گیرندگانتصمیمدر توان  هاآنکه تغییر و مدیریت  است
در دو دسته ظاهری )که در ظاهر  توانمیذاتی فرش را  هایویژگیبا توجه به اینکه 

( و باطنی )که بیشتر به کیفیت و عوامل بازار این محصول اشاره شوندمیفرش نمایان 
جداگانه مورد مقایسه زوجی  صورتبه هاعاملزیر هرکدام از این دارد( تقسیم نمود، 

 است. قرارگرفته موردبررسیی زیر هابخشکه نتایج آن در  اندقرارگرفته
شکیل شده  یرمتغ 9از  باطنیعامل  یرزو متغیر  1ظاهری از  هایویژگیمل زیر عا

آن، اقدام به  یهادادهمقایسه زوجی و گردآوری  نامهپرسشاست که پس از طراحی 
وزن  دهندهنشان 1 جدول .ادغام نظرات افراد به روش میانگین هندسی شده است

 .هست ظاهری زیر عاملوزن نهایی  دهندهنشان 1باطنی و جدول عامل  یرز یینها
 

 عوامل یبرا یهندس نیانگیم روش به دهندگانپاسخ نظرات یادغام سیماتر -1 جدول
 باطنی

  N1 N2 N3 وزن نهایی 
N1 0 0 0 170۷9 17032 17891 17۷1 17202 17236 1799 
N2 178۷ 17110 17۷۷ 0 0 0 873۷1 97111 97396 1782 
N3 07006 07889 07991 17811 1783 17996 0 0 0 171 

 
 عوامل یبرا یهندس نیانگیم روش به دهندگانپاسخ نظرات یادغام سیماتر -1 جدول

 ظاهری
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

وزن 
نها
 یی

M
1 0 0 0 178

0 
178
1 

178
2 

872
۷ 

979
۷ 

972
2 

871
9 

871
9 

872
۷ 

176
6 

17۷
2 

173
8 

176
1 

17۷
9 

172
9 168 

که در جدول  بنابراین پس از مقایسه ارجحیت هر یک از عوامل نسبت به یکدیگر، همان گونه 
مقادیر  نرم،  وش  ر به  بی مقیاس سازی  از  پس  است،  شده  مشخص  نهایی  وزن  ستون  در   )4(

)0.4961، 0.0956، 0.4083( به ترتیب وزن نهایی عوامل ظاهری، باطنی و محیطی می باشند.

3-4. استخراج وزن زیر معیارها

شکل  گرفته اند،  معیار  زیر  تعدادی  از  پژوهش  اصلی  معیار  سه  از  یک  هر  که  این  به  توجه  با 
گرفته  وجی و استخراج وزن نهایی آن ها در این بخش مورد بررسی قرار  نتایج حاصل از مقایسه ز

است.

گی های ذاتی فرش دستباف( 3-4-1. عوامل درونی )ویژ

که  است  دستبافت  فرش  تولید  و  طراحی  در  ذاتی  ویژگی های  و  شرایط  نشان دهنده  عامل  این 
به  توجه  با  این محصول است.  تولیدکنندگان  و  توان تصمیم گیرندگان  آن ها در  و مدیریت  تغییر 
اینکه ویژگی های ذاتی فرش را می توان در دو دسته ظاهری )که در ظاهر فرش نمایان می شوند( 
از  هرکدام  نمود،  تقسیم  دارد(  اشاره  محصول  این  بازار  عوامل  و  کیفیت  به  بیشتر  )که  باطنی  و 
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که نتایج آن در بخش های  گرفته اند  وجی قرار  گانه مورد مقایسه ز این زیرعامل ها به صورت جدا
گرفته است. زیر مورد بررسی قرار 

متغیر شکیل شده است  از سه  باطنی  زیرعامل  و  متغیر  از شش  ویژگی های ظاهری  زیرعامل 
نظرات  ادغام  به  اقدام  آن،  گردآوری داده های  و  وجی  مقایسه ز از طراحی پرسش نامه  که پس 
وش میانگین هندسی شده است. جدول )5( نشان دهنده وزن نهایی زیرعامل باطنی  افراد به ر

و جدول )6( نشان دهنده وزن نهایی زیرعامل ظاهری هست.

