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ثب تٛج ٝث ٝإٞيت ٘ ٚمؽ قٙبيغ فسآٚزي ؾييس ٔ ٚصكي ٛل ِجٙيی دز ثکيؽ وؿيبٚزشي،
ٞدف ايٗ پطٞٚؽ ٔىبٖ يبثی ثٟي ٝٙقٙبيغ فسآٚزي ؾيس ٔ ٚصك ٛل ِجٙی دز اغتبٖ ٞبي وؿيٛز دز
ؾسايى ػدْ لًؼيت ٔی ثبؾد .ثساي ايٗ ٔٙظٛز اثتدا ؾبخف ٞبي ٔٛحس ثس ٞدف ٟ٘بيی ٔػئّ ٝتؼيييٗ
ٌسديد ،غپع ٔيصاٖ احسٌرازي آٟ٘ب (اٚشاٖ) ث ٝوٕه ٘ظس وبزؾٙبغبٖ تؼييٗ ؾد .دز ٔسحّ ٝثؼيد ،ثيٝ
ٔٙظٛز ٚازد وسدٖ اثٟبٔبل  ٚػدْ دلت دز لهبٚل ٞبي والٔی  ٚتجسثی وبزؾٙبغبٖ دز تؼيييٗ اٚشاٖ
ؾبخف ٞب  ٚػدْ لًؼيت دز ٔمبديس ؾبخف ٞب ثب ثٟسٌ ٜيسي اش ايالػبل يه دٚز ٜشٔيب٘ی ٔؼييٗ ٚ
ث ٝوٕه ًٔٙك ثبش ٜاي ،دادٞ ٜب  ٚاٚشاٖ ؾبخف ٞب ث ٝقٛزل اػداد ثبش ٜاي  ٚؾٙبٚز دز فسآيٙيد حيُ
ٔػئّ ٝلساز ٌسفتٕٞ .چٙيٗ اش آ٘جبيی وٛ٘ ٝع تكٕيٓ ٌيسي دز ٔػئّ ٝثساغبظ چٙديٗ ؾبخف ٔی
ثبؾدِ ،را ٔدَ ٔٛزد اغتفبد ٜدز ايٗ تصميك زٚؼ تبپػيع ثبش ٜاي (يىيی اش ثٟتيسيٗ تىٙييه ٞيبي
تكٕيٓ ٌيسي چٙد ؾبخك )ٝا٘تکبة ٌسديد .ايٗ تصميك ثس زٚي تٕيبٔی اغيتبٖ ٞيبي وؿيٛز  ٚدز
يی دٚز ٜشٔب٘ی  1380تب  1387قٛزل پريسفت ٝاغت٘ .تبيج ايٗ تصميك ؾبخف غيسٔبيٌ ٝيرازي ٚ
دزقد ثٟي ٝٙغسٔبيٌ ٝرازي ثساي ٞس اغتبٖ دز احداث قٙبيغ ؾييس ِ ٚجٙييبل زا ثيب تٛجي ٝثي ٝػيدْ
لًؼيت دز ٔمبديس  ٚاٚشاٖ ؾبخف ٞب تؼييٗ ٕ٘ٛدٕٞ .چٙييٗ ٘ؿيبٖ داد وي ٝاٍِيٛي فؼّيی غيسٔبيٝ
ٌرازي دز قٙبيغ ِجٙی دز تٕبٔی اغتبٖ ٞبي وؿٛز ثٟي٘ ٝٙجٛد٘ ٚ ٜيبش ثي ٝتؼيديُ دز ٔميبديس فؼّيی
غسٔبيٌ ٝرازي ٔی ثبؾد .دز پبيبٖ پيؿٟٙبد ٔی ٌسدد و ٝثٙٔ ٝظٛز اش ثيٗ ثسدٖ ؾيىبف ايجيبد ؾيدٜ
ثيٗ اٍِٛي فؼّی  ٚثٟي ٝٙغسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ِجٙی ،غٕت  ٚغٛي غسٔبيٌ ٝرازي ٞبي آتی ثيس
اغبظ دزقدٞبي ٔ صبغج ٝؾد ٜدز ايٗ تصميك اش اغتبٖ ٞبي دازاي غسزيص غسٔبيٌ ٝرازي ث ٝاغيتبٖ
ٞبي دازاي وٕجٛد ٞدايت ٌسدد.
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تبپػيع ثبش ٜاي ،1تكٕيٓ ٌيسي چٙد ؾبخك ٝزيبنی ،قيٙبيغ ؾييس ِ ٚجٙييبل،
ػدْ لًؼيتًٙٔ ،ك ثبش ٜاي.
Q1,C6, C61 JEL

