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  چکیده 

امروزه فضاي شهري در محدودیت خودروهاست و حتی عبور رهگذران در معابر گوناگون نیز به آسانی صورت نمـی  

جـایی و  رصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند با دشـواري جابـه  که د معلولیندر این میان . پذیرد

وآمد شهري به جهـت رعایـت حقـوق شـهروندي و بـه وجـود آوردن زمینـه        مجموعه رفت. رو هستندوآمد روبهرفت

این مقاله به به همین دلیل در . فعالیت اجتماعی،کار و تحصیل باید بر اساس نیازهاي این گروه از مردم تامین گردد

در عبور معلولین بر اساس چهار شاخص هزینه، راحتـی، عـدالت اجتمـاعی و    تاثیر گذار  ترافیکی بررسی فاکتورهاي

ایـن  . شـناخته شـد   معلـولین فاکتور جهت ارزیابی وضعیت تردد  13بدین منظور . اختصاص زمان سفر پرداخته شد

در نهایت سه فاکتور . دگردیو اولویت بندي  ی قرار گرفتمورد ارزیاب AHP-TOPSISفاکتورها با استفاده از روش 

وجود  اتوبوس با قابلیت هم سطح شدن کف ورودي با سطح خیابان، وجود ایستگاههاي هم سطح با کف اتوبـوس و  

از نیازهاي اساسی و اولویت دار معلولین جهت ) با حق استفاده محفوظ شده(وجود صندلی مخصوص براي معلولین 

  .تعیین شدح شهر تردد در سط
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  مقدمه -1

دلیـل   ویژه به-به دلیل عدم دسترسی به فضاهاي شهري، به معلولیندر کشورهاي مختلف دنیا از جمله کشور مـا ، 

اقتصـادي موجـود در جامعـه    نامناسب بودن سیستم حمل و نقل عمومی و ترافیک از بسیاري فرصتهاي اجتماعی و 

دسترسـی و تحـرك    از قبیــل  معلولین، از این طریق بسیاري نیازهـاي  اساسـی بنـابراین. انـد مدنی محروم گشته

یکی از مهمترین مشـکالت فضـاهاي شـهري     .شودمی   شهري نادیده گرفته  بودن ترافیـک آنان، به دلیل نامناسب

داراي معلولیـت اسـت کــه ایــن مهــم در هــر دو        ارتبــاط بــا اشــخاص   کشور، نامناسب بودن فضاهاي آنها در 

 ریزي شهري غیرصحیح و اقـدامات عملــی   اولـی ناشـی ازنتایج برنامه. مـوردکالبدي و رفتاري قابل مالحظه اسـت 

   .]1[فرهنگی ناشی از آن است –شهرسازانه و دومی پیامد اجتماعی 

فضاهاي شهري محـروم شـده  حرکتـی عمـالً از اسـتفاده از –جسـمی  سبب ناتوانی آن بخش از جامعه که بـه

در معلـول بـودن خـویش جستجو میکنـد و خـود را از نزدیـک  کهاسـت، علـت را نـه درمعلول بـودن شـهر 

 شهري براي فضاهاي شـهري ارزش ریزيبرنامهآنچـه دردانش  .]2[فضاهاي شهري باز میدارد شـدن بـه ایـن

   .]3[نقش اجتماعی و تعاملی است که ایـن فضـا درزندگی جمعی شهروندان ایفا میکنـداست، 

توجه به نیازهـاي روانـی و اجتمـاعی معلـولین و بررسی زندگی انسان همواره عدم رشد عدالت اجتماعی و یا رشـد  

 . را در طـول تـاریخ نـشان داده است نفکري انسا

ـان مبـتنی بـر یکپارچه سازي خدمات شهري براي معلـولین مـی باشـد لــذا     در حال حاضر دیـدگاه فعلـی در جه

. چگونگی نگرش جامعه در  مورد معلولین و طـرز برخـور د با آنان و ارائه خدمات به آنـان داراي نقـش مثـبتی است

طراحــی   شورهاي دنیا طراحـان فـضاهاي شـهري و سـاختمان هــاي عمــومی و آموزشــی اقــدام بــه     کثر اکدر 

زمـره ایـن   و موجب گردیده تا فعالیت هـاي رو  بـراي معلولین راحت تر نعمـال اسـتفاده از آ کهفضاهایی نموده اند 

در حـال حاضــر آن دســته از   . قشر از جامعه در محیط هاي شـهري و سـاختمان هـاي عمومی راحـت تـر باشـد 