جدول 5- ماتریس ادغامی نظرات پاسخ دهندگان به روش میانگین هندسی برای عوامل 
باطنی

 N1N2N3وزن نهایی

N11110.1۷30.1980.2340.۷50.8180.8960.33

N24.2۷5.0415.۷۷1112.9۷53.4453.9360.28

N31.1161.2231.3340.2540.290.3361110.4

جدول 6- ماتریس ادغامی نظرات پاسخ دهندگان به روش میانگین هندسی برای عوامل 
ظاهری

 M1M2M3M4M5M6وزن 
نهایی

M11110.210.240.282.8۷3.3۷3.882.032.432.8۷0.660.۷80.920.640.۷30.830.2

M23.594.214.851111.۷52.162.593.133.594.080.50.5۷0.650.690.80.920.25

M30.260.30.350.390.460.5۷1111.31.481.690.350.430.530.330.40.480.15

M40.350.410.490.250.280.320.590.3۷0.441110.120.140.160.120.140.1۷0.2

M51.091.291.511.541.۷51.981.92.362.856.26۷.38.320.12112.412.12.410.0۷

M61.21.3۷1.5۷1.091.251.452.0۷2.533.046.04۷.0۷8.10.360.380.411110.12
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3-4-2.عوامل محیطی

مستقیم  کنترل  از  خارج  عمومًا  که  دستبافت  فرش  بازار  ونق  ر بر  موثر  عوامل  از  دیگری  دسته 
پژوهش  این  در  که  این صنعت است، عوامل محیطی تشکیل می دهند  فعاالن  و  تولیدکنندگان 
زیر  این  برای  نهایی  وزن  آوردن  دست  به  شیوه  است.  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  متغیر  یازده 
معیارها همانند مراحل پیشین هست. جدول )۷( نشان دهنده وزن نهایی عامل محیطی هست.

جدول 7- ماتریس ادغامی نظرات پاسخ دهندگان به روش میانگین هندسی برای عامل 
محیطی

4. استخراج وزن رابطه ای معیارها

وجود  دستبافت  فرش  فروش  بر  تأثیرگذار  عوامل  میان  که  رابطه ای  به  توجه  با  مرحله،  این  در 
ابتدا  که  ترتیب  به این  مقایسه شدند.  باهم  دو عامل دیگر  کنترل یک عامل،  با  بار  هر  داشته. 
عامل  باطنی،  عامل  کنترل  با  سپس  باطنی؛  به  نسبت  ظاهری  عامل  محیطی،  عامل  کنترل  با 
به  نسبت  باطنی  عامل  ظاهری،  عامل  کنترل  با  انتها  در  و  محیطی؛  عامل  به  نسبت  ظاهری 
توسط  تکمیل شده  پرسش نامه  نمونه   )10( و   )9(  ،)8( جداول  می شود.  مقایسه  محیطی  عامل 
از  رابطه ای هر یک  تولید و فروش فرش دستبافت هست. همچنین وزن نهایی  دست اندرکاران 

عوامل محاسبه شده است.
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کنترل عامل محیطی جدول 8- وزن رابطه ای زیر عامل ها با 

وزن نهاییعوامل باطنیعوامل ظاهریعوامل محیطی

0.۷129)2,5/2,3( )1,1,1(عوامل ظاهری

0.28۷1)1,1,1()1/3,2/5,1/2( عوامل باطنی

کنترل عامل باطنی جدول 9- وزن رابطه ای زیر عامل ها با 

وزن نهاییعوامل محیطیعوامل ظاهریعوامل باطنی

0.۷129)2,5/2,3(3.33)1,1,1(1عوامل ظاهری

10.28۷1)1,1,1()1/3,2/5,1/2(0.54عوامل محیطی

کنترل عامل ظاهری جدول 10- وزن رابطه ای زیر عامل ها با 

وزن نهاییعوامل محیطیعوامل باطنیعوامل ظاهری

0.6424)2,5/2,3(3.33)1,1,1(1عوامل باطنی

0.35۷6)1,1,1(1)1/3,2/5,1/2(0.54عوامل محیطی

از زیرمعیارها نسبت به یکدیگر، می توان اقدام به  پس از مشخص شدن وزن رابطه ای هر یک 
کر است وزن نهایی به  دست  آمده پس از نرمال سازی  محاسبه وزن نهایی آن ها نمود. الزم به ذ

گزارش شده است.

