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  : چکیده

که براي یک پروژه  هزینه - منفعت تحلیل و معیاره این تحقیق به مقایسه نتایج نتایج یک روش چند 
نهایتاً تحلیل ها  مپس از انجاپردازد.  میمورد استفاده قرار گرفت ریلی شهري حمل و نقل توسعه 

فایده مطابقت نداشته اما -تحلیل هزینه درمشخص شد که نتایج روش چند معیاره با نتایج مطرح شده 
با تصمیم نهایی مسئولین هماهنگ است. یک نتیجه گیري مهم اهمیت ادغام دیگر جوانب، غیر از 

این نمونه . ستت در موضوع حمل و نقل شهرهاجهت اتخاذ تصمیما جوانب اقتصادي، در برآوردها
نشان میدهد چنانچه در تحلیلها از طیف گسترده تري از معیارهاي غیراقتصادي استفاده گردد، بهتر 

  میتوان از نتیجه آن دفاع کرد.
  

سـرمایه  ، فایـده  - تحلیل هزینـه ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل چند معیاره  واژه هاي کلیدي :
  در حمل و نقل.گذاري 
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 مقدمه .1

 اتخاذ تصـمیم در  هاي فرآیند در پشتیبان بصورت اي بطور گسترده) BCA(هزینه -منفعت از تحلیل 
تحلیـل ماننـد   در مواردي از متغیرهاي غیر اقتصـادي  توجه به حمل و نقل استفاده شده است.  موضوع

ایجـاد مشـکل    BCAاربرد و غیره در ک مزاحمت هاي دیداري، ، تصادفاتهاي زیست محیطیآلودگی 
مطرح شـده تـا بـا ایـن مشـکالت       BCAبعنوان جایگزینی براي  معیاره کرده اند. تصمیم گیري چند 

 فرآینـد  ،اسـت  استفاده شده در موارد متعدديمشهور که  معیاره ابله کند. یکی از تکنیک هاي چند قم
  ).1977رائه شد (ساتی، ا 1970) است که توسط ساتی در اواخر دهه AHP(تحلیل سلسله مراتبی 

AHP       عبارت است از تجزیه مسئله اي که باید درباره آن تصمیم گیـري شـود بـه سلسـله مراتبـی از
حل مسئله. این سلسله مراتـب بـا مجموعـه     گزینه هايو  ویژگی ها، معیارهاي فرعی، ي اصلیمعیارها
و  مـنعکس کـرده  راتـب را  اهمیت نسـبی اجـزاء سلسـله م    وزن ها . اینشده استترکیب  وزن هااي از 

  توافقی را می دهد.  حل نهایتاً به تصمیم گیرنده امکان جستجوي بهترین راه
در   AHPبـا نتـایج حاصـل از کـاربرد      BCAهدف این تحقیق مقایسه نتایج مربـوط بـه اسـتفاده از    

نبی هري و با توجه بـه بعضـی جـوا   شه گذاري براي حمل و نقل تصمیم گیري درباره یک سرمای فرآیند
است که در زمان ارزیابی اقتصادي مدنظر قرار نگرفتند. اطالعات مربوط به پروژه و تأثیراتش در سطوح 

  با توجه به این حقیقت سنجیده شود.  وزن هاقرار گرفت تا تغییر  برخی افرادمختلف در اختیار 
تصمیم گیري ادغام  دفرآین، در از جوانب اقتصادي دیگر جوانب، غیر الزم استکه نتایج نشان می دهد 

. عالوه براین، بایستی نظرات مردمی نیز صراحتاً در تصمیم گیري دخالـت داده  قابل دفاع باشدشوند تا 
پروژه هـا در اختیـار آنهـا    ی درباره دقیق و بموقعبخصوص زمانیکه مسئولین می توانند اطالعات  ،شوند

  قرار دهند. 
، و 2در بخش  AHPو  BCAزمینه تئوریکی مربوط به  این مقاله به ترتیب زیر ارائه شده است. پیش

بـه نتـایج اصـلی بدسـت آمـده از       4. بخـش  مطرح گردیده انـد  3تشریح پروژه تحت بررسی در بخش 
  بخش آخر نتیجه گیري نهایی را دربر می گیرد. وتحقیق اختصاص داده شده 

  
 پیش زمینه تئوریکی .2

رفاه اجتماعی است. از این رو ارزیابی اجتماعی بایـد  اجتماعی به حداکثر رساندن  هاي هدف از ارزیابی
یـک  تمام متغیرهایی را که به رفاه کشور و جامعه مرتبط است مورد بررسی قرار دهد. بعنوان بخشی از 

بایستی مشخص و ارزشیابی شوند. تعریف یـک دوره ارزیـابی و    تصمیماتارزیابی مزایا و معایب فرآیند 
اي کـه شـرایط    را محاسـبه کـرد. پـروژه    بازدهیشاخص هاي تا بتوان  نیز یک نرخ بهره ضروري است،

هزینه  -منفعت خاصی از شاخص ها را پاسخگو باشد بعنوان پروژه منتخب برگزیده خواهد شد. تحلیل 
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نمونه خوبی از کاربرد چهارچوب ارزیابی اقتصادي است که مقایسه پروژه هاي مختلـف براسـاس واحـد    
  ).1981یسر می سازد (پیرس و ناش، اندازه گیري یکسان را م

ارزیابی اقتصادي بعضی آیتم هاي خاص مانند مدت زمان سفر و مصرف سـوخت بسـیار سـاده اسـت و     
، آلـودگی  آلـودگی صـوتی  روش هاي زیادي براي اینکار ابداع شده است. اما براي بعضی آیتم ها ماننـد  

 غالبـاً ین ارزیابی سـخت تـر مـی شـود.     ا ،ندارند قیمت مشخصیهوا، مزاحمت دیداري و غیره که هیچ 
می کند (پیرس و ناش،  پیچیده تر  ائل راـوجود دارد که مس ارزشی درباره این ارزیابی هاقضاوت هاي 

1981.(  
را براي تصـمیم گیرنـده میسـر     قیمتطی دهه اخیر، تکنیک هایی که شاید بتوانند ارزیابی موارد فاقد 

 رجحـان بیـان شـده   و تکنیک  احتمالیور مثال روش ارزیابی سازند پیشرفت چشمگیري داشته اند. بط
). این پیشرفت ها 2003؛ ریزي و اورتوزار، 2002؛ بتمن و دیگران، 1999؛ بتمن و ویلیز، 1995(تینچ، 
هـاي تفریحـی و رفـتن بـه آنجـا،       داري از محلـهـه نگـنـش میزان تمایل افراد به پرداخت هزیـسنج

تصادفات را امکان پذیر می سازد. ممکن است در آینده نتـایج ایـن    کاهش آلودگی هوا و کاهش ریسک
قدیمی ادغام شوند زیرا همگی آنها طبق یک واحـد پـولی مشـترك سـنجیده      BCAبرآوردها با نتایج 

