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  هاي حمل و نقل شهري بندي راهبردهاي توسعه سیستم طراحی الگوي اولویت

  

 2اکبر بقایی علی،  1عبدالرسول قاسمی

  عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی –دکتراي اقتصاد  -1

 دانشگاه صنعتی اصفهان  –کارشناس ارشد عمران/ دانشگاه عالمه طباطبایی  –کارشناس ارشد علوم اقتصادي  -2

  

  چکیده

هاي متنوع و متعدد، و از سویی،  چرا که از سویی، گزینه. ي بشر امروز نامید ترین مسأله شاید بتوان انتخاب را اساسی

  .است  ، پیچیدگی انتخاب را نسبت به اعصار قبل، دوچندان کرده گستردهاي وسیع و با طیفی  معیارهاي متکثر، در دامنه

گیران و مدیران ارشد، که مدام در معرض انتخاب قرار دارند، و در هر تصمیم باید برآیند نظرات  در این بین، تصمیم

و براي . اند انتخاب عادي مواجهتر از یک  مراتب پیچیده اي به ي خود را لحاظ نمایند، با مسأله کارشناسان و مدیران مجموعه

ي  هایی مناسب، تجمیع نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگیري تکنیک اتخاذ تصمیمی قابل دفاع، ضروري است که با به

هاي ذاتی یک مسأله، با ابهامات و ایهامات معمولِ انتخاب عجین شود،  حال اگر پیچیدگی .دست آورند مأموریتی خود را به

مبحث ترافیک و حمل و نقل شهري که به زعم بسیاري از کارشناسان،  .نماید فرسا می ا واقعاً بغرنج و طاقتگیري ر تصمیم

ترین و  ریزي، که بدون شک از مهم اي دیگر تحت عنوان بودجه شهرهاست، در ترکیب با مسأله ي یک تمام کالن مشکل شماره

سازد، که  اي شاخص از مسائل واقعاً پیچیده را می ت، نمونهریزي یک سیستم اس هاي مدیریت و برنامه ترین الیه حساس

اي صائب  هاي قدیمی، بتوان به نتیجه ي ذهنی و حتی تکنیک تر از آن است که با محاسبات ساده گیري در آن، مشکل تصمیم

هروندان، نگاهی به هر تقدیر، اهمیت اتخاذ تصمیمات درست در این حوزه و تأثیرات محسوس آن بر آرامش و آسایش ش .رسید

هاي  ترین فعالیت گیري، از ضروري هاي جدید تصمیم ریزي، و نیز، کنکاش در تکنیک ي ترافیک و بودجه دقیق به مقوله

ریزي، به طراحی  این پژوهش، مبتنی بر مطالعات ترافیکی و بودجه .تر است شهرها و حتی شهرهاي کوچک پژوهشی براي کالن

این مدل . هاي حمل و نقل شهري پرداخته است هاي تخصیص منابع مالی در سیستم لویتمند جهت تعیین او الگویی نظام

ي  توانند با استفاده از پرسشنامه باشد و محققین می شهرها و شهرهاي بزرگ کشور را دارا می قابلیت استفاده در تمام کالن

ي حمل و نقل، نتایج قابل اعتنایی را با  حوزهشده در این پژوهش و توزیع مناسب بین کارشناسان، مدیران و خبرگان  تدوین

   .شهر مورد نظر خود استخراج نمایند براي کالن) AHP(» مراتبی فرایند تحلیل سلسله«کارگیري تکنیک  به

  

  AHP ،ریزي بودجه ،ریزي برنامه ،حمل و نقل :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 که امروز تیمدن و است؛ رفته سخن تیمدن و ینیشهرنش از الجرم ،آید می میان به سخن يبشر تمدن از که آنگاه

 و حمل نام به يا مسألهبالتبع، و  آنهاست از یکی حرکت که دارد اجزاء و ارکانی است، ییجابجا و تحرك و ییایپو از سرشار

  .است دیجد تمدن ریناپذ ییجدا ازملو از و آن نفکیال جزء ،نقل

 دانند، یم بریسا و کیالکترون يها شرفتیپ مرهون را یجهان دهکدة به دیجد يایدن وتکون لیتبد هرچند ،دیگر ییسو از

 و حمل مدرن يابزارها از يریگ بهره با که آنجا. است یانکارناشدن لیتبد نیا در نقل و حمل يها زمیمکان شرفتیپ نقش کنیل

 اگر ستین لیدل یب ن،یچن نیا و اند؛ شده کوچک ابعاد و کوتاه بعدها ایگو شود، یم یط یطوالن یمسافت کوتاه، یزمان در نقل،

  .بنامند دهکده را دیجد يایدن

 که دید  میخواه م،یکن يبازنگر گرید يا هیزاو از را دهیپد نیا و میشو جدا مسأله بهبنیادي  نگاه از یکم اگر حال

 با چه چنان آن، طیوسا و لیوسا روزافزون گسترش و نقل و حمل نهضت گر،ید یانیب به ای ،حمل و نقل صنعت يها شرفتیپ

 يبشر. رفت خواهد شمار به او یزندگ يبرا یآفت که ،ستین مدرن انسان مددرسان تنها نه نباشد، همراه خود يضرور اتیمقتض

 مانند شود، مواجه یارتباط يهازمیمکان نقصان با گرید ییسو از و ردیبگ قرار ینیشهرنش دیجد یستیز طیشرا در ییسو از که

  .دهد منابع آب و غذا از دست می به دنیرس يبرا را یزندگ وتاب، چیپ پر یقفس در که است يا پرنده

 شدن میتسل و خود يبرا یزندان ساختن جز اند، خوشدل شرفتیپ ينمودها به تنها که متمدن شبه جوامع در امروز بشر

 يشهرها کالن در کیتراف و نقل و حمل تیوضع به گذرا ینگاه. ندارد يگرید آورد دست چیه د،یجد يابزارها يحصارها در

 آن يها رساختیز به يجد توجه با اگر ابزارها، گسترش و يتکنولوژ عرصه به ورود آورد ره که است مطلب نیا دیمؤ ما، کشور

  .داشت نخواهد گرید يا جهینت ،یانسان و یمال منابع عییتض و ینابسامان و یآشفتگ جز نباشد، همراه

 آن، از تر مهم بلکه ست،ین صرفاً فنی ي مقوله کی ،متمدن شبه وامعج در يشهر نقل و حمل دیترد یب وصف، نیا با

  .کرد جستجو کشورها نیا یاسیس قلمرو در دیبا را آن یاصل بحث ،رو نیا از و است یاسیس – ياقتصاد يا مقوله

 يها ستمیس و ها زمیمکان یطراح به آنکه از شیب توسعه، حال در يکشورها یکیتراف مشکالت حل رسدیم نظر به لذا

 ،نگاه نیا بدون و باشد یم آن اطراف لوازم و توسعه ي مقوله به جامع و قیعم ،قیدق ینگاه بر متوقف باشد، وابسته نقل و حمل

