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چكیده
در کالنشهرها به دلیل رشد سریع جمعیت و حمل و نقل ،نیازهای شهری با سرعت زیادی رو به
افزایش می باشد .در بیشتر مواقع به دلیل تغییر پذیری و آماری بودن مفهوم ترافیک ،این نیازها در
طول زمان تغییر مییابند .برای رسیدن به یک طرح موفق ،به جهت تعدد و همچنین تغییر نیازها در
طول زمان ،الزم است عالوه بر سازگاری و توانایی برآورده ساختن نیازها در یک طرح ،به اقتصاد آن
نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار توجه ویژه شود .به دلیل پیچیدگی مستله ،تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره ،می توانند به عنوان ابزاری کارآمد برای رسیدن به طرحهای با مطلوبیت
بیشتر بکار گرفته شوند .در این مقاله ،تالش شده است تأثیر و نحوه عملکرد این تکنیکها در ارزیابی
اقتصادی طرحها مورد بررسی قرار گیرد .نتایج مطالعه نشان میدهد که با استفاده از ابزارهای
تصمیمگیری چند معیاره ،امکان ارزیابی کارآمدتر اقتصادی فراهم آورده میشود .با بکارگیری این
ابزارها در مطالعه موردی انجام شده ،تعداد گزینههای مطلوبتر و همچنین با شناسایی کارکردهای پر
هزینه ،ارزش کارکردی آنها افزایش یافت .از طرفی امکان بیشینه نمودن مطلوبیت گزینهها برای
تصمیمگیرندگان از طریق ترکیب و دستهبندی آنها فراهم آورده شده است.
کلید واژه  :ارزیابی اقتصادی ،تكنیکهای تصمیمگیری چند معیاره ،تصمیمگیرندگان ،مطلوبیت.
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 2مدیر پروژه  221-73222291 ،و at_amiri@yahoo.com
 2مدیر گروه  221-73222232 ،و rsdoost@yahoo.com
 2مدیر عامل  221-73222267 ،و T_ahmadpoor@yahoo.com