و مشکالت معلولین هستند به راه حـل هـاي مفیـدي در  داراي تجربه هاي مفیـد در حـل معـضالت که شورهاییک

  .]4[اندردهکایـن زمینه دست پیدا 

عمـومی شـهري موضـوعی حیـاتی و بسـیار مهـم در ارتباط بــا افــراد    ترافیـک شـهري و سیسـتم حمـل و نقـل

و  معلـولین خصــوص  هب، افـرادداراي معلولیـت در فضـاهاي شـهریاست و آثـار مسـتقیمی بـر روي زنـدگی همـۀ 

حمل و  بخـش ترافیـک، بـه خصـوصسازي مناسباز طریق  بهبود قابلیت دسترسـی و تحـرك .]5[جانبـازان دارد

بســیاري  .]6[اســت معلولیت در کاهش عـدم دسترسـی آنـان بسـیار مهـم اتوان و دارايراد نراي افنقل عمومی ب

ساختن این بخش مهم شهري بـا ارتقـاي آگـاهی و دادن آمــوزش کــافی در ارتبــاط        از کشورهاي دنیا با مناسب

ومحـروم گشـتن آنـان از تسـهیالت و امکانـات موجــود        معلـولین بـاپیامـدهاي عـدم قابلیــت دسترســی بــراي    

ی هاي مربوط به ساخت مناطق غیرفعال شهري و عدم قابلیت دسترسـ  اي بودجه طور فزاینده درفضاهاي شهري به

  . اند مورد هـدف و توجـه خـود قـراردادهبراي افراد معلول را 
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بینی قابل توجهی در جهت، مناسب کردن این وسایل براي استفاده معلولین متاسفانه درکشورما هیچگونه پیش

دار براي مثال تا به حال در سطح شهر دیده نشده است که معلول جسمی بر روي صندلی چرخ. انجام نگرفته است

توان گفت مشکالت حضور در محل کار معلولین که نارسائی حرکتی و پس می. بتواند از اتوبوس استفاده نماید

ها، ها، چالهها، پلهمشکالت عبور از دربشود آنان در رفت و آمد روزمره خود با بینائی دارند از منزل شروع می

یل نقلیه و غیره روبرو هستند و هرچه شدت معلولیت جداول، سدمعبرها و موانع هوایی، سوار و پیاده شدن از وسا

توان به ها را میبطور کلی در بحث تردد و حمل و نقل موانع و بازدارنده. گرددبیشتر باشد این مشکالت افزونتر می

  .دو بخش تقسیم کرد

 .شودهایی که مربوط به وسایل حمل و نقل میموانع و بازدارنده .1

شود مثل مواردي از قبیل ساختمانها، مربوط به فضاي شهر و اصول شهرسازي می هایی کهموانع و بازدارنده .2

  هاها، کوچهخیابان

کند و این بدلیل اینست گیرد معلولی است که از ویلچر استفاده میسازي براي آن صورت میفرد معلولی که مناسب

اده کننده از آن به بیشترین محدودیت ترین وسیله کمکی و شخصی معلول استفحجیم دار به عنوانکه صندلی چرخ

 ]7[.شودحرکتی به عنوان مبنا قرار داده می

 این مقاله نگاهی به. نقل افراد معلول پرداختندوي حمل، تومک و همکاران به بررسی ایمنی در زمینه2014در سال 

براي به حداقل  اقداماتی که، و از جمله آمبوالنس مناسب، انتخاب وسایل نقلیه با مرتبط اتخطر سائل مربوط بهم

  .]8[کندمی، افراد معلول باید انجام شود حمل در طول فرآیند این خطرات رساندن

جمـع   مشـترك  داده هـاي مکـانی   بر اساس براي افراد معلول مسیریابی، نیس و زیلسترا یک شبکه 2014در سال 

  ].9[طراحی کردندOpen Street Map شده با استفاده از  آوري

  

  روش تحقیق - 2

سـازي معیارهـاي کیفـی و کـاربرد     ، روش مناسبی بـراي مـدل  )AHP(مراتبی ، فرایند سلسلهMCDMاز دیدگاه 

با این . ]10[ گیري استریزي و توسعه و تصمیمگسترده در طیف وسیعی از مناطق از جمله انتخاب، ارزیابی، برنامه

انـد و  سازي سبز مشـاهده و شناسـایی شـده   در صنعت ساختمانحال با توجه به اینکه فاکتورهاي متعدد تاثیرگذار 

