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وبسثشد سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی دس طشاحی ؿجىِ لطبسؿْشی 

ُ ثشداسی : ًبم هحَس همبلِ ثْش

 1هحوَد كفبسصادُ

 2هْذی حبج ػلی

چىیذُ 

دس دًیبی وًٌَی كٌؼت حول ٍ ًمل، یىی اص هؼبئلی وِ ّوَاسُ رّي كبحجبى كٌبیغ ٍ ّوچٌیي هذیشیت ػبلی 

ػبصهبى ّب سا ثِ خَد هـغَل هی ًوبیذ اػتفبدُ كحیح ٍ ثْیٌِ اص هٌبثغ دس دػتشع خَد اص جولِ هٌبثغ هبلی، 

ِ ّبی ووتشی سا دس  ًیشٍی اًؼبًی ٍ هبؿیي آالت ثَدُ وِ دس ًتیجِ ػجت افضایؾ ساًذهبى ولی ؿجىِ ؿذُ ٍ ّضیٌ

 .ثشخَاّذ داؿت

3)دس ایي همبلِ للذ ثش آى اػت تب ثب ثىبس گشفتي یىی اص هذل ّبی تلوین گیشی چٌذ هؼیبسُ 
MCDM)  ِوِ ث

4آى تحلیل ػلؼلِ هشاتجی یب تىٌیه 
AHP ّبی پیـٌْبدی ثشای ِ ِ تشیي گضیٌِ اص هیبى گضیٌ  گفتِ هی ؿَد، ثْیٌ

. ؿْش تْشاى هـخق گشدد (هتشٍ)ؿجىِ لطبس ؿْشی 

ِ سیضی حول ٍ ًمل وِ هَضَع  دس ٍالغ دس ایي همبلِ ػؼی هی ؿَد دس هَسد آخشیي هشحلِ اص هشاحل اكلی ثشًبه

هْن اًتخبة هؼیش هی ثبؿذ تلوین گیشی ؿَد ٍ ثِ ووه سٍؽ ّبیی وِ دس آى ّب توبهی ػَاهل ٍ هؼیبسّبی 

ِ تشیي هؼیش سیلی  وِ چٌذیي ؿشط هختلف اص جولِ  (هتشٍ)هؤثش دس ایي هَضَع هذًظش لشاس هی گیشد ثِ اًتخبة ثْیٌ

ُ تشیي هشاحل ٍ سًٍذ اجشائی ٍ  ِ ّبی هبلی، حذاوثش ػطح پَؿؾ ؿْشی، ثیـتشیي جزة ػفش، ػبد سا ... حذالل ّضیٌ

. اسضبء ًوبیذ، سػیذ

ولوبت ولیذی  

، هؼیبس اٍلَیت ثٌذیؿجىِ لطبس ؿْشی،  ،تحلیل ػلؼلِ هشاتجی
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 همذهِ- 1

ؿْش تْشاى جوؼیتی  والى. ؿْش تْشاى دس حبل حبضش یىی اص پشجوؼیت تشیي ؿْشّبی جْبى ثِ ؿوبس هی آیذ

 هیلیَى ًفش سا دس هحذٍدُ هٌبطك خَد جبی دادُ ٍ تشاون ثیؾ اص حذ ٍ حجن فضآیٌذُ تشافیه، ٍضؼیت 8ًضدیه ثِ 

ُ ٍسی التلبدی ٍ ویفیت َّای ؿْش تْشاى سا ثِ هخبطشُ اًذاختِ اػت دس ایي ؿشایط هی تَاى گفت وِ ثْجَد . ثْش

ُ ای ثشخَسداس اػت . ػیؼتن حول ٍ ًمل ػوَهی ثِ ػٌَاى یىی اص ساّىبسّبی ثْجَد ایي ٍضؼیت اص اّویت ٍیظ

 اػتفبدُ اص ػیؼتن ّبی حول ]2[ هیلیَى ػفش دس سٍص15دس والى ؿْشی هبًٌذ تْشاى ثب حجن ػفش سٍصاًِ ثبلغ ثش 

ُ ثش اجتٌبة ًبپزیش ثَدُ ٍ دس ایي هیبى ثب تَجِ ثِ هضایبی ػیؼتن  لطبس ؿْشی، ایي ػیؼتن ثِ ػٌَاى  ٍ ًمل اًجَ

 .یىی اص ساّىبسّبی هوىي ثشای وبّؾ هـىالت ػذیذُ ؿْش تْشاى اسائِ ؿذُ اػت

كَست  (هتشٍ) دسكذ اص ػفشّبی سٍصاًِ ؿْش تْشاى تَػط ؿجىِ فؼلی لطبس ؿْشی 7دس حبل حبضش ثیؾ اص 

ثب دس . ]3[ دسكذ ثشػذ30 ثِ 1404پزیشد ٍ دس طشح جبهغ حول ٍ ًمل ٍ تشافیه تْشاى ایي ػْن ثبیذ دس ػبل  هی