 محل ،حاضر نوع از ییها ژوهشپ البته. است ناممکن جوامع نیا مشکالت و معضالت رفع نش،یبجز با اصالح  بهتر، عبارت به ای

  .است متمرکز نقل و حمل معضل حل يها وهیش بر مشخصاً و ستین يادیبن نگاه نیا یبررس

  بیان موضوعمسأله و  اهمیت

با توجه به افزایش  ،شود، ورود روزافزون وسایل نقلیه شخصی و عمومی شهرهاي کشور مشاهده می آنچه امروز در کالن

شهري شهروندان براي پاسخ به  هاي شخصی و نیز افزایش سفرهاي درون تمایل و تقاضاي شهروندان نسبت به خرید اتومبیل

  .نیازهاي متنوع و نوساختۀ جامعه است

هاي موجود در  هاي الزم و عدم پوشش مناسب سیستم حمل و نقل عمومی و کاستی در این بین، فقدان زیرساخت

اي شده است که برخی از  سترش فرهنگ شهرنشینی، به تشدید این معضالت کمک کرده، باعث بروز مشکالت جدید و عدیدهگ

  :توان چنین برشمرد آنها را می

  ها محیطی ناشی از انتشار گازهاي حاصل از احتراق اتومبیل افزایش آلودگی زیست -

  هاي حرکت در معابر افزایش آلودگی صوتی ناشی از نقصان وسایل و ضرورت -

  ازدحام، شلوغی وکندي حرکت در مسیرها -

  اتالف وقت و کاهش عمرمفید کاري شهروندان -

  افزایش بدون توجیه مصرف سوخت و تضییع این کاالي استراتژیک -

  هاي نابسامان ترافیکی مشکالت روحی و روانی ناشی از قرارگرفتن در محیط -

  افزایش هزینه سفر -
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- ...  

اي  گونه به. شهرهاست هاي ملموس و غیرملموس زندگی در کالن واردي که ذکر شد، در مجموع، افزایش هزینهنتیجۀ م

درصد ساعات شبانه روز و  10هاي سادة شهري در نظر بگیریم، قریب  جایی ي یک شهروند را در جابه ه شد که اگرتنها زمان طی

یک از معضالت فوق هم وجود  شود؛ که اگر هیچ مسیرهاي شهر طی می درصد ساعات مفید بیداري او در معابر و 30تا  20بین 

  .کننده بود سازي سیستم حمل و نقل، دلیلی قانع نداشت، اتالف وقت وکاهش عمر مفید مردم، براي اصالح و بهینه

زندگی را در نظر ي  و در یک بیان، افزایش هزینه... حال اگر موارد دیگر، از جمله اتالف انرژي و افزایش هزینه سفر و

از   اي وتدقیق در بررسی مجدد این مکانیرم، هاي حمل و نقل منطقه ي سیستم بگیریم، بازنگري در مکانیزم تخصیص بودجه

  .ترین کارهاست ضروري

کننده  هاي مصرف یکی از بزرگترین بخش ، بخش حمل و نقل،با توجه به آمار و اطالعات موجودذکر شد،   عالوه بر آنچه

داراي رشد مصرف متأسفانه در کشور ما، که ؛ رود هاي نفتی به شمار می کننده فرآورده ترین مصرف بوده و نیز عمدهانرژي 

میلیون  5/12از  حمل و نقل، به طوري که رشد مصرف سالیانه انرژي در بخش .باشد می گذشتههاي  اي نسبت به سال فزاینده

  ]10[.است رسیده) برابر 7/20( 86سال میلیون بشکه در  47/258 ، به1346بشکه در سال 

هاي کارکردي و اقتصادي، ابعاد امنیتی و  حال با توجه به جایگاه استراتژیک انرژي در دنیاي امروز، که فراتر از جنبه

باشند، بسیار حائز اهمیت و  اي با مسأله انرژي مواجه و مرتبط می گونه هایی که به سیاسی یافته است، توجه جدي به حوزه

  .روري استض

اثبات این . شهرهاي جهان است ي شماره یک تمام کالن حمل و نقل، مسأله: توان گفت ، به جرأت میچه ذکر شد بنابر آن

دهد که  هاي مسؤولین این شهرها، نشان می گیري مدعا چندان دشوار نیست، و مراجعه به اظهارات، مذاکرات و نوع تصمیم

اند که هر کدام  جهان، هرچند با ترکیبی متنوع و متعدد از مسائل و معضالت شهري مواجهشهرهاي  مدیران و مسؤولین کالن

ي ترافیک و  کننده و حیاتی در زندگی مردمان شهر دارد، ولی بیش از هر مورد دیگري بر مسأله ي خود نقشی تعیین به نوبه

از بایستی مند مواجهه با این مسأله،  اي نظامها و الگوه و بدیهی است که طراحی مکانیزم .اند حمل و نقل تمرکز یافته

  .کشور باشدپژوهشی هاي  طرحاول هاي  اولویت

اي  این پژوهش نیز بر اساس این نیاز و ضرورت تمرکز بر این مسأله، در نظر دارد با بررسی کلیه جوانب امر و اتخاذ شیوه

هاي تخصیص منابع مالی،  مند جهت تعیین اولویت ي الگویی نظام ارائهکارا و پویا، در این راستا گامی هرچند کوتاه بردارد و با 

چه این پژوهش به عنوان نتیجه نهایی  الزم به ذکر است آن .شهرهاي کشور کمک نماید به رفع مشکالت حمل و نقل در کالن

کسب نتایج اجرایی ي است و هاي حمل و نقل شهر بردهاي توسعه سیستم بندي راه نماید، الگو و مدلی براي اولویت ارائه می

  .باشد مد نظر میاین مدل براي شهرهاي  گران از ي پژوهش براي هر شهر، منوط به استفاده

  .پردازیم در ادامه، به واکاوي ابعاد مسأله و بیان موضوع می

رار دهیم، اي ق هاي مربوط به حمل و نقل منطقه گیري براي تخصیص بودجه چنانچه خود را در جایگاه مسؤولین تصمیم

  هاي مختلف و محتمل خواهیم پرداخت؟ چگونه به توزیع منابع مالی در بین گزینه

کاري را براي  هاي متنوع انتخاب مواجهیم، چه راه هاي متعدد و در عین حال گزینه وقتی با معیارها، قیود و محدودیت

  گزینیم؟ تخصیص منابع برمی

گویی  براي اثبات صعوبت سؤال، کافی است واقعاً در مقام پاسخ. ندارد اي سؤال، سؤالی جدي است که یقیناً پاسخ ساده

ها به طور جامع مطرح  هاي بعد، گزینه در بخش(هاي زیر شاید موجود باشد؛ کدام را برگزینیم؟  براي مثال، گزینه. برآییم

  .)شود می

  بهبود سیستم حمل و نقل عمومی -

  ها زیرساختاصالح و تقویت  -

  شهروندي ارتقاي فرهنگ -
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 توجه جدي بر مهندسی ترافیکو مدیریت تقاضاي سفر  -

