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Introduction 

The fuel distribution network in the country has a vital role and is 

responsible for supplying the fuel chain from the refinery to the 

consumption stage at the refueling station. Due to the critical role of 

this network in providing the required fuel to vehicles, estimating the 

reliability and risk and the amount of unsupplied fuel in it is of 

particular importance. In this study, with the aim of evaluating the 

reliability of complex fuel distribution networks, a numerical model 

based on the route graph method in MATLAB software has been 

developed, and the fuel distribution network of Damavand city has 

been studied as a case study by the model. In this regard, first, the 

existing fuel stations in the city are identified and classified. While 

forming the general graph of the distribution network and naming its 

nodes, the communication lines between the stations are drawn 

according to common standards (supporting and adjacent stations), 

and the developed algorithm has calculated all the available routes 

from the source refinery to the destination sites. Finally, with the 

acquisition of the routes, the final assurance of fuel supply at the 

destination stations has been obtained. The results show that the fuel 

station "Velayat Abali " with 94% reliability has the minimum 

amount, and the fuel station "Besat" with 96% reliability has the 

maximum amount of reliability in the distribution network. Also, 

defining the configuration of supporting stations in the distribution 

network increases the reliability of the system. 
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Introduction

 

Reliability modeling and evaluation in distribution 

networks, including energy, water, and fuel 

distribution, has progressed significantly in recent 

years. The statistics show that water and energy 

distribution networks have the largest share in the 

unsupplied energy of subscribers. For example, 

power distribution networks contribute to consumer 

blackouts, and water distribution networks make a 

significant contribution to customer water outages. 

Energy and fuel networks may suffer from 

performance and failure due to various external and 

internal factors. External factors mainly include 

earthquakes, avalanches, special weather 

conditions, etc., and internal factors, depending on 

the type of network, are due to failure of control 

systems, manpower error and limited useful life of 
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equipment. Due to the importance of maintaining 

network performance in such situations at the 

desired level, in recent years, several methods have 

been proposed to evaluate the performance of 

complex networks that express network reliability 

in conditions of uncertainty (critical conditions). 

Since energy and fuel distribution networks are 

generally complex systems, it is appropriate to use 

the concept of network equivalent graphs to 

simplify them. 

The primary purpose of this study is to introduce 

an algorithm to calculate the reliability of fuel 

distribution networks. Achieving this goal requires 

considering a range to generalize the proposed 

model and calculate the final reliability. In this 

regard, by considering the fuel distribution network 

in Damavand city as a case study, the final 

reliability of this network is calculated. 

https://ses.ut.ac.ir/
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Materials and methods 

Numerous methods have been developed to 

calculate system reliability, especially in cases 

where the system cannot be considered in series. 

The most prominent methods developed are: 

conditional probability method, cut method, tree 

diagram method, logic diagram method, connection 

matrix method, and path graph method. Due to the 

appropriate approach of the path graph method and 

its ability to be developed in the software platform, 

this method has been used in the present study. In 

this method, all the paths that connect the system 

input to its output are considered and the reliability 

of each path is calculated; In other words, the 

conditions leading to the successful operation of the 

system are determined. This method is based on the 

concept of connection set; A connection set is a 

non-duplicate path of components, the failure of 

each of which leads to the failure of the connection 

set, and if any of the sets are in place, the system 

will function properly. Each set has a parallel 

connection with the other sets and its members are 

in series. 

Result 
After determining the set of available routes 

developed by the algorithm and having the 

reliability of each fuel station, the overall reliability 

of the network is obtained according to Table 4. 

Table 4. Calculation of the final reliability of the fuel distribution network in Damavand city 

Selected route set Reliability Breakability fuel not supplied (liters) 
Routes leading to station number 5 0.940233 0.059776 2988.4 
Routes leading to station number 6 0.955031 0.044969 1798.8 
Routes leading to station number 7 0.958154 0.041846 1673.8 
Routes leading to station number 8 0.961156 0.038844 1942.2 

 

Discussion and Conclusion 

 The summary of the results is as follows: 
- Regarding the reliability of the fuel supply 

chain of the fuel station of Abali province, 

with 94% reliability, it has the minimum 

value. It is the critical point of the 

distribution network. 

- Besat fuel station located on the south side 

of the central area with 96.1% reliability is 

the most reliable station in the fuel 

distribution network of Damavand city. 

- The use of support stations and two-way 

communication between adjacent stations in 

the fuel supply management method 

increases the system's reliability. 
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 انرژی پایدارهای  فصلنامۀ سیستم
 https://ses.ut.ac.ir سایت نشریه:

 مقالۀ پژوهشی

 مسیر گراف روش به سوخت شهری توزیعهای  شبکه در اطمینان قابلیت ارزیابی

 2، ابوالفضل احمدی1، سید فرحان موسویان*1یئداریوش برزو

 ایران تهران، ،صنعت ایران و علم دانشگاه ،نوینهای  فناوری ۀدانشکد انرژی،های  سیستم کارشناسی ارشد گروه 1
 ایران تهران، صنعت ایران، و علم دانشگاه ،نوینهای  فناوری ۀدانشکد انرژی،های  سیستم استادیار، گروه 2
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 های مقاله: تاریخ

 01/11/1400 یافتدر یختار

 30/11/1400 یبازنگر یختار

 12/12/1400 یبتصو یختار

شبکۀ توزیع سوخت در کشور دارای نقشی حیاتی است و وظیفۀ تأمین زنجیررۀ سروخت از    

رسانی را بر عهده دارد. با توجه بره نقرم مهرم     پاالیشگاه تا مرحلۀ مصرف در جایگاه سوخت

 پرییری  این شبکه در تأمین سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه، برآورد قابلیت اطمینان و ریسک

ای برخروردار اسرت. در ایرن     نشده در آن از اهمیرت ویر ه   و نیز تخمین مقدار سوخت تأمین

های توزیع سوخت، نسبت به توسعۀ یرک   پ وهم، با هدف ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه

افزار متلب اقدام شده و شبکۀ توزیع سروخت   مدل عددی بر مبنای روش گراف مسیر در نرم

ان مطالعۀ موردی توسط مدل یادشده بررسی شرده اسرت. در ایرن    شهرستان دماوند به عنو

بنردی شرده،    های سوخت موجود در شهرسرتان شناسرایی شرده و طبقره     راستا، ابتدا جایگاه

های آن، خطوط ارتباطی میان  گیاری گره سپس ضمن تشکیل گراف کلی شبکۀ توزیع و نام

می و مجراور  ترسریم شرده و کلیرۀ     هرای حرا   های رایج )جایگاه ها بر اساس استاندارد جایگاه