 هیلیَى ػفش دس سٍص 4/5 هیلیَى ػفش سٍصاًِ دس ػبل افك، ػْن ؿجىِ لطبس ؿْشی حذٍد 18ًظش گشفتي حذٍد 

سػیذى ثِ ایي ػْن، طشاحی ٍ اًتخبة یه ؿجىِ لطبس ؿْشی وبسا سا وِ ثلَست هٌبػت دس ػطح ؿْش . خَاّذ ثَد

تْشاى تَصیغ ؿذُ ٍ ثب ػبیش ٍػبیل حول ٍ ًمل ػوَهی هثل اتَثَع استجبط هٌبػجی داؿتِ ثبؿذ، ایجبة 

. هی ًوبیذ

دس ایي هیبى یىی اص هْوتشیي هَضَػبت دس ّش ؿجىِ حول ٍ ًمل سیلی دسٍى ؿْشی ػبختبس هؼیشّبی ایي 

ِ ای سا داسا ثبؿذ، اص ثبس تشافیه ؿجىِ هؼبثش ثىبّذ، داسای ووتشیي  ِ ای وِ ثیـتشیي پَؿؾ هٌطم ؿجىِ اػت ثگًَ

وِ ّشوذام اص ایي هَضَػبت ثِ تٌْبیی ثؼیبس هْن ٍ ... ّضیٌِ ػبخت ثبؿذ، هؼبئل اجتوبػی سا اسضب ًوبیذ ٍ 

لزا ثِ ووه هَضَع هطشح ؿذُ دس ایي همبلِ ػؼی ؿذُ اػت تب ثِ ووه یىی اص ثْتشیي ٍ . حؼبع هی ثبؿٌذ

ِ تشیي هؼیش سیلی دسٍى ؿْشی ثب ًظش ثِ ّوِ هَضَػبت ػشهبیِ گزاسی،  جذیذتشیي سٍؽ ّب ثِ هٌظَس یبفتي ثْیٌ

ػبخت ٍ ساُ اًذاصی ٍ هؼیبسّبی هشتجط دس ساػتبی كشفِ جَیی دس ّضیٌِ، ًیشٍی اًؼبًی، افضایؾ جزة ػفش تَػط 

.  الذام گشدد.... هتشٍ، وبّؾ ثبس تشافیىی ؿجىِ هؼبثش ٍ 

 سٍؽ تحمیك- 2

5)فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی یىی اص هؼشٍف تشیي فٌَى تلوین گیشی چٌذ هٌظَسُ 
MADM)  ِاػت، و

ایي سٍؽ ٌّگبهی وِ ػول . ]5[ اثذاع گشدیذ1970 ػشالی االكل دس دِّ 6ػبػتی. ال. اٍلیي ثبس تَػط تَهبع

. تلوین گیشی ثب چٌذ گضیٌِ سلیت ٍ هؼیبسّبی تلوین گیشی سٍثشٍػت، هی تَاًذ هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد

                                                 
5
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. هؼیبسّبی طشح ؿذُ هی تَاًٌذ ووّی یب ویفی ثبؿٌذ، اػبع ایي تلوین گیشی ثش همبیؼبت صٍجی ًْفتِ اػت

ػبخت ػلؼلِ هشاتت تلوین . تلوین گیشًذُ ثب فشاّن آٍسدى دسخت ػؼلِ هشاتت تلوین آغبص هی وٌذ

ِ ّبی سلیت هَسد اسصیبثی دس تلوین سا ًـبى هی دّذ ػپغ یه ػشی همبیؼبت صٍجی  ػَاهل هَسد همبیؼِ ٍ گضیٌ

ِ ّبی سلیت هـخق هی وٌذ دس ًْبیت . اًجبم هی گیشد، ایي همبیؼبت، ٍصى ّش یه اص فبوتَسّب سا دس ساػتبی گضیٌ

ِ ای هبتشیغ ّبی حبكل اص همبیؼبت صٍجی سا ثب ّوذیگش تلفیك هی وٌذ تب  هٌطك تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ثگًَ

 .]5[تلوین ثْیٌِ حبكل آیذ

، ثبیؼتی اثتذا ؿبخق تلوین گیشی یب تحلیل ػلؼلِ هشاتجیثشای طشح هذل پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص تىٌیه 

ُ اًذ وِ سهؼیبسّب ٍ ّذف اكلی  ا یبفت ٍ ّش هؼیبس سا ثخَثی ؿشح داد ٍ هطوئي ؿذ هؼیبسّبیی اًتخبة ؿذ

دس . فشاگیشتشیي حبلت سا داسا ّؼتٌذ ٍ توبهی هؼبئل ٍ هَضَػبت پیشاهَى ّذف هَسد ًظش سا پَؿؾ هی دٌّذ

ِ تشیي ؿجىة سیلی دسٍى ؿْشی ثش آى اػت وِ  وِ ایي پظٍّؾ دس ساػتبی آى اًجبم هی ؿَد، ػؼی فشآیٌذی ثْیٌ

