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  چکیده
تدارک وسایل آسایش و تامین نیازمندیهای عمومی  شهرداری یک نهاد عمومی غیر انتفاعی است که به منظور

 04باشند که ه اهالی شهر تشکیل شده اند . پروژه عمرانی شهری یکی از کارهای مهم شهرداریها میمربوط ب

ها با توجه به منابع مالی ، بندی اجرای پروژهدهند . اولویتدرصد بودجه هر شهرداری را به خود اختصاص می

ا توجه به عدم قطعیتهای موجود، باشند . بانسانی و شرایط جغرافیایی از جمله دغدغه های مدیران شهری می

دست مطالعه ، مقوله ای پیچیده و بسته  گیری برای انتخاب پروژه مناسب نسبت به سایر پروژه های درتصمیم

و اولویت  VIKORبه عوامل متعددی میباشد . به همین جهت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد 

 د بررسی قرار گرفته تا پروژه مناسب انتخاب گردد .موردی ، پروژه های شهرداری گزنک مور

 

 ، تلخاب ، انبار نمک ، تعریض  AHP  ،VIKORشهرداری ،  كلیدی: های واژه

 

 مقدمه:-1
شهرداری یک نهاد عمومی غیر انتفاعی است که دارای شخصیتی حقوقی بوده و به منظور تدارک وسایل آسایش و   

ه اهالی شهر تشکیل شده است. از جمله وظایف شهرداری ها میتوان به ایجاد خیابان ها ، تأمین نیازمندی های عمومی مربوط ب

کوچه ها ، احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق اشاره 

ولتی بوده که از مجموع درآمد، شهرداری ها موظف به نمود. محل درآمد شهرداری ها از عوارض و درآمد شهری و کمک های د

درصدی برای عمران و اصالحات شهری می باشند.  یکی از مهمترین وظایف مدیریت در هر سازمانی تصمیم گیری  04هزینه 

 می باشد و اهمیت آن به حدی است که برخی از صاحب نظران مدیریت )مانند هربرت سایمون( مدیریت را با تصمیم گیری

. اکثر تصمیم گیری مدیران تحت تأثیر عوامل مختلف کمی و کیفی بوده که اغلب این عوامل با هم در ]1[هم معنا می دانند

تعارض می باشند و آنها تالش می کنند که بین چندین گزینه موجود ، بهترین گزینه را انتخاب نمایند. اشتباه و عدم دقت در 

ا می باشد هرچه قدرت و اختیارات مدیر بیشتر باشد هزینه تصمیم غلط نیز مسلماً تصمیم گیری مستلزم پرداخت هزینه خط

                                                 

، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و نويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 ، راست چین(B Nazanin pt. 11نويسنده اول ) تحصیل نويسندهدانشگاه محل

 (، دانشکده و دانشگاه محل تحصیليا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

 ، راست چین(B Nazanin pt. 11نويسنده دوم )
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.  در شهرداری های کوچک، با توجه به منابع اندک مالی، انسانی و شرایط خاص جغرافیایی، اولویت ]2[بیشتر خواهد شد 

اب اجرای پروژه مناسب از بین پروژه های بندی پروژه های عمرانی بسیار مهم است. در این مقاله معیار های تصمیم گیری انتخ

ارزش هر   VIKORاصلی شهر گزنک مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد 

 یک از پروژه ها با توجه به معیار ها محاسبه شده و در پایان منتج به انتخاب پروژه مناسب تر گردیده است.