شرده   داده های مقصد توسرط الگروریتم توسرعه    های موجود از پاالیشگاه مبدأ تا جایگاه مسیر

است. درنهایت، با به دست آمردن مسریرها، قابلیرت اطمینران نهرایی ترأمین        محاسبه شده 

ت کره  آمرده بیرانگر آن اسر    دسرت  است. نتایج بره  های مقصد بررسی شده  سوخت در جایگاه

درصد دارای کمینۀ مقردار و جایگراه    94، با قابلیت اطمینان «والیت آبعلی»جایگاه سوخت 

درصد دارای بیشینۀ مقدار قابلیت اطمینان در شبکۀ  96با قابلیت اطمینان « بعثت»سوخت 

های حامی در شبکۀ توزیع موجب افرزایم   توزیع است. همچنین، تعریف پیکربندی ایستگاه

 شود. سیستم می قابلیت اطمینان

 کلیدواژه:

 های حامی ایستگاه

 سوخت توزیعهای  شبکه

 اطمینان قابلیت

 مسیر گراف

 

 

 مقدمه

هرای   هشربک  در آن ارزیرابی  و اطمینران  قابلیرت  سازی مدل

 هرای  السر  طری ، آب و سروخت ، اعم از توزیع انرژی، توزیع

هررای  رآمررا. اسررت داشررته چشررمگیری پیشرررفت اخیررر

 آب و توزیرع هرای   هشربک  کره  است آن بیانگر آمده دست هب

 نامشرترک  ۀنشرد  ترأمین  انرژی در را سهم بیشترین، انرژی

 قابرل  سرهم  برر   توزیرع هرای   هشبک ،مثال عنوانه ب. دارند

                                                            
 نویسندۀ مسئول *

  daryooshborzuei@gmail.com Email: 

 توزیرع هرای   هشربک  و کنندگان مصرف خاموشی در توجهی

 طرور ه بر . دارنرد  نامشرترک  آب قطعی در بسزایی سهم آب

 ثیرأتر  تحرت  اسرت  ممکن سوخت و انرژیهای  هشبک ،کلی

 خرابی و عملکرد افت دچار مختلف داخلی و خارجی عوامل

 شررایط ، بهمرن ، زلزلره  شرامل  بیشتر خارجی عوامل. ندشو

 بره  بسته نیز داخلی عوامل و بوده غیره و خاص هوایی و آب

 خطرای ، کنترلری هرای   مسیسرت  خرابی از ناشی، شبکه نوع

هسرتند   تجهیرزا   مفیرد  عمرر  محدودیت و انسانی ینیرو

 چنرین  در شربکه  عملکررد  حفر   اهمیرت  به توجه با.  1)

https://ses.ut.ac.ir/
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هرای   شرو اخیرر  های الس در، مطلوب سطحی در شرایطی

