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 چکیدٌ 
دس حبلت کلی گزسگبّبی ػجَس ػشضی پیبدُ اص خیبثبى ثِ دٍ ًَع، غیش ّوسغح ٍ ّوسغح تقسین هی ضًَذ. گزسگبُ ػشضی غیش ّوسغح اص رولِ 

گزس)پل َّایی( احذاث هی ّبی تسْیل پیبدُ سٍی است کِ ثبػج رذاسبصی ػوَدی تشدد پیبدُ ٍ سَاسُ ثِ غَست صیشگزس)پل صیش صهیٌی( یب سٍساُ

ّبی ضَد ٍ خغشات ربًی سا ثشای ػبثشیي ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت. پلّب هیػجَس ػبثشیي پیبدُ اص سغح خیبثبى ثبػج اختالل دس حشکت اتَهَثیلضَد. 

ػَاهل ثبالثشدى ایوٌی ػبثشیي هکبى یبثی غحیح گزسگبّْبی ػشضی اص رولِ کٌذ. َّایی ػبثش پیبدُ اص اختالط حشکت سَاسُ ٍ پیبدُ رلَگیشی هی

پیبدُ دس گزس اص ػشؼ هؼبثش هختلف ضْشی است. هکبًیبثی غحیح ایي ًَع گزسگبُ ػشضی ػبثش دس گشٍی ضٌبخت ػَاهل تبحیش گزاس دس هکبًیبثی 

خػبت ٌّذسی هقغغ،  فبغلِ گزسگبُ غیش ّوسغح اص قجیل حزن ٍسبیل ًقلیِ، حزن ػبثش پیبدُ، سشػت ٍسبیل ًقلیِ، صهبى هَسد ًیبص ثشای ػجَس، هط

ل، اص گزسگبُ ػشضی هزبٍس، اعالػبت تػبدفبت ٍ کبسثشی صهیي اعشاف پل ػبثش هی ثبضذ. ثٌبثشایي یکی اص هْوتشیي ػَاهل هَحش دس هکبى گضیٌی پ

اص رولِ پل ػبثشپیبدُ کبسثشی صهیي ّبی اعشاف آى هی ثبضذ کِ تقشیجب ّویطِ ثبػج افضایص سفشّبی پیبدُ هی ضَد. احذاث گزسگبُ ّبی ػشضی 

ّبیی کِ داسای حزن ثبالی ػبثشاى پیبدُ هی ثبضٌذ اص قجیل کبسثشی ّبی هسکًَی، هشاکضتزبسی، آهَصضی، پبسک ّبی تفشیحی، ایستگبُ ثشای کبسثشی

استفبدُ اص  دس ایي پژٍّص ثب ّبی حول ًٍقل ػوَهی اص قجیل ایستگبُ ّبی اتَثَس، هتشٍ ٍ غیشُ.. ًسجت ثِ سبیش کبسثشیْب اٍلَیت ثیطتشی هی یبثذ.

 ساُچْبسهیذاى ضْذای هحشاة تب  ّبی هَرَد هسیش اًتخبثیّب دس هکبًیبثی پلثِ اسصیبثی تبحیش اًَاع کبسثشی  AHP  ٍExper choiceًشم افضاس

 پشداصین.ضْش یضد هی هؼلن

 ػابز ، کاربزی سمیهکلمات کلیدی: ارسیابی، مکاویابی، پل
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 مقدمٍ

گستشدُ اص اتَهَثیل دس رَاهغ غٌؼتی سجت تغییش سیستن ّبی ضْشسبصی گشدیذ. ایي اهش هَرت ضذ هٌْذسیي ضْشسبصی اٍلَیت سا ثِ استفبدُ 

سک تَهبس آداهض دس کتبة ثشًبهِ سیضی هٌغقِ ای خَد ثب ّذف کبّص تشاکن تشافیک هٌغقِ ی هبًْبتبى ًیَیَ 1931دس سبل  [1.]ٍسبیل ًقلیِ دادًذ

دس ضْش هیٌیب پلیس ارشا ضذ. ّن اکٌَى  1962سٍش رذاسبصی ػوَدی تشافیک دس آهشیکبی ضوبلی ثِ سبل . [2ّبی َّایی پشداخت]ثِ عشاحی پل 

 .[3]ضْش آلوبى اقذام ثِ احذاث فشاگزس ػبثش پیبدُ ضذُ است) 30دس  1976تؼذاد ثی ضوبسی گزس ػبثش پیبدُ دس آهشیکب ثَرَد آهذُ است ٍ اص سبل 

رٌگ رْبًی دٍم سٍیکشد رذیذی دس ضْشسبصی ضکل گشفت، ایي رٌجص ایزبد فضبی اختػبغی ػبثشیي پیبدُ ٍ اٍلَیت دادى ثِ آى پس اص پبیبى   

 [1]سا هذ ًظش قشاس داد. پل ػبثش پیبدُ یکی اص ایي دستبٍسدّب است 

-ّب سا داسد. پیوبیصّبی کَتبُ ٍپشاکٌذُ ایي هحیظپزیشی راتی تٌْب ضکل حول ًٍقل است کِ قبثلیت ػولکشد دس هسیشسٍی ثِ دلیل اًؼغبفپیبدُ  

 .[4]ضَد)سٍی اًزبم هیّب ثِ ضکل پیبدُدسغذ اص سفشّبی داخلی ایي هحذٍدُ 90ّبی هشثَط ثِ هیضاى تَلیذ ٍ رزة سفشّب ًطبًذادُ اًذ کِ تقشیجب 

سٌزی هٌبست ًَع گزسگبُ است. گزسگبّْبی ػشضی ٍ اهکبىایوٌی ػبثشیي پیبدُ دس گزس اص ػشؼ هؼبثش هختلف ضْشی دس گشٍ هکبى یبثی غحیح   

