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  چکیده 

 هاي مورد نیاز بر اساس برآورد تقاضا و همچنین مدیریت بهینهریزي به منظور ساخت شبکه راهامروزه برنامه 

  روریات نقل و از ض و ها، از اهداف مهم مسووالن حوزه حملبندي انجام هریک از پروژهاولویت جهت سرمایه

ریزي مناسب و ارائه در این میان با توجه به محدودیت بودجه، برنامه.باشدمی هاي یک سازمان یا اداره راهفعالیت

در این . هاي در حال ساخت داشته باشدراه در مدیریت بهینه بودجه براي تواند نقش موثريیک روش منطقی می

ساخت، (هاي راهسازي بندي اتمام و تکمیل پروژهاولویت ونیگردد در ابتدا با شناخت وضعیت کنمقاله تالش می

به همین منظور پس از شناسایی . ارائه گردد هابندي پروژهو نیازهاي موجود، روش اولویت) تعریض و بهسازي

سلسله  -و مشخص ساختن اهمیت وزنی هریک از آنها، مدل ترکیبی مکانی بندي اولویت هاي موثر درشاخص

بندي پروژه هاي راهسازي درحال ساخت واقع در جنوب استان کرمان با استفاده از نظرات خبرگان و اولویت مراتبی

در این مقاله با توجه به . طراحی وارائه شده است )دینامیکی(در محیط نرم افزاري پویاGIS نرم افزار  هايقابلیت

ن و تحلیل مکانی و مدلسازي، به ترتیب احداث پروژه در حال ساخت، استفاده از نظرات خبرگا 11بررسی تعداد 
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  مقدمه -1

باشند کمبود می   هایی که هم اکنون ادارات راه و شهرسازي و همچنین سازمانهاي تابعه با آن مواجهیکی از چالش

به عبارت دیگر محدودیت بودجه از مسائلی مهمی است که .هاي عمرانی استاعتبارات جهت تکمیل و اتمام پروژه

با .ش تعیین شده نقش موثري داشته باشدهاي راهسازي طبق برنامه زمانبندي از پیتواند در عدم اتمام پروژهمی

گستردگی . باشدتعداد و کثرت آنها قابل مالحظه می هاي در حال ساخت حوزه راه در کشور به راحتیبررسی پروژه

- مسائل مهمی است که خود ضرورت اولویت هاي مذکور ازاین موضوع و عدم وجود اعتبار کافی جهت اتمام پروژه

  .نمایدمی    یانبندي در این زمینه را ب

  

  مسأله و اهداف تحقیق بیان - 2

نقش موثري  تواند به عنوان یک عامل مهم،ها میبندي تکمیل و اتمام پروژهوجود یک روش مناسب جهت اولویت

به بیان دیگر هدف از ارائه این مقاله ارائه یک روش .هاي راهسازي داشته باشدریزي و مدیریت موثر پروژهدر  برنامه

. باشدهاي موجود راهسازي از نوع ساخت، تعریض و یا بهسازي میپروژه بنديبه منظور اولویت هکار مدیریتیو را

ها انجام پذیرفته بندي پروژههاي ارزیابی و اولویتروش دهد که مطالعات قابل توجهی درخصوصها نشان میبررسی

ها، تحلیل لیل سلسله مراتبی، تحلیل پوششی دادهتوان به روش تلفیقی پیرامیتی و تحاست که از جمله آنها می

ریزي خطی هاي برنامهروش، ANPاي و فرآیند تحلیل شبکه AHPمنفعت به هزینه، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

از مهمترین مطالعاتی که در این خصوص  .]1،2،3،4،5،6،7،8[اشاره نمود ) بهینه سازي(ریزي اعداد صحیح و برنامه

 1386هاي استانی که براي تعدادي از استانها در سال بندي راهتوان به سند اولویتام پذیرفته است میدر کشور انج

