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 شٌاسایی هَثزتزیي هؼیارّای اٍلَیت بٌذی پزٍصُ ّای تؼویز ٍ ًگْذاری راُ                     
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  واسؿٌاع اسؿذ هٌْذػی ٍ هذیشیت ػاخت -1  

 تشٍجشداػتادیاس داًـگاُ آصاد  -2

jommcoo@gmail.com 

 

 چکیذُ

 اجشای ػذم: جولِ اص هختلف دالیل تِ ها دس وـَس. اػت یافتِ افضایؾ ًگْذاسی اص ساُ ّا دس حال اهشٍصُ اّویت

 وـَس ّایسٍػاصی...  ٍ تجْیضات ٍ آالت هاؿیي ًثَدى اػتاًذاسد هشغَب هلالح اص اػتفادُ ػذم سٍػاصی، كحیح

 ّذاسی وًٌَی سا ٍظیفِ ٍ تىلیف ٍ ؿذُ واهل ساّْا ؿثىِ پیـشفتِ وـَسّای دس . ؿًَذهی صٍدسع خشاتی دچاس

 گؼتشؽ سٍ تِ وـَسّا اغلة دس ًگْذاسی ٍظیفِ ایٌىِ ضوي اػت، هوىي ٍضؼیت تشیيتْیٌِ ٍ تْتشیي دس ساّْا

  .تشخَسد اػت داسد ٍ اص ایي سٍ ًگْذاسی ساُ تا ووتشیي ّضیٌِ اص اّویت تؼضایی واّـی سًٍذ تَدجِ اها ، اػت

 AHP فاصی سٍؽ آًْا هیاى اص ٍ اػت ؿذُ روش اٍلَیت تؼیي هختلف ّایسٍؽ اتتذا ایي ّذف تِ دػتیاتی تشای

 دس ٍ گشدیذُ اًتخاب ها وـَس دس ساُ ًگْذاسی ٍ تؼویش ّایپشٍطُ اٍلَیت تؼییي تشای تشیي سٍؽهٌاػة ػٌَاى تِ

 تا ّاپشٍطُ ایي ػاصیهذل ًگْذاسی، ٍ تؼویش ّایپشٍطُ دس هَثش ٍ وٌٌذُتؼییي هؼیاسّای وشدى هـخق اًتْا تا

 .خَاّذ ؿذ اًجام AHPفاصی  سٍؽ

 ٍاصگاى کلیذی:

 فاسی  AHP ارُ،یچٌذ هؼ یزیگ نی، تصو هذیزیت تؼویز ٍ ًگْذاری راُ 
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 هقذهِ

 اجشای ػذم: جولِ اص هختلف دالیل تِ ها دس وـَس. اػت یافتِ افضایؾ ًگْذاسی اص ساُ ّا دس حال اهشٍصُ اّویت

 وـَس ّایسٍػاصی...  ٍ تجْیضات ٍ آالت هاؿیي ًثَدى اػتاًذاسد هشغَب هلالح اص اػتفادُ ػذم سٍػاصی، كحیح

 ّذاسی وًٌَی سا ٍظیفِ ٍ تىلیف ٍ ؿذُ واهل ساّْا ؿثىِ پیـشفتِ وـَسّای دس . ؿًَذهی صٍدسع خشاتی دچاس

 گؼتشؽ سٍ تِ وـَسّا اغلة دس ًگْذاسی ٍظیفِ ایٌىِ ضوي اػت، هوىي ٍضؼیت تشیيتْیٌِ ٍ تْتشیي دس ساّْا

  .داسد ٍ اص ایي سٍ ًگْذاسی ساُ تا ووتشیي ّضیٌِ اص اّیوت تؼضایی تشخَسد اػت واّـی سًٍذ تَدجِ اها ، اػت

 هیضاى ٍ خشاتی آٍسًذُ تَجَد ػلل ؿٌاخت اجشایی، كحیح اكَل سػایت تش ػالٍُ سٍػاصی دس خشاتیْا واّؾ تشای

تشای  سٍػاصی دس تشن آهذى تَجَد اص پغ عشفی اص. اػت هْن تؼیاس تشن پیذایؾ دس آًْا اص وذام ّش ػْن

پایاى  ایي دس. اػت الصم ساُ هَلغ تِ تؼویش ٍ ًگْذاسی سٍػاصی،( ایػاصُ) ولی خشاتی ٍ آًْا گؼتشؽ اص جلَگیشی

