
 

 

 

 

 

 

1گیزی چٌذ شاخصِ  ّای تصوین کاربزد رٍش
(MADM) ریشی  در طزح

 عولیات ًظاهی در هحیط ًاّوتزاس

 2ػلي ًيبظي

 3ظازُ اهيط حسي

 چكیذُ:

ٍ ضکست  يطٍظيٍ ًقص آى زض پ يطيگ نيتػو تيزض ذػَظ اّو ايهقبلِ، اثتسا هقسهِ يیزض ا

 بىيث يطيگ نيدْت تػو ٍ پطزاظش اعالػبت يآٍض دوغ يّب ٍ ضٍش يآٍض في طييفطهبًسّبى، تغ

 ،يعیض عطح ،يًظبه يّب ّب ٍ سبظهبى زض سبظهبى يطيگ نيتػو ي ٌِيزض ظه يضسُ ٍ زض ازاهِ هغبلج

 يطٍيزض ًقص افسط اعالػبت ً بى،یٍ دٌگ ًبّوتطاظ ػٌَاى ضسُ است ٍ زض پب يعالػبتثطآٍضز ا

زضوي ٍ  تيٍضؼ بت،يهطثَط ثِ هطرػبت هٌغقِ ػول يفطض تيٍضؼ کیاعالػبت  ،يذَز

 يّب ( اظ ضٍشسيحصف ٍ تبپس ،يذغ عيترػ کَگطاف،يثب استفبزُ اظ چْبض ضٍش )لکس يذَز

 بیقطاض گطفتِ ٍ هحَض  ليٍ تحل ِیٍ تذع يطضسچٌس ضبذػِ هَضز ث يطيگ نيهرتلف تػو

 ّب هطرع ضسُ است. تقسم آى تيتطت ييتک زضوي ٍ ّوچٌ ياحتوبل يهحَضّب
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 هقذهِ

فطهبًسّي ثَزُ ٍ پيطٍظي ٍ ضکستت  گيطي دعء دساًطسًي  ّوَاضُ زض عَل تبضید، تػوين    

دب ٍ ًبثذب زاضتِ ٍ کويتت ٍ کيفيتت اعالػتبت، ثستطستبظ      فطهبًسّبى ثستگي ثِ تػويوبت ثِ

ّتب   آٍضي ٍ پتطزاظش اعالػتبت زض عتَل قتطى     ّتبي دوتغ   ّتب ثتَزُ استت. ضٍش    گيطي تػوين

ّ  آٍضي اعالػتبت ثبػتت تغييتط زض ًحتَُ     اًس ٍ في ّبي هرتلفي ثِ ذَز گطفتِ ضکل سُ، ي هطتب

گيطي ضسُ است. فطهبًسّبى ثبیس قبزض ثبضٌس قجل اظ ّط اقساهي تَستظ   سبظي ٍ تػوين تػوين

ّتبي زظم ضا ثتطاي هقبثلتِ تْيتِ ٍ      کبضّبي احتوبلي اٍ ضا تطريع ٍ عطح کبض یب ضاُ زضوي، ضاُ

گيطي زض ثطاثط زضتوٌي کتِ زاضاي تتَاى ضظهتي ثستيبض ثتبزیي ثتَزُ ٍ         توطیي ًوبیٌس. تػوين

تتط ٍ اظ عطفتي زاضاي    س ثِ سَْلت اثتکبض ػول ضا زض زستت گيتطز، ثتِ هطاتتت هطتکل     تَاً هي

 ثبضس. اّويت ثيطتطي هي

تتطیي ٍاتبیف فطهبًتسّبى     دب ٍ هٌغقتي اظ هْتن   گيطي ثِ سبظي ٍ تػوين اهطٍظُ ًيع تػوين   

س. تَاًس هَفقيت آًبى ضا زض ػوليبت ًظبهي تضويي ًوبی ٍ هي ثَزُ ّب ًظبهي ٍ افسطاى ستبز آى

ّتبي هطثتَط    عطفبًِ توبم زازُ یک تػوين هٌغقي، تٌْب اظ تذعیِ ٍ تحليل کبهل، ضٍضي ٍ ثي

یبثي ثتِ ایتي    ّبي ػلوي کبضآهس ثطاي زست گطزز. استفبزُ اظ اثعاض ٍ ضٍش ثِ ٍضؼيت ًبضي هي

 هْن ضطٍضت زاضز.  

کوبکتبى ثتِ   زض حبل حبضط، اغلت فطهبًسّبى ٍ افسطاى ستبز اضتص دوَْضي اسالهي ایطاى،    

ضیعي ٍ تْيِ ثطآٍضزّتبي ستتبزي ًوتَزُ ٍ کوتتط اظ اثعاضّتبي       غَضت شٌّي هجبزضت ثِ عطح

کٌٌس. زض ایي هقبلِ ثب عطح یتک هجتبل ًظتبهي زض هحتيظ ػوليتبتي       ػلوي کبضآهس استفبزُ هي

ًبّوتطاظ، ٍضؼيتي فطاّن ضسُ است تب زض ًقص افسط اعالػبت ثتَاى ثب ٍدَز هتغيطّبي کوتي  

کبضّبي احتوبلي  گيطي چٌس ضبذػِ، ضاُ ّبي تػوين گيطي اظ ضٍش يبض ظیبز، ثب ثْطٍُ کيفي ثس

 ّب هطرع ًوَز. تک زضوي فطضي ضا ثب شکط تطتيت تقسم آى

 هباًی ٍ هفاّین ًظزی 
 ّا  گیزی در ساسهاى تصوین

ًظتطاى،   زاًتس. اظ زیتسگبُ غتبحت    ضا ثب هسیطیت یکي هتي « گيطي تػوين»، 1ّطثطت سبیوَى   

ػجبضتستت اظ  « گيتطي  تػوين»عَض کلي،   است. ثِ« گيطي تػوين»ّب،  هسیطیت سبظهبىاسبس 

 (3: 1389ّبي هرتلف. )هؤهٌي،  حل اًتربة یکي اظ ضاُ

                                                           
1
 -Herbert Simon 
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زّس تب ثتتَاى ثتب ٍدتَز ػتسم قغؼيتت ٍ       ّبي تحليلي ضا اضائِ هي گيطي، ضٍش تئَضي تػوين  