 ءّوة هؼیبسّب ٍ هحذٍدیت ّب سا اسضب ) دس ٍضؼیت هٌبػجی لشاس داؿتِ ثبؿذالحبظ توبم هؼیبسُ  وِ اص(هتشٍ)

 .اًتخبة گشددثشای ؿْش تْشاى  (ًوبیذ

ثشای اًتخبة هٌبػت تشیي گضیٌة ؿجىِ لطبس ؿْشی  سًٍذ تلوین گیشی ثِ ووه سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی

  .ًـبى دادُ ؿذُ اػت( 1) ؿْش تْشاى ثِ كَست یه الگَسیتن دس ؿىل (هتشٍ)

. ]1[ؿجىِ سیلی دسٍى ؿْشی تشیي گضیٌِ  تؼییي هٌبػتفشآیٌذ : (1)ؿىل
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ِ ّبی پیـٌْبدی -3 گضیٌ

جْت اًتخبة ؿجىِ لطبس ؿْشی دس ؿْش تْشاى اص هطبلؼبت پیـیي وِ هْن تشیي ٍ جذیذتشیي آى ّب، 

ثبؿذ،  هطبلؼبت ؿشوت فشاًؼَی ػیؼتشا ثب ّوىبسی ؿشوت هطبلؼبت جبهغ حول ٍ ًمل ٍ تشافیه تْشاى هی

ِ ّبی هختلفی هَسد ثشسػی 1409دس ایي هطبلؼِ وِ ثب افك صهبًی ػبل . اػتفبدُ ؿذُ اػت  كَست پزیشفتِ، گضیٌ

لشاس گشفتٌذ وِ دس ًْبیت پغ اص ثشسػی ّبی وبسؿٌبػی ٍ ثبصدیذّبی هحلی ٍ ثب تَجِ ثِ اطالػبت جوغ آٍسی ؿذُ، 

ِ ّب ثشای اًتخبة چٌذ گضیٌِ ثشتش هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ سًٍذ پیـٌْبد . چْبس گضیٌِ پیـٌْبد ؿذ ٍ ػپغ ایي گضیٌ

ِ ّب دس ؿىل  . ًـبى دادُ ؿذُ اػت (2)گضیٌ

ِ ّبی پیـٌْبدی جْت اًتخبة گضیٌِ ثشتش ّوبًطَس وِ دس ؿىل  ُ اًذ، ػجبستٌذ اص  (3)گضیٌ : ]4[ًـبى دادُ ؿذ

. ایي گضیٌِ هتـىل اص دُ خط  ؿْشی ٍ دٍ خط ػشیغ الؼیش هی ثبؿذ: 1 گضیٌِ 

. ایي گضیٌِ هتـىل اص ًِ خط ؿْشی ٍ ػِ خط ػشیغ الؼیش هی ثبؿذ: 2گضیٌِ 

  ِ . ایي گضیٌِ هتـىل اص ًِ خط ؿْشی ٍ ػِ خط ػشیغ الؼیش هی ثبؿذ: 3گضیٌ

 .ایي گضیٌِ هتـىل اص ّـت خط ؿْشی ٍ چْبس خط ػشیغ الؼیش هی ثبؿذ: 4گضیٌِ 

 

 
ِ ّبی لطبس ؿْشی تْشاى  : (2)ؿىل   .]4[هتذٍلَطی پیـٌْبد گضیٌ
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ِ  اًتخبثی ؿجىِ لطبس ؿْشی تْشاى : (3)ؿىل   .]4[چْبس گضیٌ

 

ِ ّبی چْبسگبًِ پیـٌْبدی دس لبلت جذٍل  . اسائِ ؿذُ اػت (1)خلَكیبت ٍ هـخلبت ووّی ّش یه اص گضیٌ

 

 

 

ِ ّبی پیـٌْبدی : (1)جذٍل   .]4[خلَكیبت ٍ هـخلبت ووّی ّش یه اص گضیٌ

 هَضَع 1گضیٌِ  2گضیٌِ  3گضیٌِ  4گضیٌِ 

 هتشی ؿجىِ لطبس ؿْشی 600جوؼیت ٍ تؼذاد ؿبغل دس  7074438 7274438 7148882 7085988

  هتشی ؿجىِ لطبس ؿْشی600تؼْیالت ػوذُ دس  3539 3506 3461 3528

ِ ای وِ تَػط ؿجىِ پَؿؾ دادُ ؿذُ اػت 4 5 5 6  وشیذٍسّبی هْن حَه

ُ ّبی اًتمبلی اكلی 9 14 12 10  تؼذاد ایؼتگب

 (دلیمِ)هیبًگیي صهبى ػفش 14 13 13 13

 (تؼذاد هؼبفشیي ثِ تؼذاد جبثجبیی ّب)ًشخ تغییش ٍػیلِ 23/1 2/1 24/1 25/1

 تؼذاد هؼبفشیي سٍصاًِ 66/9 2/9 54/9 77/9
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 (ویلَهتش)تؼذاد هؼبفشیي دس ٍاحذ طَل ؿجىِ 17888 18868 18684 18928

