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و  AHPارزیابی و الویت بندی تصادفات عابرین در مناطق درون شهری با استفاده از روش 

 کالنشهر رشت( 4ویکور )مطالعه مورد: منطقه 
 

 

 3رضا حیدری توکلی  ،2 علی احمدی چالسرا، 1* سهیل یکتاپرست موافق

 کارشناس ارشد عمران گرایش راه و ترابری -1

 و ترابری کارشناس ارشد عمران گرایش راه -2

 کارشناس ارشد عمران گرایش راه و ترابری -3

 

 

 چکیده

 

امروزه با گسترش ترافیک شهرها و افزایش ارتباط بین عابرین پیاده با معابر مختلف شهرها، ایمنی عابرین پیاده به   

تماع تحمیل نموده است. مخاطره افتاده و باعث افزایش تلفات منجر به جرح و فوت عابرین گشته که هزینه زیادی را به اج
کالنشهر رشت یکی از مبادی ورودی شهر از سمت غرب استان می باشد و از این رو روزانه حجم باالیی از تردد  4منطقه 

درصد مردم رشت در این منطقه از شهر زندگی می کنند و در  03وسایل نقلیه در آن جریان دارد. از طرفی دیگر، حدود 

محله تشکیل می شود. در مقاله پیش رو، به  11ت این منطقه ر  می دهد. این منطقه از روز سفرهای زیادی در محال

با استفاده از روش  1030رشت در سال  4ارزیابی تصادفات عابرین پیاده و الویت بندی محالت از نظر ایمنی در منطقه 
سرعت طرح در محله و تعداد عابرین  معیار حجم وسایل نقلیه در روز، 6پرداخته شده است. بدین منظور  AHPویکور و 

پیاده مصدوم شده، جنسیت و سن عابرین پیاده تصادف کرده و همچنین وضعیت روشنایی معابر به عنوان معیارهای اصلی 

معیار دیگر بر اساس  0معیار اول بر اساس اعداد واقعی استخراج شده از طرح جامع کالنشهر رشت و  0مدل تعریف شدند. 
از نظر ایمنی شرایط  8و  11، 3دل آورده شده است. با تحلیل مدل مشخص گردید که محالت در م AHPروش 

 نسبت به محالت دیگر ایمن تر می باشند. 4و  6، 0نامساعدتری دارند و محالت 

 
 

 ، رشتعابرین پیاده، تصادفات، ایمنی، ویکورکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

افزون ترافیک درشهرها و جاده ها در نیم قرن اخیر در مقابل فواید اقتصادی افزایش روز ا گسترش زندگی ماشینی وب 

 ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کاال و مسافر متاسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکیزیاد و رفاهی 

رسنگینی برجامعه بشری افزوده شده و ضایعات جانی و مالی ناشی از این تصادفات با بخصوص عابرین پیاده در شهرها

                                                 
* Corresponding author: 33088381443  

Email: soheil_yektaparast@yahoo.com 
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 [.1در داخل شهرها، بسیار افزایش یافته است]پیاده  ینعابرجرحی و فوتی تحمیل می کند به گونه ای که میزان تصادفات 

 ترین قدیمی ترین، پیاده طبیعی حرکت محققین از بسیاری بیان به دانست. انسان سفر وسیله اولین توان می را روی پیاده

 احساس فضایی، هویت ادراك در اساسی دارای اهمیت روی پیاده .[2]است محیط در انسان ابجاییج شکل ترین ضروری و

 راه کاربران پذیرترین آسیب از یکی عنوان به پیاده عابرین[.  0] است محیطی های کیفیت دریافت و محیط به تعلق

درصد تلفات رانندگی را عابران  20ات و نیز درصدتصادف 03درایران بیش از  دارند، ترافیک ایمنی تحلیل در باالیی اهمیت

مساله  دنیا کشورهای غالب ایمنی اقدامات و ها سرفصل مهمترین از یکی آنکه به توجه با[. 4]دهند  پیاده تشکیل می
 نظیر المللی های بین نهاد و بوده آنها جراحات و تلفات از پیشگیری و ای جاده پذیر آسیب کنندگان استفاده ایمنی

 میان در که آنجا از و اند نموده بسیار تاکید موضوع این بر ... و اسکاپ کمیسیون ، جهانی بانک جهانی، بهداشت نسازما

 ایمنی ارتقای به توجه ضرورت اند، شده شناخته ای کاربران جاده قشر ترین پذیر آسیب عنوان به پیاده عابران ها گروه این