 -1مقدمه
در طراحی معابر و تقاطع های شهری ،آنچه در بیشترموارد بطور مستقیم و قابل مالحظهای بر روی
طرحها تأثیر گذار میباشد ،نیازها و شرایط ترافیکی است .این نیازها عمدتاً به تأمین مسیرهای عبور
ایمن با حداکثر ظرفیت ترافیکی و سرعت تردد ،که همیشه مورد انتظار کاربران شهری و سیستمهای
بهرهبرداری بوده است ،محدود میشوند .در بیشتر مواقع به دلیل تغییر پذیری و آماری بودن مفهوم
ترافیک ،نیازها در طول زمان تغییر یافته و شدت و ضعف مییابند .از سوی دیگر ،با رشد سریع
جمعیت و حمل و نقل در شهرهای بزرگ ،دسته دیگری از نیازها مانند نیازهای زیست محیطی
(آلودگی هوا و صوت) ،فرهنگی و اجتماعی ظهور نموده و با سرعت زیادی رو به افزایش می باشد .این
نیازها به شکل مستقیم و در سطح وسیعتر (در سطح برنامههای جامع شهری) بر اقتصاد و عملکرد
طرحها سایه میاندازند .این بدان معنی است که در مطلوبیت یک طرح ،معیارهای مختلفی نقش دارند
که الزم است در تصمیم گیریها مورد توجه قرار گیرند.
عالوه بر این ،با توجه به تغییر زیاد و مداوم نیازها در بستر زمان در کالن شهرها ،کارایی طرحها در
بیشتر موارد به مرور زمان کمتر شده و یا حتی کارکرد اصلی طرح از ابتدای اجرا برآورده نخواهد شد
که این مسئله منجر به تحمیل هزینه به ذینفعان طرح میگردد .در اینگونه مسائل ،روشهای
تصمیمگیری چند معیاره )MODM( 5برای رسیدن به طرحهای با مطلوبیت بکار گرفته شدهاند.
یکی از قدیمیترین مطالعات در زمینه تکنیکهای  ،MODMبه سال  1791میالدی توسط کان و
تاکر ] [1برمیگردد .اولین رسالههای تحقیقاتی در سال  1739توسط ایجری ][2و درسال 1736
توسط جانسون ] [3نوشته شده است .پس از آنها مطالعات توسط زلنی ] ،[4ویلهلم] ،[9والنیوس]،[3
هایمس ،هال و فریدمن ] [9در سالهای مابین  1794تا  1793ادامه پیدا کرده است .در این زمینه
کتابهایی نیز توسط لی ] ،[6ایستون ] ،[7ایگنیزیو ] [12و کینی و رایفا ] [11در سالهای  1792تا
 1793نگارش گردیده است.
تا سالهای اخیر نیز محققان زیادی بر روی این روشها و کاربرد آنها در زمینههای مختلفی نظیر
مدیریت،کشاورزی ،حمل و نقل ،صنایع و آموزش به تحقیق پرداختهاند .آلیاس ] [12در سال 2226
مروری بر مطالعات گذشته را بررسی نموده و روشها را به دسته های مختلفی تقسیمبندی نموده
است .با پیشرفت تکنولوژی ،روشهای حل مبتنی بر هوش مصنوعی نظیر منطق فازی نیز ابداع
گردیدهاند .زپونیدیس ] [13در مطالعه خود ویژگیهای مورد توجه در اینگونه روشها را مورد بررسی
قرار داده است.
)Multiple Objective Decision Making (MODM
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به منظور بررسی نحوه ارزیابی اقتصادی در تکنیکهای  MODMو مقایسه نتایج آن با شیوهای
تصمیمگیری متداول در پروژههای عمرانی ،پروژه مطالعات طرح ساماندهی تقاطع بزرگراههای چمران-
جالل آل احمد که در سال  2931در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران انجام شده است
] ،[14در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته و مزایای استفاده از این روش و جایگزین نمودن آن با
شیوههای متداول بیان گردیده است.
 -2تعاریف کلی
بطور کلی تصمیمگیری ،فرایند انتخاب انجام یک اقدام از میان گزینههای موجود است .اغلب در
تمام مسائل ،معیارهای ارزیابی چندگانه بوده و تصمیمگیرندگان نیز با انتخاب گزینه به دنبال کسب
بیش از یک هدف و با وجود محدودیتهای محیطی ،فرایندی و منابع هستند .یکی دیگر از مشخصات
مسائل رایج ،عدم تناسب اهداف با یکدیگر است .مسائل به زبان ریاضی مطابق رابطه ( )1قابل ارائه
میباشد.
])Max [ f1 ( x), f 2 ( x), ..., f k ( x

 g i ( x)  0, i  1,2..., m

()1
 :Xبردار متغیرهای تصمیمگیری است.

مسئله شامل  nمتغییر تصمیمگیری و  mمحدودیت و  kهدف است که هر کدام از این متغییرها
میتوانند غیرخطی باشند .در ادبیات فنی به اینگونه مسائل ،بیشینهسازی بردارها ( )VMPگفته
میشود .برای حل این مسائل دو روش سنتی وجود دارد:
)Max f i ( x

 g j ( x)  0, j  1,2..., m

 f l ( x)  al , l  1,2,..., k & l  i

()2
 : a lسطح قابل قبول برای هدف  Lاست.