 

 ری :شهردا-2 
در مجلس  0/5/1221ظهور اولین شهرداری به دوران رضا شاه مربوط می شود ولی اولین قانون شهرداری ها در تاریخ   

شورای ملی وقت مصوب و در طی سالیان مختلف  اصالحاتی به صورت کلی و جزئی بر آن اعمال شده است. مطابق قانون 

و منظور از تشکیل آن، تدارک وسایل آسایش و تأمین نیازمندیهای  ]2[شهرداری ها ، شهرداری دارای شخصیتی حقوقی است 

 و محل درآمد شهرداری ها از عوارض و درآمد شهری و کمک های دولتی می باشد . ]0[عمومی مربوط به اهالی شهر است 

 :]2[در توضیح وظایف شهرداری ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 دان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه ایجاد خیابانها ،کوچه ها ، می -

 اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق -

 احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل -

 کوچه های عمومی و جدول های طرفین رو های معابر وساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره -

 

 ادبیات تحقیق :-3

. با ]2[درصد تعیین گردیده است 04مطابق قانون شهرداری ها سقف هزینه های عمرانی از بودجه هر شهرداری به میزان 

های با اولویت باالتر ها انتخاب پروژهها، یکی از عوامل بسیار مهم برای مدیران در شهرداریتوجه به بودجه محدود شهرداری

توانند نقش داشته های با اولویت باالتر عوامل بسیار زیادی می. با توجه به اینکه به منظور انتخاب پروژهباشدبرای شهرها می

های با اهمیت در شهرداری شهر گزنک گیری چندمعیاره به منظور انتخاب پروژهباشند در این تحقیق از روشهای تصمیم

تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره به طرز گسترده ای مورد   های با اهمیت، پرداخته شده است. امروزه در تصمیم گیری

استفاده قرار گرفته اند. تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره برای حل مسایلی که مرتبط با انتخاب یک گزینه از میان مجموعه 

چند معیاره چهار جزء . هر ماتریس تصمیم در تکنیکهای تصمیم گیری ]2[ای محدود از گزینه ها میباشد بکار گرفته میشود

اصلی را در بر میگیرد که عبارتند از گزینه ها، شاخص ها، اهمیت نسبی هر شاخص و اندازه عملکرد شاخص ها برای گزینه 

. در یک مساله تصمیم گیری چند معیاره، هدف یافتن بهترین جواب از میان کلیه گزینه های ممکن براساس ]5[های مختلف

. چنین مسائلی توسط تکنیکهایی همچون ویکور که یکی از جدیدترین روشهای تصمیم ]6[استچندین شاخص کمی و کیفی 

گیری چند معیاره است، قابل حل میباشد. روش ویکور به عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای حل مسائل 

. این روش بر رتبه بندی و انتخاب از ]7[ستتصمیم گیری گسسته با معیارهای متضاد و غیر قابل اندازه گیری توسعه یافته ا

یک مجموعه گزینه متمرکز شده و جوابهای سازشی را برای یک مساله با معیارهای متضاد تعیین میکند. جواب سازشی، یک 

. این روش قابلیت ]7[جواب ممکن به نزدیکترین جواب ایده آل بوده و سازش نیز یک توافق در جهت تبادالت دو سویه است

ا دارد که تصمیم گیرندگان به تصمیم نهایی دست یابند.  با توجه به ادبیات موجود، روش ویکور در زمینه هایی همچون آنر

. همین طور درباره توسعه این روش، ]1[گیردانتخاب محل، سیاست محیطی و تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرارمی

یک مدل ویکور توسعه یافته را براساس مفهوم تئوری تاثر  ]9[وانگ و دیگرانتاکنون تحقیقاتی ارائه شده است. برای مثال، ه

یک روش ویکور را برای بهبود روش ویکور سنتی پیشنهاد داد. در این روش پیشنهادی، برخی  ]14[پیشنهاد کردند. چانگ
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وش ویکور را براساس نیز ر ]11[مشکالت موجود در حل مسائل توسط روش ویکور سنتی بهبود یافتند. یانگ و دیگران

در تحقیقی، روش ویکور  ]7[روشهای فرآیند تحلیل شبکه ای و ارزیابی تصمیم گیری آزمایشی تعمیم دادند. اپریکوویچ و ژنگ 

نیز مفهوم روش ویکور را برای  ]12[، پرومتی و الکتری مقایسه کردند. صیادی و دیگران TOPSISرا با روشهای تصمیم گیری 