  اصالح قوانین مرتبط با حمل و نقل و ترافیک -

اي نیست و مسأله وقتی  هاي فوق براي تخصیص بودجه، کار ساده گزینه بندي اولویتشود،  گونه که مشاهده میهمان

  :معیارهایی که برخی از آنها از این قرار است. شود که بدانیم معیارها و قیود متعددي نیز باید برآورده شوند تر می پیچیده

  ضوابط مربوط به قوانین شهرسازي -

  قوانین زیست محیطی و حفظ اقلیم موجود -

  مرتبط با حفظ آثار تاریخی و میراث باستانی قوانین -

 هاي درآمدي اي و محدودیت ضوابط بودجه -

  داري برداري و نگه هاي بهره حداقل بودن هزینه -

  )هاي زمین محدودیت(هاي فیزیکی  محدودیت -

  اي هاي جغرافیایی و بافت سنگواره محدودیت -

 رکلیه الزامات ناشی از وضعیت موجود غیر قابل تغیی -

  الزامات تأمین ایمنی و سالمت شهروندان -

 ي خدمات با کاهش هزینه و زمان سفر  حداقل بودن هزینه -

  افزایش اطمینان به سیستم حمل و نقل عمومی -

  ها در شهر افزایش دسترسی به فرصت -

و مؤید این مطلب است که ي بهینه، کاري بس دشوار و پیچیده  هاي مسأله، انتخاب گزینه بنابراین، با عنایت به پیچیدگی

اي، از زمره مسائلی است که شدیداً به پارامترهاي محیطی، اجتماعی،  ي بودجه در مسائل حمل و نقل منطقه تخصیص بهینه

وابسته است و ماهیتاً چند موضوعی است و بدون در نظر گرفتن مجموع شرایط حاکم بر یک ... فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و

  .گیري کرد هاي حمل و نقل شهري تصمیم ي منابع مالی در اجراي گزینه در خصوص تخصیص بهینه توان منطقه، نمی

هاي گوناگون و قیود متنوع و  اي، تحت تأثیر محدودیت با این وصف، واضح است که حل مسائل حمل و نقل منطقه

  .هاي متفاوت به روشی کارا و دقیق نیازمند است انتخاب

تر  ي مالحظات بیشتر و اعمال قیود کامل اجازه 1"تحلیل ضوابط چندگانه"گونه مسائل،  این در چنین شرایطی، براي حل

هاي موجود در زیر مجموعه تحلیل  در این پژوهش، از بین روش. سازد در تحلیل مسأله و نیل به بهترین گزینه را ممکن می

  .شود کار گرفته می به 2"فرایند تحلیل سلسله مراتبی"اي، روش  ضوابط چندگانه یا تحلیل چندضابطه

  موضوع سوابق

  توان گفت می ،کار رفته در آن در خصوص موضوع مقاله و تکنیک به شده هاي انجام ا عنایت به بررسیب

و تنها در مطالعات طرح . شود گونه فعالیت مشابهی در داخل و خارج کشور مشاهده نمی در موضوع پژوهش حاضر، هیچ -

که در بخش تعیین  با این تحقیق وجود دارد؛ هایی ابتقر ،اصفهانشهرها شبیه تهران و  برخی کالنجامع حمل و نقل 

 .استفاده شده استآن  از، پژوهش حاضر )یک درخت تصمیم( معیارهاي درخت تصمیم کالن

که مؤید این مطلب  ،شود هاي بسیاري در تمام کشورها مشاهده می کار رفته در این پژوهش، فعالیت مورد تکنیک به در -

ها نفوذ کرده و بسیار  نسبتاً جوان و نوپاست، به شدت و سرعت در تمام حوزه، هرچند تکنیکی AHPاست که تکنیک 

هاي مبتنی بر این تکنیک، اعتماد به  ي تنوع و تعدد پژوهش لذا با مشاهده. باشد مورد اعتماد کارشناسان و محققین می

 .شدخواهد  به مراتب بیشتر ،نتایج حاصله

                                                        
1 Multicriteria Analysis 
2 Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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در تحلیل مسائل و  AHPکه از تکنیک  هاي متنوع و متعددي هوزحهاي اقتصادي در میان  جاي خالی گرایش -

گیران  و تصمیمگیري کارشناسان  عدم بهرهگر  نشاناند،  بندي و برآیندگیري نظرات کارشناسان استفاده کرده جمع

هاي متکثر و  که جز بحث است يمحدودمعدود و و محصور بودن در حصارهاي  ،هاي تجمیع نظرات اقتصادي از تکنیک

هاي انکارناپذیر  با توجه به قابلیت اقتصادي گران پژوهششایسته است  و .آورد دیگري ندارد هاي مزمن، ره پردازي حاشیه

هایی  که جز با تکینیک ،ي اقتصاد با توجه به تنوع و گستردگی نظرات در حوزه نیزبندي نظرات، و  در جمعاین تکنیک 

  .اقبال بیشتري نشان دهند اهتمام و این تکنیک در به کارگیري، گرفتن برآیندي از آن توا چنین، نمی این

  )AHP(مراتبی فرایند تحلیل سلسله

. ال توماس توسط بار اولین که است گانهچند گیري تصمیم فنون ترین معروف از یکی ،مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 انسانی تفکر و طبیعی رفتار کننده منعکس ،مراتبی سلسله تحلیل فرایند .گردید ابداع 1970 دهه در االصل عراقی 1تیعسا

 و کرده تبدیل ساده شکلی به را آنها و دهد می قرار بررسی مورد آنها متقابل آثار اساس بر را پیچیده مسائل تکنیک، این. است

  .پردازد می آن حل به

 هنگامی و است شده ریزي پایه گیري تصمیم معیارهاي و آلترناتیوها دویی به دو یا زوجی هاي مقایسه بر روش این اساس

 مسأله پیچیدگی و بوده گشا راه بسیار تواند می روست هروب گیري تصمیم معیارهاي و رقیب گزینه چند با گیري تصمیم عمل که

  .دهد تقلیل را

 ،خارجی مزاحمت و نفوذ هرگونه از فارغ که دهد می را امکان این گیرنده تصمیم به آلترناتیوها، دویی به دو يها مقایسه

 دو فقط دهنده پاسخ که این دلیل به دویی، به دو مقایسه در ،این بر عالوه. کند تمرکز گزینه یا معیار دو مقایسه روي تنها

 و آورد می فراهم بررسی مورد مسئله براي را ارزشمندي اطالعات ندارد، توجه دیگر عوامل به و سنجد می هم به نسبت را عامل

 کمی معیارهاي با کیفی معیارهاي ترکیب امکان ،AHPفرایند بارز نکات از چنین هم .سازد می منطقی را گیري تصمیم فرایند

  .است همزمان طور به

  AHP از استفاده شیوه

 یط کامل و قیدق مرحله، سه نیا دیبا نهیبه میتصم اخذ يبرا که است یاتیعمل مرحلۀ ای گام سه يدارا AHP مدل

  :شود

  مراتبی سلسله درخت حیتشر و میترس :اول حله مر -

  )ها بندي معیارها و گزینه تیاولو( ها نهیگز به یده وزن و زیرمعیارها و معیارها اهمیت ضریب تعیین :دوم مرحله -