هاي ریسک را مقایسه زوجی کند پس مقایسـه زوجـی در ایـن    تواند تعداد محدودي از گزینهفقط می AHPروش 

در ایـن مقالـه اسـتفاده شـده      AHP_TOPSISبراي غلبه بر این مشکل از ترکیب روش . شرایط غیر ممکن است

  .است
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 AHPروش  - 1- 2

AHP  توسط (یک روش توسعه یافتهSaaty  این . گیري چند شاخصه استبراي حمایت از تصمیم) 1980در سال

گیري در ي یک مشکل پیچیده به یک سلسله مراتب، ارزیابی اهمیت نسبی ضوابط تصمیمروش شامل تجزیه

گیري ي تصمیمکلی براي هر گزینهگیري با توجه به هر یک از معیارها و تعیین اولویت هاي تصمیممقایسه با گزینه

  ]12و11[است 

در فرآیند سلسله مراتبی، پس از رسم ساختار سلسله مراتبی، ماتریس مقایسه زوجی براي معیارها نسبت به 

ي زوجی، با توجه به قضاوت شخصی روش کار به این صورت است که به هر مقایسه. شودیکدیگر تشکیل می

آورده شده  1شود که مفهوم هر عدد در جدول نسبت داده می 9تا  1یک عدد از  گیرندگان و کارشناسان،تصمیم

  .است

طور که بیان شد در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ابتدا عناصر به صورت زوجی مقایسه شده و ماتریس مقایسه همان

شود که در آن ده مینشان دا 1ي ي زوجی به صورت رابطهبه طور کلی یک ماتریس مقایسه. شودزوجی تشکیل می

ها را به  ��توان وزن عناصر، یعنی ها می ���حال با مشخص بودن . ام است jام نسبت به عنصر  iترجیح عنصر  ���

  .]11[دست آورد 
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 هاي زوجیمقادیر ترجیحات براي مقایسه: 1جدول 

  عدديمقدار   )قضاوت شفاهی(ترجیحات 

  9 ترتر یا کامالً مطلوبکامالً مرجح یا کامالً مهم

  7 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

  5 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي

  3 ترتر یا کمی مطلوبکمی مرجح یا کمی مهم

  1 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

  8، 6، 4، 2  ترجیحات بین فواصل فوق

 

 TOPSISروش  -2-2

هـاي  روش ایـن روش، یکـی از بهتـرین   . پیشـنهاد شـد   1981ي هوانگ و یون در سـال  به وسیله TOPSISروش 

شاخص، مـورد ارزیـابی    nي گزینه به وسیله mدر این روش، . گیري چندشاخصه است و کاربرد زیادي داردتصمیم

ترین فاصـله را بـا راه حـل    تخابی، باید کمي اني این تکنیک، بر این مفهوم استوار است که گزینهپایه. گیردقرار می
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. داشته باشد) بدترین حالت ممکن(آل منفیو بیشترین فاصله را با راه حل ایده) بهترین حالت ممکن(آل مثبت ایده

  :حل مسئله با این روش، مستلزم طی شش گام است

استفاده  نورمسازي مقیاس، از بیسازيمقیاسبراي بی :)N(سازي ماتریس تصمیم مقیاسکمی کردن و بی: گام اول

  .شودمی

هـا  در مـاتریس قطـري وزن  ) N(مقیاس شده ماتریس بی): V(مقیاس موزون به دست آوردن ماتریس بی: گام دوم

  :، یعنی.شودضرب می) �×��(

)2(  � = � × ��×� 

�V(مثبت آل راه حل ایده: آل منفیحل ایدهآل مثبت و راهتعیین راه حل ایده: گام سوم
به صورت بردار بهترین ) �

�V(آل منفی حل ایدهو راه Vمقادیر هر شاخص ماتریس 
 Vبه صورت بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس ) �

  :شوندتعریف می

  :آل مثبت و منفیي هر گزینه تا ایدهبه دست آوردن میزان فاصله: گام چهارم

  

)3( 

  
��� = آلایده مثبت  فاصلھ گزینھ� ام از  = ��� ���� − ��

��
��

���
� ; � = 1,2, … , � 

)4(  ��� = آلایده منفی  فاصلھ گزینھ� ام از  = ��� ���� −  ��
��

��

���
� ; � = 1,2, … , � 

  :آلحل ایدهیک گزینه به راه)∗��(تعین نزدیکی نسبی : گام پنجم

)5( 
���� =

���

��� +  ���
    ;      0 ≤ ���� ≤ 1    ;      � = 1,2, … , � 

  