یری چند معیاره با اعداد بازه ای توسعه دادند. الزم به ذکر است در این مقاالت مقدار بهینه وزن اهمیت حل مسائل تصمیم گ

معیارها حین فرآیند تصمیم گیری در نظر گرفته نشده و نیز وزن اهمیت نظرات افراد تصمیم گیرنده در فرآیند ارزیابی لحاظ 

 .]12[نمیشود

 : VIKORروش -4

سازی مسائل چند معیاره در سیستم های پیچیده معرفی شده است. این روش یک مجموعه رتبه  روش ویکور برای بهینه

بندی شده از گزینه های موجود را با توجه به شاخص های متضاد تعیین میکند. هدف اصلی روش ویکور، نزدیکی بیشتر به 

مراحل روش، در یک . ]10[صورت میگیردجواب ایده آل هر شاخص است به طوریکه رتبه بندی گزینه ها براساس این هدف 

 است: صورت مقابلبه  ]15[با توجه به مطالعه یالکین و همکاران راهکار  mمعیار و  nمسأله تصمیم گیری چندمعیاره، با 

 تشکیل ماتریس تصمیم -1

 (…  ، نظر خبرگان و AHP)به کمک یکی از روش های تصمیم گیری مانند  تعیین بردار وزن معیارها -2

  ین نقطه ایده آل مثبت و ایده آل منفیتعی -2 

 با استفاده از دو فرمول زیر: برای هر راهکار  Rj و مقدار تأسف Sj  محاسبه مقدار سودمندی-0

 

 

 

  

 

برای هر راهکار با استفاده از رابطه زیر :محاسبه شاخص ویکور  -5  

  

  Qjو   Rj و Sjر مرتب کردن راهکارها بر اساس مقادی -6

  پیشنهاد راهکار سازشی با توجه به دو شرط: -7

  مزیت قابل قبول: به این معناست راهکار سازشی می بایست با راهکار بعدی خود تفاوت قابل مالحظه ای داشته باشد.( 1  

ر مطلوبیت گروهی و حداقل ثبات قابل قبول در تصمیم گیری: به این معناست که راهکار سازشی انتخاب شده باید حداکث( 2 

می توان گزینه ها را به ترتیب غیر صعودی  ]16[ همچنین با توجه به مطالعه بالزنتیس و همکاران تاثر فردی را داشته باشد.

 .رتبه بندی نمود   Qjمقدار 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 0 

 مطالعه ی موردی: انتخاب پروژه مناسب در شهرداری گزنک-5
مرکز بخش الریجان شهرستان آمل است. شهر کوهستانی گزنک به وسعت گزنک یکی از شهرهای استان مازندران و   

به دلیل واقع بودن در مرکز بخش الریجان به عنوان شهر به رسمیت شناخته شده و شهرداری آن از  1279هکتار از سال  74

 14ن تهران و در نفر جمعیت ثابت بوده که حد فاصل استا 1444فعالیت خود را آغاز نمود. این شهر دارای  1211سال 

کیلومتری جنوب آمل واقع می باشد . محور ترانزیتی هراز ، گزنک را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم نموده است . همچنین 

رودخانه ی بزرگ هراز از کنار این شهر عبور می نماید . شهرداری گزنک یکی از شهرداری های محروم کشور است که منابع 

ه عوارض شهری و ساخت و ساز بسیار اندک بوده و عمدتاً وابسته به کمکهای دولتی است . نظر به اهمیت مالی داخلی آن بر پای

انتخاب پروژه مناسب جهت اجرا ، ابتدا عوامل و معیارهای مؤثر در انتخاب گزینه پروژه مناسب از بین پروژه های )تعریض 

و احداث سرایدارخانه و انبار نمک ( با استفاده از تکنیک دلفی از خیابان اصلی ولی عصر ، احداث دیوار حائل رودخانه تلخاب 

دیدگاه افراد خبره شامل مهندسین و کارکنان با سابقه شهرداری، اعضای شورای اسالمی و همچنین نظرسنجی مردمی با نگاه 