ُ  ذغطپصیطي، اظ هيبى ضاُ ضا اًترتبة کتطز. استبس ایتي      کتبض )گعیٌتِ(   کبضّبي هرتلف، یتک ضا

کبض استَاض است ثتِ ًحتَي    کبض ٍ اًتربة ثْتطیي ضاُ اًتربة ثط کوي کطزى ًتبیخ ًسجي ّط ضاُ

گيتطي ثتطاي ضٍش کتطزى     کِ یک تبثغ ّسف ضا ثْيٌِ ًوبیس. فٌَى هرتلفي زض تئَضي تػوين

 (73: 1385ّب ٍدَز زاضز. )ٍالتع،  ثٌسي آى کبضّب، کوي کطزى ًتبیخ ٍ ضتجِ ضاُ

ّتبي   سطي کبضّبي دساگبًتِ یتب گتبم    ضیعي ٍ ادطاي ػوليبت ًظبهي هستلعم اًذبم یک عطح   

ًاتِ گتبم استت. تْيتِ          هستقل است. فطایٌس عطح ضیعي ٍ ادطاي ػوليتبت ًظتبهي هطتتول ثتط 

ّبي چْبضم ٍ پٌذن اظ تطتيت تَالي  ثطآٍضزّبي ستبزي ٍ غسٍض تػوين ٍ تسثيط فطهبًسُ زض گبم

ثِ ًسضت، فطز یب سبظهبى، ثط اسبس یتک هؼيتبض تػتوين     ضًَس. ستبز اًذبم هي اػوبل فطهبًسُ ٍ

گيطي چٌس هؼيبضُ ثِ زٍ گتطٍُ کلتي    گيطًس. ثيطتط تػويوبت، چٌس هؼيبضُ ّستٌس. تػوين هي

گيتطي چٌتس ضبذػتِ. زض     ٍ تػتوين  يگيطي چٌس ّتسف  ضَز کِ ػجبضتٌس اظ: تػوين تقسين هي

کبض ٍ ...( هَضز تذعیِ ٍ تحليل قتطاض   ِ )استطاتژي، ضاُگيطي چٌس ضبذػِ، تؼسازي گعیٌ تػوين

ّتبي ًظتبهي ًيتع     ضَز. زض ستبظهبى  ثٌسي اًذبم هي ّب، یک ًَع اٍلَیت گيطًس ٍ زض هَضز آى هي

گيطي چٌس ضبذػِ زض هَاضز هرتلف ٍ اظ دولِ زض تْيِ ثطآٍضزّبي ستتبزي   ّبي تػوين ضٍش

 کبض ضٍز.     ش سٌتي هتساٍل ثِتَاًس زض کٌبض ضٍ کبضثطزّبي ثسيبضي زاضز ٍ هي

 ریشی عولیات ًظاهی طزح

ضیعي یکي اظ ٍابیف هساٍهي است کتِ زض زکتتطیي هتسیطیت ًيطٍّتبي ًظتبهي زًيتب        عطح    

ضیعي، دْت تَسؼِ کليِ احتوبزت قبثل قجَلي کتِ هوکتي    پصیطفتِ ضسُ است. زض تَالي عطح

ثيٌتي، اٍلتيي گتبم زض تتَالي      گتطزز. پتيص   ّتبي زظم هؼوتَل هتي    ثيٌي است پيص آیس، پيص

ِ    ضیعي هي عطح ّتبي   هٌظتَض زضگيتطي   ثبضس. فطهبًسُ ٍ ستبز ٍي حقبیق ٍ قتطائي هَدتَز ضا ثت

ضیتعي   کِ عتطح  ًوبیٌس. ٍقتي ثيٌي تحَزت آیٌسُ تذعیِ ٍ تحليل ٍ اضظیبثي هي احتوبلي ٍ پيص

ضیتعي   عتطح  سکٌت  ٍ تْيِ، ظٍز ٍ زقيق اًذبم ضًَس، ظهبى کلي ٍاکٌص ًيطٍّب کبّص پيتسا هتي  

ضیتعي   ػولي ٍ هٌبست، ضطط اغلي ثطاي هَفقيت زض ّط ًتَع ػوليتبت ًظتبهي استت.  عتطح     

ِ  زّس کِ کليِ ػَاهل هؤثط زض یک ػوليبت پيص غحيح ادبظُ هي عتَض هطتطٍح ٍ    ثيٌي ضسُ ثت

ّب، ادعاي دتسا ًطتسًي تتَالي کبضّتب زض      ضیعي ٍ آهبزُ کطزى عطح اغَلي اضظیبثي ضًَس. عطح

 .   ثبضٌس ادطاي آى هيگيطي ٍ  تػوين
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گيتطي   سبظي ٍ تػوين یکي اظ اثعاضّبي کبضآهس ٍ هؤثطي کِ زض ػوليبت ًظبهي ثطاي تػوين   

ثبضتس کتِ زض اًتَاع ػوليتبت ًظتبهي هبًٌتس دٌتگ کالستيک،          ضَز، ثتطآٍضز هتي   استفبزُ هي

ي کِ یکتي  گيطز. ثطآٍضز اعالػبت ثطزاضي قطاض هي ّبي ٍیژُ، دٌگ ًبّوتطاظ ٍ ... هَضز ثْطُ دٌگ

ِ    ضیعي است، دٌجِ ّبي هْن عطح اظ گبم ّتن   ّبي هْن هٌغقِ ػوليبت ٍ ٍضتؼيت زضتوي ضا ثت

ّب، ًقبط ضؼف ٍ استؼساز زضتوي ضا تذعیتِ ٍ تحليتل ًوتَزُ ٍ اثتطات       هطثَط سبذتِ، تَاًبیي

کبضّبیي کِ هوکي است تَسظ زضتوي اًترتبة    هٌغقِ ػوليبت ضا ثط ضٍي ػوليبت ذَزي، ضاُ

ثطزاضي قتطاض گيطًتس،    ّبیي اظ زضوي کِ هوکي است هَضز ثْطُ پصیطي آسيت ضًَس ٍ ّوچٌيي

ٍ لتًَي  ، ًٍتس ٍلتي )ثبضتس.  ًوبیس. ایي ثطآٍضز، هجٌبي کبض سبیط افسطاى ستبز هي گيطي هي ًتيذِ

تطیي هسبئل ًظبهي اظ ٍاتبیف افستطاى ستتبز استت ًتِ       حل کطزى پيچيسُ (65:1389،هلکي

ّتب   عَض هتساٍم ثتب هستبئلي ضٍثتطٍ ّستتٌس کتِ ثبیتس ثتطاي آى         فطهبًسُ ٍ ستبز ٍي ثِ   فطهبًسُ.