دس حبل حبظش اًتخبة ًَع ٍ هحل گزسگبُ ػشضی ّوسغح یب غیش ّوسغح ػوَهب ثش اسبس قضبٍت کبسضٌبسی ٍ یب ثب تَرِ ثِ هیضاى تقبضبی ػجَس 

دس ًظش گشفتِ ضذُ است. هکبى یبثی غحیح پل غَست هی گیشد.دس حبلی کِ دس کطَسّبی پیطشفتِ ثشای ّشیک اص اًَاع گزسگبّْب ضَاثظ هؼیٌی 

 بضذ. هتبحش اص ػَاهل گًَبگًَی هی ث ػبثش پیبدُ ثِ ػٌَاى یکی اص تسْیالت ػجَس ػشضی ػبثشیي پیبدُ

-دس ضجکِ  Arc GISافضاسدس پژٍّطی ثب ػٌَاى هکبًیبثی گزسگبُ ػشضی غیشّوسغح ػبثش پیبدُ ثب استفبدُ اص ًشم [5]ّوکبساى ٍ حبری حسیٌلَ   

لیِ، ّبی تشافیکی دسًٍطْشی( پبساهتشّبی تبحیشگزاس دس هکبهیبثی گزسگبُ غیشّوسغح اص قجیل حزن ٍسبیل ًقلیِ، حزن ػبثش پیبدُ، سشػت ٍسبیل ًق

سی قشاس صهبى هَسد ًیبص ثشای ػجَس، هطخػبت ٌّذسی هقغغ، فبغلِ اص گزسگبُ ػشضی هزبٍس، اعالػبت تػبدفبت ٍ کبسثشی صهیي اعشاف هَسد ثشس

اًذ استجبط قَیی ٍ هستقیوی ثیي حزن ػبثش پیبدُ تػبدفبت ػبثشپیبدُ ٍ حزن ٍسبیل ًقلیِ ثب احتوبل اًتخبة گزسگبُ دادُ است ٍ ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ

 ثبضذ.ّبی ػبثش پیبدُ هییک سٍش هٌبست دس صهیٌِ هکبًیبثی گزسگبُ Arc GISافضاس غیشّوسغح ٍرَد داسد ٍ ّوچٌیي استفبدُ اص ًشم

، ثِ ایي ًتیزِ دست یبفتِ اًذ کِ  [1]ّبی ػبثش پیبدُ دسٍى ضْشی، ًیکَهشام ٍ ّوکبساىدس تحقیق دیگشی ثب ػٌَاى اسصیبثی ٍ تحلیل احش ثخطی پل

 ثبضذ.دالیل ػذم ػجَس ػبثشیي اص پل ػبثش پیبدُ ثِ تشتیت هشثَط ثِ ثؼذ هکبًیبثی، ثؼذ ٌّذسی، ثؼذ فشٌّگی ٍ ثؼذ قبًًَی هی

ّبی ػبثش پیبدُ ثش هیضاى تػبدفبت آًْب غَست ثبػٌَاى تحلیل هیضاى تبحیش احذاث گزسگبُ  [6]یق دیگشی تَسظ سبدات حسیٌی ٍ ّوکبساى تحق

ّبی ثبضذ ٍ احذاث پلّبی ػبثش پیبدُ ثش کبّص تػبدفبت ّن دس ضت ٍ ّن دس سٍص هَحش هیاًذ کِ استفبدُ اص پلگشفتِ است کِ ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ

 دسغذ تلفبت اًسبًی تػبدفبت  ربدُ ثشٍى ضْشی سا کبّص دادُ است.  39بثش پیبدُ تب حذٍدػ

-دس سغح ضْش تْشاى ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ اًذ هکبًیبثی ًبهٌبست پل [7]ّبی ػبثش پیبدُخبکی ٍ ّوکبساًص دس پژٍّطی ثب ػٌَاى آسیت ضٌبسی پل

 سٍد.س سغح ضْش تْشاى ثِ ضوبس هیّبی ػبثش پیبدُ دلیل اغلی ػذم کبسایی هٌبست آًْب د

دس هغبلؼِ ای پیطٌْبد کشدُ اًذ کِ دس غَست عشاحی، حفظ ٍ ًگْذاسی تسْیالت ػبثشاى پیبدُ ثِ غَست هٌبست،  [8]حسي پَس ٍ غفبسصادُ

ولِ پل ضْشًٍذاى توبیل ثیص تشی ثِ پیبدُ سٍی ًطبى دادُ ٍ دس ًتیزِ تؼذاد سفشّبی پیبدُ افضایص هی یبثذ. دس عشاحی تسْیالت ػبثش پیبدُ ٍاص ر

یژگی ّب ٍ هطخػبت هحل، تشاکن کبسثشی صهیي دس هٌغقِ، هجذا ٍ هقػذ سفشّب، هیضاى استفبدُ ػبثشاى اص تسْیالت ٍ ػبثش پیبدُ، ػَاهلی ًظیش ٍ

 ّوچٌیي تؼییي هیضاى افضایص استفبدُ اص تسْیالت ػبثش پیبدُ دس غَست اغالح ٍ ثْجَد ایٌگًَِ تسْیالت ثبیستی هذ ًظش قشاس گیشد.