طالعات و نظرات مربوط به موضوعی و ادله ای شناسایی شده اند . این روش در واقع یک روش سازمان یافته جهت جمع آوری ا

باشد و همچنین اجازه مطالعه بین افراد خبره ای که از لحاظ جغرافیایی از یکدیگر جدا می باشند را یک موضوع خاص می

فراهم می کند. پس از جمع آوری ، این اطالعات در چهار دسته تأمین بودجه از منابع داخلی و دولتی ، شرایط آب و هوایی و 

ای پروژه ، تهیه مصالح با توجه به بعد مسافت و بومی بودن یا نبودن مصالح و افکار عمومی نسبت به خروجی زمانبندی اجر

بدست آمده است. به منظور رتبه  1گیری چندمعیاره  مطابق شکل پروژه ها طبقه بندی شده اند که در نهایت مدل تصمیم

ستفاده و وزن هر یک از عوامل محاسبه شده و سپس با استفاده ا AHPبندی و اولویت بندی ، از روش تحلیل سلسله مراتبی 

 ، پروژه مناسب انتخاب گردید. VIKORاز تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 گیری چندمعیارهمدل تصمیم -(  1شکل ) 

 

 

انتخاب پروژه 

 مناسب

افکار عمومی نسبت 

 به خروجی پروژه ها

تهیه مصالح با توجه 

به مسافت و بومی 

 بودن 

شرایط آب و هوایی و 

زمانبندی اجرایی 

 پروژه

تأمین بودجه از منابع 

 داخلی و دولتی

تعریض خیابان اصلی 

 ولی عصر

احداث سرایدارخانه و 

نمک انبار  

دیواره سنگی رودخانه 

 تلخاب
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 یک از معیارها پرداخته خواهد شد. پس از مشخص شدن ساختار تصمیم گیری چندمعیاره به بررسی هر
 

 تأمین بودجه از منابع داخلی و دولتی -5-1

با توجه به اینکه منابع داخلی شهرداری بسیار اندک می باشد و جوابگوی هزینه مورد نیاز برای اجرای طرح های   

ی استوار بوده و بنا بر نظر کارشناسان عمرانی نمی باشد، به صورت کلی اجرای پروژه در شهرداری بر تأمین اعتبار از محل دولت

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بر اساس ردیف بودجه ای مطرح شده می باشد ، بنابراین :

دیواره سنگی رودخانه تلخاب: اجرای دیواره سنگی رودخانه تلخاب شامل عملیات خاکی و اجرای دیواره سنگی با شن و ماسه و 

ود میباشد . با توجه به نقشه ها و برآورد موجود و همچنین مصالح مورد نیاز که در محل سنگ میباشد که در منطقه موج

 موجود میباشد ، این پروژه کمترین هزینه را در میان پروژه ها شامل شده و در رتبه اول قرار میگیرد .

د و با توجه به نقشه های موجود انبار نمک : انبار نمک و سرایداری دارای سازه مخصوص و همچنین عملیات ساختمانی میباش

و برآورد واحد طراحی و عنایت به اینکه سازه مورد نظر باید از خارج شهر تهیه گردد و مصالح مصرفی بومی نمیباشد ، با توجه 

 باشد، از نظر هزینه در رتبه آخر قرار میکیرد .به اینکه از هزینه بسیار باالیی برخوردار می

ابان شامل عملیات خاکبرداری ، زیر سازی و آسفالت میباشد که دو مورد اول آن در منطقه موجود تعریض خیابان : تعریض خی

و امکان اجرای آن مقدور میباشد و تنها آسفالت آن باید از شهرستان آمل تهیه و اجرا شود که هزینه اجرا را کمی افزایش 

 را تحمیل و در رتبه دوم قرار میگیرد .میدهد . بنابراین نسبت به پروژه رودخانه تلخاب هزینه بیشتری 

 