وؿبٚزشي يىی اش ٕٟٔتسيٗ ثکؽٞبي تأحيسٌراز دز التكبد ايساٖ ٔی ثبؾد و٘ ٝمؽ ٕٟٔی دز
اغتمالَ غيبغی  ٚالتكبدي وؿٛز ايفب ٔیوٙد .اش جّٕٕٟٔ ٝتسيٗ وبزوسدٞبي ثکيؽ وؿيبٚزشي دز
التكبد ٔی تيٛاٖ ثي ٝتيبٔيٗ ذيراي جبٔؼي ،ٝغي ٟٓلبثيُ تٛجي ٝثکيؽ وؿيبٚزشي دز دزآٔيد ّٔيی
وؿٛز(حدٚد  25دزقد)  ،ازتجبو ثب غبيس ثبشازٞب ،ايجبد اؾتغبَ ٌػتسد ٚ ٜوٓ ٞصي ٚ ٝٙايجيبد تيٛاشٖ
دز ثبشاز وبز  ٚغسٔبي ٝزا ٘بْ ثسدٕٞ .چٙيٗ اش جّٕ ٝػٕد ٜتسيٗ د ييُ إٞييت ثکيؽ وؿيبٚزشي دز
تٛغؼ ٝالتكبدي وؿٛزٔ ،ی تٛاٖ ثٚ ٝجٛد ٔصيت ٞبي ٘ػجی  ٚيجيؼی دز ايٗ ثکيؽ ،ػيدْ ٘ييبش ثيٝ
تىِٛٛٙضي پيچيد ٚ ٜتکكف ٞبي ٚيط ،ٜتبٔيٗ ٘يبشٞبي نسٚزي جبٔؼٚ ،ٝجٛد ظسفيت ٞبي ثبِم ٜٛدز
وؿٛز٘ ،يبش ث ٝغسٔبي ٝازشي ا٘دن  ٚوٛتب ٜثٛدٖ ٔدل شٔبٖ ثبشٌؿيت غيسٔبي ٝاؾيبز ٜويسد(اوجيسي ٚ
ؾسيف .)1385،أب تٕبٔی ايٗ ٔػبئُ شٔب٘ی و ٝوؿبٚزشي وؿٛز اش ٔسحّ ٝغٙتی ثٔ ٝسحّي ٝقيٙؼتی
ٌرز ٕ٘بيد؛ ٔی تٛا٘د ث ٝفؼّيت دزآيد .أسٚش ٜيىی اش ثٟتسيٗ زٚؼ ٞبي تٛغيؼ ٝاؾيتغبَ  ٚافيصايؽ
دزآٔدٞبي ثکؽ وؿبٚزشي دز ٔٙبيك زٚغتبيی ،ايجبد  ٚتٛغيؼ ٝقيٙبيغ تجيديّی  ٚتىٕيّيی ثکيؽ
وؿبٚزشي اغت .قٙبيغ تجديّی  ٚتىٕيّی ثکؽ وؿبٚزشي ث ٝقٙبيؼی ٌفتٔ ٝی ؾٛد و ٝثي ٝفيسآٚزي
 ٚػُٕ آٚزي ٔصك ٛل ٔکتّف وؿبٚزشي (ؾيبُٔ :شزاػيی ،ثيبذی ،ؾييالل ،داْ  ٚيييٛز ،جٍٙيُ ٚ
ٔستغ) ٔی پسداش٘د .ايٗ فسآيٙدٞب ٔی تٛا٘د دز ثسٌيس٘د ٜتغييسال فيصيىی ،ؾيٕيبيیٍٟ٘ ،دازي ،ثػيتٝ
ثٙدي  ٚتٛشيغ ثبؾٙد(فسٕٙٞديبٖ .)1386،اش ٕٟٔتسيٗ ٚيطٌی ٞبي غسٔبيٌ ٝرازي دز زا ٜتٛغؼ ٚ ٝزاٜ
ا٘داشي قٙبيغ تجديّی  ٚتىٕيّی ثکؽ وؿبٚزشي ٔی تٛاٖ ث ٝتٛغؼ ٝاؾتغبَ دز ٔٙيبيك زٚغيتبيی ٚ
جّيٌٛيسي اش ٟٔييبجسل ثييی زٚييي ،ٝوييبٞؽ نيبيؼبل ٔصكيي ٛل وؿييبٚزشي ،افييصايؽ ازشؼ افييصٚدٜ
ٔصك ٛل ،تٛغؼ ٝالتكبدي  ٚاجتٕبػی ٔٙبيك زٚغتبيی ،تٛغؼ ٝقٙؼت دز ثکؽ وؿبٚزشي ،وٕيه
ث ٝافصايؽ قبدزال ٔصك ٛل وؿبٚزشي ،وبٞؽ زيػه غيسٔبيٌ ٝيرازي دز اييٗ ثکيؽ  ٚثػييبزي
ٔٛازد ديٍس اؾبزٕٛ٘ ٜد(زحيٕیٕٞ .)1380،چٙيٗ تٛغؼ ٝايٗ ثکؽ ٔی تٛا٘د ث ٝايجبد أٙيت ذيرايی
دز وؿٛز وٕه ٕ٘بيد .اش غٛي ديٍس ايجبد قٙبيغ تجيديّیٔ ،يثحستسيٗ زاٞىيبز ثيساي ويبٞؽ حجيٓ
نبيؼبل وؿبٚزشي ث ٝؾٕبز ٔی زٚد ٓٞ .او ٖٛٙنيبيؼبل ثکيؽ وؿيبٚزشي دز وؿيٛز دز حيدٚد 30
دزقد اغت و ٝازشؼ ايٗ حجٓ اش نيبيؼبل ثييٗ  3تيب ٔ 5يّييبزد د ز ثيسآٚزد ٔيی ٌيسدد(قيبدلی
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ؾبٞدا٘ی  ٚػجدإِّىی .)1380،اش ايٗ ز ٚتٛغؼ ٝقٙبيغ تجديّی  ٚتىٕيّی دز ثکؽ وؿيبٚزشي دز دٚ
د ٝٞاخيس ث ٝقٛزل يه زاٞجسد ٔؿکف  ٚجدي دز أس تٛغؼ ٚ ٝثس٘بٔ ٝزييصي زٚغيتبيی دز دغيتٛز
وبز ثکؽ وؿبٚزشي وؿٛز لساز ٌسفت ٝاغت(زحيٕی.)1380،
يىی اش ٕٟٔتسيٗ  ٚپيؿسفت ٝتسيٗ قٙبيغ تجديّی  ٚتىٕيّی دز ثکؽ وؿبٚزشي ،قيٙبيغ ٔسثيٛو
ث ٝفسآٚزي ؾيس ٔ ٚصك ٛل ِجٙی ٔی ثبؾدٔ .بد ٜاقّی  ٚاِٚي ٝايٗ قٙؼت ؾيس اغت ؤ ٝدل شٔيبٖ
ٔكسف ٍٟ٘ ٚداؾت ايٗ ٔبد ٜذرايی ثػيبز وٛتب ٚ ٜا٘يدن ٔيی ثبؾيد .ؾييس تِٛييدي وؿيٛز اش ا٘يٛاع
دأٟبي(ٌبٌ ،ٚبٔٚيؽٌٛ ،غفٙد  ٚثص ) حبقُ ٔی ؾٛد  ٚدز ثييٗ دأٟيبي ِٔٛيد ؾييسٌ ،يب ٚجبيٍيبٜ
خبقی دازد .ث ٝيٛزي و ٝيی غبِٟبي اخيس غ ٟٓدأٟبي غجه اش جٌّٕٛ ٝغفٙد  ٚثص اش وُ تِٛييد
ؾيس وبٞؽ يبفت ٝاغت  ٚايٗ غ ٟٓثساي ٌبٞٚبي ؾيسي اش  62دزقد دز غيبَ  1378ثي ٝحيدٚد 90
دزقد دز غبَ  1388زغيد ٜاغت .احداث  ٚتٛغؼ ٝقٙبيغ فسآٚزي ؾيس ٔ ٚصك ٛل ِجٙی ٔی تٛا٘د
دز تٕبٔی ٔٙبيك ؾٟسي  ٚزٚغتبيی وؿٛز قٛزل ٌيسد .أيب ػٛأيُ  ٚد ييُ ٌ٘ٛيبٌ٘ٛی دز اييٗ زاٜ
ٔٛحس ٔی ثبؾد و ٝاش آٖ جّٕٔ ٝی تٛاٖ ؾسايى جغسافيبيی  ٚالّيٕی ،تساوٓ جٕؼيت  ،ثيبشاز ٔكيسف ،
دغتسغی ث ٝثبشاز ٟ٘بدٜٞب  ،حٕبيت ٞبي ادازي ٔ ٚبِی دِٚتٚ ،جٛد أىب٘بل  ٚتجٟييصال ٔٙبغيت (اش
لجيُ :آة ،ثسقٌ ،بش  ٚ )... ٚدٞ ٜب ػبُٔ ديٍس زا ٘بْ ثسد .ثب ايٗ ٚجٛد دز ثيٗ  28اغتبٖ وؿٛز ،اغتبٖ
ٞبي تٟساٖ ،خساغبٖ ،اقفٟبٖٔ ،بش٘دازاٖ ،آذزثبيجبٖ ؾسلی ،خٛشغيتبٖ  ٚازدثييُ ثيؿيتسيٗ غي ٟٓاش
تِٛيد ؾيس خبْ  ٚدز ٘تيج ٝتِٛيد ٔصك ٛل ِجٙی زا دازا ٔیثبؾٙد  ٚحدٚد  60دزقد ؾييس وؿيٛز ٚ
 76دزقد ٔصك ٛل ِجٙی دز ايٗ ٔٙبيك تِٛيد ٔی ؾٛدٕٞ .چٙييٗ ٔؿيبٞد ٜثيبشاز ٔكيسف  ٚازشؼ
افصٚد٘ ٜبؾی اش قٙبيغ فسآٚزي ؾيس ِ ٚجٙيبل ٘ؿبٖ ٔی دٞد ايٗ قٙؼت دز ٔيبٖ غبيس قٙبيغ تجديّی
ثکؽ وؿبٚزشي دازاي جبيٍب٘ ٜکػت اش ٘ظس ثبشاز ٔكيسف  ٚازشؼ افيصٚدٔ ٜيی ثبؾيد وي ٝحيبوی اش
پسغٛد ثٛدٖ غسٔبيٌ ٝرازي دز ايٗ قٙؼت ثٛدِ ٚ ٜص ْٚغيبغت ٌرازي ٞبي آتی زا ٕ٘بيبٖ ٔی غبشد.
ًٔبِؼبل دزثبزٔ ٜصيت غٙجی ٔ ٚىبٖ يبثی ثٟي ٝٙجٟت تبغيع ٚاحدٞب  ٚثٍٙيبٞ ٜيبي قيٙؼتی،
لدٔتی ديسيٗ دازد  ٚزيؿ ٝآٖ ث٘ ٝظسيبل ًٔسح ؾد ٜدزثبزٔ ٜصييت ٘ػيجی 1ثيبش ٔيی ٌيسددٔ .صييت
٘ػجی تِٛيد يه ٔصكٔ َٛؼيبزي ثساي ازشيبثی غٛدآٚزي اجتٕبػی فؼبِيت ٞبي تِٛيدي ثي ٝحػيبة
ٔی آيدٔ .صيت ٘ػجی و ٝدز ازتجبو ثب تجبزل ثيٗ إُِّ ًٔسح ٔی ثبؾد؛ ثداٖ ٔؼٙبغت وي ٝچٙب٘چيٝ
وؿٛز يب ًٔٙم ٝاي يه وب زا ٘ػجت ث ٝديٍس وب ٞب ازشا٘تس تِٛيد ٕ٘بييد ،اييٗ وؿيٛز ييب ًٔٙمي ٝدز
تِٛيد چٙيٗ وب يی ٔصيت ٘ػجی دازد .ثٙبثسايٗ ٔی تٛا٘د ثب ٚازد ؾدٖ ث ٝقص ٝٙتجبزل ٔٙتفغ ؾيٛد.
ث ٝػجبزل غبد ٜتس ٔصيت ٘ػجی ػجبزل اغت اش تٛا٘بيی دز تِٛيد  ٚقدٚز وب يی ثب ٞصي ٝٙاي ازشاٖ تيس
٘ػجت ث ٝغبيس زلجب(اوجسي  ٚشاٞدي ويٛاٖ .)1387،تؼييٗ ٔىبٖ ثٟي ٝٙايجبد تبغيػيبل ٚ ٚاحيدٞبي
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تِٛيدي  ٚقٙؼتی دز دٚز ٜجديد التكبد ٔٛزد تٛج ٝفساٚاٖ ػٛأيُ ٔکتّيف التكيبدي اش دِٚيت ٞيب
ٌسفت ٝتب وبزفسٔبيبٖ ٔ ٚديساٖ قٙبيغ ٔکتّف ثصزي  ٚوٛچه ثٛد ٜاغت .ايٗ ثداٖ جٟيت اغيت ويٝ
ٚيطٌيٟبي ٔکتّف الّيٕی ،جغسافيبيیٔ ،صيًی ،فسٍٙٞی ،اجتٕبػی ،التكبدي ٕٛٞ ... ٚاز ٜدازاي آحبز
لبثُ تٛجٟی دز ٔيصاٖ وبزآيی  ٚغٛد ٘ ٚيص پبغکٍٛيی ث٘ ٝيبشٞبي ٔٛجٛد ٞػتٙد .ثديٗ ٔٙظٛز  ٚثيس
اغبظ ٘ظسي ٝالتكبد خسد ،تِٛيد وٙٙد ٜػماليی الداْ ث ٝثٟي ٝٙغبشي تبثغ ٞيدف خيٛد ثيب تٛجي ٝثيٝ
ٔجٕٛػٔ ٝصدٚديت ٞبي پيؽ زٚي ٕ٘ٛد ٚ ٜغؼی دازد تب ٔٙبغت تسيٗ ٔىبٖ زا ثساي تبغيع ٚاحيد
تِٛيدي خٛيؽ ا٘تکبة ٕ٘بيد .آ٘چ ٝدز ٚالؼيت اتفبق ٔی افتد ٘يص چيصي وٕبثيؽ ؾجئ ٝهٕ ٖٛايٗ
٘ظسي ٚ ٝاِجت ٝثب ا٘دوی پيچيدٌی ثيؿتس اغيت (قيبدلی ؾيبٞدا٘ی  ٚػجيدإِّىی .)1388،اش اييٗ زٚ
تِٛيدوٙٙدٌبٖ  ٚغسٔبيٌ ٝرازاٖ ٕٛٞاز ٜتالؼ ٔی وٙٙد ٔىيب٘ی زا وي ٝثيِ ٝصيبٌ غيٛد آٚزي دازاي
ثيؿتسيٗ ٔصيت ثبؾد ،ا٘تکبة ٕ٘بيٙد .اش ايٗ ز ٚثسزغی ٘ص ٜٛا٘تکبة ٔىيبٖ تٛغيى تِٛيدوٙٙيد ،ٜثيٝ
ِصبٌ غيبغت ٌرازي ٞ ٚدايتٍسي التكبدي حبئص إٞيت اغت .ثب تٛجي ٝثي ٝوٕجيٛد ٔٙيبثغ تِٛييد ٚ
٘يبشٞبي جٛأغ ث ٝوب ٞب  ٚخدٔبل ٔکتّف ،ثسزغيی ٞيبي ٔصييت غيٙجی ٔ ٚىيبٖ ييبثی ٔٙبغيت ٚ
وبزآٔد ٔی تٛا٘د نٕٗ ثٟجٛد ٘ظبْ تکكيف ٔٙبثغ  ٚغٛدآٚزي ثيؿتس ثساي تِٛيدوٙٙدٌبٖ  ٚغيسٔبيٝ
ٌرازاٖ ،غًح زفب ٜػٕٔٛی زا ٘يص ازتمبء ثکؿد(قبدلی ؾبٞدا٘ی  ٚػجدإِّىی.)1388 ،
ٔدَ ٞبي تكٕيٓ ٌيسي چٙد ؾبخك 1(MADM)ٝيىی اش ا٘ٛاع ٔدَ ٞبي ثس٘بٔي ٝزييصي زيبنيی
ثٛد ٜؤ ٝصممبٖ ٔی تٛا٘ٙد اش آٟ٘ب دز زا ٜزغيدٖ ث ٝاٞداف ٔصيت غٙجی ٔ ٚىب٘يبثی ثٟيٙي ٝاغيتفبدٜ
ٕ٘بيٙد؛ (اوجسي  ٚشاٞدي ويٛاٖ .)1387،أب اش آ٘جبيی ؤ ٝدَ ٞبي والغيه)٘ (MADMيبش ث ٝدادٜ
ٞبي لًؼی  ٚدليك داؾت ٚ ٝاش يسف ديٍس ،ثکيؽ وؿيبٚزشي ثي ٝدِييُ ٔبٞييت ذاتيی خيٛيؽ ويٝ
ٚاثػتٍی ؾديد ث ٝيجيؼت ٛٔ ٚجٛدال ش٘د ٜدازد  ٚؾسايى ثبشازي آٖ و ٝاش ٘ٛع زلبثتی ٔی ثبؾيد؛ ثيب
ٔػئّ ٝزيػه ،ػدْ لًؼيت ،اثٟبْ ٛ٘ ٚغبٖ دز ٔميبديس ٟ٘يبدٞ ٜيب  ٚغيتبدٞ ٜيبي خيٛيؽ ثيب ؾيدل
ثيؿتسي ٘ػجت ث ٝغبيس ثکؽ ٞبي التكبدي ٔٛاج ٝاغت(ثيػٛاظ  ٚثيبزاٖ پيبَ .)2005،2اش اييٗ زٚ
ايٗ تصميك دز پی آٖ اغت تب ث ٝوٕه ٕٟٔتسيٗ ؾبخف ٞبي تكٕيٓ ٌيسي ،الداْ ث ٝأىبٖ غٙجی
 ٚتؼييٗ اِٛٚيت التكبدي ثٙٔ ٝظٛز غسٔبيٌ ٝرازي دز احداث قٙبيغ فسآٚزي ؾيس ٔ ٚصك ٛل ِجٙی
دز تٕبٔی اغتبٖ ٞبي وؿٛز ٕ٘بيد  ٚدز ايٗ زا ٜثب تٛج ٝثٔ ٝػئّ ٝػيدْ لًؼييت دز ٔميبديس ٟ٘يبدٚ ٜ
غتبدٞ ٜب ٘ ٚجٛد ايالػبل دليك  ٚلًؼی ،اش ًٔٙك ثبش ٜاي( 3حبِت خبقيی اش ًٔٙيك فيبشي ثيساي
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ٚازد وسدٖ ؾسايى ػدْ لًؼيت  ٚدغتيبثی ث٘ ٝتيبيج دلييك تيس اغيتفبدٕ٘ ٜبييد .اش اييٗ ز ٚتىٙييه
تكٕيٓ ٌيسي ٔٛزد اغتفبد ٜدز ايٗ پطٞٚؽ زٚؼ تبپػيع 1ثبش ٜائ 2يجبؾد.
دز ادأ ٝثسخی اش تصميمبل قٛزل ٌسفت ٝدز شٔئ ٝٙصيت غٙجی ٔ ٚىب٘يبثی ثٟي ٚ ٝٙالتكيبدي ٚ
ٕٞچٙيٗ اغتفبدٞ ٜبي وبزثسدي  ٚالتكبدي اش تىٙيه ٔيٛزد اغيتفبد ٜدز اييٗ پيطٞٚؽ ػجبزتٙيد اش:
فسٕٙٞديبٖ ،)1386(،دز پطٞٚؿی ث ٝد٘جبَ ٔىبٖ يبثی ثٟي ٝٙقيٙبيغ تجيديّی  ٚتؼيييٗ ٘ميؽ آٖ دز
تٛغؼ ٝزٚغتبيی ثکؽ غٕيسْ غفّی ثٛد ٜاغتٔ .دَ ثىبز ٌسفت ٝؾد ٜدز ايٗ پيطٞٚؽ ٔيدَ آ٘يبِيص
تبوػٔٛ٘ٛی اغت٘ .تبيج تصميك ثب تؼييٗ زتجٞ ٝس يه اش دٞػتبٖ ٞبي ايٗ ثکؽ تٛا٘ػت چؿٓ ا٘داش
 ٚاِٛٚيت غسٔبيٌ ٝرازي دز ايٗ ٘بحي ٝزا تؼييٗ ٕ٘بيد .قبدلی ؾيبٞدا٘ی  ٚػجيدإِّىی ،)1388( ،دز
ًٔبِؼ ٝاي ث ٝتؼييٗ ٔصيت ٘ػجی قٙؼت ِجٙييبل دز اغيتبٟ٘بي وؿيٛز ثيب ثٟيسٌ ٜييسي اش اٍِٞٛيبي
تكٕيٓ ٌيسي چٙدٔؼيبز ٜپسداختٙيدٔ .يدَ ٞيبي تكيٕيٓ ٌييسي ٔيٛزد اغيتفبد ٜدز اييٗ پيطٞٚؽ
تبوػٔٛ٘ٛی ػددي ٚش٘ی  ٚفسآيٙد تصّيُ غّػّٔ ٝساتجی ثٛد .دز ايٗ پطٞٚؽ دادٞ ٜبي ٔٛزد اغتفبدٜ
ثساي ؾبخف ٞبي تكٕيٓ ٌيسي وبٔال ويفی  ٚث ٝوٕه پسغؿٙبٔ ٝاش ٘ظسال خجسٌبٖ  ٚوبزؾٙبغيبٖ
جٕغ آٚزي ؾد٘ .تبيج ايٗ پطٞٚؽ ٘ؿبٖ داد و ٝاغتبٖ تٟساٖ  ٚپع اش آٖ اغيتبٟ٘بي اقيفٟبٖ ،ليٓ،
لييصٚيٌٗ،يالٖ  ٚخٛشغييتبٖ دازاي ثيؿييتسيٗ ٔصيييت دز تٛغييؼ ٝقييٙؼت ِجٙيييبل ٞػييتٙد .اوجييسي ٚ
ٕٞىبزاٖ( ،)1387دز ًٔبِؼ ٝاي تصت ػٛٙاٖ ثسزغی ويبزايی فٙيی قيٙؼت دأيدازي وؿيٛز ،غيؼی
ٕ٘ٛد٘د تب ثب ٚازد وسدٖ ًٔٙك ثبش ٜاي دز زٚؼ تصّيُ پٛؾؿيی دادٞ ٜيب) ، (DEAاليداْ ثي ٝثسزغيی
وبزايی فٙی اغتبٖ ٞبي وؿٛز دز قٙؼت دأدازي دز ؾسايى ػدْ لًؼيت ٕ٘بيٙد٘ .تبيج ايٗ پيطٞٚؽ
حبوی اش ايٗ ثٛد و ٝاغتبٖ ٞبي ازدثيُ  ٚخٛشغتبٖ دازاي ثب تسيٗ وبزايی  ٚاغيتبٖ ٞيبي ثٛؾيٟس ٚ
چٟبز ٔصبَ  ٚثکتيبزي دازاي پبييٗ تسيٗ وبزايی ،ث ٝتستيت دز شٔيٌ ٝٙبٚدازي ٞبي ؾيسي  ٚپسٚازي
دز غًح وؿٛز ٔی ثبؾٙد .ثبثب جب٘ی ٕٞ ٚىبزاٖ( ،)1388دز ًٔبِؼ ٝاي الداْ ثٔ ٝىيبٖ ييبثی قيٙبيغ
فسآٚزي ٔصك ٛل ثبذی ثب اغتفبد ٜاش ؾبخف غبشي تسويجی  ٚغيػيتٓ ايالػيبل جغسافييبيی)(GIS
ٕ٘ٛد٘دٞ .دف ايٗ تصميك ثسزغی ٔجب٘ی ٘ظسي ٔىبٖ ييبثی قيٙؼتی  ٚثٟيسٌ ٜييسي اش تىٙييه ٞيبي
ٔٙبغت  ٚػٛأُ ٔصيًی ٔثحس دز اغتمساز قٙبيغ تجديّی دز ٘ٛاحی زٚغتبيی اغيتبٖ وسٔب٘ؿيب ٜثيٛد.
٘تبيج ايٗ پطٞٚؽ ٘ؿبٖ داد و ٝؾٟسغتبٖ وسٔب٘ؿب ٜثب ثيؿتسيٗ پتب٘ػييُ ثيِ ٝصيبٌ چٟيبز ؾيبخف
تؼييٗ وٙٙد ٜدز ًٔبِؼٔ ٝىبٖ يبثی اِٛٚيت ا ،َٚؾٟسغتبٖ ٞيبي پيب ،ٜٚاغيالْ آثيبد ذيسة  ٚقيصٝٙ
اِٛٚيت د ٚ ْٚغسپُ ذٞبة ،جٛا٘سٚد ،غٙمس ٞ ٚسغيٗ ث ٝػٛٙاٖ اِٛٚيت غ ْٛتؼييٗ ٌسديد٘د .زإٙٞيب
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ٕٞ ٚىبزاٖ( ،)1388دز ًٔبِؼ ٝاي الداْ ث ٝتصّيُ ػٛأُ ٔىب٘ی ٔيثحس ثيس اغيتمساز قيٙبيغ فيسآٚزي
ٔصك ٛل وؿبٚزشي دز اغتبٖ خساغبٖ ؾٕبِی ٕ٘ٛد٘د٘ .تبيج ايٗ ثسزغی ٘ؿبٖ داد و ٝؾيؽ ػبٔيُ
دغتسغی ث ٝخدٔبل پؿتيجب٘ی ،دغتسغی ث ٝػٛأُ تِٛيد ،خدٔبل شيس ثٙبيی ،ػبُٔ يجيؼی  ٚشيػت
ٔصيًی ،دغتسغی ث ٝخدٔبل ادازي  ٚؾجى ٝحُٕ ٘ ٚميُ دز اغيتمساز قيٙبيغ فيسآٚزي ٔصكي ٛل
وؿبٚزشي دز ٔٙبيك زٚغتبيی ٔثحس٘دٕٞ .چٙيٗ ايٗ ػٛأيُ ثي ٝتستييت،10/7 ،11/2 ،14/2 ،27/4 :
 7/7 ٚ 7/8دزقد اش ٚازيب٘ع ػٛأُ ٔثحس ثس ٔىبٖ اغتمساز قٙبيغ فيسآٚزي ٔصكي ٛل وؿيبٚزشي زا
تجييٗ وسد٘دٕٞ .چٙيٗ تبٔيٗ شٔيٗ ٔٙبغت  ٚوبفی ثب شيسغبختٟبي شْ ،دغتسغی ث ٝتِٛيدال ٔٛاد
اِٚي ٝوؿبٚزشي  ٚثبذی ،دغتسغی ث ٝؾجى ٝثسق ،دغتسغی ًّٔٛة ث ٝؾجى ٝزاٞ ٜب  ٚخًٛو ازتجبيی
 ٚدغتسغی ث ٝؾجىٌ ٝبش پٙج اِٛٚيت ا َٚدز ا٘تکبة غبيت ٔٙبغت ثساي اغتمساز ٚاحيدٞبي قيٙؼتی
اش ٘ظييس قييبحجبٖ ٔ ٚييديساٖ قييٙبيغ تجييديّی  ٚتىٕيّييی دز اغييتبٖ خساغييبٖ ؾييٕبِی ثٛد٘ييد.
يبٞسخب٘ی( ،)1386دز ًٔبِؼ ٝاي ث ٝثسزغی وبزثسد تىٙيه  TOPSISدز اِٛٚيت ثٙدي ٔىبٖ اغتمساز
قٙبيغ تجديّی وؿبٚزشي دز ٔٙبيك زٚغتبيی پسداخيت٘ .تيبيج اييٗ پيطٞٚؽ حيبوی اش آٖ ثيٛد ويٝ
تىٙيه  TOPSISيىی اش ٔفيدتسيٗ زٚؼ ٞب دز جٟت يجم ٝثٙدي ٔىبٖ ٞيبي قيٙؼتی ثيس حػيت
اِٛٚيت ٔی ثبؾدٙٔٛٔ .ی  ٚالجبَ( ،)1383دز ًٔبِؼ ٝاي تصت ػٛٙاٖ ا٘تکبة غيػتٓ حٕيُ ٘يؿيىس
ثب اغتفبد ٜاش زٚؼ تبپػيع فبشي غؼی دز ا٘تکبة ثٟتسيٗ زٚؼ ثساي حٕيُ ٘يؿيىس اش ثييٗ ٌصيٙيٝ
ٞبي ٔٛجٛد ٕ٘ٛد٘د٘ .تبيج ايٗ پطٞٚؽ ٘ؿبٖ داد و ٝزٚؼ تبپػييع فيبشي ثي ٝدِييُ فيسا ٓٞآٚزدٖ
ؾسايًی و ٝيی آٖ ٔی تٛاٖ ٘ظسال والٔی ٔديساٖ  ٚثس٘بٔ ٝزيصاٖ زا دز تكٕيٓ ٌيسي ٞب پيؽ زٚي
دخبِت داد دازاي ٔصيت ثيؿتسي دز ٔمبيػ ٝثب غيبيس زٚؼ ٞيبي زتجي ٝثٙيدي ٔيی ثبؾيد .ػصييصي ٚ
ٕٞىبزاٖ( ،)1385دز ًٔبِؼ ٝاي تصت ػٛٙاٖ ٔىبٖ يبثی ٚاحد ٞبي قٙبيغ چٛة  ٚؾٙبغيبيی اغيتبٖ
ٞبي ٔػتؼد وؿٛز ثساي اغتمساز ايٗ قٙؼت٘ ،کػت ث ٝوٕه زٚؼ تصّيُ غّػئّ ٝساتجيی اٚشاٖ ٚ
دزج ٝإٞيت ؾبخف ٞبي ٔد٘ظس ٔديساٖ دز قٙؼت چٛة زا ثس اغبظ ٘ظس خجسٌبٖ تؼييٗ  ٚغپع
ثب اغتفبد ٜاش تىٙيه تبپػيع فبشي ث ٝزتج ٝثٙدي اغتبٖ ٞبي وؿٛز ثٙٔ ٝظٛز تؼييٗ ثب اِٛٚيت تسيٗ
اغتبٖ ثساي اغتمساز قٙبيغ چٛح پسداختٙد٘ .تبيج حبوی اش آٖ ثيٛد وي ٝاغيتبٖ وسدغيتبٖ دز ٔييبٖ
اغتبٖ ٞبي ٔٙتکت وؿٛز ٔٙبغت تسيٗ ٌصي ٝٙثساي غسٔبيٌ ٝرازي دز ثکؽ قٙبيغ چٛة ٔی ثبؾد.
دزغچّس ٔ ٚبزيس( ،)2000دز ٔمبِ ٝاي تصت ػٛٙاٖ ثسزغی ٔصيت زلبثت دز قٙبيغ ِجٙيبل وؿيٛزٞبي
ازٚپبيی ،نٕٗ ثسزغی ثسخی اش ٕٟٔتسيٗ ؾبخف ٞبي زلبثتی دز ثيبشاز ٔصكي ٛل  ٚفيسآٚزدٞ ٜيبي
ِجٙی دز وؿٛزٞبي ازٚپبيی اش لجيُ :غسا٘ٔ ٝكسف ،حجٓ تِٛييد ٔصكي ٛل ،دزآٔيد غيسا٘ٔ ٝكيسف
وٙٙدٌبٖ ،حجٓ تِٛيد ؾيس ،تؼداد ٌبٞٚبي ؾيس  ... ٚث ٝثسزغی  ٚزتج ٝثٙدي وؿٛزٞبي ػه ٛاتصبدييٝ
ازٚپب ثٙٔ ٝظٛز غسٔبيٌ ٝرازي دز جٟت احداث قٙبيغ ِجٙی دز ايٗ وؿٛزٞب پسداختٙد٘ .تيبيج حيبوی