 
 

معیارها يارابطه وزن استخراج
با کنترل  هر باربر فروش فرش دستباف وجود داشته.  تأثیرگذارعوامل  یانکه م يابا توجه به رابطهدر این مرحله، 

نسبت به  يعامل ظاهر ،محیطیکه ابتدا با کنترل عامل  یبترت ینشدند. بد یسهمقا باهم یگرعامل، دو عامل د یک
عامل  ي،در انتها با کنترل عامل ظاهر و ؛محیطینسبت به عامل  يعامل ظاهر ی،سپس با کنترل عامل باطن ی؛باطن
تولید  اندرکاراندستتوسط  شدهلیتکم نامهپرسشنمونه  یرول زا. جدشودیم یسهمقا محیطیعامل نسبت به  یباطن

 است. شدهمحاسبهي هر یک از عوامل ارابطه. همچنین وزن نهایی هستفرش دستباف ش و فرو

 محیطی عامل کنترل با هاعامل ریز يارابطه وزن -8 جدول
 نهایی وزن عوامل باطنی عوامل ظاهريمحیطیعوامل 

0.7129(2,5/2,3) (1,1,1) عوامل ظاهري

0.2871 (1,1,1) (1/3,2/5,1/2)عوامل باطنی

 
 با کنترل عامل باطنی هاعاملزیر  يارابطهوزن  -9 جدول

 ییوزن نها محیطیعوامل  عوامل ظاهريعوامل باطنی
0.7129(2,5/2,3)3.33 (1,1,1)1 عوامل ظاهري

0.2871(1,1,1)1 (1/3,2/5,1/2)0.54محیطیعوامل 

 
با کنترل عامل ظاهري هاعاملزیر  يارابطهوزن  -10 جدول

 ییوزن نها محیطیعوامل  عوامل باطنیظاهريعوامل 
0.6424(2,5/2,3)3.33 (1,1,1)1 طنیباعوامل 

0.3576(1,1,1)1 (1/3,2/5,1/2)0.54محیطیعوامل 

 

اقدام به محاسبه وزن نهایی  توانمیي هر یک از زیر معیارها نسبت به یکدیگر، ارابطهپس از مشخص شدن وزن 
 است. شدهگزارش يسازنرمالپس از  آمدهدستبهنمود. الزم به ذکر است وزن نهایی  هاآن

�
1.0 0.7129 0.6424

0.7129 1.0 0.3576
0.2871 0.2871 1.0

� × �
0.4961
0.0956
0.4083

� = �
0.4133
0.2976
0.2891

� 

ي اصلی پژوهش در نظر هاعاملرابطه میان  کهیدرصورتشود یممشخص  آمدهدستبهي نهایی هاوزنبا دقت در 
 داشته است. توجهقابلو در عوض وزن عامل باطنی افزایش  افتهیکاهش محیطیگرفته شود، وزن دو عامل ظاهري و 

 ياشبکه ساختار به توجه با معیارها زیر و معیارها یینها وزن استخراج
با نرماالیز نمودن وزن زیر معیارها،  هاعاملي اصلی و زیر هاعاملپس از محاسبه وزن هر یک از  توانمیدر انتها 

 با همقایسرا در  هاعاملوزن کلی هر یک از زیر  11را به دست آورد. جدول  موردمطالعه مسئلهدر  هاآنوزن کلی 
 دهد.یمیکدیگر نشان 

 وزن جزیی و کلی معیارها و زیرمعیارها -11 جدول

میان عامل های  رابطه  به  دست  آمده مشخص می شود درصورتی که  نهایی  با دقت در وزن های 
کاهش یافته و در عوض وزن  گرفته شود، وزن دو عامل ظاهری و محیطی  اصلی پژوهش در نظر 

عامل باطنی افزایش قابل توجه داشته است.

5. استخراج وزن نهایی معیارها و زیر معیارها با توجه به ساختار شبکه ای

در انتها می توان پس از محاسبه وزن هر یک از عامل های اصلی و زیرعامل ها با نرماالیز نمودن 
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کلی هر  کلی آن ها در مسأله موردمطالعه را به دست آورد. جدول )11( وزن  وزن زیرمعیارها، وزن 
یک از زیرعامل ها را در مقایسه با یکدیگر نشان می دهد.