 مقایسه زوجی گزینه ها با توجه به معیار بودجه - 1جدول 

  تلخاب انبار نمک تعربض وزن

 تلخاب 1 5 3 0.633

0.106 
 

1 
 

 انبار نمک

0.261 1 3 
 

 تعربض

 

 شرایط آب و هوایی و زمانبندی اجرایی پروژه-5-2

سرد سیر واقع گردیده است و عملیات عمرانی به خصوص ساخت و ساز، عمال در  شهر گزنک در منطقه کوهستانی و  

پائیز و زمستان به دلیل نزوالت جوی میسر نمی باشد و اجرای پروژه ها با محدودیت زمان مواجه بوده و اولویت با پروژه هایی 

 و همچنین شرایط آب و هوا مانع عملیات اجرایی نمیگردد ، بنابراین :  است که دارای زمانبندی کمتری برای اجرا میباشند

دیواره سنگی رودخانه تلخاب : با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و با عنایت به این نکته که عملیات اجرایی در داخل 

باشد . بنابراین محدودیت زمانی رودخانه میباشد ، امکان کار و اجرای پروژه در تمام فصول سال مخصوصا فصول برفگیر نمی

 شود که زمان مناسبی برای اجرای آن در نظر گرفته شود.اجرا موجب می

انیار نمک : انبار نمک و ساختمان سرایداری جهت دپوی نمک برای فصول برفگیر سال مورد نیاز است . با توجه به سردسیر 

ی زیادی داشته و باید قبل از فصول بارندگی و سرد سال پروژه به بودن منطقه و شرایط آب و هوایی از نظر زمانی محدودیت ها

اتمام برسد ، بنابراین محدودیت زمانی ما زیاد بوده و نسبت به رودخانه تلخاب محدودیت بیشتری داشته و در رتبه آخر قرار 

 میگیرد.

سفالت میباشد که در تمام فصول سال تعریض خیابان : تعریض خیابان همانطور که پیشتر گفته شد ، شامل عملیات خاکی و آ

قابل اجرا و از نظر زمانی کمترین زمان و کمترین محدودیت را برای اجرا دارد . بنابراین اجرای تعریض خیابان در رتبه اول از 

 نظر زمانبندی قرار میگیرد .
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 مقایسه زوجی گزینه ها با توجه به معیار زمان - 2جدول 

  تلخاب انبار نمک تعربض وزن

0.182 
 

 تلخاب 1 2

0.096 
 

1 
 

 انبار نمک

 تعربض 3 5 1 0.504

 

 تهیه مصالح با توجه به مسافت و بومی بودن یا نبودن مصالح -5-3

باشد . با توجه به شرایط منطقه و مصالح موجود در منطقه ، با توجه به ماهیت هر پروژه مصالح مصرفی آن متفاوت می

 یار مسافت و تهیه مصالح به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد :مقایسه گزینه ها نسبت به مع

نیاز این پروژه شامل مصالح سنگی است که در  مورد دیواره سنگی رودخانه تلخاب : همانطور که پیشتر گفته شد ، مصالح

 منطقه به وفور یافت میشود ، بنابراین در رتبه نخست قرار میگیرد .

ک و ساختمان سرایداری دارای سازه و ساختمان بوده که مصالح و تجهییزات آن در منطقه وجود انیار نمک : احداٍث انبار نم

نداشته و همچنین نیاز به پیمانکار مجرب دارد و این دالیل رتبه این پروژه از نظر مسافت و مصالح مصرفی در رتبه آخر قرار 

 میدهد .

