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  چكيده
 در هاپروژه اينگونه غالبا. شودمي ونقلحمل هايپروژه صرف جهان، كشورهاي از بسياري در عمراني هايبودجه از زيادي بخش

 منافع به منجر تواندمي ها،پروژه اين در جوييصرفه هرگونه دليل، همين به و هستند برسرمايه بسيار ونقل حمل هايبخش تمام

   دليل به مواقع، از بسياري در ونقل، حمل بخش در متعدد هايپروژه همزمان اجراي طرفي از. گردد توجهي قابل اقتصادي

. شوند اولويتبندي مشخصي معيارهاي اساس بر اجرا، آماده و مصوب هايپروژه است الزم و نيست امكانپذير محدود، هايبودجه

  . باشد مي ها راه احداث هاي پروژه در منابع بهينه تخصيص اقتصادي مدل ارايه حاضر مقاله موضوع، اهميت به توجه با بنابراين

 بهينه تخصيص و بندي اولويت در مؤثر هاي شاخص كشور، خارج و داخل در گرفته انجام مطالعات بررسي از پس مقاله، اين در

. است گرديده هيارا راه احداث هاي پروژه در منابع بهينه تخصيص اقتصادي مدل و شده بررسي راه احداث هاي پروژه در منابع

 هاي پروژه در امتيازدهي جبراني هاي مدل راه، احداث هاي پروژه در منابع بهينه تخصيص اقتصادي مدل بهترين انتخاب براي

 بين از آمده، بدست نتايج اساس بر درنهايت و نموده بررسي را ها مدل اين از هركدام معايب و مزايا و كرده انتخاب راه احداث

 شانون آنتروپي روش ها، شاخص اوزان محاسبه هاي روش بين از و اي شبكه تحليل روش امتيازدهي، بندي اولويت هاي روش

  .است شده ارايه پيشنهادات و گيري نتيجه نهايت در و گرديد پيشنهاد و انتخاب

  

   بنديها، اولويتهاي احداث راهمدل اقتصادي، تخصيص بهينه منابع، پروژههاي كليدي: واژه

  

  مقدمه -1
 تأمين وسوي سمت در راهكاري مالي منابع بهينه تخصيص

 هدف اين. است انساني اهداف به نيل براي مالي منابع

 در و بوده كمياب منابع اداره علم شامل اقتصاد در كاربردي

 اشاره مالي و مادي منابع از كارآمد و مؤثر استفاده به مديريت

 موجود، منابع از بهينه استفاده موارد اين از يك هر در. دارد

 هيچ كشور، مالي موقعيت از نظر صرف است توجه قابل و مهم

 گريزي ها آن بين از بهينه انتخابي و اهداف مقايسه از دولتي

 در چه و حال در چه منابع تخصيص و ريزي برنامه. ندارد

 موانع از يكي. است اقتصادي واحدهاي عام ضرورت آينده

 عدم سازمان، استراتژي آميز موفقيت اجراي راه سر در بزرگ

 در اولويت تعيين و اجرايي هاي برنامه بين پيوند در موفقيت

 بنابراين .است بلندمدت راهبردي هاي برنامه به منابع تخصيص

 و هاست آن آميز موفقيت اجراي مبناي ها پروژه بندي اولويت

 با را خود هاي پروژه توان مي آن كمك به كه است راهكاري

 كمك به .كرد هماهنگ سازمان استراتژيك اهداف

  :ها پروژه بندي اولويت

  .شود مي هماهنگ سازمان استراتژي با ها پروژه *

 است آفرين ارزش سازمان براي ها پروژه كدام شود مي تعيين *

  .نه كدام و

 آن ارايه توانايي با دارند عهده بر كه را هايي پروژه حجم*

  .شود مي متعادل ها پروژه

 متمركز سازمان تجاري منافع بر را خود پروژه تحويل تيم*

  .)1399(بهتايم، كند مي
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 توان مي آن كمك به كه است فرايندي بندي اولويت طوركلي به

 را خود منابع بنابراين و هستند تر مهم ها پروژه كدام كه فهميد

 سازمان براي كه هايي پروژه اين آميز موفقيت تحويل به

 اهميت به توجه با بنابراين. داد تخصيص هستند، آفرين ارزش

 بهينه تخصيص اقتصادي مدل ارايه حاضر گزارش موضوع،

 اين منظور اين براي. باشد مي ها راه احداث هاي پروژه در منابع

 مقدمه ارايه از پس. است گرديده تنظيم بخش پنج در گزارش

 در گرفته انجام مطالعات مقاله دوم بخش در اول، بخش در

 دربخش. است قرارگرفته موردبررسي را كشور خارج و داخل

 بهينه تخصيص و بندي اولويت در مؤثر هاي شاخص سوم

 چهارم بخش در و شده بررسي راه احداث هاي پروژه در منابع

 راه احداث هاي پروژه در منابع بهينه تخصيص اقتصادي مدل

 پيشنهادات و گيري نتيجه پنجم بخش در درنهايت و شده ارايه

  .است گرديده ارايه

  

  پيشينه تحقيق -2

 تحت ايمطالعه شهرسازي و مسكن راه، تحقيقات مركز  

 و توسعه هاي پروژه بندي اولويت براي الگويي ي ارايه "عنوان

 رويكرد با بوشهر استان اي جاده ونقل حمل هاي زيرساخت

 اين هدف. است داده انجام 1393 سال در "پايدار ي توسعه

 حاالت شمار بي تعداد اين بين از حالت يك انتخاب پژوهش

. نمايد فراهم استان براي را بهينه شرايط كه است بندي اولويت

 چندهدفه و چندمعياره گيري تصميم مدل از پژوهش اين در

 بوشهر استان سازي راه هاي پروژه بندي اولويت براي

 مدل از استفاده با پژوهش، بعدي مرحله در. است شده استفاده

AHP گرفته  صورت استان سازي راه هاي پروژه بندي اولويت

 ميان از كه است شكل اين به كار كلي روش. است

 و نخبگان نظر آوري جمع از پس( پيشنهادي هاي شاخص

 7 حداكثر( ها شاخص اين ترين مهم) شاخص هر وزن تعيين

 از يك هر با ارتباط در سپس شود، مي انتخاب) شاخص

 درنهايت و شده گيري اندازه مربوطه هاي شاخص ها، پروژه

) پروژه( گزينه هر نهايي نمره امتيازات، و اوزان برمبناي

مشخص ) ها پروژه ساير به نسبت( آن اولويت و شده مشخص

 .)1393(مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و شود مي

 بندي اولويت و ارزيابي براي مدلي ارايه به احدي و پوياني

 تحليل تركيبي روش از استفاده با جديد ريلي خطوط احداث

 از پس پژوهش، اين در. اند پرداخته ارزش مهندسي و اي شبكه

 معيارهاي با متناسب معيار يازده موضوع، ادبيات مرور

 پنج معيارها، اين از استفاده با و شده انتخاب ارزش مهندسي

 اقتصادي و فني ازنظر كه جديد ريلي خطوط احداث پروژه

 شروع ها آن اجرايي عمليات هنوز ولي اند، شده تائيد و بررسي

 شده بندي اولويت اي، شبكه تحليل روش از استفاده با نشده،

 . )1396(پوياني و احد و  است

 هاي پروژه بندي اولويت مدل هيارا به همكاران و ارجرودي  

 هاي روش از مقاله اين در. اند پرداخته كشور در سازي راه

 احداث هاي پروژه بندي اولويت براي چندمعياره گيري تصميم

 تلفيقي روش بررسي، از پس كه شده استفاده اصلي هاي راه

 گرديد انتخاب كار اين براي مراتبي سلسله تحليل و پرامتي

 .)1389(ارجرودي و همكاران و 

 در منابع بهينه تخصيص الگوريتم ارتقاي به بهنود و آيتي

 گزارش در ،2003 سال در. اند پرداخته ٣Rهاي پروژه

NCHRP 486 تحقيقات مركز TRB براي روندي 

 بازيابي و بازسازي روكشي، هاي پروژه در منابع تخصيص

)3R( افزار نرم كه داده ارايه RSRAP اين اجراي منظور به 

 روند معرفي ضمن حاضر تحقيق در. بود شده طراحي روند

 دنبال به توان مي كه 3R هاي پروژه از ديگري آثار مزبور،

 گرفته قرار بررسي مورد كرد، مشاهده هاطرح گونه اين اجراي

 نقليه، وسايل كاركرد هاي هزينه كاهش شامل آثار اين. است

 محيطي زيست آثار و راه اطراف هايكاربري اقتصادي توسعه

 در موجود مراحل كليه تحقيق، اين در آن بر عالوه. شود مي

 ترين مهم از و است گرفته قرار بازنگري مورد گذشته فرآيند

 از ناشي نقليه وسايل سرعت افزايش محاسبه به توان مي آنها

 سرعت افزايش اينجا در كه كرد اشاره 3R هايپروژه اجراي

 از ناشي اثر كنار در نيز هندسي مشخصات اصالح از ناشي

 منجر امر اين. است گرفته قرار بررسي مورد رويه سطح بهبود

. است شده يافته كاهش زمان از جديدي محاسبه ارايه به

 كم هاي پل و قائم هايقوس اصالح تأثير موارد، اين بر عالوه

 ميزان بر افقي هاي قوس در مياني هايبازتاب نصب و عرض

   بود، نشده توجهي آن به TRB مطالعات در كه تصادفات،

 قرار بررسي مورد پيشين هندسي هاي مشخصه ساير كنار در

 گزارش در شده ارايه ايمرحله ده روند نهايت در. است گرفته

NCHRP 486 جهت ايمرحله چهارده فرآيندي به   

 هايپروژه در سازي ايمن و بهسازي هايفعاليت سازيبهينه
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3R تبديل هاپروژه گونه اين در منابع تخصيص و   