ّبي ًبهغوئي، اعالػبت قبثل ثحتت یتب    ّبیي پيسا کٌٌس. ایي هسبئل هوکي است ثب زازُ حل ضاُ

ّب ثبیتس ثتب زاٍضي ٍ زض ًظتط     ّب اضائِ ضَز. آى کبض زض هقبثل آى ًبقػي ّوطاُ ثَزُ ٍ تؼسازي ضاُ

بًٌتس: ًيتت ٍ اهکبًتبت زضتوي، ضٍحيتِ، ٍضتغ آهتَظش،        ّبي هتغيط ٍ ًبهغوئي ه گطفتي زازُ

ّبیي کِ زض ستالح، تبکتيتک ٍ تذْيتعات زضتوي ٍدتَز زاضز       ّبي دسیس ٍ زگطگًَي سيستن

ّتبي   زض ػػتط حبضتط ضٍش   ) ّوتبى( تػوين گطفتِ ٍ پيطٌْبزّبي ذَز ضا تْيِ ٍ اضائِ کٌٌتس. 

ضیتعي ػوليتبت    عتطح ّبي ًظبهي،  ضیبضي ٍ َّش هػٌَػي ثِ هٌظَض تذعیِ ٍ تحليل ػوليبت

آتي ٍ استفبزُ ثْيٌِ اظ ًيطٍّبي زفبػي زض دْت تضويي اهٌيت هلتي، ًقتص ضٍ ثتِ افعایطتي     

ّب، زکتطیي استتقطاض ًيطٍّتب ٍ    ضیعي ضاّجطزّب ٍ تبکتيک ّب اهکبى عطح کٌٌس. ایي ضٍش ایفب هي

ثتطاي هتب   ّب زض ضطایظ ٍاقؼي ٍ تؼييي ثْتطیي تبکتيک زض حيي ًجطز ٍاقؼتي ضا   کبضگيطي آى ثِ

 آٍضًس فطاّن هي

 يّتب  ضا ثب استتفبزُ اظ ضٍش  يطيگ نيٍ تػو يسبظ  نيتػو ٌسیفطآ ي هَدَز،تیطیهس ّبي ستنيس

ًوتَزُ   تیّتسا  وتي )ضیبضتي(  ػل ّبي استفبزُ اظ ضٍش يذبضح ٍ ثِ سَ ياظ حبلت شٌّ ذبظ،

غتس    عيت آًتبى ً  يطيت گ  نيٍ تػتو  يستبظ   نيهْن زض هَضز فطهبًسّبى ٍ ًحَُ تػتو  يیا است،

کوتک   طاىیٍ هتس  يبتيت ٍ ػول يکيتتبکت  ًتسّبى ثِ فطهب نيهطاحل اذص تػو وَزىيپ .سیًوب يه

 يبضیت آًبى ضا  يطيگ  نيٍ تػو يسبظ  نيتػودسیس  يّب . ضٍشػول کٌٌس تط بفتِی کٌس تب ًظبم يه

ِ  يتتط  یتي ػقال حبلت ت،يزّس تب زض ضاُ کست هَفق يه ّتبي   اظ ضٍش يثؼضت  .طًتس يذتَز ثگ  ثت

 کیت هَدتَز زض   بتيت ٍ دعئ بتيذػَغ است. يبضیض قيثط هحبسجبت زق يهجتٌ يطيگ نيتػو

 بتيذػَغت  ييثت  سیت زض ّتط حتبل ثب   زاضز. ثِ ًَع ٍ ّسف استتفبزُ اظ آى ضٍش  يضٍش، ثستگ
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 ٍ ثتطز  يه ييتوطکع ضا اظ ث سبزُ ثَزى ضٍش، تؼبزل ثطقطاض ثبضس. ،پٌْبى ضٍش بتيآضکبض ٍ دعئ

 )ّوبى( کٌس. يه تیًبهطثَط ّسا يطّبيآى ضا ثِ هس ضٍش، بتيثَزى دعئ بزیظ
 

 جٌگ ًاّوتزاس

دٌگ ًبّوتطاظ یک ٍاقؼيت تبضیري است کِ ّويطِ ٍدَز زاضتِ ٍ زض سطًَضت دٌگ یتب     

تبضید اثجبت ًوَزُ استت کتِ پيتطٍظي ًْتبیي زض     ّب هؤثط ثَزُ است.  ضًٍس سيبسي ًظبهي هلت

ّط چٌس یکي اظ فطضيبت اغلي ثطاي عطاحتي هقبثلتِ هتؤثط     ضَز. دٌگ، ضٍي ظهيي حبغل هي

 ِ اي، ٍستيغ ثتَزى هٌغقتِ ٍاگتصاضي ٍ هطترع ًجتَزى هستيط         زض ثطاثط ًيطٍي ثطتط فطاهٌغقت

پيططٍي ٍ ظهبى ادطاي ػوليبت تَسظ زضتوي استت، اهتب تطتريع هستيط ٍ یتب هستيطّبي        

ًوبیتس. ّتط    کوک هياحتوبلي پيططٍي زضوي، فطهبًسّبى ًظبهي ضا زض اتربش تػوين هٌبست 

بى تتک، هستيط یتب    دبًجِ ٍ تَاى ضظهي ثسيبض ثبز زض اًتربة ظهت  چٌس زضوي زاضاي ثطتطي ّوِ

...، زاضاي اثتکبض ػول است اهب تطريع ظهبى ٍ تقسم هسيط یب هسيطّبي هسيطّبي پيططٍي ٍ 

ط ّت  (53: 1390:غبضهي کطین ٍ ّوکبضاى ) احتوبلي تذبٍظ زضوي زاضاي اّويت فطاٍاى است.

