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   اٍلَیت ثٌذی گضیٌِ ّبی تَػقِ ؿجىِ خغَط سیلی 

 وـَس اص دیذگبُ حول هؼبفش
صیشثٌب ٍ تبػیؼبت : هحَس همبلِ

 هذیشیت ٍ التلبد حول ٍ ًمل سیلی : هحَس ّوبیؾ 

 4 ، اهیشحؼیي هحوذیبى3 ، ػقیذ خذهتل2َ ، لیال هَػَی هحَالتی1 فشؿبد لٌبدی هحوذی

 :چىیذُ 

دس ایي همبلِ ثب هغشح ؿذى لضٍم گؼتشؽ صیشػبختْبی حول ٍ ًمل سیلی ٍ ثِ تجـ آى خغَط سیلی ٍ ثب اّویت 

ُ ّبی وـَس، گؼتشؽ  دادى ثِ هَاسدی اص رولِ تَػقِ ارتوبفی ٍ فشٌّگی ربهقِ ٍ وبّؾ تلفبت اًؼبًی دس ربد

دس ایي تحمیك ثب هغبلقِ اًَاؿ پظٍّـْبی . ؿجىِ سیلی وـَس اص هٌؾش ثخؾ هؼبفشی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت 

ِ ای،  كَست گشفتِ دس هجحج تَػقِ خغَط سیلی ٍ ّوچٌیي روـ آٍسی آخشیي اعالفبت دسخلَف عشحْبی تَػق

ِ ّبی هضثَس اص  ِ ّبی تَػقِ خغَط ؿذُ ٍ ػپغ ثب اًتخبة ؿبخلْبی تأحیشگزاس ثش اٍلَیت گضیٌ الذام ثِ تقییي گضیٌ

 الذام Topsis ٍ ثب اػتفبدُ اص هذل تلوین گیشی "ّضیٌِ صیشػبخت" ٍ "تمبضبی هؼبفش" ، "سلبثت ثب ربدُ"رولِ 

ِ ّبی هضثَس ؿذُ اػت  .ثِ اٍلَیت ثٌذی گضیٌ

 Topsis تَػقِ ؿجىِ سیلی ، تمبضبی هؼبفشی ، سلبثت ثب ربدُ ، ّضیٌِ صیشػبخت سیلی ، :ولوبت ولیذی 

همذهِ .1

          ثخؾ حول ٍ ًمل اص رولِ ثخـْبی صیشثٌبیی ّش وـَس هحؼَة ؿذُ ٍ فقبلیتْبی آى ثش فشآیٌذّبی 

التلبدی، ارتوبفی ٍ فشٌّگی ربهقِ ثِ ؿذت تأحیشگزاس ثَدُ ٍ اص ایٌشٍ هی تَاى سؿذ التلبدی، ارتوبفی ٍ 

ِ ّبی حول ٍ ًمل آى افن اص ربدُ، ساُ آّي، ثٌذس ٍ  ِ ای سا هٌَط ثِ تَػقِ صیشػبختْبی ؿجى فشٌّگی ّش ربهق

دس ایي ثیي تَػقِ ؿجىِ حول ٍ ًمل سیلی ثِ دلیل داسا ثَدى هضیتْبی سلبثتی ًؼجت ثِ ػبیش . فشٍدگبُ داًؼت
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ُ ّب ٍ حفؼ هحیظ صیؼت، اؿغبل  ِ رَیی دس هلشف ػَخت، تَلیذ ووتش آالیٌذ ؿمَق حول ٍ ًمل اص لجیل كشف

ثشای اًتخبة هؼیشّبی پیـٌْبدی سیلی ٍ ثِ . حذالل صهیي ٍ ًیض ایوٌی ثبال دس وـَس ّوَاسُ هذًؾش ثَدُ اػت 

تجـ آى تْیِ گضاسؿبت تَریِ فٌی ٍ التلبدی عشحْبی هضثَس، هقوَالً ثخؾ ثبس ثِ فٌَاى فبهل تأحیشگزاس 

ِ ّبی  هحبػجبت اًتخبة هی ؿَد، چشا وِ ایي ثخؾ دس همبیؼِ ثب ثخؾ هؼبفشی داسای دسآهذ ثبالتش ٍ ّضیٌ

فولیبتی ووتش هیجبؿذ، كشف ًؾش اص ثقذ هبلی لضیِ ٍ ثب اّویت دادى ثِ اثقبد دیگشی اص لجیل تَػقِ ارتوبفی 

ِ ای دس اًتخبة  ُ ّبی وـَس، هی تَاى ثخؾ هؼبفشی سا ًیض ثِ گًَ ٍ فشٌّگی ربهقِ ٍ وبّؾ تلفبت اًؼبًی دس ربد

 .هؼیش عشحْبی رذیذ سیلی ػْین ًوَد

ِ ّبی تَػقِ ؿجىِ سیلی. 2  اًتخبة گضیٌ

ِ ّبی  اص هْوتشیي هٌبثـ ایي فلل هی تَاى ثِ عشحْبی پیـٌْبدی هقبًٍت ػبخت ٍ تَػقِ ساُ آّي، ًمـ

هشثَط ثِ عشحْبی دس دػت ػبخت ٍ تَػقِ ساُ آّي ، ٍ ثشخی دیگش اص تحمیمبت اًزبم ؿذُ دس ایي صهیٌِ اؿبسُ 

ِ ّب ثشاػبع داسا ثَدى حذاوخش پتبًؼیل رزة هؼبفش، وَتبُ ثَدى هؼیش ٍ . ًوَد دس ضوي ػقی ؿذُ اػت تب گضیٌ

ِ ّب دس ساػتبی  داؿتي حذالل فَاسم تَپَگشافیه اًتخبة ؿذُ ٍ حتی الومذٍس ػقی ثش آى ثَدُ وِ گضیٌ

وشیذٍسّبی اكلی ٍ ثشاػبع خبكیت هیبًجش ؿذى دس ثخـْبیی اص ؿجىِ سیلی وِ اًتؾبس تمبضبی ثبالی هؼبفشی ثشای 

ِ ّبیی رْت تَػقِ ؿجىِ سیلی اًتخبة ٍ ثِ ػِ . آًْب ٍرَد داسد اًتخبة ؿًَذ  ثشاػبع الضاهبت هضثَس، گضیٌ