  می شوند.
ذهنـی حـاکی از آن اسـت کـه بـراي ادغـام آنهـا در        هـاي  تمامی برآوردهاي قبلی مربوط به ارزشیابی 

تماعی شاید الزم باشد تعدیالتی در آنها صـورت گیـرد. واضـح اسـت کـه بخـاطر       چهارچوب ارزیابی اج
ممکن اسـت  و بسیاري از خصوصیات شخصی  ن افرادست مردم، مشکالت توزیع درآمد بیاطالعات نادر

). یکـی از مشـکالتی کـه گـاهی در     1995(تیـنچ،   متفـاوت نمایـد  با ارزیابی اجتماعی را ارزیابی ذهنی 
BCA فرآینـد و مربـوط بـه مشـارکت مردمـی در      بـوده  واقعیـت ر نگرفته ناشی از این مورد توجه قرا 

) مناسب به نظر می رسد، زیرا این نـوع  MCA( معیاره تصمیم گیري است. در این مورد ارزیابی چند 
وانب خاصی مانند اهمیـت اجتمـاعی مـواردي از قبیـل     ـاره جـردم دربـارزیابی امکان بررسی نظرات م

  را براي تصمیم گیرنده بوجود می آورد.  مزاحمت دیداري 
است. بطوریکه در قسمت هاي بعدي ایـن   MCAدر واقع یک روش خود  BCAالزم به ذکر است که 

در ایـن   ،MCAبا توجه به رویکردهـاي مناسـب    ،تحقیق توضیح داده خواهد شد، تفاوت اصلی این دو
اده می کند (خصوصی، عمـومی و یـا   از ارزش هاي پولی بعنوان واحد گروه بندي استف BCAاست که 

کـه براسـاس نظـرات مردمـی هسـتند       وزن هااز مجموعه اي از  MCAترکیبی از آنها)، درحالیکه در 
استفاده می شود. این مردم می توانند شهروندان معمـولی، کارشناسـان و یـا فعـاالن عرصـه سیاسـت       

  باشند.
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 معیاره ارزیابی چند  -2-1

فقط یک هدف را دنبـال مـی کنـد     لیکه نیاز به تصمیم گیري داشته و در زندگی واقعی یافتن مسئله
کار مشکلی است. وقتی تعداد اهداف زیاد بوده و رابطـه اي بـین آنهـا وجـود دارد تکنیـک هـاي چنـد        

را مـی  معیاره ) تکنیک هاي چند 1998مناسب اند. بنا به گفته زیونتز (نقل قول شده در تودال، معیاره 
غیـر صـریح   یعنی صریح یا  شکلی که نیاز به تصمیم گیري داردمحدودیت هاي م توان براساس ماهیت

  بودن آنها طبقه بندي کرد.   تصادفییعنی قطعی یا  بودن آن، و ماهیت نتایج
انتخـاب یـک راهکـار از بـین گروهـی از       یعنیمعیاره وقتیکه محدودیت ها صریح هستند، تحلیل چند 

ا و نیـز اهمیـت   گزینـه هـ  اس مشخصـه هـاي هـر یـک از     راهکارهاي مشخص و محدود. تحلیـل براسـ  
تصمیم گیري صورت خواهد گرفـت. روش هـاي زیـادي وجـود دارنـد کـه        فرآیندمعیارهاي دخیل در 

مطلوبیـت  تئـوري  ش وراستفاده شـوند: از جملـه    مجزامعیاره ممکن است براي این نوع مشکالت چند 
. ایـن  تحلیل سلسله مراتبی فرآیندو  Promethee و  Electre ، روش هاي رتبه بندي چند شاخصه
  ) متمرکز خواهد شد. AHP(تحلیل سلسله مراتبی  فرآیندتحقیق روي 

در بخش حمل و نقل را مـی تـوان در نوشـته هـاي     معیاره نمونه هایی از کاربردهاي اخیر تحلیل چند 
  فت.) یا2003) و یدال و شرستا (2002)، باومن و مول (2000تیسامبوالس و میکرودیس (
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AHP ) تصمیم گیري پیچیده بـه سـاختاري    فرآیندشد و شامل تجزیه یک  ارائه) 1977توسط ساتی
بـین   رتباطـات د که داراي خانه ها، سطوح و اسلسله مراتبی، مشابه ساختار یک درخت فرضی، می شو

معیارهاي ثانویـه در زیـر ایـن هـدف     سطوح است. هدف اصلی در باالي سلسله مراتب قرار می گیرد و 
جاي خواهند گرفت. ممکن است معیارهاي فرعی دیگري نیـز در زیـر ایـن معیارهـا قـرار گیرنـد. ایـن        

سلسله مراتب برسیم ادامه خواهد یافت. در این  ین مرتبه ازآخر قبل ازتجزیه تا زمانیکه به سطح یکی 
دهند قرار مـی گیرنـد.    ئی تر و بهتر توضیح میاتخاذ تصمیم را بطور جز فرآیندهایی که  سطح ویژگی

  .)1که تحت بررسی هستند (شکل  است هاییگزینه سطح آخر شامل 
  

  
  

  گزینه هایارها و معهدف، سلسله مراتب .  1شکل 
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براي ساخت این سلسله مراتب شاید نیاز به دخالت کارشناسان، تصمیم گیرنـدگان و مـردم باشـد. در    
محاسبه ویژگـی هـا اجتنـاب شـود. در ایـن      تکرار تب باید دقت کرد که از زمان ساخت یک سلسله مرا
اهمیت نسبی معیارها، معیارهاي فرعـی و   وزن هاساخته شود. این  وزن ها تحلیل باید مجموعه اي از 

راتب را نشان می دهند. طبق روش اصـلی ابـداعی سـاتی،    ـویژگی هاي یک خانه مشخص در سلسله م
می شوند بدسـت   ترسیمهاي مقایسه جفتی که براي هر خانه از سلسله مراتب از ماتریس  وزن هااین 

  می آیند. 
بدست آمد، ساختار سلسله مراتبی طبق یک روش خاص جمع می شود. براي هـر   وزن هازمانیکه 

هـاي نهـایی بـراي دسـته بنـدي      وزن نهایی وجود خواهد داشت. از این  وزنراهکار تحت بررسی، یک 
  .می شود استفاده گزینه ها

  
 وزن هامحاسبه  -2-3

براساس ماتریس مقایسه جفتی بود. این مقایسه اهمیت نسبی  وزن هاروش اصلی ساتی براي محاسبه 
عواملی را که در یک خانه از سلسله مراتب قرار می گیرند بدست می دهد. این مقایسه بـین عوامـل را   

  : شکل زیر است نشان داد که ساختار آن به Aمی توان توسط یک ماتریس مربعی،
  

  
  )1(  

  
  

  در حالتیکه :
  

  و 

  
  

براي سنجش اهمیت نسبی بین عوامـل پیشـنهاد   درجه اي را  9استفاده از یک مقیاس ) 1990ساتی (
دهنـده اهمیـت   نشـان   9، درحالیکـه  به معنی اهمیت یکسان عوامل اسـت  1می کند. در این مقیاس، 