ّتب زض یتک    هتذبٍظي ثب ّط هيعاى تَاى ضظهي ثٌب ثط ززیل هرتلف هبًٌس: ًيبظ ثِ توطکع تتالش 

... توبیتل زاضز زض یتک هٌغقتِ ٍاضز    ٍضي ٍ  کست ثْتطُ هحسٍزُ ذبظ، هحسٍز ثَزى اهکبًبت، 

ِ    ػوليبت ضسُ ٍ زض هٌبعق زیگط هجبزضت ثِ فطیت ًوبیتس.   دبًجتِ ٍ   ًجتطز ًتبّوتطاظ، ًجتطز ّوت

است ٍ ثطاي هقبثلِ ثب حطکبت ٍ ػوليبت هْبدن ثبیستي غحٌِ ًجطز تَسظ هتسافغ   اي پطّعیٌِ

اظ قجل آهبزُ ضَز. زض غَضتي کِ ًيطٍي هسافغ ًتَاًس اعالػبت زقيق، ثتِ هَقتغ ٍ کتبفي ضا اظ    

ّب ٍ ًيبت زضوي کست کٌس، ثبیستي ًيطٍّب ٍ سبیط هقسٍضات ذتَز ضا زض   ّب، هحسٍزیت تَاًبیي

يبیي تْسیس احتوبلي زضوي گستطش زازُ ٍ ثب زضغس اعويٌبى ضتؼيفي  سطتبسط هٌغقِ دغطاف

ضَز ًيطٍي هسافغ ًتَاًس استفبزُ  گَیي ثِ ًيبت زضوي ثبضس کِ ایي اهط ثبػت هي هٌتظط پبسد

ثْيٌِ ٍ حساکجطي ضا اظ تتَاى ضظهتي ذتَز ثتِ ػوتل آٍضز. ثٌتبثطایي تطتريع ظهتبى، هکتبى،          

 )ّوبى(   ٍضي ذَاّس ضس. ْطُّب ٍ ... زضوي هقبثل ثبػت کست ث تبکتيک

)دَ، ظهيي ٍ  ّبي هٌغقِ ػوليبت زض دسٍل ظیط، هتغيطّبي اثطگصاض هطثَط ثِ هطرػِ    

ّب(، ًيطٍّبي زضوي ٍ ذَزي زض یک ٍضؼيت فطضي زضح ضسُ است تب ثِ  سبیط هطرػِ

کبضّبي احتوبلي تک زضوي )هحَضّبي ّذَم ظهيٌي  ػٌَاى افسط اعالػبت ذَزي ثتَاى ضاُ
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گيطي چٌس  ّبي تػوين ّب ضا ثِ کوک ثطذي اظ ضٍش احتوبلي زضوي( ٍ تطتيت تقسم آى

 ضبذػِ تؼييي کطز.

گيطي چٌس  گيطي سطٍکبض زاضز. زض تػوين گيطي چٌس ضبذػِ، ثب هبتطیس تػوين تػوين    

ّبي کوي ٍ کيفي تَغيف کطز. زض ایي  کبضّبي اًتربثي ضا تَسظ ضبذع تَاى ضاُ ضبذػِ هي

ّبي کوي  ّبي کيفي ضا ثِ ضبذع ّبي هرتلفي، ضبذع تَاى ثب ضٍش گيطي هي نًَع تػوي

اي یب  اي ٍ ضتجِ ّبي فبغلِ ّبیي ّستٌس کِ اظ هقيبس تجسیل کطز، ٍلي ثْتطیي ضٍش، ضٍش

گيطي  یک ضٍش ػوَهي زض اًساظُ (121: 1390،اغغطپَض)ًوبیٌس. قغجي استفبزُ هي هقيبس زٍ

 است کِ ثط اسبس "ای دٍقطبی فاصلِ" ي، استفبزُ اظ هقيبسا یک ضبذع کيفي ثب هقيبس فبغلِ
ثيطتطیي اضظش ضا ثِ ذَز  10ثبضس کِ غفط، کوتطیي اضظش ٍ  اي هي یک هقيبس یبظزُ ًقغِ

ّبي ثب دٌجِ هججت ٍ ثب تغييطاتي ثطاي  گيطي، ثطاي ضبذع ایي اًساظُ زّس. هي اذتػبظ

 )ّوبى( ّبي ثب دٌجِ هٌفي ًيع کبضثطز زاضز. ضبذع

گطاى هحبسجِ ٍ غتطفب  ًتيذتِ هحبستجبت     ّب تَسظ پژٍّص تَضيح: زض ایي هقبلِ، ٍظى ضبذع

  ّب زضح ضسُ است. آى زض دسٍل زازُ
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ّبي  ّبي اثطگصاض ذَزي ٍ زضوي ٍ ٍظى ّط یک اظ آًْب زض هحبسجِ تقسم هحَضّبي احتوبلي تک زضوي دْت هحبسجِ ثب ضٍش ضبذع

 (MADMگيطي چٌس ضبذػِ ) تػوين

 ٍسى 2/0 1/0 05/0 08/0 05/0 09/0 1/0 03/0 1/0 06/0 04/0 1/0

سذ ٍ 

هَاًع 

 خَدی

آهادرساًی 

 خَدی

پذافٌذ 

غیزعاهل 

 خَدی

تَاى 

پایذاری 

 خَدی

هسافت 

دشوي تا 

تزیي  حساس

هكاى خَدی 

 )کیلَهتز(

ّای  تک

سهاى  ّن

 خَدی

 جَ سهیي

عولیات 

رٍاًی 

 دشوي

سزعت 

پیشزٍی 

دشوي 

)کیلَهتز 

 بز ساعت(

قذرت 

سهیٌی 

 دشوي

قذرت 

َّایی ٍ 

هَشكی 

 دشوي

 شاخص

 