  .)1387و  بهنود و (آيتي شود مي

 استفاده با عمراني هاي پروژه بندي اولويت به همكاران و دبيري

 اين. اند پرداخته شهودي فازي مراتبي سلسله تحليل روش از

 ضمن و داده پيشنهاد را شهودي فازي هاي مجموعه پژوهش

 روش ها، آن در موجود روابط و هاي مجموعه چنين معرفي

 فازي هاي مجموعه و AHP مراتبي سلسله تحليل تلفيق

 چند هاي گيري تصميم در استفاده براي را )IFSs( شهودي

 خصوص در مثالي بيان با پايان در و نموده، بررسي معيارها

 مختلف مراحل انجام و عمراني، هاي پروژه بندي اولويت

 فازي مراتبي سلسله تحليل روش كاربرد مربوطه، فرآيند

 است داده ارايه را عمراني هاي پروژه ريزي برنامه در شهودي

 .)1396(دبيري و همكاران و 

 در مهم عوامل بندي اولويت و شناسايي به همكاران و كليني 

 هاي روش از استفاده با ساختماني هاي پروژه زمان تعيين

 عوامل پژوهش اين در. اند پرداخته معيارها چند گيري تصميم

 با و شده شناسايي ساختماني هاي پروژه زمان برآورد بر مؤثر

 بندي اولويت معيارها چند گيري تصميم هاي روش از استفاده

 قرار موردمطالعه پژوهش ادبيات ابتدا منظور اين به. است شده

 عوامل مجموعه بين از خبرگان، ازنظر استفاده با و گرفت

 و شده شناسايي عامل 27 ساختماني، هاي پروژه زمان بر مؤثر

 هاي داده. شد ارزيابي خبرگان توسط پرسشنامه، تنظيم با

 با و دهي وزن بندي، دسته ساختماني، شركت چهار از مزبور،

 ويكور ساده دهيوزن تاپسيس هاي روش از استفاده

 بندي رتبه لند كپ تلفيقي روش با درنهايت و شد بندي اولويت

 . )1395همكاران و  و (كلينيشد ارايه نهايي

 بر آهن راه توسعه هاي پروژه بندي اولويت به همكاران و افرازه 

 ضمن مقاله اين در. اند پرداخته گير تصميم الگوريتم يك مبناي

 تصميم مناسب الگوريتم يك موضوع، سوابق اجمالي بررسي

 كيفي و كمي معيارهاي در ها گزينه سنجش براي چندمعياره

 تاپسيس - 2 ، ساده دهي وزن - 1(  روش سه از تركيبي با شده

 مدل اين درنهايت و پيشنهادشده) مراتبي سلسله تحليل - 3 و

 از گيري بهره با آزمايشي صورت به پروژه چهارده براي

 اجرا Microsoft Excelو   Expert Choiceافزارهاي نرم

و  (افرازه و همكاراناست شده معين ها آن بين بندي اولويت و

1384( . 

 در ارزش مهندسي نقش و كاربرد به ايمقاله در ،)2013(وانگ

 اين در. است پرداخته عمراني هاي پروژه مورد در گيري تصميم

 به سس و ارزش مهندسي اصول و مفاهيم  شرح به ابتدا مقاله،

 اتخاذ جهت ارزش مهندسي فرآيند از استفاده چگونگي تحليل

 در بيشتر سود به دستيابي براي درست، و علمي تصميمات

 .(Wang ,2013)تاس شده پرداخته عمراني هاي پروژه

 عمراني هاي پروژه انتخاب به ،)2013(سانگ و هان ژانگ،

  . اندپرداخته ايشبكه تحليل فرآيند اساس بر ارزش

 كارايي بين ارتباط تحليل با اند، داده انجام ها آن كه پژوهشي در

 اساس بر ارزش مهندسي پروژه ارزيابي مدل پروژه، هزينه و

 به توجه با درواقع. شود مي ارايه اي شبكه تحليل روش

 اي،شبكه تحليل فرآيند از استفاده با و ارزش شاخص

 شوند مي بندي اولويت و امتيازدهي مختلف هاي پروژه

(Zhang, Han, and Song, 2013) . 

  امريكا متحده اياالت

 هاي پروژه بندي اولويت ي درزمينه گيري تصميم هاي سياست  

 هاي پروژه انجام براي منابع تخصيص و ونقل حمل به مربوط

 ايالت هر و بوده متفاوت امريكا مختلف اياالت در فوق

 ها سياست بخش، زير اين در. دارد خود به مخصوص سياست

 اوهايو، ويرجينيا، ازجمله ايالت چند در مربوطه رويكردهاي و

 عالوه. است شده تشريح فوق كشور در ماساچوست ايلينويز،

 مشترك ي برنامه فوق، اياالت در اعمالي هاي سياست بر

 ونقل حمل مركز ي مؤسسه تحقيقات و ها راه ملي تحقيقات

 ونقل حمل ي اداره سفارش به كه ميدوست دانشگاه

 ارايه بخش زير اين در است گرفته انجام امريكا متحده اياالت

 .(JAMES H , Nilesh, 2006)شد خواهد

  1ويرجينيا ونقل حمل ي اداره

 تحليل به مربوط متدولوژي از ويرجينيا ونقل حمل ي اداره 

 ي اداره در ها پروژه بندي اولويت و ارزيابي براي هزينه -  منافع

. كند مي استفاده مختلف سطوح در بندي بودجه براي ونقل حمل

 متدولوژي و اجرايي تدابير اهداف، ي توسعه كه روش اين

 ي نامه تصويب طبق گيرد، مي نظر در را هزينه - منافع استاندارد

 ادارات موردنياز ،2006 سال در ويرجينا بهبود و سازي بهينه

 كمي روش يك ويرجينيا ونقل حمل ي اداره. است ونقلي حمل

 براي كمي ابزار يك عنوان به كه است كرده اجرا را

: مختلف بخش چهار در ها راه احداث هاي پروژه بندي اولويت

 اين .رود مي كار به روستايي و شهري ،3اصلي 2ايالتي بين
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 كه كند مي استفاده گيري اندازه قابل كميت پانزده از متدولوژي