 

 یافتٍ َای پژيَش

 ر مکاوگشیىی پل ػابز پیادٌَای مًثز دکاربزی

ثبضذ. ثِ عَس کلی ٍرَد ّشگًَِ گشدًذ دس هکبًیبثی گزسگبُ پیبدُ هَحش هیتَصیغ کبسثشیْبی اعشاف یک هؼجش کِ هَرت گزس ػشضی اص خیبثبى هی

ّبی ذ ٍ ّوچٌیي کبسثشیتَاى رٌّی ٍ یب رسوی( ّستٌکبسثشی دس هحذٍدُ احذاث گزسگبُ کِ ػبثشاى آى داسای ضشایظ خبغی)کَدک، سبلوٌذ، کن

ّبی هسکًَی، اداسی ٍ ًٍقلی، هشاکض آهَصضی، هزتوغّبی حولّب ٍ ایستگبُآیٌذ)پبیبًِکِ اص هشاکض ػوذُ تَلیذ ٍ رزة سفش پیبدُ ثِ حسبة هی

سٍ سا اضغبل اص سغح پیبدُدٌّذ. ػالٍُ ثش ایي، احذاث ّش ًَع گزسگبُ غیش ّوسغح ثخطی تزبسی(، هکبًیبثی گزسگبُ سا تحت تبحیش خَد قشاس هی

 [9]ّبی هختلف کبستِ ضَدسٍ دس هٌبعق ثب کبسثشیخَاّذ ًوَد کِ ًجبیذ اص حذاقل ػشؼ هفیذ پیبدُ

 دس غَست ٍرَد کبسثشی ّبی صیش دس اعشاف یک هؼجش اهکبى سٌزی احذاث پل ػبثشپیبدُ دس هحذٍدُ آًْب قبثل ثشسسی هی ثبضذ:

 هذاسس ٍ هشاکض آهَصضی

 هشاکض تزبسی

 فشٌّگسشاّب

 ثیوبسستبى
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 هشاکض هؼوَلیي، کن تَاى ٍسبلوٌذاى

 پبسک ّب

 ًٍقلیّبی حولپبیبًِ ّب ٍ ایستگبُ

 [10]هزتوغ ّبی هسکًَی 

 [.11]هتشی اص هحل گزس دس ًظش گشفتِ ضًَذ 150ثبیست حذاکخش دس فبغلِ تبهیي پبسکیٌگْب هی

 

 :محديدٌ مًرد مطالؼٍ

ثبضذ کِ هتطکل اص سِ ثلَاسداًطزَ، ثلَاس ثبٌّش، ٍ ثلَاس پبکٌژاد ضْذای هحشاة تب هیذاى هؼلن ضْش یضد هیهحذٍدُ هَسد ثشسسی حذفبغل، هیذاى 

آهذُ است هسیش هَسد هغبلؼِ یؼٌی اهتذاد ثلَاس  [12]عجق آًچِ دس عشح ربهغ ضْش یضد پل ػبثش دس ایي هسیش ٍرَد داسد. 12ثبضذ ٍ حذٍد هی

ثبضٌذ. دس هؼبثشضشیبًی س ضْیذ پبکٌژاد اص رولِ هْوتشیي هؼبثش ضشیبًی دسرِ یک دس سغح ضْش یضد هیداًطزَ، ثلَاس ضْیذ ثبٌّش ٍ ثلَا

اغلی، ثْتشیي ساُ ػجَس ػبثشیي اص هؼجش ، پل ػبثش پیبدُ هی ثبضذ. دس غَست ٍرَد کبسثشی  2)آصادساُ ّب ٍ ثضسگشاُ ّب( ٍدس هؼبثش ضشیبًی دسر1ِدسرِ

عشاف ایي گًَِ هؼبثش ٍ لضٍم ػجَس ػبثشیي پیبدُ اص ػشؼ هؼجش، احذاث پل ػبثش پیبدُ ثِ ػٌَاى یک ساّکبس ایوٌی ّبی هْن ٍ هشاکض رزة سفش دس ا

 [.13ث صیشگزس ػبثش پیبدُ ًوی ثبضذ]تَغیِ هی گشدد. دس هؼبثش هحلی ًیبصی ثِ احذا

  

 

 

 
 ، هَقؼیت هکبًی هحذٍدُ هَسد هغبلؼ1ِضکل                   

 

 َای سمیهبزرسی ي وًع کاربزیشؼاع مًرد 
ّوسغح( دس -چٌیي ًحَُ احذاث گزسگبّبی ػشضی)سٍگزس ٍ صیشگزسچگًَگی تفکیک حشکت ػبثشیي پیبدُ اص ٍسبیل ًقلیِ دس هٌبعق ضْشی ٍ ّن

سٍ تفکیک ثبضذ ثشای تخػیع کل یب قسوتی اص هسیش سَاسُهٌبعق ضْشی ٍ ثیشٍى ضْشی ضبخع هٌبسجی رْت تبهیي ایوٌی حشکت ػبثشیي هی

ّبی پشتشدددس داخل ضْشی پس اص اًزبم هغبلؼبت آهبسی ربهغ دس ٍضؼیت هَرَد تؼذاد ػبثشیي، سشػت حشکت ػبثشیي، تؼذاد تػبدفبت آى دس هحل

ثطشط ایٌکِ ثیٌی ضذُ دس اقتػبد هحلی چٌیي ًشخ استقبء ایوٌی ػجَس ػبثشیي ٍ افضایص سشػت حشکت ػبثشیي ٍ سًٍق تزبسی پیصٍ صهبى تبخیش ٍ ّن

 [.14]ضَدهتش تزبٍص ًکٌذ اقذام هی 400عَل هسیش اص 

ّبی ػبثش هَرَد دس هسیش هَسد هغبلؼِ)هیذاى ضْذای هحشاة تب ّب دس هحذٍدُ پلثذیي هٌظَس دس ایي پژٍّص رْت ثشسسی ٍ ضٌبسبیی کبسثشی   

ّبی هزبٍس ثش استفبدُ اص پل ػبثش سٍی ٍ تحت تبحیش کبسثشیپیبدُ یّبی هَرَد سا کِ ثِ ػٌَاى فبغلِهتش اعشاف پل 400ساُ حکیویبى( ضؼبع سِ

ی هَسد قجَل ثشای کیلَهتش سا پیبدُ عی کٌٌذ. فبغلِ 3ّبی عَالًیتش اص این ، چشاکِ دس ضشایظ ػبدی، افشاد ساغت ًیستٌذ فبغلِپیبدُ دس ًظش گشفتِ

