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 فاسی TOPSISبا استفاده اس روش  واحذهای صنعتي استقزار هایانتخاب طزحارسيابي و الگويي جهت 

 2ػاصٌاميغ دقه ،،*2، ادمض جؼفغیان1ػلي ساتمي فيغيػآتاصي
 تُغان، ایغان صاونگاٌ ػالمٍ عثاعثایيصاونکضٌ مضیغیت ي دقاتضاعي، صاونياع 1

  دار مکاتثات()عُذٌتُغان، ایغان  صاونگاٌ ػالمٍ عثاعثایيصاونکضٌ مضیغیت ي دقاتضاعي، كاعمىاؿ اعمض 2

 1392اعصیثُنت: پظیغك ،1391 اففىض: اىالديٍ، 1391 صي:صعیافت تاعیز

 چکيده

تًان َيچ عيميي عا تيٍ   يلي ومياوض، َاي گًواگًوي جُت افتمغاع يادضَاي ىىؼتي تًفظ متشيييه ي مذمميه تُيٍ ي تىظيم گغصیضٌَا ي الگًعیتمعيك
تامض، ػیغا مؼياعَاي ػیاصي صع ایه اوتشياب اػيم اػ   اوتشاب عيك یا الگًعیتم مىافة صع مغایظ متفايت كاعي تـ صمًاع مي .ع لغغ عيك تُيىٍ صاوقتعً

گييغي جُيت اوتشياب تُتيغیه عيك اػ تييه      مٍ یک الگًي تييمي یلظا ایه وًمتاع تٍ اعا .فاػصصمًاع ميگيغي عا تامىض كٍ تيميمكيفي ي كمي صسيل مي
َایي كٍ تٍ وظغ متشيييه كاعایي تينيتغي صع  َا ي عيكاتتضا اػ تيه عغح ،َاي تُيىٍ افتمغاعپغصاػص. عغحَاي صفتي ي كامپيًتغي ميَا ي الگًعیتمعيك

ع َمان مغكت اَميت تاالتغي وقيثت تيٍ صیگيغ مؼياعَيا     مؼياعَایي كٍ جُت اوتشاب عغح تُيىٍ صَمچىيه . آیضصفت ميٍ يادض ىىؼتي مغتًعٍ صاعوض ت
گغصوض. صع اوتُيا تًفيظ عيك   تٍ ىًعت متغيغَاي ػتاوي، تًفظ آػمًن فغً مياوگيه َغ مؼياع تٍ يفيلٍ متشيييه َمان يادض ىىؼتي اوتشاب مي ،صاعوض

 آیض.مي صفتٍ تا تًجٍ تٍ مغایظ يادض ىىؼتي مًعص وظغ ت عيكتغیه ، مىافةFTOPSISتيميم گيغي 

 .فاػي مىغك ،TOPSIS ماسيٍ، چىض گيغيتيميم َايمضل افتمغاع، تُيىٍ عغح ىىؼتي، يادضَاي افتمغاع: كليدی هایواژه

 مقدمه -1

تغیه مغادل صع عغادي یيک ياديض   مافتمغاع يادضَاي ىىؼتي یکي اػ مُ
ٍ    أتامض، ػیغا افتمغاع تي ىىؼتي مي َياي دميل ي   ثيغ تيٍ فيؼایي تيغ َؼیىي

ًاميل  ػیثایي يادض ىيىؼتي ي صیگيغ ػ   ي،گقتغك صع آیىضٌ، ایمى ،>2=ومل
ػیياصي جُيت افيتمغاع تُيىيٍ ياديضَاي      ي َاكٍ عيكصاعص. تا يجًص ایه

تًان تٍ عًع ديتم  اوض، يلي َيچ یک عا وميىىؼتي تًليض یا گقتغك یافتٍ
جيا كيٍ ميغایظ ياديضَاي     عيمي تُيىٍ تغاي تمامي مًاعص صاوقيت، اػ آن 

ىىؼتي تا یکضیگغ متفايت افت، مؼياعَاي اوتشاب ويؼ صع ایه ياديضَا تيا   
اعَا صع َغ يادض ىيىؼتي، تقيتٍ تيٍ    تامض. اَميت مؼيیکضیگغ متفايت مي

ايتي ييي ایي متفيَي ا ي ايلًیيت يَض صاعاي يػنييان يادييمغایظ ساه َم
صع يادضَاي ىىؼتي صع ایه افت كٍ صمًاعي افتمغاع لظا. >12= تامضمي

تيغیه عيك یيا   تا تًجٍ تيٍ ميغایظ مًجيًص دياكم صع آن مکيان مىافية      
 الگًعیتم عا چگًوٍ تایض اوتشاب كغص.

ميًٌ افتمغاع مىافة، یکي اػ مًضًػات مُيم تيٍ مىظيًع كميىيٍ      اوتشاب
َيایي تًلييضي   كغصن َؼیىٍ ي تينيىٍ كغصن افتفاصٌ اػ مىياتغ صع ميغكت  

گيظاعي، مىياتغ   تامض. تقياعي اػ مؼياعَاي مُمي ماوىض، َؼیىٍ فغمایٍيم
اوقاوي، صع صفتغؿ تًصن مًاص ايليٍ مًعص وياػ ي غيغٌ صع اوتشاب یک عغح 

ض ميًعص تًجيٍ ليغاع    يآالت تایي ا ي ماميهيَان تشليجُت چيضممىافة 
تًاويض تيٍ ىيًعت مقي لٍ     تىاتغایه، اوتشاب عغح افتمغاع ميي . >21= گيغص
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جا كٍ تؼضي اػ مؼياعَياي  نآوگغیقتٍ مًص. اػ  1گيغي چىض مؼياعٌتيميم
گيغي صع مًعص اوتشاب عغح افتمغاع اػ لثيل مىافية تيًصن عيغح    تيميم

اوؼغاف پظیغي، صع صفتغؿ تًصن كاعگغان تا مُاعت، عادتي عيك اوتُایي، 
َا اماعٌ مضٌ افت، تغاي كاعتغ ي صیگغ مؼياعَا كٍ صع اصتيات تذميك تٍ آن

تامىض. تُتغ افت جُت تثضیل ایه مؼياع َيا اػ اػيضاص   تٍ ىًعت كيفي مي
ويض  اوًػي تؼغیف گغصیضٌتٍ جا كٍ ایه مؼياعَا فاػي افتفاصٌ گغصص، ي اػ آن

تًان صع ایه الگيً  ٍ وثامىض، تُتغیه عيمي كٍ ميتكٍ مؼياع َا تٍ َم ياتق
 TOPSISتاميض،  فاػي مىافية ميي   TOPSISاػ آن افتفاصٌ كغص، عيك 

تاميض كيٍ تيغ ایيه مفُيً       ميي  MCDMَاي مىاستٍ مضٌ یکي اػ عيك
َاي ميًعص وظيغ تُتيغیه    آل وقثت تٍ َمٍ يیؾگيگؼیىٍ ایضٌافتًاع افت، 
ٍ  صاعص، صع داليکيٍ ایيضٌ  يضؼيت عا  اي افيت تيا تيضتغیه    آل مىفيي، گؼیىي