 

     

کار  راُ

 دشوي

- - - - - - - - + + + + 

 بزتزی  بزتزی   10 کن سیاد سیاد خیلی کن 700 سیاد سیاد خیلی سیاد کن

تک اس 

هحَر 

 1شوارُ 

(A1) 

 کن 900 سیاد کن سیاد سیاد
ًسبتاً 

 کن
 کن

ًسبتاً 

 سیاد
12 

 بزتزی 

ًسبتاً 

 کاهل

 بزتزی 

ًسبتاً 

 کاهل

تک اس 

هحَر 

 2شوارُ 

(A2) 

خیلی 

 سیاد
 کن

خیلی 

 سیاد

خیلی 

 سیاد
 کن سیاد 1900

خیلی 

 کن

خیلی 

 سیاد
15 

بزتزی 

 کاهل

بزتزی 

 کاهل

تک اس 

هحَر 

 3شوارُ 

(A3) 

 سیاد 700 سیاد سیاد ًسبتاً کن کن
ًسبتاً 

 کن
 12 سیاد کن

بزتزی 

 کاهل

بزتزی 

 کاهل

حذاقل 

ّز یک 

اس 

 هعیارّا

 

 

 

 

 

 

 

 ثبضس. ّبي اثطگصاض ذَزي ٍ زضوي ثِ ضطح دسٍل ظیط هي ٍظى )اّويت( ّط یک اظ ضبذع

 9 تط تط، هغلَة کبهال  هطدح، هْن

 7 تطديح ثب اّويت یب هغلَثيت ذيلي قَي

 5 تطديح ثب اّويت یب هغلَثيت قَي

 3 تط کوي هطدح یب کوي قَي

 1 تطديح ثب اّويت یب هغلَثيت یکسبى
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ثبضس کتِ اظ ایتي هتسل     گيطي چٌس ضبذػِ هي گيطي، تػوين یکي اظ زٍ هسل ػوسُ تػوين    

ّبي هرتلف ایتي   ضَز. زض ظیط کبضثطز چْبض ضٍش اظ ضٍش ثطاي اًتربة گعیٌِ ثطتط استفبزُ هي

 گيطز. هسل هَضز استفبزُ قطاض هي

 ای: بزای تعییي تقذم هحَرّای احتوالی تک ًیزٍی فزاهٌطقِ 1( کاربزد رٍش لكسیكَگزاف1 

ِ   عگيطي هوکي است زضدِ اّويت ضتبذ  ّبي تػوين زض ثطذي اظ هَقؼيت      غتَضت   ّتب ثت

غَضت ثتط استبس    گيطًسُ هطرع ضسُ ثبضس کِ اًتربة گعیٌِ ثسیي ثٌسي تَسظ تػوين ضتجِ

تطیي  عَض هجبل قيوت ذطیس یک کبز هوکي است ػوسُ ضسس. ثِ ثٌسي هَدَز ثِ اًذبم هي ضتجِ

ثٌسي ٍ غيطُ( ثطاي یک ذطیتساض ثبضتس، اظ    ّب )هبًٌس کيفيت، ثستِ ضبذع اظ ثيي سبیط ضبذع

پتصیطز ٍ   ّب اظ ًظط ایي ذطیساض اثتسا ثط استبس قيوتت ذطیتس اًذتبم هتي      ضٍ هقبیسِ گعیٌِایي 

گيطًسُ ثب استفبزُ اظ ضتبذع زض   چٌبًچِ ثيي زٍ گعیٌِ ایي ضبذع گطُ ضخ زّس آًگبُ تػوين

ّبي  پطزاظز ٍ پطٍسِ ثسیي عطیق زض غَضت ًيبظ ثِ اظاي ضبذع ضتجِ زٍم ثِ ثبظ کطزى گطُ هي

ّتب اثتتسا    یبثس. ثٌبثطایي زض ایي ضٍش ًيبظ است کِ ضبذع اّويت آًْب ازاهِ هيزیگط ثِ تطتيت 

 (221، 1390ثٌسي ضًَس. )اغغطپَض،  گيطًسُ ضتجِ تَسظ تػوين

گبًتِ اثطگتصاض    ّتبي زٍاظزُ  گيطًسُ، زضدِ اّويت )ٍظى( ضتبذع  زض ایي ٍضؼيت ًيع تػوين   

اي کِ زض تؼييي هحَض احتوبلي تک زضوي هتؤثط ّستتٌس    ًيطٍّبي ذَزي ٍ زضوي فطاهٌغقِ

اي یک هؼيتبض   دبیي کِ قسضت َّایي ٍ هَضکي زضوي فطاهٌغقِ ضا هطرع کطزُ است. اظ آى

ّب، اٍلَیت اًتربة هحَضّبي  ي اّويت )ٍظى( ضبذع اسبس زضدِثبضس، ثٌبثطایي ثط  هججت هي

اي اثتسا ثِ قسضت َّایي ٍ هَضتکي زضتوي، ستبس ثتِ قتسضت ظهيٌتي        تک زضوي فطاهٌغقِ

 گيطز.   زضوي ٍ زض ًْبیت ثِ تَاى پبیساضي ذَزي تؼلق هي

 : اٍلَیت اٍل قسضت َّایي ٍ هَضکي زضوي

: اٍلَیت زٍم قسضت ظهيٌي زضوي  

: اٍلَیت سَم پبیساضي ذَزيتَاى   

ثبضتس ٍ ایتي هحتَض اًترتبة      هتي  A3زض ًتيذِ ثيطتطیي هقساض آى هطثَط ثِ گعیٌتِ ستَم یتب    

 ضَز. هي

 

                                                           
1
- Lexicograph method 
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 ای بزای اًتخاب هحَر احتوالی تک ًیزٍی فزاهٌطقِ 1( استفادُ اس رٍش تخصیص خطی2

ّتط ضتبذع   ّتب اظ   ّبي هفطٍؼ اظ یک هسئلِ ثط حستت اهتيتبظات آى   زض ایي ضٍش، گعیٌِ   