  سازگاري آزمایش :سوم حله مر -

  مراتبی سلسله درخت حیتشر و میترس :اول حله مر

سه  ،آن در که ؛باشد می بررسی مورد موضوع از مراتبی سلسله یدرخت ساختار یک ایجاد ،AHPفرایند در اول مرحله

  .شود می داده نشانطبق تعاریف زیر  ها گزینه و هازیرمعیار و معیارها اهداف،سطح 

 سطح باالترین ،هدف. شود می گفته هدف نماییم حل را  آن داریم قصد که مشکلی یا تحقیق اصلی پرسش به :هدف 

  .باشد می پروژه گیري تصمیم سطح باالترین ي هوظیف آن انتخاب که ،دارد پارامتر یک تنها و است مراتبی سلسله درخت

 وسیله یا هدف محک سنگ واقع در معیارها. شود می گفته معیار ،هدف تحقق متضمن هاي مالك به :معیارها 

 اخذ احتمال باشند، هدف کننده بیان بیشتر و دهند پوشش را هدف اجزاء بیشتر معیارها اندازه هر. دنباش می آن گیري اندازه

  .یافت خواهد افزایش ،تر دقیق ي هنتیج

  .باشند می بعدي زیرمعیارهاي به تقسیم قابل زیرمعیارها و زیرمعیارها به تقسیم قابل معیارها

                                                        
1 Satti 
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 به شده ترسیم يها نهیگز میان از پاسخ و باشند می مراتبی سلسله درخت در هدف مقصد و منظور، واقع در :ها نهیگز 

  .باشند می مراتبی سلسله درخت سطح آخرین ،ها نهیگز. آید می دست

  ها نهیگز و زیرمعیارها و معیارها اهمیت ضریب تعیین :دوم مرحله

دو  ي با مقایسه زیرمعیارها و معیارها )وزن( اهمیت تعیین سپس و گرفته قرار ماتریس یک در ها سنجه بعد، ي همرحل در

  .گیرند ها مورد مقایسه دو به دو قرار می گزینهبر اساس هر معیار یا زیرمعیار نیز . ردیگ یم انجامها  به دو آن

  سازگاري آزمایش :سوم مرحله

 مفهوم از منظور نیبد. شود یم محاسبه مدل مراتب سلسله سطوح از سطح هر عوامل ینسب وزنابتدا  مرحله، نیا در

 حاصل ریمقاد. شود یم گرفته موزون نیانگیم سطر هر ریمقاد از نمودن، نرمال از پس و استفاده موزون نیانگیم و يساز نرمال

  .است بیرق نهیگز )تیاهم درجه( تیاولو دهندة نشان موزون نیانگیم از

 را آمده دست به يها تیاولو به اعتماد زانیم که است یزمیمکان يسازگار نرخ. است يسازگار نرخ محاسبۀ بعد، مرحلۀ

 دیبا ،صورت نیا ریغ در رفت؛یپذ را ها سهیمقا يسازگار توان یم باشد، 1/0 از کمتر CR اگر که يطور به. دهد یم نشان

  ]1[.شود انجام دوباره ها سهیمقا

  شناسی تحقیق روش

هاي حل مشکالت حمل و نقل و ترافیک شهري و نیز  استراتژي ي زمینهشده در  بر اساس مطالعات انجام بخشدر این 

هاي  ، الگوي تعیین اولویتشهري ترافیک و حمل و نقل با حضور کارشناسان و دریافت نظرات نخبگانتبادل آراء جلسات نتایج 

شهري بتواند مورد کاربرد قرار گیرد،  اي که در هر شهر و کالن گونه بههاي حمل و نقل شهري،  تخصیص منابع مالی در سیستم

  .شود سازي می طراحی و پیاده

با توجه به اهمیت تفکیک سطوح خرد و کالن یک موضوع و تعریف سیر دقیق حرکت از سطح  براي این منظور، ابتدا

کارهاي بهبود ترافیک و حمل و نقل شهري در دو سطح  اهبردها و ر اهداف اصلی، میانی و اجرایی، و نیز راه کالن به سطح خرد،

  .شوند خرد وکالن تعریف می

نگرد و  جانبه می ي ترافیک و حمل و نقل شهري را در یک نگاه جامع و همه اي است که مسأله منظور از سطح کالن، الیه

توجه ا به سطح مناطق و نواحی شهر برده و با اي است که مسأله ر و منظور از سطح خرد، الیه. یابد کارها ورود نمی سطح راهبه 

  .کند کار می ي راه ، ارائهو تکیه بر مبانی سطح کالن معضالت هر ناحیه به

یافته  فوق، در یک فرایند ساختتعاریف مدل بر اساس  معماري، از تفکیک و تبیین مسأله در دو سطح خرد و کالنپس 

شهرها و شهرهاي  مند و قابل اجرا براي تمام کالن که به الگویی نظام تآن اسگونه که ذکر شد، قصد  و همان .گیرد انجام می

  .بزرگ کشور نائل آییم

  کارها بردها، راه اهداف، راه

، با 3-1-4و  2- 1-4، 1-1- 4بخش بر این اساس،  .شود ریزي می تفکیک سطوح خرد و کالن مسأله، در این قسمت پایه

بردهاي نیل به این اهداف  مسأله را در سطح کالن شهر، از اهداف اصلی و میانی تا مرز راهنگرد، و  تر به موضوع می نگاهی کالن

  .کند دنبال می

شود و اهداف اجرایی و  که با نگاهی خردتر همراه است، مسأله به سطح نواحی شهر برده می 5-1-4و  4-1-4در بخش 

  .گیرند راه کارها مورد بررسی و تحلیل قرار می

  هدف اصلی

سازي ترافیک و حمل و نقل  بهینه«: اصلی، که این پژوهش در راستاي تحقق آن تعریف شده است، عبارتست ازهدف 

  .ي اول اهداف قراردارد، بسیار کلی است که در رده ؛ که با توجه به این»در شهر مورد نظر شهري

لذا . بل احصاء ممکن نیستهاي قا هاي قابل لمس و شاخص طبیعی است که کنترل تحقق این هدف کالن بدون سنجه

تر، براي تعیین مسیر نیل به هدف و نیز ارزیابی  هایی نه در سطح کالن، که در سطوحی پایین ضروري است معیارها و شاخص
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هاي تحقق آن، باید در سطح   به عبارتی دیگر، براي تعیین مسیر دستیابی به هدف اصلی و شاخص. تحقق آن تعریف شود

 تعداد اهداف میانیباشند و هر اندازه  نی را تعریف کرد، که عمالً  معیار و شاخص تحقق هدف اصلی تر، اهداف میا پایین

  .تر خواهد بود ، هدف اصلی نیز محققشود محقق يبیشتر

  )ها شاخص/ معیارها(اهداف میانی 

تر است که به  پاییناي  گونه که ذکر شد، تحقق هدف اصلی منوط به تحقق اهدافی در طول این هدف و در الیه همان