 ّایپشٍطُ تٌذی اٍلَیت ٍ خشاتی دس هؤثش ػَاهل ػْن تؼییي یؼٌی فَق هَسد دٍ ّش تِ وِ اػت آى تش ػؼی ًاهِ
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 تٌذیدػتِ ٍ سٍػاصّا خشاتی ػلل روش اص پغ اٍل ّذف تِ سػیذى ساػتای دس. ؿَد پشداختِ ًگْذاسی ٍ تؼویش

 یه دس هَجَد خشاتیْای ًوًَِ ػٌَاى تِ ٍ اػت ؿذُ روش ػْن تؼییي تشای تؼوین لاتل ٍ ػلوی سٍؿی آًْا،

 هـخق هحَس آى خشاتی دس هؤثش ػَاهل اص یه ّش ػْن ؿذُ گفتِ سٍؽ اص اػتفادُ تا ٍ گشدیذُ تشداؿت هحَس

 .اػت گشدیذُ

 AHP فاصی سٍؽ آًْا هیاى اص ٍ اػت ؿذُ روش اٍلَیت تؼیي هختلف ّایسٍؽ اتتذا دٍم، ّذف تِ دػتیاتی تشای

 دس ٍ گشدیذُ اًتخاب ها وـَس دس ساُ ًگْذاسی ٍ تؼویش ّایپشٍطُ اٍلَیت تؼییي تشای تشیي سٍؽهٌاػة ػٌَاى تِ

 تا ّاپشٍطُ ایي ػاصیهذل ًگْذاسی، ٍ تؼویش ّایپشٍطُ دس هَثش ٍ وٌٌذُتؼییي هؼیاسّای وشدى هـخق اًتْا تا

 .خَاّذ ؿذ اًجام AHPفاصی  سٍؽ

 

 

 

 تاریخچِ

 ٍ دس تَد ًاؿٌاختِ اهشی سٍػاصی هذیشیت ٍ تَدُ هٌْذػیي تجشتِ اػاع تش فمظ ّاساُ تشهین تحث گزؿتِ دس

ٍ  تؼویش ٍ سٍػاصی هذیشیت ػیؼتن داؿتي تِ ًیاص آهشیىا ّایایالت ٍ اسٍپائی وـَسّای اوثش هیالدی 66 دِّ

 ٍ تشهین جْت ایگؼتشدُ تحمیمات هیالدی 1965 ػال اص تؼذ اهؼال ّویي ٍ. گشدیذ احؼاع ساّْا ًگْذاسی

 تَػظ 1976 ػال دس - آؿتَ تَػظ ٍػیؼی تحمیمات 1966 ػال دس تغَسیىِ گشدیذ آغاص ساّْا ًگْذاسی

 . گشدیذ آغاص آهشیىا استؾ ّوچٌیي ٍ تگضاع ًمل ٍ حول اداسُ ٍ واًادا ّایداًـگاُ ٍ تگضاع داًـگاُ
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هذیشیت التلادی ًگْدذاسی ساُ تدا اػدتفادُ اص ًدشم      "دس همالِ ای تا ػٌَاى [1]  1394اهاًی ٍ تْشام پَس دس ػال 

 ّای ًگْذاسی ٍ تؼویش سٍػاصی ساُ اص عشیك ًشم افضاس گضیٌِتٌذی اٍلَیت  تِ" هَسدیهغالؼِ  : Real Cost افضاس

Real Cost ِّوچٌیي اعالػات ٍسٍدی تِ ًشم افضاس ؿاهل پشداختٌذهَسدی هحَس تاتل لائوـْش  تا تشسػی هغالؼ .

ًتدای    Real Cost سًدشم افدضا  دس ایي هغالؼِ  گشدیذ.هـخلات ًاٍگاى تشافیىی ٍ ؿثىِ ساُ تشسػی - ّضیٌِ ّا ٍ

ًگْدذاسی  هدذًٍی تدشای    ٍ ّای پیـٌْادی سا اص لحاػ التلادی اسائِ هیذّذ ٍ تشًاهِ تؼویدش   اٍلَیت تٌذی گضیٌِ

 .[1]ؿذدٍسُ چشخِ ػوش هَسد ًظش ّش عشح هؼشفی 

ّوچٌیي ًَع ٍ واستشد اًَاع سٍؽ ّای ًگْدذاسی پیـدگیشاًِ ٍ اكدالحی دس عدی ػدال ّدای هتودادی هَضدَع         

هتاػفاًِ دس ایدشاى تداوٌَى تَجدِ چٌدذاًی تدِ ایدي        .هحممیي ٍ دػت اًذس واساى ایي سؿتِ تَدُ اػتتحمیمات 

هَضَع ًـذُ اػت. تحمیك ساجغ تِ اًَاع سٍؽ ّای ًگْذاسی هؼتلضم كشف صهداى ٍ ّضیٌدِ صیدادی هدی تاؿدذ.      