 :ایي ػِ دػتِ فجبستٌذ اص. دػتِ تفىیه ؿذُ اًذ

ِ ّبی فبص  ُ ثشداسی ساُ آّي تب چٌذ ػبل آیٌذُ ثَدُ : 1گضیٌ ِ ّب اص عشحْبی دس دػت ػبخت ٍ لبثل ثْش ٍ  [7]ایي گضیٌ

الصم ثِ روش اػت وِ عجك . ّذف اص عشح آًْب دس ایي تحمیك تقییي اٍلَیت  آًْب اص دیذگبُ حول هؼبفش هی ثبؿذ

ِ ّب تب اًتْبی ػبل   . ثشآٍسد ؿذُ اػت1390آخشیي ثشآٍسدّب، اتوبم فولیبت احذاث ایي گضیٌ
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ِ ّبی فبص  ِ ّبی هغشح ؿذُ دس ایي تحمیك ثَدُ ٍ عجك  :2گضیٌ ِ ّب ؿبهل ثخؾ افؾن گضیٌ ایي دػتِ اص گضیٌ

ِ ّبی فبص  ِ ّب رضء اّذاف وَتبُ .  هی ثبؿٌذ1هفشٍضبت تحمیك هشحلِ ارشائی آًْب هٌَط ثِ ارشای گضیٌ ایي گضیٌ

 .هذت ٍ هیبى هذت ساُ آّي دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اًذ

ِ ّبی فبص  ِ ّبی فبص  :3گضیٌ ِ ّب ثب فشم ارشای گضیٌ  هغشح ؿذُ ٍ غبلجبً داسای هؼیشّبی 2ایي دػتِ اص گضیٌ

ُ اًذ ِ ّبی هضثَس ثَدُ ٍ رضء اّذاف ثلٌذهذت ساُ آّي دسًؾش گشفتِ ؿذ  .وَتبّتشی ًؼجت ثِ گضیٌ

 هؼیش اًتخبة 10 ثِ تقذاد 3 ٍ دس فبص 36 ثِ تقذاد 2 ، دس فبص 8 ثِ تقذاد 1دس ًْبیت تقذاد هؼیشّب دس فبص 

ِ ّبی هَسد ًؾش ٍ سٍاثظ هَسد ًیبص ثشای تقییي  وِ دس اداهِ ٍ دس ثخؾ دٍم ؿبخق ّبی تأحیشگزاس ثش اٍلَیت گضیٌ

 .همبدیش ووّی ؿبخلْبی هضثَس تـشیح خَاّذ ؿذ

ِ ّبی تَػقِ سیلی ٍ هحبػجِ همبدیشووّی آًْب . 3  ؿبخلْبی تأحیشگزاس ثش اٍلَیت گضیٌ

ُ  ای هتٌبؽش  :سلبثت ثب ربدُ  ِ ّبی ثبسص یه هؼیش سیلی، هیضاى تَاًبیی آى دس سلبثت ثب هؼیش ربد یىی اص هـخل

ُ ای ثِ ػوت ػیؼتن حول ٍ ًمل سیلی هتٌبؽش رزة . اػت چشا وِ هؼبفش دس كَستی اص ػیؼتن حول ٍ ًمل ربد

ِ ّبی . هی ؿَد وِ داسای ػفشی ساحتتش، اسصاًتش، ػشیقتش ٍ الجتِ ایوي تش اص ػیؼتن سلیت ثبؿذ ثٌبثشایي اص هیبى گضیٌ

ِ ای وِ لبثلیت سلبثت ثْتشی ثب ربدُ سا اص ایي رْبت داؿتِ ثبؿذ دس اٍلَیت  لشاس هی گیشد  . تَػقِ سیلی، گضیٌ

 سا ثِ دٍ ؿبخق فشفی دیگش یقٌی "سلبثت ثب ربدُ"ثبتَرِ ثِ چْبس هضیت ؿوشدُ ؿذُ فَق هیتَاى  ؿبخق

ُ ای"ٍ ؿبخق  (دسثشداسًذُ فَاهل ساحتی ٍ ػشیـ ثَدى ػفش) "ٍضقیت ربدُ"ؿبخق   "وبّؾ هیضاى تلفبت ربد

 .تفىیه وشدُ وِ ریالً ثِ تـشیح آى پشداختِ هی ؿَد (دسثشداسًذُ فبوتَس ایوٌی)

ُ گیشی دس لجبل هَضَؿ ػفش ساحت، اسصاى ٍ ػشیـ  :ٍضقیت ربدُ   ایي ؿبخق فشفی ثِ فٌَاى ربیگضیٌی لبثل اًذاص

ثِ ثیبى دیگش، داؿتي ػفشی ساحت، اسصاى ٍ ػشیـ چِ دس ثخؾ سیلی ٍ چِ دس ثخؾ ربدُ . دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت

 ضريب توپوگرافي× فاصله هوايي × كيفيت مسير جاده اي 
 وضعيت جاده= 
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هؼتلضم ثىبسگیشی صیشػبخت ٍ ٍػیلِ ًملیِ هٌبػت ثَدُ ٍ اص آًزب وِ دس ایي تحمیك تٌْب هَضَؿ صیشػبخت 

هذًؾش لشاس گشفتِ، ًتیزتبً فَاهل دخیل دس صیشػبخت وِ ثِ ًَفی ثش سضبیت هؼبفش اص ػفش ًیض تأحیشگزاسًذ سا 

هی تَاى ؿبهل هؼبفت ٍ ویفیت هؼیش داًؼتِ ٍ اص ایٌشٍ هحبػجِ ٍضقیت ربدُ ثشای ّش گضیٌِ تَػقِ سیلی ثب 

 . اػتفبدُ اص ساثغِ ریل كَست هی پزیشد

                 (1)ساثغِ 

 
ضشیت تَپَگشافی، ثیبى وٌٌذُ ٍضقیت ًبّوَاسیْبی ػغح صهیي دس هؼیشگضیٌِ تَػقِ سیلی، ٍ  (2-1)دس ساثغِ 

ُ ای  فبكلِ َّایی  ثیبى وٌٌذُ فبكلِ هؼتمین ثیي ًمبط اثتذائی ٍ اًتْبیی گضیٌِ تَػقِ سیلی ٍ ویفیت هؼیش ربد