ٌ   َم TOPSISوماط تُيىٍ صع َا. يیؾگي آل ديل ایيضٌ  ػميان وقيثت تيٍ عا
 >.17= تغیه تامض، وؼصیکآل مثثتمىفي، صيعتغیه ي وقثت تٍ عاٌ دل ایضٌ

ٍ  TOPSIS، اًاسيغ َياي ميضیغیت مىياتغ    تٍ عًع مًفميت آميؼي صع ػميىي
 عغادي مذيًل، >18= دمل ي ومل ،>34= تجاعي تيميمات >،7= اوقاوي

 >،29= كىتيغل كيفييت   >،33= ميه كىىيضٌ أاوتشياب تي   >،3= تًلييض ، >19=
ض يیىي آغيمًعص افيتفاصٌ ليغاع گغفتيٍ افيت. صع عيًل ف      >32= تؼييه مذل

TOPSISٍَياي لغؼيي   تىضي ػملکيغص ي يػن مؼياعَيا صاعاي اعػك  ، صعج
َاي مغتًط تٍ َغكضا  اػ مًاعص امياعٌ ميضٌ   كٍ اعػیاتي صاصٌَقتىض. ػماوي
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ميًص،  گيغص ي ايػان تٍ ىًعت ػتاوي مغغح ميثيغات طَىي لغاع ميأتذت ت
َایي مىافة وشًاَيض تيًص. تىياتغایه،    َاي لغؼي تغاي چىيه يضؼيتصاصٌ

َياي  گغایاوٍ ممکه افت اػ اعػیاتي ػتاوي تيٍ جياي اعػك  یک وگغك يالغ
گيغويضٌ صع یيک مذييظ فياػي اليضا  تيٍ       تيميمػضصي افتفاصٌ كىض. لظا 

كىض. صع چىيه مذيغيي تؼضيي )یيا َميٍ( مؼياعَيا تيٍ       تيميم گيغي مي
مفًُ  افتفاصٌ اػ اػضاص فاػي >. 8= مًصىًعت اػضاص فاػي ومایل صاصٌ مي

3ي چه ي ًَاوگ 2ايليه تاع تًفظ وگي
ٍ مضٌ افيت ي تًفيظ چًاويگ    یاعا 

ي اػ مذمميه تغاي دل مقي لٍ تؼيييه   ، تؼضتًفؼٍ یافتٍ افت. اسيغاً 4چً
 اوييضفيياػي تمغكييؼ كييغصٌ TOPSISَيياي آالت، تييغ عيكمکييان ماميييه

تامض. تشيل تؼيض   . ایه تذميك مامل پىج تشل ػمضٌ مي>11،12،9،36=
عيك ي اصتييات عيك افيتمغاع   كيٍ ميامل    تيًصٌ مغتًط تٍ اصتيات تذميك 

تذمييك ي   مىافي ایيه تشل فً  صع مًعص عيك تامض.ميتاپقيـ فاػي 
 .تاميض ضٌ افيت، ميي  يٍ مي ایتٍ ىًعت گا  تٍ گا  اعكٍ ضٌ يمغادل عي م

صع  پغصاستيٍ ي چُاع  تٍ پؾيَل ىًعت گغفتيٍ صع ميًعص مغالؼيٍ     لقمت
ٍ   ،وُایت تشل پىجم تذمييك  ٍ پينيىُاصات تيغاي   یي گييغي ي اعا تيٍ وتيجي

 پغصاػص.تذميمات آتي مي

 ادبيات تحقيق -2

 استقرارادبيات روش  2-1

جاومایي تُيىٍ تقُيالت یکي اػ مًضًػاتي افت كٍ اَميت ػیياصي عا صع  
تذميمات ي مماالت تٍ سًص استياه صاصٌ افت. جاوميایي تُيىيٍ یکيي اػ    
مغادل ايليٍ عغادي فيقتم َاي تًليضي مي تامض كٍ وميل تقيؼایي صع   

. تؼيضاص ػیياصي عيك ي   >10،36=كاَل َؼیىٍ َا ي افؼایل تُيغٌ يعي صاعص 
ي َات جاومایي تُيىٍ يادضَاي ىىؼتي تُيٍ مضٌ افت، عيكتکىيک جُ

 >4= عيك َياي صفيتي ػیياصي   > ي 15=فيقتماتيک جاوميایي كيامپيًتغي  
اي كيامپيًتغي اػ  ييي َض، عيكييي اع ميي عيو ييٍ كيجُت افتمغاع يادضَا ت

 یتمالگيييييًع، >COFAD =28 ميالگًعیتييييي ،>CRAFT =5 عيك لثييييييل

PLANET =14،4< ، CORELAP=20<،  الگييييًعیتمALDEP =26< ،
H63 ،HC63-66،FRAT  َيياي صفييتي اػ لثيييل عيك جغیييان  ي عيك

ي  مقيتميم، عيك ميياعپيچ، الگييًیي، سييظ مقييتميم، جييضيل تىييضي فييفغ 
يجًص صاعوض كٍ اػ گظمتٍ تيا تيٍ ديال صع افيتمغاع      >25= عيمُاي صیگغي

يادض َاي ىىؼتي تٍ كاع مي عيوض. ایه عيك َا تا تًجٍ تٍ َضف ي مغایظ 
مذيغي پيضایل آوُا صع تمامي مًاص كاعتغص وضاعوض، ممکيه افيت صع ایيه    

  >.10= عيك َا كاعایي سًص عا اػ صفت تضَىض

َيایي عي تيٍ عي   صميًاعي پـ ػاليٌ تغ ایىکٍ دل مق لٍ جاومایي سًص تيا  
افت، پيضا كغصن عيك ایضٌ آل اػ تييه عيك َيا ي فىيًن مًجيًص جُيت      

لظا َضف ایه تذمييك  مىافة تغیه جاومایي ويؼ سًص منکل تؼعگي افت، 
اوتشاب كاعاتغیه عيك افتمغاع متىافية تيا ميغایظ مذيغيي َيغ ياديض       

ٍ      ىىؼتي مي تامض.  لظا جُت یيافته مىافية تيغیه عيك افيتمغاع ويياػ تي
تغعفي كليٍ مؼياعَایي كٍ صع يادض َاي ىىؼتي جُت جاومایي تشل َا 
اَميت صاعوض مي پغصاػیم. مُتغیه منکل صع جاومایي يادض َاي ىيىؼتي  
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. >4،10=تاميض َا تا یکضیگغ ميیافته اعتثاط تُيىٍ مکان تقُيالت ي تشل
ایه اعتثاعات كٍ تقتگي تٍ ماَيت ػملياتي، ایمىي ي اعتثاعي صاعص جُت 

. تذميمات ونان مي صَض كيٍ تييه   >3=ُثًص امغ تًليض اَميت تاالیي صاعصت
كاعساوٍ َيا تيٍ َؼیىيٍ َياي      صعىض كل َؼیىٍ َاي ػملياتي صع 50تا  20