در این مقاله با الگو گرفتن از ساختار کلی مطالعه قبلی انجام شده، تکمیل روش و . انجام شده است اشاره نمود

  .]9[د نظر قرار گرفته است متغیرهاي ورودي و همچنین ارائه نرم افزار جدید شبه دینامیکی م

  

  و ساختار مدل روش انجام کار - 3

  آوري داده جمع - 1- 3

هاي در دست ساخت مربوط به جنوب استان کرمان در سال به منظور مدلسازي، مشخصات پروژه در این مقاله

و شهرسازي پروژه معرفی شده توسط اداره کل راه  11هاي مربوط به داده. د بررسی قرار گرفته استمور1393

اي مورد استفاده در این هاز دیگر داده. ارائه شده است 1ه جنوب استان کرمان به صورت خالصه در جدول شمار

معادن، (، نقاط اقتصادي ...)ها، مراکز آموزشی و آبادي(یتی و مکانی نقاط اجتماعی هاي جمعتوان به دادهمقاله می
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بر ...) ها وها، راهدارخانهها، فرودگاهایستگاه(و نقاط خدماتی ...) ا و هيع، دامدارکارخانجات، موسسات، شرکتها، مزار

  .]10 [ایران اشاره نمودمرکز آمار  1390اساس آخرین سرشماري 

  

  کرمان جنوب 1393پروژه هاي سال  :1جدول 

 )رد ریالیامیل(اعتبار مورد نیاز تا اتمام  پیشرفت فیزیکی طول نام پروژه

 18 85 10 بم - احداث محور جیرفت

 30 88 13.2 کهنوج- تعریض محور جیرفت 

 18 15 3.5 تکمیل کنار گذر شهر کهنوج

 25 35 6 فنوج -قلعه گنج- احداث راه کهنوج

 20 55 3.5 علی آباد جیرفت-تکمیل باند دوم عنبرآباد

 300 30 24 )1قطعه(سیرجان  -بافت - احداث باند دوم محور جیرفت 

 30 25 10 لوكب- تعریض محور جیرفت 

 200 65 25 رودان–کهنوج  -بهسازي محور جیرفت 

 150 27 22 میانچیل- احداث باند دوم جیرفت

 165 35 15 اسالم آباد-احداث باند دوم محور سه راهی بهادر آباد

 210 30 42 احداث راه ارزوئیه فاریاب

  

  عوامل تاثیرگذار در اولویت بندي -4

و در قالب یک  اندگرفتهبندي یک پروژه مورد بررسی قرار هاي موثر در اولویتدر ابتدا شاخص مقالهدر این 

و کارشناسان اداره راه و شهرسازي کرمان  بر اساس نظرات خبرگان هاپرسشنامه وزن و اهمیت هریک از شاخص

تحلیل عرض  به منظور اطالع و مقایسه اهمیت اجتماعی، اقتصادي و خدماتی یک راه از. جنوب استخراج شده است

خروجی نهایی، سلسله مراتبی بوده و -روش پیشنهاد شده در این مقاله روش ترکیبی مکانی. بافر استفاده شده است

هر هاي حاصل ازاز انجا که وزن.باشدهاي استخراج شده در یک معادله خطی براي هر پروژه میحاصل از تاثیر وزن

تجمیع یافته کارشناسی ممکن است تغییر یابد جهت در نظر  پرسشنامه با توجه به شرایط هر استان و نظرات

در  VB.NETبه زبان  هاي راهسازيپروژه بندياولویتدینامیکی شبه نرم افزار  ، در این مقالهگرفتن این موضوع



 

 4

-بندي راهدر اولویت.نوشته شده است (GIS-Based)هاي مکانی ها و کامپوننتبا کالسVisual Studioمحیط 

مد نظر قرار  این مقالهباشند که تعدادي از آنها که در ،عوامل متعددي قابل بررسی میاستانحال ساخت هاي در 

  .اندگرفته

  