k

Max
)wi f i ( x


i 1

 g i ( x)  0, i  1,2..., m
k
 wi  1
 i 1

()3

این روشها اغلب بهترین و مطلوبترین جوابها را بدست نمیدهند .این موضوع به دلیل عدم
تناسب و حتی تناقض طبیعت معیارهای چندگانه است که موجب پیچیدگی مسئله و دشوار شدن
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انتخاب تصمیم میشود .تکنیکهای  MODMنتیجه تالش برای حذف پیچیدگیها و ایجاد امکان
تصمیمگیری مستقل برای اهداف میباشند.
تعاریف رایج در ادبیات فنی این تکنیکها عبارتند از:
)1هدف :انعکاس تمایالت تصمیمگیرندگان و در واقع راستاهایی هستند که آنها برای حل بهتر
مسئله متصور هستند.
 )2معیارها :در تعریف لغوی ،قوانین ،استانداردها و یا قضاوتهای برای پذیرش هستند.
 )3مجموعه متغیرهای تصمیمگیری محتمل :مجموعهای از متغیرهایی هستند که محدودیتهای
مسئله را ارضا مینمایند.بطور مثال:
() 4
 g ( x)  0, j  1,2..., m

 X  x g ( x)  0

S   f ( x) x  X 

 )4مجموعه ارزشهای کارکردی (:)S
 -3بحث و بررسی

نتایج مطالعه نشان میدهد که اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین معیارها ،بهتر است به همراه سایر
معیارها ارزیابی شده تا در تصمیمگیری مطلوبتر تأثیرگذار باشد .مزیت توجه به معیار اقتصاد همزمان
با سایر معیارها در  ،MODMدرموارد ذیل قابل بررسی و مقایسه است:
 )2افزایش تعداد گزینههای پیشنهادی
 )1دستهبندی کارکردهای پر پتانسیل برای بیشینه نمودن تابع مطلوبیت کارکرد /هزینه
 )9ایجاد امکان ترکیب گزینهها و بدست آوردن گزینههای با مطلوبیت بیشتر(با استفاده از نتایج
ارزیابی اقتصادی و فنی)
 )4ایجاد امکان مقایسه گزینهها با تفکیک نوع هزینه و انتخاب برای تصمیمگیرندگان با ترجیحات
مختلف
 -1-3افزایش تعداد گزینههای پیشنهادی

در انجام مطالعات پروژهها ،بطور کلی ،ابتدا تعداد مشخصی(در حدود  )9از گزینهها (راهحلها) توسط
طراح پیشنهاد میگردد .این گزینهها باید نیازهای اصلی پروژه (توابع هدف) را برآورده نمایند.
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گزینههای پیشنهادی با درنظر گرفتن معیارهای فنی و اقتصادی ارزیابی شده و گزینه برتر انتخاب
میگردد .در این حالت تصمیمگیرندگان تنها میتوانند بهینهترین طرح (از لحاظ فنی و اقتصادی) را از
میان تعداد محدود گزینههای پیشنهادی انتخاب نمایند .این در حالی است که بسیاری از گزینههای
محتمل ،به دالیل اقتصادی در ذهن طراح حذف گردیده است .اما در صورتی که طرحهای پرهزینه و با
کارایی باال و توجیه اقتصادی در افق طرح وجود داشته باشد ،امکان حذف آنها وجود دارد .مقایسه
تعداد گزینههای نهایی مطالعه انجام شده با استفاده از تکنیک تصمیمگیری متداول و نیز با استفاده از
تکنیک  ،MODMدر جدول شماره ( )2-9ارائه شده است.
 -2-3امكان دستهبندی کارکردهای پرپتانسیل برای بیشینه نمودن تابع مطلوبیت کارکرد /هزینه

یکی از مزایای استفاده از تکنیکهای  ،MODMامکان دستهبندی کارکردهای پرپتانسیل و استفاده از
آن در بیشینه نمودن تابع مطلوبیت کارکرد/هزینه است .کارکردها مشخصههای اجزایی از راهحلهای
احتمالی هستند که مجموعهای از آنها گزینههای پیشنهادی (راهحلها) را شکل میدهند .هر جزء
میتواند چند و هر کارکرد میتواند ناظر به یک یا چند نیاز در مسئله باشد .روشهای مختلفی برای
شناسایی کارکردها وجود دارد که یکی از آنها ترسیم نمودار  FASTاست .کارکردهای اجزاء مستله و
ارتباط آنها ،به کمک سوالهای چرا؟ و چگونه؟ در نمودار  FASTشناسایی میشوند .پس از شناسایی
کارکردها امکان دستهبندی آنها در قالب کارکردهای پر فرصت ،پر هزینه و پر ریسک وجود دارد.
جدول ( :)2-9مقایسه تعداد گزینهها در دو حالت استفاده از روشهای تصمیمگیری متداول و تکنیک MODM
نوع تكنیک