 دهش ارائه پیچیدههای  هشبک عملکرد ارزیابی برای متعددی

 قطعیرت  عردم  شررایط  در را شربکه پییری  داعتما که است

 توزیرع های  هشبک که آنجا از .ندک یم بیان )شرایط بحرانی 

، ندهسرت  پیچیرده هرایی   مسیسرت  صرور   به عموماً ،انرژی

 مفهروم  ازها  نآسازی  هساد منظور به است شایسته بنابراین

 .دشو استفاده، شبکه معادل گراف

 راه عنوان به و اویلر توسط 1736 سال در گراف مفهوم

 بره .  2)شرد   ارائره  کونیگسربر  های  لپ ۀمسئل برای حلی

 وانتر  یمر  را توزیرع هرای   هشبک حالت و وضعیت ،کلی طور

، خطروط  و نقراط ای  همجموع از متشکلهایی  رنمودا توسط

 را مصرف و توزیع، تولید مراکز، منظور ینه اب. دکر توصیف

 عنوان به. دشو یم ترسیم بردار باها  نآ بین ارتباط و گره با

 بره  وانت یم را فرض یک شهرک پیم آبرسانی ۀشبک ،مثال

 .دکر مدل 1 شکل معادل گراف صور 

 
 (3) توزیع آب ۀمثالی از گراف معادل شبک. 1شکل 

، پیچیدههای  هشبک اطمینان قابلیت ارزیابی راستای در

گراف مسریر  های  یبا استفاده از وی گ ، 4) و کریشنا میسرا

 الگروریتمی ، متعردد هرای   هدارای زیرشراخ های  هبرای شبک

 برررای کرره دکررر ارائرره سررریع ،حررال عررین در و سرراده

 .اسرت  مناسب بسیارها  هشبک این کامپیوتری تحلیل و تجزیه

 اعداد مبنای بر که پی-آی-ام الگوریتم او در پ وهشی دیگر

هرای   مسیسرت  اطمینان قابلیت ارزیابی برای را است صحیح

 عردم  بره  توجره  با الگوریتم پیشنهادی او .دکرپیچیده ارائه 

 بهینه تحلیل و ارزیابی برای هدف توابع و قیود به وابستگی

 . 5)زیادی داشت سرعت  سیستم اطمینان قابلیت

 معرادل  گراف صور  به عیتوز ۀشبک سازی مدل از پس

گرره،   هرر  بره  مربوط اطمینان تیقابل داشتن ستد در با و

 از گیرری  بهرره  برا  را سیسرتم  نهایی اعتماد قابلیت توان می

، 1سرت  کرا   شرطی، روش احتمال روش مانندهایی  روش

 نمرودار  روش، درختی نمودار روش، 2اتصال ۀمجموع روش

3منطقی
4اتصال ماتریس روش و 

 از استفاده با. دکر محاسبه 

هرای   سیسرتم  بره  پیچیرده هرای   سیستم یادشدههای  روش

ها  روش این اختالف. ندشو می تبدیلتر  ساده موازی و سری

 هرای  مجموعره  به سیستمبندی  تقسیم و استدالل شیوۀ در

 و صرحیح  عملکررد هرای   حالرت  تشرخی  )موازی،  و سری

 قالرب  در گونراگونی های  بررسی و مطالعا است.   شکست

 سررازی مرردل خصرروص در مقرراال  و هررا باتحقیقررا ، کترر

 انجام ها آن در اطمینان قابلیت ۀمحاسب و توزیعهای  شبکه

 اختصرار  هشده اسرت کره بر    سعیبخم   این در. است شده

 .دشو تشریح موارد این از برخی

 اعتبار تحلیل و تجزیه روش نوعی کانگ و کیم، از طرفی

 ۀتجزیر  الگروریتم  برر  مبتنری سرازی   هشربی  مبنای بر شبکه

 ۀپیچیرد هرای   هشربک  اطمینران  قابلیت ارزیابی برای مجدد

 ارتباطا ، فاضالب، آب تأمین ،نقل و حمل مانند زیرساختی

 روش. دنرردکر پیشرنهاد  گراز  و بررر هرای   هشربک  و، دور راه

 توابرع  بررای  جداگانره  ۀتجزیر  ینرد افر دو هرا  آن پیشنهادی

 برای یندهاافر این از ترکیبی و دارد اتحاد و تقاطع، منطقی

 چندگانره  گرره  جفرت  برا  سیسرتم  کلری  رویرداد  هر ۀتجزی

 تربرل  و سیهومبینگ، در همین راستا . 6) ودش یم استفاده

 نیروگرراه یررک اطمینرران قابلیررت و ریسررک تحلیررل برررای

 جدیرد  الگوریتمی، آن با مرتبطهای  مزیرسیست وای  ههست

کره   کردنرد آنان ادعرا  . دندکر ارائه موازی محاسبا  ۀپای بر

 برر  )که پیشینهای  شرو خالف هبالگوریتم پیشنهادیشان 

هرای   م  در تحلیرل سیسرت  اسرت  سرری  محاسربا   مبنای

 و گانرگ  ،در همین راستا . 7) ودش یواقع متر  ثرؤمپیچیده 

 بررای  را معرادل  اجزای بر مبتنی ۀشد اصالح روش نوعی ژو

 پیشرنهاد  سرری  ایهر  مسیسرت  در اطمینان قابلیت ارزیابی

 در، واحرد  نرمرال  برردار  ارزیرابی  برای تحلیلی ها آن. کردند

 برا  مررتبط  و اول ۀمرتبر  اطمینران  قابلیرت  روش چارچوب

 . 8) دندکرارائه  معادل ۀلفؤم

                                                            
1. Cut-set Analysis 
2. Tie set Analysis 
3. Logic Diagram 
4. Connection Matrix Technique 
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بررسرری کمرری و کیفرری قابلیررت اطمینرران  برره منظررور

 و تخمررین برررای اسررتراب و لرروک، مختلررفهررای  مسیسررت

 سراختاری  ایه مسیست اطمینان قابلیت رسانی کیفی روز به

 بیرزی  ایه هشبک بر مبتنی مدلی، نظار  و بازرسی نتایج با

 را پیچیرده هرای   مسیست اطمینان قابلیت و کرده ایجاد پویا

 و ژیررو ،در ادامرره . 9) کردنررد بررسرری سرراختار ایررن تحررت

 شربکۀ  یرک  اطمینران  قابلیرت  کمری  بررسری  به همکاران

 قابلیررت وپرداختنررد  موجررودهررای  یتئررور فرررض بررا پرریم

 مونرت  مارکوف زنجیرۀ الگوی مبنای بر اطمینان سیستم را

 پیچیدههای  مسیست شکست احتمال ارزیابی برای که کارلو

 و گایردوتی  ،در همین راستا . 10)کردند سازی  هشبی، است

 کررردن کمرری برررای جدیررد احتمررالی روش یررک همکرراران

 و قطرر ) موجرود  معیارهای براساس شبکه اطمینان قابلیت

  نرراهمگنی و محرروری نرراهم) جدیررد معیارهررای و  کررارایی

ها  هگر وزن ،همچنین و کمکیهای  هگر از استفاده با، اتصال

 گره وزن گرفتن نظر در علت آنان .کردند پیشنهادها  لیا و

 در المرران هررر مکررانی موقعیررت کررردن را برجسررته یررال و

 . 11) کردند بیان مسئله توپولوژی

 در با هدف ارزیرابی قابلیرت اطمینران    نیزهایی  مپ وه

 و سرو  انجرام گرفتره اسرت.    و انررژی  توزیرع آب های  هشبک

 اطمینران  قابلیرت  ارزیرابی  بررای  یکپارچره  روشی همکاران

 بررای  آنران . کردنرد  معرف طبیعی گاز ۀلول خط ایه هشبک

 سرازی  مردل  اسراس  بر تصادفی مدل یک از مسئله توصیف

  تظرفیر  ،نهایت در و دهکر استفاده گراف تئوری و مارکوف

 کررده  محاسبه مختلف سناریوهای تحت را لوله خط ۀشبک

 دنرد کربررسری   را سیسرتم  در واحردها  نقر   پیامدهای و

 های هشبک در را اطمینان قابلیت همکاران و رودریگز . 12)

 دادنرد  نشران  و کردنرد  بررسری  آب شررب شرهری   تأمین

 یرک  برا  شرده  منشرعب هرای   هشربک  از حلقروی هرای   هشبک

 دارد یشرتری اطمینران ب  یرت قابل، مشرابه  ۀانرداز  و چیدمان

 روش از اسرتفاده  برا  همکراران  و صغیر بن ،از طرفی . 13)

را  رسانی سوختهای  هشبکدر  اطمینان قابلیت، کارلو مونت

 خروردگی  نقر   دارای کره ای  هلولر  خطوط نظرگیری در با

 نترایج . کردنرد  محاسبه، معیوب فرسوده  نیمه ۀشبکبودند )