ُ ای دس ساثغِ . ثیبى وٌٌذُ ًَؿ ربدُ ثیي ًمبط اثتذائی ٍ اًتْبیی گضیٌِ تَػقِ سیلی اػت  -1)فَاكل َّایی ٍ ربد

ُ  ای ثِ كَست همبدیش ریل ثیبى  (2 ثِ ویلَهتش ثیبى ؿذُ ٍ همبدیش فذدی ضشیت تَپَگشافی ٍ ویفیت هؼیش ربد

 .هی ؿًَذ

   دؿت تپِ هبَّس وَّؼتبى

 ضشیت تَپَگشافی ّش ًبحیِ 1 1.25 1.5

  آصادساُ ثضسگشاُ ساُ اكلی ساُ فشفی

 ویفیت ربدُ 4 3 2 1

ُ ای  ُ ای ثِ كَست ّضیٌِ ٍ دس ثخؾ هتَفیبى ٍ هلذٍهیي ٍ ثِ تفىیه : وبّؾ تلفبت ربد هیضاى تلفبت ربد

ُ ّبی هتٌبؽش گضیٌِ تَػقِ سیلی لبثل هحبػجِ هی ثبؿٌذ  ُ ّبی . ربد ُ ای دس ربد رْت هحبػجِ ّضیٌِ تلفبت ربد

ُ ّبی هضثَس اػتخشاد گشدیذُ  ٍ ثب لحبػ [6]هتٌبؽش ثب گضیٌِ تَػقِ سیلی، اثتذا آهبس هتَفیبى ٍ هلذٍهبى ثشای ربد

ِ ؿذگبى هقبدل  ، ( هیلیَى سیبل50)فشد وـتِ ؿذُ % 10 هیلیَى سیبل ٍ دیِ ّش هلذٍم هقبدل 500دیِ وـت

 [6]. همذاس ووی هقیبس هزوَس ثشآٍسد هیگشدد 

 فاصله جاده اي
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ِ ّبی تَػقِ سیلی داًؼت :تمبضبی هؼبفش سٍؽ . ایي ؿبخق سا هی تَاى هْوتشیي ؿبخق دس اسصیبثی گضیٌ

هحبػجِ تمبضب دس هَسد ّش گضیٌِ تَػقِ سیلی هتىی ثش آهبس حول ٍ ًمل فوَهی ربدُ ای ثَدُ وِ ریالً ثِ عَس 

 .وبهل هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد

ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ًؼجت حزن هؼبفش ربثزب ؿذُ دس وـَسهبى اص عشیك ػیؼتن حول ٍ ًمل سیلی ثِ حزن هؼبفش 

ُ  ای دسحذٍد  ٍ ًؾش ثِ ایٌىِ احتوبل رزة  [4ٍ5] دسكذ ثَد10ُربثزب ؿذُ ػیؼتن حول ٍ ًمل فوَهی ربد

الجتِ ثب لحبػ تىٌَلَطیْبی ػشفت پبییي  )هؼبفش اص ػیؼتن حول ٍ ًمل َّایی ثِ ػیؼتن سیلی تمشیجبً كفش اػت 

ِ ّبی تَػقِ سیلی هؼبفشاى خَد سا اص  (حول ٍ ًمل سیلی دس وـَسهبى  ،  هی تَاى ثِ ایي ًتیزِ سػیذ وِ گضیٌ

ُ  ای هتٌبؽش رزة ًوبیٌذ ِ ای تقشیف ؿَد تب ثب عشح ایي . ػیؼتن حول ٍ ًمل فوَهی ربد اص ایٌشٍ هی ثبیؼت ساثغ

ِ ّبی هَسد ًؾش ثبؿذ  :ایي ساثغِ فجبستؼت اص. هَضَؿ، دسكذد هحبػجِ تمبضب ثشای گضیٌ
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 :دس ساثغِ فَق 

D :تمبضبی لبثل رزة هؼبفش اص ثخؾ فوَهی ربدُ ثِ گضیٌِ تَػقِ سیلی. 

Z : دس ًؾش گشفتِ هیـَد % 14ضشیت رزة هؼبفش حول ٍ ًمل فوَهی ثِ ثخؾ سیلی وِ هقبدل 

iC :دس خلَف هحبػجِ ). هزوَؿ روقیت ؿْشػتبًْبی هزبٍس گضیٌِ تَػقِ سیلی دس اػتبًی وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد

 (تمبضبی دسٍى اػتبًی

iV : حزن هؼبفشاى فوَهی ربدُ ای ربثزب ؿذُ ، دس دسٍى اػتبًی وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد. 

iP : روقیت اػتبًی وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد. 

ijC' : دس خلَف هحبػجِ ). هزوَؿ روقیت ؿْشػتبًْبی هزبٍس گضیٌِ تَػقِ سیلی دس اػتبًی وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد

 (تمبضبی ثشٍى اػتبًی
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ijC : هزوَؿ روقیت ؿْشػتبًْبی هزبٍس سیل دس اػتبًی وِ تجبدل هؼبفش ثب اػتبى دسثشداسًذُ اػتبى گضیٌِ تَػقِ سیلی داسد. 

jP : روقیت اػتبى هجبدلِ وٌٌذُ هؼبفش ثب اػتبًی وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد. 

ijV : ای ربثزب ؿذُ ثیي اػتبى هجبدلِ وٌٌذُ هؼبفش ثب اػتبًی وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد ُ  .حزن هؼبفش فوَهی ربد

ijT :  ِاحتوبل ػفش هؼبفشاى فوَهی ربدُ ای اص عشیك ػیؼتن حول ٍ ًمل سیلی ٍ ثِ تجـ آى گضیٌِ تَػقِ سیلی، ثیي اػتبى هجبدل

 .وٌٌذُ  هؼبفش ثب اػتبًی وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد

klkl CC  .هزوَؿ روقیت ؿْشػتبًْبی هزبٍس سیل دس اػتبًْبیی وِ دس عشفیي اػتبى ّبی دسثشداسًذُ گضیٌِ تَػقِ سیلی ٍالقٌذ: ,'

klV : ای ربثزب ؿذُ ثیي اػتبًْبیی وِ دس عشفیي اػتبى ّبی دسثشداسًذُ گضیٌِ تَػقِ سیلی ٍالقٌذ  ُ  .حزن هؼبفش فوَهی ربد

lk PP  .روقیت اػتبًْبیی وِ دس عشفیي اػتبى ّبی دسثشداسًذُ گضیٌِ تَػقِ سیلی لشاس داسًذ : ,