 سطح خدمات رسانی راه - 4-1

مورد بررسی  )محدوده عرض بافر( نمایند از خدمات راه استفاده احتمال دارد که در این قسمت کلیه نقاط مکانی

. اندبررسی به سه دسته نواحی اقتصادي، اجتماعی و خدماتی به شرح زیر تقسیم شدهنقاط مورد . گیردمیقرار 

  .تهیه شده استاز مرکز آمار مختصات مکانی نقاط 

  ...آبادي ها، مراکز آموزشی و: نقاط اجتماعی

  ..ها و ها و گاوداریها، کشتارگاهها، موسسات، مزارع، دامداريمعادن، کارخانجات، شرکت: نقاط اقتصادي

 ....ها و ها، راهدارخانهها، پاسگاهها، فرودگاهایستگاه: نقاط خدماتی

 GISترین محور مورد مطالعه در محیط به منظور مشخص نمودن عرض بافر در ابتدا فاصله هر ناحیه از نزدیک

الزم به . ستعیین شده او بر اساس یک وزن دهی اولیه، متوسط فاصله مورد نظر به عنوان عرض بافر ت هبدست آمد

هاي بندي راه، از روش پیشنهادي در مطالعات سند اولویت)تعیین عرض بافر(خش از مطالعات در این بذکر است 

هاي پیشنهادي و تغییر هریک از مقادیر سازي حدود فاصله و وزنبا پیاده. استاستفاده شده  1386تانی در سال اس

به ترتیب براي فواصل کمتر از  0و 2، 5، 10هاي ظر گرفتن وزنکه تعیین عرض بافر با درن گرددمیآنها مشخص 

پوشش مناسبی براي محورهاي اصلی ارائه  20000و بزرگتر از  200000و  5000، بین 5000و  1000، بین 1000

نقاط اقتصادي، اجتماعی و  و جمعیت تعدادو مشخص ساختن  پس از تعیین عرض بافر  در این مقاله .خواهد داد

، عرض بافر بر اساس نظر کارشناسی و استعالم به آنها وجود دارد که احتمال سرویس دهی محور مورد نظرخدماتی 

نقاط از جمعیت  عالوه بر موضوع فوق، ترکیب تعداد و.اصالح شده است از افراد بومی استان به صورت دستی

  .اندن مقاله اضافه شدهدر ای بندي استانیسند اولویت قبلی نسبت به مطالعات مواردي می باشند که

      )1    (                                                 

 )2(                                          

 )3(                                        

 )4(                                                       

                                                                    (5)   

 
- می )j(اجتماعی، خدماتی و اقتصادي از راه مورد نظر )i(فاصله هریک از نقاط Distanceدر روابط باال منظور از 

   . باشدمی )j(بافر راه عرضBufferjهمچنین . باشد
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 )زمان سفر(کاهش مسیر موجود  -4-2

 مطالعههاي مورد در خصوص نقش هریک از راه از کارشناسان راه و شهرسازي جنوب استان کرماندر این مرحله 

. شدامتیازدهی انجام  5تا  1از جهت مقایسه اهمیت نسبی آنها،  و استعالم گردید مسیرموجود/در کاهش زمان سفر

این موضوع در خصوص . موجب کاهش زمان سفر گردد تواندمی اه از اصلی به بزرگراه افزایش سرعتبا ارتقاء یک ر

 هاي موجود جایگزینجود خواهند شد با در نظر گرفتن گزینههاي در حال احداث که موجب کاهش مسیر موراه

در امتیاز دهی مد نظر قرار  1و  3 ،5با تغییر راه به بزرگراه، اصلی و فرعی به ترتیب امتیاز  .باشدقابل بررسی می

  .یخواهد بودداراي امتیاز باالتر) بزرگراه(به عبارت دیگر راه داراي سطح سرویس باالتر . گرفته است

  