توان آنها را  رو می به عبارتی دیگر، معیار تحقق هدف اصلی، تحقق اهداف میانی است؛ و از این. شوند اهداف میانی نیز تعبیر می

  .هاي تحقق هدف اصلی نامید معیارها یا شاخص

تعریف زیرمعیارها به این دلیل . دشو ها تعریف می و زیرمجموعه یا زیرمعیارهاي آن) یا معیار(هدف میانی 7در این بخش، 

هاي  هاي ذهنی آنان یا اختالف تعاریف واژگانِ در حوزه فرض دهندگان از معیارها یکسان باشد و پیش است که برداشت پاسخ

به عبارتی، براي . هاي ناهماهنگ ناشی از تفاوت درك سؤال نباشد هاي متفاوت و بالتبع پاسخ علمی مختلف، باعث برداشت

  .شوند دهندگان، زیرمعیارهاي هر معیار به طور دقیق ذکر می ن از اشتراك دریافت پاسخاطمینا

تر او نیز کمک قابل  نظر دقیق  دهنده و نتیجتاً، ارائه  تر ابعاد هر معیار در ذهن پاسخ البته، ذکر زیرمعیارها، به ترسیم دقیق

  .کند توجهی می

  :و زیرمعیارهاي هر کدام به تفکیک آمده است) اصلی معیارهاي تحقق هدف(هدف میانی 7در ادامه، این 

 برقراري عدالت اجتماعی - 

 توزیع عادالنه خدمات حمل و نقل بین اقشار مختلف 

 توزیع عادالنه خدمات حمل و نقل در نواحی مختلف 

  محافظت از شهر - 

 عدم آسیب به هویت و شأنیت تاریخی شهر  

 عدم آسیب به بافت فرهنگی شهر  

 اي زیست محیطیه کاهش آلودگی  

 سازي فضاي طبیعی موجود حفظ و بهینه  

 ترمیم و اصالح معابر و مسیرها  

  حفظ سالمت جسمی و روانی شهروندان - 

 هاي روحی روانی شهروندان کاهش ازدحام در معابر و تنش  

 هاي صوتی، بصري و زیست محیطی کاهش آلودگی  

 افزایش ایمنی مسیرها و سفرها  

 تأمین آرامش و آسایش سفرها  

 افزایش ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی  

 برداري از فضاي طبیعی موجود افزایش ظرفیت بهره  

  ،خص تصادفات منجر به فوت و نقص عضوباألکاهش تصادفات  

  احترام به کرامت انسانی شهروندان - 

 دهی و خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی بهبود سرویس  

 مردمیهاي رسیدگی به نظرات و شکایات  بهبود مکانیزم  

 رسانی و راهنمایی مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی بهبود اطالع  

 عدم اتالف وقت مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی و اطمینان از انجام سفر  

 ارتقاي فرهنگ ارتباطی متولیان ناوگان حمل و نقل عمومی  
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 مداري و رعایت حقوق دیگران در جامعه گسترش فرهنگ قانون  

 و مقررات در خصوص برخورد با متخلفین اجراي دقیق قوانین  

 ایجاد تنوع در سیستم حمل و نقل جهت افزایش قدرت انتخاب شهروندان  

  کاهش مصرف منابع ملی - 

 هاي موجود افزایش کارایی سیستم  

 کاهش سفرهاي ضروري و غیرضروري شهروندان  

 هاي ترافیکی توجه به اصل کیفیت در ساخت یا اجراي پروژه  

 هاي ترافیکی هاي ساخت یا اجراي پروژه هکاهش منطقی هزین  

 برداري و نگهداري هاي بهره کاهش هزینه  

 برداري بهینه از کلیه امکانات موجود آموزش شهروندان در بهره  

 هاي حمل و نقل شخصی سازي سیستم بهینه  

 تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی  

  افزایش حس خوشایند زندگی در شهر - 

 یش نظم عبور و مرور در معابرافزا  

 مداري و رعایت حقوق دیگران در جامعه گسترش فرهنگ قانون  

 کاهش ازدحام در معابر  

 زیباسازي معابر و فضاهاي شهري  

 زیباسازي ناوگان عمومی  

 برداري از فضاي طبیعی موجود افزایش ظرفیت بهره  

 افزایش ظرفیت شهروندان در رویارویی با مشکالت شهري  

  به هویت و شأنیت تاریخی شهرعدم آسیب  

  هاي زندگی کاهش هزینه - 

 کاهش هزینه سفر  

 کاهش مدت سفر  

 افزایش ایمنی مسیرها و سفرها  

 کاهش سفرهاي ضروري و غیرضروري شهروندان  

 هاي موجود افزایش کارایی سیستم  

 هاي روحی روانی شهروندان کاهش ازدحام معابر و تنش  

 بهینه از کلیه امکانات موجودبرداري  آموزش شهروندان در بهره  

 کاهش تصادفات، باالخص تصادفات منجر به فوت و نقص عضو  

 تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی  

  بردها راه

توان طور کلی، می به. سازي آنهاست ادهبردهاي مناسب و حرکت در مسیر پی تحقق اهداف میانی فوق، منوط به تعریف راه

  .برد است کار متناسب براي اجرایی نمودن آن راه راه برد مناسب، و پیرو آن تعریف راه ر هدف، منوط بهگفت تحقق ه

هاي تحقق هدف اصلی، به تفکیک  بردهاي تحقق اهداف میانی یا همان شاخص چه بیان شد، در این بخش، راه بر آن بنا

برد  کارهاي زیرمجموعه هر راه ، همراه با تعدادي از راه)ش قبلشده براي ذکر زیرمعیارها در بخ و البته، به همان دالیل بیان(

  .ارائه شده است
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ي اولویت  کارهاي زیر کامالً تصادفی است و اولویت نگارش، به منزله بردها و راه الزم به ذکر است، ترتیب نگارش راه

  .بندي نیست  رتبه

  :از طریق بهبود سیستم حمل و نقل عمومی - 

  هاي دریافت هزینه سفر، ارتقاء مدیریت  و  ها، اصالح مکانیزم اتوبوسرانی اعم از افزایش تعداد اتوبوسبهبود سیستم... 

 السیر  ایجاد خطوط ویژه اتوبوس و اتوبوس سریع)BRT(  

 ها و  بهبــود سیستـم تاکسیرانی اعم از اصالح ساختــار مدیریت، اصالح مسیرها، تعریف اصولی ایستگاه...  