سی پیـگیشاًِ تشای تشسػی اًَاع سٍؿْای ًگْذا" دس تحمیمی تا ػٌَاى [2]1393خغیشیاى ٍ حیذسدؿتی دس ػال 

تدِ  AHP دسجادُ ّای اػتاى هاصًذساى تااػدتفادُ اصسٍؽ تلدوین گیدشی چٌدذهؼیاسُ     سٍػاصی ّای اًؼغاف پزیش

اًتخاب هٌاػة تشیي سٍؽ ًگْذاسی پیـگیشاًِ تشای سٍػاصی جادُ ّای اػتاى هاصًذساى پشداختِ اًذ. تشای اًجام 

ٌظَس اًتخاب هٌاػة تشیي ًَع ًگْذاسی پیـگیشاًِ هؼشفی هدی  ایي تحمیك اتتذا تایؼتی هؼیاسّای هَسد ًیاص تِ ه

ؿذ ٍ اًَاع سٍؽ ّای ًگْذاسی پیـگیشاًِ هـخق هی ؿذًذ وِ ایدي سٍؽ ّدا ؿداهل اًدذٍد آب تٌدذی تدذٍى       

ػٌگذاًِ، اًذٍد آب تٌذی ػٌگذاًِ ای، آػفالت ًاصن ػغحی ٍ دٍغاب آب تٌذی تَد. دس ایي تحمیك تدِ هٌظدَس   

هَسد تشسػی اص ًظشات هتخللیي هختلف اػتفادُ ؿذ ٍ دس ًْایت هؼیاسّایی ّوچَى هـخق وشدى هؼیاسّای 

هیضاى دٍام سٍؽ ّای تؼویش، ّضیٌِ سٍؽ تؼویش، هیضاى تحول تاسّای ٍاسدُ تؼدذ اص اًجدام سٍؽ تؼویدش، هیدضاى     
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ُ اػت ػاصگاسی سٍؽ تا ؿشایظ هحیغی ٍ ّوچٌیي هَجَد تَدى هلالح تؼویش دس هٌغمِ هَسد ًظش ؿٌاػایی ؿذ

وِ تِ ػٌَاى هتغیش ّای ایي تحمیك هی تاؿذ. ّذف اص اًجام ایي تحمیدك ایدي تدَد ودِ پدغ اص هـدخق ؿدذى        

ػاختاس ػلؼلِ هشاتة اص سٍؽ ّای تلوین گیشی چٌذ هؼیداسُ تدِ هٌظدَس اٍلَیدت تٌدذی هٌاػدة تدشیي سٍؽ        

 ِ تْتدشیي سٍؽ ًگْدذاسی    ًگْذاسی پیـگیشاًِ اػتفادُ هی گشدد وِ پغ اص اًجام ایي تحمیك هـخق گشدیذ ود

سٍؽ  AHP,تشای سٍػاصی ّای اًؼغاف پزیش دس اػتاى هاصًذساى تا تَجِ تِ تشسػی هؼیاسّدای هختلدف اص سٍؽ   

 .آػفالت ًاصن ػغحی هی تاؿذ

تشخالف آًچِ دس گزؿتِ تلَس هی ؿذ ًِ تٌْا ّضیٌِ ّای تؼویش ٍ ًگْذاسی یه سٍػاصی فمدظ تدِ ّضیٌدِ ّدای     

اجشایی ٍّضیٌِ تاهیي هلالح( هحذٍد ًوی ؿَد تلىِ تِ ؿدذت تحدت تداثیش ّضیٌدِ ّدای      التلادی )ّضیٌِ ّای 

هحیظ صیؼتی )آلَدگی ّا تخشیة هحیظ صیؼت ٍغیشُ( ٍ ّضیٌِ ّدای اجتوداػی )ّضیٌدِ صهداى ػدفش ٍ ّضیٌدِ       