  اعتبار مورد نیاز باقی مانده-4-3

یک از هاي عمرانی است اعتبار مورد نیاز جهت اتمام هررو پروژهپیشاز آنجایی که محدودیت مالی یکی از مشکالت 

  . که در این مقاله به آن پرداخته شده است باشدبندي میگذار در اولویتهاي تاثیرن شاخصها یکی از مهمتریپروژه

  

  پیشرفت فیزیکی -4-4

نکته بسیار مهم . بندي به عنوان یک عامل مهم در مدل وارد شده استدر این مقاله پیشرفت پروژه پیش از اولویت

 تحقیقدر این . می باشدها در کنار اعتبار مورد نیاز آنها یشرفت فیزیکی هریک از پروژهدر تحلیل وارد نمودن پ

مطالعات قبل عامل  در. اندبندي وارد شدهدر اولویت پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز به صورت دو عامل مجزا

که اعتبار کمتر براي اتمام ن بوده بر ایدر واقع در مطالعات قبلی فرض . است در نظر گرفته شده بودجه به تنهایی

با مراجعه به . چنین نخواهد بود این موضوع لزوماًباشد، آن می براي یک پروژه به منزله پیشرفت فیزیکی بیشتر

  . باشداستان این موضوع قابل مالحظه می تکمیل شده توسط )1( جدول

  

  : درجه و نقش ترافیکی راه -4-5

. عبارتند از بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی ره کل راه و شهرسازي جنوب استان کرمانادا هاي در نظر گرفته شدهراه

از  ...)سطح سرویس، ایمنی، راحتی کاربر و (با یکدیگر  هابه منظور مقایسه اهمیت هریک از انواع راهدر این مقاله 

همچنین عامل  .]11 [تضرایب پیشنهادي مربوط به پروژه راه همسنگ و نظرات کارشناسی استفاده شده اس

از آنجایی که . در استان کرمان بدست آمده است مقصد-بر اساس محاسبات حاصل از آمارگیري مبدا ترافیک

در جنوب استان کرمان بسیار ناقص و محدود به دو تردد شمار جدید  (AADT)اطالعات مربوط به ترافیک

ین پروژه از ماتریس تبدیل شده حاصل از گزارش بوده است، در ا) آبادحسین(راین -جیرفت و جیرفت-جبالباز

جهت تحلیل و ) PCUمعادل حجم وسایل نقلیه بر حسب (آمارگیري طرح جامع حمل و نقل استان کرمان 
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به منظور محاسبه عامل ترافیک، حجم معادل سواري با در  .]12 [استخراج عامل ترافیک نسبی استفاده شده است

احتمال (، کوتاهترین مسیر موجود )یکی از عوامل جذب و تولید سفر به عنوان(نظر گرفتن عواملی چون جمعیت 

در صورت وجود  .بر روي محورهاي مورد مطالعه تخصیص داده شده است و نظرات افراد بومی استان) اب مسیرخانت

الزم به ذکر است در این مقاله . تواند در مدل وارد شونداطالعات عواملی چون درآمد و مالکیت وسیله نقلیه نیز می

مقایسه نسبی تردد محورهاي مورد نظر و تنها جهت تدقیق یکی از  عامل ترافیک به صورت تقریبی و به منظور

مقصد و -هاي موجود، مد نظر قرار گرفته و انجام آمارگیري مبداهاي ورودي مدل، بر اساس تحلیل دادهشاخص

در صورت وجود تردد شمار در محورهاي مورد . ق متغیرهایی ترافیکی به عنوان هدف مطرح نبوده استمحاسبه دقی

نتایج تحلیل . را محاسبه و در مدل وارد نمود AADTتوان با دقت باال، متوسط ترافیک روزانه در سالمطالعه می

ضرایب در نظر گرفته شده .ده استنشان داده ش )2(جدول انتهایی جنوب درجنوب استان کرمان انجام شده براي 