  . بیشتر یکی از عوامل نسبت به عامل دیگر است
ین ماتریس پس از اینکه از طریق مصاحبه اي با مردم و تصمیم گیرندگان ساخته شد، با محاسبه یک ا

 وزنمطابقت داده می شود. براي هـر خانـه در سلسـله مراتـب یـک بـردار        وزن هااز  نرمال شدهبردار 
را می توان  )wi( وزن هاتعداد عوامل موجود درخانه است. این  n و n. ابعاد بردار برابر دمی شوساخته 
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نشـان داده   2، بطوریکـه در معادلـه   Aهر یک از ستون هاي ماتریس  سازي نرمال فرآیندبا استفاده از 
  ).1990شده، محاسبه کرد (ساتی، 

  
)2(  

  

تمام خانه ها مشخص شد، با استفاده از یک روش براي هر گزینه تحت بررسی آنرا با  وزنپس از اینکه 
مراتبی مطابقت می دهند. این روش جمع کردن مشـابه روشـی اسـت    حالت جمع شده درخت سلسله 

  . ه استرفتدرختان فرضی بکار  جمع کردنکه براي 
AHP  قدیمی ساتی بارها مورد انتقاد قرارگرفته است. یکی از این انتقادها مربوط به استفاده از مقیاس

ه یک اصل بدیهی است مبنی ) و انتقادي دیگر مربوط ب1995؛ دوود، 1993درجه اي است (مورفی،  9
ندارد  تطابقویژگی ها با اطالعاتی که مردم درباره دیگر راهکارهاي در دست بررسی دارند  وزن براینکه
  ).1997(ویبر، 
با انتقاد دوم ارائه داد. در این روش تعیین یک تابع کاربردي بـراي   اصالح) روشی را براي 1998تودال (

بـراي ارزیـابی ایـن     شـده یـا آشـکار    رجحان بیـان فاده از تکنیک هاي هر خانه از سلسله مراتب، و است
  ها، مطرح شده است. کاربرد
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پیشـنهاد   AHPدر  وزن) روش دیگري را براي مقایسه جفتی بـه منظـور ارزیـابی بـردار     1998تودال (
براي هر خانه از سلسـله مراتـب. ایـن تـابع بـه      اربردي تابع ککرد. این روش عبارت است از تعیین یک 

بصورت یا  رجحان بیان شدهعوامل خانه وابسته خواهد بود. این توابع را می توان با استفاده از اطالعات 
  تخمین زد.  قطعی

تغییـرات نهـائی    وزنـی در یک خانه فرضی، یک تغییر نهائی در کاربرد خانه را می توان بعنوان مجموع 
ها به مطلوبیت نهائی ویژگی ها و مقـدار آنهـا وابسـته خواهـد بـود.      وزنهاي خانه بیان کرد. این  ویژگی
در زمان بررسی مطلوبیت نهائی ویژگی آشکار می شـود. بـراي یـک    آگاهی مردم توجه است که  جالب

   ام عبارت است از:iعامل  وزنعبارت کاربردي خطی، 
                                  )3(    

  
که مقسـوم علیـه برابـر     باید توجه داشتدر تابع کاربردي.  xiبرابر است با ضریب متغیر  αiدرحالتیکه 

بطـور  رجحـان بیـان شـده و یـا     خانه. ضرایب را می توان با استفاده از اطالعـات   کل مطلوبیتاست با 
  ، بسته به موقعیت تحت بررسی، تخمین زد.قطعی
  

 



 

٧ 
 

 آن اجرايمورد مطالعاتی و  .3

 پروژهتشریح  -1- 3

بخـش اعظـم عملیـات     تمـام پروژه مورد بررسی طرح توسعه شبکه ریلی شهر اصفهان است که پس از ا
خط اول متروي این شهر بمنظور ادامه توسعه این شـبکه حمـل و نقـل عمـومی جهـت ایجـاد        اجرایی

از  هدانشگاه صنعتی اصـفهان بـا اسـتفاد    طرحبراي انجام این خطوط جدید در این شهر ارزیابی گردید. 
بـا توجـه بـه    سناریوهاي مختلفی قبلی، نتایج مطالعات پیشین صورت گرفته توسط مشاورین ترافیکی 

 دربراي توسعه خطـوط  و دیگر مالحظات اجرایی  EMM2خروجی تحلیلهاي انجام شده در نرم افزار 
  .نشان داده شده است 2ارائه نمود که در شکل مختلف گزینه  18

جهت انتخاب معیارهاي ارزیـابی بـا اسـتفاده از روش    هترین گزینه پیشنهادي براي ارزیابی و انتخاب ب 
معیارها به دو دسته شامل معیارهـاي اولیـه و معیارهـاي اصـلی تقسـیم       (Lexicographic)الفبایی 

شدند. با توجه به شرایط خاص بافت تاریخی شهر اصفهان، حفظ آثار تاریخی و باستانی بعنـوان معیـار   
یده و کلیه گزینه هایی که به نحوي موجب به خطر افتادن ایـن آثـار بـوده انـد حـذف      اولیه لحاظ گرد

گردیدند. در گروه دوم معیارهاي اصلی قرار گرفتند که با استفاده از نظـرات تعـدادي از کارشناسـان و    
  متخصصین در موضوع حمل و نقل شهري تعیین شدند.

هادي اطالعات الزم براي هر معیار براي هریک از ه هاي پیشنپس از تعیین وزن معیارها و ارائه گزین
محاسبه، تدوین و  EMM2با استفاده از داده هاي موجود و اجراي هر گزینه در نرم افزار گزینه ها 

  آماده انجام مقایسه و تعیین اولویت جهت تصمیم گیري گردید.
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  .ر اصفهانبراي توسعه شبکه ریلی شه مورد ارزیابیگانه 18گزینه هاي  .  2شکل 
  

 اجراي فرآیند ارزیابی گزینه ها -3-2

 (AHP) بکارگیري فرآیند تحلیل سلسله مراتبی -3-2-1
هاي مسیرهاي شبکه ریلی در نظر  معیارهاي ارزیابی که براي مقایسه اثرات و پیامدهاي مختلف گزینه

  باشد:شامل موارد زیر میبوده و  3طبق شکل گرفته شده 
  

 باشد. ها در هر سناریو می میزان انتشار آالینده اثرات زیست محیطی: این پیامد شامل §
 باشد. مصرف منابع محدود: این پیامد شامل میزان مصرف سوخت در هر سناریو می §
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برداري، تعمیر و نگهداري در هر سناریو  هزینه گردانندگان سیستم: این پیامد شامل هزینه احداث، بهره §
 باشد.   می
 باشد.   کنندگان در هر سناریو می ین پیامد شامل زمان سفر استفادهگنندگان از سیستم: ا هزینه استفاده §
ونقل همگانی در هر سناریو  میزان پوشش جمعیتی: این پیامد شامل جمعیت تحت پوشش حمل §