ٍ تا اػتفادُ اص الگدَسیتن طًتیده   [3] 1393هخولثاف ٍ ّوىاساى دس ػال ٍغیشُ( لشاس هی گیشًذ. ػَخت هلشفی

وِ هی تَاى تا والیثشُ ًودَدى آى جدایگضیي هٌاػدثی     دادُ اًذًگاُ جاهغ تش تِ هذیشیت سٍػاصی الگَسیتوی اسائِ 

 .[3]تشای ًشم افضاس ّای هَجَد هذیشیت سٍػاصی فشاّن آٍسد

  AHPتِ همایؼِ سٍؽ ّای هذیشیت ٍ ًگْذاسی صهؼتاًی ساُ تا اػتفادُ اص تحلیل  [4]هللی ًظاد  1388دس ػال 

ًگْذاسی صهؼتاًی هجوَػِ ای اص ػولیات ساّذاسی اػت وِ دس عَل صهؼتاى تا تَجِ تِ ؿشایظ اللیوی پشداخت. 

ؿشٍع ٍ خاتوِ فلل ًگْذاسی صهؼدتاًی   ٍ آب ٍ َّایی ٍ تِ دلیل تشٍدت َّا تِ ٍظایف ساّذاسی اضافِ هی ؿَد.

غثاق ًذاسد.هتاػفاًِ دس حال حاضش سٍؽ ػٌتی هاِّ پایاًی ػال اً 3تا  "ٍ لضٍها هتٌاػة تا تمَین ّش اللین اػت

 یخ صدایی یؼٌی سیختي هخلَط ؿي ٍ ًوه جاهذ تش سٍی آػفالت تا اػتفادُ اص هاؿیي ٍ تیل تٌْا سٍؿی اػت وِ 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 پىجمیه کىفراوس ملی شهرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست

 

 

ی هدذیشیت  تٌدذ  تید اٍلَ ٌدذ یدس استثداط تدا فشآ   یٍ ػولد  ی، هـىالت ًظش [5]2616یَگؾ ٍ ّوىاسى دس ػال 

 یتٌدذ  تید اٍلَ یّدا  هید اص تىٌ كید دل یتشسػد  هیهغالؼِ گضاسؽ  يیا شدًذ.دسو یه یشسػًگْذاسی ساُ ّا سا ت

تدِ ػمیدذُ   . گشدیدذ سا اسائدِ   یدس ػدغح جْداً   شیاًؼغاف پدز  یسٍّا ادُیپ یتشا افتِیتَػؼِ  یهختلف ٍ هذل ّا

 یخداف ودِ داسا   ظیؿدشا  یهختلدف دس تشخد   یهذل ّا یػَدهٌذ یاتیهْن دس اسص يیاًَیؼٌذگاى ایي پظٍّؾ 

 ضید هختلف ً یهذل ّا یّا تیهـاتِ ّؼتٌذ، ووه خَاّذ وشد. تحث دس هَسد هحذٍد یتٌذ تیاٍلَ یپاساهتشّا

 .هغالؼِ اسائِ ؿذُ اػت يیدس ا

 یتا دادُ ّا (MODAT) چٌذ هٌظَسُ یشیگ نیاتضاس ووه تلو هی[6]  2612دس همالِ ػَصاًا ٍ فشیشا دس ػال 

ِ یسػاًذى ّضتِ حذالل  . اهشٍصُؿذًذ یتشسػ یسٍػاص تیشیهذ ؼتنیػ ٍ  یٍ تاصػداص  یٍ ًگْدذاس  شید تؼو یّدا  ٌد

 ییتؼضا تیسٍ اص اّو ادُیهاًذُ اص پ یواستش ٍ تِ حذاوثش سػاًذى اسصؽ تال یاّ ٌِیتِ حذالل سػاًذى ّض يیّوچ

تْشُ  یلغؼ یسٍ ادُیاص هذل ػولىشد پ يیهمالِ ّوچٌ يیتِ واس گشفتِ ؿذُ دس ا MODAT تشخَسداس اػت. سٍؽ

 يید دس ا MODAT گشدد. اػدتفادُ اص  یاػتفادُ ه AASHTO شیآػفالت اًؼغاف پز یؽ عشاحتشد وِ دس سٍ یه

لشاس گشفتِ  یهَسد تشسػ لیجادُ واػتلَ تشاًىَ دس وـَس پشتمال تِ تفض یؿاهل ؿثىِ اكل یهمالِ تا هغالؼِ هَسد