  :عبارتند از

  0.84: اه فرعیر  -   07/1:راه اصلی -     2:بزرگراه -

  .)فرض شده است 1راه اصلی عریض و راه فرعی درجه (

درجه و "عامل ترافیک و نقش ترافیکی راه به صورت ترکیبی با ضرایب مساوي با یکدیگر ترکیب و به عنوان عامل 

  .انددر مدل وارد شده "راهنقش ترافیکی 

  

  نقش ارتباطی راه با استان مجاور -4-6

هاي مورد قش شریانی و ارتباطی هریک از راهن، GISهاي مورد مطالعه در محیط در این قسمت با توجه به نقشه راه

گاه نقش به منظور امکان مقایسه محورهاي مورد نظر از دید .ه استهاي مجاور مورد بررسی قرار گرفتبحث با استان

 ،0.2وزن  راه غیر شریانی داراي نقش ارتباطی، 0.4اي نقش ارتباطی استانی وزن هاي شریانی دارارتباطی، براي راه

هاي در نظر گرفته شده به صورت نسبی بوده وزن. منظور شده است 0.1راه غیر شریانی و بدون نقش ارتباطی وزن 

  .]13،14،15،16[است ه و میانگین نهایی بدست آمده وزه راو بر اساس بررسی نظرات تعدادي از کارشناسان ح

  

  خروجی مدل و ارائه نتایج - 5

به منظور استفاده . سلسله مراتبی استفاده شده است-همانطور که اشاره گردید در این مقاله از روش ترکیبی مکانی

نفر از کارشناسان  20ه توسط پرسشنامه طراحی شد ،از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و استخراج وزن هاي مربوطه

هاي تکمیل شده در نهایت پس از بررسی پرسشنامه. اداره راه و شهرسازي جنوب استان کرمان تکمیل گردید

در ادامه تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه بر اساس نرم . پرسشنامه در مدل وارد شده است 15مذکور تعداد 
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هاي استخراج شده بیانگر اهمیت هریک از وزن. ده استارائه ش 2و  1در شکل   EXPERT CHOICEافزار

  .باشندبندي یک راه میعوامل در اولویت

  

  
 EXPERT CHOICEخروجی -وزن هریک از عوامل موثر در اولویت بندي: 1شکل 
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  EXPERT CHOICEخروجی -وزن عوامل اجتماعی، تقتصادي و خدماتی موثر در اولویت بندي :2 شکل

 

  

  :در اشکال فوق

A: عامل خدمات رسانی راه    .B: عامل نقش راه در کاهش مسیر موجود  .C:عامل اعتبار مورد نیاز تا اتمام.  

D:عامل درجه و نقش ترافیکی راه      .E:هاي مجاورعامل نقش ارتباطی راه با استان    .  

F:عامل پیشرفت فیزیکی     .G: نقاط اجتماعی           .H: نقاط اقتصادي  .      I: نقاط خدماتی.  

و به عبارت دیگر مهمترین میل شده توسط استان بیشترین وزن شود در پرسشنامه تکهمانطور که مالحظه می

، عملکرد و 0.248، و به ترتیب نقش ارتباطی راه 0.331بندي مربوط به پیشرفت فیزیکی با وزن عامل در اولویت

   0.056و سطح خدماتی راه  0.096، نقش کاهندگی مسیر 0.111 ، اعتبار باقی مانده0.158نقش ترافیکی راه 

بر اساس  . باشدمی 0.588و نقاط خدماتی  0.289، نقاط اقتصادي 0.123همچنین نقش نقاط اجتماعی . باشدمی

ها در معادله خطی زیر وزن نهایی هر هاي هریک از راههاي مربوط به مشخصههاي حاصله و ورود دادهترکیب وزن

  :و خروجی مدل ارائه شده است) 2(در ادامه جدول نهایی. بندي بدست خواهد آمدژه به عنوان معیار اولویتپرو
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  اولویت بندي پروژه هاي راهسازي کرمان جنوب - نهایی جدول: 2جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)6   (  

  

  :و جدول  فوق متغیرها عبارتند از 6 در رابطه

WT :ندي هر محوروزن و معیار اولویت ب.  