هتش( ثشای سسیذى ثِ  400سٍی)هؼبدلپٌذ دقیقِ پیبدُکیلَهتش است.1وَهبً کوتش اصی کَتبّتش ٍ ػسسیذى ثِ ایستگبُ اتَثَس یب سبیش ٍسبیل ًقلیِ

اص ایي ًظش، دس ضشایظ ػبدی،  هتش( 800سٍی)هؼبدلٍ هغلَة است. اهب ثیص اص دُ دقیقِ پیبدُّب کبهالً پزیشفتِ ی ًقلیِ روؼی اص ًظشپیبدٍُسیلِ

ّبی ثیطتشی سا ّب فبغلِذ هوکي است ثِ ػلت فشاّن ًجَدى سبیش ٍسبیل ربثزبیی، پیبدُسسذ؛ ّش چٌیاگشچِ قبثل قجَل است ٍلی هطکل ثِ ًظش ه

ّبی ػبثش ثؼٌَاى هتشکبسثشیْبی اعشاف پل 400ًیش هطخع است، ضؼبع   2گًَِ کِ دس ًقطِ ضوبسُثٌبثشایي ّوبى [.13]سٍی ثپزیشًذثشای پیبدُ

 ضذُ است. ّبی ػبثشهطخعیبثی پلهحذٍدُ کبسثشیْبی هَحش دس هکبى
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 هغبلؼِّبی هَرَد دس هحذٍدُ هَسدبٍس پلّبی هزًَع کبسثشی ،2ضکل

 
 ّبی هَسد هغبلؼِّبی  هَحش دس هکبًیبثی دس ضؼبع پل، تؼذاد کبسثشی1رذٍل

 

 وًع کاربزی
 تؼداد کاربزی

 6پل 5پل 4پل 3پل 2پل 1پل 

 3 3 3 8 8 0 آمًسشی 

 4 1 1 0 0 0 بُداشتی

 73 6 3 66 12 118 تجاری 

 2 0 2 3 3 0 فزَىگی 

 2 0 1 3 2 0 يفضای سبش پارک

 532 79 148 66 108 492 مسکًوی

 

 ّبی هَسد هغبلؼِّبی  هَحش دس هکبًیبثی دس ضؼبع پل، تؼذاد کبسثشی2رذٍل
 

 وًع کاربزی

 تؼداد کاربزی

 12پل 11پل 10پل 9پل 8پل 

 5 4 4 3 7 آمًسشی 

 4 2 1 2 1 بُداشتی

 135 195 131 174 165 تجاری 

 0 4 4 2 3 فزَىگی 

 23 1 0 1 2 يفضای سبش پارک

 1146 933 565 514 1077 مسکًوی

 

 :AHPبىدی کاربزیُا با استفادٌ اسمدل ايلًیت

ضذ . کِ ثش  هغشح 1980کِ اٍلیي ثبس تَسظ تَهبس ال سبػتی دس  ،1یکی اص کبسآهذ تشیي تکٌیک ّبی تػوین گیشی فشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی

 [.15]اسبس هقبیسِ ّبی صٍری ثٌب ًْبدُ ضذُ ٍ اهکبى ثشسسی سٌبسیَّبی هختلف سا ثِ هذیشاى هی دّذ

 

                                                 
Analytical Hierarchy process-AHP

 1
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 AHPگیشی دس هذل ّبی تػوین، حبلت1ًوَداس

 

 اصًل فزایىد تحلیل سلسلٍ مزاتبی

 (Reciprocal Conditionضشط هؼکَسی  ) .1اغل 

 (Homogeneityّوگٌی           ) .2اغل 

 (Dependencyٍاثستگی          ) .3اغل 

 (Expectationاًتظبسات        ) .4اغل 

 

 ضشط هؼکَسی 

 خَاّذ ثَد .n/1ثشاثش  Aثش ػٌػش  Bثبضذ تشریح ػٌػش  nثشاثش  Bثش ػٌػش  Aاگشتشریح ػٌػش   
 

 ّوگٌی 

 ًوی تَاًذ ثی ًْبیت یب غفش ثبضذ. Bثش ػٌػش  Aثبیذ ّوگي ٍ قبثل قیبس ثبضٌذ . ثِ ثیبى دیگش ثشتشی ػٌػش  Bثب ػٌػش  Aػٌػش   
 

 ٍاثستگی 

ِ ّش ػٌػش سلسلِ هشاتجی ثِ ػٌػش سغح ثبالتش خَد هی تَاًذ ٍاثستِ ثبضذ ٍثِ غَست خغی ایي ٍاثستگی تب ثبالتشیي سغح هی تَاًذ اداهِ داضت  

 ثبضذ.

 

 مزاتبیساخته سلسلٍ

ّب قشاس ثبضذ کِ دس ساس آى ّذف کلی هسبلِ ٍ دس سغَح ثؼذی هؼیبسّب ٍ گضیٌٍِاقؼی هیسلسلِ هشاتجی یک ًوبیص گشافیکی اص هسبلِ پیچیذُ 

 ّبی صیش ثبضذ:هشاتجی هوکي است ثِ یکی اص غَستهشاتجی ٍرَد ًذاسد، اهب سلسلِداسًذ، ّش چٌذ یک قبػذُ حبثت ٍ قغؼی ثشای سسن سلسلِ

 ّبگضیٌِ-صیشهؼیبسّب-هؼیبسّب-ّذف

 ّبگضیٌِ-شػَاهلصی-ػَاهل-هؼیبسّب-ّذف

پبساهتشّبی هکبًیبثی ثب ّبی اعالػبتی ّش یک اصیبص، الیِآٍسی اعالػبت هَسد ًپس اص روغ ّبّبی اعالػبتی پبساهتشّبی هکبًیبثی ٍ تشکیت آىتْیِ الیِ

کِ ثیطتشیي ربرثِ روؼیتی ثشای ثش ایي اسبس اًَاع کبسثشیْبیی  ضَد.تْیِ هی Expet choiceتَرِ ثِ اعالػبت ثشداضت ضذُ دس هحیظ ًشم افضاس