 که است شرایطی در این باشد. می ناپذیر اجتناب سنجیده عملیاتی هایمه رنابراساس ب مناسب اقدامات انجام و گروه این

بسیار چشمگیر، باید با تحلیل و بررسی الزمه و اولویت  با توجه به افزایش ایران در پیاده جراحات عابران و تلفات وضعیت

 است. جمعی زندگی و اجتماعی تعامالت مکان بندی مناطق حادثه خیز سعی در حذف و کاهش تلفات جانی نمود. محله،

 اجتماعی زندگی اضمحالل موجبات اند گرفته خود به شدن مدرنیزه برای شتابی که و سرعت واسطه به ما امروز محالت اما

حضور  به توجه بدون رانندگان تا شده سبب محلی های کوچه و ها خیابان در اتومبیل رویه بی حضور .اند آورده فراهم را

 حضور برای مکانی ساکنین دوم حیاط که محلی های کوچه و ها خیابان و کنند عبور محالت در سرعت با پیاده افراد

 دهند. قرار هجوم مورد را بود آنان اجتماعی تعامالت گیری شکل و پذیری
 

 تعریف مسأله و اهداف تحقیق  .2

رشت  4دی محالت از نظر ایمنی در منطقه در این مقاله سعی شده است به ارزیابی تصادفات عابرین پیاده و الویت بن    

پرداخته شده است. سعی در اولویت بندی مکان های حادثه خیز جهت  AHPبا استفاده از روش ویکور و  1030در سال 

تصمیم گیری برای حل و رفع مشکل و کاهش احتمال تصادفات در منطقه مورد نظر هدف اصلی بوده است. . بدین منظور 
ل نقلیه در روز، سرعت طرح در محله و تعداد عابرین پیاده مصدوم شده، جنسیت و سن عابرین پیاده معیار حجم وسای 6

معیار اول بر اساس اعداد  0تصادف کرده و همچنین وضعیت روشنایی معابر به عنوان معیارهای اصلی مدل تعریف شدند. 

در مدل آورده شده است. با  AHPاس روش معیار دیگر بر اس 0واقعی استخراج شده از طرح جامع کالنشهر رشت و 
 تحلیل مدل ها می توان به برنامه ریزی جهت افزایش ایمنی و کاهش آسیب ها به عابرین پیاده رسید.

 

 روش ویکور  .3

 برتر گزینه انتخاب و گیری تصمیم در پرکاربرد های مدل از یکی صربی عبارت اختصاری حرف( Vikor*) ویکور روش    

 حل برای عموما و شده تهیه متضاد معیارهای داشتن با و جمعی توافق روش مبنای بر 1384 سال از مدل نای. باشد می
 روی روش این. است یافته توسعه پیچیده های سیستم معیاره چند سازی بهینه برای روش این. دارد کاربرد گسسته مسائل

 متضاد معیارهای با مسأله یک برای را سازشی های بجوا و داشته تمرکز ها گزینه مجموعه یک از وانتخاب بندی دسته

 جواب اینجا در. دهد یاری نهایی تصمیم یک به دستیابی برای را گیرندگان تصمیم است قادر که طوری به کند، می تعیین
 .گردد می اطالق متقابل توافق یک به سازش کلمه که است آل ایده جواب به موجه جواب نزدیکترین سازشی

 معیارهای با گسسته گیری تصمیم ی مسأله یک حل برای معیاره چند گیری تصمیم روش یک VIKOR روش    

 بر تمرکز هدف این روش .است شده ایجاد و تزنگ اپروکویک توسط متعارض و( مختلف گیری اندازه واحدهای)نامتناسب 

                                                 
* Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje 
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 توافقی بندی رتبه لیست متعارض و یک هایمعیار با ای مسأله در از آلترناتیوها مجموعه یک بین از انتخاب و بندی رتبه

 راه حل به حل راه ترین نزدیک که است شدنی حل راه یک توافقی حل توافقی می باشد. راه حل راه چند یا یک بهمراه
 می بندی رتبه یا بندی اولویت را ها گزینه معیارها، اساس بر ها گزینه ارزیابی طریق از ویکور مدل واقع در .است آل ایده

 بر ها گزینه سپس و شود می ارزیابی دیگر های روش طریق از معیارها بلکه شوند نمی دهی وزن معیارها مدل این در. ندک