کلی معیارها و زیرمعیارها جدول 11- وزن جزیی و 

عامل ها و وزن جزیی 
کلیوزن جزییزیر عامل هاآن ها رتبه نهایی وزن 

عامل

ظاهری )0.4۱33(

0.200.0۷5جذابیت طرح و نقشه

0.250.084نوآوری در طرح و نقشه

0.150.058رنگ آمیزی

0.200.0۷6ابعاد و اندازه های غیراستاندارد

0.0۷0.0216مواد اولیه مرغوب

0.130.0410کیفیت بافت

باطنی )0.2976(

0.330.112اصالت قالی

0.280.093کاربرد مصرفی برای مشتری

0.400.131قیمت فرش

محیطی )0.289۱(

0.110.0412تبلیغات

0.060.021۷.5برگزاری نمایشگاه ها

0.060.021۷.5آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی

0.130.049ایجاد انگیزه در مشتریان بالقوه

0.020.0120شرایط صادرات

0.040.0119گسترش تجارت الکترونیکی

0.110.0413حمایت های دولتی و مشوق های مالیاتی

0.080.0315تعداد مصرف کنندگان

کاالهای جانشین 0.120.0411وجود 

0.090.0314سلیقه غالب مشتریان

0.1۷0.06۷توان اقتصادی آحاد جامعه هدف
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جمع بندی و مالحظات

برای بخش وسیعی  ایجاد فرصت های شغلی  باالیی در  اینکه فرش دستبافت سهم  به  با توجه 
از اقشار فعال در این زمینه را در  گسترده ای  از آن، طیف  از جامعه دارد و توزیع درآمد حاصل 
فرش  فروش  و  تولید  زمینه ی  در  ضعف  و  قوت  نقاط  زمینه ی  در  پژوهش  و  مطالعه  برمی گیرد. 
کالن مفید و  برنامه ریزی های  برای  که می تواند  راه کارهایی منتهی می شود  ارائه ی  به  دستبافت 
 مؤثر  واقع  شود. در واقع بدون شناسایی عوامل مؤثر بر فروش فرش دستبافت و استفاده از ابزارهای

به  توجه  امروزه  دست  یافت.  خارجی  و  داخلی  بازارهای  توسعه  به  نمی توان  بازاریابی  نوین 
شدن  پررنگ تر  حال  در  آن،  در  نهفته  ظرفیت های  بهینه سازی  و  دستبافت  فرش  بازاریابی 
با ویژگی های دنیای جدید و سلیقه مصرف کنندگان  با انطباق تولیدات فرش دستبافت  است. 
ایران،  دستبافت  فرش  نام  احیای  برای  تالش  و  بازاریابی  متخصصین  دانش  از  استفاده  با  و 
می یابد. تحقق  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  دیرین  و  ارزشمند  صنعت  و  هنر  این  توسعه 
که عوامل ظاهری فرش  در خصوص اهداف فوق، دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد 
کاال و انتخاب آن توسط مشتریان  بازار پسند بودن این  بر  دستبافت مهم ترین معیار اصلی مؤثر 
است. درحالی که فرش دستبافت تولیدی بسیاری از مناطق ایران، بر مبنای طرح ها و نقشه های 

قدیمی است، این مسأله از منظر بازار عصر حاضر چندان قابل پذیرش نیست.
تولیدی  دستبافت  فرش  قیمت  می دهد  نشان  نهایی  رتبه های  و  وزن ها  بررسی  همچنین 
انجام  زمان  در  عمومی  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  که  دارد  فروش  میزان  بر  را  تأثیر  بیشترین 
شده  تلقی  لوکس  کاالی  به عنوان  دستبافت  فرش  به نحوی که  است.  قابل تأمل  بسیار  پژوهش 
نشان  به  دست  آمده  نتایج  دقیق تر  بررسی  بود.  نخواهد  قابل دسترس  جامعه  غالب  برای  و 
که    است  گرفته  قرار  هفت  رتبه ی  در  محصول  هدف  جامعه  اقتصادی  توان  شاخص  می دهد 
مشتریان  توانایی  و  قیمت گذاری  شرایط  به  توجه  در خصوص  خبرگان  دغدغه  نشان دهنده 
دومین  می دهد  نشان  عوامل  رتبه بندی  در  بیشتر  دقت  است.  ارزشمند  محصول  این  خرید  در 
کیفیت محصول است. بنابراین تضادی  زیرمعیار با اهمیت اصالت قالی تهیه شده و در رتبه 10 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  پاسخ دهندگان  توسط  محصول  کیفیت  حفظ  و  مناسب  قیمت  میان  که 
حفظ  همزمان  و  قیمت  کاهش  جهت  انبوه  تولید  در  مناسب  سیاست های  اتخاذ  لزوم  است 