ّب اظ عطیق یک پطٍستِ دجتطاى ذغتي )ثتِ      ثٌسي ضسُ ٍ سبس ضتجِ ًْبیي گعیٌِ هَدَز ضتجِ

اي است کتِ   ّب( هطرع ذَاّس ضس. پطٍسِ حل ثِ گًَِ اظاي تجبززت هوکي زض ثيي ضبذع

 (293، 1390ّبي کيفي ٍ کوي ًرَاّس ثَز. )اغغطپَض،  آٍضزى ضبذع ًيبظي ثِ هقيبس زض

 ش ثبز، تَدِ ثِ ًکبت ظیط ضطٍضي است:زض استفبزُ اظ ضٍ   

ِ  -الف ِ     ایي ضٍش ثب استفبزُ اظ یک ضتجت ّتب هَدتت تجتبزل زض ثتيي      ثٌتسي ستبزُ ثتطاي گعیٌت

 کٌسپطّيع هيّب گطزیسُ ٍ اظ هحبسجبت پيچيسُ  ضبذع

تَاًٌس  ّب هي گيطي ًيست ٍ ضبذع ّبي اًساظُ سبظي هقيبس زض ایي ضٍش ًيبظي ثِ یکسبى -ة

 بضٌس.اظ ّط هقيبسي ث

 ایي ضٍش ثسٍى آًکِ ًيبظ ثِ اعالػبت ٍسيغ زاضتِ ثبضس ضطط دجطاًي ثَزى ضا زاضاست. -ح

ِ  ایتي ضٍش ضا هتتي  -ت اي )اظ  تتتَاى ثتتطاي تذعیتتِ ٍ تحليتل ستتؤازت هَدتتَز اظ هقيتتبس ضتجتت

 کبض ثطز. ًبهِ( ثِ پطسص

ّبي زیگط  اظ گعیٌِ ّب ثٌسي ي ًْبیي ثطاي یک گعیٌِ ضا ثب تَدِ ثِ سبیط ضتجِ الگَضیتن ظیط، ضتجِ

 ًوبیس.    ّب( هطرع هي اظاي تجبززت هَدَز اظ ضبذع  )ثِ

 ّب قسم اٍل: هحبسجِ هبتطیس ضتجِ

[
                        
                        
                        

] 

 πقسم زٍم: هحبسجِ هبتطیس 

  

π =  

 

 قسم سَم: ًَضتي هؼبزلِ ترػيع

                                                           
1
- Linear assignment 

33/0  6/0  61/0  

6/0  94/0  0 

61/0  0 39/0  
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MAX = 0.33 X11+ 0.06 X12+ 0.61 X13+ 0.06 X21+ 0.94 X22+ 0.61 X31+ 0.39 X33  

X11 +X12 + X13 = 1 

X21 +X22 + X23 = 1 

X31 +X32 + X33 = 1 

X11 +X21 + X31 = 1 

X12 +X22 + X32 = 1 

X13 +X23 + X33 = 1 

Xij = 0 1 یا  i = j = 1,2,3 

 

 

 قسم چْبضم: حل ثِ ضٍش الگَضیتن هذبضستبًي

    

 

 

 

 

 

 

 قسم پٌذن: هحبسجِ استطاتژي ثْيٌِ

H.A =  [
   
   
   

]  [
  
  
  
] => A3 > A2 > A1 

0 55/0 28/0 

94/0  0  88/0 

22/0 61/0 0 

61/0- 6/0- 33/0- 

0 94/0- 6/0- 

39/0- 0 61/0- 

0 55/0  28/0  

94/0  0 88/0  

22/0  61/0  0 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 
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ّبي اًذبم ضتسُ ٍ هحبستجبت هتطتجظ، اظ ًظتط اضدحيتت استتفبزُ احتوتبلي         ثب تَدِ ثِ گبم   

هٌظَض ادطاي تک، اثتسا هحتَض ضتوبضُ    گبًِ فطؼ ضسُ ثِ اي اظ هحَضّبي سِ زضوي فطاهٌغقِ

ضًَس. ثٌبثطایي هحتَض ضتوبضُ    اًتربة هي 1ٍ زض ًْبیت هحَض ضوبضُ  2سبس هحَض ضوبضُ ، 3

 ي هحَض تک زضوي اًتربة ضسُ است.تطی ػٌَاى هحتول ثِ 3

 ای َر احتوالی تک ًیزٍی فزاهٌطقِبزای اًتخاب هح 1( بزرسی رٍش حذف3

ّب  گيطًسُ سغَح حساقلي )استبًساضز( ضا ثطاي تأهيي ّط یک اظ ضبذع زض ایي ضٍش، تػوين   

ّبیي کِ استبًساضز آى ضتبذع ضا   هطرع ًوَزُ، سبس ضبذػي زض ًظط گطفتِ ٍ کليِ گعیٌِ

کٌس، زض ازاهِ، ضبذع زیگطي زض ًظط گطفتتِ ضتسُ ٍ پطٍستِ فتَ       حصف هي ،تأهيي ًٌوبیٌس

ِ  ػٌَاى هجبل ضبذع قسضت َّایي ٍ هَضکي زضتوي  یبثس. ثِ ازاهِ هي اي ضا زض ًظتط   فطاهٌغقت

اي ضا ثِ تفکيک زض ضاثغِ ثب ایتي   گبًِ تک احتوبلي ًيطٍي فطاهٌغقِ گيطین ٍ هحَضّبي سِ هي

ٌين ٍ ّط هحَضي کِ ًتَاًس استبًساضز ایي ضبذع ضا تتأهيي کٌتس حتصف    ک ضبذع ثطضسي هي

 کٌين.   هي

ِ     ایي ضٍش زض ّط زفؼِ فقظ یک ضبذع ضا اضظیبثي هي    ّتب   کٌتس ٍ هقبیستبت زض ثتيي گعیٌت

 اي اًتربة گطزز. یبثس تب سطاًذبم گعیٌِ پصیطز. ایي پطٍسِ ازاهِ هي غَضت هي

ضًَس ثلکِ ثط حست قسضت توبیع آًْب  ثٌسي ًويِ ّب زض ایي ضٍش ثط حست اّويت ضتج ضبذع

 (223، 1390ضًَس. )اغغطپَض،  ّب هطتت هي زض ثيي گعیٌِ
 قسضت َّایي ٍ هَضکي : اٍلَیت اٍل           1هبًٌس            حصف هحَض  ثبقي هي 3ٍ  2هحَضّبي 