 ظرفيت، به حجم ضريب ،) Los( سرويس سطح شامل

 تصادفات، نرخ مختلف، مدهاي بين دسترسي ترافيك، جريان

 سنگين، نقليه وسايل ي استفاده اضطراري، هاي راه به دسترسي

 استفاده عبور، در تقدم  حق محيطي، زيست مسائل بيكاري،  نرخ

 صرفه به و  4ها پل قابليت و كفايت نرخ ، جايگزين وسايل از

 براي متدولوژي اين نتايج. باشند مي اقتصادي ازلحاظ بودن

  8/1 خصوص در ها گيري تصميم تفسير و انتخاب و ارزيابي

 تالش روش اين. است رفته بكار گذاري سرمايه دالر ميليارد

 كردن مدل طريق از را جاري بندي اولويت هاي روش تا كند مي

 روي بر را ها هزينه و سود ريسك، كاهش قطعيت عدم آناليز و

 دست بهتر مدل يك به و دهد گسترش اجرا نامزد هاي پروژه

  .(JAMES H , Nilesh, 2006)كند پيدا

  5اوهايو ونقل حمل ي اداره 

 و پيچيدگي اساس بر را ها پروژه  اوهايو ونقل حمل ي اداره  

 حداقل ي جداگانه ي دسته سه به ها آن انجام مراحل تعداد

 در ها پروژه و كنند مي تقسيم 8بزرگ و  7ريز ، 6اقدامات

 آناليز و تحليل جداگانه صورت به ها دسته اين از هركدام

 .شوند مي

9 ايلينويز ونقل حمل ي اداره
 

 بندي دسته گروه 6 در را ها پروژه  ايلينويز ونقل حمل ي اداره

 هر به را خود عمراني هاي بودجه از مشخصي درصد و كند مي

 اند عبارت ها دسته اين. دهد مي اختصاص ها دسته اين از يك

 ايالتي، بين هاي راه بازسازي محافظت، و نگهداري: از

 ايمني، و ترافيكي هاي پيشرفت اصلي، هاي پل سازي مدرن

 احداث و منطقه اقتصادي رشد منظور به جديد هاي راه احداث

 سازي روان و ترافيكي تراكم كاهش منظور به جديد هاي پل

 دستيابي براي كه زند مي تخمين اداره اين مثال براي. ترافيك

 هاي سال خالل در دسته 6 هر در مالحظه قابل هاي پيشرفت به

  3/20 تا 1/12 ي محدوده در گذاري سرمايه به 2009 -2004

 .است نياز دالر ميليارد

    10ماساچوست ونقل حمل ي اداره

 خود هاي پروژه بندي اولويت ماساچوست ونقل حمل ي اداره  

 با مطابقت: دهد مي انجام زير معيارهاي گرفتن نظر در با را

 اي، سازه كد از تبعيت و تطابق محيطي، زيست هاي نامه آيين

 هاي محدوديت و تقدم حق به مربوط مالحظات و برداري بهره

 .اي بودجه

  11ها راه ملي تحقيقات مشترك ي برنامه

 يك 1996 سال در ها راه ملي تحقيقات مشترك ي برنامه  

 نام به را ها هزينه ي پايه بر بندي اولويت روش

Stratbencost را هايي تحليل روش اين. است كرده معرفي 

 كند مي ذكر جديد هاي راه احداث مزاياي براي بخش هر در

 را سفر زمان و ايمني محيطي، زيست مسائل نظير مواردي كه

 اقتصادي و اجتماعي تأثير ارزيابي متدولوژي. گيرد برمي در

 ذكرشده برنامه اين 2004 و 2001 هاي ويرايش در ها پروژه

 هاي داده كه دارند اجرايي قابليت زماني اخير متد دو اين. است

 ممكن كه باشند اختيار در يكنواخت و كلي صورت به ها پروژه

 ي اوليه مراحل در كه هايي پروژه مورد در اطالعات اين است

 .نباشد دسترس در دارند قرار ريزي برنامه و تحقيقات

   )MRUTC(12 ي  موسسه توسط شده انجام تحقيقات

 ي اداره سفارش به و فوق ي موسسه توسط كه تحقيقاتي

 صورت به نيز است گرفته انجام آمريكا متحده اياالت ونقل حمل

 را ونقل حمل ي درزمينه گذاري سرمايه ي نحوه چارچوب جامع

 تحقيق، اين. كند مي بيان چندمعياره هاي گيري تصميم كمك با

 و گذاري سرمايه بندي اولويت براي را چندمعياره ي شيوه سه

 :از اند عبارت كه گيرد برمي در را بودجه تخصيص

  13مطلوبيت شاخصه چند روش- 

  (SWT)14جانشيني و تبادل روش- 

    15پذيرش قابل حداقل روش- 

 تايلند

 دكتر توسط شده انجام مطالعات اساس بر تايلند كشور در

 بندي اولويت و انتخاب براي ANP روش ،16پيانتاناكوالچي

 نتايج از و است قرارگرفته مورداستفاده راه طراحي هاي گزينه

 تايلند جنوب در كريدور طراحي براي آمده دست به

 روش ي شده تكميل عنوان به ANP روش. است شده استفاده

AHP مشروح طور به بندي اولويت نظري مباني بخش در 

 ,Piantanakulchai)( گرفت خواهد قرار موردبررسي

2003. 

 تركيه

 روش كاربرد كشور، اين در گرفته انجام مطالعات ازجمله   

AHP هاي راه انتخاب براي بهينه پشتيباني طرح انتخاب در 

 ايمني، فاكتور مدل، اهداف. است  معادن در ونقل حمل اصلي

 اند شده گرفته نظر در اجرايي قابليت و انساني نيروي هزينه،

Yavuz, Iphar, Once,2008)(.  
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 تانزانيا

 احداث و مسير انتخاب جهت زمين وضعيت از برداري نقشه  

. است شده انجام كشور اين در كه است  مطالعاتي ازجمله جاده

 منابع حفظ و بلندمدت در جاده پذيري دسترس مطالعه، اين در

 نظر در جاده احداث براي اوليه شرايط عنوان به طبيعي

 .(Ernest, Didas,2005)  اند شده گرفته

 

 تخصيص و بندي اولويت در مؤثر هاي شاخص بررسي- 3

 راه احداث هاي پروژه در منابع بهينه

   آن هاي شاخص و بندي اولويت- 1- 3

 در گاهي اقتصادي، منطق از جدا كشوري قوانين نگاه از   

 عمالً كه است قيدشده دستوراتي و نكاتي كشوري قوانين خود

   توان مي ها پروژه بندي اولويت جهت شاخص يك عنوان به

 ترين مهم مرور با بخش اين در نمود؛ استفاده ها آن از )بايد و(

 صورت به كه مواردي است شده سعي موجود، باالدستي قوانين

 آن هاي شاخصه يا و بندي اولويت بحث ضمني و صريح

  .گردد احصا است، شده بيان

 

  ونقل حمل ي درزمينه نظام كلي هاي سياست- 1- 1- 3

 مورد در ايران اسالمي جمهوري نظام كلي هاي سياست  

 تاريخ در 23/10/1377 مورخ مصوب "ونقل حمل"

 شماره نامه طي و تأييد رهبري مقام توسط 3/11/1379

 .است گرديده ابالغ 3/11/1379 مورخ 1/76230

 زير از يك هر سهم تنظيم و ونقل حمل جامع نظام ايجاد - 1

 به توجه با و ريلي ونقل حمل به دادن اولويت با آن هاي بخش

 شدت كاهش امنيتي، و دفاعي و اقتصادي مالحظات جهات

 ايمني، افزايش محيطي، زيست آلودگي كاهش انرژي، مصرف

 و ناوگان و ها زيرساخت بين تناسب و تعادل برقراري

 تقاضا و ناوبري تجهيزات

 طريق از عالي سطح به رسيدن تا وري بهره افزايش - 2

 منابع و مديريت و ونقل حمل هاي روش بهبود و پيشرفت

 .اطالعات و انساني

 نگرش به توجه با ونقل حمل ي شبكه اصالح و توسعه - 3

 مالحظات سرزمين، آمايش محورها، ي توسعه به اي شبكه

 كشور، ترانزيتي موقعيت ملي، سودآوري امنيتي، – دفاعي

 تقاضا

 و خارجي و داخلي هاي سرمايه جذب ي زمينه كردن فراهم - 4

 ي همه در بيمه پوشش گسترش و مردم مشاركت جلب

 .بخش اين هاي فعاليت

 .المللي بين ونقل حمل بازار از بيشتر سهم به دستيابي - 5

 اصلي قانوني مستندات ميان در شود مي مالحظه كه گونه همان

 و تر واضح صورت به نظام كلي هاي سياست كشور،

 و است پرداخته بندي اولويت ي مقوله به تري مشخص

 اساس اين بر. است داشته بيان نيز را آن كالن هاي شاخص

 بر راه تأثير ،)ايمني مبحث( تصادفات و خطرپذيري ميزان

 مسير ترافيك كاهش( سفر زمان كاهش شبكه، بندي هم افزايش

 كاهش) مسير طول كاهش و( سفر مجاز سرعت افزايش و

 هاي پروژه بندي اولويت در بايستي...  و )انرژي مصرف شدت

  .گيرد قرار مدنظر راه

 

 هاي زيرساخت امور در فني ي توسعه هاي اولويت- 2- 1- 3

  اي جاده

 و عملي و فكري انسجام رويه، وحدت ايجاد منظور به  

 و اولويت داراي امور به بخشيدن سرعت و تسهيل همچنين

 دستيابي و كاربردي هاي پژوهش انجام در مناسب گيري جهت

 امور در فني ي توسعه هاي اولويت" موردنياز، هاي فناوري به

 امور فني عالي شوراي توسط "اي جاده هاي زيرساخت

 موضوع در ابالغيه اين در. است شده ابالغ اجرا جهت زيربنايي

 ي توسعه و ساخت در ريزي برنامه و مديريت نظام بهبود: 6

 بندي، اولويت نظام طراحي به 3 و 1 بند در ها، راه ي شبكه

 و ترانزيتي و ملي هاي راه  شبكه توسعه و ساخت بهسازي،

 ي دبيرخانه. (است شده اشاره كشور استاني هاي راه ي شبكه

  ).1389 ونقل، حمل زيربنايي امور فني عالي شوراي

 