اش آٖ ثٛد و ٝوؿٛز إِٓبٖ ثٟتسيٗ جبيٍب ٜزا ثيساي غيسٔبيٌ ٝيرازي دز اييٗ قيٙؼت دز ٔييبٖ غيبيس
وؿٛزٞبي ازٚپبيی دازاغت .اِمبنی ٕٞ ٚىبزاٖ( ،)2008دز ٔمبِ ٝاي تصت ػٛٙاٖ تٛغؼ ٝتِٛيد ؾيس ٚ
فسآٚزدٞ ٜبي ِجٙی دز وؿٛز ازدٖ ،نٕٗ ثسزغی ٘مؽ حيبتی  ٟٓٔ ٚايٗ قيٙؼت ثي ٝثسزغيی ٔصييت
٘ػجی ايٗ وؿٛز دز تِٛيد ايٗ ٔصك ٛل پسداخت ٝاغتًٔ .بِؼبل ٘ؿبٖ داد و ٝػّيسذٓ وٕجٛد آة ٚ
فمداٖ ٔمداز ٔٙبغت ػّٛف ٝتِٛيدي دز وؿٛز ازدٖ  ٚدز ٘تيج٘ ٝيبش ثٚ ٝازدال ٌػتسد ٜػّٛف ، ٝتِٛييد
ٔصك ٛل ِجٙی دز يی غبَ ٞبي  2002تب  2008دز ايٗ وؿٛز  5/4دزقد افصايؽ داؾت ٝاغت .دز
پبيبٖ ٘تبيج ايٗ تصميك ٘ؿبٖ داد وي ٝوؿيٛز ازدٖ ثي ٝدِييُ ليساز ٌيسفتٗ دز ثيبشاز ٔكيسفی ثيصزي
خبٚزٔيب٘ٔ ٝی تٛا٘د ثب ثٟسٌ ٜيسي اش تىِٛٛٙضي ٞبي پيؿسفت ٝتِٛييدي دز اييٗ قيٙؼت دازاي ٔصييت
٘ػجی ثبؾد ،ايٗ دزحبِيػت و ٝدز قٛزل تِٛيد ٔصك ٛل ِجٙی ثس اغيبظ غيػيتٓ ٞيبي غيٙتی ٚ
والغيه غبثك ،تِٛيد ايٗ ٔصك ٛل دز ازدٖ ٔمس ٖٚثي ٝقيسف ٚ ٝالتكيبدي ٕ٘يی ثبؾيدٕٞ .چٙييٗ
افسادي ٕٞچ ٖٛجٟبٖ ؾبٕٞ ٚ ّٛٞىبزاٖ(،)2009اوػٛاٖ ٕٞ ٚىبزاٖ( ،)2009يبً٘ ٞ ٚبً٘(،)2007
تي ٚ ًٙيبً٘( ٚ )2009چ ٚ ٛچبً٘(٘ )2009يص ٞسيه دز ًٔبِؼبل ٔؿبث ٝاي غيؼی ٕ٘ٛد٘يد تيب ثيب
ثىبزٌيسي ًٔٙك ثبش ٜاي  ٚاغتفبد ٜاش آٖ دز ٔدَ تبپػيع ٔؼِٕٛی (يىی اش تىٙييه ٞيبي تكيٕيٓ
ٌيسي چٙد ؾبخك )ٝأىبٖ زتج ٝثٙدي  ٚتؼييٗ اِٛٚيت ٌصيٙيٞ ٝيبي پييؽ زٚي ٔػيئّ ٝثيس اغيبظ
ؾبخف ٞبي ٔٛجٛد زا دز ؾسايى ػدْ لًؼيت ٚ ٚجٛد ٘ٛغب٘بل فسا ٓٞغبش٘د٘ .تبيج ايٗ پيطٞٚؽ ٞيب
اٍِٛزيتٓ ٞبي ٔٙبغجی زا ثساي حُ ايٗ ٘يٛع اش ٔيدَ تكيٕيٓ ٌييسي فيسا ٓٞغيبخت ٚ ٝثي ٝتكيٕيٓ
ٌيس٘دٌبٖ أىبٖ زتج ٝثٙدي ٔػبئُ دز ؾسايى ػدْ لًؼيت زا ٔی دٞد.
ايٗ تصميك ثس زٚي تٕبٔی اغتبٖ ٞيبي وؿيٛز  ٚدز ييی ييه دٚز ٜشٔيب٘ی  8غيبِ 1380( ٝتيب
 )1387ا٘جبْ ٔی ؾٛدٚ .يطٌی و ٝايٗ تصميك زا اش غبيس تصميميبل ٔؿيبثٔ ٝجيصا غيبخت ٝاغيت؛ دز
ثصج اغتفبد ٜاش ًٔٙك ثبش ٜاي  ٚتسويت آٖ ثب يىی اش ثٟتسيٗ ٔدَ ٞبي تكٕيٓ ٌيسي چٙد ؾبخكٝ
زيبنی (تىٙيه تبپػيع) ثٙٔ ٝظٛز دغيتيبثی ثي ٝاٞيداف ٔػيئّ ٝپطٞٚؿيی ٔيی ثبؾيدٕٟٔ .تيسيٗ
غٛا تی و ٝايٗ تصميك دز پی جٛاثٍٛيی آٟ٘بغت ػجبزتٙد اشٔ :مداز ثٟي ٚ ٝٙاِٛٚيت غيسٔبيٌ ٝيرازي
دز قٙبيغ فسآٚزي ؾيس ٔ ٚصك ٛل ِجٙی دز ٞس يه اش اغتبٖ ٞبي وؿٛز ثس اغبظ ؾبخف غيسٔبيٝ
ٌرازي دز ايٗ ثکؽ ث ٝچٔ ٝيصاٖ ٔی ثبؾيد اِٛٚييت غيسٔبيٌ ٝيرازي دز قيٙبيغ فيسآٚزي ؾييس ٚ
ٔصك ٛل ِجٙی دز اغتبٖ ٞبي وؿٛز دز ؾسايى ػدْ لًؼيت ثٔ ٝمبديس ٟ٘بدٞ ٜب  ٚغتبدٞ ٜب دز اييٗ
قٙؼت وداْ اغتبٖ ٞب ٔيی ثبؾيٙد آ ييب اٍِيٛي فؼّيی غيسٔبيٌ ٝيرازي دز قيٙبيغ فيسآٚزي ؾييس ٚ
ٔصك ٛل ِجٙی دز اغ تبٖ ٞبي وؿٛز ثٟي ٝٙاغت ث ٝيٛز وّی ايٗ ٔمبِي ٝدز چٟيبز ثکيؽ تيدٚيٗ
ؾد ٜاغت .دز ادأ ٝايٗ پطٞٚؽ ،ثکؽ د ْٚث ٝثيبٖ ٔٛاد  ٚزٚؼ ٞبي تصميك اختكيبـ يبفتي ٚ ٝدز