 (دسكذ)ػْن حول ٍ ًمل ػوَهی اص ول ػفشّب 5/44 6/43 3/44 2/44

 تؼذاد هشاوض ؿْشی وِ تَػط ؿجىِ ػشٍیغ دّی هی ؿًَذ 94 82 95 93

 (ویلَهتش)طَل همبطغ سٍی صهیٌی ٍ َّایی 102 95 84 107

101 110 106 100 
تؼذاد هشاوض ػوذُ وِ ػبخت خطَط لطبسؿْشی هَجت تخشیت 

آى ّب هی ؿَد 

 (ویلَهتش)فبكلِ هیبًگیي تب ًضدیىتشیي ایؼتگبُ اًتمبلی 10/7 6/11 7/14 9/11

18 15 15 14 
ُ ّبی اًتمبلی اكلی  تؼذاد استجبطبت هؼتمین ػیؼتن ثب ایؼتگب

 (...فشٍدگبُ، تشهیٌبل ٍ )

 (ویلَهتشهشثغ)هجوَع هؼبحت هَسدًیبص ثشای تؼْیالت ًگْذاسی 160 145 147 133

 هـىالت ٍ هحذٍدیت ّبی ػولىشدی اكلی هَجَد 11 14 12 9

 (ویلَهتش)طَل هؼیش داسای هـىالت ػبخت 86 85 72 57

 (ویلَهتش)طَل هؼیشّبی داسای هحذٍدیت صهیي ؿٌبػی 648 627 645 653

ُ ای ثبال 103 115 100 96  (ویلَهتش)طَل ؿجىِ دس هٌبطك ثب سیؼه لشص

 (ویلَهتش)طَل ؿجىِ دس هٌبطك پشؿیت 24 20 22 21

 (ویلَهتش)طَل همبطغ صیشصهیٌی 193 190 203 181

ِ ّبی ػولىشدی دس سٍص 1/4 3/4 2/4 4/4  ّضیٌ

 (هیلیبسد دالس اهشیىب)تجْیضات ثبثت+ ّضیٌِ ػبخت  4/15 6/15 16 7/15

 (هیلیبسد دالس اهشیىب)ّضیٌِ ًبٍگبى 9/2 6/2 7/2 4/2

 

ػییي ؿبخق ّبی تلوین گیشی  ت- 4

ثبیؼت لذم اٍل وِ هی  اثتذا ،AHP تىٌیه ثبپظٍّؾ ایي ّوبًطَس وِ لجالً روش ؿذ، جْت طشاحی هذل 

 اػت وِ دس هؼألِ یه ًوبیؾ گشافیىی اص ، دسخت ػلؼلِ هشاتجی.[5]ػبختي ػلؼلِ هشاتجی اػت ثشداؿتِ ؿَد

ِ ّب)آلتشًبتیَّب  ٍ (ؿبخق ّب)هؼیبسّب  آى ّذف ثِ ووه هٌبثغ دس ایي همبلِ . ًـبى دادُ هی ؿَد (گضیٌ

ِ ای ٍ اػتفبدُ اص همبالت هـبثِ اًجبم گشفتِ دس صهیٌة تلوین گیشی چٌذهؼیبسُ   هَضَػبت ولی هْن دس،وتبثخبً

ًـبى  (2)ایي هَضَػبت ّوبًطَس وِ دس جذٍل . گشدیذ ػجَس هؼیش ػیؼتن سیلی دسٍى ؿْشی هـخق خلَف

 صیشهؼیبس هشثَط ثِ ػطح دٍم 25 صیشهؼیبس هشثَط ثِ ػطح اٍل ٍ 20 ، هؼیبس اكلی6دس لبلت دادُ ؿذُ اػت 
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ُ اًذ ِ ّبی تىویل ؿجىِ سا هی تَاى دس ؿؾ دػتة هؼیبسّبی . اسائِ گشدیذ هؼیبسّبی اكلی جْت همبیؼة گضیٌ

ِ ّبی  ِ ای تْشاى، جَاًت ػولىشدی، هؼبئل هشثَط ثِ ػبخت ٍ ّضیٌ جزاثیت ؿجىِ، اثشات ؿْشی، ًمؾ ًبحی

 .ثشآٍسدی دػتِ ثٌذی ًوَد

 

ِ ّبی ؿجىِ - 5 اسصیبثی چٌذهؼیبسی گضیٌ

ًظش دس اهش  ًبهِ ٍ اًجبم ًظشخَاّی اص وبسؿٌبػبى دخیل ٍ كبحت  ثِ ووه طشح پشػؾ هی ثبیؼتدس اثتذا

ِ سیضی ؿْشی  آًبى، هجٌبی ًمطِ ًظشات  گیشی پشداختِ ٍ ثش ّبی تلوین ّبی هبتشیغ ثِ هـخق ًوَدى دسایِثشًبه

