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تًععٍ حمل ي وقل عمًمی با اعتفادٌ اس تحلیل چىذ معیارٌ فاسی ()F-AHP
محغه کیاپاشا* ،امیز ایشدی

2

 -1وبضقٙبؼ اضقس ثط٘بٔ ٝضیعی حُٕ ٘ ٚمُ kiapasha.2017.conf@gmail.com ٚ
 -2اؾتبزیبض زا٘كٍب ٜقٕبَ amirizadi@gmail.com ٚ

چکیذٌ
حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی اتٛثٛؾطا٘ی تٙسض ،)BRT( ٚزض وكٛض زض ؾبَٞبی اذیط ثؿیبض ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت ِٚی تٛجٝ
ث ٝایٗ حیغ ٝػٕٔٛبً ثطای پبیترت  ٚثطذی قٟطٞبی ثعضي وكٛض ٔحسٚز قس ٜاؾتِ .صا ٔغبِؼبت اضظیبثی اؾتمجبَ ػٕ ْٛزض
ضاثغ ٝثب حُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛی ٘ظیط ذغٛط  BRTثطای قٟطٞبی اؾتبٖ ٞبی زیٍط ٔب٘ٙس ٔبظ٘سضاٖ ،ثرهٛل قٟط ؾبضی،
ٔطوع اؾتبٖ و ٝاظ ِحبػ جٕؼیتی والٖ ٘جٛزِٚ ٜی ثب تٛج ٝثٛٔ ٝلؼیت آٖ  ٚؾفطٞبی فطا ٔٙغمٝای ثبال٘ ،یبظ ث ٝیه ؾیؿتٓ
حُٕ ٘ٚمُ ػٕٔٛی وبضا ثطای آٖ ضطٚضی اؾت ،چٙساٖ ٔكبٞسٕ٘ ٜیقٛز .زض ایٗ پػٞٚف تالـ قس قبذم ٞب ٚ
فبوتٛضٞبی تأحیطٌصاض ثط احساث  ٚاؾتمجبَ ػٕٔٛی ٔطزْ اظ ذغٛط  BRTزض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ قٙبؾبیی  ٚثٛؾیّ ٝپطؾف اظ
ذجطٌبٖ ثب ضٚـ تهٕیٓ ٌیطی چٙس ٔؼیبض ٜفبظی (ٛٔ )Fuzzy AHPضز ضتج ٝثٙسی لطاض ٌیط٘س٘ .تبیج تحمیك ٘كبٖ زازٜ
اؾت و ٝفبوتٛضٞبیی ٔب٘ٙس ظٔبٖ ؾفط ،تمبضبی ٔٛجٛز ،وطایٞ ٚ ٝعیٞ ٝٙبی ؾبذت  ٚثٟط ٜثطزاضی زاضای ثیكتطیٗ ٚظٖ زض
أط احساث  ٚاظ ٘مغ٘ ٝظط ویفیت ذغٛط ،فبوتٛضٞبی تٕیعی  ٚضاحتی زاضای ثیكتطیٗ ضتجٞ ٝؿتٙس .اظ عطف زیٍط
فبوتٛضٞبی قبذم ذهٛنیبت اجتٕبػی-التهبزی ثیكتطیٗ ضتجٞ ٝب ضا زض أط ا٘تربة ؾیؿتٓ ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی
زاقتٙس و ٝاظ ثیٗ ایٗ فبوتٛضٞب ،تؼساز ٚؾیّ٘ ٝمّی ٝذب٘ٛاض زاضای ثیكتطیٗ ضتج ٝاؾت .زض ضتج ٝثٙسی قبذم ٞبی تأحیطٌصاض
ثط احساث  ٚاؾتمجبَ اظ ذغٛط  ،BRTقبذم ٞبی ذهٛنیبت فیعیىی ذغٛط ،ویفیت ذغٛط ٔ ٚ BRTتغیط ٞبی
اجتٕبػی-التهبزی ث ٝتطتیت ضتج ٝثٙسی قس٘س.
ياصٌَای کلیذی :حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ،ذغٛط  ،BRTتحّیُ ؾّؿّٔ ٝطاتجی فبظی.Fuzzy AHP ،

 -1مقذمٍ
زض ؾبَ ٞبی اذیط ثب افعایف تِٛیسات نٙؼت ذٛزضٚؾبظی ،قبٞس اؾتفبز ٚ ٜتٕبیُ ٞطچ ٝثیكتط ٚؾبیُ ٘مّی ٝقرهی زض
قجىٔ ٝؼبثط قٟطٞبی وكٛض ثٛزیٓ .پسی س ٜای و٘ ٝتبیج آٖ جع افعایف تطاوٓ ،آِٛزٌی ظیؿت ٔحیغی٘ ،ب ضضبیتی ٔطزْ اظ قطایظ
تطافیىی ،افعایف ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی ،افعایف چبلی  ٚزیٍط ٔكىالت قٟط٘كیٙی ٘بقی اظ ػسْ تحطن ٘ ... ٚجٛز ٜاؾت.
وكٛض ٔب ثب حجٓ ثبالی جٕؼیت ٘یبظٔٙس یه قجى ٝحُٕ٘ٚمُ ٍٕٞب٘ی ثب اعٕیٙبٖ  ٚپط ؾطػت زض جبثجبیی ٔؿبفط اؾت.
ؾیؿتٓ ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ٍٕٞب٘ی قٟطی ٔب٘ٙس اتٛثٛؼ تٙسضٚ ٚظیف ٝتبٔیٗ تمبضبی ٔٛضز ٘یبظ ضا ثط ػٟس ٜزاض٘س .اتٛثٛؾطا٘ی
تٙسض )BRT1( ٚاظ جّٕ ٝؾبٔب٘ٞ ٝبی ٘ٛیٗ حُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛی اؾت و ٝث ٝزِیُ ٔعایبی فطاٚا٘ی و ٝزاضز زضثطذی اظ وكٛضٞبی
پیكطفت ٚ ٝیب زض حبَ تٛؾؼ ٝثىبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت .زض ایٗ ؾبٔب٘ ٝثب ثٟطٌ ٜیطی اظ تىِٛٛٙغی ؾیؿتٕٟبی حُٕ ٘ٚمُ ٛٞقٕٙس ٚ
ثب اتىبء ثٔ ٝؿیط ٔجعا ،اتٛثٛؼٞبی ٚیػ ٚ ٜایؿتٍبٜٞب  ٚپبیب٘ٞٝبی ٔٙبؾت ٝ٘ ،تٟٙب اضتمبء وبضائی ػّٕىطز ٘بٌٚبٖ حُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛی
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