  .آن بزرگتر باشد، بهتر است cl اي کههر گزینه: هابندي گزینهرتبه: گام ششم

  

  آوري و تحلیل اطالعاتجمع - 3

و افـراد مجـرب کـه در     نظـران  صاحب ، با مشورت و کمکعبور معلولین در ترافیک شهريبراي ارزیابی فاکتورهاي 

 معلـولین جامعـه آمـاري   بین این پرسشنامه  اند، یک پرسشنامه تهیه گردید کهفعالیت داشته مبلمان شهريزمینه 

  .پخش شد
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  امتیازدهی معیارها - 1- 3

، با توجه به مسائل و مشـکالت  راحتی، ایمنی، هزینه و عدالت اجتماعیهاي امتیازدهی به معیارها بر اساس شاخص

-در مورد هر معیار با توجه به ایـن نمـره   ترافیکانجام شد و مقایسه بین فاکتورهاي  معلولیندر رفت و آمد موجود 

زیر نتایج مربوط به این بررسی  ولاجددر  .شد AHPوارد تحلیل  امتیازها میانگین ه این منظورب. دهی انجام گرفت

  .نشان داده شده است

  

   معلولینمقایسه زوجی شاخص هاي تاثیرگذار در  وسایل عبور و مرور : 2جدول

 عدالت اجتماعی زمان اختصاص داده شده براي سفر راحتی هزینه معلولینشاخص هاي تاثیرگذار در  وسایل عبور و مرور 

 0.50 0.17 0.25 1 هزینه          

 2 5 1 4 راحتی

 3 1 0.20 2 زمان اختصاص داده شده براي سفر

 1 0.33 0.50 2 عدالت اجتماعی

  

  معلولینوزن شاخص هاي تاثیرگذار در تهیه وسایل عبور و مرور : 3جدول 

 وزن شاخص ها  معلولینشاخص هاي تاثیرگذار در تهیه وسایل عبور و مرور 

 0.0856 هزینه

 0.5084 راحتی

 0.2350 زمان اختصاص داده شده براي سفر

 0.1709 عدالت اجتماعی

  

اختصـاص داده شـده    زمـان ترین معیار و بااهمیت 5084/0با امتیاز  راحتیمشاهده شد،  3 همان طور که در جدول

. ي بعدي قرار گرفتنددر رده  0856/0، 1709/0، 235/0به ترتیب با امتیازهاي ، عدالت اجتماعی و هزینه براي سفر

الزم به ذکر است که شاخص هـاي هزینـه و زمـان سـفر از نـوع منفـی اسـت کـه ایـن مـورد در اسـتفاده از روش            

TOPSIS نتایج به دست . به دست آمد 08/0ها نرخ ناسازگاري ماتریسهمچنین . مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  .ي مجاز بودهسازگاري در محدود مقایسه شد که نرخ) 1/0(آمده با نرخ ناسازگاري مجاز 

  

  تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه -2- 3

، به نظر رسید که بهترین روش بـراي کسـب   معلولینعبور و مرور به دلیل کمبود آمار و اطالعات مستند از وضعیت 

ها بر اساس فاکتورهاي شناسایی شده، طراحـی  باشد، که پرسشنامهزمینه استفاده از پرسشنامه میاین اطالعات در 
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این پرسشنامه، به چند نفر از کارشناسان این امر، ارائه شد و مواردي مانند تعداد سواالت، وضوح و قابل فهم  .گردید

توزیـع  معلـول    35هاي مربوطه بین سوال تائید شد که پرسشنامه 13در نهایت . بودن آنها مورد بررسی قرار گرفت

ایـن  . عـدد از آنهـا مـورد قبـول قـرار گرفـت       28ید و آوري گردها جمععدد از این پرسشنامه 31شد که در نهایت 

نتایج این پرسشنامه هـا بـا    .پردازدمیوضعیت تردد معلولین فاکتورهایی جهت بهینه کردن به بررسی  هاپرسشنامه

ي خالصه نتایج ، نمره کلی هر کدام از فاکتورها و نهایتا رتبـه  .مورد بررسی قرار گرفت TOPSISاستفاده از روش 

  .درج شده است4ها محاسبه و در جدول آن

  