ِ ّب ّب  دادُػپغ همبدیش . هـخق ؿَدًؼجت ثِ یىذیگش هؼیبسّب اسجحیت  ٍاسد ًشم افضاس ثشای هؼیبسّب ٍ گضیٌ

الصم ثِ روش اػت جْت اًجبم همبیؼبت صٍجی ٍ هحبػجِ ٍصى هؼیبسّب ٍ صیش . گشدیذُ ٍ ٍصى آى ّب هحبػجِ هی گشدد

 .اػتفبدُ ؿذُ اػت Expert Choiceهؼیبسّب اص ًشم افضاس 

 

ِ ّب هحبػجة - 5-1 ٍصى هؼیبسّب ٍ گضیٌ

 ػطح ًؼجت ثِ ػٌلش هشثَط ثِ خَد دس ػطح ثبالتش ثلَست دٍ ثِ دٍ همبیؼِ ؿذُ ٍ ، ػٌبكش ّشAHP دس تىٌیه

ػپغ ٍصى آى ّب هحبػجِ هی ؿَد، دس اداهِ، ثب تلفیك وشدى ٍصى ّبی ًؼجی، ٍصى ًْبئی ّش گضیٌِ هـخق خَاّذ 

ِ ّب دس ایي تىٌیه ثلَست دٍ ثِ دٍ ثَدُ ٍ ایي وبس همبیؼِ صٍجی  ؿذ وِ آى سا ٍصى هطلك هی ًبهٌذ، ولیِ همبیؼ

ِ ای . همبیؼِ صٍجی دس حمیمت ثِ دلیل یىؼبى ًجَدى اّویت هؼیبسّب اًجبم هی گیشد. ًبم داسد جذاٍل همبیؼ

ِ ّبی سلیت دس ػطح ػَم . ثشاػبع دسخت ػلؼلِ هشاتت اص پبئیي ثِ ثبال تٌظین هی گشدًذ ثِ ػجبستی، ػبیش گضیٌ

 .ثبیذ ثب تَجِ ثِ ّش وذام اص ػَاهل دس ػطح دٍم ثِ ؿىل صٍجی هَسد همبیؼِ لشاس گیشًذ

 

 ًؼجی هحبػجِ ٍصى ّبی- 5-1-1

ِ ّبی  ی اكلی، صیشهؼیبسّبی ػطح اٍل ٍ صیشهؼیبسّبی ػطح دٍم ًؼجی ثشای هؼیبسّبٍصى ّبی  ٍ ّوچٌیي گضیٌ

. اسائِ ؿذُ اػت( 2 ) جذٍلدس  Expert Choice تحلیل تَػط ًشم افضاسٍ   همبیؼبت صٍجیپغ اص اًجبمپیـٌْبدی 

.   ًیض تلَیش خشٍجی ًشم افضاس ثشای هؼیبس جزاثیت ؿجىِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت (4)دس ؿىل 
 

 

 

ِ ّبی پیـٌْبدیػیبسّبم ٍصى ًؼجی  :(2)جذٍل  . ]1[ی اكلی، صیشهؼیبسّبی ػطح اٍل، صیش هؼیبسّبی ػطح دٍم ٍ گضیٌ
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 ٍصى 1گضیٌِ  2گضیٌِ  3گضیٌِ  4گضیٌِ 
  صیش هؼیبس

 ػطح دٍم
 ٍصى

  صیش هؼیبس

 ػطح اٍل
 ٍصى

  هؼیبس

 اكلی

248/0 250/0 254/0 247/0 028/0 

جوؼیت ٍ تؼذاد 

 600ؿبغل دس 

 هتشی ؿجىِ

 لطبس ؿْشی
056/0 

/ دػتشػی

 پَؿؾ ؿْشی

261/0 
جزاثیت 

 ؿجىِ

251/0 247/0 250/0 252/0 028/0 

تؼْیالت ػوذُ 

 هتشی 600دس 

ؿجىِ لطبس 

 ؿْشی

300/0 250/0 250/0 200/0 035/0 

وشیذٍسّبی هْن 

ِ ای وِ  حَه

تَػط ؿجىِ 

پَؿؾ دادُ 

 ؿذُ اػت

035/0 
پَؿؾ حَهِ 

 ؿْشی

222/0 267/0 311/0 200/0 033/0 

تؼذاد 

ُ ّبی  ایؼتگب

 اًتمبلی اكلی

033/0 
ػلؼلِ هشاتت 

 ؿجىِ

255/0 255/0 255/0 236/0 045/0 
هیبًگیي صهبى 

 ساحتی ػفش 065/0 ػفش

 ًشخ تغییش ٍػیلِ 020/0 250/0 256/0 248/0 246/0

256/0 250/0 241/0 253/0 030/0 
تؼذاد هؼبفشیي 

 سٍصاًِ

 وبسآیی ؿجىِ 073/0
255/0 251/0 254/0 241/0 022/0 

تؼذاد هؼبفشیي 

دس ٍاحذ طَل 

 ؿجىِ

250/0 251/0 247/0 252/0 020/0 

ػْن حول ٍ 

ًمل ػوَهی اص 

 ول ػفشّب



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (ػْبهی خبف) گؼتشؽ خذهبت هیثبق كجب ؿشوت حبهی اًجوي هٌْذػی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :طشاحی ٍ تَلیذ         www.gmsco.ir  