 :الصم ثِ ًؾش هی سػذ (2-2)روش ًىبت ریل دس خلَف ساثغِ 

  ِساثغِ هضثَس اص ػِ ثخؾ تـىیل ؿذُ وِ ثخؾ اٍل ثیبًگش تمبضبی لبثل رزة هؼبفش دس داخل اػتبًی و

ثخؾ دٍم ثیبًگش تمبضبی لبثل رزة هؼبفش اص ػبیش اػتبًْب ثِ . گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد هی ثبؿذ 

اػتبًی وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى لشاس داسد ثَدُ ٍ ثخؾ ػَم ثیبًگش تمبضبی لبثل رزة هؼبفش اص عشیك 

 . هیبًجش ؿذى گضیٌِ تَػقِ سیلی اػت

 اًذیغi  ٌِهشثَط ثِ اػتبًی هی ثبؿذ وِ گضیٌِ تَػقِ سیلی دس آى ٍالـ ؿذُ ٍ اص آًزب وِ ثؼتِ ثِ عَل گضی

 دس ًؾش گشفتِ 3فذد  iتَػقِ سیلی گضیٌِ هضثَس هی تَاًذ اص یه تب ػِ اػتبى سا ؿبهل ؿَد حذ ثبالی اًذیغ 

تجبدل هؼبفش داسًذ وِ عجیقتبً تقذاد آًْب  i هشثَط ثِ اػتبًْبیی هی ثبؿذ وِ ثب اػتبى jاًذیغ . ؿذُ اػت 

دس هَسد .  دسًؾش گشفتِ ؿذُ اػت29 فذد j اػتبى ثیـتش ًـذُ ٍ ثِ ّویي دلیل حذ ثبالی اًذیغ 29اص 

 ثبیذ گفت وِ ثب تَرِ هَلقیت گضیٌِ تَػقِ سیلی ًوی تَاى حذ خبكی سا ثشای تقذاد اػتبًْبی k,lاًذیؼْبی 

 .ٍالـ ؿذُ دس عشفیي گضیٌِ تَػقِ سیلی دسًؾش گشفت 
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هـخق اػت دس ّش  (2-2)تمبضبی هحبػجِ ؿذُ ّش گضیٌِ تَػقِ سیلی ّوبًغَس وِ اص ساثغِ : Zهحبػجِ ضشیت رزة 

حبكلضشة ًؼجت هزوَؿ روقیت ؿْشّبی هزبٍس سیل ثِ "ثشٍى اػتبًی ٍ هیبًجشی ثش اػبع , ػِ ثخؾ دسٍى اػتبًی 

( 2-2)ثذیْی اػت وِ همذاس ثذػت آهذُ اص ساثغِ [1].  هحبػجِ ؿذُ ثَد "روقیت اػتبى دس فولىشد فوَهی ثخؾ ربدُ

 ثیبًگش تقذاد هؼبفش ثبلمَُ لبثل رزة ثِ ثخؾ سیلی ثَدُ وِ حول آى ثب تَرِ ثِ اهىبًبت سایذ Zثذٍى افوبل ضشیت 

 غیش هوىي ثَدُ ٍ رزة ایي هیضاى هؼبفش ثِ ایي هقٌبػت وِ توبهی هؼبفشاى ثخؾ فوَهی ربدُ ًیض "ثخؾ سیلی فوال

ًتیزتبً ثِ رْت ٍالقی ًوَدى همبدیش تمبضبی هؼبفشی . رزة ػیؼتن حول ٍ ًمل سیلی ؿًَذ وِ تٌْب یه ایذُ آل اػت 

   : هحبػجِ هیـَد  (2-3)لحبػ ؿذُ وِ همذاس آى اص ساثغِ  (2-2) دس ساثغِ Zثخؾ سیلی دس ّش گضیٌِ تَػقِ سیلی ، ضشیت 

               (3)ساثغِ 
R

T

P
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240
 :وِ دس آى         25

 ًـبًذٌّذُ تقذاد هؼبفش حول ؿذُ دس ثخؾ فوَهی ربدُ دس 240 ًـبًذٌّذُ تقذاد هؼبفش سیلی حول ؿذُ دس وـَس ٍ 25فذد 

 .   ثِ هیلیَى ًفش هیجبؿذ1386ػبل 

PR :  هزوَؿ روقیت ولیِ ؿْشػتبًْبی هزبٍس سیل دس وـَسPT : هزوَؿ روقیت اػتبًْبیی اص وـَس وِ خغَط سیلی اص آًْب

 هیگزسد

 0.14هقبدل   Zهمذاس پبساهتش  (2-3)ثب هحبػجِ پبسهتشّبی فَق ٍ ربیگضیٌی همذاس فذدی آًْب دس ساثغِ 

 .ثذػت هی آیذ

 ثیبى وٌٌذُ احتوبل اًزبم ػفش سیلی ثیي اػتبًْب تَػظ هؼبفشاى فوَهی T پبساهتش :Tهحبػجِ ضشیت احتوبل 

ّوبًغَس وِ پیـتش ًیض روش ؿذ هؼبفشاى گضیٌِ تَػقِ سیلی اص ثخؾ هؼبفشاى فوَهی ربدُ . ثخؾ ربدُ هی ثبؿذ

ای هتٌبؽش ثب آى گضیٌِ سیلی رزة خَاٌّذ ؿذ وِ دس ًتیزِ آى دٍ عشیك ػفش دس ایي ثیي ثَرَد هی آیذ وِ یىی اص 

ثَدُ ٍ ایي  (Ra) ٍ دیگشی اػتفبدُ اص ٍػبیل ًملیِ سیلی(Ro)آًْب حول ٍ ًمل تَػظ ٍػبیل ًملیِ فوَهی ربدُ 

            [9]: دس حبلیؼت وِ احتوبل اًتخبة ػفش ثب ٍػیلِ ًملیِ سیلی ثب اػتفبدُ اص هذل لَریت ثشاثشاػت ثب
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                                      (4)ساثغِ 
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)( وِ دس آى       : 

 P(Ra) ، احتوبل ػفش اص عشیك ػیؼتن سیلیURa ، تبثـ هغلَثیت ػفش سیلی URo  ٍ تبثـ هغلَثیت ػفش فوَهی ربدُ ای e فذد ًپش