 این. ربثزبیی ػشضی اص خیبثبى سا داضتٌذ سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثب استفبدُ اص سٍش ای اس پی سا ثشای تحلیل استفبدُ ًوَدُ

 

ل ٍ تشافیک ًٍقّبی هَحش دس هکبًیبثی پل  ػبثش پیبدُ تَسظ هتخػػیي ٍ کبسضٌبسبى سبصهبى حولاثتذا پشسطٌبهِ تْیِ ضذُ ٍ اًَاع کبسثشی

افضاس ثِ اٍلَیت ثٌذی تبحیشگزاسی اًَاع کبسثشی دس هکبًیبثی ضْشداسی یضد ٍ اسبتیذ هزشة داًطگبّی اسصضگزاسی ضذُ است. سپس ثب استفبدُ اص ًشم

 پشداختِ ضذُ است.

هشاتجی هفشٍؼ سبختبس سلسلِ 3دس ضکل [.17هشاتجی ثب تَرِ ثِ ّذف هسئلِ است]هشاتجی، ایزبد سبختبس سلسلِاٍلیي گبم دس فشآیٌذ تحلیل سلسلِ

-افضاس ٍاسد ضَد. یکی اص قبثلیتّبی آتی الصم است سبختبس هفشٍؼ دس ًشمثشای ًَع تسْیالت هٌبست ػبثش پیبدُ اسائِ ضذُ است. ثشای اًزبم تحلیل

پس اص تؼشیف ، ْیِ ضذُ است. دس سغح اٍلسغح ت سِهشاتجی دس هشاتجی است. سبختبس سلسلِافضاس ، اهکبى عشاحی ًوَداس سلسلِّبی ایي ًشم
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ثبضذ. هقبیسِ صٍری، فشایٌذی ثشای هقبیسِ اّویت، اسرحیت افضاس، گبم ثؼذ اسصیبثی ػٌبغش ثب هقبیسِ صٍری هیهشاتجی دس هحیظ ًشمسبختبس سلسلِ

 [.17یبدسستٌوبیی دٍ ػٌػش ًسجت ثِ ػٌػش سغح ثبالتشاست]

 

ّب تؼییي ضذُ است کِ صٍری حبغل اص ًظش سٌزی کبسضٌبسبى دس ًشم افضاس، ٍصى هغلق ّش یک اص کبسثشیّبی هقبیسِ پس اص ٍاسد کشدى هبتشیس

 / . ثبیذ کَچکتش ثبضٌذ1هشاتجی اص ّبی صهیي دس هکبًیبثی پل ػبثش پیبدُ است. هیضاى ًشخ ًبسبصگبسی سلسلًِطبًگش تبحیش ّشکذام اص اًَاع کبسثشی

 

 
 َای مًثز در مکاوگشیىی پل ػابز پیادٌ مزاتبی کاربزی، ساختار سلسل2ٍومًدار

 Expert choiceيريد دادَا در وزم افشار 
این.)ضکل ضوبسُ(. ثبیذ تَرهِ داضهت کهِ دس اسصضهگزاسی ٍ     اًذ سا ٍاسد ًشم افضاس ًوَدُکبسثشی هْن ٍهَحشکِ تَسظ خجشگبى اسصضگزاسی ضذُ 6اثتذا 

 /. ثبضذ.1ًجبیذ ثبالتش اص هقبیسبت صٍری دادّب، ضشیت ًبسبصگبسی 

 َای مًثز در مکاویابی پل ػابزدر وزم ، قزارگیزی کاربزی3شکل

 

 ي مکاویابی پل ػابز سمیه کاربزیوًع Expert choice/ افشاروزم
ٍسد آپلْبی ػبثش سا ثَرهَد ههی  کٌٌذگبى کبسثشی هْن کِ ثیطتشیي کبسثشاى ٍ استفبدُ 6ثٌذی کبسثشیْبی هَحش دس هکبًیبثی پل ػبثش پیبدُ، ثشای اٍلَیت

 اسصضگزاسی کبسثشیْبی هْن ٍ هَحش دس هکبًیبثی پل ًوبیص دادُ ضذُ است.  3سصضگزاسی ضذُ است. دس رذٍل ضوبسُاًتخبة ٍ تَسظ خجشگبى ا
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 Expert choiceافشارَا در وزم، ارسشگذاری اوًاع کاربزی3جديل

 
 

ثبضهذ ٍ ثؼهذاص آى   ّبی ػبثش پیبدُ، کبسثشی، آهَصضی هیًیض ًوبیص دادُ ضذُ است هْوتشیي کبسثشی دس هکبًیبثی پل 3ّوبًگًَِ کِ دس ًوَداس ضوبسُ

ًیض ثِ تشتیت، تزبسی ٍ پبسک/فضبی  ثبضذ دس ستجِ چْبسم ٍ پٌزنکبسثشی دسهبًی ٍ ثْذاضتی ٍ دس ستجِ سَم کبسثشی خذهبت ارتوبػی ٍ فشٌّگی هی

 گیشد.ّبی ػبثش قشاس هیّبی هَحش دس هکبًیبثی پلهسکًَی دس ستجِ ضطن کبسثشیثبضذ ٍ کبسثشی سجض هی

 

 

 

 
 Expert choiceافضاسّبی هَحش دس هکبًگضیٌی پل دس ًشم، اسصضگزاسی کبسثشی3ًوَداس

 

 کاربزی آمًسشی

ثبضذ ، چشا کِ ضبهل اقطبس دس حبل تحػیل اص اثتذایی ٍ حتی پهبییي  ّبی پل ػبثش پیبدُ کبسثشی آهَصضی هیًیبصهٌذتشیي کبسثشییکی اص هْوتشیي ٍ 