. ایيه َؼیىيٍ كيٍ صعىيض     >22،28=دمل ي ومل ي جاومایي مغتًط مي مًص
صع ىيض   70تا  15صع دضيص  >11=افت ػیاصي اػ ليمت تما  مضٌ مذيًل

صع لضعت علاتتي مغكت ي ، مي صَض مضٌ عا تٍ سًص استياهليمت تما  
مؼياع ایمىي لغاع گييغي  َمچىيه . >25= فًص آيعي آن ومل تقؼایي صاعص

ميًاعصي  صامتٍ ي عغح جاومایي اَيمت تاالیي  صع تشل َا ي ماميه آالت
اػ لثيل امکان عفاوضن تجُيؼات اعفا دغیك صع ىًعت تغيػ منکل، ػيض   

اػ فغایىض َاي صیگغ ي امکان ایجاص منکالت جقمي آفية صیضگي پغفىل 
. عغح ایجاص مضٌ تایض لاتلييت  >2=عا مامل مي گغصصدغكتي تغاي پغفىل 

عمض صع آیىضٌ عا صامتٍ تامض، عغح تایض اػ وظغ صیضاعي مىافة تامض، وظم 
َا ي ماميه آالت، وؼصیک تًصن مکل تشل َا تٍ مکل َياي  كلي لقمت

ػض  لغغ جغیان َا تًفظ یک صیگغ صع ایيه   َىضفي مغتغ یا مقتغيل ي
اػ صیگغ ميًاعصي كيٍ صع اوتشياب عيك     .>11= مؼياع كيفي لغاع مي گيغوض

، ميؼان وياػ تيٍ  >6= افتمغاع مًثغوض، عادتي عيك یا فه افتمغاع تغاي كاعتغ
 ان ديل عيك يييي ي ػم غصييييي اعتيایجاص تغييغات صع عغح وُایي تًفيظ ك 

افتمغاع تایيض تًفيظ كاعمىيضان پظیغفتيٍ ي      . َمچىيه عغح>4= تامىضمي
ممثًليت یاتض، ػیغا ایه مًعص صع كاعایي ي عيديٍ كاعمىضان تياثيغ تقيؼایي   
صاعص، ميًٌ چيمان تشل َا ي ماميه آالت ممکه اػ مًجة تٍ اوؼيا عفته 
)جؼیغٌ اي ماوضن فغص( یا گغيَي كاعكغصن كاعمىيضان گيغصص، كيٍ تًفيظ     

. عيغح  >12=غح كاعمىضان تغعفي مي گيغصص فاكتًع كيفي ميؼان پظیغك ع
وُایي ممکه افت وياػ تٍ كاعگغان تا تجغتٍ تاال كٍ تتًاوىض چىض مامييه عا  

ایه مياسو یيک مياسو مىفيي كيفيي تيٍ        لظا، صامتٍ تامض اصاعٌ كىىض
دقاب مي آیض. عغح وُایي تایض اػ وظغ صفتغفيي عاديت مامييه آالت ي    

عاَغي َاي اىلي ي غيغٌ مًعص تغعفيي  َا تٍ مًاص ايليٍ، مىاتغ اوغؽي، تشل
ميامل تغيييغ صع   )تایض اػ وظغ اوؼغياف پيظیغي،    َمچىيه .>12=لغاع گيغص

ميًعص   (عغح مذيًل، جاتجایي َاي آیىضٌ ي تغييغ ماميه آالت فغفيًصٌ 
-ایه مؼياعَا صع يادضَاي ىىؼتي مشتلفي اَمييت >. 4=تغعفي لغاع گيغص

َاي متفايتي صاعوض ي تٍ َميه فثة یافته مؼياعَياي تيا اَمييت، تاػي      
  یافته مىافة تغیه عيك افتمغاع مي گغصص. 

 ادبيات تاپسيس فازي 2-2
پينىُاص گغصیض، ایه  1981صع فال  5تًفظ ًَاوگ ي یًن TOPSISمضل 

 مضل یکي اػ پغكاعتغصتغیه مضل َاي تيميم گيغي چىض ماسيٍ مي تامض
تيميم گيغوضٌ تيٍ   kیه عيك تيميم گيغي فغً مي مًص كٍ صع ا. >29=

مؼيياع   nگؼیىٍ تيميم گيغي یا آلتغواتيً مي پغصاػص كٍ تًفيظ   mاعػیاتي 
ایه وًمتاع اػ آوجا كٍ تينتغ مذممييه  ، >13= مًعص اعػیاتي لغاع مي گيغوض

اػ اػيضاص فياػي مثلثيي افيتفاصٌ     صع مذافثات سًص افتمغاع يادض ىىؼتي 
ي كٍ صع اػضاص فاػي تٍ ىًعت مثلث اػ >8= عا مىافة صاوقتٍ اوضكغصٌ ي آن 

                                                           
5- Hwang and Yoon 
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تؼغیف مًص كيٍ   (     )مي تًاوض تٍ ىًعت  ̃ آن یک ػضص فاػي مثلثي 
 .افتفاصٌ كغصٌ افت ومایل صاصٌ مضٌ افت، 1صع مکل 

 

  ̃( )  

{
 
 

 
 

          
   

   
        

   
   

          

               

 

 [8] : شواي عدد فازي هثلثي(1شوارُ ) شکل

متغيغَاي ػتاوي، متغيغي افت كٍ اعػمُا عا تٍ ىًعت تياوات لفظي اعائيٍ  
مي كىض. مفًُ  یک متغيغ ػتاوي صع يضؼيتُاي تقياع پيچيضٌ ي یيا سيًب   

  تؼغیف مي مًص. 1ي تٍ ىًعت جضيل  >8=تؼغیف ونضٌ تقياع مفيض اؿ

 ٍ اعداد فازي هثلثي هتٌاظر آًْا: هتغيرّاي زباًي (1شوارُ ) جدٍل

ز معيار ميتَ  َاي کالمي تزاي يسن َا  [11،13] تىذيمتغيزَاي کالمي تزاي رتثٍ [11،11] متغيز

 (0,0,0.1) (VLتسيار کم ) (0,0,0.1) (VL)تسيار کم 

 (0,0.1,0.3) (Lکم ) (0,0.1,0.3) (Lکم )

 (0.1,0.3,0.5) (MLمتًسط کم ) (0.1,0.3,0.5) (MLمتًسط کم )

 (0.3,0.5,0.7) (Mمتًسط ) (0.3,0.5,0.7) (Mمتًسط )

 (0.5,0.7,0.9) (MHمتًسط سياد ) (0.5,0.7,0.9) (MHمتًسط سياد )

 (0.7,0.9,1) (Hسياد ) (0.7,0.9,1) (Hسياد )

 (0.9,1,1) (VHتسيار سياد ) (0.9,1,1) (VHتسيار سياد )

 گيريروش تصميم 2-3
فاػي اعائٍ مضٌ افت كٍ تٍ لغاع ػیغ  TOPSIS وگغكصع ایه لقمت، یک 

 افت:
I.  تيميم گيغوضٌ   یک مجمًػٍ اي متنکل اػ  *          +. 