ثکؽ غ ْٛث ٝؾسح ٘تبيج  ٚثصج پسداخت ٝؾد ٜاغت .ثکؽ پبيب٘ی ٔمبِ٘ ٝيص ثيس زٚي ٘تيجيٌ ٝييسي
ٟ٘بيی تصميك ٔتٕسوص ٔی ثبؾد.

ٞدف ايٗ پطٞٚؽ أىبٖ غٙجی احداث  ٚاغتمساز قٙبيغ فسآٚزي ؾيس ِ ٚجٙيبل دز اغيتبٖ ٞيبي
وؿٛز دز ؾسايى ػدْ لًؼيت دز ٔمبديس ٟ٘بدٞ ٜب ،غتبدٞ ٜيب ،ايالػيبل آٔيبزي٘ ،ظيسال  ٚتجسثييبل
خجسٌبٖ ٛ٘ ٚغب٘بل  ٚاثٟبٔبل دز ؾسايى ثبشاز ٔی ثبؾد .زٚؼ تصميك ٔٛزد اغتفبد ٜدز اييٗ پيطٞٚؽ
ٔسوت اش زٚؼ ٞبي پيٕبيؿی  ٚوتبثکب٘ ٝاي اغت .ثٙٔ ٝظٛز دغتيبثی ث ٝاٞداف ايٗ تصميك ،ثب ثٟيسٜ
ٌيسي اش تسويت تىٙيه تكٕيٓ ٌيسي چٙد ؾبخك ٝتبپػيع ثبش ٜاي  ٚزٚؼ تصّيُ غّػّٔ ٝساتجی
 ٚثب ثىبزٌيسي ثسخی اش ٕٟٔتسيٗ ؾبخف ٞبي التكبدي ،فٙی ،جغسافييبيی  ... ٚدز زاغيتبي غيسٔبيٝ
ٌرازي دز احداث قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل الداْ ثٔ ٝدَ غبشي ٔػئّٔ ٝی ٌسدد .ثيساي اييٗ ٔٙظيٛز ثيب
تٛج ٝث ٝػدْ لًؼيت ٔٛجٛد دز آٔبز دليك ٔيصاٖ ٞس يه اش ؾبخف ٞب ٛ٘ ٚغب٘بل ٔٛجيٛد دز غيبَ
ٞبي اخيس دز ؾبخف ٞبي ٔٛزد ٘ظس ،ثب اغتفبد ٜاش ًٔٙك ثبش ٜاي  ٚثيس اغيبظ ايالػيبل  ٚآٔيبز ٘يٝ
غبَ ٌرؾت )1388-1380( ٝايٗ ٘ٛغب٘بل  ٚتغييسٞب زا دز لبِت اػداد ثيبش ٜاي دز تىٙييه تكيٕيٓ
ٌيسي تبپػيع ٚازد ٕ٘ٛد ٚ ٜدز زاغتبي اٞداف ٔػئّ ٝث ٝحُ  ٚتجصي ٚ ٝتصّيُ ٘تيبيج آٖ پسداختيٝ
ٔی ؾٛد .ثساي تؼييٗ ٔمبديس ثبش ٜاي ٞس يه اش ؾيبخف ٞيب ييی دٚز ٜتصمييك ،خٛؾيجيٙب٘ ٝتيسيٗ
(ثيؿتسيٗ ٔمداز ثساي ؾبخف ٞبي ٔخجت  ٚوٕتسيٗ ٔمداز ثيساي ؾيبخف ٞيبي ٔٙفيی)  ٚثدثيٙب٘يٝ
تسيٗ (وٕتسيٗ ٔمداز ثساي ؾبخف ٞبي ٔخجت  ٚثيؿتسيٗ ٔمداز ثيساي ؾيبخف ٞيبي ٔٙفيی) ػيدد
ٔؿبٞد ٜؾدٔ ٜسثٛو ثيٞ ٝيس ؾيبخف ٞ ٚيس اغيتبٖ ثي ٝتفىييه تؼيييٗ ٔيی ٌيسدد(جٟب٘ؿيبٚ ّٛٞ
ٕٞىبزاٖٕٞ .)2009،چ ٙيٗ ثساي تؼييٗ اٚشاٖ ؾبخف ٞب  ٚثٟسٌ ٜيسي اش ٘ظسال خجسٌبٖ ،ثيؿيتسيٗ
 ٚوٕتسيٗ أتيبش داد ٜؾد ٜثٞ ٝس ؾبخف اش غٛي وبزؾٙبغبٖ  ٚخجسٌبٖ ثي ٝتستييت دز حيد ثيب ٚ
پبييٗ ثبشٚ ٜش٘ی ؾبخف لساز ٔی ٌيسد .غيپع اػيداد جٕيغ آٚزي ؾيد ٜزا دز لبِيت ييه ٔيبتسيع
تكٕيٓ ٌيسي ثبش ٜاي تؼييٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜثي ٝجيبي اغيتفبد ٜاش اػيداد لًؼيی اش اييٗ اػيداد وي ٝدازاي
خبقيت ؾٙبٚزي  ٚپيٛغتٍی ٔی ثبؾٙد دز ٔدَ تبپػيع اغتفبدٔ ٜی ٌسددٔ .ف ٚ ْٟٛفسْ ٙٞدغيی
يه ػدد ثبش ٜاي زا ٔی تٛاٖ دز ؾىُ (ٔ )1ؿبٞدٕٛ٘ ٜد .اثصاز ٌيسد آٚزي دادٞ ٜيب دز اييٗ تصمييك
ثساي ٔمبديس ؾبخف ٞبي وّٕی ،اغتفبد ٜاش غبِٙبٔٞ ٝبي آٔبزي  1380تب ٔ 1388سويص آٔيبز اييساٖ،
ٚشازل جٟبد وؿبٚزشي(ٔؼب٘ٚت داْ  ٚييٛز)ٚ ،شازل ثٟداؾت  ٚغبشٔبٖ حٕبيت اش ٔكسف وٙٙدٌبٖ ٚ
تِٛيدوٙٙدٌبٖ ٔی ثبؾدٕٞ .چٙيٗ ثساي تؼييٗ اٚشاٖ ؾبخف ٞب ٘يص اش اثصاز پسغؿٙبٔ ٝاغتفبد ٜؾيدٜ
اغت .جبٔؼ ٝآٔبزي ايٗ تصميك تٕبٔی وبزؾٙبغبٖ  ٚغسٔبيٌ ٝرازاٖ دز ثکؽ قٙبيغ فسآٚزي ؾيس ٚ

ٔصك ٛل ِجٙی وؿٛز ٔی ثبؾدٕٞ .چٙيٗ ثٙٔ ٝظٛز تىٕيُ پسغؿٙبٌٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ٝيسي دز ايٗ پطٞٚؽ
ث ٝقٛزل خٛؾ ٝاي (ا٘تکبة وبزؾٙبغبٖ  ٚغسٔبيٌ ٝرازاٖ اييٗ قيٙؼت دز ؾيٟس تٟيساٖ)  ٚغيپع
تكبدفی غبد ٜثٛد ٚ ٜحجٓ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب تٛغى فسٔ َٛوٛوساٖ  ٚثب احتٕيبَ خًيبي  5دزقيد ٔصبغيجٝ
ؾد ٜاغت .پسغؿٙبٔٞ ٝبي ٔروٛز دز ٔيبٖ د ٚييف وبزؾٙبغبٖ ٘ ٚکجٍيبٖ ثکيؽ قيٙبيغ فيسآٚزي
ؾيس ِ ٚجٙيبل ٚشازل جٟبد وؿبٚزشي ث ٝتؼداد  24ػدد  ٚؾسوت تؼب٘ٚی ٞبي غسٔبيٌ ٝرازي  ٚتِٛيد
وٙٙدٌبٖ ػٕد ٜايٗ ٔصك ٛل دز تٟساٖ ث ٝتؼداد  36ػدد تىٕيُ ٛٔ ٚزد اغتفبد ٜلساز ٌسفت ٝاغيت.
لّٕس ٚايٗ تصميك تٕبٔی اغتبٖٞبي وؿٛز اغت.
ٔدَ  TOPSISثساي اِٚيٗ ثبز دز غبَ  1981تٛغى ٛٞاً٘  ٚيي ٖٛازائيٌ ٝسدييد  ٚويٓ ويٓ ثيب
ٌرؾت شٔبٖ ،اقالحبتی ثس زٚي آٖ قٛزل داد ٜؾد  ٚجبي خٛد زا ث ٝػٛٙاٖ يىی اش ثٟتسيٗ  ٚدليك
تسيٗ زٚؾ ٟبي تكٕيٓ ٌييسي چٙيد ؾبخكي ٝدز ٔييبٖ ٔيديساٖ  ٚثس٘بٔي ٝزييصاٖ ثيبش ويسد(يب٘يً ٚ
ٞبً٘ .)2007،اغبظ وبز ايٗ تىٙيه دازاي پبيٞ ٝبي ٘ظسي لٛي تسي ٘ػجت ث ٝتىٙيه ٞبي ديٍيس
تكٕيٓ ٌيسي چٙد ؾبخك ٝثٛد ،ٜث ٝيٛزي و ٝدز ايٗ تىٙيه ثػيبزي اش ٔؿىالل زٚؾيٟبيی ٔب٘ٙيد
تبوػٔٛ٘ٛی ػددي حُ ٌسديد ٜاغت .پبيٞ ٝبي ٘ظسي ايٗ تىٙيه ثس ايٗ زاثً ٝاغتٛاز اغت و ٝاثتدا
ايد ٜآَ ٞبي ٔخجت (ثٟتسيٗ حبِت)  ٚايد ٜآَ ٞبي ٔٙفی (ثدتسيٗ حبِت) زا ثساي ٞس يه اش ؾبخف
ٞب يبفت ٚ ٝغپع فبقّٞ ٝس ٌصي ٝٙاش ايد ٜآَ ٞبي ٔخجت ٙٔ ٚفی ٔصبغجٔ ٝی ؾٛدٌ .صيٙيٙٔ ٝتکيت
ٌصي ٝٙاي اغت و ٝوٕتسيٗ فبقّ ٝزا اش ايد ٜآَ ٞبي ٔخجيت  ٚثيؿيتسيٗ فبقيّ ٝزا اش اييد ٜآَ ٞيبي
ٔٙفی داؾت ٝثبؾد .ايٗ تىٙيه ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ٔی ثبؾد و ٝيساح ٔی تٛا٘د ٘ٛع ؾبخف ٞيب زا اش ِصيبٌ
تبحيس ٔٙفی يب ٔخجت داؾتٗ ثس ٞدف تكٕيٓ ٌيسي دز ٔدَ دخبِت داد٘ ٚ ٜيص اٚشاٖ  ٚدزج ٝإٞيت
ٞس ؾبخف زا دز ٔدَ ٚازد ٕ٘بيد(جٟب٘ؿبٕٞ ٚ ّٛٞىبزاٖ .)2009،دز ٔدَ تبپػيع ثبش ٜاي ثس خالف
ٔدَ تبپػيع والغيه ث ٝجبي اغتفبد ٜاش دادٞ ٜبي لًؼی  ٚدليك ؤٕ ٝىٗ اغيت ٌٕيسا ٜوٙٙيدٜ
ثٛد ٚ ٜجٛاة ٞبي ذيس لبثُ لجِٛی ازائٕ٘ ٝبيٙد ،اش دادٞ ٜبي ثبش ٜاي اغتفبدٔ ٜی ؾٛد .قيٛزل وّيی
دادٞ ٜبي ثبش ٜاي زا ٔی تٛاٖ دز زاثًٔ )1( ٝؿبٞدٕٛ٘ ٜد(جٟب٘ؿبٕٞ ٚ ّٛٞىبزاٖ.)2009،
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دز ايٗ زاثًٔ ij ٝؼسف حد پبييٗ يب ٔيصاٖ حدالُ ٚ
دغتسظ ٔتغيس ٔروٛز ٔی ثبؾدٕٞ ،چٙيٗ ا٘ديع ٔ iؼسف تؼداد اغتبٖ ٞب  ٚا٘ديع ٘ jؿبٖ اش تؼداد
ٔؼسف حد ثب ييب ٔييصاٖ حيداوخس دز