           تخللی تشیي تَلیذ وٌٌذُ ًشم افضاسّبی كٌؼت حول ٍ ًمل
 

 

 9 | ؿوبسُ كفحِ

255/0 261/0 225/0 258/0 039/0 

تؼذاد هشاوض 

ؿْشی وِ تَػط 

ؿجىِ 

ػشٍیغ دّی 

 هی ؿًَذ

039/0 
پـتیجبًی اص 

 ػبختبس ؿْشی

144/0 
اثشات 

 ؿْشی
225/0 286/0 253/0 236/0 030/0 

تؼذاد همبطغ 

ّوؼطح ٍ یب 

 غیشّوؼطح

 یىپبسچگی ؿْش 030/0

258/0 237/0 246/0 260/0 075/0 
تؼذاد هشاوض 

 تحت تبثیش ؿجىِ
075/0 

 حفبظت اص

 ى تفشیحی ناهب

 هزّجی ٍ

222/0 179/0 227/0 327/0 062/0 

فبكلِ تب 

ًضدیىتشیي 

 ایؼتگبُ اًتمبلی

062/0 
استجبط ؿْشّبی 

 الوبسی

224/0 

ًمؾ 

ِ ای  ًبحی

 تْشاى
290/0 242/0 242/0 226/0 162/0 

تؼذاد استجبطبت 

ػیؼتن ثب 

ُ ّبی  ایؼتگب

 اًتمبلی

162/0 

استجبط ثب 

لطت ّبی 

اكلی حول ٍ 

 ًمل

274/0 248/0 251/0 228/0 020/0 

هجوَع هؼبحت 

تؼْیالت 

 ًگْذاسی

020/0 
تؼْیالت 

 ػولىشدی

069/0 
جَاًت 

 ػولىشدی
385/0 308/0 231/0 077/0 013/0 

لبثلیت تَػؼِ 

آیٌذُ ػیؼتن 

 (ؿبخق ویفی)

 اًؼطبف پزیشی 013/0

311/0 234/0 200/0 255/0 036/0 

هـىالت 

ػولىشدی اكلی 

 هَجَد

036/0 
هـىالت 

 ػولىشدی

320/0 253/0 215/0 212/0 036/0 
طَل هؼیش داسای 

 هـىالت ػبخت
036/0 

هحذٍدیت ّبی 

 هؼیش
143/0 

هؼبئل 

هشثَط 
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246/0 249/0 256/0 248/0 021/0 

طَل ؿجىِ وِ دس 

هٌبطك 

صهیي ؿٌبػی 

هختلف لشاس 

گشفتِ 

ثبتَجِ ثِ )

 (ٍصى هشثَطِ

021/0 
هحذٍدیت ّبی 

 صهیي ؿٌبختی

 ثِ ػبخت

268/0 258/0 224/0 250/0 045/0 

دسكذی اص طَل 

ؿجىِ دس هٌبطك 

ُ ای  ثب سیؼه لشص

 ثبال

045/0 
هحذٍدیت ّبی 

ُ ای  لشص

258/0 246/0 271/0 226/0 018/0 

دسكذی اص طَل 

ؿجىِ دس هٌبطك 

 پشؿیت

018/0 
هحذٍدیت ّبی 

 تَپَگشافی

264/0 236/0 252/0 248/0 024/0 
طَل همبطغ 

 صیشصهیٌی
024/0 

هذت صهبى 

 ػبخت

241/0 253/0 247/0 259/0 086/0 
ِ ّبی  ّضیٌ

 ػولىشدی دس سٍص
086/0 

ّضیٌِ 

 ػولىشدی

158/0 
ِ ّبی  ّضیٌ

 054/0 254/0 251/0 245/0 250/0 ثشآٍسدی
+ ّضیٌِ ػبخت 

 072/0 تجْیضات ثبثت
ّضیٌِ 

ِ گزاسی  ػشهبی
 ّضیٌِ ًبٍگبى 018/0 227/0 254/0 244/0 275/0

 

 

 

 

 

 

 

Node: 10000
Compare the relative IMPORTANCE with respect to:  1 < GOAL

1-2    1-3    1-4    1-5    

1-1    1.1 1.2 1.2 1.0

1-2    1.2 (2.2) (2.8)

1-3    (2.1) (2.4)

1-4    1.0
Row element is __ times more than column element unless enclosed in ()

Abbreviation Definition

Goal Select Optimized Metro Network

1      Network Attractiveness                                          

1-1    Accessibility/City Coverage                                     

1-2    Suburban Coverage                                               

1-3    Network Hierarchy                                               

1-4    Travel Easiness                                                 

1-5    Network Efficiency                                              

1-1    .213

1-2    .135

1-3    .127

1-4    .247

1-5    .278

Inconsistency Ratio =0.03

Select Optimized Metro Network

Mahdi Hajali
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. ]1[جزاثیت ؿجىٍِصى ًؼجی صیش هؼیبس ّبی  : (4 )ؿىل