II. آلتغواتيً   یک مجمًػٍ اي متنکل اػ  *          + . 

III. یييک مجمًػييٍ اي متنييکل اػn  كييٍ  +          *  مؼييياع
 ػملکغص گؼیىٍ َا عا اوضاػٌ گيغي مي كىض .

IV.     تيا   (         )  یک مجمًػٍ اي اػ صعجيٍ تىيضي ػملکيغص
  كيييٍ ػثاعتقيييت اػ:   (         )   تًجيييٍ تيييٍ مؼيييياع  

{                         } 

تييميم گيغويضٌ صاعیيم ي صعجيٍ      Kصع ایه لقمت فغً تغ ایه افت كٍ 
تًاوض تٍ ىيًعت  مي (         )  تىضي فاػي َغ تيميم گيغوضٌ 

ونيان   ( ) ̃  تا تاتغ ػضًیت  (         ) ̃ فاػي مثلثياػضاص 
صاصٌ مًص . تٍ ػثاعتي صعجٍ تىيضي فياػي َميٍ تييميم گيغويضگان طیيل       

 تؼغیف مي گغصص.

(2)   ̃    +  *        كيييييٍ ،                  ،(     ) 

   
 

 
∑    
 
َييغ  (  ̃ )اػ عغفييي يػن فيياػي  +  *      ي     

 مؼياع مي تًاوض تيًعت طیل تؼغیف مًص.
(3)   ̃  (           )   

  ٍ       {    }         :تغييييييًعي كيييييي
 

 
∑      
 
ي     

          {    }   ٍ تًاويض تيٍ   ميي  MCDMتغًع كليي یيک مقي ل

 .ىًعت ماتغیـ ػیغ اعائٍ گغصص

     [

 ̃  
 ̃  

 ̃    ̃  
 ̃    ̃  

 
 ̃  

   
 ̃    ̃  

̃ ي   [  , ̃   ̃     ̃ - 

تغاي اجتىاب اػ پيچيضگي ػمليات عیاضي صع فغایىض تيميم گيغي، اػ یک 
تثضیل سغي تغاي تثضیل ممياؿ مؼياعَاي مشتلف تٍ یک مميياؿ لاتيل   

تينيتغ  )ممایقٍ  افتفاصٌ مي مًص. مؼياعَا مي تًاوض تٍ صي مؼيياع مىفؼيت  
تمقيم تىيضي ميًوض. تىياتغایه، ماتغفيي     )( 6ي َؼیىٍ (تًصن آوُا تُتغ افت

  ( تيان مًص.4فاػي وغمال مضٌ مي تًاوض تٍ عاتغٍ )
(4      )                                      [ ̃  ]    

 تيٍ تغتيية مجمًػيٍ مؼياعَياي مىفؼيت ي َؼیىيٍ        Cي  Bصع ایه عاتغيٍ  

 :مي تامض، تىاتغایه 

 ̃   (
   

  
  
   

  
  
   

  
 )         

   ̃ ي            

(
  
 

   
 
  
 

   
 
  
 

   
)         

          

تا تًجٍ تٍ اَميت متفايت َغ مؼياع، ماتغیـ فياػي وغميال ميضٌ ميًػين     
 ایجاص مي مًص .

(5    ) ̃   ̃ ( )  ̃    ̃ ي                   [  ̃ ] 

 (  )مىفي فاػي  ایضٌ آل ي (  )ایضٌ آل مثثت فاػي َاي فپـ عاٌ دل 
 عا مي تًان تٍ ىًعت ػیغ تؼغیف كغص .

 ̃ )   (  7ي 6)
   ̃ 

     ̃ 
 ̃ )        ي    ( 

   ̃ 
     ̃ 

 ) 

̃  اگغ ̃ ي  (        )  صي ػضص فاػي مثلثي تاميض،   (        ) 
اػ عيك دضاكثغ اعتفاع مذافثٍ فپـ فاىلٍ تيه آوُا مي تًاوض تا افتفاصٌ 

 >.8،23=گغصص

(8  )  ( ̃  ̃)  √
 

 
,(     )

  (     )
  (     )

 - 
ميي تًاويض تيٍ ىيًعت طیيل         ي    صع وتيجٍ فاىلٍ َيغ آلتغوياتيً اػ   

 مذافثٍ گغصص.
(9     )   

  ∑   ( ̃    ̃ 
 ) 

                

(10    )   
  ∑   ( ̃    ̃ 

 )             
    

7صع پایان تغاي عتثٍ تىضي َمٍ چييضمان َيا، اػ مؼيياع ضيغیة وؼصیکيي     
 

َياي  دلافتفاصٌ مي مًص. ایه مؼياع، فًاىل چيضمان َا عا َمؼمان اػ عاٌ
ایضٌ آل مثثت ي مىفي فاػي صع وظغ مي گيغص ي وؼصیکتغیه فاىيلٍ وقيثي   

 تٍ عاٌ دل ایضٌ آل مثثت فاػي اوتشاب مي مًص.

(11)               
  
 

  
    

          ي      

كىييم ي َيغ   َا عا تٍ تغتية ايلًیت تىضي ميي     گيغي،مىظًع تيميمت

  كىيم.تينتغي صامت، اوتشاب مي    گؼیىٍ اي كٍ

 تحقيق روش -3

َضف اىلي تذميك اعائٍ یک الگًیي جُت اوتشياب مىافية تيغیه مييًٌ     
افتمغاع تا تًجٍ تٍ مغایظ مًجًص يادض ىىؼتي ميي تاميض. ایيه تذمييك،     
تذميمي افت كاعتغصي كٍ تٍ ىًعت مًعصي صع یکي اػ ميغكتُاي لغؼيٍ   
                                                           
6- Benefit & Cost Criteria 

7- Closeness Coefficient 



 فاػي TOPSIS عيك اػ افتفاصٌ تا افتمغاع َايعغح اوتشاب ي اعػیاتي جُت الگًیيػلي ساتمي فيغيػآتاصي ي َمکاعن/ 

05 

فاػ ایغان سًصعيىًعت گغفتٍ افيت. تذمييك ميًعصي ميامل جقيتجًي      
َاي تقياع صليك صع عًل  آيعي صاصٌ ٍ َمغاٌ جمغجؼئي ي مفيل، مؼمًالً ت

ػمان صع یک یا چىض فاػمان تيغاي ميىاست ميًعص سياه تذيت مغالؼيٍ       
 مغادل عي مضٌ صع ایه وًمتاع تضیه مغح مي تامىض: .>16= تامض مي

اوتشاب مؼياعَایي كٍ وقثت تٍ صیگغ مؼياعَا صع یيک ياديض ىيىؼتي     -1
 :مُم مي تامىض