.وزن نقاط اجتماعی:    WH               . نقاط اقتصاديوزن :  WG       وزن عامل خدمات رسانی راه. :WA  

:WIوزن نقاط خدماتی.NG  :جمعیت نقاط اجتماعی*نرمال شده تعداد.  

NH: نرمال شده تعداد نقاط اقتصادي.NI:نرمال شده تعداد نقاط خدماتی. 

WB :یر موجودوزن عامل کاهش مس         .NB: مسیرنقش راه در کاهش نرمال شده عامل.  

WC :وزن عامل اعتبار مورد نیاز تا اتمام    .NC:معکوس نرمال اعتبار مورد نیاز تا اتمام پروژه.  

WD :وزن عامل درجه و نقش ترافیکی راه. NTD: عملکرد و نقش ترافیکی راه* عامل ترافیک (نرمال شده.(  

WE :هاي مجاورقش ارتباطی راه با استانوزن عامل ن .NE:هاي مجاورراه با استان نقش ارتباطی نرمال شده عامل. 

GP :خدماتی نقاط جمعیت.  

WF :وزن عامل کاهش پیشرفت قیزیکی. NF: نرمال شده عامل پیشرفت فیزیکی.  

  

نام محور 

نوع راه 

(آتی)

طول

پیشرفت

 فیزیکی

اعتبار 

مورد نیاز  

تا اتمام

عامل 

ترافیک

D E B G Gp H I NTD NE NF NB _NC NG NH NI اولویت

احداث محور جیرفت- بم بزرگراه 10 85 18 3221 2 0.4 5 50 4672 89 3 0.36 0.15 0.17 0.14 0.19 0.01 0.15 0.01 1

تعریض محور جیرفت -کهنوج اصلی 13.2 88 30 1400 1.07 0.4 3 113 55931 50 32 0.08 0.15 0.18 0.08 0.11 0.24 0.08 0.14 2

بهسازي محور جیرفت - کهنوج 

–رودان بزرگراه 25 65 200 1081 2 0.4 5 45 15974 40 5 0.12 0.15 0.13 0.14 0.02 0.03 0.07 0.02 3

تکمیل کنار گذر شهر کهنوج
اصلی 3.5 15 18 1260 1.07 0.4 3 42 15224 31 7 0.08 0.15 0.03 0.08 0.19 0.02 0.05 0.03 4

 احداث باند دوم محور سه 

راهی بهادر آباد-اسالم آباد بزرگراه 15 35 165 685 2 0.2 5 55 22330 49 31 0.08 0.08 0.07 0.14 0.02 0.05 0.08 0.14 5

احداث راه کهنوج-قلعه گنج- 

فنوج فرعی  6 35 25 226 0.84 0.1 1 86 30282 88 45 0.01 0.04 0.07 0.03 0.14 0.1 0.14 0.2 6

احداث باند دوم محور جیرفت -

اصلی بافت- سیرجان (قطعه1) 24 30 300 2448 1.07 0.2 3 172 19507 127 15 0.15 0.08 0.06 0.08 0.01 0.13 0.21 0.07 7

تعریض محور جیرفت -بلوك
اصلی 10 25 30 748 1.07 0.1 3 53 18596 32 39 0.04 0.04 0.05 0.08 0.11 0.04 0.05 0.17 8

تکمیل باند دوم عنبرآباد-علی  

آباد جیرفت اصلی 3.5 55 20 421 1.07 0.1 3 20 17106 12 2 0.03 0.04 0.11 0.08 0.17 0.01 0.02 0.01 9

احداث باند دوم جیرفت-

میانچیل اصلی 22 27 150 852 1.07 0.1 3 136 64158 33 23 0.05 0.04 0.06 0.08 0.02 0.33 0.05 0.1 10

