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 چکیده

 و اهمیت تخـصیص منابع بوده و از  مراحل از یکی عنوان به بندي جهت اـستفاده از منابع  اولویت و ارزیابی

با توجه به تعداد زیاد کنتورهاي خراب و فاقد دقت و با توجه به کمبود منابع در   .اســت برخوردار ویژه جایگاهی

د. هدف از این تحقیق ارائه  ترس جهت تعویض تمام این کنتورها نیازمند برنامه ریزي و اولویت بندي می باـش دـس

ب اـستان یزد روـشی اـست که به وـسیله آن اولویت جهت تعویض کنتورهاي خراب و فاقد دقت ـشرکت آب و فاـضال

و  قیتحق  نیانجام ا يبرامشــخص گردد. به منظور اولویت بندي از روشــهاي چند معیاره اســتفاده شــده اســت.  

ت آوردن مدل ماتر ه فاز انجام    یـسیبدـس اکارامد مراحل کار در ـس ناـس د. فاز اول ـش   م یعوامل موثر بر تصـم  ییـش

و مـصاحبه کارـشناـسان مرتبط در ـشرکت آب  نیـشیعوامل از مطالعات پ  نی. ااـستکنتور    کی  ضیدرباره تعو يریگ

از عوامل با اسـتفاده از  کیهر   تیاهم زانیعوامل موثر، م  ییفاز پس از شـناسـا نیدر ا  .آمد و فاضـالب به دسـت  

لـسله مراتب  لیو روش تحل یزوج ـساتیمقا بود که عالوه    اـستپرـسـشنامه   هید. فاز دوم تهیگرد  مـشخص يفاز  یـس

ــتفاده از ماتر يکاربر برا ییبر راهنما ــم ياطالعات کنتورها  س،یاس ــطه آن به ماتر به يریگ  میمورد تص  سیواس

ل گردد. در ا ـــمت همچن  نیمنتـق ان ورود جمع  نیقسـ ات فراهم    یامـک د اطالـع ه  گردـی ات ـب ال اطالـع . پس از انتـق

کســب شــده توســط موارد مطالعه،   ازیو با توجه به امت  شــدند داده    ازیامت يریگ  میعوامل موثر بر تصــم س،یماتر

 يبراتاپسـیس و ویکور  ارهیچند مع يریگ  میروش تصـم  دومرحله از ن یشـد. در ااقدام   يریگ  مینسـبت به تصـم

 يفاز برا نیبود. در ا  یو عملکرد آن در موارد عمل سیماتر یابیشــد. فاز ســوم ارزکنتورها اســتفاده   يبند   تیاولو

دفعات  يبرا يبند   تیآن امکان ثبت اطالعات و انجام محاـسبات اولو قیـشد که از طرارائه  يکار نرم افزار  یـسادگ

مخزن داده، امکان    کیاطالعات در   رهینرم افزار، عالوه بر ذخ  نیاطالعات در ا ادی. با ثبت تعداد زشـد مکرر فراهم  

 . ها استفاده کرد يریگ  میبهتر شدن روند تصم يتوان از آن برا  یکه م  شده استفراهم  زین يآمار اتیانجام عمل

 