  باشد. می

  
  معیارهاي ارزیابی جهت اجراي تحلیل سلسله مراتبی در این مطالعه .  3شکل 

  
استفاده گردید و پس  AHPنیز از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیبراي تعیین وزن معیارهاي تعیین شده 

از نظرخواهی از تعداد قابل توجهی از متخصصین و کارشناسان ذیربط و بدست آوردن نسبت سازگاري 
  تعیین گردید. 1وزن معیارهاي مورد نظر بشرح جدول شمار  (CR=0.01)مناسب 

  
  لیست معیارهاي انتخابی و وزن هریک  . 1 جدول

  وزن  معیار  یفرد

  % 82/33 اثرات زیست محیطی  1
  % 48/8 مصرف منابع محدود  2
  % 58/7 هزینه گردانندگان سیستم  3
  % 36/38 هزینه استفاده کنندگان از سیستم  4
  % 76/11 میزان پوشش جمعیتی  5

  

 )1404ونقل در شهر اصفهان در افق طرح (سال  با توجه به تقاضاي سفر با مدهاي مختلف حمل
گیرد. عملکرد هر گزینه با استفاده از مدل تخصیص  عملکرد هر یک از سناریوها مورد بررسی قرار می
 EMME2ونقل و ترافیک شهر اصفهان در نرم افزار  ترافیک ساخته شده براي مطالعات جامع حمل

هاي   هاي پیشنهادي شامل شاخص شود. خالصه نتایج حاصل شده از اجراي هر یک از سناریو تعیین می
عملکردي شبکه معابر (مسافت طی شده، زمان صرف شده، متوسط سرعت و ... )، عملکرد شبکه 

ونقل همگانی (تعداد با حمل ونقل همگانی، تعداد مسافر سوارشده، زمان سفر مسافرین و....)،  حمل
  آلودگی هوا و مصرف منابع محدود جهت تعیین مقادیر معیارهاي ارزیابی استفاده شده است.
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هاي گردانندگان  ي هزینه برداري، خرید ناوگان، تعمیر و نگهداري از جمله هایی نظیر احداث، بهره هزینه
آید. در این مطالعه هزینه احداث هر کیلومتر خط قطار شهري در  ونقل به شمار می سیستم حمل

  ه شده است. در نظر گرفت 2هاي مختلف تونل، در ارتفاع، روي سطح و کند و پوش مطابق جدول  حالت
 

  هاي ریلی به ازاي هر کیلومتر (میلیون دالر) هزینه واحد احداث سیستم . 2جدول 
  کند و پوش   زیر زمینی   همسطح  ارتفاع 

3/23  10 3/43  30 
  

 3در جدول هاي مختلف  هاي واحد ارائه شده، هزینه گردانندگان سیستم در سناریو با توجه به هزینه
   شده است. نشان داده

 
  هاي مختلف پیشنهادي قطار شهري اصفهان. . هزینه گردانندگان سیستم در سناریو3 جدول

 جمع هزینه
  (میلیون دالر)

هزینه در ارتفاع 
 )میلیون دالر(

هزینه به صورت 
همسطح 

  (میلیون دالر)

هزینه به صورت 
زیر زمینی 

 )میلیون دالر(

هزینه به صورت 
کند و پوش 
  (میلیون دالر)

شماره 
 سناریو

1691 524 0 935 231 1 
2102 524 0 1347 231 2 
2167 524 0 1412 231 3 
2275 524 0 1520 231 4 
2385 524 110 1520 231 5 
2052 524 110 1186 231 6 
1942 524 0 1186 231 7 
2526 524 0 1771 231 8 
2636 524 110 1771 231 9 
1951 711 0 1009 231 10 
2306 711 0 1364 231 11 
989 182 0 576 231 12 
2580 711 110 1528 231 13 
2394 524 110 1528 231 14 
2667 711 110 1615 231 15 
2416 711 110 1364 231 16 
2208 620 110 1247 231 17 
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باشد که با استفاده از  در این ارزیابی میزان مصرف سوخت می "مصرف منابع محدود"درخصوص معیار 
ها تعیین  میزان مصرف سوخت بنزین و گازوئیل هر یک از سناریو EMME2هاي نرم افزار  خروجی

  خالصه نتایج هر یک نشان داده شده است. 4شده و در جدول 
محیطی شامل هاي عمده زیست زیابی معادل میزان انتشار آالیندهنیز در این ار "اثرات زیست محیطی"

HC ،CO ،NOx گردد و با احداث نقلیه شخصی، تاکسی و اتوبوس در هوا منتشر میکه توسط وسایل
هاي نرم افزار  یابد است که با استفاده از خروجیهاي سیستم ریلی تغییر می هر یک از سناریو

EMME2 آمده است.  4هاي مختلف محاسبه شده و در ادامه جدول  ر گزینهمقدار کمی این معیار د  
  

کنندگان سیستم  و هزینه استفادهخالصه اطالعات میزان مصرف سوخت و نشر آلودگی وسایل نقلیه مختلف . 4جدول 
   .1404در سناریوهاي مختلف در یک ساعت سال 

شماره 
  سناریو

مجموع  مصرف سوخت* (لیتر)
مصرف 

 سوخت (لیتر)

ان نشر آالینده (کیلوگرم)میز مجموع  
آالینده ها 
 (کیلوگرم)

  

در زمان سفر شبکه 
ساعت اوج صبح 

 CO HC NOX گازوئیل بنزین  ساعت) - مسافر(

عدم انجام 
  کار

362712/4 87885/6 450598 117427/4 16786/7 4751/9 138966 251640 

1 233363/1 80743 314106 73398/5 10936/3 4078/6 88413 190100 
2 232923/2 76370/2 309293 72847/1 10890 3937/4 87674 183862 

3 233051/2 76904/2 309955 73050/9 10905/2 3956/8 87913 184485 
4 233234/8 76895/7 310130 73097 10911 3959/9 87968 184511 
5 232901 75705/0 308606 72976/5 10902 3917/3 87796 184415 
6 233063/5 75291/8 308355 73081/8 10910/9 3904/0 87897 185459 
7 232913/8 76086/0 309000 73033/2 10906/7 3921/7 87862 185098 

8 232876/8 75408/0 308285 72990/9 10902/6 3906/4 87800 184595 
9 232989/1 74246/4 307236 72948/3 10898/5 3869/9 87717 184350 
10 233087/7 77302/7 310390 73010/7 10907/1 3968/3 87886 185522 
11 233449/5 80677/1 314127 73306/3 10939/1 4070/3 88316 191727 
12 233527/5 80625/2 314153 73155/7 10921/8 4061/2 88139 191043 
13 233809/3 80159/2 313968 73374/5 10950 4057/6 88382 191776 
14 233829/6 79840/0 313670 73261/6 10941/6 4045/1 88248 191863 
15 232620/3 75869/3 308490 72982/4 10893/3 3922/6 87798 182467 
16 232802/1 77855/0 310657 73146/8 10911/6 3986/1 88044 181020 
17 233266/1 77975/7 311242 73099 10910/2 3997/4 88007 181643 
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شامل مجموع سوخت مصرفی توسط موتور سیکلت ها، سواري هاي شخصی، تاکسی ها، مسافربرها،  "مصرف سوخت"( * : 
  وانت بارها، مینی بوسها، اتوبوسها و وسایل باري سنگین است. )