 .اػت

 فاسی  AHPبِ گام رٍش اجزای گام

 تاؿذ.اجشای هذل پیـٌْادی تشاػاع هشاحل صیش هی
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 : دسخت ػلؼلِ هشاتثی تلوین ایي پشٍطُ تِ تشتیة صیش هی تاؿذ:1هشحلِ 

 

 دسخت ػلؼلِ هشاتثی تلوین1ؿىل 
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 : تؼزیف ػبارات کالهی فاسی:2هزحلِ 

 تشای اًجام همایؼات صٍجی اص ػثاسات والهی صیش اػتفادُ ؿذ:

 

 عیف فاصی ٍ ػثاست والهی هتٌاظش 1جذٍل 

  وذ والهی ػثاسات فاسی ػذد

  1 تشاتش تشجیح (1,1,1)

  2 هتَػظ تا ون تشجیح (1,1.5,1.5)

  3 هتَػظ تشجیح (1,2,2)

  4 صیاد تا هتَػظ تشجیح (3,3.5,4)

  5 صیاد تشجیح (3,4,4.5)

  6 صیاد خیلی تا صیاد تشجیح (3,4.5,5)

  7 صیاد خیلی تشجیح (5,5.5,6)

  8 صیاد واهال تا صیاد خیلی تشجیح (5,6,7)
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  9 صیاد واهال تشجیح (5,7,9)

 

 فاسی AHPالف:تؼییي اٍلَیت بٌذی ٍ ٍسى ًسبی هؼیارّای تؼویز ٍ ًگْذاری راُ با استفادُ اس رٍش 

 : تشکیل هاتزیس فاسی ًظزات ٍ اخذ ًظزات خبزگاى3هزحلِ 

 

 

 تـىیل هاتشیغ فاصی ًظشات ٍ اخز ًظشات خثشگاى -2جذٍل 

تجویغ ًظشات 

 خثشگاى

 ًَع ساُ هیضاى خشاتی تشافیه ّضیٌِ هَلؼیت

L M U L M U L M U L M U L M U 

 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 1.0 1.0 1.0 هَلؼیت

 1.0 0.6 0.6 1.0 0.6 0.6 1.0 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 3.9 3.6 2.3 ّضیٌِ

 1.1 0.7 0.6 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.6 1.0 2.9 2.6 2.3 تشافیه

 1.0 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 1.6 1.6 1.0 2.2 2.1 1.3 هیضاى خشاتی

 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.6 1.4 0.9 1.6 1.6 1.0 3.1 2.8 2.3 ًَع ساُ

 

 : هیاًگیي ٌّذػی ّش هؼیاس4هشحلِ 

، جوغ هیاًگیي ّا ٍ هؼىَع جوغ هیاًگیي دس جذٍل صیش خالكِ  (L)پاییي( ٍ M(،ٍػظ )Uهیاًگیي ٌّذػی ّش هؼیاس تشای وشاى ّای تاال )

 ؿذُ اػت:
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 هیاًگیي ٌّذػی هؼیاسّا-3جذٍل 

هؼیارّای اٍلَیت بٌذی تؼویز ٍ  

 ًگْذاری راُ

 هیاًگیي ٌّذػی ّش هؼیاس

L M U 

 هَلؼیت
0.42 0.45 0.58 

 ّضیٌِ
0.89 0.97 1.31 

 تشافیه
1.08 1.34 1.49 

 هیضاى خشاتی
0.91 1.10 1.29 

 ًَع ساُ
1.16 1.57 1.63 

 جوغ هیاًگیي ّا
4.45 5.42 6.30 

 هؼىَع هجوَع
0.16 0.18 0.22 

 

 ٍصى ًشهاالیضد ؿذُ هؼیاسّا اص تمؼین ٍصى لغؼی ّش هؼیاس تش هجوَع ٍصى هؼیاسّا تِ دػت هی آیذ:

 ٍصى ًشهاالیضد ؿذُ هؼیاسّا  4جذٍل 

 

 ٍسى ًزهال هؼیارّا

 0.087 هَقؼیت

 0.193 ّشیٌِ
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 0.242 تزافیک

 0.204 هیشاى خزابی

 0.273 ًَع راُ

 