ایه مغدلٍ تٍ ایه صليل اوجا  مي گيغص كٍ صع َغ يادض ىىؼتي مؼياعَاي  
اوتشاب عيك افتمغاع تا صیگغ مًاعص متفايت مي تامض، صع ایيه مغدليٍ تيا    
افتفاصٌ اػ آػمًن فغً مياوگيه تٍ تغعفي مؼياعَایي كٍ اَميت تينتغي 
وقثت تٍ صیگغ مؼياعَا صع یک يادض ىىؼتي صاعوض، جُيت اوتشياب تيغاي    
يعيص تٍ عيك تيميم گيغي)مغدلٍ فً ( ايلًیت تىضي كغص. الثتيٍ جُيت   
تغعفي مؼياعَاي صاعاي اَميت عيك تذليل ػاملي تُتغ مي تامض يليي اػ  
اوجا كٍ تؼضاص ومًوٍ )افغاص پافز صَىضٌ( صع ایه عيك تاال مي تاميض، ي صع  

ك يادض ىىؼتي امکان ومًوٍ گيغي ػیاص يجًص وضاعص، صع ایيه عافيتا اػ عي  
تُتغیه عيك یافته اَميت  >.24=آػمًن فغً مياوگيه افتفاصٌ مضٌ افت

مؼياعَا، عيك وظغ فيىجي اػ متشييييه افيتمغاع، كياعگغان تيا فياتمٍ،       
مُىضفان دمل ي ومل، فغپغفتان اوثاع، متشيييه ىيىایغ، ياديض َياي    
ایمىي ي تُضامت، يادض تضميه كيفيت ي غيغٌ مي تاميض كيٍ ایيه افيغاص     

وقثت تٍ كليٍ فاكتًع َا صاعوض. الثتٍ افغاص تایض تٍ ىيًعتي   صیضي جامغ تغ
اوتشاب گغصصكٍ اػ َمٍ يادض َا تٍ ىًعت دضيصا یکقان اوتشياب گغصويض   
يگغوٍ مؼياع َاي اوتشاب مضٌ تٍ فمت فؼاليت يادض تٍ سيًىي اَميت 

 پيضا مي كىىض.
صع ایه مغدلٍ تٍ مىافایي عيك َاي افتمغاعي كٍ صع ياديض ىيىؼتي    -2
ًعص مغالؼٍ، كاعتغص تينتغي صاعوض پغصاستٍ مي مًص. اوتشاب ايلييٍ ایيه   م

عيك َا تًفظ گغيٌ متشيييه يادض ىىؼتي مغتًعٍ اوجا  مي گيغص. صع 
اصامٍ تا افتفاصٌ اػ وغ  افؼاع ي تکىيک صفتي، تيٍ تغفييم جاوميایي ياديض     
ىىؼتي تًفظ َغ یک اػ عيك َاي افتمغاع پغصاستٍ ميضٌ تيا صع مغدليٍ    

 تُتغیه عيك اػ تيه عيك َاي ايليٍ، اوتشاب گغصص.تؼض 
اوتشاب مىافة تغیه افتمغاع: ايلًیت تىضي افتمغاع َاي تضفت آميضٌ   -3

فاػي، تا افتفاصٌ اػ مؼياعَایي كٍ  TOPSISصع مغدلٍ صي  اػ عغیك عيك 
 )سغيجي مغدلٍ یک(، تؼييه مي گغصص. اَميت تينتغي صاعوض

 

 ل عذدیمثا -4

 تحليل آماريتجسيه و  1-4
َيياي لغؼييٍ فيياػ صع ىييىؼت سييًصعي كييٍ ایييه مييغكت یکييي اػ مييغكت

تامييض، ایييه یکييي اػ فيياػوضگان تغتييغ مييغكت ایييغان سييًصعي افييت، مييي 
ياديييض ىيييىؼتي ميييامل فغایىيييضَاي متفيييايتي اػ لثييييل تغاميييکاعي، 
 تغمييکاعي، فييغػ، پييغؿ، تاػعفييي ي جييًك مييي تامييض. صع اتتييضا عثييك  

پغفنيىامٍ صع تييه كاعمىيضان     37ص تؼيضا  ،الگًي اعائيٍ ميضٌ   مغدلٍ ايل
مييضیغان مييغكت مؼتييًع تًػیييغ مييض، كييٍ ایييه افييغاص مييامل مُىضفييان،  

، كاعمىييضان لقييمت تًػیييغ ي دمييل ي يادييض تًليييضي، فغپغفييتان سييظ
پغفنييىامٍ پشييل  37اػ تيييه  لقييمت ایمىييي ي تُضامييت مييي تامييىض.

% 86پغفنيىامٍ تاػگنيت. تيا تًجيٍ تيٍ ایيه ويغر پافيز تغاتيغ           32مضٌ 
تامييض. عيایييي پغفنييىامٍ تييا تًجييٍ تييٍ ميياسو َييایي اػ لثيييل     مييي

اوؼغيياف پييظیغي، مىافيية تييًصن عييغح اوتُييایي، ميييؼان پييظیغك عييغح  
تًفييظ كاعمىييضان ي غيييغٌ كييٍ صع مميياالت مؼتثييغ تضفييت آمييضٌ افييت   
تغعفييي ي تائيييض گغصیييضٌ افييت. پغفنييىامٍ مييامل مجمًػييٍ ميياسو   

ُييٍ گغصیييضٌ  ت َيایي افيت كيٍ اػ اصتييات تذميييك افيتشغان ميضٌ اويض،       
 5افييت. جُييت پافييز صَييي تييٍ فييًاالت پغفنييىامٍ اػ عيييف ليکييغت  

افييتفاصٌ ( 1، ػیيياص، متًفييظ، كييم، تقييياع كييم 5گؼیىييٍ اي)تقييياع ػیيياص
لفيياي آ. تغعفييي پایييایي پغفييل وامييٍ تييا افييتفاصٌ اػ عيك  مييضٌ افييت

. (=748/0α) تضفيت آميضٌ افيت    SPSSكًعوثار، تيٍ كميک ويغ  افيؼاع     
 ٍ صع وظيغ گغفتيٍ    3ایىکيٍ گؼیىيٍ متًفيظ ػيضص      دال صع اصامٍ تا تًجٍ تي

مضٌ افت ي صع ایه لقيمت تيٍ صوثيال مؼيياع َيایي كيٍ اَمييت آوُيا اػ         
( H0:µ> 3)اػ فيغً آمياعي   ليظا ميياوگيه تينيتغ ميي تاميىض، َقيتيم،      

تييا مؼييياع َيياي تييا اَميييت تيياالتغ اػ متًفييظ عا    مييضٌ افييتافييتفاصٌ 
صع  n-1صع ایييه آػمييًن صاعاي صعجييٍ آػاصي    tاوتشيياب كىيييم. آميياعٌ   

مذافييثٍ مييي 12تييًصٌ ي تييٍ كمييک عاتغييٍ   α=50/5فييغخ سغيياي 
 .(71-65، ه 1378)مًمىي، مًص