در  هاي گردانندگان سیستم دیگر معیاري است که  عالوه بر هزینه "کنندگان سیستم هزینه استفاده"
زمان  .است سفر ها، هزینه زمان هزینهمهمترین اجزاي این یکی از این  باشد. خود بسیار مهم می جاي

هاي ریالی  هاي آنها متناسب است. با افزایش زمان سفر هزینه کنندگان از سیستم با هزینه سفر استفاده
عنوان هزینه یابد. بنابراین زمان سفر به  سفر (کرایه)، سوخت، استهالك و ... نیز افزایش می

هاي مختلف بر  مقدار این معیار براي سناریو 5شود و در جدول  کنندگان از سیستم شناخته می استفاده
  ارائه شده است.  EMME2افزار  هاي نرم اساس خروجی

ونقل همگانی و تأمین  یعنی جمعیت تحت پوشش حمل "پوشش جمعیتی سیستم ریلی"مسأله 
ی در نزدیکی مبدأ و مقصد مسافران بعنوان معیار اصلی منافع ونقل همگان دسترسی به خدمات حمل

ناشی از توسعه شبکه ریلی یک هدف حائز اهمیت در این تصمیم گیري است. در سناریوهاي مختلف، 
شوند،  مند می بر بهره جمعیتی که به واسطه احداث خط ریلی از خدمات حمل ونقل همگانی انبو

تواند در انتخاب گزینه برتر موثر  میزان پوشش جمعیتی هر گزینه میباشد. بنابراین معیار  متفاوت می
خطوط  متري در طرفین 500باشد. جهت تعیین این معیار، پوشش مسیر با در نظر گرفتن فواصل 
 4آید. در آخرین ستون از جدول پیشنهادي در هر سناریو و محاسبه جمعیت در این نواحی بدست می

  هاي مختلف ارائه شده است.  یونتایج این تحلیل براي سنار
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سناریوي عدم انجام   عنوان معیار
 کار

سناریوي شماره   1سناریوي شماره 
2  

سناریوي شماره 
3  

سناریوي شماره 
4  

سناریوي شماره 
5  

سناریوي شماره 
6  

سناریوي شماره 
7  

سناریوي شماره 
8  

 216256 216237 216374 216498 216380 216336 216337 216344 91342  تعداد سفرهاي تولید شده
 410953 409811 410436 407949 409100 409765 411218 400695 167297  تعداد مسافرین سوار شده

 194697 193574 194061 191451 192720 193429 194881 184350 75954  تعداد مسافرین انتقالی بین خطوط
 -مسافت پیاده طی شده(مسافر

  کیلومتر)
222946 456230 457996 459172 459111 463882 465235 461182 460304 

 -زمان انتظار براي سوار شدن(مسافر
  ساعت)

13984 19900 20489 19701 19650 18535 18971 20400 19428 

 96626 100290 96938 94674 97604 97884 98215 102583 58935  ساعت -مسافر
 2570529 2559956 2543168 2555080 2571349 2572929 2581769 2563298 1019443  کیلومتر -مسافر

            

9/734 646/2 624/5 602/4 505/8 0  پوشش جمعیتی (هزار نفر)  656/5 575 4/715  
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سناریوي شماره   عنوان معیار
9  

سناریوي شماره 
10  

سناریوي شماره 
11  

سناریوي شماره 
12  

سناریوي شماره 
13  

سناریوي شماره 
14  

ناریوي شماره س
15  

سناریوي شماره 
16  

سناریوي شماره 
17  

 215010 214250 216339 217364 218534 216166 218377 216612 216398  تعداد سفرهاي تولید شده
 405008 400804 400820 416322 415851 409968 411722 414792 410589  تعداد مسافرین سوار شده

 189998 186554 184481 198958 197317 193802 193344 198179 194191  تعداد مسافرین انتقالی بین خطوط
 -مسافت پیاده طی شده(مسافر

  کیلومتر)
464447 462274 453953 460887 453774 455492 463762 472227 470849 

 -زمان انتظار براي سوار شدن(مسافر
  ساعت)

18213 18775 18361 20079 18056 19552 17612 18947 19461 

 94441 91614 92357 98085 95089 109381 97186 97239 93432  ساعت -مسافر
 2531351 2538917 2550196 2547064 2544233 2526730 2549253 2554545 2553754  کیلومتر -مسافر

           

 645/2 764/5 800/7 713/4 770/2 270/6 673/3 585/2 789/2  (هزار نفر) پوشش جمعیتی

)1404شـهر اصـفهان در سـناریوهاي مختلـف (سـاعت اوج صـبح سـال         ونقـل همگـانی کـالن    خالصه اطالعات جابـه جـایی مسـافرین و پوشـش جمعیتـی شـبکه حمـل        .5جدول 
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 ارزیابی سناریوهاي پیشنهادي -3-2-2
براي دستیابی به گزینه هاي مسلط جهت انجام مقایسه بین تعداد گزینه هاي کمتر در فرآیند تحلیل 

هاي  دهی مجموعه گزینه سلسله مراتبی، از روش تحلیل همایی استفاده شده و در هر سیستم وزن
در  17و  16، 15، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2هاي  گردید. براساس نتایج تحلیل همایی سناریو مسلط تعیین

باشند و یا به عبارت دیگر نسبت ساعت اوج صبح نسبت به بقیه سناریوها داراي جذابیت بیشتري می
که شوند  هاي رقیب شناخته می کنند. این سناریوها به عنوان گزینه به متوسط سناریوها بهتر عمل می

  ها عملکرد مناسبتري در شبکه خواهند داشت.  انتخاب هر یک، نسبت به سایر سناریو
بعد   ضرب مقدار بی بندي گزینه فوق و انتخاب سناریوي برتر، از روش حاصل جهت بررسی اولویت

بعد  مقادیر بی 6شود. در جدول  ) استفاده می1(جدول AHP معیارها در وزن نهایی آنها از روش 

 هاي منتخب انجام شده است.  و نتیجه این ارزیابی براي گزینه معیارها
   هاي برتر بر اساس حاصلضرب مقادیر بی بعد در وزن معیارها . ارزیابی نهایی گزینه6جدول 

 نتایج حاصلضرب مقادیر بی بعد در وزن معیارها (براي سناریوهاي برتر)