رگانی، شماره 93، زمستان 1398 وهشنامه باز پژ 26 

مناسب  راه  نقشه  و  استراتژی ها  تدوین  نیازمند  این  که  نشان می دهد  را  قالی  کیفیت  و  اصالت 
در توسعه بازارهای این محصول است.

گرفته است.  در این حال شاخص با اهمیت نوآوری در طرح و نقشه در رتبه ی چهار جای 
نوآوری در این  بازار فرش دستبافت به سمت  گرایش  مطابق نظر خبرگان و قعاالن این صنعت 
شش  نهایی  رتبه  پژوهش  این  در  که  غیراستاندارد  اندازه های  و  ابعاد  حتی  و  است  محصول 
غیرمعمول  طرح های  این  از  مشتریان  و  کرده  پیدا بازار  در  خوبی  اقبال  است  آورده  دست  به  را 

می کنند. استقبال 
معیار   20 میان  در  با اهمیت  معیار  دومین  به عنوان  قالی  اصالت  است  کر  ذ به  الزم  همچنین 
دستاوردهای  مهم ترین  از  می توان  است.  آورده  دست  به  را  پژوهش  در  مطالعه  مورد  فرعی 
که با توجه به اینکه بازار مطابق نظر فعاالن، تمایل به نوآوری  پژوهش به همین معیار اشاره نمود 
در طرح و ابعاد را دنبال می کند، اما مفهوم اصالت قالی و طرح های مرسوم را نیز همچنان دنبال 
درعین حال  تولیدکنندگان  و  طراحان  که  است  این  داد  انجام  می توان  که  نتیجه گیری  می کند. 
و  طرح ها  اصالت  به  باید  می کنند،  دنبال  دستبافت  فرش  تولید  در  را  نوآورانه  طرح های  که 

کافی نمایند. سبک های منطقه ای موجود در قالی ایرانی توجه 
می دهد  نشان  پژوهش  ادبیات  بررسی  فوق  معیارهای  بررسی  در  نوآوری  عین  در  درمجموع 
مطالعات  با  شناسایی شده،  برتر  معیارهای  از  مورد  پنج  در  پژوهش  این  اصلی  دستاوردهای 
کی نشان )1395( و چراغی )1388( مطابقت دارد. انجام شده توسط دربان فوالدی )1393(، 

محدودیت ها و فرصت هایی برای پژوهش های آتی

از  استفاده  با  که  است  ایرانی  دستبافت  فرش  بازاری  معیارهای  شناسایی  پژوهش  این  هدف 
کثر معیارهای امکان پذیر بر مسأله  گذشته حدا کتابخانه ای و مراجعه به پژوهش های  وش های  ر
از  مورد  بیست  عوامل،  غربالگری  با  دلفی  کیفی  وش  ر از  استفاده  با  سپس  گردید.  شناسایی 
اینکه تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران  برای  ادامه  میان آن ها در سه دسته استخراج شدند. در 
ویی با شرایط آینده آن اتخاذ نمایند، با استفاده از  ویار فعال در این بازار تصمیم مناسبی برای ر
وابط متقابل میان معیارهای اصلی موردمطالعه،  گرفتن ر وش تحلیل شبکه ای فازی و با در نظر  ر