خاکی بوده و  مصالح آن در منطقه موجود میباشد نسبت به انبار  با توجه به اینکه بخش عمده آن عملیاتتعریض خیابان : 

نمک دارای اولویت باالتری بوده است اما از طرف دیگر بدلیل خرید و حمل آسفالت از شهر آمل و به کار بردن مصالح غیر 

 رار می گیرد.تری نسبت به دیواره سنگی تلخاب قبومی، بعد مسافت را به پروژه تحمیل کرده و در اولویت پایین

 

 مقایسه زوجی گزینه ها با توجه به معیار تهیه مصالح -3جدول 

  تلخاب انبار نمک تعربض وزن

 تلخاب 1 5 3 0.633

0.106 
 

1 
 

 انبار نمک

0.261 1 3 
 

 تعربض

 

 افکار عمومی نسبت به خروجی پروژه ها -5-4

ی و میزان رضایت مردم از پروژه های در دست اجرای باید پذیرفت عالوه بر معیارهای اقتصادی و فنی، افکار عموم

 : آید . لذا با توجه به خواسته به حق مردمشهرداری از نکات مهم، بارز و حائز اهمیت به شمار می

دیواره سنگی رودخانه تلخاب : این پروژه جهت بهسازی رودخانه تلخاب و حاشیه آن میباشد و با توجه به شرایط موجود از نظر 

عمومی تاثیر چندانی در رفاه مردم نداشته بلکه به بهسازی و زیبایی سیمای شهر کمک میکند و با توجه به ماهیت  افکار

 پروژههای دیگر در رتبه آخر اهمیت قرار میگیرد .

دد . ولی با انیار نمک :  با توجه به برفگیر بودن منطقه ، وجود انبار نمک باعٍث تردد بهتر شهروندان در فصول برفگیر سال میگر

عنایت به اینکه فقط در زمان مشخصی از سال نیاز به نمک بوده و در حال حاضر نیز نمک مورد نیاز تهیه میگردد ، این پروژه 

 در رتبه دوم اولویت قرار میگیرد .
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م طول سال شود و تردد شهروندان را در تماتعریض خیابان : تعریض خیابان اصلی که از مشکالت قدیمی این شهر محسوب می

آسان کرده و باعث بهبود وضعیت ترافیک شهر و آسایش عمومی میگردد . بنابراین با توجه به ماهیت پروژههای مورد بررسی ، 

 این پروژه رتبه نخست را از نظر افکار عمومی به خود اختصاص میدهد  .

 

 مقایسه زوجی گزینه ها با توجه به معیار افکار عمومی - 4جدول 

  تلخاب انبار نمک تعربض وزن

0.084 
  

 تلخاب 1

0.193 
 

 انبار نمک 3 1

 تعربض 6  1 0.723

 

 بررسی معیارها نسبت به هم -5-5

جهت بررسی معیارها نسبت به هم موارد مختلفی باید مد نظر قرار گرفته شود ، از جمله نظر کارشناسان و شورای شهر و 

لویت اول با تامین اعتبار و بودجه الزم برای اجرای پروژه های عمرانی است چرا شرایط جغرافیایی منطقه . بدیهی است که او

ها با مشکل روبرو خواهد شد . بعد از تامین اعتبار و بودجه با توچه به موقعیت که در صورت نبود بودجه اجرای پروژه

ی برخوردار است ، زمانبندی اجرایی پروژه  چغرافیایی منطقه و شرایط آب و هوایی و اینکه زمان اجرای پروژه از اهمیت باالی

اولویت بعدی ما میباشد . با توجه به بررسی های قبل و ماهیت پروژهها و اینکه بعضی مصالح مورد نیاز در دسترس نیست و 

نظر  گیرد . و اما در خصوص افکار عمومی ، منظور از افکار عمومینیاز به حمل دارد تهیه مصالح در اولویت بعدی قرار می

شهروندان محترم شهر گزنک نیست بلکه تاثیر پروژه ها در آسایش و رفاه مردم و بر افکار عمومی میباشد . با توجه به اینکه 

تمامی پروژه ها به پیشرفت شهر و آسایش زندگی شهروندان کمک میکند و در سیمای شهری تاثیر دارد ، در خصوص بررسی 

گیرد زیرا از نظر افکار عمومی همه پروژه ها مورد نیاز شهر بوده و آسایش و پیشرفت به ار میمعیار ها این معیار در رتبه آخر قر

 همراه خواهد داشت . بنابراین : 

 