 مونرت  روش کره  برود  آنپ وهم یادشرده   آمده از دست به

 برا  را اطمینران  قابلیت، کمتر محاسباتی ۀهزین رغم به کارلو

 و تاکرادا  ،در همین راسرتا  . 14) ندک یم ارائه مطلوبی دقت

اطمینران   قابلیرت  ارزیرابی  بررای  جامع مدل یک جوانبر 

 کردند. معرفی آب در شرایط وقوع زلزله تأمین های مسیست

 شررایط  تحرت  لولره  خطوط نشت میزان تخمین برای آنان

 و کررده  اسرتفاده  کرارلو  مونت روش از، شده اعمالای  هلرز

 ۀنتیجر  عنروان  بره  را فرض پیم ۀشبک کل اطمینان قابلیت

 همکراران  و ریمکروی   ،از طرفی . 15) دندکر گزارش نهایی

 در اطمینرران قابلیررت ارزیررابی برررای کلرری روش یررک

 دهکر ارائه لوله خطوط ازای  هشبک شامل انرژی ایه مسیست

 ارزیررابی توزیررع سرروختهررای  هروی شرربک و روش خررود را

، شربکه  معرادل  گرراف  پس از ترسیم نانآ روش در. دندکر

 و تخریرب  ایه ممکانیز در چارچوب نهایی اطمینان قابلیت

   16)شود  یمحاسبه م، اه هلول ساختار یکپارچگی

ارزیرابی و   ۀزمینر شده در  انجامهای  متوجه به پ وه با

سوخت ، انرژیتوزیع های  هشبک در برآورد قابلیت اطمینان

 ۀمحاسرب  بررای ضرور  وجود مدلی کارآمد ، و آب مصرفی

. دشرو  یاحساس مها  مقابلیت اطمینان نهایی در این سیست

 ۀمحاسرب  بررای الگروریتمی   ۀارائر  در این پ وهم با هردف 

 ۀتوسرع ضرمن  ، توزیع سروخت های  هقابلیت اطمینان شبک

که مبتنری برر روش    متلبافزار  نرمیک مدل محاسباتی در 

 ۀقابلیت اطمینان شبک ۀمحاسبنسبت به ، گراف مسیر است

 ۀمطالعررشهرسرتان دماونررد بره عنرروان   سرروخت در  ترأمین 

صرور   یرن  ه ابمطالب  ۀارائ. روند ستا شده اقدام ، موردی

اصرلی پر وهم    ۀپیشرین است که پس از بررسی مقدمره و  

 ،شررده و سررپس   داده توسررعهنسرربت برره تشررریح مرردل    

ده شر  مرسوم اقدام محاسباتیهای  شسنجی آن با رو اعتبار

نشرده در   ترأمین  قابلیت اطمینان و نرخ سوخت ،نهایتدرو 

 ست.ا  هشداصلی مورد مطالعه ارائه  ۀشبک

 بررای معرفری الگروریتمی    ،هدف اصلی پ وهم حاضرر 

های توزیع سوخت اسرت و   قابلیت اطمینان شبکه ۀمحاسب

ای برای  دستیابی به این هدف نیازمند درنظرگیری محدوده

قابلیرت اطمینران    ۀمحاسرب شده بره آن و   ارائهتعمیم مدل 

توزیرع   ۀشربک برا درنظرگیرری    ،نهایی است. در این راسرتا 

 ۀمطالعر شهرستان دماونرد بره عنروان     ۀسوخت در محدود

موردی، قابلیرت اطمینران نهرایی مربروط بره ایرن شربکه،        

 . دشو محاسبه می

 شده مطالعه ۀمنطق 

تهرران  های اسرتان   شهرستان دماوند نام یکی از شهرستان

هزار  188 حدود این شهرستان با مساحتی ، در ایران است
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ورامین و ، آمل، فیروزکوههای  نشهرستا ۀمحدودهکتار در 

کوهستانی است که متوسرط  ای  هو منطق ردداگرمسار قرار 

 از . 17) اسرت  مترر  2000 ارتفاع آن از سطح دریرا حردود  

 ءجز درصد 83، شهرستان مساحت هکتار هزار 188 میزان

 یرک  و کشراورزی  هرای  زمرین  جرزء  درصد 16 ،ملی منابع

 برر  . بنرا  18)اسرت  شرهری   ۀحروز جرزء   مانده باقی درصد

بخرم    ود بره  شهرستان دماوند، کشوری تقسیما  آخرین

 شرهر  زیتمرک به رودهنبخم   و مرکزیبخم   یاه منا به

 مجمروع  دربخرم   ود ایرن .  19) دشرو  یمر  تقسریم  دماوند

 . 21و  20)اسرت   روستا 111 و شهر 5، دهستان 5 شامل

گیالونرد و  دماوند ): ند ازا شهرستان دماوند عبار های  رشه

  . 22) رودهن و آبعلی، آبسرد، کیالن،  جیالرد

 ۀمطالعر ، توجه به اینکه هدف اصلی پر وهم حاضرر   با

 2در شرکل  ، استتوزیع سوخت  ۀشبک در قابلیت اطمینان

 ۀمحرردوداصرلی توزیررع بنرزین در   هررای  هشرمایی از جایگرا  

 است.ده ششهرستان دماوند ارائه 

 
 شهرستان دماوند ۀاصلی توزیع بنزین در محدودهای  جایگاه ۀنقش. 2شکل 

شهرستان دماونرد   سوختای ه هجایگا 2مطابق شکل 

غربی شامل ناحیۀ مجزا قابل تفکیک است. ناحیۀ  چهاربه 

ناحیرۀ  ، موجود در شهرهای بومهن و رودهرن های  هجایگا

چنرارغرب و  ، آبعلری ، ءمرکزی شامل جایگاه سوخت مشرا 

در شرمالی شرامل جایگراه سروخت پلرور و      ناحیرۀ  ، بعثت

توجره   با شرقی شامل جایگاه بنزین آبسرد.نهایت، ناحیۀ 

توزیرع سروخت ترابعی از    شبکۀ به اینکه قابلیت اطمینان 

)مقردار    16) ای سوخت از یکردیگر اسرت  ه هجایگافاصلۀ 

به  قابلیت اطمینان سیستم،طبع  بهو  نشده تأمین سوخت

 هرا از یکردیگر   فاصرلۀ جایگراه  توزیرع جغرافیرایی و   شیوۀ 

بره تمرکرز بریم از حرد تعرداد      توجره  و با   وابسته است

وان برا یرک   تر  یاین ناحیه را مر ، غربی ۀدر ناحیها  هجایگا

مطالعرۀ  )مشابه این مورد در کرد جایگاه معادل جایگزین 

، گررراف اولیررهسررازی  هسررادبرررای   23) کرریم و همکرراران

غربی ناحیۀ با درنظرگیری بنابراین،  است .شده پیشنهاد 

یک جایگاه ترکیبری معرادل و برا حفر  سرایر      به صور  

نهایی نقشۀ ، مرکزی و شرقی، در نواحی شمالیها  هجایگا

 در ایررن شررکل بررا .شررود یسرراده مرر 3برره صررور  شررکل 

 1درنظرگیررری پاالیشررگاه اصررلی برره عنرروان جایگرراه     

 8ترا   2ترتیرب از   بره هرا   هسرایر جایگرا  ، مرادر   پاالیشگاه)

 ند.ا شدهگیاری  شماره

 7های مرورد بررسری بره     ، تعداد جایگاه3مطابق شکل 

درنظر گیرری   با ،جایگاه اصلی کاهم یافته است. همچنین

 ها از المران  ، سایر جایگاه1 پاالیشگاه به عنوان المان فرضی

گریاری     شماره3شده در شکل  ارائه ۀ)در نقش 8 تا المان 4

 ، اطالعا  مربوط به هر جایگاه شرامل 1در جدول  اند. شده

یافته به آن و اطالعا  جغرافیایی مربوطره   تخصی  ۀشمار

 ارائه شده است.
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 توزیع سوخت شهرستان دماوند در حضور جایگاه معادل ۀگراف معادل شبک ۀنقش. 3شکل 