 : اٍلَیت تٌذی هؼیاسّای تؼویش ٍ ًگْذاسی سا5ُهشحلِ 

 اكلی تؼویش ٍ ًگْذاسی ساُ ّا تِ ؿشح صیش اػت: تشاػاع ًتای   جذٍل فَق,اٍلَیت تٌذی هؼیاسّای

 اٍلَیت تٌذی هؼیاسّای اكلی تؼویش ٍ ًگْذاسی ساُ 5جذٍل 

 ستثِ ٍصى ًشهال هؼیاسّا

 1 0.27 ًَع ساُ

 2 0.24 تشافیه

 3 0.20 هیضاى خشاتی

 4 0.19 ّضیٌِ

 5 0.09 هَلؼیت

 

 فاسی AHPب:تؼییي اٍلَیت بٌذی ٍ ٍسى ًسبی سیز هؼیارّای هَقؼیت هحلی با استفادُ اس رٍش 

سا تشای صیشهؼیاسّای هَلؼیت هحلی ًیض دًثال وٌین دس ًْایت ٍصى ًؼثی ًشهال ایي صیشهؼیاسّا تِ كَست جذٍل صیش خَاّذ  5تا  3اگش هشاحل 

 تَد:

 ٍصى ًؼثی صیش هؼیاسّای هَلؼیت هحلی6-جذٍل 
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 اٍلَیت  ٍسى ًزهال هَقؼیت هحلیسیزهؼیارّای 

 1 0.68 اّویت ػیاػی ٍ اػتشاتظیه

 2 0.20 تَپَگشافی هحل

 3 0.12 ؿشایظ آب ٍ َّایی

 

 ػثاست اػت اص : صیشهؼیاسّای هَلؼیت هحلی ساُ ّاتشاػاع ًتای   جذٍل فَق,اٍلَیت تٌذی 

 اّویت ػیاػی ٍ اػتشاتظیه-1

 تَپَگشافی هحل-2

 ؿشایظ آب ٍ َّایی-3

 

 

                                                                                                                     

            

 جوغ تٌذی

 ًوَد: خالكِ صیش هَسد چٌذ دس سا تحمیك ایي ًتای  تَاىهی ولی تِ عَس

پایاى ًاهِ ػثاست تَدًذ اص ًَع ساُ، هیضاى خشاتی، تشافیه هؼیاسّای تؼویش ٍ ًگْذاسی ساُ هَسد اػتفادُ دس ایي  -1

 ػثَسی، ّضیٌِ ٍ هَلؼیت.
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تش اػاع گضاسؽ هؼاًٍت ساّذاسی ٍ ّواٌّگی اهَس اػتاى ّا آصادساُ، تضسگشاُ، اكلی ػشیض، اكلی هؼوَلی، فشػی  -2

 هی گشدد. ػشیض ٍ فشػی هؼوَلی تِ تشتیة حائض اّویت ّؼتٌذ. ًَع ساُ یه هؼیاس ووی ٍ هثثت تلمی

 هی تىاس خشاتی تیاى تشای وِ ؿاخلی. اػت ّاپشٍطُ اٍلَیت هیضاى دس گزاس تأثیش ػَاهل جولِ اص ًیض خشاتی هیضاى -3

 PCI ػذد لذس چِ ّش ٍ تاؿذهی 166 تا 6 تیي ؿاخق ایي همذاس. اػت( سٍػاصی ٍضؼیت ؿاخق) PCI سٍد،

 اٍلَیت اص تیـتش خشاتی تا ّایجادُ ایٌىِ تِ تَجِ تا تٌاتشایي. تاؿذهی جادُ تیـتش خشاتی دٌّذُ ًـاى تاؿذ ووتش

 .آیذهی حؼاب تِ هٌفی هؼیاس یه هؼیاس ایي لزا ّؼتٌذ تشخَسداس تؼویش تشای تاالتشی

اػت:تَپَگشافی هحل، ؿشایظ آب ٍ َّایی ٍ اّویت ػیاػی ٍ  هؼیاس صیش 3 داسای هحلی هَلؼیت هؼیاس -4

 .ؿَدهی تشخَسد هثثت ٍ ووی هؼیاس صیش یه ػٌَاى تِ هؼیاس صیش ایي اػتشاتظیىی. تا

ّوچٌیي اص ًظش تَپَگشافی ٍ ًَع جادُ، جادُ ّای وَّؼتاًی تیـتشیي اّویت سا تشای تؼویش ٍ ًگْذاسی داسا هی  -5

 تاؿٌذ ٍ پغ اص آى تپِ هاَّس ٍ دؿت اٍلَیت ّای تؼذی سا داسًذ.