 توسعه ششم برنامه- 3- 1- 3

 جهت را زير اقدامات است موظف دولت -  38 ماده  

 :آورد عمل به زيست محيط از حفاظت

 در )SEA(زيست محيط راهبردي ارزيابي بر نظارت  -الف

 اثرات ارزيابي و اي توسعه  هاي برنامه و ها سياست

 هاي دستگاه كليه بزرگ هاي طرح) EIA(محيطي زيست

 عمومي نهادهاي تعاوني، و خصوصي هاي بخش  و اجرائي

 و تجاري آزاد مناطق ازجمله سرزميني پهنه در غيردولتي

 پايداري معيارهاي و ضوابط ها، شاخص اساس بر صنعتي

 .زيست محيط
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 ملي سازمان و تجارت و معدن صنعت، وزارت - 56 ماده

 داخلي خودروهاي ساخت و طراحي بر اند موظف استاندارد

 با متناسب مذكور خودروهاي ايمني كه كنند نظارت نحوي به

 به تلفات اي، جاده تصادفات در تا ارتقاءيافته سرعت حداكثر

 .برسد جهاني ميانگين حداقل

 توان مي ششم برنامه قانون از فوق قانوني مواد مبناي بر

 :نمود استخراج را ذيل هاي شاخص

 تصادفات شدت و ميزان كاهش و محيطي زيست اثرات كاهش

  .رانندگي

 

 قانون اجرايي ي نامه آئين ي شده اصالح نويس پيش - 4- 1- 3

 طريق از ترابري و راه بخش عمراني هاي پروژه احداث

 كشور مالي و پولي منابع ساير و ها بانك مشاركت

 صورت به نيز نامه آيين اين 17 ي ماده و 2 ي ماده در  

 كه است آمده پرداخته، بندي اولويت مباحث به غيرمستقيم

 و اقتصادي توجيه مطالعات ها، پروژه و ها طرح از هركدام براي

 به فني مدارك و اسناد و شده انجام بايد الزاماً محيطي زيست

 هدف. برسد وي ي نماينده يا شهرسازي و راه وزارت تصويب

 و پايين محيطي زيست خسارات داراي هاي طرح كه است اين

 اولويت در باال) غيرمستقيم و مستقيم( سرمايه بازگشت نرخ

 .گيرند قرار مالي منابع تزريق و اجرا

 و محيطي زيست خسارات بودن پايين شاخص دو ترتيب اين به

 شامل درآمدزايي منابع وجود( باال ي سرمايه بازگشت نرخ

 قانون اين از) ديگر فرعي منابع همچنين و عوارض

  .است استخراج قابل

 

 سرزمين آمايش طرح - 5- 1- 3

 و فضا انسان، بين ي رابطه تنظيم سرزمين آمايش عام طور به  

 نظام از تلفيقي سرزمين آمايش است، شده تعريف فعاليت

–اقتصادي هاي فعاليت فضايي ساختار با جمعيت اسكان

–اجتماعي معيارهاي و مالحظات گرفتن نظر در با اجتماعي

 .است ملي ي توسعه ي پايه ي نظريه اساس بر فرهنگي

 ي حوزه در مطرح معيارهاي و مباحث مبناي بر ،بنابراين

 در بايستي ذيل موارد پايدار ي توسعه و سرزمين آمايش

 : گيرد قرار مدنظر بندي اولويت

 محيطي زيست هاي آسيب كاهش •

 صنعت توسعه به توجه لزوم( اجتماعي عدالت افزايش •

 درآمد سرانه يا و باال بيكاري نرخ با مناطق در ونقل حمل

 )پايين

 ها زيرساخت ميزان و جمعيت بين ارتباط برقراري •

 )تر پرجمعيت مناطق هاي زيرساخت ي توسعه در دهي اولويت(

 توسعه( مرزي مناطق در ها زيرساخت توسعه به توجه •

 )مرزي نقاط به متصل ونقلي حمل مسيرهاي

 وجود) الف طريق از ملي اي توسعه ابعاد ساير از حمايت •

 انواع ساير با اي جاده ونقل حمل هاي طرح بين ارتباط

 و ها شيوه ساير مكمل و پشتيبان تاروپود عنوان به( ونقل حمل

 هاي طرح بين تنگاتنگ ارتباط برقراري) ب) ها زيرساخت

 بالقوه...) و توريستي و كشاورزي و صنعتي( اقتصادي توسعه

  .سرزمين آمايش مبناي بر پيشنهادي هاي طرح ويژه به بالفعل، و

  
 بهينه تخصيص و بندي اولويت هاي شاخص بررسي - 2- 3

 راه احداث هاي پروژه در منابع

 رجوع خارجي، و داخلي ي گرفته صورت مطالعات اساس بر  

 فهرست كشور، راهبردي و كالن هاي سياست و قوانين به

 پيشنهاد و شناسايي ها شاخص انواع از اي گسترده و متنوع

 .گردد مي

 

  پيشنهادي اصلي هاي شاخص .1جدول

  گيري معرفي شاخص و نحوه اندازه  عنوان شاخص

افزايش دسترسي و ارتباطات 

بندي  در شبكه (افزايش هم

  )ها راه

در  قرارگرفتههاي اصلي منشعب شده از شهرهاي  ا و راهه حاصل جمع تعداد بزرگراه

ي  بندي در شبكه هاي اصلي، هم بندي در راه (به سمت منطقه ثالث)، هم جاده ريمس

  بررسي شود.ي آزادراهي بايد جداگانه  بندي در شبكه بزرگراهي و هم

ي  اي (هزينه كارايي هزينه

ساخت تقسيم بر حجم وسايل 

  ي عبوري) نقليه 

ها مربوط به ساخت مسير  برآورد حجم بالقوه يا بالفعل ترافيك مسير (برخي پروژه

از قبل وجود دارد)  كيتراف قيدقموازي و جايگزين بوده و لذا اطالعات مربوط به حجم 

  .راه لومتريكگذاري در ساخت هر  ت سرمايهو تقسيم آن بر هزينه الزم جه



 1401، تابستان 111، سال بيستم، دوره دوم، شماره فصلنامه علمي جاده

135 

 

ي جامع ها طرحتناسب با 

  آتي اراضي اطراف  ي توسعه

اي امتياز دهند (بين يك (كامالً  رتبه صورت بهشاخص كيفي بوده و بايد خبرگان 

  اثر) تا پنج (كامالً مرتبط و اثرگذار)) ارتباط يا بي بي

  كاهش كلي در زمان سفر

مسيرها و يا ايجاد امكان طي مسير با  كوتاه نمودنها از طريق   و آزادراه ها بزرگراه جاديا

خيز باعث كاهش زمان  هاي باالتر(نسبت به قبل) و حتي رفع برخي نقاط ترافيك سرعت

گيري  ه ترين شكل ممكن استانداردها و مقررات مبناي انداز گردد، در ساده سفر مي

بزرگراهي/آزادراهي در مقايسه با مسيرهاي تواند باشد (سرعت مجاز در مسيرهاي  مي

). ديجد ريمسي و تقسيم طول مسير بر تفاضل سرعت مجاز مسير قبلي و بزرگراه ريغ

  اين معيار، جايگزين معيار كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا نيز هست

 ونقل حملي  بهبود در توسعه

آهن،  تركيبي (دسترسي به راه

  بندرگاه و فرودگاه)

بوده و بر مبناي نظر خبرگان بر اساس ايجاد دسترسي به  مورداستفادهمقياس اسمي 

آهن، فرودگاه و بندرگاه ( و سطح اهميت هر يك) اين شاخص امتياز  هاي راه ايستگاه

خواهد گرفت، (در صورت ايجاد دسترسي به بيش از يك بندرگاه و... امتيازات باهم 

  گردند). جمع مي

ي ها طرح ريمسقرار داشتن در 

ي صنعتي و اقتصادي و  توسعه

  شهرهاي جديد

  صورت صفر و يك است و امتياز اين شاخص نيز يا صفر است يا يك پاسخ اين سؤال به

جهت  يگذار هيسرما مقدار

  احداث پروژه 

  دولت) يپروژه برا ي(بار مال

  جهت ساخت راه است. ازيموردنگذاري  منظور سرمايه

و  نيمصدوم كاهش

 شدگان فوت

  