ؾبخف ٞبي تكٕيٓ ٌيسي دازد .ثب ايٗ تٛقيفبل ٔساحُ اغتفبد ٜاش زٚؼ تبپػيع ثبش ٜاي ث ٝؾيسح
ذيُ اغت:

-1تؿىيُ ٔبتسيع تكٕيٓ ٌيسي :دز ايٗ ٔسحّي ٝثيب تٛجي ٝثئ ٝميبديس حيدالُ  ٚحيداوخس ٞيس
ٌصي٘  Ai  ٝٙػجت ثٞ ٝس يه اش ؾبخف ٞبٔ ، C بتسيع تكٕيٓ ٌيسي ثيبش ٜاي ٕٞ  X ب٘ٙيد زاثًيٝ
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( )2تؿىيُ ٔی ؾٛد(جٟب٘ؿبٕٞ ٚ ّٛٞىبزاٖ.)2009،
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ٚ-2شٖ دٞی ث ٝؾبخف ٞب :دز ايٗ ٔسحّ ٝثيب تٛجي ٝثي ٝزٚؼ ٞيبي ٚشٖ دٞيی(ٔب٘ٙيد :آ٘تسٚپيی



 



ؾب٘ ٚ )... ٚ AHP ،ٖٛثس اغبظ تجسثيبل  ٚقالح ديد خجسٌبٖ ،اٚشاٖ ؾبخف ٞب ٔؿکف ٔيی ؾيٛد.
اش آ٘جبيی وٚ ٝشٖ دٞی ث ٝؾبخف ٞب تٛغى ا٘ػيبٖ ٞيب  ٚثيب اغيتفبد ٜاش لهيبٚل ٞيبي ؾکكيی ٚ
ٔتغيسٞبي والٔی قٛزل ٔی ٌيسدِ ،را ثٙٔ ٝظيٛز ٚازد ٕ٘يٛدٖ اييٗ ٘ٛغيب٘بل ٘ييص ٔيی تيٛاٖ اٚشاٖ
ؾبخف ٞب زا ث ٝقٛزل ثبش ٜاي ازائٕٛ٘ ٝد .اش ايٗ زٔ ٚبتسيع لًسي اٚشاٖ ؾبخف ٞب زا ٔی تيٛاٖ دز
زاثًٔ )3( ٝؿبٞد ٜوسد(جٟب٘ؿبٕٞ ٚ ّٛٞىبزاٖ.)2009،
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-3ثی ٔميبظ غبشي :اش آ٘جبيی ؤ ٝميبظ ؾبخف ٞبي تكٕيٓ ٌيسي ثب يىديٍس ٔتفبٚل اغيت،
لجُ اش ٞس وبزي ٔی ثبيػت دادٞ ٜب زا ثی ٔميبظ ٕ٘ٛد .ثساي ايٗ وبز ٔی تيٛاٖ اش زاثًي )4( ٝثيساي
حد پبييٗ  ٚاش زاثً )5( ٝثساي ثی ٔميبظ غبشي حد ثب ي ٔبتسيع  Xاغتفبدٕٛ٘ ٜد و ٝحبقُ ويبز
ٔبتسيع تكٕيٓ ٌيسي ثبش ٜاي ثی ٔميبظ ؾدٔ (R) ٜی ثبؾد.
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 -4تؿىيُ ٔيبتسيع تكيٕيٓ ٌييسي ثيی ٔمييبظ ؾيدٚ ٜشييٗ ) : (Vدز اييٗ ٔسحّئ ٝيبتسيع
ثی ٔميبظ ؾد ، (R) ٜدز ٔبتسيع اٚشاٖ ؾبخف ٞب ) (Wث ٝقٛزل  V= R×Wنسة ٔی ؾٛد .أب اش
آ٘جبيی و ٝاػداد ثىبز زفت ٝدز ايٗ دٔ ٚبتسيع اش ٘ٛع ثبش ٜاي ٔيی ثبؾيدِ .يرا ثيساي نيسة آٟ٘يب دز
يىديٍس ٔی ثبيػت اش زاثً ٝنسة ثبش ٜاي اغتفبدٕٛ٘ ٜد(جٟب٘ؿبٕٞ ٚ ّٛٞىبزاٖ.)2009،
ضزب باسه اي :دز حبِتی و B=[c,d] ٚ A=[a,b] ٝد ٚػدد ثبش ٜاي ثبؾٙد ،ثيساي نيسة آٟ٘يب
دز يىديٍس ٔی ثبيػت ث ٝقٛزل ذيُ ػُٕ ٕ٘ٛد(خبتٕی  ٚز٘ججس.)1387،

A  B  a, b c, d   Min(ac, ad , bc, bd ), Max(ac, ad , bc, bd )
ثب ايٗ تفبغيس ٔی تٛاٖ اش زاثً )6( ٝثساي تؼييٗ حد پبييٗ ٔبتسيع ثی ٔمييبظ ؾيدٚ ٜشييٗ  ٚاش
زاثً )7( ٝثساي تؼييٗ حد ثب ي آٖ اغتفبد ٜثسد.

6
7

) vijL  Min(W jL rijL ,W jU rijL ,W jL rijU ,W jU rijU

) vijU  Max(W jL rijL ,W jU rijL ,W jL rijU ,W jU rijU

-5يبفتٗ جٛاة ٞبي ايد ٜآَ ٔخجت ٙٔ ٚفی ثساي ٞس ٌصي :ٝٙثؼد اش يبفتٗ ٔيبتسيع ثيی ٔمييبظ
ؾدٚ ٜشيٗٛ٘ ،ثت ث ٝيبفتٗ جٛاة ٞبي ايد ٜآَ ٔخجت ٙٔ ٚفی ٔی ؾٛد .ثساي اييٗ ويبز ٔيی تيٛاٖ اش

 

زاثً )8( ٝثساي يبفتٗ جٛاة ٞبي ايد ٜآَ ٔخجت  ٚ Aاش زاثً )9( ٝثساي يبفتٗ جٛاة ٞيبي اييدٜ

 


آَ ٔٙفی  Aاغتفبدٕٛ٘ ٜد.
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})A  {v1 , v2 ,..., vn }  {(max i vijU j  J  ), (min i vijL j  J  ) i  1,2,..., m
})A  {v1 , v2 ,..., vn }  {(min i vijL j  J  ), (max i vijU j  J  ) i  1,2,..., m

ٔ-6صبغج ٝفٛاقُ ٔخجت ٙٔ ٚفی ٌصيٞ ٝٙب :دز اييٗ لػيٕت ثي ٝوٕيه زٚاثيى ( )11( ٚ )10ثيٝ

تستيت ،فبقّ ٝالّيدغی ٞس يه اش ٌصيٞ ٝٙيب اش جيٛاة ٞيبي اييد ٜآَ ٔخجيت ٙٔ ٚ d فيی d 

i


i

ٔسثٛو ث ٝؾبخف ٞبٔ ،صبغجٔ ٝی ؾٛد(جٟب٘ؿبٕٞ ٚ ّٛٞىبزاٖ.)2009،

10

1

di  { (vijL  v j )2   (vijU  v j )2 }2  i  1,2,..., m
jJ 

jJ

1

11

di  { (vijU  v j )2   (vijL  v j )2}2  i  1,2,..., m
jJ 

jJ

-7تؼييٗ فبقّ٘ ٝػجی ٌصيٞ ٝٙب :دز ايٗ ٔسحّ٘ ٝيص ثي ٝوٕيه فٛاقيُ الّيدغيی ٔخجيت ٚ
ٔٙفی ٔصبغج ٝؾد ٜثساي ٌصيٞ ٝٙب  ٚثب اغتفبد ٜاش زاثً ، )12( ٝفبقّ٘ ٝػجی ٞس ٌصئ ٝٙصبغجٔ ٝيی
ؾٛد.
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d i
, i  1,2,..., m
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-8زتج ٝثٙدي :آخسيٗ ٔسحّ ٝدز زٚؼ تبپػيع ثبش ٜاي ،زتج ٝثٙدي ٌصيٙيٞ ٝيبي پييؽ زٚي ٚ
تؼييٗ ثٟتسيٗ ٌصئ ٝٙی ثبؾد .ثساي ايٗ ٔٙظٛز وبفيػت فبقّ٘ ٝػجی ٞس ٌصي ٝٙو ٝث ٝوٕه زاثًيٝ
(ٔ )12صبغجٔ ٝی ؾٛد ،ث ٝتستيت ثصزي ث ٝوٛچه ٔستت ؾٛد .دز ايٗ حبِيت ٌصيٙي ٝاي وي ٝدازاي
ثصزٌتسيٗ فبقّ ٘ ٝػجی ٘ػجت ث ٝغبيس ٌصيٞ ٝٙب ٔی ثبؾد ،ثب تسيٗ زتج ٝزا ثي ٝخيٛد اختكيبـ ٔيی
دٞد(جٟب٘ؿبٕٞ ٚ ّٛٞىبزاٖ.)2009،
دز ٔدَ ٞبي تكٕيٓ ٌيسي چٙد ؾبخكٕٟٔ ،ٝتسيٗ ٌبْ ؾٙبغيبيی ؾيبخف ٞيب ٌ ٚصيٙيٞ ٝيبي
پيؽ زٚي ٔػئّٔ ٝی ثبؾدٌ .صيٞ ٝٙبي ٔٛزد اغتفبد ٜدز ايٗ پطٞٚؽ دز حميمت ٕٞبٖ اغتبٖ ٞيبي
وؿٛز ٔی ثبؾٙد .اش يسفی ديٍس ثب ثسزغی ٞبي قٛزل ٌسفت ٚ ٝزايص٘ی ثب وبزؾٙبغبٖ قٙبيغ تجيديّی
ؾيس ِ ٚجٙيبل  ٚغسٔبيٌ ٝرازاٖ دز ايٗ ػسق ٚ ٝثب ٔسٚزي ثس ًٔبِؼيبل  ٚتصميميبل قيٛزل ٌسفتي،ٝ
ثسخی اش ٕٟٔتسيٗ ؾبخف ٞبي تكٕيٓ ٌيسي پيؽ زٚي ثٙٔ ٝظٛز تصمك اٞداف ايٗ تصميك جٕيغ
آٚزي  ٚث ٝؾسح جد َٚذيُ تؼييٗ ٌسديد٘د.
ٔ-1تٛغى دزآٔد خب٘ٛاز (ٞصاز زيبَ) :ايٗ ؾبخف ٔتٛغى دزآٔد ٔبٞيب٘ ٝخب٘ٛازٞب زا ٘ؿبٖ دادٚ ٜ
حبوی اش ٔيصاٖ لدزل خسيد ٔسدْ اغتبٖ اغت  ٚاش آ٘جبيی وِ ٝجٙيبل ث ٝػٛٙاٖ يه وب ي نيسٚزي
ٔص ػٛة ٔی ٌسدد  ٚوؿؽ دزآٔدي ثساي آٖ ٔخجت اغتِ ،را ٞس چٔ ٝميداز اييٗ ؾيبخف ثصزٌتيس
ثبؾد تمبنب ثساي ٔكسف ايٗ ٔصك ٛل افصايؽ ٔی يبثد ،اش ايٗ زٛ٘ ٚع احس ٌيرازي اييٗ ؾيبخف ثيس
ٞدف ٔػئّ ٝدز جٟت ٔخجت ٔی ثبؾدٕٞ .چٙيٗ آٔبز  ٚايالػبل ٔسثٛو ث ٝايٗ ؾيبخف اش غيبِٙبٔٝ
ٞبي ٔسوص آٔبز ايساٖ جٕغ آٚزي ؾد ٜاغت.
-2ثٟسٚ ٜزي دز تِٛيد ؾيس (ِيتيس) :اش آ٘جيبيی وي ٝثيس اغيبظ آٔيبز ٔؼب٘ٚيت داْ  ٚيييٛز جٟيبد
وؿبٚزشي ث ٝيٛز ٔتٛغى  90دزقد ؾيس تِٛيد ؾد ٜدز وؿٛز تٛغى ٌبٞٚيبي ؾييسي  10 ٚدزقيد
ثبلی ٔب٘د ٜتٛغى غبيس داْ ٞب تبٔيٗ ٔی ٌسدد ،اش ايٗ زٔ ٚی تيٛاٖ ثي ٝوٕيه زٚاثيى (ٚ )14( ٚ)13
غپع ثب اغتفبد ٜاش ٔيبٍ٘يٗ ٌيسي ٚش٘ی ث ٝوٕه زاثً )15( ٝغيسا٘ ٝتِٛييد ؾييس تٛغيى داْ ٞيبي
غٍٙيٗ  ٚغجه زا دز ٞس اغتبٖ تؼييٗ ٕ٘ٛد.