 در گراف توزیع سوخت شده بررسی های مشخصات جایگاه. 1 جدول

 محل جایگاه نام جایگاه
 جغرافیایی جایگاهمختصات 

 یافته شمارۀ تخصیص
 عرض جغرافیایی یطول جغرافیای

 1 گراف أمبدشده به عنوان  گرفته نظر درفرضی  ۀنقط پاالیشگاه مادر

 2 833469/35 035155/52 هراز، شهرستان پلور ۀجاد جایگاه سوخت پلور

 3 662005/35 142063/52 فیروزکوه، شهر آبسرد ۀجاد جایگاه سوخت آبسرد

 4 - - رودهن و بومهن ۀمحدود غربی ۀناحیجایگاه معادل 

 5 753502/35 960148/51 هراز، آبعلی ۀجاد جایگاه سوخت والیت آبعلی

 6 772298/35 996396/51 هراز، ورودی مشاء ۀجاد جایگاه سوخت مشاء

 7 722209/35 911376/51 فیروزکوه، بعد از چنار غربی ۀجاد جایگاه سوخت چنار غرب

 8 718459/35 922398/51 فیروزکوه، بعد از مهرآباد ۀجاد جایگاه سوخت بعثت

 

شربکۀ  ترسیم خطوط ارتباطی گرراف  شیوۀ در خصوص 

توزیرع  شبکۀ توجه به اینکه در  با، کردتوزیع باید خاطرنشان 

 محلی )دیسپاچینگ نقم کنترلیها  هسوخت برخی از جایگا

سرروخت را  )یررا حمررل  ذخیرررههررای  رتررانکداشررته و    24)

طرفه بررای آنران در    یکمسیری ،  25) نندک یندهی مسازما

کره تحرت عنروان    هرا   هنظر گرفتره شرده اسرت. ایرن جایگرا     

 ۀناحیر حومۀ عموماً در  ،وندش یحامی شناخته مهای  هایستگا

هرای   هاصلی قرار گرفته و در صور  نیاز سوخت را به جایگرا 

توجره بره موقعیرت قرارگیرری      برا  ننرد. ک یارسرال مر   ثانویه

مسرئلۀ  در ، توزیرع سروخت در نرواحی مخلترف    هرای   هجایگا

حامی در های  هبه عنوان ایستگا 4و  3و  2های  هجایگاحاضر 

افرزایم قابلیرت   ی بررا  ،همچنرین  نظر گرفتره شرده اسرت.   

یرا  و کراهم میرزان انررژی )    توزیع سروخت شبکۀ اطمینان 

طرفره در  دو ایجاد خطروط ارتبراطی   ، 1نشده تأمین سوخت 

اسرتفاده   علرت  . 16) استشده مجاور پیشنهاد های  هایستگا

کره در صرور  اتمرام    از خطوط ارتباطی دوطرفه این اسرت  

سروخت از  محمولرۀ   زمران ارسرال   برین ، سوخت یک جایگاه

 جایگاه مجاور بخشی از سوخت مرورد نیراز را  ، ایستگاه حامی

. نشرود خارج  تأمین از مدار فاقد سوختو جایگاه کند  تأمین

خطروط  ، مرکزیناحیۀ با توجه به مجاور  چهار ایستگاه در 

 آنرران در نظررر گرفترره شررده اسررت.ارتبرراطی دوطرفرره برررای 

یی گراف نها، شده مطرحمالحظا   با در نظرگرفتندرنهایت، 

 4توزیع سوخت در شهرستان دماوند به صور  شرکل  شبکۀ 

 .شود می خالصه
                                                            
1. Energy not supplied (ENS) 
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 توزیع سوخت در شهرستان دماوند ۀگراف نهایی شبک. 4 شکل

در گرراف   ترسریم خطروط ارتبراطی    شیوۀدر خصوص 

خطروط  ، توجه به مفروض بودن پاالیشگاه مادر با، 4شکل 

چرین نمرایم داده شرده و     خرط مستخرج از آن به صور  

برا  حامی های  هخرج از ایستگاتمس ۀیکطرفخطوط ارتباطی 

پرس از مشرخ  شردن     اسرت. ده شر رنگ سربز مشرخ    

قابلیرت   ۀمحاسرب برا هردف   ، توزیرع  ۀشربک ساختار گرراف  

و تئروری حراکم مررور    هرا   شرو، یادشرده  ۀشربک اطمینان 

 .دشو یم

 تئوری حاکم بر مسئله

قابلیت اطمینان سیسرتم   ۀمحاسب برایمتعددی های  شرو

صرور   وان بره  تر  یدر مواردی که سیستم را نم وصخص هب

از  توسررعه یافترره اسررت.، ی در نظررر گرفررتزسررری یررا مرروا

روش : وان بره تر  ییافتره مر   توسرعه هرای   شروترین  هبرجست

روش ، روش کا  ست )یا مجموعره قطرع   ، احتمال شرطی

روش ماتریس اتصرال  ، روش نمودار منطقی، نمودار درختی

توجره بره رویکررد     برا  . 26) دکرو روش گراف مسیر اشاره 

آن در بسرتر   ۀتوسرع مناسب روش گراف مسریر و قابلیرت   

 شرده در پ وهم حاضرر از ایرن روش اسرتفاده    ، افزاری نرم

قابلیرت   ۀمحاسرب در  زیاددقت  ۀارائرغم  بهاین روش  است.