 ّاي آهاريًتايج تست(: 2شوارُ ) جدٍل

 معيارَا
 آمارٌ

 آسمًن
t df 

Sig. 
)ديطز

 فٍ(

حذيد تاال ي پايه 

محذيدٌ َا تا 

 %59اطميىان 

 حذ تاال حذ پاييه

 6015. 2265.-  363. 31 924. 3 مىاسة تًدن طزح اوتُايي

 0354.- 7146.- 032. 31 2.252- 3 دستزسي تٍ مًاد ايليٍ

 5669. 2544.-  444. 31 776. 3 سيثايي ديذاري

 0779.- 7346.- 017. 31 2.523- 3 اوعطاف پذيزي

 2020. 4520.-  442. 31 780.- 4 معيار ايمىي

سط کارمىذانميشان پذيزش طزح   3391.- 9109.- 000. 31 4.458- 3 ًت

 3789. 2539.-  690. 31 403. 3 راحتي ريش تزاي کارتز

 1349. 4474.-  282. 31 1.094- 4 حمل ي وقل

 1545.- 7487.- 004. 30 3.105- 3 سمان حل ريش

ُارت ًدن کارگزان تا م  0891.- 6609.- 012. 31 2.675- 3 در دستزس ت

 1698.- 8302.- 004. 31 3.088- 3 گستزش در آيىذٌامکان 

 5320. 2820.-  536. 31 626. 3 ارتثاطات تا سايز تخص َا

(12  ) 

 
 
    

 
  ي             ي           

 ̅   

  ̅
  

تًصٌ كيٍ تيٍ ىيًعت     ̅ سغاي مؼياع  ̅  مياوگيه ومًوٍ،  ̅ صع ایه عاتغٍ 

  ̅    
 

√ 
ًاالت  ایيه آػميًن تيغاي تيک تيک في      گيغصص.  مذافثٍ ميي    

آميضٌ افيت. مؼيياع     2وتيجٍ آن صع جضيل مماعٌ  ،پغفنىامٍ اوجا  گغفتٍ
یيا  Sig مميضاع   SPSSگيغي صع مًعص فغضيات آماعي صع وغ  افيؼاع  تيميم
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َاي اوجا  گغفتٍ اگغ ممضاع چىيه صع آػمًن فغًتامض، َممي 8صاعيمؼىي
ميًص. َمچىييه تيغاي    عص وميي  H0تينتغ تامض فغً آمياعي   05/0آن اػ 

صَيي صع مغاديل   تغ جُت افيتفاصٌ صع يػن تغعفي اَميت مؼياعَاي مُم
( ويؼ اوجيا  صاصٌ ميضٌ افيت، الثتيٍ ایيه      H0:µ > 4)تؼضي، فغً آماعي 

صَض، لظا مؼياعَيایي وييؼ كيٍ تًفيظ     فغً، فغً لثلي عا ويؼ پًمل مي
منيشو   2 گغصوض صعجيضيل ميماعٌ  يض ميیتا µ>4فغً آماعي تا آماعٌ 

 >.1= اوضمضٌ

صع كل مل مؼياعي كٍ اػ وظغ پافيز صَىيضگان صع ایيه ياديض ىيىؼتي      
اَميت تينتغي وقثت تٍ فایغیه صامتٍ اوض، تيا تًجيٍ تيٍ آػميًن فيغً      
مياوگيه اوجا  گغفتيٍ ػثاعتىيض اػ مىافية تيًصن عيغح اوتُيایي، ػیثيایي        

ایه مؼياعَيا  صیضاعي، مؼياع ایمىي، دمل ي ومل ي اعتثاط تا فایغ تشل َا. 
فاػي صع ایيه   TOPSISجُت عتثٍ تىضي عغح َاي افتمغاع تًفظ عيك 

 يادض ىىؼتي تٍ كاع مي عيوض.

 نهياستقرار به يهاانتخاب روش 2-4
مىافة تغ تًصٌ ي ه يادض مغتًعٍ يمتشييكٍ اػ وظغ  يافتمغاع يعغح َا

چيٍ تيٍ    ٍيي ايل ي. عيغح َيا  ضٌ اوضیگغصصامتٍ اوض اوتشاب  ينتغيت یيكاعا
 يجُت كاعتغص يغاتيياػ تٍ تغيو يي چٍ تٍ ىًعت صفت يًتغيىًعت كامپ

ه یاػ چىيض  يک ياديض ىيىؼت  یي ه مثال جُت افيتمغاع  یصع اصاعوض، مضن 
غ آيعصٌ یج آن صع ػیافتفاصٌ مضٌ افت كٍ وتا يًتغيي كامپ يتم صفتیالگًع

جُت لاتيل   يغاتييک تغیاػ تٍ يو ميتغفعغح َا پـ اػ  يتؼضمضٌ افت. 
 ياع مىفي يي ک مؼیي غات صع عغح َا سًص ييجاص تغی)ا افتفاصٌ مضن عا صاعص،

لٍ ياوجا  ميضٌ تيٍ يفي    یيک جاومای، ونان صَىضٌ 2كٍ مکل  تامض(، يم
 يآن عا ونان مي  یيصع عغح وُا جاص مضٌیغات اييتا تغ PLANETتم یالگًع
 صَض. 

 
 تن پالًتيلِ الگَريطرح استقرار اًجام شدُ بَس(: 2شوارُ ) شکل

صع اصامٍ صع َمان يادض ىىؼتي جُت تغعفي صیگغ الگًعیتم َيا، اػ مييًٌ   
َاي صفتي ي كامپيًتغي صیگغي افتفاصٌ مضٌ افت كٍ وتایج آن صع مکل 

آمضٌ افت، الثتٍ اػ آوجا كٍ َضف ایه تذميك عتثٍ تىضي ي اوتشاب عغح  3
ع َيا ي  وُایي مىافة مي تامض. اػ تًضيخ عيك َاي عفيم ایيه ويغ  افيؼا    

 الگًعیتم َا ىغف وظغ مضٌ افت. 
صع ایه لقمت فؼي مضٌ كٍ اػ اوًاع الگًعیتم َياي مًجيًص چىيض ومًويٍ     

، تُثًص ALDEP ،CRAFTَاي مالگًعیتآيعصٌ مًص، ایه عغح َا تًفظ 
                                                           
8- Significance or P-value 

( تا تًجٍ تٍ تُثًص جاومایي ي تُثًص دمل ي وميل  Currentافتمغاع فؼلي )
مضٌ افت. الثتٍ ديائؼ اَيميت افيت    فؼلي ي عيك صفتي ماعپيچ افتفاصٌ 

كٍ اگغ ميًٌ َاي يعيصي تٍ عغح افتمغاع كاعایي الػ  عا وضاميتٍ تاميىض،   
امکان اوتشاب عيك مىافة تًفظ ایه ميًٌ يجًص وضاعص، ػیغا تا تًجٍ تيٍ  
مغالؼٍ صليك فاكتًعَا، فغً تغ ایه افت كٍ ایه مييًٌ َياي افيتمغاع اػ    

غصیضٌ اويض، ليظا عيغح َياي اوتشياتي      تيه مىافة تغیه ميًٌ َا اوتشاب گ
جُت يعيص تٍ عغح افتمغاع تایض تٍ صعفيي ي صليت ي متىافية تيا ياديض      

 ىىؼتي مًعص وظغ اوتشاب گغصوض.
 