تعداد

عناوین گزینههای پیشنهادی

گزینهها

متداول
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MODM
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گزینه :1حفظ وضع موجود
گزینه  :2احداث زیرگذر (بزرگراه چمران همسطح و بزرگراه جالل آل احمد بهصورت زیرگذر)
گزینه  :3تعریض پل موجود از جنوب و تأمین سه خط حرکتی در هر جهت
گزینه  :A-1طرح مبنای اصالح شده
گزینه  :A-2طرح مبنای اصالح شده و حذف دوربرگردان جنوب به جنوب
گزینه  :B-1چپگردها در محل تقاطع با دربرگردان طرح مبنا
گزینه  :C-1ترکیب چپگردها با حرکات مستقیم در محل تقاطع (چپگرد شرق به جنوب)
گزینه  :C-2ترکیب چپگردها با حرکات مستقیم در محل تقاطع (چپگرد جنوب به غرب)
گزینه  :Dساخت پل سرتاسری
گزینه  :Eمیدان غیرهمسطح
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گزینه  :Fاحداث محور فاطمی -ملکوتی
گزینه  :Gاصالح تقاطع گیشا
گزینه  :Hمقاوم سازی پل

کارکردهای پرفرصت کارکردهایی هستند که امکان افزایش مطلوبیت گزینههای پیشنهادی را به شدت
تحت تأثیر قرار میدهند .در واقع حساسیت مطلوبیت گزینههای پیشنهادی ،به این دسته از کارکردها
بسیار زیاد میباشد.
از طرفی کارکردهای پر هزینه کارکردهایی هستند که بر روی اقتصاد گزینهها تأثیر گذارند .شناسایی
این دسته از کارکردها این امکان را به تصمیمگیرندگان میدهد تا با انجام ارزیابی اقتصادی هدفمند،
مطلوبیت گزینههای پیشنهادی را از طریق بهینه سازی هزینههای طرح بهبود دهند.
دسته آخر کارکردها ،کارکردهای پرریسک هستند که وجود آنها در اجزای گزینههای پیشنهادی بر
پیچیدگی پروژه و ریسکهای آن میافزایند.
جدول ( )1-9دستهبندی کارکردها را در مطالعات نشان میدهد.
جدول ( : )1-9دستهبندی کارکردهای مطالعات طرح ساماندهی تقاطع بزرگراههای چمران -جالل آل احمد
نوع کارکرد

عنوان کارکرد

پر هزینه

ایجاد ظرفیت (جنوب به جنوب)



افزایش ظرفیت (شرق به غرب)



افزایش ظرفیت (غرب به شرق)



افزایش عرض



مقاومسازی لرزهای



پر فرصت



پرریسک




حذف ارتباط غرب به غرب (غرب گیشا)
آزادسازی فضا



تبادل سفر





حفظ ارتباط غرب به جنوب



حفظ ارتباط شمال به جنوب



بطور مثال همانطور که در جدول مشاهده میشود ،مقاومسازی پل تقاطع مزبور به عنوان یکی از
کارکردهای پر هزینه معرفی شده است .عدم پیشنهاد گزینههای متعدد مرتبط با مقاومسازی و
همچنین عدم مطلوبیت این گزینه در ارزیابی نهایی ،نشاندهنده تصمیم ذینفعان طرح بر عدم
مطلوبیت این کارکرد با توجه به میزان هزینه محاسبه شده برای آن میباشد .این نتیجه نشان میدهد
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زمانی که کارکردهای پر هزینه در مطالعات شناسایی میشوند ،امکان تصمیمگیری درخصوص
پیشنهاد گزینههای با نسبت کارکرد/هزینه مطلوبتر بوجود میآید.
 -3-3ایجاد امکان ترکیب گزینهها و بدست آوردن گزینههای با مطلوبیت بیشتر (با استفاده از نتایج