اولویت 
  سناریو

پوشش   مجموع
جمعیتی 
 شبکه

هزینه 
-استفاده
 کنندگان

هزینه 
 گردانندگان

مصرف منابع 
 محدود

 زیستاثرات 
 محیطی

شماره 
 سناریو

1 0,955 0,096 0,361 0,076 0,084 0,338 2 
4 0,950 0,088 0,368 0,071 0,084 0,338 3 
5 0,943 0,092 0,364 0,065 0,083 0,338 4 
3 0,953 0,095 0,380 0,061 0,082 0,335 5 
2 0,954 0,112 0,384 0,041 0,083 0,335 6 
6 0,939 0,108 0,364 0,044 0,084 0,338 8 
8 0,932 0,095 0,364 0,055 0,083 0,335 9 
7 0,933 0,118 0,376 0,017  0,084  0,338 15 
9 0,924 0,116 0,364 0,020 0,085 0,338 16 
10 0,922 0,105 0,364 0,030 0,084 0,338 17 

  AHPوزن معیارهاي ارزیابی بر اساس روش 

پوشش  مجموع
 جمعیتی شبکه

-هزینه استفاده
 کنندگان

هزینه 
 گانگردانند

مصرف منابع 
 محدود

 زیستاثرات 
 محیطی

100 11/76 38/36 7/58 8/48 33/82 
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دهنده آن است که  نشان 6اعداد نهایی مندرج در ستون آخر جدول شماره نتیجه این ارزیابی طبق 
  باالترین امتیاز را دارد و بهترین انتخاب بر اساس این روش خواهد بود.  2گزینه شماره 

 )BCA(هزینه  – منفعتبکارگیري تحلیل  -3-2-3

ي معیارهاي در تصمیم گیري هاي حمل و نقل شهر (BCA) هزینه -  براي انجام تحلیل منفعت
گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته و غالباً براساس اطالعات موجود و قابل دسترس انتخاب میشوند. 
بدیهی است هرچه تعداد پارامترهاي مورد توجه افزایش یابد تحلیل جامعتري صورت گرفته و نتیجه 

اطالعات قابل دسترس ارزیابی به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در این مطالعه با توجه به برخی 
  پارامترهاي ذیل بعنوان معیارهاي محاسبه منافع و هزینه ها انتخاب گردید: 

   
  

 "کاهش مصرف سوخت"اولین معیار از گروه منافع ناشی از اجراي سناریوهاي موردنظر  الف ) منافع :
ین و میزان کاهش مصرف بنز 4است که براساس مقادیر سوخت مصرفی مندرج در جدول شماره 

گازوئیل نسبت به سناریوي عدم انجام کار مشخص گردیده است. نرخ هر لیتر بنزین مصرفی بطور 
ریال منظور گردیده و نتایج  5000معادل ریال و هر لیتر گازوئیل مصرفی  7000متوسط معادل 

   .ارائه گردیده است 8مقادیر این صرفه جویی در جدول شماره 
تحلیل منظور شده کاهش تصادفات ناشی ترافیکی در معابر است که  دومین نوع منافعی که براي این

براي محاسبه منافع ناشی از این از شخصی به عمومی ایجاد میشود. بدلیل تغییر نوع وسیله انجام سفر 
پارامتر ابتدا کاهش تعداد تردد با سامانه هاي غیر ریلی (اتوبوس، تاکسی، خودروي شخصی و 

داد سفرهاي منتقل شده به سامانه ریلی محاسبه شده و با توجه به سهم موتورسیکلت) بر اساس تع
این کاهش در هریک از انواع وسایل نقلیه تعداد کاهش تردد در هریک مشخص گردید. با فرض اینکه 

با تعداد ترددها نسبت خطی داشته باشد میزان کاهش تصادفات مشخص گردید. تعداد تصادفات 
% 81ی و رانندگی سهم متوسط انواع تصادفات در کشور عبارتست از : براساس آمار پلیس راهنمای

% تصادفات فوتی ؛ضمناً براساس مطالعه صورت گرفته در 1% تصادفات جرحی و 18تصادفات خسارتی، 
پژوهشکده حمل و نقل میزان متوسط هزینه اقتصادي هریک از انواع تصادفات مشخص گردیده و 

میلیون ریال. بنابر این اطالعات میزان کاهش  1700و فوتی:  450: ، جرحی 18عبارتست از خسارتی: 
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مستقیم هزینه اقتصادي تصادفات در اثر اجراي سناریوهاي مورد نظر مشخص میگردد که در جدول 
  بیان گردیده اند. 9شماره 

سومین نوع منافع محاسبه شده در این تحلیل ناشی از اجراي سناریوهاي ریلی موردنظر ناشی از 
روش بلیط است که متناسب با تعداد مسافر جذب شده به سیستم و نرخ هر بلیط بدست آمده و در ف

 5000بیان گردیده است. نرخ فروش هر بلیط مترو براساس برآورد بطور متوسط  8ادامه جدول شماره 
  ریال منظور گردیده است.

  

النه فروش بلیط براي انجام سناریوهاي میزان صرفه جویی در هزینه ساالنه مصرف سوخت و درآمد سا .7جدول 
   مختلف.

  

درآمد ساالنه  ناشی 
  از فروش بلیط
 (میلیون ریال)

تعداد مسافر جذب 
 شده در سال

کاهش هزینه ساالنه   
  مصرف سوخت
 (میلیون ریال)

کاهش هزینه مصرف 
سوخت در ساعت اوج 

 (میلیون ریال)

شماره  (لیتر)کاهش مصرف سوخت 
 سناریو

 بنزین گازوئیل 

219،380،513 1،096،903   1،805،545،561 4،946،700 37،538،352 679،858،344 1 

225،141،855 1،125،709   1،853،401،047 5،077،811 60،522،840 682،170،984 2 

224،341،410 1،121،707   1،846،559،890 5،059،068 57،716،136 681،498،216 3 

223،982،250 1،119،911   1،844،188،698 5،052،572 57،763،440 680،536،368 4 

223،352،078 1،116،760   1،860،075،300 5،096،097 64،018،080 682،286،616 5 

224،713،710 1،123،569   1،861،870،960 5،101،016 66،194،064 681،435،144 6 

224،371،523 1،121،858   1،856،259،523 5،085،643 62،015،544 682،223،544 7 

224،996،768 1،124،984   1،863،259،910 5،104،822 65،579،112 682،418،016 8 

224،797،478 1،123،987   1،872،888،561 5،131،202 71،686،584 681،824،088 9 

227،098،620 1،135،493   1،842،258،748 5،047،284 55،624،248 681،309،000 10 

225،417،795 1،127،089   1،805،023،746 4،945،271 37،885،248 679،406،328 11 

224،457،480 1،122،287   1،804،475،072 4،943،767 38،158،560 678،996،360 12 

227،678،423 1،138،392   1،805،158،036 4،945،638 40،607،856 677،514،168 13 

227،936،295 1،139،681   1،807،949،367 4،953،286 42،284،520 677،409،048 14 

219،448،950 1،097،245   1،862،275،751 5،102،125 63،156،096 683،763،552 15 

219،440،190 1،097،201   1،840،781،549 5،043،237 52،717،680 682،806،960 16 

221،741،880 1،108،709   1،833،399،392 5،023،012 52،086،960 680،368،176 17 
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  صرفه جویی در هزینه ساالنه تصادفات و هزینه آالیندگی هوا براي انجام سناریوهاي مختلف.میزان  .8جدول 