 شرریوۀ ۀزمینررقابررل قبررولی در اطمینرران، دارای انعطرراف 

سازی الگوریتم محاسباتی اسرت و بره همرین دلیرل،      پیاده

گیری  چشممبتنی بر روش گراف مسیر، رشد های  الگوریتم

در ایرن روش تمرامی   .  25) انرد  داشرته اخیرر   های السدر 

که ورودی سیسرتم را بره خروجری آن متصرل     هایی  رمسی

ن هریرک از  در نظر گرفته شده و قابلیت اطمینرا  ،دننک یم

های منجرر   دیگر وضعیت بیانبه  ؛دشو یمحاسبه مها  رمسی

این روش مبتنری   ود.ش یبه عملکرد موفق سیستم تعیین م

مجموعره اتصرال مسریری    ؛ است 1بر مفهوم مجموعه اتصال

، که شکست هر یک از آن اجرزا ی ئاجزااست غیر تکراری از 

ود و اگر هرر یرک از   ش یمنجر به شکست مجموعه اتصال م

سیستم دارای عملکرردی صرحیح   ، برقرار باشندها  هموعمج

 اتصرال مرروازی برا سررایر   دارای خواهرد برود. هررر مجموعره   

 و 26) است و اعضای آن با هرم سرری هسرتند   ها  همجموع

مجموعره اتصرال   گرراف  ، 5. به عنوان مثرال در شرکل    27

 است.ده شارائه  مفروض سیستم پل

، گرراف مجموعره اتصرال سیسرتم پرل      5مطابق شکل 

مسیر مختلف کره برا یکردیگر مروازی      4وتسون به صور  

قابلیررت  ۀشررود. برررای محاسررب هسررتند، نمررایم داده مرری

اول، قابلیرت   ۀلر هاطمینان کل سیستم الزم است کره در و 

هرای   شده )با المان سازی ههای ساد اطمینان هریک از مسیر

 د. شومحاسبه  1 ۀسری  مطابق رابط

(1  𝑅مسیر = 1 − ∏ 𝑃المان ها 

بیرانگر قابلیرت اطمینران کرل مسریر و        مسیر𝑅، 1 ۀدر رابط

𝑃بیانگر احتمال شکست هر المان موجرود در مسریر    المان ها

با داشتن قابلیت اطمینان هر مسیر قابلیت  ،نهایتدر است. 

 آید. دست میه ب 2 ۀاطمینان کل سیستم مطابق رابط

                                                            
1. Tie Set 

4

5

7

2

6

8

3

1

پا یشگاه اولیه

جایگاه حامی

جایگاه  معمولی

تامین سوخت از پا یشگاه

تامین سوخت از جایگاه حامی

تامین سوخت از جایگاه م اور
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 ب( گراف م موعه اتصال مربوط به روش گراف مسیر الف( گراف مفروض پل وتسون

 سازی روش گراف مسیر و مفهوم م موعه اتصال در سیستم مفروض پل وتسون مثالی از پیاده. 5 شکل

(2  
𝑅کل سیستم = 1 − (1 − ∏ 𝑃هایالمان مسیر اول ) (1

− ∏ 𝑃هایالمان مسیر دوم ) … (1 −  (ا

احتمررال شکسررت کررل  ایررن اسررت کرره رنگبیررا 2رابطررۀ 

آن هرای   رترک مسری   ترک سیستم از حاصل ضررب شکسرت   

کسرر   1که شکست کرل از مقردار    آمده و در صورتی دست به

توجره   برا  ود.ش یمبرابر قابلیت اطمینان کل سیستم  باشود، 

کره چرالم اصرلی در    شرود   یمالحظه مر ، یادشدهبه مراتب 

تررک  تررک مسرریر مشررخ  کررردن، اسررتفاده از روش گررراف

، . به بیان دیگرر استتوزیع شبکۀ موجود در گراف های  رمسی

توزیع قابلیت اطمینان هرر  شبکۀ های  ربا مشخ  بودن مسی

و  1برا اسرتفاده از روابرط     ،مسیر قابل محاسبه است و سپس

 ید.آ یدست مه ستم بقابلیت اطمینان نهایی سی، 2

برآورد قابلیت اطمینان یا نرخ شکست کلری هرر    مورددر 

تجهیزا  موجود در هر جایگاه به ابتدا ، جایگاه و تجهیزا  آن

اول مربوط به تجهیزاتی دستۀ . شود یمجزا تقسیم مدستۀ دو 

  31-28) مختلرف های   پ وهماست که نرخ شکست آنان در 

تجهیزاتی هستند که نرخ شکست دوم دستۀ ؛ استشده ارائه 

آنان در مراجعه وجود نداشته و با استفاده از آمارهرای خرابری   

مشرابه یرا نظرر افرراد خبرره و      هرای   مگزارش شده از سیسرت 

فراینرد  گیری نظیرر   تصمیمهای  کاستفاده از تکنی )متخص  

میرزان  وند. پس از بررآورد  ش یمراتبی  برآورد م سلسلهتحلیل 

شکست هر تجهیز و با دانستن مد  زمان عملکرد هر جایگاه 

)طول عمر فعلی  قابلیت اطمینان هر یک از تجهیزا  موجود 

 . 32) یدآ یدست مه ب 3ۀ رابطبا استفاده از 

(3   
t

t
R e 

زمران کرارکرد    t، قابلیت اطمینان هرر تجهیرز   Rکه در آن 

برا  . اسرت شکست تجهیز مرورد بررسری    میزان 𝜆و ، جایگاه

ابلیررت ق، داشررتن قابلیررت اطمینرران هریررک از تجهیررزا   

. این یدآ یدست مه ب 5و  4نهایی جایگاه از روابط  اطمینان

ترتیب مربوط بره قرارگیرری تجهیرزا  در حالرت      به روابط

 . 33)است سری و موازی 

(4   sys
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و با اسرتفاده   یادشدهبا درنظرگیری مالحظا  و روابط 

 شده در پر وهم مهردوی و همکراران    معرفیاز پیکربندی 

)پیکربنرردی پرر وهم مهرردوی و همکرراران از نظررر     28)

   پر وهم حاضرر اسرت    ۀپای ساختاری منطبق بر فرضیا 

تجهیزا   قابلیت اطمینانبرای  2جدول  مندرج در مقادیر

 شده است.موجود در نظر گرفته 

پیکربندی اقرالم و   در نهایت، با داشتن قابلیت اطمینان و

 ، 2رسانی )مطابق جردول   های سوخت تجهیزا  اصلی جایگاه

های هشتگانۀ موجود  قابلیت اطمینان نهایی هر یک از جایگاه

 3رسانی، قابرل محاسربه اسرت. در جردول      در شبکۀ سوخت

همراه شماره گرره آن در شربکۀ    قابلیت اطمینان هر جایگاه به

ربوطه ارائره شرده اسرت.    توزیع و ظرفیت مخازن زیرزمینی م

همچنین، در خصوص برآورد قابلیت اطمینان پاالیشگاه مادر، 
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  34)شررده در پرر وهم پررودل و همکرراران  هررای ارائرره از داده

 استفاده شده است.