 قطار سبک شهري : هاي ریلی نظیر سیستم اندازي راه)LRT(تراموا، مونوریل ،  

 راه اندازي و افزایش خطوط مترو 

  :یاز طریق هاي عمران اصالح و تقویت زیرساخت - 

 هاي چندالیۀ شهري ها و رینگ راه ها، بزرگ احداث آزادراه 

 هاي جدید اصلی و فرعی احداث خیابان  

 هاي درونی شهر ها در معابر اصلی و پرتردد و الیه و دوربرگردان ها سطح، تونل هاي غیر هم احداث تقاطع 

 هاي حمل و نقل عمومی گاه سوارها و توقف ها، پارك ي پایانه احداث و توسعه 

 هاي عمومی احداث پارکینگ 

  :از طریق ارتقاي فرهنگ شهروندي - 

 آموزش شهروندان جهت ارتقاء کیفیت زندگی در شهر 

  تقاضا براي سفرهاي غیرضروريآموزش شهروندان جهت کاهش  

 سازي جهت اجراي کامل قوانین و مقررات ترافیکی توسط شهروندان فرهنگ  

 آموزش شهروندان جهت استفاده بهینه از امکانات موجود طبیعی و تجهیزاتی  

 سازي جهت افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی فرهنگ  

  :مدیریت تقاضاي سفر از طریق - 

 هاي قانونی جهت کاهش سفرهاي ضروري و غیر  ن و تعاریف موجود اداري و استفاده از ظرفیتتغییر در قوانی

 ضروري

 توجه و عزم جدي جهت اجرایی شدن مدیریت واحد شهري 

 هاي مخابراتی و ارتباطی ایجاد، توسعه و گسترش سیستم  

 هاي ارتباطی تسهیل اتصال شهروندان به شبکه  

  شهر الکترونیک، شهروند الکترونیکایجاد ساختارهاي الزم جهت ایجاد  

 سرنشین، موتورسوارها و  خودروهاي تک طرح زوج و فرد،: هاي ترافیکی نظیر اعمال محدودیت... 

 اخذ عوارض ترافیکی درون شهري  

  :از طریق توجه جدي و تأکید بر مهندسی ترافیک - 

 ضور پلیس، نصب عالئم و ها، ح کاه ها، سرعت بندي چراغ زمان: بهبود شرایط ترافیکی معابر، نظیر... 

 ها، نظارت تصویري و  هوشمندسازي چراغ: هاي هوشمند نظیر تجهیز معابر و تأسیسات حمل و نقل  به سیستم... 

 اصالح هندسی و بهبود مشخصات فیزیکی معابر 

 اي هاي حاشیه مدیریت پارکینگ 

 جی معابر، اصالح ترافیکی مسیرها اعم ازتعیین حجم بهینه ورودي و خرو: سازي ترافیکی شبکه معابر، نظیر بهینه :

 ...ها، ورود ممنوع و سازي خیابان سازي یا دوطرفه طرفه یک

 هاي حمل و نقل سازي سیستم ایجاد تسهیالت جهت یکپارچه 
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  :از طریق اصالح قوانین مرتبط با حمل و نقل و ترافیک - 

 بازنگري در تعریف نهاد مدیریتی ترافیک شهري 

  کنندگان از شبکه ترافیکی شهر مقررات مرتبط با استفادهتدوین قوانین و 

 هاي جامع و تفصیلی فرادست با رویکرد حمل و نقل و ترافیک در جهت توسعه پایدار تعریف آمایش سرزمین و طرح 

 شهريي شهر و ارتباط آن با سیستم برون تدوین قوانین مربوط به مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده 

 ي شهرها مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافیک محیطی محدوده وانین زیستتدوین ق 

 شرایط صدور و ابطال گواهینامه، ضوابط مربوط به توقیف خودروها و : بازنگري در قوانین و مقررات ترافیکی نظیر... 

 ین پارکینگ و ها، تأم ، تعریف و طراحی دسترسی تراکم، تغییرکاربري: اصالح قوانین و مقررات شهرسازي نظیر...  

  اهداف اجرایی

 شهريگونه که در آغاز بخش اشاره شد، تحقق اهداف میانی، به دلیل ماهیت کالن خود، در سطح نواحی و مناطق  همان

نگري که در تنظیم این اهداف به کار رفته است، قابلیت اجرایی شدن در آن   ادبیات کالن به قابل پیگیري نیست؛ و با توجه

  .هاي پس از آن وابسته است وجود ندارد و ضرورتاً، تحقق آن به اجرا شدن الیه

تحقق آن  که طوري تر تعریف شود؛ به هایی پایین شدن، در سطح خرد و در الیه بنابراین بایستی اهدافی با قابلیت عملیاتی

  .باشد ) که خود معیار تحقق هدف اصلی هستند(توان اهداف اجرایی نامید، معیار تحقق اهداف میانی  اهداف که می

باشند، در  هاي اهداف میانی که در سطح خرد قابل دستیابی می منظور، در این قسمت، تعدادي از زیرمجموعه به همین

  :شوند اجرایی معرفی می قالب اهداف

 یط زیست و فضاي طبیعی شهرحفظ مح - 

 هاي زیست محیطی، صوتی، بصري و  کاهش آلودگی...  

 سازي فضاي طبیعی موجود حفظ و بهینه 

  حفظ بافت فرهنگی تاریخی شهر - 

 عدم آسیب به هویت و شأنیت تاریخی شهر  

 عدم آسیب به بافت فرهنگی شهر 

 زیباسازي معابر و فضاهاي شهري  

  تأمین ایمنی و سالمت شهروندان - 

 افزایش ایمنی مسیرها و سفرها  

 تأمین آرامش و آسایش سفرها  

 افزایش ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی 

  ،خص تصادفات منجر به فوت و نقص عضوباألکاهش تعداد و شدت تصادفات  

  ها و مصرف منابع کاهش هزینه - 

 کاهش هزینه سفر  

 کاهش مدت سفر 

 کاهش مصرف انرژي  

 هاي موجود افزایش کارایی سیستم 

 هاي ترافیکی توجه به اصل کیفیت در ساخت یا اجراي پروژه  

 هاي ترافیکی هاي ساخت یا اجراي پروژه کاهش منطقی هزینه  

 برداري و نگهداري هاي بهره کاهش هزینه 

 تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی 



10 

 

 برداري بهینه از امکانات موجود آموزش شهروندان در بهره  

  ،خص تصادفات منجر به فوت و نقص عضوباألکاهش تعداد و شدت تصادفات  

  افزایش اطمینان به سیستم حمل و نقل عمومی - 

 دهی و خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی بهبود سرویس  

 هاي رسیدگی به نظرات و شکایات مردمی بهبود مکانیزم  

 مومیرسانی و راهنمایی مسافران ناوگان حمل و نقل ع بهبود اطالع  

 عدم اتالف وقت مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی  

 گرفتن سفر افزایش اطمینان نسبت به انجام 

  ها در شهر افزایش دسترسی به فرصت - 

 افزایش سهولت سفر 

 ایجاد تنوع در انتخاب مسیر و نوع سفر 

 ایجاد تنوع در سیستم حمل و نقل عمومی 

 کاهش ازدحام در معابر  

 فیک و حمل و نقل در نواحی مختلف شهرتوزیع منطقی امکانات ترا 

  کارها راه

که جهت بهبود وضعیت ترافیک  3-2-4شده در بخش بردهاي ارائه ي راه کارهاي زیرمجموعه مورد از راه 7در این قسمت، 

قابل اجرا هستند، انتخاب و ها  شهرداريحمل و نقل و ترافیک و شهرسازي  هاي نواحی در سطح مدیریت مناطق، معاونت

  :شوند معرفی می

  هبود سیستم اتوبوسرانیب - 

 ها افزایش تعداد اتوبوس  

 هاي دریافت هزینه سفر اصالح مکانیزم  

 ارتقاء مدیریت  

  سطح و مسیرهاي جدید غیرهم   ، تقاطع احداث تونل - 

 هاي جدید اصلی و فرعی احداث خیابان  

 ها سطح و دوربرگردان هاي غیر هم احداث تقاطع 

 هاي دوطبقه خیابانها و  احداث تونل 

 هاي ترافیکی و ضوابط شهرسازي بازتعریف محدودیت - 

 سرنشین، موتورسوارها و  خودروهاي تک طرح زوج و فرد،: هاي ترافیکی نظیر اعمال محدودیت... 