ارزیابی اقتصادی و فنی)
یکی دیگر از مزایای استفاده از تکنیکهای  ،MODMاستفاده از امکان ترکیب گزینهها و بیشینه
ساختن تابع مطلوبیت کارکرد/هزینه است .هرچه تابع مطلوبیت کارکرد/هزینه افزایش یابد ،میزان
مطلوبیت گزینه پیشنهادی افزایش مییابد.
با شناسایی کارکردها و ارائه گزینههای متناظر با هر کارکرد ،ارزیابی فنی و اقتصادی بر روی گزینهها
انجام میشود .با انجام ارزیابیهای فنی و اقتصادی و بررسی مجموعه معیارها در هر گزینه ،مقدار تابع
مطلوبیت کارکرد/هزینه برای آن گزینه محاسبه می گردد .تکنیکهای چند معیاره این امکان را به
تصمیمگیرندگان میدهند تا با ترکیب گزینه های بدستآمده ،گزینههای جدید و مطلوبتری را بوجود
آورند .نمودار ( )2-9نتیجه گزینههای نهایی پیشنهادی مطالعات را نشان میدهد.

نمودار ( : )2-9تابع مطلوبیت کارکرد/هزینه گزینههای نهایی مطالعات طرح ساماندهی تقاطع بزرگراههای چمران-
جالل آل احمد؛ محور عمودی نشانگر مقدار تابع مطلوبیت میباشد.

همانطور که مشاهده میشود گزینههای ترکیب شده ( A-2و  )A-3بیشینه مقدار تابع را به خود
اختصاص دادهاند.
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 -4-3ایجاد امکان مقایسه گزینهها با تفکیک نوع هزینه و انتخاب برای تصمیمگیرندگان با ترجیحات
مختلف

در پروژههای عمرانی ،در برخی از موارد تصمیمگیرندگان نسبت به نوع هزینه حساسیت دارند .این
بدین دلیل است که در اغلب موارد الزم است هزینه اولیه مورد نیاز (ساخت) در بازه زمانی کوتاهتری
نسبت به سایر هزینهها تأمین شود .هزینههای بهرهبرداری ،نگهداری و  ....به دلیل طوالنی و مداوم
بودن آن برای تصمیمگیرندگان از درجه اهمیت کمتری برخوردار است .با توجه به تفاوت دیدگاه
تصمیمگیرندگان ،تکنیکهای  MODMاین امکان را میدهند که میزان حساسیت مطلوبیت
(کارکرد/هزینه) هر گزینه نسبت به انواع هزینه اندازهگیری شود .نمودار ( )1-9مقدار تابع مطلوبیت را
به ازای هزینه الزم برای ساخت و نیز کل هزینه مورد نیاز پروژه را نشان میدهند .همانطور که در
نمودار ( )1-9مشاهده میشود ،حساسیت تابع مطلوبیت هر گزینه نسبت به نوع هزینه در برخی موارد
بطور نسبی تا دو برابر خواهد بود.

نمودار ( : )1-9مقدار تابع مطلوبیت کارکرد/هزینه به ازای؛(شکل سمت راست) هزینه الزم برای ساخت( ،شکل سمت
چپ) کل هزینه پروژه