شماره 
 سناریو

(میلیون    کاهش هزینه تصادفات ساالنه    تصادفات ساالنه  برآورد کاهش
 ریال)

کل کاهش 
هزینه ساالنه 
 (میلیون ریال)

ارزش اقتصادي آالینده ها   
 ریال)(میلیون 

  کاهش هزینه   
 آالینده ها

 (میلیون ریال)
 NOX  HC CO  فوتی جرحی  خسارتی فوتی جرحی  خسارتی

1 7،140 1،587 88 128،52714،031،498،592،341،165  9،1316،685،561،708 
2 7،328 1،628 90 131،90732،791،537،952،402،648   8،8116،584،862،739 
3 7،302 1،623 90 131،43730،181،532،482،394،106   8،8516،585،162،433 
4 7،290 1،620 90 131،22729،011،530،032،390،273   8،8616،585،162،364 
5 7،270 1،615 90 130،85726،961،525،722،383،54  8،7616،585،062،614 
6 7،314 1،625 90 131،65731،391،535،032،398،079   8،7316،585،162،507 
7 7،303 1،623 90 131،45730،281،532،692،394،427   8،7816،585،062،530 
8 7،323 1،627 90 131،81732،311،536،962،401،100   8،7416،585،062،620 
9 7،317 1،626 90 131،70731،671،535،602،398،97  8،6616،584،962،757 
10 7،392 1،643 91 133،04739،151،551،322،423،530   8،8816،585،062،452 
11 7،337 1،630 91 132،06733،681،539،842،405،593   9،1116،685،461،832 
12 7،306 1،623 90 131،50730،561،533،282،395،34  9،0916،685،262،052 
13 7،410 1،647 91 133،38741،041،555،282،429،718   9،0816،685،461،761 
14 7،419 1،649 92 133،53741،881،557،042،432،470   9،0516،685،361،934 
15 7،143 1،587 88 128،56714،261،499،062،341،895   8،7816،585،062،608 
16 7،142 1،587 88 128،56714،231،499،002،341،802   8،9216،585،262،246 
17 7،217 1،604 89 129،91721،721،514،732،366،365   8،9416،585،162،280 

  
یل بهبود شرایط زیست محیطی بواسطه چهارمین گروه از منافع ناشی از اجراي سناریوهاي مورد تحل

بر  HCو  CO ،NOxکاهش انتشار آالینده هاي هواست. میزان انتشار گازهاي آالینده هوا یعنی 
اساس مقادر متوسط انتشار گازهاي فوق به ازاي هر لیتر مصرف سوخت مشخص گردید. همچنین 

د اعداد مختلفی لحاظ گردیده که براي برآورد هزینه اقتصادي انتشار گازهاي فوق در مستندات موجو
در این تحلیل یکی از مقادیر برآورد شده در دنیا با اعمال ضرایب اصالحی بکار گرفته شده است. 

 9نتیجه مقادیر هزینه هاي صرفه جویی ناشی از کاهش انتشار گازهاي آالینده در ادامه جدول شماره 
  نشان داده شده است. 

ارزش اسقاط ناوگان و برخی تجهیزات سیستم است. با توجه به اینکه پنجمین نوع منافع مورد تحلیل 
% از ارزش اولیه ناوگان و همینطور بطور متوسط درحدود 50در پایان دوره عمر مفید سیستم درحدود 

% ارزش اولیه تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در سیستم همچنان وجود داشته و قابل بازگشت 45
رقام را بعنوان بخشی از منافع احداث سیستم در تحلیل منافع محاسبه گردد. میباشد میتوان این ا

  ارائه گردیده است. 13نتیجه این محاسبات نیز در جدول شماره 
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 "هزینه اجرا"اولین معیار از گروه هزینه هاي ناشی از اجراي سناریوهاي موردنظر  ب ) هزینه ها :
  قابل محاسبه خواهد بود.  3وط طبق جدول شماره است که براساس مقادیر هزینه هاي احداث خط

نوع دوم هزینه ها براي توسعه خطوط ریلی هزینه تامین ناوگان است که بر اساس تعداد واگن مورد 
  نیاز طبق اطالعات موجود از تعداد مسافر و سرفاصله حرکت قطارها محاسبه گردیده است.

  

  نه براي سناریوهاي مختلف شبکه ریلی.هزینه تامین ناوگان و هزینه جاري ساال .9جدول 
  

شماره 
 سناریو

کیلومتر -مسافر تعداد مسافر سوار شده
 ساعت اوج

تعداد واگن 
 موردنیاز

هزینه تامین واگن 
 (میلیون ریال)

هزینه جاري ساالنه 
 (میلیون ریال)

1 400،695 2،653،298 56 616،000 456،473 
2 411،218 2،581،769 58 638،000 444،168 
3 409،765 2،572،929 57 627،000 442،647 
4 409،100 2،571،349 57 627،000 442،375 
5 407،949 2،555،080 57 627،000 439،576 
6 410،436 2،543،168 57 627،000 437،527 
7 409،811 2،559،956 57 627،000 440،415 
8 410،953 2،570،529 58 638،000 442،234 
9 410،589 2،553،754 57 627،000 439،348 

10 414،792 2،554،545 58 638،000 439،484 
11 411،722 2،549،253 58 638،000 438،573 
12 409،968 2،526،730 57 627،000 434،699 
13 415،851 2،544،233 58 638،000 437،710 
14 416،322 2،547،064 58 638،000 438،197 
15 400،820 2،550،196 56 616،000 438،736 
16 400،804 2،538،917 56 616،000 436،795 
17 405،008 2،531،351 57 627،000 435،494 

نفر لحاظ گردد تعداد  250واگن و ظرفیت کل هر واگن بطور متوسط  7چنانچه تعداد واگن هر قطار 
سبه میباشد. قابل محا 6کل واگن هاي مورد نیاز طبق تقاضاي سفر برآورد شده در جدول شماره 

میلیارد ریال  11همچنین هزینه تامین هر دستگاه واگن خودکششی متروي مورد استفاده حدوداً 
برآورد گردیده است. بر این اساس تعداد هزینه تامین کل ناوگان مورد نیاز براي سناریوهاي مختلف در 

  ارائه گردیده است.   10جدول شماره 
جاري یا بهره برداري است. براي محاسبه این هزینه بطور کلی از  سومین گروه از هزینه ها، هزینه هاي

دو روش میتوان استفاده کرد که عبارتند از روش آنالیز جزییات هزینه ها و روش استفاده از متوسط 
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هزینه سرانه مسافر طبق اطالعات تجارب موجود. در این تحلیل با استفاده از روش دوم و بهره گیري 
- تیار از شرکت بهره برداري متروي تهران میزان هزینه متوسط جابجایی هر مسافراز اطالعات در اخ

میلیون نفر  450کیلومتر محاسبه شد. بر این اساس کل هزینه جاري این شرکت براي جابجایی حدود 
میلیارد ریال بوده است. بنابراین هزینه متوسط جابجایی  1010کیلومتر درحدود  12در طول متوسط 