ٚانح اغت ٞس چٔ ٝمداز ايٗ ؾبخف ثصزٌتس ثبؾد٘ ،ؿب٘ی اش ثٟيسٚ ٜزي ثيب ي ثکيؽ دأيدازي
اغتبٖ  ٚدز٘تيج ٝفسا ٓٞثٛدٖ ثبشاز ٔٙبغت ثساي اقّی تسيٗ ٟ٘بد ٜايٗ قٙؼت يؼٙی ؾيس ٔيی ثبؾيد.
اش ايٗ زٛ٘ ٚع احس ٌرازي ايٗ ؾبخف ثس ٞدف ٔػئّ ٝدز جٟت ٔخجت اغتٕٞ .چٙيٗ آٔبز  ٚايالػبل
ٔسثٛو ث ٝايٗ ؾبخف اش غبِٙبٔٞ ٝبي آٔبزي ٚشازل وؿبٚزشي جٕغ آٚزي ؾد ٜاغت.
ٔ-3يصاٖ ػسن ٝؾيس ث ٝقٙبيغ ِجٙی اغتبٖ (ِيتس) :اش آ٘جبيی ٔبد ٜاقّی قٙبيغ ِجٙيبل ؾيس ٔيی
ثبؾد؛ ٞس چٔ ٝيصاٖ ايٗ ؾبخف ثيؿتس ثبؾد ٘ؿيبٖ اش دز دغيتسظ ثيٛدٖ ٔيٛاد اِٚيي ٝثيساي تِٛييد
ٔصك ٛل ٔتٛٙع ِجٙی اغت .أب اش غٛيی ديٍس ثکؿی اش ؾيس تِٛيد ؾد( ٜحدٚد  35دزقد) ثٙيب ثيٝ
د يُ ثػيبزي (ثساي ٔخبَ ٘يبش خٛد ٔكسفی دأدازاٖ) ث ٝوبزخب٘ٞ ٝبي ِجٙيبل تصٛييُ ٕ٘يی ٌيسدد.
ِرا ايٗ ؾبخف ٔؼسف آٖ ٔمداز ؾيس تِٛيد ؾد ٜدز اغتبٖ اغت وي ٝتصٛييُ وبزخب٘جيبل  ٚقيٙبيغ
ِجٙی ٔی ٌسدد .اش ايٗ زٛ٘ ٚع احس ٌيرازي اييٗ ؾيبخف ثيس ٞيدف ٔػيئّ ٝدز جٟيت ٔخجيت اغيت؛
ٕٞچٙيٗ ايالػبل ٔسثٛو ث ٝايٗ ؾبخف اش غبِٙبٔٞ ٝبي آٔبزي ٚشازل جٟبد وؿبٚزشي(ٔؼب٘ٚيت داْ
 ٚييٛز) تٟي ٝؾد ٜاغت.
-4تساش ػّٛف ٝاغتبٖ (ٞصاز تٗ) :ايٗ ؾبخف اش تفبٚل ٔيصاٖ تِٛييد ٔ ٚكيسف ػّٛفي ٝدز اغيتبٖ
ٔصبغجٔ ٝی ٌسدد .دز قٛزتی ؤ ٝمداز ايٗ ؾبخف ػددي ٔٙفی ثبؾد ٘ؿبٖ اش اييٗ ٔٛنيٛع اغيت
و ٝتِٛيد ػّٛف ٝاغتبٖ وبفی ٘جٛد ٚ ٜاغتبٖ ٘يبشٔٙد ٚازدال ػّٛف ٝاش غبيس اغتبٖ ٞبي ديٍس ٔی ثبؾد
و ٝايٗ أس ٔٙجس ث ٝليٕت تٕبْ ؾد ٜثب تسي ثساي ػّٛف ٝدز آٖ اغتبٖ ٔی ٌسدد (شيسا ٞصيٙيٞ ٝيبي
ثبزٌيسي ،حُٕ ٘ ٚمُٚ ،اغًٌ ٝسي  ٚتکّي٘ ٝيص ث ٝآٖ انبفٔ ٝيؿٛد)  ٚدز قٛزل ٔخجت ثيٛدٖ اييٗ
ؾبخف ،اغتبٖ ٔٛزد ٘ظيس دز تِٛييد ػّٛفئ ٝيٛزد ٘ييبش خيٛيؽ خٛدوفيب ثيٛد ٚ ٜحتيی ٔيی تٛا٘يد
قبدزوٙٙد ٜآٖ ٘يص ثبؾدِ .را ٞسچٔ ٝمداز ٔخجت ايٗ ؾبخف ثصزٌتس(ييب ٔميداز ٔٙفيی آٖ ويٛچىتس)
ثبؾد ٘ؿب٘ی اش ٚجٛد فهبي ثٟتس ثساي غسٔبيٌ ٝرازي ٞبي آتی دز قيٙؼت ِجٙييبل آٖ اغيتبٖ دازد.
شْ ث ٝتٛنيح اغت وٛ٘ ٝع احس ٌرازي ايٗ ؾبخف ثس ٞدف ٔػئّٔ ٝخجيت اغيتٕٞ .چٙييٗ آٔيبز ٚ
ايالػبل ٔسثٛو ث ٝايٗ ؾبخف اش غبِٙبٔٞ ٝيبي آٔيبزي ٚشازل جٟيبد وؿيبٚزشي جٕيغ آٚزي ؾيدٜ
اغت.
-5ازشؼ افصٚد ٜقٙبيغ ِجٙی (ٔيّي ٖٛزيبَ)ٚ :انح اغت و ٝازشؼ افيصٚد ٜييه قيٙؼتٕٞ ،يبٖ
ازشؼ خدٔبل ػٛأُ تِٛيد (اش لجيُ ٘يسٚي وبز  ٚغيسٔبي )ٝدز آٖ قيٙؼت اغيت وي ٝدز ييه دٚزٜ
شٔب٘ی ٔؼيٗ (يه غبَ) ٔصمك ٔی ٌسدد .اش ايٗ ز ٚايٗ ؾبخف ٕ٘بدي اش غٛد آٚزي اييٗ قيٙؼت ٚ

ٔؿٛلی ثساي غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل دز ٞس اغتبٖ ٔيی ثبؾيد .اش اييٗ ز٘ ،ٚيٛع احيس
ٌرازي ايٗ ؾبخف ثس ٞدف ٔػئّ٘ ٝيص دز جٟت ٔخجت ٔی ثبؾدٕٞ .چٙيٗ آٔبز  ٚايالػيبل ٔسثيٛو
ث ٝايٗ ؾبخف اش غبِٙبٔٞ ٝبي آٔبزي ٚشازل جٟبد وؿبٚزشي جٕغ آٚزي ؾد ٜاغت.
-6تساش تِٛيدي ٔ ٚكسفی ٔصك ٛل ِجٙی اغتبٖ (تٗ) :اييٗ ؾيبخف اش تفيبٚل ٔييصاٖ تِٛييد ٚ
ٔكسف ٔصك ٛل ِجٙی دز اغتبٖ ٔصبغجٔ ٝی ٌسدد .دز قٛزتی ؤ ٝمداز ايٗ ؾبخف ػددي ٔٙفی
ثبؾد ٘ؿبٖ اش ايٗ ٔٛنٛع اغت ؤ ٝصك ٛل ِجٙی تِٛيد ؾد ٜدز داخُ ثساي ٘يبش ٔسدْ اغتبٖ وبفی
٘جٛد ٚ ٜاغتبٖ ٘يبشٔٙد ٚازدال ايٗ ٔصك ٛل اش غبيس ٘مبو وؿٛز ٔی ثبؾد و ٝايٗ أس ٘ؿبٖ اش ِيصْٚ
٘يبش ث ٝغسٔبيٌ ٝرازي ٞبي ثيؿتس دز تٛغؼ ٝايٗ قٙبيغ دز اغتبٖ ٔی ثبؾدِ .را ٞسچئ ٝميداز اييٗ
ؾبخف ثيؿتس ثبؾد٘ ،ؿبٖ اش ػدْ ِص ْٚغسٔبيٌ ٝرازي ٞبي ثيؿيتس دز آٖ اغيتبٖ اغيتٕٞ .چٙييٗ
آٔبز  ٚايالػبل ٔسثٛو ث ٝايٗ ؾبخف اش غبِٙبٔٞ ٝبي آٔيبزي غيبشٔبٖ حٕبييت اش تِٛيدوٙٙيدٌبٖ ٚ
ٔكسف وٙٙدٌبٖ جٕغ آٚزي ؾد ٜاغت.
-7تساش ٘سخ زؾد غسٔبيٌ ٝرازي (دزقد) :ايٗ ؾبخف اش تفبٚل ٘سخ زؾد غيسٔبيٌ ٝيرازي ٞيبي
قٛزل ٌسفت ٝدز احداث قٙبيغ فسآٚزي ؾيس ِ ٚجٙيبل  ٚدأدازي ٞبي ؾيسي (ث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتسيٗ ٚ
اقّی تسيٗ ٔٙجغ تبٔيٗ وٙٙدٔ ٜبد ٜخبْ  ٚاِٚي ٝثساي قٙبيغ ِجٙيبل) ٔصبغجٔ ٝی ٌيسدد .دزقيٛزتی
ؤ ٝمداز ايٗ ؾبخف ٔٙفی ثبؾد؛ ٘ؿبٖ اش ايٗ ٔٛنٛع اغت و ٝجٟت ٌيسي ٞبي غيسٔبيٌ ٝيرازي
دز احداث وبزخب٘ٞ ٝبي ِجٙی ثب تٛج ٝث ٝحجٓ تِٛيد ٔبد ٜاِٚي ٝاييٗ قيٙؼت (يؼٙيی ؾييس) دز اييٗ
اغتبٖ وبفی ٘جٛد ٚ ٜاغتبٖ ٘يبشٔٙد غسٔبيٌ ٝرازي ٞبي ثيؿتس دز ايٗ قٙؼت ٔی ثبؾد(  ٚثبِؼىع).
ِرا ٞسچٔ ٝمداز ايٗ ؾبخف وٛچىتس ثبؾد ٘ؿبٖ اش ٚجٛد فهبي ٔٙبغت تيس ثيساي غيسٔبيٌ ٝيرازي
ٞبي آتی دز قٙؼت ِجٙيبل آٖ اغتبٖ اغتٕٞ .چٙيٗ آٔبز  ٚايالػيبل ٔسثيٛو ثي ٝاييٗ ؾيبخف اش
غبِٙبٔٞ ٝبي آٔبزي ٚشازل جٟبد وؿبٚزشي جٕغ آٚزي ؾد ٜاغت.
-8حجٓ تػٟيالل اػًبيی ث ٝقٙبيغ فسآٚزي ؾيس ِ ٚجٙيبل(ٔيّي ٖٛزيبَ)ِ :يص ْٚثٟيسٌ ٜييسي اش
وٕه ٞب  ٚتػٟيالل ٔبِی دِٚت (دز ذبِت ٚاْ ٞبي ثب٘ىی) ٔصميك زا ثيس آٖ داؾيت تيب اش ؾبخكيی
تصت ػٛٙاٖ حجٓ تػٟيالل اػًبيی ث ٝثکؽ قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل ٞس اغتبٖ دز ايٗ پيطٞٚؽ ثٟيسٜ
ٌيسدٚ .انح اغت وٛ٘ ٝع احس ٌرازي ايٗ ؾبخف ثس ٞدف ٔػئّ ٝدز جٟت ٔخجت ٔيی ثبؾيد .آٔيبز ٚ
ايالػبل ٔسثٛو ث ٝايٗ ؾبخف اش غبِٙبٔٞ ٝبي آٔبزي ثب٘ه وؿبٚزشي جٕغ آٚزي ؾد ٜاغت.
-9جٕؼيت اغتبٖ(ٔيّي٘ ٖٛفس)ٚ :انح اغت وٞ ٝس چٔ ٝمداز ايٗ ؾبخف ثيؿتس ثبؾيد٘ ،ؿيبٖ اش
ٚجٛد ثبشازي ٔٙبغت ثساي فسٚؼ ٔصك ٛل ِجٙی اغتِ .را ٘ٛع احس ٌرازي اييٗ ؾيبخف ثيس ٞيدف
ٔػئّ ٝدز جٟت ٔخجت ٔی ثبؾد .آٔبز  ٚايالػبل ٔسثٛو ث ٝايٗ ؾبخف اش غبِٙبٔٞ ٝبي آٔبزي ٔسوص
ايساٖ جٕغ آٚزي ؾد ٜاغت.