 آٍسد.ضَد ٍ ٍاثستگی ثیي کبسثشیْبی دٍ سوت پل سا ثَرَد هیتش ٍ تب سغح آهَصش ػبلی هی

تؼهذاد ٍ اّویهت ٍ اسصش کهبسثشی آهَصضهی دس هکهبى پهل تَسهظ خجشگهبى          ّبی هَرَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلهِ سا اص ًظهش  پل 4دس رذٍل ضوبسُ 

 این.اسصضگزاسی ًوَدُ

 

 Expert choiceدس ًشم افضاس َا اس وظز اَمیت کاربزی آمًسشیبىدی پلايلًیت، 4جديل

 

 آمًسشی
 

 درماوی/بُداشتی
 

 تجاری
 

 پارک
 

 فزَىگی /خدمات اجتماػی

 

 مسکًوی
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دادُ ضذُ است  5ٍ  4آهَصضی ثِ پل ضوبسُ ثیطتشیي اسصش ٍ اّویت کبسثشی  گزاسی خجشگبى،عجق اسصش پل هَرَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ 12اص 

-یي کبسثشیکِ سٍثشٍی داًطگبُ فشٌّگیبى ٍ تشثیت هؼلن قشاس داسًذ ٍ خبثگبُ داًطزَیی ًیض دس ایي ضؼبع تحت تبحیش قشاس داسد،کِ ثیطتشیي ٍاثستگی ا

 عشف پل قشاس گشفتِ هیتَاى ثِ ایستگبُ اتَثَس اضبسُ کشد. ّبیی کِ آىّب ثب کبسثشی

 
 Expert choiceافضاسّبی هَرَد هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ اص ًظش کبسثشی آهَصضی دس ًشمثٌذی پل، اٍلَیت4َداسًو

 

 کاربزی درماوی ي بُداشتی
ّهبی  ّبی سفبّی ٍ ... اص رولِ کبسثشیّبهبًٌذ داسٍخبًِ، ایستگبُ اتَثَس، کبسثشیکبسثشی دسهبًی ٍ ثْذاضتی ثِ دلیل ٍاثستگی ٍ ًیبص ثِ سبیش کبسثشی

 ثبضذ.ّبی ػبثش پیبدُ هیگضیٌی پل قبثل تَرِ ٍ هْن دس هکبى

 عجهق ًظشخجشگهبى   گزاسی پلْبثِ اسصش  5دسرذٍل ضوبسُ ثبضذ کِ ّبی هْن ٍ ًیبصهٌذ ثِ پل ػبثش هیکبسثشی دسهبًی ٍ ثْذاضتی اص رولِ کبسثشی  

 این. پشداختِهتش(  400) ت تبحیش پل ّبایي کبسثشی دس ضؼبع تح ثبتَرِ ثِ اّویت

 
 Expert choiceذس ًشم افضاس ّب اص ًظش اّویت کبسثشی آدسهبًی ٍ ثْذاضتیثٌذی پل، اٍلَیت5رذٍل

 
 

ػبثش پیبدُ  گضیٌی پلثِ هکبى ، ّب اص ًظش اّویت ٍ ًیبص کبسثشی دسهبًی ثْذاضتی هَرَد دس ضؼبع تحت تبحیشثٌذی پلثِ اٍلَیت 5دس  ًوَداس ضوبسُ 

ایي  ّبی دٍم ٍ سَمدس ستجِ 9ٍ  7ّبی ضوبسٍُ پل دس ستجِ اٍل داسدسَختگی قشاس ٍ کِ سٍثشٍی ثیوبسستبى سَاًح  12بسُ پل ضو این.پشداختِ

 اٍلَیتجٌذی قشاس گشفتِ است.
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 Expert choiceافشارَای مًجًد محديدٌ مًرد مطالؼٍ اس وظز کاربزی درماوی ي بُداشتی در وزمبىدی پل، ايلًیت5ومًدار

 

 کاربزی فزَىگی ي خدمات اجتماػی/مکاویابی پل ػابز
پل  12هتشی اًتخبة ضذُ است سا دس ضؼبع  400کبسثشی فشٌّگی ٍ خذهبت ارتوبػی سا دس هحذٍدُ تحت تبحیش پل ّبی ػبثش پیبدُ کِ تب ضؼبع 

 .(6ٍ ًوَداس ضوبسُ 6ذٍل ضوبسُر)هَرَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ هَسد اسصضگزاسی ٍ اٍلَیت ثٌذی قشاس گشفتِ ضذُ است.

 

 Expert choiceدس ًشم افضاس  فزَىگی ي خدمات اجتماػی َا اس وظز اَمیت کاربزیبىدی پل، ايلًیت6جديل

 
 

دادُ ضذُ است  3ضَد، ثیطتشیي اسصش ٍ اّویت کبسثشی خذهبت ارتوبػی ٍ فشٌّگی ثِ پل ضوبسُ ًیض هطبّذُ هی 6گًَِ کِ دس ًوَداس ضوبسُّوبى

ثهِ دلیهل    10ٍ  7ّبی ضوبسُکِ دس ضؼبع تحت تبحیش آى کتبثخبًِ اهبم ػلی)کتبثخبًِ ًبثیٌبیبى( قشاس گشفتِ است. ستجِ دٍم ٍ سَم ًیض ثِ تشتیت ثِ پل

 ثبضذ.هی 10اسصش ٍ اّویت هشاکض فشٌّگی ٍ چَى سبصهبى تجلیغبت اسالهی دس پل ضوبسُ 

 

 
 Expert choiceافشارمحديدٌ مًرد مطالؼٍ اس وظز کاربزی فزَىگی ي خدمات اجتماػی در وزمَای مًجًد بىدی پل، ايلًیت6ومًدار
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 تجاری
ّبی سٍصاًِ ٍ غیشُ خَد هشارؼبت صیبدی ثهِ  ّب هْن ٍ ًیبصهذ ثشای احذاث پل ػبثش پیبدُ است، چشا کِ هشدم ثشای ًیبصکبسثشی تزبسی اص رولِ کبسثشی