اص حیث ؿشایظ آب ٍ َّایی، هٌاعك ػشدػیشی تیـتشیي اّویت ٍ هٌاعك هؼتذل ووتشیي اّویت ٍ فَسیت سا  -6

 تاؿذهی هثثت ٍ ووی هؼیاس یه ًیض هؼیاس ایيتشای تؼویش ٍ ًگْذاسی داسا هی تاؿٌذ. 

 اػتشاتظیىی ٍ ػیاػی اّویت هیضاى ًظش اص سا ّااّویت ػیاػی ٍ اػتشاتظیىی پشٍطُ هؼیاس صیش اص اػتفادُتا  -7

ساُ ّای تشاًضیتی ٍ اكلی ٍ هشصی تِ تشتیة تیـتشیي اّویت سا اص حیث تؼویش ٍ ًگْذاسی  . وٌینهی تٌذیاٍلَیت

 داسا هی تاؿٌذ ٍ ساُ ّای فشػی اص ووتشیي اّویت تشخَسداس اػت.

ٍ ًگْذاسی ساُ  اكلی تؼویش اٍلَیت تٌذی هؼیاسّایفاصی،   AHPپغ اص ًظشػٌجی اص خثشگاى ٍ اػتفادُ اص سٍؽ  -8

 :ّا تِ ؿشح صیش اػت

 هَلؼیت هحلی -5ّضیٌِ -4هیضاى خشاتی -3تشافیه -2ًَع ساُ -1
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ّوچٌیي دس صیش گشٍُ هؼیاسّای هَلؼیت هحلی تیـتشیي اّویت سا ؿشایظ اػتشاتظیىی ٍ ػیاػی هٌغمِ داسا هی  -9

 سًذ. تاؿذ ٍ پغ اص آى تَپَگشافی هحل ٍ ؿشایظ آب ٍ َّایی دس هشاتة تؼذی لشاس دا

 هٌابغ

 : Real Cost ، هذیشیت التلادی ًگْذاسی ساُ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس1394اهاًی, ًیوا ٍ حؼیي تْشام پَس،  [1]

 هغالؼِ هَسدی، وٌفشاًغ تیي الوللی پظٍّؾ دس ػلَم ٍ تىٌَلَطی، تْشاى، هَػؼِ ػشآهذّوایؾ واسیي

تشسػی اًَاع سٍؿْای ًگْذاسی پیـگیشاًِ تشای سٍػاصی ، 1393خغیشیاى, پیام ٍ حیذس دؿتی ًاكشآتادی،  [2] 

، ّوایؾ هلی AHP دسجادُ ّای اػتاى هاصًذساى تااػتفادُ اصسٍؽ تلوین گیشی چٌذهؼیاسُ ّای اًؼغاف پزیش

هٌْذػی ػوشاى ٍ تَػؼِ پایذاس تا هحَسیت اػتفادُ اص سٍؿْای ًَیي دس هٌْذػی ػوشاى، هـْذ، هَػؼِ آهَصؽ 

 ػالی خاٍساى

، تِ واسگیشی سٍؽ الگَسیتن 1393ولثاف, هحوذهْذی؛ یاؿاس تْـتی ؿیشاصی؛ اهیش گلشٍ ٍ ػؼیذ عَالتی، هخ[3]

طًتیه دس هذیشیت تؼویش ٍ ًگْذاسی سٍػاصی ساُ ّا تش پایِ هفاّین تَػؼِ پایذاس، چْاسهیي وٌفشاًغ تیي الوللی 

 پظٍّاى داًؾ ػالی آهَصؽ هَػؼِ تَػؼِ پایذاس ٍ ػوشاى ؿْشی، اكفْاى، 

، همایؼِ سٍؿْای هذیشیت ًگْذاسی صهؼتاًی ساُ تا اػتفادُ اص سٍؽ تحلیل ػلؼلِ 1388هللی ًظاد, هًَا، [4]

، ًْویي وٌفشاًغ هٌْذػی حول ٍ ًمل ٍ تشافیه ایشاى، تْشاى، ػاصهاى حول ٍ ًمل ٍ تشافیه AHP هشاتثی

 ىتْشاى، هؼاًٍت حول ٍ ًمل ٍ تشافیه ؿْشداسی تْشا
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