  .هیجبؿذ

  (هحبػجِ تمبضبی ثشٍى اػتبًی  )دس ایي تحمیك همذاس تبثـ هغلَثیت ػفش سیلی دس خلَف ّش گضیٌِ تَػقِ سیلی

ُ ای ثیي هشوض اػتبى تجبدل وٌٌذُ هؼبفش ثب هشوض اػتبى دسثشداسًذُ آى گضیٌِ تَػقِ سیلی ثِ  ًؼجت فبكلِ ربد

فبكلِ سیلی ثیي هشوض دٍ اػتبى هضثَس ثَدُ ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دس ایي ثیي تٌْب دٍ سٍؽ حول ٍ ًمل دسًؾش گشفتِ 

ُ ای فىغ همذاستبثـ هغلَثیت ػفش سیلی هیجبؿذ   . ؿذُ همذاس تبثـ هغلَثیت ػفش فوَهی ربد

ّضیٌِ ّبی ایي لؼوت ثِ دٍ ثخؾ هؼتمین ٍ غیش هؼتمین  :ؿبخق ّضیٌِ ػشهبیِ گزاسی صیشػبخت سیلی

وِ همذاس آى  (سٍػبصی ٍ صیشػبصی)ثخؾ هؼتمین هشثَط ثِ ّضیٌِ ّبی تؼغیح ٍ سیل گزاسی . تفىیه هی ؿًَذ 

دسخلَف هحبػجِ . هی ثبؿذ  (تَپَگشافیه)تبثقی اص عَل گضیٌِ تَػقِ سیلی ٍ ٍضقیت ًبّوَاسیْبی ػغح صهیي 

ِ ّبی هضثَس ثشای ّش گضیٌِ تَػقِ سیلی، ساثغِ        :هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد (2-4)ّضیٌ

(                         5) ساثغِ 



3

1

3

1 i

ii

i

iiid lpClpcC 

 :دس ایي ساثغِ

Cd :          ّضیٌِ هؼتمین:i  هبَّس1:دؿت )ٍضقیت تَپَگشافی هؼیش گضیٌِ تَػقِ سیلی ِ   (3:، وَّؼتبى2:، تپ

ci :هبَّس 350ّضیٌِ صیشػبصی ثِ اصای ّش ویلَهتش، وِ همذاس آى ثشای دؿت ِ  [2 ]. هیلیَى تَهبى  هی ثبؿذ715 ٍ وَّؼتبى 525، تپ

pi :        ضشیت تَپَگشافیli :فبكلِ َّایی هؼیش گضیٌِ تَػقِ سیلی 

C : [2 ]. هیلیَى تَهبى اػت350ّضیٌِ سٍػبصی ٍ فالئن ثِ اصای ّش ویلَهتش، وِ همذاس آى حبثت ٍ ثشاثش 
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ثخؾ غیش هؼتمین هشثَط ثِ ّضیٌِ توله اساضی هیجبؿذ وِ ثؼتِ ثِ تشاون روقیتی هؼیشی وِ گضیٌِ تَػقِ 

دس ایي تحمیك ّضیٌِ توله اساضی ّش هؼیش ثِ كَست تبثقی اص تقذاد ٍ . سیلی اص آى هیگزسد هتفبٍت اػت

(          6)ساثغِ .   روقیت ؿْشّبی هَرَد دس هؼیش گضیٌِ تَػقِ سیلی دسًؾش گشفتِ ؿذُ اػت

popnCn  

 :دس ایي ساثغِ

Cn :  ّضیٌِ غیشهؼتمینα : آّي وِ هقبدل ُ تقذاد هشاوض ؿْشػتبى وِ دس هؼیش گضیٌِ تَػقِ سیلی : n ویلَهتش هی ثبؿذ  017/0حشین سا

 .هزوَؿ روقیت ؿْشػتبى ّبیی وِ دس هؼیش گضیٌِ تَػقِ سیلی لشاس داسًذ: popلشاس داسًذ ٍ    

 هحبػجِ همذاس ووی صیشؿبخق ّب ٍ ؿبخق ّبیتـشیح رضئیبت پیـتش ثِ : تـىیل هبتشیغ تلوین گیشی 

ِ ّب وِ دس ًْبیت هٌزش ثِ تـىیل هبتشیغ تلوین ِ ؿذ ؿَد،  هیگیشی تلوین گیشی ثِ اصای ّشیه اص گضیٌ . پشداخت

( 2-3)ٍ  (2-2)، (2-1)دس رذاٍل . ؿًَذ افذاد هحبػجِ ؿذُ ٍاسد هبتشیؼی، تحت فٌَاى هبتشیغ تلوین گیشی هی

ِ ّبی تَػقِ سیلی   .آٍسدُ    ؿذُ اػت (3 ٍ فبص 2، فبص 1فبص )هبتشیغ تلوین گیشی ثِ تفىیه ػِ دػتِ گضیٌ

ِ ّبی سیلی فبص : (1)رذٍل   1هبتشیغ تلوین گیشی هشثَط ثِ گضیٌ

 ٍضقیت ربدُ
 ّضیٌِ وـتِ ٍ كذٍم

 (هیلیَى تَهبى)

 تمبضبی ول

 (ّضاس ًفش)

 ّضیٌِ ػبخت

  (هیلیَى تَهبى)

 1 هشاغِ-هْبثبد  76115 844 1875 1.97

 2 ػٌٌذد- ّوذاى- ػبٍُ  294971 1813 28415 2.17

 3 وشهبًـبُ - اسان  286436 2198 22945 2.01

 4 ثؼتبى آثبد- هیبًِ  178292 1113 8955 4.24

 5 اكفْبى- ؿیشاص  406908 2802 11465 2.79

 6 سیل- ػجضٍاس  40033 524 10010 1.69

 7 سیل- اػفشایي  39983 129 6810 1.31

 8 ثن- صاّذاى  216021 435 7835 1.68

ِ ّبی سیلی فبص : (2)رذٍل   2هبتشیغ تلوین گیشی هشثَط ثِ گضیٌ
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 ٍضقیت ربدُ
 ّضیٌِ وـتِ ٍ هلذٍم

 (هیلیَى تَهبى)

 تمبضبی ول

 (ّضاس ًفش)

 ّضیٌِ ػبخت

 (هیلیَى تَهبى)

 