صورت مطلق و نه نسبي) مدنظر اين  اي (به هاي جاده كاهش بالقوه در تعداد كشته

توان از  پذير نيست مي بيني دقيق امكان گيري يا پيش شاخص است، در مواقعي كه اندازه

ها نسبت  اي آزادراه برآوردهاي كشوري و جهاني موجود (درصد كاهش در تلفات جاده

  هاي اصلي) استفاده نمود. ها نسبت به راه زرگراهها، ب به بزرگراه

  نسبت حجم به ظرفيت

ها بر مبناي تعداد مسيرهاي رفت و برگشت و... داراي يك ظرفيت استاندارد هستند،  راه

كند تا اين شاخص  ها نيز در صورت مشخص بودن كمك مي ميزان ترافيك عبوري از راه

هر چه اين نسبت باالتر باشد، اولويت طرح  گيري شده و هاي مختلف اندازه براي پروژه

  رود. يا ايجاد راه جايگزين و مكمل باالتر مي توسعه 

كه در  ييشهرها تيجمع زانيم

راه  قيجاده بوده و از طر ريمس

متصل  گريكديموردنظر به 

  .شوند مي

گيرد. هر چه  قرار مي مورداستفادهها و...  ها و شهرستان حاصل جمع جمعيت شهر

هاي بالقوه يا  و وجود ظرفيت ونقل حملباالتر باشد به معني نياز  بيشتر به جمعيت 

  بالفعل بيشتر در حوزه اقتصاد است.

خيز  تعداد نقاط حادثه

در شرايط اجراي  حذف قابل

  طرح

كشوري و استاني از قبل  زيخ حادثهخيز (نقاط  سازي نقطه حادثه در مسير پروژه راه

دارد، اگر وجود دارد به چه تعداد است و آيا پروژه ) وجود اند شده نيمعمشخص و 

شود. مقياس اين شاخص كمي گسسته است و هر چه  ها مي سازي باعث حذف آن راه

  باالتر باشد اولويت پروژه بيشتر است.
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نرخ بيكاري شهرهايي كه در 

مسير جاده بوده و از طريق راه 

 متصل گريكدبه ي موردنظر

  شوند مي

در رشد اقتصادي و همچنين كاهش ضريب جيني،  ونقل حملهاي  رحبا توجه به اثر ط

  گيرند. هايي كه متعلق به مناطق داراي نرخ بيكاري باالتر است در اولويت قرار مي راه

  وجود مسير موازي (جايگزين)

(جايگزين و  اند شده فيتعرآهن و يا موازي نوار ساحلي  مسيرهايي كه موازي خط راه

ويژه با  همسان) در اولويت پاييني جهت اجرا قرار خواهند گرفت به ي نقاط كننده متصل

دريايي در حوزه كاهش شدت مصرف انرژي و  ونقل حملآهن و  توجه به مزاياي راه

  ونقل حملكاهش تلفات انساني در حوزه 

عبور/عدم عبور از مناطق 

  شده حفاظت

عبور كرده  شده حفاظتيك شاخص دوحالته و صفر و يكي است، طرحي كه از مناطق 

  تري خواهد داشت. است اولويت پايين ستيز طيمحرسان به  و آسيب

ي، توريستي تعداد مراكز صنعت

(تاريخي، تفريحي و...)، 

كه  ييها و كارخانه كشاورزي

موردنظر  ي جاده ارتباطدر 

قرار دارند و از امكانات آن 

  .كنند ياستفاده م

اكز صنعتي و توريستي بايد بر مبناي حجم و ارزش با توجه به متفاوت بودن اندازه مر

هاي مختلف را  سازي صورت گيرد تا بتوان امتياز راه مادي اين مراكز نوعي همگن

  مشخص نمود.

ي  ي آزاد يا ويژه وجود منطقه

  اقتصادي در مسير راه

اي باعث ايجاد  در صورت وجود مناطق آزاد و ويژه در مسير پروژه (زيرساخت جاده

شود)، و  ط منطقه آزاد/ ويژه اقتصادي به ساير نقاط و يا ساير مناطق آزاد و ويژه ميارتبا

بسته به تعداد اين مناطق آزاد و ويژه امتيازي عددي براي اين شاخص در نظر گرفته 

  شود. مي

هاي قابل توسعه  درصد زمين

در مسير و حاشيه زيرساخت 

  اي جاده

وط انتقال آب، گاز، برق، تلفن و... در مسير خط ازجملهاي  ي توسعهها رساختيزوجود 

گردد)، نوع زمين  تر اراضي اطراف راه مي ي سريع يي كه منجر به توسعهها رساختيزراه (

هاي در شرف  هاي اطراف جاده زمين چند درصددهد  و... عواملي هستند كه نشان مي

عتي و اي (كشاورزي، صن هاي توسعه سازي طرح ساخت امكانات و شرايط پياده

  شهرسازي) را در حال حاضر دارند.

ميزان درآمدزايي مستقيم از 

  طريق ايجاد راه

ي و درآمدزايي از محل آن (وابسته به راه نيب ساتيتأسآوري عوارض، ايجاد  امكان جمع

پذير  امكان شرط بهحجم ترافيك عبوري)، افزايش بالقوه در ارزش اراضي اطراف جاده (

ها)  ي راه دهنده توسعهبودن تصاحب اين اضافه ارزش توسط دولت و بخش خصوصي 

افزايش درآمد دولت، باعث افزايش  واسطه بهو... مواردي هستند كه در صورت وجود، 

بار مالي اجراي يك طرح  عمالً تواند يمگردند. اين شاخص  اولويت اجراي يك طرح مي

شده و در اولويت  هاي با بار مالي پايين مشخص ه و طرحبراي دولت را تعيين نمود

  باالتر قرار گيرند.
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 در منابع بهينه تخصيص اقتصادي مدل هيارا-4

   راه احداث هاي پروژه

  روش -1- 4

 دودسته به )MCDM( معياره چند گيري تصميم هاي روش  

 چند گيري تصميم و )MODM( چندهدفه گيري تصميم

 گيري تصميم از هدف. شوند مي تقسيم )MADM( شاخصه

 گيري تصميم عوامل به دهي وزن يا گزينه بهترين انتخاب

 هدف يكي دارد خاصي وظيفه گيري تصميم  روش هر. است

 ديگري و ها گزينه بندي رتبه هدفش يكي معيارها، به دهي وزن

 از بندي طبقه بخواهيم اگر. باشد مي معيارها ارزيابي هدف

 زير شكل به باشيم داشته معياره چند گيري تصميم هاي مدل

 .شود مي اشاره

 

 
 گيري تصميم مختلف هاي حالت .1 شكل

 

 را معياره چند گيري تصميم هاي مدل توان مي ديگر حالت در

 اين بر. كرد بندي دسته جبراني غير و جبراني دسته دو به

 بين تبادل به حاضر گيرنده تصميم جبراني هاي مدل اساس

 توسط شاخص يك در تغيير. دارد وجود ها شاخص و معيارها

 جبران ديگر هاي شاخص يا شاخص در مخالف تغييري

   حاضر گيرنده تصميم جبراني غير هاي مدل در ،اما. شود مي

 ساير از جدا شاخص هر. باشد نمي معيارها بين تبادل به

 .گيرد مي قرار رقيب هاي گزينه ارزيابي مبناي ها شاخص

  

 
 شاخصه چند گيري تصميم هاي روش .2شكل

  
 شوند مي تقسيم دسته چند به خود نيز جبراني غير هاي مدل

 روش و بخش رضايت لكسيكوگرافي، عام، هاي روش ازجمله
 دو به عام هاي روش. شود مي تقسيم) جايگشت( پرموتاسيون

 روش. شود مي تقسيم بدبينانه و بينانه خوش روش دسته
 هاي روش. شود مي تقسيم اي رتبه نيمه روش به لكسيكوگرافي

 ها روش اين. شوند مي تقسيم خاص و شمول به بخش رضايت
 چندان معياره چند گيري تصميم هاي پروژه و مقاالت در

 زيرا. دارند تمريني جنبه بيشتر و گيرد نمي قرار مورداستفاده
 ها آن در ها شاخص بين تبادل ازجمله مهم هاي ويژگي از يكي

  .ندارد وجود

 
 جبراني غير مدل گيري تصميم هاي روش .3 شكل

 