 سازی مدل

های گراف  تک مسیر قابلیت اطمینان تک ۀمنظور محاسب  به

افزار متلرب   فرض، الگوریتمی در بستر نرم توزیع پیم ۀشبک

 ۀفلوچار  اصرلی برنامر   6توسعه داده شده است. در شکل 

اصرلی   ۀاست. مطابق فلوچار ، بدن شده مشهود داده توسعه

های بین  مسیر»و  «مسیر ۀمحاسب» دو تابع ۀافزار بر پای نرم

انجرام   «مسریر  ۀمحاسب»تابع  ۀاستوار است. وظیف «دو گره

محاسبا  اصلی مربوط به قابلیت اطمینان و شکسرت هرر   

هرای برین دو    مسیر»تابع  ۀمسیر )یا ایستگاه  بوده و وظیف

از گرراف     های ممکن برین دو گرره   مسیرتمامی  ۀ، ارائ«گره

 .استشبکه توزیع )گراف ورودی مسئله  

های تعیین شکل  ماتریس»شده  داده در الگوریتم توسعه

های شربکه بره    المان «ماتریس قابلیت اطمنیان»و  «توزیع

های ممکن  عنوان ورودی، و گراف شکل کلی مسئله، مسیر

هرای اطمینران و    بین پاالیشرگاه و هرر ایسرتگاه، و قابلیرت    

شکست مربوط به هرر ایسرتگاه و کرل شربکه، بره عنروان       

 خروجی در نظر گرفته شده است. 

 ۀورود اطالعا  )معرفی ماتریس شبک شیوۀدر خصوص 

در نظر گرفته شرده   tو  sسطری  ۀتوزیع  به برنامه دو آرای

 شیوۀکنند.   توزیع سوخت را توصیف می ۀکه ماتریس شبک

ین صور  است که برای تمرامی  ه اها ب وارد کردن این آرایه

، و نررام گررره دوم در sنررام گررره اول در مرراتریس  اتصرراال ،

بره عنروان    1، گرره  4 شود. مطابق شکل  ذکر می tماتریس 

که  ده است. از آنجاشرسم  4 و 3و  2های  نیروگاه ۀگره پای

سره   بنرابراین متصرل اسرت؛    4و 3و  2هرای   به گره 1گره 

 3 و 2برابر  t ۀاول آرای ۀو سه درای 1برابر  s ۀاول آرای ۀدرای

سرایر اتصراال  موجرود در     ،ترتیرب  د و به همینشو می 4 و

سرازی   پیاده tو  sهای  ، در آرایه4توزیع شکل  ۀگراف شبک

برر   یادشرده هرای   پر کردن آرایه شیوۀ، 7 شود. در شکل می

 ده است.شهای موجود در گراف اصلی ارائه  مبنای مسیر

 رسانی های سوخت قابلیت اطمینان ت هیزات موجود در جایگاه. 2 جدول

 قابلیت اطمینان نام ت هیز قابلیت اطمینان نام ت هیز

 83/0 مخازن ذخیره 936/0 کامپکت ۀمخزن جداکنند

 50/0 سنج زمان 846/0 کمپرسور اصلی

 71/0 سنج رطوبت 957/0 شیر اطمینان مخزن

 87/0 چمبر 93/0 مخزن آرامم

 6/0 تجهیزا  کنترلی 993/0 اکچواتور شیر

 91/0 شیر یکطرفه 90/0 مبدل حرارتی

  توزیع سوخت شهرستان دماوند ۀآن در شبک ۀقابلیت اطمینان نهایی هر جایگاه و شمار. 3 جدول

 جایگاه )لیتر(ظرفیت مخزن  قابلیت اطمینان شماره گره در شبکه نام جایگاه

 - 86/0 1 پاالیشگاه مادر

 50.000 78/0 2 جایگاه سوخت پلور

 45.000 74/0 3 جایگاه سوخت آبسرد

 45.000 74/0 4 غربی ۀناحیجایگاه معادل 

 50.000 69/0 5 جایگاه سوخت والیت آبعلی

 40.000 72/0 6 جایگاه سوخت مشاء

 40.000 74/0 7 جایگاه سوخت چنار غرب

 50.000 76/0 8 جایگاه سوخت بعثت
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 افزار متلب شده در بستر نرم داده توسعه ۀفلوچارت اصلی برنام. 6 شکل

  
 t  و s های توزیع در ماتریس ۀوارد کردن مربوط به گراف شبک . شیوۀ7 شکل

قابلیت  ،و همچنین tو  sهای  هبا داشتن آرای ،در نهایت

به همراه  توزیع ۀشبکگره قابلیت اطمینان کل اطمینان هر 

)مجموعه ، موجود از گره اول تا گره آخرهای  رتک مسی تک

 .دشو یمحاسبه م شده داده توسعهاتصال  توسط الگوریتم 

 آمده دست هبنتایج 

توزیع سوخت در شهرستان دماوند مطابق  ۀشبکتوجه به  با

معرفی آن به برنامه مطرابق مروارد    ،و سپس 4گراف شکل 

مجررزای بخررم   هدر سررمسررئله خروجرری ، شررده هداد حشررر 

های  هتوزیع و جدول داد ۀشبکگراف کلی ، مسیرهای  فگرا

شرمای کلری    8 در شرکل  .دشرو  یارائه مر قابلیت اطمینان 

 است.ده ششده به برنامه ارائه  معرفیتوزیع  ۀشبک

 های مسیر گراف

هرایی اسرت کره از     هرای مسریر شرامل تمرام مسریر      گراف

  شروع شده و بره مراکرز توزیرع سروخت     1پاالیشگاه )گره 

شرده، چهرار    های ارائه شود. از آنجا که مطابق نقشه ختم می

غیرر از  ه هرایی بر   جایگراه جایگاه سوخت معمرولی )منظرور   

 شرده  بررسی ۀهای حامی است  در شبک پاالیشگاه و جایگاه

چهررار مجموعرره اتصررال مجررزا برررای  بنررابراینوجررود دارد، 

، گرره  6تا گره  1، گره 5تا گره  1های موجود از گره  مسیر

 9 قابل تعریف است. در شکل 8تا گره  1و گره  7تا گره  1

هررای موجررود از  یرهررای مربرروط برره مسرر مجموعرره اتصررال

 ده است.شارائه  ۀ یادشدههای چهارگان پاالیشگاه تا جایگاه

    

                

                

F(x)=CalcPth

                        

F(x)=pathbetweennodes

خروجی جدول قابلیت 
های اطمنینان

خروجی نقشه توزیع 
سوخت

خروجی مسیر های 
ممکن
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 توزیع سوخت شهرستان دماوند( ۀشده به برنامه )شبک توزیع معرفی ۀشبک. 8 شکل

  

  

  

 

 5  و جایگاه سوخت 1موجود  میان پاالیشگاه اولیه )گره های  رمجموعه اتصال )مسیالف  
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 6  و جایگاه سوخت 1موجود  میان پاالیشگاه اولیه )گره های  رمجموعه اتصال )مسی  ب
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 7  و جایگاه سوخت 1موجود  میان پاالیشگاه اولیه )گره های  رمجموعه اتصال )مسی  ج
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 8  و جایگاه سوخت 1موجود  میان پاالیشگاه اولیه )گره های  رمجموعه اتصال )مسی  د