 مقایسه زوجی معیار ها نسبت به هم -5جدول 

  بودجه شرایط آب و هوا تهیه مصالح افکار عمومی وزن

 بودجه 1 2 5 6 0.520

0.293 4 3 1 
 

 واشرایط آب و ه

0.115 2 1 
  

 تهیه مصالح

0.072 1 
   

 افکار عمومی

 

 بدست آمده است. 6نتیجه محاسبات مطابق جدول  VIKORپس از انجام محاسبات با استفاده از روش 
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 VIKORبندی حاصل از روش اولویت-(6جدول )

 Qi 
 

Si  

 
 تلخاب 40212 40214 40444

 
 انبار نمک 40997 40524 10444

 
 تعربض 40001 40267 40444

 

 شرط اول: كنترل ثبات تصمیم گیری 

        شرط اول :

Q( ) - Q( )  >   

0.369 – 0.0000    >   0.5      0.369   >  0.5 

 را هم دارا می باشد . Rو  Sبهترین  1گزینه  شرط دوم :

 

 گیرینتیجه  - 6
فرما مبنی بر انجام پروژه در اسرع وقت و با حداقل هزینه و همچنین شرایط آب و هوایی منطقه ، ارزش خواست کار

باال برده است . نتیجه محاسبات انجام شده موید این مطلب است که  VIKORهزینه های اجرائی را در تحلیل سلسله مراتبی 

انتخاب اول میباشد .در کنترل ثبات تصمیم گیری شرط اول بطور  دیوار سنگی رودخانه تلخاب در اولویت باالتری قرار دارد و

و اختالف  6حتم برقرار نشده ، ولی با توجه به اینکه شرط اول بزرگتر یا مساوی بوده و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

هر چند دیگر پروژه ها نیز از  بیشتر اولویت دوم و سوم ، انتخاب اول همان دیوار سنگی رودخانه تلخاب در نظر شده است .

ملزومات شهر گزنک میباشد ، ولی محدودیت منابع و زمان و همچنین شرایط آب و هوایی منطقه ما را مجبور به بررسی دقیق 

اولویت برتر انتخاب گردید . در نهایت با توجه به  VIKORو انتخاب پروژه بهتر میکند ، که با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی 

 های انجام شده خالصه نتایج به شرح زیر به دست آمده است:ررسیب

مشخص است که اجرای دیوار سنگی رودخانه تلخاب بدلیل امکان تامین  1با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره -1

منابع داخلی و دولتی در های اجرایی دارد و در معیار تامین بودجه از مصالح در منطقه، هزینه کمتری نسبت به سایر گزینه

 اولویت باالتری قرار گرفته است.

مشخص است که تعریض خیابان بدلیل اینکه در تمام فصول سال قابل  2با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره -2

ایط آب و هوایی و شر های دیگر در معیاراجرا و از نظر زمانی کمترین زمان و کمترین محدودیت را برای اجرا دارد از گزینه

 زمانبندی اجرایی پروژه در اولویت باالتری قرار گرفته است.

 مورد مشخص است که دیوار سنگی رودخانه تلخاب بدلیل اینکه مصالح 2با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره -2

 های دیگر در معیارتری نسبت به گزینهنیاز این پروژه شامل مصالح سنگی است که در منطقه به وفور یافت میشود اولویت باال
 تهیه مصالح با توجه به مسافت و بومی بودن یا نبودن مصالح قرار گرفته است.

مشخص است که با توجه به اینکه تعریض خیابان تردد شهروندان را در تمام  0با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره -0

های ترافیک شهر و آسایش عمومی میگردد در اولویت باالتری نسبت به گزینه طول سال آسان کرده و باعث بهبود وضعیت

 افکار عمومی نسبت به خروجی پروژه ها قرار گرفته  است.   دیگر در معیار

و مقایسه زوجی معیارها نسبت به هم مشخص است که معیار بودجه در  5با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره -5

 اند.های بعدی قرار گرفتهو معیارهای شرایط آب و هوایی، تهیه مصالح و افکار عمومی در اولویتاولویت اول  
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