 امتيازدهي، هاي روش دوسته سه به نيز جبراني هاي روش

 .شوند مي تقسيم اي رتبه غير هاي روش و سازشي هاي روش

 در. دارد را امتياز بيشترين ارجح گزينه: امتيازدهي هاي روش

 برتر اي گزينه مختلف هاي الگوريتم از استفاده با ها روش اين

 .كند كسب را امتياز بيشترين كه است

 را شباهت و نزديكي بيشترين ارجح گزينه: سازشي هاي روش

 غير هاي روش .)1400(سايت صنايع، دارد الهايد گزينه با
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 هماهنگ شاخص يك منظر از ارجح گزينه :اي رتبه

 .دارد را وضعيت بهترين شده تعريف

 
 جبراني هاي مدل گيري تصميم هاي روش .4شكل

 بندي اولويت هاي روش پركاربردترين بررسي-2- 4

 امتيازدهي

 SAW يا ها وزن ساده روش- 

 چندين روش اساس بر گيري تصميم كه درزماني روش اين

 مزايايي از. است مهم بسيار شود، مي انجام كيفي و كمي معيار

 كه است آن ،متداول هاي روش ساير با مقايسه در روش اين

 هزينه نوع از گيري تصميم معيارهاي از بعضي كه شرايطي در

 از معيارها از بعضي و باشد ها آن كاهش هدف و باشند) منفي(

 روش اين باشد، ها آن افزايش هدف و بوده) مثبت( سود نوع

 مقادير بهترين از تركيبي كه را آلي ايده جواب آساني به

(حائريان و همكاران  كند مي پيدا باشد، معيارها همه به دستيابي

 .)1395و 

 AHP يا مراتبي سلسله تحليل روش- 

 هاي گزينه و معيارها ابتدا است الزم AHP روش انجام براي

 يعني كنيد مشخص مراتبي سلسله ساختاري صورت به را خود

 و معيارها چه خود هاي گزينه بندي رتبه براي كنيد مشخص

 مقايسه پرسشنامه سپس. ايد گرفته نظر در را معيارهايي زير

 طراحي را ها گزينه و معيارها زير معيارها، كليه شامل زوجي

 معيارها همه تايي دو تركيب زوجي مقايسه پرسشنامه در. كنيد

 به توجه با البته( شود گرفته نظر در بايست مي ها گزينه و

 و معيارها تعداد اگر ،بنابراين!) مسئله مراتبي سلسله ساختار

 نيز زوجي مقايسات تعداد كه شود مي باعث باشد زياد ها گزينه

 پرسشنامه شدن طوالني باعث امر اين كه كند پيدا افزايش

 اشتباه دچار مقايسات در است ممكن دهندگان پاسخ و شود مي

 پر دقت با را مقايسات حوصلگي كم علت به اينكه يا و شوند

 و معيارها تعداد بنابراين. يابد افزايش ناسازگاري نرخ و نكنند

 داخل زوجي مقايسات تعداد كه باشد حدي به بايد ها گزينه

 .آيد دست به منطقي و معقول حد در  پرسشنامه

 نظر بر منطبق روشي ،AHP روش كه است اين بعدي نكته 

 در بايد را زوجي مقايسه پرسشنامه اينكه يعني است خبرگان

 و معيارها همه بر كه دهيد قرار كارشناساني و خبرگان اختيار

 مواقع برخي در. باشند داشته تسلط و اشراف مسئله هاي گزينه

 نفر 5 يا 3 از بيشتر موردنظر آماري جامعه در است ممكن

 مشكلي هيچ نيز بابت اين از كه باشد نداشته وجود خبره

 اكتفا قابل و علمي كامالً نيز آمده دست به نتايج و ندارد وجود

 به نياز و اند كرده تكميل خبرگان را ها پرسشنامه چون است

 مناسب شرايط بنابراين. نيست نمونه باالي حجم داشتن

 :است ذكرشده زير در AHP روش از استفاده

 باشد معقول حد در ها گزينه و معيارها زير معيارها، تعداد - 

 ).نباشد زياد(

 .باشيد خبرگان نظر نيازمند و باشد تخصصي مسئله موضوع - 

 .آورديد دست به را معيارها رتبه و وزن خواهيد مي - 

 .آوريد دست به را ها گزينه رتبه و وزن خواهيد مي - 

 باشد نداشته معيار شما مسئله است ممكن خاص حالت در - 

 به را سؤال يا گزينه تعدادي رتبه و وزن خواهيد مي شما و

 .)1395 (پوياني و احدي و آورديد دست

  AHP يافته بهبود روش- 

 كه است اين AHP روش بزرگ هاي محدوديت از يكي

 و شده زياد بسيار زوجي مقايسات باشد زياد عوامل هنگامي

 باال ناسازگاري نرخ و مقايسات تكميل در دشواري باعث

 ارايه را روشي همكاران و لي آقاي 2013 سال در شود مي

 ارايه جديد حلي راه زوجي مقايسه تشكيل براي كه كردند

 Improve AHP يا بهبوديافته AHP را آن كه كردند

 .)1394(جواني و عنابستاني و ناميدند

 ANP يا اي شبكه تحليل روش - 

ANP معيارهاي همه درج امكان كه است جامع تكنيك يك 

 در تأثيري كه غيرمستقيم، و ملموس. آورد مي فراهم را مربوطه

 بررسي امكان ANP روش. دارد گيري تصميم روند

 و كند مي فراهم را معيارها سطح بين متقابل هاي وابستگي

. است معياره چند گيري تصميم براي جذاب ابزاري بنابراين

 در بايد كه كيفي و كمي خصوصيات به توجه با ANP روش

 غيرخطي متقابل رابطه همچنين و است مفيد ،شود گرفته نظر
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 نظر اين از ANP. گيرد مي قرار موردتوجه معيارها بين در