 1 ثؼتبى آثبد   - اسدثیل - آػتبسا  195850 864 1545 2.26

 2 هیبًِ   - اسدثیل - آػتبسا  210716 918 1165 1.40

 3 هبوَ - خَی -  اسٍهیِ 253416 1294 2035 1.64

 4 هْبثبد-  اسٍهیِ 133961 993 2340 1.15

 5 هیبًذٍآة- ػٌٌذد  240954 1261 2785 1.92

 6 صًزبى- ػٌٌذد  259781 779 1900 1.91

 7 آػتبسا- سؿت - لضٍیي  286033 868 8160 2.54

 8 سؿت- لبئوـْش  320887 698 9530 2.82

 9 (اتشن)هشص- گشگبى  51576 372 1885 1.88

 10 هـْذ- فلی آثبد- گشگبى  504957 2738 11500 2.21

 11 ؿبّشٍد- فلی آثبد - گشگبى  122813 800 1295 1.36

 12 ػبٍُ- تبوؼتبى  118150 731 1955 1.90

 13 (اسان)ًْبًٍذ- خشم آثبد - اًذیوـه  399705 1268 2575 1.78

 14 تبوؼتبى-  وجَدسآٌّگ  123457 774 3010 1.98

 15 ػٌٌذد- وشهبًـبُ  131614 1688 1810 2.08

 16 وشهبًـبُ- ایالم  165277 1500 1110 1.89

 17 ایالم- حؼیٌیِ  278339 584 2500 1.15

 18 خؼشٍی- وشهبًـبُ  173895 1410 2260 2.53

 19 ّوذاى- وٌگبٍس  81710 1072 1985 3.04

 20 هحوذیِ- آثـَس 75508 597 3460 1.79

 21 اسان- وبؿبى  194088 1192 3220 1.61

 22 اسان- اكفْبى  314982 2398 4380 2.45

 23 ثبدسٍد- گشهؼبس  154151 595 7205 1.70

 24 ؿْش سضب- ػگضی  65212 667 2080 2.61

 25 اَّاص- ؿْشوشد- اكفْبى  486252 2862 3680 1.86

 26 ثَؿْش- ؿیشاص  209486 1610 3025 1.70

 27 یضد- هْشیض - لبدسآثبد  268474 394 1665 1.77

 28 خَاف- ثیشرٌذ - صاّذاى  663526 834 10185 1.86

 29 صاّذاى-ایشاًـْش- چبثْبس  518803 648 2240 1.71

 30 ثن-ایشاًـْش- چبثْبس  530020 486 2840 1.21

 31 (ثٌذسفجبع)فیي - فؼب - ؿیشاص  523933 1524 3540 1.29

 32 ػیشربى- فؼب - ؿیشاص  391062 1471 6600 1.54

 33 وشهبى- ثشدػیش - ػیشربى  176368 352 1795 1.94
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 34 سیل- وٌَْد - ثٌذسفجبع  346108 492 2980 1.65

 35 هبّـْش- دٍگٌجذاى - ؿیشاص  365703 1597 1170 1.59

 36 ّوذاى- هالیش 80049 1105 1750 2.38

ِ ّبی سیلی فبص : (3)رذٍل   3هبتشیغ تلوین گیشی هشثَط ثِ گضیٌ

 ٍضقیت ربدُ
 ّضیٌِ وـتِ ٍهلذٍم

 (هیلیَى تَهبى)

 تمبضبی ول

 (ّضاس ًفش)

 ّضیٌِ ػبخت

 (هیلیَى تَهبى)
  

 1 عجغ- ؿبّشٍد  305119 454 3695 0.59

 2 سیل- تشثت ربم - خَاف  182807 560 810 1.23

 3 خشهـْش- ؿبدگبى - هبّـْش  65760 626 2000 1.78

 4 ًَسآثبد- وٌبستختِ  65304 473 4850 1.5

 5 سٍدثبس- صًزبى  119184 483 1805 1.18

 6 وَّیي- تبوؼتبى  21583 374 1805 1.93

 7 ػقبدت ؿْش- فؼب  111033 351 5530 0.98

 8 ثَوبى- هْبثبد  55910 528 6240 1.01

 9 تَسُ- ثشٍرشد  67940 672 1755 2.11

 10 اػفشایي- ثزٌَسد 61108 252 6810 1.93

ِ ّبی تَػقِ سیلی.4   اٍلَیت ثٌذی گضیٌ

ِ ّبی تَػقِ سیلی رْت اٍلَیت ثٌذی اٍلیي لذم : تـىیل ػبختبس ػلؼلِ هشاتجی هقیبسّب ثشای اٍلَیت ثٌذی گضیٌ

ِ ّبی تَػقِ سیلی، ػبخت ػلؼلِ هشاتت  ثشای ًیل ثِ ایي هٌؾَس هی ثبیؼت ّذف، ؿبخلْب . هی ثبؿذگضیٌ

ِ ّب ٍ (هقیبسّب) دس ربیگبُ هٌبػت ٍ كحیح دس . وِ دس ثخـْبی پیـیي هـخق ٍ تقبسیف آًْب روش گشدیذ ییگضیٌ

.  هـخق گشدًذلبلت یه ػلؼلِ هشاتت 

 ّبی تَػقِ سیلی ّذف سا ًـبى هی دّذ وِ فجبست اػت ،ػغح یه دس ػلؼلِ هشاتت ِ  .اص اٍلَیـت ثٌذی گضیٌ

  ّبی تَػقِ سیلی وِ پیـتش ًیض تَضیح ِ ػغح دٍم ػلؼلِ هشاتت فجبست اػت اصفَاهل هَحش ثش اٍلَیت  گضیٌ

 .سلبثت ثب ربدُ، هیضاى تمبضبی ّش گضیٌِ سیلی ٍ ّضیٌِ صیشػبخت ّش گضیٌِ تَػقِ سیلی: دادُ  ؿذُ ٍ فجبستٌذ اص

  ّبی تَػقِ سیلی هیجبؿٌذ وِ دس ػِ دػتِ فبص ِ  آٍسدُ ؿذُ اًذ 3 ٍ 2، 1ػغح ػَم ػلؼلِ هشاتت سا ًیض گضیٌ

. 