  طرح ترافیک، ورودممنوع، پارك ممنوع و: هاي ترافیکی مسیرها نظیر محدودیتبازنگري در تعریف... 

 ها، حضور پلیس، نصب عالئم و  کاه ها، سرعت بندي چراغ زمان: کی معابر نظیربهبود شرایط ترافی... 

 اي هاي حاشیه مدیریت پارکینگ 

 تعیین حجم بهینه ورودي و خروجی معابر، اصالح ترافیکی مسیرها اعم از: سازي ترافیکی شبکه معابر نظیر بهینه :

 ...ها، ورود ممنوع و سازي خیابان سازي یا دوطرفه طرفه یک

 ها، تأمین پارکینگ و  ، تعریف و طراحی دسترسی ها اصالح قوانین و مقررات شهرسازي مربوط به تغییرکاربري... 

  BRTایجاد خطوط ویژه اتوبوس و  - 

 هاي جدید حمل و نقل اندازي سیستم راه - 

 اندازي مونوریل راه 



 اندازي تراموا راه  

 راه اندازي و افزایش خطوط مترو - 

 تاکسیرانیبهبود سیستم  - 

 بوس و  ون، مینی: هاي تجمعی نظیر تقویت ناوگان تاکسیرانی با تاکسی... 

 اصالح ساختار مدیریت تاکسیرانی 

 ها تعریف اصولی ایستگاه 

  مدل معماري

  یک و دو تصمیم درخت ساخت

ارزیابی کارشناسان جا که مسأله در دو سطح کالن و خرد مورد بررسی و  با توجه به مطالب ذکرشده در بخش قبل، از آن

بنابراین، با توجه به تعاریف، . اي طراحی نمود گیرد، براي هر سطح بایستی درخت تصمیم جداگانه و مدیران قرار می

و به همین ) یک رخت تصمیمد( ، درخت تصمیم سطح کالن3-1-4و  2-1-4، 1-1-4هاي  ها و مطالب بخش بندي طبقه

شده است که در طراحی ) دو درخت تصمیم(، درخت تصمیم سطح خرد5-1-4 و 4-1-4هاي  ترتیب بر مبناي مطالب بخش

  .ادامه تصویر این دو درخت تصمیم آمده است

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 درخت تصمیم یک - 1 شکل



  

 

  بندي شهر ناحیه

شوند،  و نواحی شهري مناطق سطحکارهاي پیشنهادي در درخت تصمیم سطح خرد، بایستی مشخصاً در  از آنجا که راه

، ارزیابی معیارها و دو بندي شهر انجام شود و سپس براي هر قسمت، بر مبناي درخت تصمیم الزم است در ابتدا تقسیم

  .ها انجام پذیرد گزینه

. استبندي  تقسیماین معیار و کیفیت  وبندي شهر  ، چگونگی تقسیممسأله جدي در معماري مدل مسأله در این مرحله،

، دهند اجرایی پژوهش را مد نظر قرار نمیاندیشیدند و مالحظات  می بندي مناطق شهرداري به تقسیمگروهی که بیشتر 

خوانی  همنیز، و گروهی که شرایط علمی و حجم پرسشنامه و . ندکن ساس مناطق شهرداري را پیشنهاد میبندي بر ا تقسیم

هاي  اساس شباهت معضالت ترافیکی و قرارگرفتن نسبت به موقعیت رینگبندي شهر بر  ند، بر تقسیمکن مشکالت را منظور می

  .ندتأکید دار هارافیکی شهرت

براي  پرسشنامه،هاي  ، تعداد مقایسهدوشانتخاب بندي بر اساس مناطق شهرداري  ي تقسیم چه گزینه چنانبراي مثال، 

براي ( در حالی که اگر این شهر را بر اساس تشابه معضالت ترافیکی .شود میمورد  2241معادل منطقه شهري،  15شهري با 

پرسشنامه به  هاي هبندي کنیم، تعداد مقایس ناحیه تقسیم سهبه ) هاي ترافیکی مثال، با توجه به موقعیت ناحیه نسبت به رینگ

  .یابد مورد کاهش می 549

انتخاب نمود که ضمن تمرکز شهر بندي  تقسیمرا براي ي ا گزینهبایستی هاي کارشناسی،  مجموع، با عنایت به بررسیدر

حجمی  نیز  پرسشنامه و ،دقیق بر معضالت، در هر ناحیه جنس مشکالت ترافیکی داراي بیشترین شباهت و کمترین اختالف

  .منطقی داشته باشد

  نامه پرسش تنظیم

 و منطقی جامع، اي نامه پرسش و است مراتبی سلسله تحلیل فرایند حساس هاي بخش از یکی نامه، پرسش تنظیم و تهیه

  .باشد مؤثر بسیار پژوهش ایجنت تدوین و ها داده تحلیل روند در تواند می ،گویا

 و کالن و خرد سطح دو در تصمیم درخت دو تعریف چنینهم و معیارها و اهداف گستردگی به توجه با پژوهش، این در

 از که. گیرد می قرار دهندگان پاسخ روي پیش پیچیده و حجیم اي نامه پرسش طبیعتاً ،واحی متعددن به شهر بندي تقسیم نیز

 درخت تصمیم دو -2 شکل
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. دهد می افزایش را ها وزن ماتریس ناسازگاري احتمال ،سویی از و دارد فراوان وقت صرف و دقت به نیاز آن تکمیل سویی

  :گردید متمرکز زیر نقاط بر گر پژوهش تالش بنابراین

 شود حداقل یا حذف ها پوشانی هم که اي گونه به معیارها، و اهداف دقیق بندي تقسیم و تفکیک بندي، طبقه در دقت، 

  .نشود واقع مغفول یا محذوف ،اهمیتی با و اعتنا قابل مورد هیچ ،نیز و

 گر پرسش منظور از متفاوت هاي برداشت کاهش منظور به ،کدام هر يزیرمعیارها همراه به درخت هر يمعیارها ذکر، 

  .دهندگان پاسخ توسط سؤال دریافت وحدت از اطمینان و

 نامه پرسش تکمیل از انصراف در دهنده پاسخ بر منفی روانی تأثیر دلیل به نامه پرسش فیزیکی شدن حجیم از پرهیز .