از طرفی یکی از مهمترین قابلیتها در تکنیکهای تصمیمگیری و بطور کلی در فرایند انتخاب ،ارائه
محدوده بزرگتر و متنوعتر برای تصمیمگیرندگان است .در بسیاری از موارد تصمیمگیرندگان بسته به
شرایط حاکم بر پروژه در هر برههای از زمان و یا ارگانهای ذینفع ،اهداف متفاوتی را دنبال مینمایند.
اگر چه در اهداف اولیه و نیز معیارها ،بسیاری از ناشناختههای تصمیمگیرندگان روشن میشود ،ولی
در نهایت تمایل آنها به استفاده از یک گزینه بیشتر خواهد بود .در ادبیات فنی ،این موضوع به راهحل
مرجح یا ترجیح داده شده مرتبط می گردد .یکی از دالیل ارجحیت در ذهن تصمیمگیرندگان ،میزان
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هزینه و اقتصاد پروژه خواهد بود .جدول ( )9-9گزینههای نهایی پیشنهاد شده را به ازای ترجیحات
مختلف محتمل تصمیمگیرندگان نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود تصمیمگیرندگان بسته
به شرایط و ترجیح میتوانند گزینه مطلوب را انتخاب نمایند .در پروژههای عمرانی ،اینگونه
دستهیندی میتواند منجر به انعطافپذیری و هماهنگی بیشتر طرحها با شرایط متغیر باشند.
جدول ( : )9-9گزینههای نهایی پیشنهاد شده را به ازای ترجیحات مختلف محتمل تصمیمگیرندگان
عنوان گزینه

نوع ترجیح

:A-2طرح مبنای اصالح شده و انتقال دوربرگردان به محل تقاطع حکیم و اصالح تقاطع کارگر

کاهش هزینه

بهبود کارکرد

برتری نسبت
به طرح اولیه

 :A-3طرح مبنای اصالح شده و انتقال دوربرگردان به محل تقاطع حکیم و اصالح تقاطع کارگر و
امتداد زیرگذر WE

میزان ارجحیت
 112,322میلیون ریال
 232,499میلیون ریال

 :A-1طرح مبنا و دوربرگردان جنوب به جنوب اصالح شده و اصالح تقاطع کارگر

 19درصد

 :A-2طرح مبنای اصالح شده و انتقال دوربرگردان به محل تقاطع حکیم و اصالح تقاطع کارگر

 21درصد

 :A-3طرح مبنای اصالح شده و انتقال دوربرگردان به محل تقاطع حکیم و اصالح تقاطع کارگر و
امتداد زیرگذر WE

 21درصد

:Bچپگردها در محل تقاطع بدون یوترن طرح مبنا( 3درصد بهبود کارکرد و کیفیت)

 1درصد

:C-1ترکیب چپگردها با حرکات مستقیم در محل تقاطع (چپگرد شرق به جنوب)

 11درصد

 :C-2ترکیب چپگردها با حرکات مستقیم در محل تقاطع (چپگرد جنوب به غرب)

 19درصد

:Dساخت پل سرتاسری

 29درصد

:Gاصالح تقاطع گیشا

 9درصد

 :A-1طرح مبنا و دوربرگردان جنوب به جنوب اصالح شده و اصالح تقاطع کارگر

 29درصد

 :A-2طرح مبنای اصالح شده و انتقال دوربرگردان به محل تقاطع حکیم و اصالح تقاطع کارگر

 291درصد

 :A-3طرح مبنای اصالح شده و انتقال دوربرگردان به محل تقاطع حکیم و اصالح تقاطع کارگر و
امتداد زیرگذر WE