. پغ اص ربیگزاسی ّش یه اسوبى ػلؼلِ هشاتت دس ػغح هٌبػت، ًوَداس دسختی تلوین گیشی ایزبد هی گشدد

 . ػبختبس ػلؼلِ هشاتجی تلوین گیشی سا ًـبى  هی دّذ ( 3-1 ) ؿىل 
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 هی ثبؿذ، لزا دس ایي Topsisاص آًزبئیىِ سٍؽ حل هؼبلِ ثِ ووه هتذ  :تقییي ایذُ آل ّب ٍ ضذ ایذُ آل ّب 

ٍ  (آى دػتِ اصپبساهتشّبیی وِ افضایؾ آًْب داسای هغلَثیت هی ثبؿذ)ثخؾ ؿبخق ّبی هؤحش ثِ دٍ گشٍُ ایذُ آل 

ُ آل ؿىل . ؿٌبػبیی ٍ تفىیه هی ؿًَذ  (آى دػتِ اص پبساهتشّبیی وِ وبّؾ آًْب داسای هغلَثیت هی ثبؿذ)ضذایذ

. ًوبیبًگش ایي هغلت هیجبؿذ (3-2)

ِ ّبی تَػقِ  : (1)ؿىل  ػبختبس ػلؼِ هشاتجی هقیبسّبی هَحش ثش اٍلَیت ثٌذی گضیٌ

سیلی

 

ُ ال : (2)ؿىل  ُ ال ٍ ضذ ایذ تفىیه هقیبسّب ثِ ایذ

 

 ًفش اص 23ثشای تقییي ٍصى ّش یه اص ؿبخق ّبی هَسد ًؾش، دس هزوَؿ  :افشاد هٌتخت رْت تقییي ٍصى ّش ؿبخق

افشاد خجشُ دسٍى ػبصهبى، عی رلؼبتی ؿٌبػبیی ٍ اًتخبة گشدیذًذ وِ ایي افشاد دس ػوت ّبی هختلف وِ دس 
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، هـخق ؿذُ اػت ٍ ثب پشاوٌذگی ػغح تحلیالت اص وبسؿٌبػی تب دوتشا (3-1)رذٍل ًـبى دادُ ؿذُ دس رذٍل

 .لشاس داسًذ 

افشاد هٌتخت رْت تـىیل تین خجشُ  (4)رذٍل 

 

ِ ای عشاحی ٍ دس اختیبس  :تقییي ٍصى هقیبسّب اص دیذگبُ تلوین گیشاى  رْت تقییي ٍصى هقیبسّب، پشػـٌبه

ًشهبل ػبصی ٍ Topsis ثب تزویـ ًؾشات تلوین گیشاى ثب اػتفبدُ اص سٍؽ . تلوین گیشاى دس ؿشوت سرب لشاس گشفت

ًـبى دٌّذٓ ٍصى هقیبسّبی هَحش ثش  (3-1)رذٍل . دس ًْبیت همبدیشی ثِ فٌَاى ٍصى ّش فبهل ثِ دػت آهذ

ِ ّبی تَػقِ سیلی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ   . هی  ثبؿذ Topsisاٍلَیت ثٌذی گضیٌ

 ٍصى هقیبسّب ٍ صیش هقیبسّبی تأحیشگزاس ثش الَیت گضیٌِ ّبی تَػقِ سیلی : (5)رذٍل 

ِ ّبی تَػقِ سیلی ِ ثٌذی گضیٌ ّوبًغَس وِ پیؾ اص ایي ًیض، دس هتذلَطی تحمیك روش : هحبػجِ ٍصى ًْبیی ٍ ستج

  [8]ارشای ایي سٍؽ ؿبهل ّـت گبم هی ثبؿذ.  رْت اٍلَیت ثٌذی هؼیشّب اًتخبة گشدیذTOPSISگشدیذ، سٍؽ 

سئیغ  وبسؿٌبع هؼئَل وبسؿٌبع

 گشٍُ

  فضَ ّیأت هذیشُ هقبٍى هذیش فبهل هذیش هقبٍى هذیش

 فشاٍاًی ًؼجی 5% 10% 25% 15% 10% 10% 25%

 ٍصى صیش هقیبسّبهقیبسّب  

 دس  گضیٌِ تَػقِ سیلیهیضاى تَاًبیی ّش

 سلبثت ثْتش ثب ربدُ ّبی دس دػتشع

 0.22ٍضقیت ربدُ 

ُ ای  0.28 ّضیٌِ تلفبت ربد

 0.31-  گضیٌِ تَػقِ سیلیهیضاى تمبضبی ّش 

ِ گزاسی صیشػبخت سیلی  0.19-  ّضیٌِ ػشهبی
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ِ ّب (خشٍری هذل)ٍ تٌْب گبم ّـتن ِ ّب  ٍ ستجِ ثٌذی گضیٌ ِ ّبی )،وِ فجبست اػت اص هحبػجِ ٍصى ًْبیی گضیٌ گضیٌ

ِ ّبی فبص  (تَػقِ سیلی ِ ّبی فبص 1ثِ تفىیه ػِ دػتِ گضیٌ ِ ّبی فبص 2، گضیٌ ٍ  (3-4)، (2-4)، دس رذاٍل 3 ٍ گضیٌ