 

ی یاٍصاى ًْبهحبػجِ - 5-1-2

گضیٌِ  ی ّشیًْب  الصم اػت تب ٍصى،هؼیبسّب ّب ٍ ّبی ًؼجی گضیٌِ پغ اص اًجبم همبیؼبت صٍجی ٍ هحبػجة ٍصى

 . آیذ ؿًَذ ٍ ٍصى ًْبیی ثذػت هی حبلت اٍصاى ًؼجی ثب ّن تلفیك هی  دس ایي.هحبػجِ ؿَد

 اػت وِ دس آى Ideal Modeیه حبلت،  .ّب سا ثذػت آٍسد تَاًذ ٍصى ًْبیی گضیٌِ ًشم افضاس ثِ دٍ كَست هی

ػپغ ػذد حبكل دس ٍصى هؼیبس هشثَطِ . گشدد ّب تمؼین هی ّب ثش ٍصى ثضسگتشیي آى ٍصى گضیٌِ، اثتذا ثشای ّش هؼیبس

ِ ّب ػذدی ثِ ّش گضیٌِ تخلیق هی یبثذ. ضشة هی ؿَد ثب ًشهبل وشدى . ثب جوغ همبدیش حبكل ثشای ّش یه اص گضیٌ

ِ ّب ثذػت هی آیٌذ . [5]اػذاد هضثَس تشجیحبت گضیٌ

ؿَد، ثذیي تشتیت  ّب تمؼین هی گضیٌِ (ٍصى) ، ٍصى هؼیبسّب ثِ ًؼجت اّویت Distributive Modeدس حبلت 

 ،هیي دلیل ایي حبلت ُثِ .ؿَد ّب تحت ّش هؼیبس ثشاثش ثب ٍصى هؼیبس هشثَطِ هی هجوَع ٍصى ًؼجی گضیٌِ

Distributive[5]ؿَد  یب تَصیؼی ًبهیذُ هی. 

گشدد ٍ ٌّگبهی وِ اًتخبة  یـٌْبد هی حّب هطشح ثبؿذ هؼوَالً حبلت تَصیؼی ثٌذی گضیٌِ دس حبلتی وِ اٍلَیت

 اص حبلت همبلِ،ثشای هذل ایي  .گشدد آل پیـٌْبد هی حبلت ایذُ حذاوثش ستجِ اػت هذًظش ثبؿذ ای وِ داسای گضیٌِ

 .تَصیؼی اػتفبدُ ؿذُ اػت

 

تشیي گضیٌِ  اسصیبثی چٌذهؼیبسی ٍ هـخق ًوَدى هٌبػت خالكِ- 5-2

پغ اص ثذػت آٍسدى اٍصاى اص هبتشیغ تلوین گیشی، ّش گضیٌِ وِ داسای ٍصى ثیـتش ثبؿذ داسای اٍلَیت ثیـتش ًیض 

ِ ّب هـخق خَاّذ ؿذ  . خَاّذ ثَد ٍ ثِ تشتیت اٍصاى ثذػت آهذُ، اٍلَیت گضیٌ

سا هی تَاى ثِ ثشای ؿجىِ لطبس ؿْشی ؿْش تْشاى ًظش گشفتِ ؿذُ  چْبس گضیٌِ دس، 5ثذیي تشتیت ٍ هطبثك ؿىل 

ِ ثٌذی ًوَد   :]1[كَست صیش ستج

 ( دسكذ4/26 )4گضیٌِ - 1

 ( دسكذ6/24 )1گضیٌِ - 2

 ( دسكذ5/24 )3گضیٌِ - 3

 ( دسكذ4/24 )2گضیٌِ - 4
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ِ ّب سا  (6)ؿىل   .ًـبى هی دّذاص ًظش هطلَثیت هؼیبسّبی اكلی ًوَداس ػتًَی همبیؼِ گضیٌ

 

 
ِ ّب :(6)ؿىل  . ]1[  هطلَثیت ولی گضیٌ

. ]1[(وتيجٍ تحليل ورم افسار) َا   يزن وُايي گسيىٍ :(5)شنل

Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL
Distributive Mode

OVERALL INCONSISTENCY INDEX =  0.05

NET 4  .264

NET 1  .246

NET 3  .245

NET 2  .244

Abbrev iation Definition

NET 4  Network 4                                                       

NET 1  Network 1                                                       

NET 3  Network 3                                                       

NET 2  Network 2                                                       

Select Optimized Metro Network

Mahdi Hajali 
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 . ًـبى دادُ ؿذُ اػت ثِ ػٌَاى گضیٌِ ثشتش4ؿجىِ گضیٌِ  (7)دس ؿىل 

 

 

. ]1[ثشتشؿجىِ گضیٌِ  : (7)ؿىل 

 