ٚانح اغت دز ٔٛزد ؾبخف ٞبيی و ٝدازاي احسٌرازي ٔخجت ثس ٞدف ٔػئّٔ ٝی ثبؾٙد؛ ٞس چيٝ
ٔمداز ايٗ ؾبخف ٞب ثيؿتس ثبؾد ،اغتبٖ ٔٛزد ٘ظيس دز آٖ ؾيبخف دازاي زتجي ٚ ٝاِٛٚييت ثيب تسي
اغت .ػىع ايٗ ٔٛنٛع دز ٔٛزد ؾبخف ٞبي ٔٙفی ثسلساز اغت .اش غٛي ديٍس ٔيصاٖ احسٌرازي ٞس
يه اش ايٗ ؾبخف ٞب ثس ٞدف ٟ٘بيی ٔػئّ ٝيىػبٖ  ٚثساثس ٕ٘ی ثبؾد .ثساي ٔخبَ ٕٔىٗ اغيت ييه
ؾبخف ثٔ ٝيصاٖ  50دزقد  ٚؾبخف ديٍس  5دزقد دز فسايٙد تكٕيٓ ٌيسي ٔ ٚ ٟٓدازاي إٞييت
ثبؾد؛ و ٝثٟتسيٗ ؾي ٜٛثساي تؼييٗ ٔيصاٖ دزج ٝإٞيت ؾبخف ٞيب ثٟيسٌ ٜييسي اش ٘ظيس خجسٌيبٖ
اغتِ .را ثب ثٟسٌ ٜيسي اش ٘ظسال وبزؾٙبغبٖ  ٚغسٔبيٌ ٝرزاٖ ايٗ ثکؽٔ ،يصاٖ  ٚدزج ٝاِٛٚيت ٞيس
يه اش ؾبخف ٞبي تكٕيٓ ٌيسي دز د ٚغٙبزي ٛخٛؾيجيٙی  ٚثيدثيٙی ثي ٝوٕيه اثيصاز پسغؿيٙبٔٝ
(أتيبش دٞی اش قفس تب  10ثساي ٞس غٛاَ ثٛد ٜاغت) جٕغ آٚزي  ٚغپع تجصي ٚ ٝتصّيُ ٌسديد وٝ
٘تبيج زا ٔی تٛاٖ دز جد ٚ )1(َٚؾىُ (ٔ )2ؿبٞدٕٛ٘ ٜد .دز ايٗ ثيٗ ثيس اغيبظ خٛؾيجيٙب٘ ٝتيسيٗ
ديدٌب ،ٜؾبخف ٞبي ازشؼ افصٚدٔ ،ٜيصاٖ ػسن ٝؾيس ،حجٓ تػٟيالل اػًبيی ،تساش تِٛيد ٔ ٚكيسف
ٔصك ٛل ِجٙی ،تساش ٘سخ زؾد غسٔبيٌ ٝرازي ،جٕؼييت ،ثٟيسٚ ٜزي دز تِٛييد ؾييس ،تيساش ػّٛفيٚ ٝ
ٔتٛغى دزآٔد خب٘ٛاز ث ٝتستييت ثيب اٚشاٖ ٚ 6/79 ،6/91 ،7/52 ،8/61 ،9/46 ،9/58 ،9/58 ،10/31
 4/24ثيؿتسيٗ  ٚوٕتسيٗ إٞيت زا دز فسآيٙد تكٕيٓ ٌيسي ٔػئّ ٝدازا ٞػتٙد .اييٗ دز حبِيػيت
و ٝثس اغبظ ثدثيٙب٘ ٝتسيٗ ديدٌب ٜؾبخف ٞبي ازشؼ افصٚد ،ٜتساش تِٛيد ٔ ٚكسف ٔصكي ٛل ِجٙيی
ٔيصاٖ ػسن ٝؾيس ،حجٓ تػٟيالل اػًبيی ،جٕؼيت  ،تساش ٘سخ زؾد غسٔبيٌ ٝرازي ، ،ثٟيسٚ ٜزي دز
تِٛيد ؾيس ،تساش ػّٛفٔ ٚ ٝتٛغى دزآٔد خب٘ٛاز ث ٝتستييت ثيب اٚشاٖ ،10/66 ،11/04 ،11/29 ،12/31
 7/23 ٚ 7/87 ،9/14 ،9/39 ،10/02ثيؿتسيٗ  ٚوٕتسيٗ إٞيت زا دز فسآيٙد تكٕيٓ ٌيسي ٔػيئّٝ
دازا ٔی ثبؾٙد .دز ٔٛزد چٍٍ٘ٛی ٔصبغج ٝاٚشاٖ ؾبخف ٞب دز د ٚغٙبزي ٛخٛؾجيٙی  ٚثدثيٙی ،ثبييد
ٌفت دز ا٘تٟبي ٞس پسغؿٙبٔ ٝايٗ غٛاَ يسح ٌسديد ٜو " ٝث٘ ٝظس ؾٕب ؾبخف ٞبي ٔٛزد اغيتفبدٜ
دز ايٗ پطٞٚؽ تب چ ٝا٘داشٔ ٜی تٛا٘ٙد ٔصمك زا دز دغتيبثی ثٞ ٝدف ٟ٘يبيی ٔػيئّ( ٝيؼٙيی ٔىيبٖ
يبثی التكبدي ٙٔ ٚبغت جٟت احداث قٙبيغ فسآٚزي ؾيس ِ ٚجٙيبل) ييبزي زغيب٘د " وي ٝثيب جٕيغ
آٚزي ٔ ٚيبٍ٘يٗ ٌيسي اش أتيبشالٔ ،ؿکف ٌسديد و ٝاش ٘ظس وبزؾٙبغبٖ ،ؾبخف ٞبي ٔيٛزد ٘ظيس
ٔبثيٗ  73تب  89دزقد ٔی تٛا٘ٙد ٔصمك زا دز دغتيبثی ثٞ ٝدف ٟ٘بيی ٔػئّ ٝيبزي زغيب٘ٙدِ .يرا دز
ٔسحّ ٝثؼد ثب تمػيٓ أتيبش ٞس ؾبخف دز غٙبزيٛي ٔٛزد ٘ظيس ،ثيس ٔجٕيٛع أتييبشال آٖ غيٙبزيٚ ٛ
نسة ػدد حبقُ دز ( 73ثساي غٙبزي ٛثدثيٙی) ييب ( 89ثيساي غيٙبزي ٛخٛؾيجيٙی) ٔميداز ٚشٖ آٖ
ؾبخف دز غٙبزيٛي ًٔسح ؾدٔ ،ٜصبغج ٚ ٝتؼييٗ ٌسديد.

دز ٔسحّ  ٝثؼد ثب تؿىيُ ٔبتسيع تكٕيٓ ٌيسي  ٚدخبِت ٔبتسيع لًسي اٚشاٖ  ٚث ٝوٕه ٔيدَ
تبپػيع ثبش ٜاي ،ثساي ٞس يه اش اغتبٖ ٞبي وؿٛز ثب تٛج ٝث 9 ٝؾبخف ٔٛزد ثصج ٔ ٚيصاٖ ٘ ٚيٛع
احس ثکؿی آٟ٘ب ثس ٞدف ٟ٘بيی ٔػئِّ ٚ ٝصبٌ ؾسايى زيػه  ٚػدْ لًؼيت ،دز ٟ٘بيت ػددي ثدغت
ٔی آيد و ٝاش آٖ تصت ػٛٙاٖ ؾبخف غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ِجٙيبل ٞس اغتبٖ ٘يبْ ثيسد ٚ ٜثيساي
غبدٌی دز ايٗ تصميك ثب ٘ 1 I.Iؿبٖ دادٔ ٜی ؾٛدٔ .مداز ػددي ؾبخف غسٔبيٌ ٝرازي التكبدي
ٞس اغتبٖ  ٚاِٛٚيت غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ِجٙی وؿٛز زا ٔی تٛاٖ دز جدٔ )2( َٚؿبٞدٕٛ٘ ٜد .اش
ايٗ ز ٚثس اغبظ ايٗ جد َٚاغتبٖ تٟساٖ ثب ؾبخف غسٔبيٌ ٝيرازيٚ 0/5435احيد دازاي ثيؿيتسيٗ
اِٛٚيت ثساي غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ِجٙی ٔی ثبؾيد .اييٗ دز حبِيػيت وي ٝاغيتبٖ ٞيبي فيبزظ،
اقفٟبٌّٖ ،ػتبٖ ،ازدثيُ ،آذزثبيجبٖ ؾسلی ،خٛشغيتبٖ ،آذزثبيجيبٖ ذسثيی ،خساغيبٖ ٕٞ ٚيداٖ ثيٝ
تستيت ثب وػت ؾبخف غسٔبيٌ ٝيرازي،0/04814/4815 ،0/4821 ،0/4925 ، 0/5013، 0/5014
ٚ 0/4490ٚ 0/4722 ،0/4734احد  ،زتجٞ ٝبي ا َٚتب د ٓٞزا دز اِٛٚيت غسٔبيٌ ٝيرازي دز احيداث
قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل دز وؿٛز ث ٝخٛد اختكيبـ داد ٜا٘يدٕٞ .چٙييٗ اغيتبٖ ٞيبي ثٛؾيٟس ،ييصد ٚ
غٕٙبٖ ٘يص ثب ؾبخف ٞبي غسٔبيٌ ٝرازي 0/2946 ٚ 0/3294 ، 0/3369ث ٝتستيت زتجٞ ٝبي آخس زا
اش آٖ خٛد ٕ٘ٛد ٜا٘دٕٞ .چٙيٗ ثٙٔ ٝظٛز غًح ثٙدي اغتبٖ ٞبي وؿٛز دز زاغتبي تؼييٗ اِٛٚيت ٚ
غًح ثٙدي غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل ٘يص ٔی تيٛاٖ ثيب ٘سٔيبَ غيبشي ؾيبخف ٞيبي
غسٔبيٌ ٝرازي ثدغت آٔد ٜثساي اغتبٖ ٞب  ٚتمػيٓ آٟ٘ب دز غٔ ٝصدٚد ٜثي ٝقيٛزل-1 :غيًح اَٚ
 -2 ، I.I    غًح د -3 ٚ     II     :ْٚغًح غي II     ْٛوي ٝدز
آٟ٘ب   , ث ٝتستيت ٔؼسف ٔيبٍ٘يٗ  ٚا٘صساف ٔؼيبز ؾبخف ٞبي غسٔبيٌ ٝيرازي ٔيی ثبؾيٙدٔ ،يی
تٛاٖ ٘مؿ ٝجبٔغ غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل وؿٛز زا ٕٞب٘ٙد ؾىُ ( )4تسغيٓ ٕ٘ٛد .اش
ايٗ ز ٚاغتبٖ ٞبي تٟساٖ ،اقفٟبٖ ،فبزظٌّ ،ػتبٖ  ٚآذزثبيجبٖ ؾسلی دز ثب تسيٗ غًح ييب اِٛٚييت
غسٔبيٌ ٝرازي ثساي تٛغؼ ٝقٙبيغ ِجٙی ليساز داز٘يد .اييٗ دز حبِيػيت وي ٝاغيتبٖ ٞيبي ازدثييُ،
خٛشغتبٖ ،آذزثبيجبٖ ذسثی ،خساغبٖٕٞ ،يداِٖ ،سغيتبٖٔ ،سويصي وسٔيبٖٔ ،بش٘يدزاٖ ،ليصٚيٗ ،ليٓ ،
ٌيالٖ ،غيػتبٖ  ٚثّٛچػتبٖ ،چٟبز ٔصبَ ثکتيبزي ،وسٔب٘ؿب ،ٜوسدغتبٖ اييالْ  ٚوٟىيّٛيي ٚ ٝثيٛيس
احٕد و ٝذبِجب دز ٘يٕ ٝؾسلی  ٚذسثی وؿٛز لساز داز٘يد دز غيًح  ٚاِٛٚييت د ْٚغيسٔبيٌ ٝيرازي ٚ
غبيس اغتبٖ ٞبي ثبلی ٔب٘د٘ ٜيص دز غًح غ ْٛيب ث ٝػجبزل غبد ٜتس دز پبييٗ تسيٗ غًح ثٙٔ ٝظيٛز
غسٔبيٌ ٝرازي دز ايٗ قٙؼت ٚالغ ؾد ٜا٘د .شْ ث ٝتٛنيح اغت و ٝثٙٔ ٝظٛز تؼييٗ ٔميداز ثٟيٙيٝ
غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ِجٙيبل ٞس يه اش اغتبٖ ٞبي وؿٛز ثس اغبظ ؾبخف غيسٔبيٌ ٝيرازي دز
ايٗ ثکؽ ٚ ٚجٛد ؾسايى زيػه  ٚػدْ لًؼيتٔ ،يی تيٛاٖ ثيب وٕيه ٌيسفتٗ اش ؾيبخف غيسٔبيٝ
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جد )2( َٚدزقد ثٟي ٚ ٝٙفؼّی غسٔبيٌ ٝرازي دز اغتبٖ ٞبي وؿٛز زا دز قٙبيغ ِجٙيبل ٕ٘بيؽ
ٔی دٞد .ثس ايٗ اغبظ اٍِٛي ثٟي ٝٙغسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل ثبيد ث ٝقيٛزل٪4/09 :
دز اغتبٖ آذزثبيجبٖ ؾسلی ٪4/02 ،دز اغتبٖ آذزثبيجبٖ ذسثی ٪4/09 ،دز اغتبٖ ازدثيُ ٪4/26 ،دز
اغتبٖ اقفٟبٖ ٪3/08 ،دز اغتبٖ ايالْ ٪2/86 ،دز اغتبٖ ثٛؾٟس ٪4/62 ،دز اغتبٖ تٟيساٖ٪3/33 ،
دز اغتبٖ چٟبزٔصبَ  ٚثکتيبزي ٪4/01 ،دز اغتبٖ خساغبٖ ٪4/09 ،دز اغتبٖ خٛشغتبٖ ٪2/92،دز
اغتبٖ ش٘جبٖ ٪2/50 ،دز اغتبٖ غٕٙبٖ ٪3/38 ،دز اغتبٖ غيػتبٖ  ٚثّٛچػتبٖ ٪4/26 ،دز اغيتبٖ
فبزظ ٪3/64 ،دز اغتبٖ ليصٚيٗ ٪3/46 ،دز اغيتبٖ ليٓ ٪3/11 ،دز اغيتبٖ وسدغيتبٖ ٪3/73 ،دز
اغتبٖ وسٔبٖ 3/25 ،دز اغيتبٖ وسٔب٘ؿيب ٪3/02 ،ٜدز اغيتبٖ وٟىيّٛيي ٚ ٝثيٛيس احٕيد ٪4/18 ،دز
اغتبٖ ٌّػتبٖ ٪3/43 ،دز اغتبٖ ٌيالٖ ٪3/77 ،دز اغيتبٖ ِسغيتبٖ ٪3/66 ،دز اغيتبٖ ٔبش٘يدزاٖ،
 ٪3/74دز اغييتبٖ ٔسوييصي ٪2/88 ،دز اغييتبٖ ٞسٔصٌييبٖ ٪3/81 ،دز اغييتبٖ ٕٞييداٖ  ٪2/80 ٚدز
اغتبٖ يصد ثبؾدٕٞ .چٙيٗ ٔی تٛاٖ دز ؾىُ ( ،)3اٍِٛي فؼّيی ،ثٟيٙي ٚ ٝدزقيد تؼيديُ دز ٔميبديس
غسٔبيٌ ٝرازي دز ٞس اغتبٖ زا ثٙٔ ٝظٛز احداث قٙبيغ فسآٚزي ؾيس ِ ٚجٙيبل ٔؿبٞدٕٛ٘ ٜد.