احداث راه ارزوئیه فاریاب اصلی 42 30 210 134 1.07 0.2 3 76 16856 57 23 0.01 0.08 0.06 0.08 0.02 0.05 0.09 0.1 11
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  سلسله مراتبی -با توجه به مدل خطی ارائه شده و بر اساس مقادیر بدست آمده حاصل از تحلیل مکانی

هاي در حال ساخت اداره راه و شهرسازي کرمان جنوب در جدول فوق در ستون آخر بیان شده بندي پروژهاولویت

  .است

  

   طراحی نرم افزار شبه دینامیکی -6

هاي مورد نظر با توجه به ها و به تبع آن متغیر بودن وزنبا توجه به اهمیت دقت عامل انسانی در تکمیل پرسشنامه

در نرم افزار . شرایط هر استان، در این مقاله نرم افزار شبه دینامیکی مدل ارائه شده توسط محقق طراحی شده است

در نظر گرفته شده ) قابل تغییر(مذکور ماهیت تعدادي از متغیرها به صورت استاتیک و تعدادي به صورت دینامیک 

تا اتمام هر پروژه به عنوان عوامل متغیر در مدل نظر گرفته  به عنوان مثال پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز. است

  . ها ارائه شده استها و خروجیدر ادامه محیط نرم افزار طراحی شده و تعدادي از قابلیت. اندشده

  

  
  وزن دهی عوامل موثر در اولویت بندي در محیط گرافیکی نرم افزار:  3شکل 
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  در محیط نرم افزار نمایش اولویت بندي پروژه ها : 4شکل

  

  گیريبندي و نتیجهجمع -7

بندي جهت اولویت سلسله مراتبی، روش مناسب -در این مقاله تالش شده است با ارائه یک مدل تحلیلی مکانی

راهسازي اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان کرمان به عنوان یک روش و راهکار  يهاتکمیل و اتمام پروژه

هاي راهسازي ادارات راه و شهرسازي، محدودیت بودجه و با توجه به تعداد قابل توجه پروژه. مدیریتی ارائه گردد

بندي آنها، استفاده از مدل ارائه شده در ریزي دقیق به منظور اولویتهمچنین وجود مشکل چون عدم وجود برنامه

  .جهت رفع مشکل موجود موثر خواهد بود

 

  تقدیر و تشکر -8

باشد که توسط نویسندگان حاصل تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي میمقاله ارائه شده، 

هاي اداره از حمایت. این مقاله و به سفارش اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان کرمان انجام پذیرفته است

  . گرددمذکور و مرکز تحقیقات تقدیر و تشکر می
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Abstract  

Nowadays, planning for constructing the required roads network based on the demand 
estimation, optimum capital management, and prioritization of every project is an important 
objective and a necessary activity of the authorities of the organizations or departments of 
the transportation sector. Meanwhile, considering budget limitations, an appropriate 
planning and a rational method can play effective roles in the optimal management of 
allocating budget to roads under construction. In this paper, effort has been made to propose 
a prioritization method through a proper knowledge of the present needs and situation of the 
completion of road projects (construction, widening, and improvement). For this purpose, a 
spatial-hierarchical combinatorial model of prioritizing under-construction road projects (in 
the south of Kerman Province) has been designed and presented using the experts’ 
recommendations and view points, and the capabilities of the GIS Software in the dynamic 
software environment after identifying the indices that are effective in prioritization and 
determining their weight importance. In this research, 11 under-construction road projects in 
Kerman were investigated and Jiroft-Bam (construction project), Jiroft-Kahnooj (widening 
project), and Jiroft-Kahnooj-Roodan (improvement project) were given the respective 
priorities using the experts’ view points, spatial analyses, and modeling. 
 
Keywords: spatial-hierarchical method, prioritization, road construction projects, Kerman Province   