 نتایج مربوط به اولویت بندي فاکتورهاي حمل و نقل :4جدول 

 رتبه فاکتورها نمرات فاکتورها فاکتورهاي حمل و نقل وسیله حمل ونقل ردیف

1 

س
بو

تو
ا

 

621/0 وجود ایستگاههاي هم سطح با کف اتوبوس  2 

547/0 اتوبوسوجود باالبر مکانیکی بر روي درب  2  4 

257/0 وجود  سطح شیبدار براي انتقال به داخل اتوبوس 3  12 

635/0 وجود  اتوبوس با قابلیت هم سطح شدن کف ورودي با سطح خیابان 4  1 

586/0 )با حق استفاده محفوظ شده(وجود صندلی مخصوص براي معلولین  5  3 

6 

فضاي خاص در داخل وجود محل قرارگیري افراد با صندلی چرخدار در 

  اتوبوس

 )تم نگهداري صندلی و دستگیره و بستمجهز به سیس(

25/0  13 

307/0 وجود اتوبوس تلفنی به معلولین با نرخی نسبتاً ارزان 7  9 

8 

رو
مت

 

437/0 وجود آسانسور جهت انتقال از سطح باالي خیابان به ایستگاه مترو  5 

3/0 ایستگاه مترووجود رمپ و میله در دو طرف رمپ در  9  10 

10 

وجود محل قرارگیري افراد با صندلی چرخدار در فضاي خاص در داخل 

  مترو

 )مجهز به سیستم نگهداري صندلی و دستگیره و بست(

377/0  6 

293/0 وجود ایستگاههاي هم سطح با کف واگنها 11  11 

12 

ی
س

اک
ت

 

347/0 تجهیز بودن تاکسی ها به صندلی مکانیکال  7 

34/0 وجود باالبر هیدولیکی در تاکسی ها 13  8 

  

زمـان اختصـاص   فاکتور، راحتی، هزینه، عدالت اجتماعی و  4در نمودار ذیل اولویت هر کدام از فاکتورها با توجه به 

  .نشان داده شده است داده شده براي سفر
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  اولولویت بندي فاکتورهاي تاثیرگذار در عبور و مرور معلولین: 1شکل 

  

توان به این نتیجه رسید که وجود  اتوبوس با قابلیت هم سطح شدن کـف ورودي بـا سـطح    میبا بررسی نمودار باال 

با حق استفاده محفوظ (خیابان، وجود ایستگاههاي هم سطح با کف اتوبوس و وجود صندلی مخصوص براي معلولین 

ترتیبـی  بدین منظور دولت بایـد   .شهر می باشداز نیازهاي اساسی و اولویت دار معلولین جهت تردد در سطح ) شده

  .اتخاذ نماید تا نیازهاي معلولین بر اساس اولویت تامین گردد

  

  ارائه راهکار -4

دار نحوه سوار شدن آنها ترین مشکالت جانبازان و معلولین بخصوص استفاده کنندگان از صندلی چرخیکی از عمده

آنها در وهله نخست با ایجاد . اندشکل را نیز به طرق مختلف حل کردهدر کشورهاي پیشرفته این م. به اتوبوس است

توانند در ها میاین ایستگاه. اندایستگاههاي هم سطح با کف اتوبوس، مشکل فرد معلول را در این رابطه از بین برده

  . ترین روش و با استفاده از سطوح شیبدار احداث شوندبرخی موارد به ساده

توان باالبرهاي مکانیکی بر روي درب اتوبوس نصب کرد تا هنگام سوار شدن فرد معلول به در مواردي هم می

اتوبوس، به وسیله راننده به کارافتد و پس از قرارگرفتن فرد آسیب دیده، او را تا سطح اتوبوس باال بیاورد همچنین 

شود و بدین ترتیب سطح خیابان میشوند که کف قسمت ورودي آنها هم اي ساخته میها به شیوهبرخی از اتوبوس

  .گیردمورد استفاده معلولین قرار می

اصل این است که سطوح قابل . گذاري را به خود بگیرندتوانند اشکال مختلفی از صندلیاتوبوسهاي شهري می

ایجاد نشستن و قابل ایستادن طوري تنظیم گردند که عبور مسافرین و پیاده و سوار شدن آنان به راحتی و بدون 

سطوح بدون صندلی در واقع ارائه دهنده . سرعت عمل نیز در نظرگرفته شود مزاحمت براي دیگران ممکن گردد و