ریال منظور گردید. مقادیر هزینه جاري سناریوهاي مختلف در جدول  187کیلومتر حدود -هر مسافر
  نشان داده شده است. 10شماره 

در پایان مجموع منافع در طرفی و مجموع هزینه هاي اجراي سناریوها در طرف دیگر قرار گرفته و 
نسبت جمع منافع به جمع هزینه ها بعنوان پارامتر نهایی جهت تصمیم گیري محاسبه میگردد. نتیجه 

  ارائه گردیده است. 11در جدول شماره  این محاسبات
  

   خالصه منافع و هزینه ها و نسبت منافع به هزینه ها براي سناریوهاي مختلف شبکه ریلی. .10جدول 
  

شماره 
 سناریو

نسبت  (میلیون ریال)هزینه ها  (میلیون ریال)منافع 
منفعت به 
 هزینه

کاهش 
مصرف 
 سوخت

کاهش 
 تصادفات

درآمد 
فروش 
 بلیط

بهبود 
زیست 
 محیطی

ارزش 
 اسقاط

مع کل ج
 منافع

هزینه 
 احداث

هزینه 
تامین 
 ناوگان

هزینه 
 جاري

جمع کل 
 هزینه ها

B/C 

1 8،338،346 2،341،165 1،096،903 61،708 7،917،500 19،755،621 18،601،000 616،000 456،473 17،982،473 1,10 
2 8،614،326 2،402،648 1،125،709 62،739 9،778،000 21،983،421 23،122،000 638،000 444،168 22،102،168 0,99 
3 8،576،071 2،394،106 1،121،707 62،433 10،065،000 22،219،317 23،837،000 627،000 442،647 22،739،647 0,98 
4 8،565،362 2،390،273 1،119،911 62،364 10،551،000 22،688،910 25،025،000 627،000 442،375 23،819،375 0,95 
5 8،653،540 2،383،548 1،116،760 62،614 11،046،000 23،262،462 26،235،000 627،000 439،576 24،916،576 0,93 
6 8،667،179 2،398،079 1،123،569 62،507 9،547،500 21،798،833 22،572،000 627،000 437،527 21،584،527 1,01 
7 8،631،110 2،394،427 1،121،858 62،530 9،052،500 21،262،424 21،362،000 627،000 440،415 20،487،415 1,04 
8 8،671،984 2،401،100 1،124،984 62،620 11،686،000 23،946،688 27،786،000 638،000 442،234 26،340،234 0,91 
9 8،731،219 2،398،973 1،123،987 62،757 12،175،500 24،492،437 28،996،000 627،000 439،348 27،426،348 0,89 

10 8،551،201 2،423،530 1،135،493 62،452 9،098،500 21،271،176 21،461،000 638،000 439،484 20،587،484 1,03 
11 8،336،831 2،405،593 1،127،089 61،832 10،696،000 22،627،344 25،366،000 638،000 438،573 24،136،573 0,94 
12 8،335،009 2،395،345 1،122،287 62،052 4،764 ،000 16،678،693 10،879،000 627،000 434،699 10،951،699 1,52 
13 8،344،250 2،429،718 1،138،392 61،761 11،929،000 23،903،122 28،380،000 638،000 437،710 26،875،710 0,89 
14 8،361،188 2،432،470 1،139،681 61،934 11،092،000 23،087،274 26،334،000 638،000 438،197 25،016،197 0,92 
15 8،661،432 2،341،895 1،097،245 62،608 12،309،500 24،472،680 29،337،000 616،000 438،736 27،724،736 0,88 
16 8،537،189 2،341،802 1،097،201 62،246 11،180،000 23،218،438 26،576،000 616،000 436،795 25،212،795 0,92 
17 8،501،904 2،366،365 1،108،709 62،280 10،249،500 22،288،759 24،288،000 627،000 435،494 23،142،494 0,96 
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 نتیجه گیري -4

هزینه هریک اولویت بندي خاصی را براي سناریوهاي موردنظر - تحلیل هاي سلسله مراتبی و منفعت
که البته ي مشترك وجود دارند سناریو 6، هر روش لویت برتراو 10. در مجموعه میدهندیشنهاد پ

 11در جدول شماره  هاترتیب اولویت آنها نیز در روشهاي مختلف متفاوت است. خالصه نتایج اولویت 
   بصورت مقایسه اي بیان گردیده است.

  
  . BCAو  AHPخالصه اولویت بندي سناریوها بر اساس نتایج روش هاي . 11جدول 

اولویت  لروش تحلی
1 

اولویت 
2 

اولویت 
3 

اولویت 
4 

اولویت 
5 

اولویت 
6 

اولویت 
7 

اولویت 
8 

اولویت 
9 

اولویت 
10 

AHP 2 6 5 3 4 8 15 9 16 17 
BCA 12 1 7 6 10 2 3 17 4 11 

  

در هردو روش جزو اولویتهاي برتر هستند اما جالب آنکه  17و  16،  4،  3،  6،  2سناریوهاي شماره 
وجود ندارد. یعنی سناریوي شماره  AHPاصالً در لیست اولویتهاي روش  BCAروش سناریوي برتر 

تعیین گردیده بطورکلی در اولویتهاي برتر پیشنهادي در  BCAکه برترین سناریو در تحلیل  12
بعنوان اولویت ششم  2یعنی سناریوي شماره  AHPدیده نمیشود اما اولویت اول روش  AHPروش 
  .ه استتعیین گردید BCAروش 

هرچند هر دو روش مورد استفاده جزو روشهاي قابل قبول و مورد استفاده در طیف وسیعی ار تصمیم 
گیري ها هستند اما تفاوت زیاد در نتیجه تحلیل ها نکته قابل توجهی بوده و نشان میدهد استراتژي 

مات متفاوتی منتهی به تصمی BCAیا رویکرد اقتصاد محور  AHPمدیران در انتخاب رویکرد جامع 
  خواهد بود. 

همانطور که در این مطالعه بیان گردید در نهایت گزینه انتخابی توسط مدیریت شهري شهر اصفهان 
البته در این  بوده است. BCAو اولویت ششم روش  AHPاول روش که اولویت  2گزینه شماره 

ایی براساس دیگر معیارهایی تصمیم هرچند به نتیجه تحلیلها هم توجه شده است اما نهایتاً تصمیم نه
مثل معیارهاي اجتماعی و حتی سیاسی که غالباً مسؤولین در تصمیمات لحاظ میکنند، اتخاذ گردیده 

  است که با نتیجه تحلیل چندمعیاره انطباق پیدا کرده است.
در دلیل این انطباق و نزدیک بودن به تصمیم نهایی لحاظ کردن جوانبی غیر از جوانب صرفاً اقتصادي 

فرآیند تحلیل چندمعیاره بوده است. این نمونه نشان میدهد چنانچه در تحلیلها از طیف گسترده تري 
  از معیارهاي غیراقتصادي استفاده گردد، بهتر میتوان از نتیجه آن دفاع نمود.
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