 قسضت ظهيٌي : اٍلَیت زٍم             2حصف هحَضهبًس            ثبقي هي 3هحَض 

گبًِ ضا زض ذػَظ ضتبذع قتسضت    ثب تَدِ ثِ تَضيحبت ثبز، اثتسا ّط یک اظ هحَضّبي سِ   

زّتين کتِ زض اٍلَیتت اٍل هحتَض      اي هَضز ثطضسي قطاض هتي  َّایي ٍ هَضکي زضوي فطاهٌغقِ

ضَز  هيکٌس ٍ حصف  اهتيبظ کبفي ضا کست ًوي 3ٍ  2زض هقبسيِ ثب هحَضّبي ضوبضُ  1ضوبضُ 

یب  3حصف ضسُ ٍ زض ًتيذِ هحَض  2، هحَض ضوبضُ 3ٍ  2ٍ زض اٍلَیت ثؼسي اظ ثيي هحَضّبي 

A3 گطزز. اًطؼبة هي 

 
                                                           

1
- Elimination method  
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 ای َر احتوالی تک ًیزٍی فزاهٌطقِبزای اًتخاب هح 1( کاربزد رٍش تاپسیس4

پيطتٌْبز ضتس یکتي اظ ثْتتطیي      1981زض ستبل   2ایي ضٍش کتِ تَستظ َّاًتگ ٍ یتَى         

ضتبذع، هتَضز    nگعیٌِ تَسظ  mاست. زض ایي ضٍش  گيطي چٌس ضبذػِ تػوينّبي  ضٍش

گيطز. اسبس ایي تکٌيک، ثط ایي هفَْم استَاض است کِ گعیٌِ اًترتبثي، ثبیتس    اضظیبثي قطاض هي

حتل   آل هججت )ثْتطیي حبلت هوکي( ٍ ثيطتطیي فبغلِ ضا ثب ضاُ حل ایس کوتطیي فبغلِ ضا ثب ضاُ

لت هوکي( زاضتِ ثبضس. فطؼ ثط ایي است کِ هغلَثيت ّط ضتبذع،  آل هٌفي )ثستطیي حب ایس

عَض یکٌَاذت افعایطي یب کبّطي استت. حتل هستئلِ ثتب ایتي ضٍش، هستتلعم ضتص گتبم          ثِ

 غَضت ظیط است: ثِ
 

 سبظي هبتطیس تػوين هقيبس گبم یکن: کوي کطزى ٍ ثي

D  ; 

 
 

 

 هقيبس هَظٍى زست آٍضزى هبتطیس ثي گبم زٍم: ثِ

19/0  81/0  47/0  43/0  31/0  77/0  81/0  91/0  17/0  46/0  4/0  4/0  

47/0  47/0  19/0  43/0  40/0  6/0  48/0  36/0  60/0  55/0  56/0  56/0  

85/0  19/0  85/0  78/0  85/0  17/0  32/0  18/0  77/0  70/0  72/0  72/0  
 

 آل هٌفي حل ایس آل هججت ٍ ضاُ حل ایس گبم سَم: تؼييي ضاُ
019/

0 

034/

0 

028/

0 

043/

0 

0093

/0 

077/
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0729

/0 

0455

/0 

0136

/0 

023/

0 
04/0 08/0 

047/

0 

0188

/0 

0114

/0 

043/

0 

012/

0 
06/0 

0432

/0 

018/

0 

048/

0 

0275

/0 

056/

0 

112/

0 

085/

0 

0076

/0 

051/

0 

078/

0 

0255

/0 

017/

0 

0288

/0 

009/

0 

0616

/0 

035/

0 

072/

0 

144/

0 
 

 آل هججت ٍ هٌفي   زست آٍضزى هيعاى فبغلِ ّط گعیٌِ تب ایس گبم چْبضم: ثِ

                                                           
1
 TOPSIS (Technique for order preference by Similarity to ideal Solution) 

2
 Hwang and Yoon 

A
+
  

= ( 014 07 03 061 009 028 01 025 07 05 007 08 ( 
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 آل  حل ایس ( یک گعیٌِ ثِ ضاCLُگبم پٌذن: تؼييي ًعزیکي ًسجي )

   
  
 

  
     

  

 

C1 = 0.08 / ( 0.124 + 0.08 ) = 0.392 

C2 = 0.095 / ( 0.095 + 0.067 ) = 0.586 

C3 = 0.123 / ( 0.086 + 0.123 ) = 0.588 

 

 (25ٍ  24: 1389ّب )هؤهٌي،  ثٌسي گعیٌِ گبم ضطن: ضتجِ

A3> A2> A1 

 

 گیزی ًتیجِ

گيطي دعء دساًطسًي فطهبًسّي است ٍ پيطٍظي ٍ ضکست فطهبًسّبى ثتِ آى ثستتگي    تػوين

  ُ ُ   زاضز. فطهبًسّبى ثبیس قجل اظ ّط اقساهي تَستظ زضتوي، ضا کبضّتبي احتوتبلي اٍ ضا    کتبض یتب ضا

ٍضي حبغتل ضتَز. زض حتبل     ذَثي استفبزُ کطزُ تب ثْطُ تطريع زٌّس ٍ اظ هقسٍضات ذَز ثِ

ى ٍ افسطاى ستبز اضتص دوْتَضي استالهي ایتطاى زض تْيتِ ثطآٍضزّتبي      حبضط اغلت فطهبًسّب

ّتبي   کٌٌتس زض غتَضتي کتِ ضٍش    ّتبي ستٌتي ٍ شٌّتي استتفبزُ هتي      ستبزي ذتَز اظ ضٍش 

تَاًتس   ّبي کبضاهس ضیبضي هي گيطي ػلوي زیگطي ًيع ٍدَز زاضز کِ ثب استفبزُ اظ ضٍش تػوين