 مختلف گزینه چند همواره مدل این در. شوند می بندی رتبه و شده ارزیابی معیارها، ارزش در ترکیب با و معیارها اساس

 ارزش، اساس بر ها گزینه نهایت در و شوند می ارزیابی مستقل صورت به ارمعی چند اساس بر ها گزینه این که دارد وجود
 خالف بر که است این ای شبکه یا مراتبی سلسله گیری تصمیم های مدل با مدل این اصلی تفاوت. گردند می بندی رتبه

 معیار یک توسط مستقال گزینه هر و گیرد نمی صورت ها گزینه و معیارها بین زوجی مقایسات ها مدل این در ها، مدل آن

 .گردد می ارزیابی و سنجیده
از  برگرفته ویکور روش مبنای .شود می حاصل معیارها متقابل بین توافق براساس که است جوابی سازش یا توافق از منظور

 .است سازشی ریزی برنامه روش

 :*سازشی ریزی برنامه روش

 آلترناتیوها ارزیابی بردار نمودن حداقل روش، مبنای .هستند تتئوری مطلوبی شامل گیری، تصمیم برای اصلی رویکردهای
 :است مثبت آل ایده از نقطه

 آلترناتیو هر برای خاص، فرمول با ترکیبی فاصله یک ی محاسبه. 1

 دارد را ترکیبی فاصله کوچکترین که آلترناتیوی:  ارجح حل راه. 2

       (1رابطه )
                                                                           

              

 f      : بهترین مقدار برای معیارj  ام 

 f       : بدترین مقدار برای معیارj  ام 

 

 ویکور تکنیک مراحل . 1.3

 : است ذیل شرح به چند معیاره گیری تصمیم مسأله یک در روش، مراحل

. شود می تشکیل معیارها براساس هاگزینه امتیازدهی ماتریس همان یا تصمیم تصمیم: ماتریس تریسما تشکیل -1

 .است شده داده نشان ijx با آن درایه هر و X با تصمیم ماتریس

 :شودمی استفاده زیر فرمول از که باشدمی گیری تصمیم ماتریس سازی نرمال بعدی ها: مرحله داده سازی نرمال -2

                                                                                       (2رابطه )

                                                 
* Compromise Programming 
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 معیار هر مقادیر ijx  هر .شود می استفاده برداری روش از تاپسیس تکنیک در و خطی روش از ویکور تکنیک در

 به اعداد ستون هر مجموع جذر وگرفتن هرستون جمع و اعداد رساندن توان به از پس باشد،می گزینه هر برای
 .شوندمی نمایان جدید جدول صورت

 ها گزینه همه میان در را هریک بدترینِ و بهترین معیار، هر منفی: برای آل ایده و مثبت آل ایده نقطه تعیین -0

 :داشت خواهیم باشد سودمندی نوع از معیار اگر. نامیممی f - و f  + ترتیب به و کرده تعیین

ijMax f=   f  

ijf Min=  f  

 و( S) سودمندی اساسی مفهومی دو هرگزینه: اپریکویک برای (R)تأسف  مقدار و (Sمقدار سودمندی ) محاسبه -4

 نقطه از امi گزینه نسبی فاصله بیانگر( S)سودمندی  مقدار. است کرده مطرح ویکور محاسبات در را( R) تاسف

 .باشدمی آلایده نقطه از دوری از امi گزینه ناراحتی حداکثر بیانگر( R)تأسف مقدار و آلایده

                                                                            (0رابطه )

             
 است که به هرگزینه برای( Q)ویکور شاخص محاسبه بعدی هرگزینه: گام ( برایQویکور ) شاخص محاسبه -8

 صورت زیر می باشد:

                (4رابطه )

        
 

        
 

 

 ویکور تکنیک با گیری تصمیم نهایی شرط دو . 2.3

 بهترین. شوندمی مرتب بزرگ به کوچک از گروه سه در Q, R, S مقادیر براساس هاگزینه ویکور، تکنیک از پایانی گام در

 :باشد برقرار زیر شرط دو آنکه شرط به باشد داشته را Q کوچکترین که است آن گزینه

 

 :باشد برقرار زیر رابطه باید باشند، داشته را دوم و اول رتبه گزینه m میان در A2 و A1 گزینه اگر: یک شرط -

                                                                      (8رابطه )
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به عنوان رتبه برتر شناخته شود. اگر شرط نخست برقرار  S و R هایکی از گروهباید حداقل در ی A1 گزینه: شرط دو -