تؼييٗ ٔصيت ٞبي ًٔٙم ٝاي ثساي اغتفبد ٜثٟي ٝٙاش ٔٙبثغ التكبدي ٚ ٚق َٛث ٝغًح ثب تس زؾد،
تٛغؼ ٚ ٝزفب ٜالتكبدي ،أسي دازاي إٞيت اغت .تصميك حبنس ثب اغتفبد ٜاش ٔدَ تكٕيٓ ٌيسي
چٙد ؾبخك ٝتبپػيع ثبش ٜاي غؼی ٕ٘ٛد تب ثب ثٟسٌ ٜيسي اش  9ؾبخف ٔ ٚ ٟٓتبحيسٌراز التكبدي ٚ
فٙی الداْ ث ٝتؼييٗ اِٛٚيت غسٔبيٌ ٝرازي التكبدي دز ثکؽ قٙبيغ ِجٙی دز اغتبٖ ٞبي وؿٛز
ٕ٘بيد .اش غٛيی ديٍس غبختبز ٔدَ (ثبش ٜاي ثٛدٖ) ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ثٛد و ٝأىبٖ ٚازد ٕ٘ٛدٖ ٔمبديس ذيس
لًؼی ٘ ٚبدليك زا ث ٝقٛزل يه ػدد پيٛغت ٚ ٝؾٙبٚز ثساي ٞس يه اش ؾبخف ٞبي ٔػئّ ٝايجبد ٔی
ٕ٘ٛد  ٚايٗ أس ٔٙجس ث ٝتؼييٗ ؾبخف غسٔبيٌ ٝرازي دز ايٗ قٙؼت ثب تٛج ٝث ٝؾسايى ػدْ
لًؼيت ثساي ٞس يه اش اغتبٖ وؿٛز ٌسديد٘ .تبيج ايٗ تصميك ٘ؿبٖ ٔی دٞد و ٝثس اغبظ ٘ظس
-Investment Optimum Percunt.

1

وبزؾٙبغبٖ 9 ،ؾبخف ًٔسح ؾد ٜدز حدٚد  73تب  89دزقد ٔی تٛا٘ٙد ٔصمك زا دز دغتيبثی ثٝ
ٞدف ٟ٘بيی ٔػئّ ٝيبزي زغب٘ٙد  ٚدز ايٗ ثيٗ ثب تؼييٗ ٘مًٔ ٝيب٘ی ثبش ٜثساي ٞس يه اش ؾبخف ٞب،
ٔؿکف ٔی ٌسدد و ٝؾبخف ٞبي ازشؼ افصٚد ٜقٙبيغ ِجٙی ،تساش تِٛيدي ٔ ٚكسفی ٔصك ٛل
ِجٙی اغتبٖٔ ،يصاٖ ػسن ٝؾيس ث ٝقٙبيغ ِجٙی اغتبٖ ،حجٓ ٘ػٟيالل اػًبيی ث ٝقٙبيغ فسآٚزي ؾيس
ِ ٚجٙيبل ،تساش ٘سخ زؾد غسٔبيٌ ٝرازي ،جٕؼيت اغتبٖ ،ثٟسٚ ٜزي دز تِٛيد ؾيس ،تساش ػّٛف ٝاغتبٖ ٚ
ٔتٛغى دزآٔد خب٘ٛاز ث ٝتستيت ثب ٔتٛغى اٚشاٖ ،6/45 ،7/05 ،7/25 ،8/15 ،8/30 ،8/35 ،9/10
 4/60 ٚ 5/90دز زتجٞ ٝبي ا َٚتب  9إٞيت دز احداث قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل دز ٞس اغتبٖ لساز داز٘د.
ٕٞچٙيٗ ثب ٍ٘بٞی ث ٝجدٔ ٚ )2( َٚمبيػ ٝؾبخف غسٔبيٌ ٝرازي ٟ٘بيی ٔصبغج ٝؾد ٜثساي ٞس
اغتبٖ ٔؿکف ٔی ٌسدد و ٝاغتبٟ٘بي تٟساٖ ،فبزظ ،اقفٟبٌّٖ ،ػتبٖ ،ازدثيُ ،آذزثبيجبٖ ؾسلی،
خٛشغتبٖ ،آذزثبيجبٖ ذسثی ،خساغبٖ ٕٞ ٚداٖ ث ٝتستيت زتجٞ ٝبي ا َٚتب د ٓٞزا دز اِٛٚيت غسٔبيٝ
ٌرازي دز احداث قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل وؿٛز دازا ٞػتٙد .ثساي ٔخبَ اغتبٖ تٟساٖ دز ٔمبيػ ٝثب
غبيس اغتبٖ ٞبي وؿٛز ،دز  9ؾبخف ذوس ؾد( ٜثس اغبظ ٔيصاٖ إٞيت ٛ٘ ٚع تبحيسٌرازي آٟ٘ب ثس
ٞدف ٔػئّ )ٝدز يی دٚز ٜتصميك ثيؿتسيٗ أتيبش يب ٕٞبٖ ؾبخف غسٔبيٌ ٝرازي يؼٙی ػدد
ٚ 0/5435احد زا وػت ٕ٘ٛد ٜاغت  ٚدزقد ثٟي ٝٙغسٔبيٌ ٝرازي دز آٖ ًٔبثك جد٪4/62 )2( َٚ
اش ٔجٕٛع غسٔبيٌ ٝرازي ٞبي دز حبَ ا٘جبْ ثساي احداث ٌ ٚػتسؼ ايٗ قٙبيغ دز وؿٛز ٔی ثبؾد.
ايٗ دزقد ٞبي ثٟي ٝٙثساي غيبز اغتبٖ ٞب ٘يص ًٔبثك جد )2(َٚلبثُ ٔؿبٞدٔ ٜی ثبؾدٕٞ .چٙيٗ ثب
ٍ٘بٞی ث ٝجدٔ )2(َٚالحظٔ ٝی ٌسدد و ٝاٍِٛي فؼّی غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل ثب
اٍِٛي ثٟي ٝٙدازاي تفبٚل ٞبي فبحؿی ٔی ثبؾد ،ث ٝيٛزيى ٝدز ٔيبٖ اغتبٖ ٞبي وؿٛز ثيؿتسيٗ
اختالف ثيٗ اٍِٛي فؼّی  ٚثٟي ٝٙغسٔبيٌ ٝرازي ٔسثٛو ث ٝاغتبٖ ٞبي تٟساٖ ثب  ،%7/75اقفٟبٖ ثب
 ،%4/90خساغبٖ ثب  ،% 4/79خٛشغتبٖ ثب ٔ ،% 3/67بش٘دزاٖ ثب  ٚ % 3/28فبزظ ثب  3/04دزقد
اختالف ٔی ثبؾدٕٞ ،چٙيٗ وٕتسيٗ اختالف ثيٗ اٍِٛي فؼّی  ٚثٟي ٝٙغسٔبيٌ ٝرازي ٔسثٛو ثٝ
اغتبٖ ٞبي ايالْ ثب  ٚ %0/07ازدثيُ ثب ٔ %0/09ی ثبؾد و ٝايٗ ًّٔت ٘ؿبٖ دٙٞد ٜػدْ تکكيف
ثٟي ٚ ٝٙػبد ٘ ٝأىب٘بل  ٚتػٟيالل دز جٟت احداث ايٗ قٙبيغ دز وؿٛز ٔی ثبؾد .اش ايٗ ز ٚثٝ
ٔٙظٛز دغتيبثی ث ٝاٍِٛي ثٟي ٝٙثساي غسٔبيٌ ٝرازي ٞبي آتی  ٚوبٞؽ ؾىبف ٔيبٖ اٍِٛي فؼّی ٚ
ثٟي ٝٙغسٔبيٌ ٝرازي دز احداث قٙبيغ ِجٙی دز وؿٛز ٔی ثبيػت ثب تؼديُ دزقدٞبي فؼّی غسٔبيٝ
ٌرازي ثساي اغتبٖ ٞبي تٟساٖ ،خساغبٖ ،اقفٟبٖ ،خٛشغتبٖ ،فبزظٔ ،بش٘دزاٖ ،آذزثبيجبٖ ؾسلی،
ازدثيُ ،لٓ ،وسٔب٘ؿب ٚ ٜآذزثبيجبٖ ذسثی ث ٝتستيت ثٔ ٝيصاٖ ،3/28 ،3/04 ،4/90 ،4/79 ،7/75
 0/10 ٚ 0/11 ،0/07 ،0/09 ،0/66دزقد اش ٔمبيس غسٔبيٌ ٝرازي ٞبي فؼّی دز قٙبيغ ؾيس ٚ
ِجٙيبل اغتبٖ ٞبي ٔروٛز وبٞيد  ٚث ٝػٛل آٖ ث ٝدزقد فؼّی غسٔبيٌ ٝرازي دز اغتبٖ ٞبي ايالْ،

وسدغتبٖ ،چٟبزٔصبَ  ٚثکتيبزيٕٞ ،داٖ ،غيػتبٖ  ٚثّٛچػتبٖ ،يصد ،ثٛؾٟس ،وٟىيّٛئ ،ٝسوصي،
ٞسٔصٌبٖ ،غٕٙبٌٖ ،يالٖ ،ش٘جبٖ ،لصٚيٗ ،وسٔبٌّٖ ،ػتبٖ ِ ٚسغتبٖ ث ٝتستيت ثٔ ٝيصاٖ ،2/86
،0/92 ،1/09 ،0/32 ،1/32 ،1/20 ،0/84 ،2/77 ،1/81 ،2/38 ،1/66 ،2/92 ،0/84 ،2/80 ،2/32
 0/35 ٚ ،0/29دزقد افصٚد و ٝايٗ ٔٛنٛع دز ٘مؿ ٝجبٔغ تؼديالل دز ٔمبديس غسٔبيٌ ٝرازي
(ؾىُ( ))5ثٚ ٝنٛح لبثُ ٔؿبٞد ٜاغت .دز ٟ٘بيت ٘تبيج تصميك ٘ؿبٖ داد و ٝدز  40دزقد اش اغتبٖ
ٞبي وؿٛز (و ٝذبِجب اش اغتبٖ ٞبي ثصزي  ٚپسجٕؼيت ايساٖ ثٛدٔ ٚ ٜساوص آٟ٘ب جصء والٖ ؾٟسٞبي
وؿٛز ٔصػٛة ٔی ٌسد٘د) دزقد فؼّی غسٔبيٌ ٝرازي ثيؽ اش دزقد ثٟي ٝٙثٛد ٚ ٜث ٝػجبزل غبدٜ
تس ايٗ اغتبٖ ٞب دچبز غس زيص غسٔبيٌ ٝرازي دز قٙبيغ ِجٙی ٔی ثبؾٙد  ٚثيؿتس اش ظسفيت ٞبي
فٙی  ٚالتكبدي دز آٟ٘ب غسٔبيٌ ٝرازي ؾد ٜاغت (اِجت ٝدز ٔمبيػ ٝثب غبيس اغتبٖ ٞبي وؿٛز) ٚ
ايٗ دز حبِيػت و ٝدز ثيؽ اش  60دزقد اغتبٖ ٞبي ايساٖ ،دزقد فؼّی ثٔ ٝساتت وٕتس اش دزقد
ثٟي ٝٙثٛد ٚ ٜايٗ ٘ؿبٖ اش ػدْ اغتفبد ٜدزغت  ٚالتكبدي اش ظسفيت ٞب  ٚاغتؼدادٞبي ثبِم ٜٛايٗ
اغتبٖ ٞب ٚ ٚجٛد ٘بػداِتی  ٚتجؼيم  ٚػدْ ثس٘بٔ ٝزيصي قصيح دز احداث ايٗ قٙبيغ دز وؿٛز ٔی
ثبؾد .دز ٟ٘بيت ثس اغبظ ٘تبيج ثدغت آٔد ٜاش ايٗ پطٞٚؽ ٔؿکف ٔی ٌسدد و ٝدز حدٚد ٪28/46
اش غسٔبيٌ ٝرازي ٞبي آتی دز ايٗ قٙؼت ٔی ثبيػت اش اغتبٖ ٞبيی و ٝغس زيص ظسفيت داز٘د
تؼديُ ٌسديد ٚ ٜايٗ دزقد ث ٝاغتبٖ ٞبيی و ٝدچبز وػسي يب وٕجٛد غسٔبيٌ ٝرازي دز ايٗ ػسقٝ
ٔی ثبؾٙد ٔٙتمُ ٌسدد .اش ايٗ ز ٚث ٝوبزؾٙبغبٖٔ ،ػئِٛيٗ  ٚغيبغت ٌرازاٖ قٙبيغ ؾيس ِ ٚجٙيبل
پي ؿٟٙبد ٔی ٌسدد و ٝثٙٔ ٝظٛز تسذيت غسٔبيٌ ٝرازاٖ ث ٝغسٔبيٌ ٝرازي دز اغتبٖ ٞبيی و ٝدازاي
ظسفيت ٞبي ثبِم ٚ ٜٛاغتفبد٘ ٜؿد ٜدز ايٗ ػسقٔ ٝی ثبؾٙد ،تکكيف أىب٘بل ،اػتجبزل  ٚتػٟيالل
ثس اغبظ ؾبخف ٞب ،اِٛٚيت ٞب  ٚدزقدٞبي ثٟي ٝٙغسٔبيٌ ٝرازي دز ٞس اغتبٖ ا٘جبْ پريسد  ٚدز
ايٗ ثيٗ اِٛٚيت ث ٝتستيت ثب اغتبٖ ٞبي غيػتبٖ  ٚثّٛچػتبٖ ،ايالْ ،وسدغتبٖ ،چٟبزٔصبَ ٚ
ثکتيبزيٕٞ ،داٖ ،يصد ،ثٛؾٟس ،وٟىيّٛي ٚ ٝثٛيساحٕدٔ ،سوصيٞ ،سٔصٌبٖ ،غٕٙبٌٖ ،يالٖ ،ش٘جبٖ،
لصٚيٗ ،وسٔبٌّٖ ،ػتبٖ ِ ٚسغتبٖ ٔی ثبؾد ؤ ٝی ثبيػت ثٙٔ ٝظٛز اش ثيٗ ثسدٖ فبقّ ٝپيؽ آٔدٜ
ٔبثيٗ اٍِٛي فؼّی  ٚثٟي ٝٙايٗ اغتبٖ ٞب جٟت غسٔبيٌ ٝرازي ٞبي آتی دز ايٗ قٙؼت ًٔبثك
دزقد ٞبي تؼديّی ٔؼيٗ ؾد ٜدز جد )2( َٚثيٗ ايٗ اغتبٖ ٞب ٞدايت ٌسدد.
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