 توزیع سوخت شهرستان دماوند ۀشبکرسانی معمولی در  سوختهای  هموجود میان پا یشگاه اولیه و جایگاهای  رم موعه مسی. 9 شکل
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 قابلیت اطمینان هر جایگاه

د توسرط  موجرو هرای   رمجموعه مسی پس از مشخ  شدن

شده و با داشتن قابلیرت اطمینران هرر     داده توسعهالگوریتم 

موجرود در  هرای   ه)مطرابق داد  یادشرده هرای   هیک از جایگا

 4  قابلیت اطمینان کلری شربکه مطرابق جردول     3جدول 

اتصرال  هرای   هتوجه به اینکه مجموعر  قابل محاسبه است. با

قابلیرت  ، شرده محاسبه  8 و 7 و 6 و 5هدف های  هبرای گر

و توزیع سروخت )از پاالیشرگاه ترا جایگراه      تأمین اطمینان

 است.ده شارائه  4مقصد  در جدول 

 توزیع سوخت در شهرستان دماوند ۀقابلیت اطمینان نهایی شبک ۀمحاسب. 4 جدول

 نشده )لیتر( تأمین مقدار سوخت ستقابلیت شک قابلیت اطمینان م موعه اتصال مورد بررسی

 4/2988 0597767/0 940233/0 5 های منتهی به جایگاه مسیر

 8/1798 044969/0 955031/0 6 های منتهی به جایگاه مسیر

 8/1673 041846/0 958154/0 7 های منتهی به جایگاه مسیر

 2/1942 038844/0 961156/0 8 های منتهی به جایگاه مسیر

 2/8403 نشده )لیتر  تأمین مقدار سوخرتمجموع 

 

بیانگر آن اسرت کره    4در جدول آمده  دست هبهای  هداد

 أمبرد سروخت از   ترأمین  ۀمقدار قابلیرت اطمینران زنجیرر   

جایگاه سروخت والیرت   ) 5)پاالیشگاه  تا مقصد در جایگاه 

جایگاه سروخت  ) 8مقدار و در جایگاه  ۀکمیندارای   آبعلی

علت ایرن امرر در    .استمقدار ممکن  ۀبیشیندارای   بعثت

 توزیرع  ۀشبکدر گراف  دهیادشهای  هقرارگیری جایگا شیوۀ

ه قابلیت اطمینان هرر جایگراه بر    مقدار ،همچنین و سوخت

  .است، صور  منفرد

میرانگین قابلیرت   ، دوشر  یمالحظره مر   کره  گونره  همان

 954/0برابرر   یادشرده  هرای  اطمینان در هر یرک از حالرت  

نشدن سروخت در   تأمین احتمال که معناست این است؛ به

درصد اسرت.   5کمتر از ، میانی ۀناحیهای  ههر یک از جایگا

برا درنظرگیرری    یادشرده احتمال  که است درخور یادآوری

دست آمرده اسرت و در صرور  عردم     ه حامی بهای  هجایگا

، توزیع سوخت ۀشبکای حامی در ه هاحتساب ماهیت جایگا

 ابد.ی یقابلیت اطمینان نهایی کاهم م

 گیری نتی هو  بحث

توزیع  ۀشبک در به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان یپ وهش

با استفاده از روش گرراف مسریر    سوخت شهرستان دماوند

ضرمن تشرریح کامرل موقعیرت      ،. در این میران دشتعریف 

گیررری موجررود در  سرروختهررای  همکررانی مسررئله و جایگررا

 یادشدههای  هجایگابندی  هنسبت به طبق، شهرستان دماوند

. دشر شمالی و شرقی اقردام  ، مرکزی، غربی ۀناحیدر چهار 

توزیع سوخت استخراج شرده و   ۀشبک کلی گراف، در ادامه

 ،. در این میاندندشگیاری  شمارهموجود در آن های  هجایگا

حرامی در  هرای   هتوجره بره پیشرنهاد اسرتفاده از جایگرا      با

ضمن درنظرگیری سه جایگاه حرامی  ، پیشینهای  مپ وه

ارتبراط   شریوۀ ن یبره تعیر  نسبت ، مرکزی ۀناحیدر طرفین 

ارتبراطی   ۀشریو . شرد شبکه برا یکردیگر اقردام    های  هجایگا

صرور  اسرت کره هنگرام اتمرام      یرن  ه ابشده  گرفته نظر در

سرروخت یررک جایگرراه و در حررد فاصررل ارسررال سرروخت از 

سروخت   ترأمین  مجاور نسبت بههای  هجایگا، جایگاه حامی

 اطمینانو این شیوه باعث افزایم قابلیت  کند میآن اقدام 

نشرده   ترأمین  سوخت و کاهم مقدار سوخت تأمین ۀزنجیر

 . دشو یم

نهرایی   قابلیرت اطمینران   ۀمحاسرب با هردف   ،در نهایت

برا  ، 8 و 7 و 6و  5هرای   هسروخت در جایگرا   تأمین ۀزنجیر

افرزار متلرب در    نررم شده در  داده توسعهاستفاده از الگوریتم 

موجرود از گرره   های  رمسی ۀکلیگام اول نسبت به استخراج 

اقردام   ۀ یادشدهچهارگان مقصدهای  ه)پاالیشگاه  تا جایگا 1

قابلیررت ، یادشرردههررای  ردسررت آمرردن مسرریه و پررس از برر

 .دشمحاسبه  شده ارائهمطابق روابط  اطمینان هریک از آنان

 : استبشرح ذیل آمده  دست هبنتایج 

 سوخت  تأمین ۀاز نظر مقدار قابلیت اطمینان زنجیر

 94با قابلیت اطمینان ، جایگاه سوخت والیت آبعلی

بحرانری   ۀنقطر مقردار اسرت و    ۀکمیندارای  درصد

 .استتوزیع  ۀشبک

    ۀناحیر جایگاه سوخت بعثت واقع در ضرلع جنروبی 

 ،درصرررد 1/96مرکرررزی برررا قابلیرررت اطمینررران  
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توزیررع سرروخت  ۀشرربکجایگرراه در  ترررین مطمررئن

 .استشهرستان دماوند 

  و ارتبراط دوطرفره    حرامی هرای   هجایگرا استفاده از

 ترأمین  مردیریت  ۀشریو در  مجاورهای  همیان جایگا

اطمینرران سیسررتم را افررزایم   قابلیررت، سرروخت
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