 94درصد

:Gاصالح تقاطع گیشا

 2درصد

 -4نتیجهگیری
برای موفقیت یک طرح ،به جهت تعدد و همچنین تغییر نیازهای شهری در طول زمان ،الزم است
عالوه بر ارائه یک طرح سازگار و پاسخگو به نیازها ،به اقتصاد طرح به عنوان یکی از مهمترین عوامل
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مؤثر در کالن شهرها نیز توجه ویژه شود .در این مقاله یکی از پروژههای معاونت فنی و عمرانی
شهرداری تهران با استفاده از تکنیکهای  MODMو تأثیر تکنیکها بر ارزیابی اقتصادی طرح مورد
ارزیابی قرار گرفته است که نتایج آن عبارتند از:
 )1-4با توجه به ویژگی تکنیکهای  ،MODMهمواره جوابهای متعددی برای یک مسئله وجود
دارد که مطلوبیت آن برای تصمیمگیرندگان متفاوت است .این ویژگی باعث عدم رد بسیاری از
طرحهای مطلوب صرفاً به دلیل باالتر بودن هزینههای آنها میشود .در مطالعه موردی انجام
شده ،مطابق همین ویژگی ،تعداد گزینههای نهایی از  3مورد به  11مورد افزایش یافته است.
 )2-4شناخت انواع کارکردها در بیشینه نمودن تابع مطلوبیت (کارکرد/هزینه) مؤثر است .یکی از انواع
کارکردها که حساسیت این تابع به آن قابل توجه میباشد ،کارکردهای پرهزینه است که با
شناسایی و تصمیمگیری در مورد آنها ،میتوان مطلوبیت گزینههای نهایی را افزایش داد .از
سوی دیگر با شناسایی کارکردها ،امکان ترکیب گزینهها و بیشینه ساختن مطلوبیت وجود دارد.
با انجام ارزیابی فنی و اقتصادی در هر گزینه تابع محاسبه میشود و با اضافه نمودن گزینههای
دیگر و یا حذف و اضافه نمودن چند کارکرد ،مقدار آن افزایش مییابد .در مطالعه حاضر بیشینه
مقدار تابع مطلوبیت ،به گزینههای ترکیب شده ( A-2و  )A-3اختصاص یافته است.
 )3-4با توجه به حساسیت تصمیم گیرنددگان بده ندوع هزینده در برخدی مدوارد ،اسدتفاده از تکنیدک
 ،MODMامکان تفکیک هزینه ها و سنجش میزان حساسیت تابع مطلوبیت به انواع هزینهها را
بدست می دهد .این حساسیت در مطالعه انجام شده منجر به تغییدر گزینده نهدایی طدرح شدده
است .در زمانی که برای تصمیمگیرندگان تنها هزینه ساخت پروژه دارای اهمیت باشدد ،گزینده
 A-1و در صورتی که هزینههای کل طرح معیار سنجش باشد ،گزینه  A-2انتخاب نهایی خواهد
بود .از سوی دیگر با دستهبندی گزینههای مطلوب تصمیمگیرندگان می توانند بندا بده تدرجیح
گزینه دیگری را انتخاب نمایند .در مطالعه انجام شده ،گزینهها در سه دسته کلی تقسیمبنددی
شدهاند تا بنا به ترجیح کارفرما و زمان اجرای پروژه ،یکی از گزینهها انتخاب گردد.
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 -5قدردانی
بر خود الزم میدانیم از تمامی مشداورین ،همکداران و دوسدتانی کده در مطالعده مزبدور بده مدا یداری
رساندهاند تشکر نمائیم .این مطالعه مطابق قرارداد شماره  662973مورخ  1372/26/11با همکداری
مهندسین مشاور راهان سازه ،رهاب و ایمن تقاطع در سازمان مشاور فنی و مهندسی شدهر تهدران بده
انجام رسیده است.
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Abstract
Seeing that increase of population and transportation in metropolitans, urban needs have
been growing dramatically. In general, due to statistical and variation essence of
traffics, needs are also changed during the time. Therefore, to achieve long-term success
in urban design it needs to strongly consider economical aspects besides compatibility
and efficiency of designs. Because of such complexity, Multi-Objective Decision
Making (MODM) methods implemented to assist decision makers in making deliberate
choice. The main purpose of this paper is presenting the effects of MODM Techniques
in economical evaluation of urban projects using functional values. Results show that,
MODM methods look efficient in project’s economical evaluation perfectly. By using
these methods in a case study, number of desired choices and its functional values
content are increased significantly. It also creates practical possibility for decision
makers to successfully combine and categorize alternatives for more preferred results.
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