 
ّاي کاهپيَتري ٍ ّاي اًجام شدُ تَسط رٍشًتايج استقرار(: 3شوارُ ) شکل

 دستي

 استقرار  يهاطرح يبنذتياولو 3-4
، عيك آليضج  A1عيك كغفيت  : كٍ ػثاعتىيض اػ  مىتشة عغح افتمغاع پىج
A2 يافتٍ فؼلی، عيك تُثًص A3 ،چ يماعپ يعيك صفتA4  عيك پالويت  ي
A5 ضٌ افيت. یگغصاوتشاب  ًٌ افتمغاعيه میتُتغه ييجُت تؼ، تامىض يم 

 ض،ىتامي  يوماط لًت ي ضؼف م ياعاص يک اػ جىثٍ َایَغ  يه عغح َایا
، مىافية  C1 يمىي یا) يكالمي اع يي مل مؼعغح َا اػ  يت تىضیجُت ايلً

 ،C4 يضاعیي ص یيثایػ ،C3غ تشل َا ی، اعتثاط تا فاC2 یيتًصن عغح اوتُا
 گغصص. يافتفاصٌ م (C6كاعتغان  يتغا يي عادت C5دمل ي ومل 

 

 ّاٍزى اّويت هحدٍيت(: 3شوارُ ) جدٍل

 ّاهياًگيي ٍزى
 ّاتصوين گيرًدُ

 ّاهحدٍديت
D1 D2 D3 

(0.03, 0.17,0.37) ML ML M C1 

(0.50, 0.70, 0.90) H H H C2 

(0.63, 0.83, 0.97) VH VH H C3 

(0.00, 0.03, 0.17) L ML L C4 

(0.50, 0.70, 0.87) VH MH H C5 

(0.57, 0.77, 0.93) H H VH C6 
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 ّاّا بِ گسيٌِهحدٍديتّا در هَرد ّوِ بٌدي تصوين گيرًدُرتبِ(: 4شوارُ ) جدٍل

C1 C2 C3 C4 C5 آلتزواتيًَا
- C6 

 
D1, D2, D3 D1, D2, D3 D1, D2, D3 D1, D2, D3 D1, D2, D3 D1, D2, D3 

A1 P, P, MP MP, P, MP G, G, VG F,F,F L, L, ML G, G, MG 

A2 MP MP, F, G, G, MG MG, MG, MG, VP,P,VP ML, L, ML MG, F, MG 

A3 VG, VG, VG VG, G, VG G, MG, MG, F, MP, MG M, M, ML F,F,F 

A4 P, P, p P, P, MP VG, VG, VG MG, MG, MG M, ML, M P,P,VP 

A5 F, F, MP F,F,F VG, G, VG G, MG, G H, MH, H MP,MP,P 

 ّاّاي فازي آىگيري فازي ٍ ٍزىهاتريس تصوين(: 5شوارُ ) جدٍل

C1 C2 C3 C4 C5 آلتزواتيًَا
- C6 

LV (0.03, 0.17, 0.37) (0.5, 0.7, 0.9) (0.63, 0.83, 0.97) (0, 0.03, 0.17) (0.5,0.7,0.87) (0.57, 0.77, 0.93) 

A1 (0.33, 1.67, 3.67) (0.7, 2.33, 4.33) (7.67, 9.33, 10) (3, 5, 7) (0.33, 1.67, 3.67) (6.33, 8.33, 9.67) 

A2 (1.67, 3.67, 5.67) (6.3, 8.33, 9.67) (5, 7, 9) (0, 0.33, 1.67) (0.67, 2.33, 4.33) (4.33, 6.33, 8.33) 

A3 (9, 10, 10) (8.3, 9.67, 10) (5.67, 7.67, 9.33) (4.33, 6.33, 8.33) (2.33, 4.33, 6.33) (3, 5, 7) 

A4 (0, 1,3) (0.3, 1.67, 3.67) (9, 10, 10) (5, 7, 9) (2.33, 4.33, 6.33) (0, 0.67, 2.33) 

A5 (2.33, 4.33, 6.33) (3, 5, 7) (8.33, 9.67, 10) (6.33, 8.33, 9.67) (6.33, 8.33, 9.67) (0.67, 2.33, 4.33) 

صع  مؼياع مىفي تًصٌ ي كمتغ تيًصن آن مغليًب ميي تاميض.     C5تىُا مؼياع 
اصامٍ اػ فٍ وفغ اػ افغاص تا تجغتٍ ي سثغٌ كٍ صاعاي تشيو صع ػميىٍ عيك 

( صع تؼييه ميؼان  D3ي D1، D2) َاي افتمغاع ي لجقتيک صاسلي تًصٌ اوض 
يػن صَي تٍ اَميت مؼياع َا افتفاصٌ مضٌ افت كٍ وتيجٍ آن صع جيضيل  

مؼياعَا اعائٍ مضٌ افت. َمچىيه افغاص سثغٌ جُت تؼييه يػن صَي تٍ  3
 وتایج مياوگيه فغضيات آماعي عا ويؼ صع وظغ گغفتٍ اوض.

اػ وظيغ فيٍ سثيغٌ افيتفاصٌ     َغ عغح افتمغاع  ياع عا تغايؼان وغر َغ مؼيم
 يجىثٍ مىف C5اع ياعائٍ مضٌ افت. الثتٍ مؼ 4ج آن صع جضيل یكٍ وتامضٌ 

ه یي ؼان اعػك ايي ه مييي تامض، جُت تؼ يگغ میص ياع َايػکـ مؼصاعص ي 
 ,VL=(0, 0, 1) ،L=(0يماسيُااػ  يغيم گيتيم يًَايلتغواتآ يتغا اعيمؼ

1, 3) ،ML=(1, 3, 5) ،(3, 5, 7);M ،MH=(5, 7, 9)، H=(7, 9, 10) 9) ي, 

10, 10) VH= 11=افتفاصٌ مضٌ افت<. 
تًفيظ  ک وغ  افؼاع ی يفاػ TOPSISجُت دل مق لٍ فًق تًفظ عيك 

غ یي اػ دل وغ  افيؼاع صع ػ  مغدلٍَغ جیوتاٍ مضٌ افت ي يتُ Excel تغوامٍ
عا كيٍ ونيان    4ج اعائٍ مضٌ صع جيضيل  یغدلٍ وتاه میصع ا اعائٍ مضٌ افت.