 اًذ.ضذُگزاسی کبسثشی تزبسی هَرَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ اسصش، 7ُّب داسًذ. دسرذٍل ضوبسایي کبسثشی

 
 Expert choiceدس ًشم افضاس  تجاری َا اس وظز اَمیت کاربزیبىدی پل، ايلًیت7جديل

 
 

اسصش ٍ اّویهت ثهِ پهل     اًذ. ثیطتشیيثٌذی ضذُّب اص ًظش اسصش ٍ اّویت کبسثشی تزبسی هَرَد دس ضؼبع تحت تبحیش اٍلَیتپل 7دس ًوَداس ضوبسُ 

دادُ ضذُ است  8ٍ  11ّبی ضوبسُّب دس ثلَاس پبکٌژاد قشاس داسد، دادُ ضذُ است ٍ ستجِ دٍم ٍ سَم ثِ تشتیت ثِ پلکِ سٍثشٍی سبصهبى پبیبًِ 9ضوبسُ 

 رْبًگشدی دادُ ضذُ است. ٍاقغ دس سٍثشٍی ّتل 4ٍ کوتشیي اسصش تبحیشگزاسی کبسثشی تزبسی ثِ پل ضوبسُ
 

 
 

 Expert choiceافضاسّبی هَرَد هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ  اص ًظشکبسثشی تزبسی دس ًشمثٌذی پل، اٍلَیت7وَداسً

 

 پارک ي فضای سبش شُزی
 (.8)رذٍل ضوبسُکبسثشی پبسک ٍ فضبی سجض سا ثب تَرِ ثِ ًظشات کبسضٌبسبى عجق رذٍل ضوبسُ اسصضگزاسی کشدُ این

 داسد ثِ پل ّبی ػبثش هَرَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ گضیٌیدسهکبى کبسثشی پبسک ٍ فضبی سجض ضْشی تبحیشگزاسی کِ، اسصش ٍ اّویت اص ًظش تؼذاد

 .(8)ًوَداس ضوبسُاینپل هَسد هغبلؼِ پشداخت12ِ اٍلَیت ثٌذی
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 Expert choiceدس ًشم افضاس  پارک ي فضای سبش شُزی َا اس وظز اَمیت کاربزیبىدی پل، ايلًیت8جديل 

 
 

 

ٍاقهغ دس سٍثهشٍی    12ضَد ستجِ اٍل تبحیش ٍ اّویت کهبسثشی پهبسک ٍ فضهبی سهجض ضهْشی ثهِ پهل ضهوبسُ         گًَِ کِ دس ًوَداس صیش هطبّذُ هیّوبى

پهبسک هلهت    ّبیی چَى، ثَستبى غذیش، پبسک کیَاى،ثیوبسستبى سَاًح ٍ سَختگی دادُ ضذُ است، کِ دس ضؼبع تحت تبحیش آى فضبّبی سجض ٍ پبسک

 اسد.قشاس د

 

 

 
 Expert choiceافضاسّبی هَرَد هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ  اص ًظشکبسثشی پبسک ٍ فضبی سجض ضْشی دس ًشمثٌذی پل، اٍلَیت8ًوَداس

 

 مسکًوی

چشا کهِ   کبسثشی هسکًَی ثب تَرِ ثِ ایي کِ ّشچِ ایي کبسثشی ثیطتش ثبضذ تؼذاد روؼیت سبکي دس ضؼبع پل ٍ استفبدُ اص پل ًیض ثیطتش خَاّذ ثَد

ثٌبثشایي ایي کبسثشی ًیض هَسد اسصضگزاسی ثشای ّشیک اص پل ّهب قهشاس    آٍسد،ّب سا روؼیت سبکي ٍ هَسد تبحیش ثَرَد هیثیطتشیي ًیبص ثِ سبیش کبسثشی

 ضذُ است.( ًوبیص داد9ُّب دس رذٍل صیش)ضوبسُثشای ّش یک اص پلگزاسی اّویت ایي کبسثشیاسصشگشفتِ ضذُ است.
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 Expert choiceدس ًشم افضاس  مسکًوی َا اس وظز اَمیت کاربزیبىدی پلايلًیت، 9جديل

 
 

 دادُ ضذُ است. 5ٍ کوتشیي تبحیش ٍ اّویت ثِ پل ضوبسُ  12( اٍلیي ستجِ اّویت ٍ تبحیش کبسثشی هسکًَی ثْپل ضوبسُ 9دس ًوَداس صیش)

 

 
 

  Expert choiceافضاسًظشکبسثشی هسکًَی دس ًشم ّبی هَرَد هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ  اصثٌذی پل، اٍلَیت9ًوَداس

 

 

 َا اس وظز اَمیتبىدی پلَا ي ايلًیتتلفیق کاربزی

گیهشد. ًوهَداس صیهش ًطهبًگش     ّب غَست هیثٌذی ًْبیی پلّبی اًزبم ضذُ اٍلَیتثب تلفیق اسصضگزاسی Expert choiceدس ًتیزِ ًْبیی دس ًشم افضاس 

 ّب است.هغبلؼِ اص ًظش تلفیق ایي کبسثشیّبی هَسد ٍلَیتجٌذی ًْبیی پل

 

 
  Expert choiceافضاسکبسثشی هَحش دس هکبًیبثی دس ًشم 6ّبی هَرَد هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ثب تَرِ ثِ تلفیق ثٌذی  ًْبیی پل، اٍلَیت10ًوَداس
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گًَِ تفسی کشد کِ ستجهِ اٍل ایهي   ْن ٍهَث دس هکبًیبثی سا ایيّبی هّب سا اص ًظش اسصش ٍ اّویت کبسثشیثب تَرِ ثِ ًوَداس ثبال هیتَاى اٍلَیتجٌذیپل