گردید. اقدام به رتبه بندی معیارهای اصلی در مقایسه با یکدیگر 
تولید  طراحی،  درزمینۀ  خبرگان  آرای  کثر  حدا تا  گردید  تالش  پژوهش  اجرای  در  هرچند 
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به صورت  فرش  تقاضای  و  عرضه  سمت  عوامل  و  گیرد  قرار  موردتوجه  دستبافت  فرش  فروش  و 
مقایسه  پرسش نامه های  تکمیل  در  اما  گیرند،  قرار  ارزیابی  مورد  و  گنجانده  مدل  در  همزمان 
و مشتریان  گردید. ازاین ر وجی تنها از نظرات تولیدکنندگان یعنی سمت عرضه محصول سؤال  ز
اطمینان  عدم  آن  دلیل  که  نگرفتند،  قرار  پرسش  مورد  است  آن ها  حضور  درگرو  بازار  حیات  که 
در  می شود  پیشنهاد  هست.  محصول  این  بازاری  مسائل  از  آن ها  گاهی  آ به  نسبت  محقق 
اساس  بر  منطقه ای  تقسیم بندی  به صورت  بازار  این  مشتریان  ویژگی های  بعدی  پژوهش های 
و  گرفته  قرار  موردتوجه  زندگی  سبک های  و  شخصیتی  ویژگی های  فرهنگ،  مانند  عواملی 
قرار  پیمایش  مورد  انبوه  به صورت  مشتریان  نظرات  ترکیبی  پژوهش  وش های  ر از  استفاده  با 
منطقه ای  تقسیم بندی های  برحسب  مشتریان  از  گسترده ای  آماری  جامعه  منظور  این  به  گیرد. 

گیرند. قرار  بافرهنگ ها، ویژگی های شخصیتی و سبک های زندگی متفاوت موردمطالعه 
وش پژوهش نیز پیشنهاد می شود با توجه به عوامل به  دست  آمده از پژوهش حاضر،  از بعد ر
برنامه ریزی  وش های  ر از  استفاده  با  بازار،  نیازهای  برحسب  مناسب  تصمیم گیری های  جهت 
به  دست یابی  در  مناطق  توانمندی های  و  تهدیدها  و  فرصت ها  شناسایی  به  اقدام  استراتژیک 
میان  است  معتقد  پژوهشگر  همچنین  گردد.  اولویت  برحسب  پژوهش  این  اصلی  معیارهای 
که می تواند  وابط علت و معلولی وجود دارد  معیارهای مؤثر بر وضعیت بازار فرش دست باف، ر
وش های  اثرات آن ها را بر بازیگران این صنعت تشدید یا تضعیف نماید. بنابراین استفاده از ر
که قادر به مدل سازی این متغیرها به صورت عّلی هستند، می تواند دیدگاه  کیفی  کّمی و  پژوهش 
بنیادین در  اثربخش و  ارائه داده و تصمیمات  بازار فرش دستبافت  جامع تری در مورد وضعیت 

این صنعت را موجب شود.

منابع
ابراهیم منبع، نسترن )1395(. بررسی تأثیرات بازاریابی الکترونیک در افزایش فروش صنایع دستی. پایان نامه 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل. دانشگاه پیام نور هرمزگان.
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فرش  تحلیلی  و  آموزشی  اطالع رسانی،  دوماهنامه  طره.  دستباف.  فرش  تبلیغات   .)1394( محمدرضا  عابد، 
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ماشینی  و  دستبافت  فرش  صادرات  ارتقای  بر  مؤثر  عوامل  مقایسه   .)1395( السادات  سعیده  عبدالبقایی، 

کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش، دانشگاه علم و هنر یزد. ایران. پایان نامه 
کانال های توزیع فرش دستبافت ایران  فرجی، مرتضی؛ روستا سکه روانی، علیرضا )1386( بررسی مقایسه ای 
کانال ها، دومین سمینار ملی و تحقیقاتی فرش دستباف،  کید بر نقش ایرانیان در این  کشورهای هدف با تأ در 

تهران.
فرش  اولیه  مواد  کردن  استاندارد  روش های  پیرامون  تحقیق   .)1381( علی  جهانگیر،  احسان؛  قمصری، 

دستباف. طرح پژوهشی مرکز تحقیقات فرش دستباف.
 (SME) کوچک و متوسط  کاتب، مهدی )1392(. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رشد بنگاه های 

کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. صادرکننده فرش. پایان نامه 
کید به  کرم نژاد، محمد. تحقیق پیرامون مشکالت و موانع داخلی توسعه صادرات فرش دستبافت ایران )با تأ
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