 در را مقایسات از بسیاري حجم قبلی، سابقه بدون و جدید فرمتی در پرسشنامه هاي فرم طراحی با گر پژوهش ،منظور این براي

 .نمود وارد محدود فضایی

  
هایی  تواند در پژوهش می و است آمده پیوست در طراحی و آماده شد که پژوهش ي نامه پرسش ،چه ذکر شد آن با مطابق

ي توزیع  در خصوص تعداد و حوزهتوجه به نکات زیر  ، ولی پیش از آن. مورد استفاده قرارگیرد ،شده در عنوان مقاله با هدف ذکر

  :، ضروري استAHPگر از تکنیک  و نیز انتظار پژوهش پرسشنامه

  فرایند تحلیل سلسله مراتبیغالباً در)AHP(دهندگان زیاد نیست و اصوالً این روش بر معدود نظرات  ، تعداد پاسخ

تواند در  میشود، بلکه حتی  دهندگان، چندان وجه امتیاز شمرده نمی دفاع استوار است و تعداد باالتر پاسخ  صائب و قابل

ي آماري، خبرگان و نخبگان  ، جامعهAHPدر روش : توان گفت به عبارتی می .ي نهایی، تشکیک ایجاد کند نتیجه بودن بهینه

   پرسشنامه 8، حتی AHPاي که محققان معتقدند در روش  گونه ؛ بهاستي مورد تحقیق، و تعداد نمونه نیز بالتبع محدود  حوزه

تواند به  این امر می .توان به نتایج مورد وثوقی دست یافت اسی تکمیل شده باشد کافی است و میکه به طور دقیق و کارشن

  :دالیل زیر باشد

 گیري با معیارهاي چندگانه، و بالتبع، صعوبت تکمیل پرسشنامه، توزیع عمومی آن را  ذاتی مسایل تصمیم  پیچیدگی

  .نماید ناممکن می

 یز از دریافت نظرات عامیانه، غیرکارشناسی و غیرمرتبط با مسأله، به جهت ضرورت دریافت نظرات کارشناسی و پره

  .نماید ي کارشناسان و مدیران می ي توزیع پرسشنامه را محدود به دایره تأثیر منفی بر نظرات کارشناسی و قابل اعتنا، حیطه

 از تکمیل پرسشنامه و کاهش ها، باعث انصراف تعداد قابل توجهی از کارشناسان  بر بودن تکمیل پرسشنامه زمان

 .شود هاي بازگشتی می تعداد پرسشنامه

 در فرایند تحلیل سلسله مراتبی)AHP(ي دانش،  دهندگان، بر پایه گر بر این است که پاسخ فرض پژوهش ، پیش

ي  دعی ارائهنمایند؛ و این روش م نامه می گیرند، اقدام به تکمیل پرسش کار می هاي قابل دفاعی که به تجربه و نیز تکنیک

ي  ي برآیند نظرات کارشناسان، در مسائل پیچیده ي آنالیز و تحلیل اصل مسأله نیست، بلکه فرایندي است جهت محاسبه شیوه

 .گیري با معیارهاي چندگانه تصمیم

  )فایل پرسشنامه به پیوست آمده است(

هاي تخصیص منابع مالی در  ن اولویتشده در این پژوهش، براي تعیی الگوي ارائه کهالزم به ذکر است در پایان، 

-هبکه  ،شهر اصفهان مورد استفاده قرارگرفته است شهر تهران پیشنهاد شده و براي کالن هاي حمل و نقل شهري کالن سیستم

وط ارائه طور مبس به اي مستقل در مقاله آننتایج ، و جوانب آن ها دلیل محدودیت حجم مقاالت و ضرورت ارائه کلیه تحلیل

بردي پژوهش انجام شده بر اساس مدل ارائه شده در این پژوهش براي شهر اصفهان  خواهد شد؛ ولی به طور اجمال، نتایج راه

  :شود بیان می

حفظ سالمت جسمی و «سازي حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان،  ، براي بهینه)درخت تصمیم یک( در سطح کالن -

 .قرار دارد در اولویت اول معیارها» روانی شهروندان
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بهبود سیستم حمل و «سازي حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان،  براي بهینه ،)درخت تصمیم یک( در سطح کالن -

  .ها قرار دارد در اولویت اول گزینه» نقل عمومی

دهد  نشان می اصفهان در سطح نواحی شهر )درخت تصمیم دو( ي اهداف اجرایی یا معیارهاي خرد تحقق هدف مقایسه -

» ها در شهر افزایش دسترسی به فرصت«باالترین اولویت و  تمام نواحی شهردر » تأمین ایمنی و سالمت شهروندان«ه ک

 .ترین اولویت قرار دارد در پایین

به  ، این نتایج)درخت تصمیم دو( ي شهر اصفهان گانه کارهاي اجرایی بهبود وضعیت ترافیکی نواحی سه ي راه در مقایسه

 :دست آمده است

داراي باالترین » بهبود سیستم اتوبوسرانی«، که ناحیه محصور در رینگ دوم ترافیکی شهر اصفهان است یک در ناحیه -

 .اولویت است

» راه اندازي و افزایش خطوط مترو«، دو که ناحیه محصور بین رینگ دوم و سوم ترافیکی شهر اصفهان است در ناحیه -

 .داراي باالترین اولویت است

داراي » راه اندازي و افزایش خطوط مترو«، سه که ناحیه خارج از رینگ سوم ترافیکی شهر اصفهان است ناحیهدر  -

 .باالترین اولویت است
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Abstract 
Perhaps the most difficult human issue can be called choice today. Because the one hand, several 

and different options, and the other hand, plural standards in the large amplitude and broad spectrum, 
has doubled the complexity of choice into ages ago. 

Meanwhile, decision-makers and managers, who are constantly exposed to selection, and for any 
decision must spot resultant experts and manager opinions of their complex, they face to such a too 
complex subject that can't be chosen as usual. And to take a defensible decision it is essential that they 
aggregate opinions in the sphere of elite achieves their mission, with the application of appropriate 
techniques expert. 

Now, if the inherent one problem complexities, is stirred with the usual uncertainties of selection, 
the decision seems really complicated and overbearing. 

Topic of urban traffic and transport the opinion of many experts, the number one issue for all 
metropolis, in combination with another question as budget allocation, without a doubt it is one of the 
most important and most critical layers of management and planning a system, makes an index 
example of really complex issues that determine in it, is so harder than simple calculations mentally 
and even old techniques that it could be reached. 

Any way, the importance of correct decisions in this area and its tangible effects on the peace and 
tranquility of citizens, look carefully at the Traffic and budget allocation, and also explore new 
techniques in decision-making, these are the essential research activities for metropolitan cities and 
even smaller. 

This study, based on traffic studies and budgeting, has designed a systematic model to determine 
priorities allocate financial resources in urban transportation systems. This model can be used for all 
metropolitan and major cities in the country. And researchers by use and distribute this questionnaire 
between managers and transportation experts, achieve acceptable results with using "Analytic 
Hierarchy Process" (AHP) for metropolitan desired. 
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