ُ اػت (4-4)  .آٍسدُ ؿذ

ِ ّبی سیلی: (6)رذٍل   ستجِ ثٌذی ًْبیی گضیٌ

 اٍلَیت هؼیش +cli 19 هبوَ - خَی -  اسٍهیِ 0.343

 1گضیٌِ ّبی سیلی فبص  20 ّوذاى- وٌگبٍس  0.341

 1 وشهبًـبُ - اسان  0.700 21 هبّـْش- دٍگٌجذاى - ؿیشاص  0.340

 2 ػٌٌذد- ّوذاى- ػبٍُ  0.680 22 تبوؼتبى- وجَدسآٌّگ  0.340

 3  اكفْبى–ؿیشاص  0.561 23 ؿبّشٍد- فلی آثبد - گشگبى  0.325

 4  سیل–ػجضٍاس  0.420 24 ؿْش سضب- ػگضی  0.319

 5  سیل–اػفشایي  0.379 25 ػبٍُ- تبوؼتبى  0.317

 6 هشاغِ–هْبثبد  0.367 26 (اتشن)هشص- گشگبى  0.316

0.308 
- خشم آثبد - اًذیوـه 

 (اسان)ًْبًٍذ
 7 ثؼتبى آثبد- هیبًِ  0.345 27

 8  ثن–صاّذاى  0.328 28 هیبًِ   - اسدثیل - آػتبسا  0.306

 2گضیٌِ ّبی سیلی فبص  29 ایالم- حؼیٌیِ  0.292

 1 هـْذ- فلی آثبد- گشگبى  0.746 30 ثؼتبى آثبد   - اسدثیل - آػتبسا  0.286

 2 اَّاص- ؿْشوشد- اكفْبى  0.534 31 صًزبى- ػٌٌذد  0.271

 3  اسان–اكفْبى  0.531 32 وشهبى- ثشدػیش - ػیشربى  0.271

 4  ػیشربى–فؼب - ؿیشاص  0.497 33 سیل- وٌَْد - ثٌذسفجبع  0.254

 5  سؿت–لبئوـْش  0.495 34 یضد- هْشیض - لبدسآثبد  0.243

 6  خَاف–ثیشرٌذ - صاّذاى  0.489 35 ثن-ایشاًـْش- چبثْبس  0.225

 7  آػتبسا–سؿت - لضٍیي  0.479 36 صاّذاى-ایشاًـْش- چبثْبس  0.191

 8  ثبدسٍد–گشهؼبس  0.457 3گضیٌِ ّبی سیلی فبص 

 9  ثَؿْش–ؿیشاص  0.420 1 ثَوبى- هْبثبد  0.82

 10  ػٌٌذد–وشهبًـبُ  0.408 2 ًَسآثبد- وٌبستختِ  0.67
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 11  اسان–وبؿبى  0.379 3 ػقبدت ؿْش- فؼب  0.64

 اػفشایي- ثزٌَسد 0.62

4 

0.367 
فیي - فؼب - ؿیشاص 

 (ثٌذسفجبع)
12 

 13  وشهبًـبُ–ایالم  0.367 5 خشهـْش- ؿبدگبى - هبّـْش  0.53

 14 خؼشٍی –وشهبًـبُ  0.365 6 تَسُ- ثشٍرشد  0.51

 15 هْبثبد-  اسٍهیِ 0.364 7 وَّیي- تبوؼتبى  0.49

 16 هحوذیِ- آثـَس 0.357 8 سٍدثبس- صًزبى  0.46

 17  هیبًذٍآة–ػٌٌذد  0.353 9 عجغ- ؿبّشٍد  0.40

 18 ّوذاى- هالیش 0.349 10 سیل- تشثت ربم - خَاف  0.38

ِ گیشی. 5  ًتیز

 تقییي اٍلَیت تخلیق ثَدرِ ٍ اٍلَیت دس ػبخت گضیٌِ ّبی تَػقِ خغَط سیلی ّوَاسُ اص هْوتشیي 

دس ساػتبی اًزبم تحمیك حبضش تزبسة . ٍ پشچبلؾ تشیي هَضَفبت تلوین گیشی دس ػغح ساُ آّي ثَدُ ٍ هیجبؿذ 

 .هفیذی دس ایي صهیٌِ ثذػت آهذُ وِ ریالً  هغشح هی ؿًَذ 

كَست گشفتِ  Excel هشاحل اًزبم ایي تحمیك ثِ كَست دػتی ٍ اًزبم هحبػجبت آى ثب ووه ًشم افضاس

ثب تَرِ ثِ هبّیت تحمیك، گضیٌِ ّبی تَػقِ ؿجىِ سیلی اًتخبة ؿذُ دس ایي تحمیك حبثت ثَدُ ٍ لبثلیت . اػت 

دس ضوي هْوتشیي فبهل تأحیش گزاس ثش ًحَُ تَػقِ . اًتخبة گضیٌِ سیلی رذیذ تَػظ یه پیـٌْبد دٌّذُ سا ًذاسد 

اص ایٌشٍ پیـٌْبد هیـَد وِ تحمیك حبضش دس . ؿجىِ سیلی یقٌی فبهل حول ثبس دس آى دس ًؾش گشفتِ ًـذُ اػت 

ٍ ثبدس ًؾش گیشی ولیِ فَاهل اص لجیل ثبس ٍ ثِ  (ثغَس هخبل دس هقبًٍت ػبخت ٍ تَػقِ ساُ آّي )ػغحی ثبالتش

اص هضایبی فَل هىبًیضُ ؿذى ایي تحمیك هیتَاى ثِ اًزبم هحبػجبت دلیمتش دس . كَست فَل هىبًیضُ ارشا ؿَد 

ثِ دلیل اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی ػیؼتن اعالفبت رغشافیبیی ًؾیش )ثخؾ ّضیٌِ ػبخت گضیٌِ تَػقِ سیلی 

Arcview ًیض اهىبى اًتخبة گضیٌِ ّبی تَػقِ سیلی تَػظ وبسثش ٍ  ( دس تـخیق ثْتش فَاسم صهیي ٍ هؼبفتْب ٍ

 .استجبط آػبى ثلشی وبسثش ثب ػیؼتن ًبم ثشد 



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

 ، هشوض آهبس ایشاى85آهبس ػشؿوبسی ًفَع ٍ هؼىي  .1

آهبس ٍ اعالفبت هشثَط ثِ گضاسؿبت تَریِ اٍلیِ ؿشوت ػبخت ٍ تَػقِ صیشثٌب، ٍصاست ساُ ٍ  .2

 تشاثشی

 اعلغ ساّْبی ایشاى، هَػؼِ رغشافیبیی ٍ وبستَگشافی .3

ُ ای  .4 ُ ای، ػبصهبى ساّذاسی ٍ حول ٍ ًمل ربد  1387ػبلٌبهِ آهبسی حول ٍ ًمل ربد

 ، هذیشیت ثشًبهِ ٍ ثَدرِ 1387ػبلٌبهِ آهبسی ؿشوت لغبسّبی هؼبفشی سرب  .5

 ، دفتش تحمیمبت ًبرب1386ػَاًح تشافیىی وـَس ٍ خؼبست ًبؿی اص آى، هیشفبضل ًیىضاد،  .6

عشحْبی تَػقِ ساُ آّي دس ػبلْبی آتی ، ؿشوت ػبخت ٍ تَػقِ صیشثٌب، ٍصاست ساُ ٍ تشاثشی  .7

 هجبحج ًَیي تحمیك دس فولیبت، هٌلَس هَهٌی، اًتـبسات داًـگبُ تْشاى .8

 1384هٌْذػی تشافیه، رَتیي خیؼتی، هتشرن هحوَد كفبسصادُ،  .9

 