ىيٍ َيا   یت َا تٍ گؼیغوضٌ َا صع مًعص َمٍ مذضيصيگميصَىضٌ وظغات تيم
ه ياوگيي متيٍ ىيًعت    ياػضاص فياػ عا تٍ  تًصٌ يكالم يغ َايتٍ ىًعت متغ

 اعائٍ مضٌ افت. 5صع جضيل  ج آنیكغصٌ ي وتال یوظغات تثض
ماتغیـ تيميم گيغي وغماليؼٌ مضٌ ي فپـ، اػ داىلضغب يػن مؼياعَيا  

گيغي وغماليؼٌ مضٌ ماتغیـ تيميم گيغي يػن تىيضي  صع ماتغیـ تيميم
اعائٍ مضٌ افت.  6مذافثٍ مضٌ ي وتایج آن صع جضيل  5وغمال عثك عاتغٍ 

مذافيثٍ   7ي  6فپـ گؼیىٍ َاي ایضٌ آل مثثت ي مىفي عثك عاتغٍ َاي 
 اعائٍ گغصیضٌ افت. 7ي وتایج آن صع جضيل 

 از ًقاط هثبت ٍ هٌفي ٍ ٍزى ًْايي ٍ ّافاصلِ گسيٌِ(: 8شوارُ ) جدٍل

 ّااٍلَيت گسيٌِ 

d يسن ٍثرت
+
 + d

-
 d

-
 d

+
 آلتزواتيًَا 

1 0.453 4.503 2.0418 2.4612 A1 

2 0.441 4.361 1.9247 2.4366 A2 

3 0.441 4.328 1.9099 2.4180 A3 

5 0.252 4.144 1.0449 3.0992 A4 

4 0.335 4.222 1.4162 2.8054 A5 

صع مغدلٍ تؼض فاىلٍ تيه آلتغواتيً َا ي آیضٌ آل َاي مثثت ي مىفي عثيك  
اعائيٍ گغصیيضٌ    8مذافثٍ گغصیضٌ ي وتایج آن صع جضيل  10ي  9ي  8عياتظ 

وؼصیکيي   افت. صع پایان جُت عتثٍ تىضي كغصن َمٍ چيضمان َا، اػ مؼياع
افتفاصٌ مضٌ ي فپـ يػن َاي وُایي تضفت آمضٌ ي وتایج  11عثك عاتغٍ 

اعائٍ گغصیضٌ افت، َيغ آلتغوياتيًي كيٍ تينيتغیه يػن عا      8آن صع جضيل 
 صامت، تٍ ػىيًان تُتيغیه مييًٌ افيتمغاع صع ياديض ىيىؼتي ميًعص وظيغ        

ٍ ييييا تييييًَيضي وُييایي آلتغواتيييييغصص. ايلًیييت تىييييياوتشيياب مييي گ
پـ افتمغاع مىيًب تٍ  .مي تامض  A1> A2> A3> A5> A4ىًعت

 عيك كغفت صع ایه مثال تُتغیه اوتشاب مي تامض.
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 شدُ ًرهال يٍزى بٌد يريگنيتصوس يهاتر(: 6شوارُ) جدٍل      

C6 C5
- C4 C3 C1 C2 آلترًاتيَّا 

(0.37,0.66,0.93) (0.05, 0.14, 0.87)    (0,0.02,0.12) (0.49,0.78,0.97) (0.00,0.03,0.13) (0.03, 0.16, 0.39) A1 

(0.25,0.50,0.80) (0.04, 0.10, 0.43) (0,0.00,0.03) (0.32,0.58,0.87) (0.01,0.06,0.21) (0.32, 0.58, 0.87) A2 

(0.18,0.40,0.68) (0.03, 0.05, 0.12) (0,0.02,0.14) (0.36,0.64,0.90) (0.03,0.17,0.37) (0.42, 0.68, 0.90) A3 

(0.00,0.05,0.23) (0.03, 0.05, 0.12) (0,0.02,0.16) (0.57,0.83,0.97) (0.00,0.02,0.11) (0.02, 0.12, 0.33) A4 

(0.04,0.19,0.42) (0.02, 0.03, 0.05) (0,0.03,0.17) (0.53,0.81,0.97) (0.01,0.07,0.23) (0.15, 0.35, 0.63) A5 

 ّاي هثبت ٍ هٌفيآلايدُ(: 7شوارُ ) جدٍل

 
C1 C2 C3 C4 C5

- C6 

A* (0.37, 0.37, 0.37) (0.90, 0.90, 0.90) (0.97, 0.97, 0.97) (0.17, 0.17, 0.17) (0.87, 0.87, 0.87) (0.93, 0.93, 0.93) 

A- (0.00, 0.00, 0.00) (0.02, 0.02, 0.02) (0.32, 0.32, 0.32) (0.00, 0.00, 0.00) (0.02, 0.02, 0.02) (0.00, 0.00, 0.00) 

 ی و پيشنهادات بزای تحقيقات آتيگيزنتيجه -5

ميت تميا  ميضٌ ي    يىٍ َيا، ل یصع َؼ یيكٍ ومل تقؼا یيَاتياػ فؼال يکی
 يًٌ مىافة افتمغاع ياديض ىيىؼت  ييض، ميكىيفا میمغكت ا يًان علاتتيت
جُت افتمغاع يجًص صاعوض  ياصیًٌ َا ي فىًن ػيگغ میتامض، اػ عغف ص يم

لظا تا تًجٍ تيٍ  ظ مىافة صاوقت. یىٍ عا صع َمٍ مغایک گؼیتًان  يكٍ وم
اػ عا صع يي مًعص و يتًان تما  فاكتًع َا يه وًمتاع میاعائٍ مضٌ صع ا يالگً

ًٌ عا يه مي یتُتيغ  يفياػ  TOPSIS ظ عيكي تًفي  يتغعفي  ييادض ىىؼت
مًعص  ياعيجًاوة تق يىىؼت يصع افتمغاع يادضَا كٍ آوجااػ  .اوتشاب كغص

ىض یاوجا  فغا ،ل صلت كاعیغوض، لظا تُتغ افت جُت افؼايگ يلغاع م يتغعف
تيًصن   يه تا تًجٍ تيٍ ػتياو  يَمچى ،تامض يتٍ ىًعت گغيَ يغيم گيتيم
 ليظا  ت صع وظغ گغفتٍ ميًص، يػض  لغؼ ظ تٍ ىًعتیاػ افت مغاياعَا ويمؼ

كاعا صع  يعيم يظ فاػیصع مغا يگغيَ يغيم گيتيم يافتفاصٌ اػ عيك َا
ً  يه ميَمچىتامض.  يه مًعص میا جُيت ديل    اعائيٍ ميضٌ   يتًان اػ الگي

اوتشياب   يٍ كٍ جُت تغعفيايل ياگغ عيك َا مقائل مناتٍ افتفاصٌ كغص.
ؼ مىافية  يي و یيوُيا  یيگغصوض، تٍ عًع مىافة اوتشاب وگغصوض، جاوميا  يم

آوچيٍ الػ   ه عيك صاوقيت.  یة ایتًان اػ مؼا يه مًعص عا میوشًاَض تًص، ا
تذميمات آتي صع ایه ػميىٍ )كٍ ميغایظ ايلييٍ تًفيظ ایيه      ،تٍ طكغ افت
 يجُيت تغعفي   عا ينيتغ يت يمضٌ افت( مي تًاوض، فاكتًعَا ممالٍ فغاَم
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