 اين كه دهد، مي ارايه را تركيبي امتيازهاي كه است نظير بي

 دسترس در مختلف هاي گزينه نسبي بندي رتبه نشانگر خود

 .است گيرنده تصميم

 بين كه تفاوت اين با باشد مي AHP روش همانند روش اين  

 هاي همبستگي و روابط تصميم هاي گزينه و تصميم معيارهاي

 از خاص حالت يك AHP روش درواقع. دارد وجود متقابل

 گيرنده تصميم به شبكه تحليل روش. باشد مي ANP روش

 اين دهد مي را مراتب سلسله جاي به شبكه يك ساخت اجازه

 ممكن نيز را عناصر بين داخلي ارتباط بررسي امكان امر

 و معيارها با معادل شبكه، اين در موجود هاي گره سازد مي

 متصل هم به را ها گره اين كه هايي شاخه و باشند مي ها گزينه

. باشند مي همديگر به ها آن وابستگي درجه با معادل نيز كنند مي

 درجه تعيين يا اي شبكه ساختار در موجود روابط تعيين

 رو كار ترين مهم ها، گزينه و باهم معيارها بين متقابل وابستگي

 از يكي )ANP( شبكه تحليل روش. است شبكه تحليل

 است معياره چند گيري تصميم هاي روش ترين كامل و بهترين

 دهنده تشكيل عناصر بين داخلي ارتباط وجود صورت در

 از تر دقيق و بهتر مراتب به هايي پاسخ روش اين شبكه، ساختار

سايت ( كند مي عرضه معياره چند گيري تصميم هاي روش ساير

 .)1400صنايع و 

 ARAS يا آراس روش- 

 نسبي بازده مجموعه مطلوبيت تابع يك مقدار آراس روش

 اثر با متناسب مستقيم طور به ممكن، گزينه يك) نسبي كارايي(

 پروژه يك در كه اصلي معيارهاي وزن و ها ارزش نسبي

 از يكي آراس روش. كند مي تعيين را است شده مطرح

 ارزيابي معني به كه است معياره چند گيري تصميم هاي روش

 هاي روش همانند ARAS روش. باشد مي جمعي نسبت

 آن تصميم ماتريس يعني باشد مي الكتره يا ويكور يا تاپسيس

 نيازمند انجام براي روش اين. است گزينه- معيار صورت به

 نظير هايي روش توسط ابتدا بايد پس است معيارها وزن

 كرد محاسبه را معيارها وزن AHP روش يا و شانون آنتروپي

 پرسشنامه. نمود بندي رتبه را ها گزينه روش اين توسط سپس

. باشد مي تاپسيس روش پرسشنامه همانند ARAS روش

 از استفاده با كه است استدالل اين بر مبتني ARAS روش

 را پيچيده دنياي هاي پديده توان مي نسبي ساده هاي مقايسه

 و نرمال مقادير مجموع نسبت كه شود مي استدالل. كرد درك

 كند، مي توصيف را موردنظر جايگزين گزينه كه معيارها، وزني

 گزينه كه شده، دهي وزن و نرمال معيارهاي مقادير مجموع به

 با كه است، بهينه درجه كند، مي توصيف را بهينه جايگزين

 مقدار يك ، ARAS روش مطابق جايگزين گزينه به رسيدن

 جايگزين يك پيچيده نسبي كارايي تعيين براي مطلوبيت تابع

 اصلي معيارهاي وزن و مقادير نسبي تأثير با مستقيماً مناسب،

(عليزاده و  است متناسب پروژه يك در شده گرفته نظر در

 .)1400همكاران و 

   (MOORA) مورا روش- 

 موفقيت با كه است چندهدفه سازي بهينه روشي ، مورا روش

 پيچيده گيري تصميم مسائل از مختلفي انواع حل براي تواند مي

 ماتريس يك با ،مورا روش. شود استفاده توليد محيط در

 را مختلف هاي گزينه عملكرد كه كند مي شروع گيري تصميم

 روش. دهد مي نشان) اهداف( مختلف هاي شاخص به توجه با

 است معياره چند گيري تصميم جديد نسبتاً هاي تكنيك از مورا

 وتحليل تجزيه اساس بر چندهدفه سازي بهينه معني به كه

 شده هيارا رويكرد دو مورا روش براي. است شده گرفته نسبت

 نقطه رويكرد ديگري و نسبت سيستم رويكرد يكي است

 نشده استفاده معيارها وزن از ها گزينه بندي رتبه براي. مرجع

 نظر در نيز را معيارها وزن توان مي روش بيشتر دقت براي ولي

 معيارها وزن به دسترسي كه مواردي در هرحال به. گرفت

 براي. نمود بندي رتبه را ها گزينه توان مي نيز نباشد ممكن

 استفاده مربعات مجموع جذر  روش از نيز داده كردن نرمال

 . )1394(علي احمدي و همكاران و  شود مي

 امتيازدهي، بندي اولويت هاي روش بررسي به توجه با بنابراين

 هاراه احداث هاي پروژه بندي اولويت براي كه گردد مي پيشنهاد

 .شود استفاده ANP روش يا ايشبكه تحليل روش از

 

 اوزان محاسبه هاي روش پركاربردترين بررسي-2- 4

 ها شاخص

 كه دارد وجود، معيارها به دهي وزن براي مختلفي هاي روش  

 :است انجام قابل ذيل روش سه صورت به

 كارشناسي دانش از استفاده - 1

 متخصص كارشناسان دانش و تجربه از استفاده با روش اين در

 محدوده خصوصيات گرفتن نظر در با و موردنظر يدرزمينه

 از. شوند مي دهي وزن و تعيين مناسب فاكتورهاي مطالعاتي،

 روش اين اما. است آن بودن مستند و ساده روش اين مزاياي
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 تعيين در كارشناس كردن اشتباه احتمال مانند، معايبي داراي

 ذهني گيري اندازه واحدهاي استانداردسازي مشكل و وزن

 توانند مي متخصص افراد اصوالً روش اين در. باشد مي ها، آن

 را عوامل اهميت درصد اساس بر يا و طيف يك اساس بر

 .كنند مشخص

 اي داده دانش از استفاده - 2

 مسئله جواب مورد در موجود اطالعات بر متكي اي داده دانش

 در موجود هاي جواب از استفاده با روش اين در. باشد مي

 جواب، به فاكتورها از يك هر وابستگي ميزان محاسبه و مسئله

 روش در. كرد تعيين را فاكتور هر به مربوط وزن توان مي

 ولي است كمتر اشتباه آمدن وجود به احتمال اي، داده دانش

 هاي جواب دقت و صحت ميزان به بستگي آن عملكرد درستي

 .دارد موجود اوليه

 توأم صورت به اي داده و كارشناسي دانش از استفاده - 3

 تجربيات و دانش از حاصل نتايج به توجه با روش اين در

 از يك هر به موجود، اطالعات از استفاده و كارشناسان

 از ها وزن ابتدا كه نحو بدين. گيرد مي تعلق وزن فاكتورها

 محاسبه مجزا صورت به اي داده و كارشناسي دانش طريق

 آمده دست به مقادير مقايسه با مطلوب وزن سپس شوند، مي

  . شود مي تعيين

 واقعيت به ها وزن و يافته كاهش اشتباه وقوع احتمال درنتيجه  

 برخي شده ذكر موارد به توجه با. شد خواهند تر نزديك

 :باشد مي ذيل شرح به اوزان محاسبه معروف هاي روش

 (CRITIC) كريتيك روش - 

 خبرگان ديدگاه از معيارها وزن تعيين براي روش اين در

 براي خود تجربه و دانش از خبرگان اگرچه. شود نمي استفاده

 تعداد شدن بيشتر با اما كنند مي استفاده معيارها وزن تعيين

 در ترديد و شك ايجاد و انساني خطاهاي احتمال معيارها،

 درروش. كند مي پيدا افزايش نيز نتايج اطمينان قابليت مورد

 همبستگي و معيار انحراف از استفاده با CRITIC كريتيك

 .شود مي تعيين معيار هر وزن معيارها دروني

 گردآوري به نيازي كه است آن CRITIC روش ديگر مزيت

 كه زماني. نيست معيارها وزن تعيين براي جديدي هاي داده

 هر وزن ماتريس همين اعداد با شد تشكيل تصميم ماتريس

 .)1400(شيخي و سلطان پناه و  شود مي تعيين نيز معيار

 (BWM) بدترين-بهترين روش- 

 ساير به نسبت روش اين برجسته هاي ويژگي ازجمله

 :از است عبارت شاخصه چند گيري تصميم هاي روش

 دارد؛ نياز كمتر اي مقايسه هاي داده به- 

 معنا بدين شود؛ مي منجر استوارتر هاي مقايسه به روش اين- 

 .دهد مي تري اطمينان قابل هاي جواب كه

 ديگر و معيار ترين بااهميت زوجي مقايسات با ابتدا روش اين

 را غيرخطي سازي بهينه مدل معيار، ترين اهميت كم با معيارها

 مثل افزارهايي نرم در مدل آن حل با سپس و كند مي ايجاد

  .)1397(جوان و كريمي  شود مي محاسبه معيارها اوزان لينگو،

 

  (SWARA)  سوارا  روش- 

 كه است معياره چند گيري تصميم هاي روش از روش اين

 روش اين. باشد مي معيارها وزن محاسبه نيز روش اين هدف

 معيار با معيار هر روش اين در. است خبرگان نظرات بر مبتني

(مسعوديان و شود مي مقايسه زوجي صورت به خود از تر مهم

 .)1400همكاران و 

 شانون آنتروپي روش- 

 روش ها، شاخص دهي وزن در برتر و كارا هاي روش از يكي

 گيرندگان تصميم نظر دخالت بدون كه باشد مي شانون آنتروپي

 يك به مربوط اطالعات در تغييرات ميزان مبناي بر فقط و

 تعيين را ها شاخص وزن مختلف، هاي گزينه براي شاخص

 بر گيرنده تصميم نظر اثر ميزان هرچقدر است بديهي. نمايد مي

 نيز انساني خطاي بروز احتمال باشد، كمتر دهي وزن

 برخوردار باالتري اعتبارسنجي از دهي وزن و يافته كاهش

 شانون، آنتروپي دهي وزن روش مزاياي ازجمله. بود خواهد

 روش اين كه است داده نوسانات و پراكندگي ميزان به توجه

 بااليي تطبيق ي درجه از و كرده متمايز ها روش ساير از را

 .)1395(بختياري و است برخوردار

 مپ لين روش- 

 بعدي n فضاي در نقطه m همانند ها گزينه مپ، لين در

 هستند مهم DM ديد از ها گزينه مختصاتي موقعيت لذا هستند

 قضاوت از ناشي خطاي باشند زياد ها گزينه تعداد اگر ولي

 اوزاني است درصد مدل لذا يابد مي افزايش نيز DM زوجي

 تصور. گردد حداقل DM خطاي مجموع كه كند معلوم را

 با اي زنجيره فروشگاه m شهري بزرگ منطقه يك در كنيد

 طور به مپ لين روش با هستند، فعال متفاوت هاي موقعيت

 چنين در لذا نمود، بندي رتبه را ها فروشگاه شود مي مناسب
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 از بهتر دوم فروشگاه كه مثالً كه ندارد دليلي هيچ شرايطي

 به يا شاخص دو هر ديد از هرچند باشد پنجم فروشگاه

  . دارد باالتري موقعيت مختصات محور دو بهتر عبارت

 يا افزايشي اولويت ها شاخص كه مسائلي براي دليل همين به

 شود، نمي توصيه روش اين دارند، هزينه و سود همانند كاهشي

(سايت صنايع و  باشند هم زياد ها شاخص كه خصوص به

1400(. 

