
 ...آل  ي ايدهبه گزينهشباهت  هاي ساختماني با استفاده از روش انتخاب روش مناسب براي استخراج سنگ: ارانآريافر و همك 

 
3 شماره -6سال  -شناسي كاربردي زمين162  

 
 
 
 
 

هاي ساختماني با استفاده از  انتخاب روش مناسب براي استخراج سنگ
  (TOPSIS) آل ي ايدهشباهت به گزينه روش

  

  2و محمد عطائي 2، رضا ميكائيل1*احمد آريافر
 Ahariafar@yahoo.com گروه مهندسي معدن دانشگاه بيرجند، ) 1

  تي شاهرودمهندسي معدن نفت و ژئوفيزيك دانشگاه صنع يدانشكده) 2
  دار مكاتبات    عهده) *

 
   9/3/90:  ؛     قابل دسترس در تارنما 5/7/89: ؛     پذيرش 25/6/89:  ؛     دريافت اصالح شده 30/1/89: دريافت

  

  چكيده
اسـتفاده از  تكنولـوژي و   زمـان و پيشـرفت  ا گذشت كارگرفته شده است كه ب ههاي تزئيني و نما ابداع و ب هاي مختلفي براي استخراج سنگ تاكنون روش

هـاي   از ميـان روش انتخـاب روش مناسـب   . ندا دهش، منسوخ ندكرد در آن ايفا ميبسزايي نيروي انساني نقش نحوي بههاي ابتدايي كه  الت، روشآماشين
مناسـب   اين معيارها روشتوجه به  باص شده و سپس بايست معيارهاي مورد نظر مشخّ معياره است كه در ابتدا مي گيري چند تصميم ييك مسئلهموجود، 

 يكاري، نعل و پارس و مواد منبسط شونده برش الماسه، آتش هاي ساختماني شامل روش سيم معمول استخراج سنگهاي  روشدر اين مقاله . دانتخاب شو
و كاهش  ضايعات محيطي، ت نامطلوب زيستاثراكاهش توجه به معيارهاي مختلف از قبيل افزايش سود ناخالص، ايمني، مرغوبيت و با  كتراك و فركت

 ,Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution)آل  ي ايـده زمان استخراج با اسـتفاده از روش شـباهت بـه گزينـه    

TOPSIS) هـاي انجـام شـده،     پس از برّرسي نهايتاً. اند ناديده گرفته شده ، داشته ثير يكسانيأها ت روش يمعيارهايي كه در همه .مورد برّرسي قرار گرفت
  .گرديد هاي ساختماني پيشنهاد ترين گزينه براي استخراج سنگ عنوان مناسببرش الماسه به سيمروش 
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