ِ گیشی- 6  ًتیج

لطبس ؿْشی اص ػبلیبى دٍس دس اوثش ؿْشّبی جْبى ثِ ػٌَاى یه ػیؼتن هْن دس وبّؾ هـىالت حول  ٍ ًمل 

ُ هذت ٍ ثلٌذهذت ثِ وبس گشفتِ ؿذُ ثِ طَسی وِ تَاًؼتِ حجن ثؼیبس صیبدی اص  ِ سیضی ّبی وَتب ٍ تشافیه، دس ثشًبه

. ػفشّبی تَلیذ ؿذُ ؿْشی سا ثِ خَد اختلبف دّذ

چشا وِ . اهشٍصُ، ؿبلَدُ اكلی ػیؼتن حول ٍ ًمل ػوَهی یه ؿْش پیـشفتِ سا لطبس ؿْشی تـىیل هی دّذ

اگش ٍػبیل دیگش هبًٌذ اتَثَع، هیٌی ثَع یب تبوؼی ثخَاٌّذ ثِ ًمبط ػوذُ جبرة ػفش، وِ هؼوَالً دس ًمبط 

ُ اًذ، ػشٍیغ دّی وٌٌذ، توشوض صیبد ایي ٍػبیل، خَد ثبػث ثشٍص هـىالت فشاٍاًی دس ایي  تجبسی ؿْش ٍالغ ؿذ

ایي هؼألِ دس ثؼیبسی اص ًمبط جبرة ػفش ؿْش تْشاى هبًٌذ پل ػیذخٌذاى، هیذاى ًٍه، هیذاى . هٌبطك خَاّذ ؿذ

ِ ّبی لطبس ؿْشی . هـبّذُ هی ؿَد... ٍلی ػلش ٍ  دسكَستی وِ اگش هٌبطك هشوضی ٍ تجبسی ؿْش تحت پَؿؾ ؿجى

لشاس گشفتِ ثبؿٌذ، ثِ دلیل ایٌىِ ایي ػیؼتن ّب ون تشیي تذاخل سا ثب تشافیه هؼبثش داسًذ، ثِ ساحتی هی تَاًٌذ 

.  هؼبفشاى سا ثِ همبكذ خَد ثشػبًٌذ

 4خط سريع السير 
 3خط سريع السير 

 1خط سريع السير 

 2خط سريع السير 

 1خط سريع السير 

 3خط سريع السير 

 2خط سريع السير 

 4      ع       
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ثب تَجِ ثِ ایي وِ دس دًیبی اهشٍص، حول ٍ ًمل خلَكبً حول ٍ ًمل ّوگبًی یىی اص هؼبیل هْوی اػت وِ 

رّي هذیشاى ٍ ػیبػتگزاساى ٍ كبحجبى كٌبیغ سا ثِ خَد هـغَل وشدُ اػت ٍ حؼبػیت صیبدی ثش سٍی ایي همَلِ 

ٍجَد داسد، اػتفبدُ كحیح ٍ ثْیٌِ اص هٌبثغ دس دػتشع دس ایي صهیٌِ ؿبهل هٌبثغ هبلی، هبؿیي آالت ٍ 

تىٌَلَطی ّبی ًَیي ٍ اًتخبة ّبی كحیح ٍ دسػت دس جبًوبیی هؼیشّب ٍ تخلیق تشافیه ثبػث افضایؾ وبسایی 

سٍؽ ّبیی وِ دلت سا دس ایي تلوین گیشی ٍ اًتخبة ّب ثبالتش ثجشد ٍ . ولی هجوَػة ؿجىِ حول ٍ ًمل خَاّذ ؿذ

سٍؿی وِ . هیضاى سیؼه سا ووتش وٌذ هی تَاًٌذ ثؼیبس ػَدهٌذ ٍ هفیذ ٍالغ ؿًَذ ٍ وبسایی ػیؼتن سا ثبالتش ثجشًذ

ِ ّبی تلوین گیشی چٌذ هؼیبسُ هی  دس ایي همبلِ پیـٌْبد گشدیذ سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ثَد وِ اص صیش هجوَػ

ِ تشیي ؿجىِ سیلی . ثبؿذ دس ایي همبلِ ػؼی گشدیذ تب ثِ ووه سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ثِ هٌظَس یبفتي ثْیٌ

ِ ای تْشاى، جَاًت دسٍى ؿْشی تْشاى ثب ًظش ثِ ّوِ هَضَػبت  جزاثیت ؿجىِ، اثشات ؿْشی، ًمؾ ًبحی

ِ ّبی ثشآٍسدی  الذام گشدد ٍ دس ًْبیت ثب اًجبم همبیؼبت صٍجی گضیٌِ ػولىشدی، هؼبئل هشثَط ثِ ػبخت ٍ ّضیٌ

 . اص هیبى چْبس گضیٌِ پیـٌْبدی ثِ ػٌَاى هٌبػت تشیي گضیٌِ اًتخبة گشدیذ4ؿوبسُ 
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