 محاسبه هاي روش پركاربردترين بررسي توجه با بنابراين  

 وزن محاسبه براي شانون آنتروپي روش ها، شاخص اوزان

 .گردد مي پيشنهاد ها شاخص دهي

 

  گيري نتيجه-5
 تأمين وسوي سمت در راهكاري مالي منابع بهينه تخصيص  

 مالي منابع. است انساني اهداف به نيل براي مالي منابع

 موقعيت از نظر صرف. است بخشي هر در عمده محدوديتي

 از بهينه انتخابي و اهداف مقايسه از دولتي هيچ كشور، مالي

 مبناي ها پروژه بندي اولويت بنابراين. ندارد گريزي ها آن بين

 آن كمك به كه است راهكاري و هاست آن آميز موفقيت اجراي

 سازمان استراتژيك اهداف با را خود هاي پروژه توان مي

 .كرد هماهنگ

 مدل ارايه حاضر گزارش موضوع، اهميت به توجه با ،بنابراين 

 ها راه احداث هاي پروژه در منابع بهينه تخصيص اقتصادي

 ذيل شرح به پروژه اين انجام از هدف ،بنابراين. باشد مي

 :باشد مي

 تخصيص و بندي اولويت در مؤثر هاي شاخص بررسي - 1

 ها راه احداث هاي پروژه در منابع بهينه

 هاي پروژه در منابع بهينه تخصيص اقتصادي مدل هيارا- 2

 ها راه احداث

 رجوع خارجي، و داخلي ي گرفته صورت مطالعات اساس بر  

 فهرست كشور، راهبردي و كالن هاي سياست و قوانين به

 پيشنهاد و شناسايي ها شاخص انواع از اي گسترده و متنوع

 تجميع و حذف و فوق هاي شاخص بندي جمع با كه گردد مي

 امكان كه( پيچيده هاي شاخص يا و تكراري هاي شاخص

 هاي شاخص از فهرستي) است اندك ها آن گيري اندازه

 .است گرديده ارايه تكميلي توضيحات با همراه پيشنهادي

 بهينه تخصيص اقتصادي مدل بهترين انتخاب براي ادامه در

 را امتيازدهي جبراني هاي مدل راه، احداث هاي پروژه در منابع

 كرده انتخاب را بودند شده استفاده راه احداث هاي پروژه در كه

 روش امتيازدهي، بندي اولويت هاي روش بين از درنهايت و

 ها، شاخص اوزان محاسبه هاي روش بين از و اي شبكه تحليل

  .گرديد پيشنهاد و انتخاب شانون آنتروپي روش

 

  هاپي نوشت-6
1-Virginia Department of Transportation 
(VDOT) 
2-Interstate 
3-primary 
4-Bridge Sufficincy Rate 
5-Ohio Department of Transportation 
(ODOT) 
6- Minimal Works 
7- Minor works 
8-Major works 
9- Illinois Department of Transportation 
(IDOT) 
10- Massachusetts Highway Department 
(MHD) 
11- Massachusetts Highway Department 
(MHD) 

12-Midwest Regional University 
Transportation Center 
13-Multiattribute Utility Method 
14-Surrogate worth Tradeoff 
15-Minimum Tolerance Method 
16- Mongkut Piantanakulachai, Ph.D. 
  
 

 

  مراجع -7
 تخصيص الگوريتم ارتقاي" )،1387( ،.ر.ح بهنود، ،.ا آيتي،- 

 سال ونقل، حمل پژوهشنامه ،"٣R هاي پروژه در منابع بهينه
 .101-114ص دوم، شماره پنجم،

 بخش عمراني هاي پروژه احداث قانون اجرايي ي نامه آئين"- 
 و پولي منابع ساير و ها بانك مشاركت طريق از ترابري و راه

  ).1367(، "كشور مالي
 بندي اولويت" )،1384( ،س.م. ناصريان،. ع افرازه، - 

 گيري تصميم الگوريتم يك مبناي بر آهن راه توسعه هاي پروژه
 و 14 پروژه، مديريت المللي بين كنفرانس دومين ،"معياره چند
  .اسفندماه 15
 مورد هاي شاخص بندي اولويت" )،1395( ،ا. بختياري،- 

 آنتروپي تكنيك از استفاده با ها بانك بندي رتبه در استفاده
 ."شانون

 ارزيابي براي مدلي هيارا" )،1396( ،.ر.ح احدي، ،.ع پوياني،- 
 روش از استفاده با جديد ريلي خطوط احداث بندي اولويت و
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 مهندسي فصلنامه ،"ارزش مهندسي و اي شبكه تحليل تركيبي
  .231-242 .ص ،2شماره نهم، سال ونقل، حمل

 ايمقايسه تحليل" )،1394ع.ا.، ( عنابستاني، خ. جواني، - 
 در ANP و AHP معياره چند گيري تصميم هاي روش
 و ريزي برنامه فصلنامه ،"روستايي سبز فضاهاي يابي مكان

  .زمستان ،4شماره نوزدهم، دوره فضا، آمايش
بدترين -ه روش بهترينيارا" )،1397. كريمي، ح.، (جوان، م- 

، اولين همايش ملي "گيري در محيط فازيمعيار تصميم
  .مديريت و اقتصاد با رويكرد اقتصاد مقاومتي

 )،1395، (.ف ميرسعيدي، ح.ر. كوشا،. ع اردكاني، حائريان - 
 تحليل ساده، دهيوزن هاي روش مقايسه و كارگيري به"

 عوامل شناسايي در پشتيبان بردار ماشين و فازي مراتبي سلسله
 مديريت هاي پژوهش ،"سوات تحليل خارجي و داخلي

  .60 شماره ودو، بيست سال راهبردي،
  ).1379( ،"ونقل حمل ي درزمينه نظام كلي هاي سياست" - 
سنجش ميزان رضايت ")، 1400، (سلطان پناه، ه. ح.شيخي، - 

، "رجوع به روش تصميم گيري چند معياره كريتيكارباب 
  .1، شماره2حكمراني و توسعه، دوره

 ).1371(، "شوراي عالي اداري، طرح آمايش سرزمين"- 

 مدل" )،1389م.، ( منتظري، .م نجفي، ع.ا. ارجرودي، رضايي- 
 كنگره پنجمين كشور، در سازي راه هاي پروژه بندي اولويت

 16 تا 14 مشهد، فردوسي دانشگاه عمران، مهندسي ملي
 .ارديبهشت

 ،"ونقل حمل زيربنايي امور فني عالي شوراي ي دبيرخانه"- 
  هاي هاي توسعه فني در امور زيرساختاولويت" ،)1389(

، معاونت آموزش تحقيقات و فناوري، وزارت راه و "ايجاده
  .شهرسازي

 )،1396ا. ( دبيري ج. صادقي، ع. فاطمي، .،م دبيري،- 
 تحليل روش از استفاده با عمراني هاي پروژه بندي اولويت"

 ملي كنفرانس چهارمين ،"شهودي فازي مراتبي سلسله
  شهرسازي. و معماري عمران، مهندسي در اخير دستاوردهاي

بندي رتبه")، 1400م.، (آراسته،  ر. ايزدي، ح.عليزاده، - 

، نمونه "ظرفيت گردشگري طبيعت مبنا در مناطق كوهستاني

ريزي و آمايش فضا، موردي: منطقه شرقي استان لرستان، برنامه

  .، بهار1، شماره25دوره 
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ABSTRACT 

A large portion of construction budgets in many countries around the world are spent on 

transportation projects. Often such projects are very capital-intensive in all sectors of 

transportation, and therefore any savings in these projects can lead to significant economic 

benefits.  On the other hand, the simultaneous implementation of multiple projects in the 

transportation sector is often not possible due to limited budgets, and it is necessary to 

prioritize approved and ready-to-implement projects based on certain criteria. Therefore, 

considering the importance of the issue, the present article presents the economic model of 

optimal resource allocation in road construction projects. In this paper, after reviewing the 

studies conducted inside and outside the country, effective indicators in prioritization and 

optimal allocation of resources in road construction projects are investigated and the 

economic model of optimal resource allocation in road construction projects is presented.  

To select the best economic model of optimal allocation of resources in road construction 

projects, select compensation compensation models in road construction projects and examine 

the advantages and disadvantages of each of these models and finally, based on the results 

obtained, among the scoring prioritization methods And from the methods of calculating the 

weights of the indicators, Shannon's entropy method was selected and proposed, and finally 

conclusions and suggestions are presented. 
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