ضیعي ػوليبت زض دٌتگ   ًظبهي فطایٌس عطح ّبي کوک ثسيبض ضبیبًي ثِ آًْب ًوبیس. زض سبظهبى

کالسيک ٍ ًبّوتطاظ زض قبلت ًِ گبم ٍ ثب ػٌَاى تطتيتت تتَالي اػوتبل فطهبًتسُ ٍ ستتبز اًذتبم       

4/0  2/0  5/0  6/0  /0  8/0  7/0  5/0  8/0  1/0  6/0  5/0  

A
-
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01

9/0  
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چٌتساى زاضز ظیتطا ًيتطٍي     ضَز. تْيِ ثطآٍضز زقيق ٍ سطیغ زض دٌگ ًبّوتطاظ اّويتتي زٍ  هي

ضظهي ثيص اظ ضتص ثطاثتط ضظم   تط ٍ زاضاي تَاى  ذَزي ثبیستي زض ثطاثط زضوٌي ثِ هطاتت قَي

ًتبیخ حبغل اظ تذعیِ ٍ تحليل چْبض ضٍش لکستيکَگطاف، ترػتيع ذغتي، حتصف ٍ      ًوبیس.

گيطي چٌتس ضبذػتِ زض ذػتَظ تطتريع تقتسم هحَضّتبي        ّبي تػوين تبپسيس اظ ضٍش

 اي ثِ کطَضهبى، ثِ قطاض ظیط است: احتوبلي زضوي فطاهٌغقِ

اي ثتب تَدتِ    تربة هحَضّبي تک زضوي فطاهٌغقِزض ضٍش لکسيکَگطاف، اٍلَیت اٍل زض اً   

ّب کِ ّوبى قسضت َّایي ٍ هَضکي زضتوي استت ثتِ هحتَض      ثِ زضدِ اّويت )ٍظى( ضبذع

 ضَز. یبثس ثٌبثطایي ایي هحَض اًتربة هي اذتػبظ هي 3ضوبضُ 

ِ  زض ضٍش ترػيع ذغي، ثب تَدِ ثِ اضدحيتت استتفبزُ احتوتبلي زضتوي فتطا      اي اظ  هٌغقت

ٍ  2، سبس هحتَض ضتوبضُ   3گبًِ فطؼ ضسُ، ثِ تطتيت تقسم، اثتسا هحَض ضوبضُ  سِهحَضّبي 

 ثبضس. تطیي هحَض تک هي هحتول 3ضًَس ٍ هحَض ضوبضُ  اًتربة هي 1زض ًْبیت هحَض ضوبضُ 

اي ثب تَدتِ ثتِ هيتعاى     زض ضٍش حصف ًيع اٍلَیت اًتربة هحَضّبي تک زضوي فطاهٌغقِ    

ضَز. زض ایي ٍضؼيت ثِ تطتيتت تقتسم هحَضّتبیي     تؼييي هي اهتيبظات کست ضسُ اظ ّط هحَض

ثتِ ػٌتَاى    3ضًَس ٍ زض ًْبیتت هحتَض ضتوبضُ     اًس حصف هي کِ کوتطیي اهتيبظ ضا کست کطزُ

 ضَز. تطیي هحَض اًطؼبة هيهحتول

آل هججتت )ثْتتطیي حبلتت     زض ضٍش تبپسيس گعیٌِ اًتربثي ثبیستي کوتتطیي فبغتلِ ثتب ایتس    

آل هٌفتي )ثتستطیي حبلتت هوکتي( زاضتتِ ثبضتس، ثٌتبثطایي         ِ ثب ایتس هوکي( ٍ ثيطتطیي فبغل

 1ٍ زض اًتْتب هحتَض ضتوبضُ     2، پس اظ آى هحَض ضوبضُ 3تطتيت اٍلَیت، اثتسا هحَض ضوبضُ  ثِ

 ضَز. اًتربة هي

گط ایي ٍاقؼيت استت کتِ    گيطي چٌس ضبذػِ ثيبى ًتيذِ ًْبیي استفبزُ اظ چْبض ضٍش تػوين

 ( ذَاّس ثَز.A3) 3اي زض هحَض ضوبضُ  طاهٌغقِتقسم تک احتوبلي زضوي ف



1گيطي چٌس ضبذػِ  ّبي تػوين کبضثطز ضٍش
(MADM) 131 ..............ضیعي ػوليبت ًظبهي زض هحيظ ًبّوتطاظ زض عطح 

 

 
 

 ٍ هاخذ هٌابع

ّبي چٌس هؼيبضُ، هؤسستِ اًتطتبضات زاًطتگبُ تْتطاى،      گيطي اغغطپَض هحوس دَاز، تػوين -1

 1390چبح زّن، 

 1390غبضهي کطین ؛ٍ ّوکبضاى دٌگ ًبّوتطاظ، اًتطبضات زافَس آدب چبح اٍل،  -2

 1390، 101 - 5تَض ضظهي زس، آدب هؼبًٍت اعالػبت ٍ ػوليبت -3

 1389هؤهٌي هٌػَض، هجبحت ًَیي تحقيق زض ػوليبت، ًبضط هٌػَض هؤهٌي، چبح اٍل،  -4

ٍالتع ازٍاضز، دٌگ اعالػبت، اغَل ٍ ػوليبت، هتطدويي اکجط ضًذجط ٍ ّوکتبضاى، هؤسستِ    -5

 1385آهَظضي ٍ تحقيقبتي غٌبیغ زفبػي، چبح اٍل، پبیيع 

گيتطي زض هحتيظ    سبظي ٍ تػوين ضضب، تػوين هحوسضضب ٍ هلکي غالمٍليًَس حسيي، لًَي  -6

 1389ًظبهي، اًتطبضات زافَس آدب، چبح اٍل، 
7. F.szidarovszky & M.E. Gersbon & L. Duckstein, "Techniques for 

multiobjective decision making in Systems Management"; Elsevier 

science Publishers B. V. 1986. 

8. Ching – Lai HWANG & Abu syed Md. MASUD; "multiple  
objective decision – making – Methods and Applications"; Springer 

– verlag Berlin Heidelberg, 1979.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