  .باشدظرفیت اضافی می

0

0.5
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هاي مخصوص براي معلولین و سالمندان اختصاص باتوجه به نکات گفته شده بایستی در اتوبوس شهري نیز صندلی

  . ها براي آنها محفوظ بمانداین صندلیداده شود و بصورتی که حق استفاده از 

توانند براي افراد سالم نیز قابل استفاده باشند و در صورت استفاده هاي متحرك میهاي مجهز به صندلیتاکسی

  .کنندهاي متحرك عمل سوار و پیاده شدن را براي آنها بسیار سهل میها، صندلیمعلولین از این تاکسی
  

  .به نظر می رسد موارد ذیل کارساز باشد معلولینات به ارتقاي سطح خدمبه منظور 

 به ویژه در میان مسئولین معلولینفرهنگ سازي در جهت رعایت حقوق  .1

کشور و فراهم آوردن امکانات مناسب جهت عبور و مرور  معلولینتهیه دیتابیس جامع بر اساس وضعیت  .2

 این قبیل افراد

 معلولیندر مترو براي عبور و مرور ...)  آسانسور، سطح شیبدار و(اختصاص مسیر ویژه  .3

 معلولینفراهم آوردن تسهیالت الزم براي سوار شدن و پیاده شدن  .4

 پیش بینی سرپناه، حفاظ مناسب و صندلی مخصوص معلولین .5

 آموزش رانندگان تاکسی جهت کمک به فرد آسیب دیده  .6

 هاي شخصی جهت انتقال فرد معلول بداخل اتومبیل نصب باالبر هیدرولیکی بر روي اتومبیل .7

 نصب آسانسور مخصوص افراد معلول براي انتقال از سطح باالي خیابان به ایستگاه مترو .8

 نصب رمپ در ایستگاه مترو .9

 نصب میله در دو طرف رمپ .10

  داراختصاص فضاهاي مخصوص در هرواگن براي افراد معلول روي صندلی چرخ .11
 

  نتیجه گیري - 5

در وضعیتی که افزایش جمعیت و به همراه آن  .پذیرترین عناصر در حوادث رانندگی هستندعابرین پیاده، آسیب

هاي آن بیشتر بر دوش کسانی است که توسعه بار ترافیک و حمل و نقل شهري ادامه دارد بار سنگین دشواري

ثیر گذار در از این رو در این مقاله به بررسی فاکتورهاي تا .هاي کمتري نسبت به دیگران دارندها و قابلیتتوانائی

براي  بر اساس نتایج این تحقیق قابلیت استفاده از شبکه اتوبوسرانی بطور کلی .پرداخته شدعبور و مرور معلولین 

در این  در میان شاخص هاي مورد بررسی. معلولین بسیار ضعیف و استفاده از مترو براي آنها تقریباً غیرممکن است

، عدالت اختصاص داده شده براي سفر ترین معیار و زمانبااهمیت 5084/0با امتیاز  راحتیجهت فاکتور تحقیق 

 13در رابطه با  .ي بعدي قرار گرفتنددر رده  0856/0، 1709/0، 235/0به ترتیب با امتیازهاي اجتماعی و هزینه 

هم سطح شدن کف ورودي با سطح خیابان، وجود ایستگاههاي اتوبوس با قابلیت  وجودفاکتور شناسایی شده موارد 

از نیازهاي اساسی و ) با حق استفاده محفوظ شده(هم سطح با کف اتوبوس و وجود صندلی مخصوص براي معلولین 

  . شناخته شد اولویت دار معلولین جهت تردد در سطح شهر
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Abstract  

Today, urban space limitations cars and even pedestrians crossing at various passages is 
not an easy task. In the meantime people with disabilities constitute a significant 
percentage of the population and they are facing difficulties in displacements and 
movements. Urban commuter to respect people's rights and to promote social activities, 
employment and education should be provided based on the needs of this group of people. 
For this reason in this paper were discussed the factors affecting traffic in transit for the 
disabled based on four indicators of cost, convenience, social justice and the allocation of 
time travel. In order to assess the movement of people with disabilities were identified 13 
factors. These factors using AHP-TOPSIS method was evaluated and prioritized. Finally 
three factors, Existence bus with the ability to input floor level of the street, Existence 
level with the floor bus stations and seating for people with disabilities (with the right to be 
protected) was set priority needs of the disabled to travel across the city. 
 
Key words: Transport, disabilities, traffic, AHP, TOPSIS. 
 
 

 