ّب سٍثشٍی کبسثشی آهَصضی قهشاس  ضذُ است، کِ ّش سِ ایي پلدادُ 12ٍ 3ٍ ستجِ دٍم ٍ سَم ثِ تشتیت ثِ پل ضوبسُ  4ثٌذی ًْبیی ثِ پل ضوبسُستجِ

 یبثی پل ػبثش پیبدُ داسد.س هکبىداسى ٍ ایي ثیبًگش ّوبى اسصضگزاسی اٍلیِ ٍ اّویتی است کِ ایي کبسثشی د
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 گیزی:وتیجٍ

-ّی رذاسبصی هسیش ػبثش پیبدُ اص هؼجش هیپیبدُ کِ ثِ دٍ ضکل پل ػبثش ٍ صیشگزس ٍرَد داسد ثِ ػٌَاى یکی اص سٍش ّوسغح ػبثشّبی غیشگزسگبُ

ّبیی است کِ دس کٌبس یکذیگش یک کل هتطکل اص کبسثشیّش ضْش ثِ ػٌَاى . گشدًذ.ثبضذ ٍ اص ساّکبسّبی افضایص ایوٌی کبسثشاى ساُ هحسَة هی

ثبضٌذ. ّب ثِ اقتضبی ًیبص ضْشًٍذاى ٍ خػَغیبت فیضیکی ضْش هتفبٍت اص یکذیگش هیدٌّذ کِ ّش یک اص ایي کبسثشیّبی ضْشی سا ضکل هیصهیي

 َد اختػبظ دادُ استّبی ضْشی سا ثِ خ( اص کل صهیي3/1ضجکِ هؼبثش)ضجکِ استجبعی(دس ضْشّب کوتش اص یک سَم)

گضیٌی پل ػبثشپیبدُ ثبضذ اص روِ ایي ػَاهل کِ دس هکبىاحذاث گزسگبُ ػشضی خیبثبى اص رولِ پل ػبثش پیبدُ ًیبصهٌذ ثشسسی پبساهتشّبی هَحش هی   

ّبی اٍد ثبضٌذ ٍ دس سبػتداسا هیّب رزة ثبالتشی اص روؼیت سا ثبضذ چشاکِ ثشخی اص کبسثشیثبیذ هذ ًظش قشاس قشاس گیشد تبحیش کبسثشی صهیي هی

  گضیٌی ایي تسْیالت داسًذ.ّب اٍلَیت ثیطتشی دس هکبىًسجت ثِ ثشخی دیگش اص کبسثشی تشدد اص ػشؼ خیبثبى سا هختل ًوَدُ ٍ

ّبیی افشاد تَرِ ثِ ًیبصثبضٌذ کِ تشدد ٍ ربثزبیی ثب ّبیی هیّبی آهَصضی، دسهبًی، فشٌّگی، پبسک ٍ فضبی سجض، هسکًَی، تزبسی کبسثشیکبسثشی  

 ثبضٌذ.ّبی ػجَسٍ هشٍس ٍ تشدد ػشضی خیبثبى هیّب ًیبصهٌذ تسْیل ضجکِثبضذ ٍ افشاد ثشای هشارؼِ ثِ ایي کبسثشیربهؼِ ثِ ایي کبسثشیْب صیبد هی

کٌٌذگبى ٍ کبسثشاى صیبدی سا ذ صیشا استفبدُثبضّب دس هکبًیبثی پل ػبثش ثبیذ ثذاى تَرِ ضَد کبسثشی آهَصضی هیثیطتشیي اّویتی کِ اص ثیي کبسثشی   

-ّب کوتش ثِ ٍاثستگی کبسثشیپلگضیٌی ایيدس هکبى .ثبضٌذّبی ػبثش هَرَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ًیبصهٌذ ثشسسی ثیطتشی هیآٍسد. پلثَرَد هی

ّب ضبهل آهَصضی، اًذ ایي کبسثشیًیبصهٌذ ثَدُ ّبی هْن ٍّبی هَرَد دس دٍ سوت تَرِ ضذُ است اهب کبسثشی هَرَد دس یک سوت ضبهل کبسثشی

 ثبضٌذ.دسهبًی/ثْذاضتی، خذهبت ارتوبػی ٍ فشٌّگی، پبسک/فضبی سجض ٍ هسکًَی هی

ّب هخػَظ ّبی هٌبست، ًجَد هسیشسٍسٍیی اص رولِ پیبدُثبضذ، اهب تسْیالت پیبدُسٍی صیبد هیدس ضْش یضد تَسؼِ افقی صیبد ٍ توبیل ثْپیبدُ

 ثبضذ.السیش ٍ پیطشفتِ هیٍ سیستن اتَثَسشاًی سشیغ  BRTسَاسی، ًجَد دٍچشخِ

سٍیی افضایص ایوٌی افشاد، ٍ آسَدگی خبعش افشاد سّگزس ثبیذ سٍیی کِ ثبػت تسْیل پیبدُایزبد پل ػبثش پیبدُ ثؼٌَاى یکی اص تسْیالت هْن ثشای پیبدُ

ثبضذ ٍ اص عشفی ایزبد ایي تسْیالت ًیبصهٌذ ّضیٌِ صیبدی است، ثٌبثشایي دس ایي تسْیالتویتش هَسد تَرِ قشاس گیشد صیشا ًتٌْب ربهؼِ ًیبصهٌذ ثیص

 ػَاهل هْن ٍ تبحیشگزس ضٌبسبیی ٍ هغبثق ثب خػَغیبت ٍ ضشایظ هحیغی ضْش یضد ارشا گشدًذ. )پل ػبثش پیبدُ( ثبیذ گضیٌی ایي تسْیالتهکبى
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 مىابغ
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           .تب حذ اهکبى دٍ ستَى هَرَد دس غفحِ آخش سا تشاص کٌیذ            

 

 

 

 

 