هر دو به عنوان گزینه  A2 و A1 نباشد هر دو گزینه بهترین گزینه خواهند بود. اگر شرط دوم برقرار نباشد گزینه

 [.8]شوندبرتر انتخاب می

 منطقه مورد مطالعه عمومی مشخصات .4
 و الکان به جنوب از و پسیخان به غرب ار حومه، و پیربازار به شمال از مربع کیلومتر 2/122 وسعت با رشت شهرستان

 پرجمعیت و بزرگترین و ایران های شهر کالن از یکی سنتی، و قدیمی بافتی داشتن با رشت شهر .شود می محدود سنگر

ششصد و  بر بالغ جمعیتی 1033 سال در کشور رسمی سرشماری آخرین اساس بر شهر است. این کشور شمال شهر ترین

 طی شهر تراکم این شده ذکر موارد با یابد می افزایش نفر میلیون یک از بیش به کاری روزهای در که دارد چهل هزار نفر

 در است مربع کیلومتر در نفر 633از  بیش شهر این تراکم که کرد اعالم رشت وقت شهردار 1082 سال در مصاحبه

 شهر نیافته گسترش و کهنه چهره نشانگر همه است. این ها مربع کیلومتر در نفر 122 شهرها کالن تراکم میانگین حالیکه

شود. در نمودار زیر سهم وسایل نقلیه در  ناشی را زیادی ترافیکی تواند معضالت می که است ترافیکی باالی بسیار تراکم با
 شهر رشت آمده است.

 
 [6رشت] شهر های راه شبکه مراتب سلسله نقشه  -1شکل 

 

 محدوده مورد مطالعه . 1.4
در آخرین تقسیم  شهر رشت انتخاب گردید. این منطقه منطقه چهارمحدوده مورد مطالعه برای انجام این پژوهش،      

محله از شهر به نام پاسکیاب، یخسازی،یخسازی)عینک(، نخودچر، خورسندی،  11گانه محالت شهر رشت، دارای  88بندی 
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، حمیدیان، سلیمانداراب، الکتریک و شهرك قدس می باشد. محله ی یخسازی در این تقسیم بندی، باال و صف سر، ولکس

پایین بلوار افتخاری را شامل شده و دو محله به حساب آمده است. شاخص ترین این کاربری ها که اغلب سطحی شهری و 
  [.2فراشهری دارند، در جدول ذیل تشریح شده است]

 های مهم منطقه چهار رشت کاربری -1جدول 

 شاخص ترین کاربری های منطقه چهار نوع پهنه

 پهنه درمانی
بیمارستان الزهرا و هفده شهریور ، بیمارستان رازی ، بیمارستان قائم، آسایشگاه معلولین و 

 سالمندان الزهرا و ...

 پیش دانشگاهیدانشکده علوم دانشگاه گیالن، دانشکده پرستاری ، چندین مدرسه  پهنه آموزشی

 فاضالب ، مقر فرماندهی سپاه و ... نیروی انتظامی استان گیالن ، آتش نشانی ، آب و پهنه اداری

 نفر بوده است. 183366برابر  33هکتار و جمعیت آن طی سرشماری سال  1362مساحت این منطقه 
 

 رشت منطقه چهار و محالت کالنشهر نقشه  -2شکل 

 

 جمع آوری اطالعات .5

تصادف در منطقه چهار  484بر اساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی رشت، تعداد  1030در مجموع در سال      

نفر می باشد. از بین این تعداد تصادفات،  836کالنشهر رشت به وقوع پیوست که تعداد مجروحین ناشی از این تصادفات 
تصادف مربوط به عابرین پیاده می باشد، که از این بین، تعداد  102نفر قوت شدند. از بین تصادفات ر  داده،  14متأسفانه 

 63نفر می باشد. از بین این عابرین حدود  4نفر و تعداد فوت شدگان تصادفات  103مجروحان تصادفات عابرین پیاده 

تصادفات درصد در شب بوده است. علت بیشتر  02درصد از تصادفات در روز و  60درصد زن می باشد.  43درصد مرد و 
 عقب گزارش شده است. دنده با نقلیه و حرکت وسیله کنترل در توانایی جلو، عدم به توجه عدم

و همچنین اطالعات مربوط به محالت این منطقه، داده های حجم وسایل نقلیه در  4با توجه به آمار تصادفات منطقه    

رت واقعی در مدل آورده شدند. اطالعات مربوط روز، سرعت طرح در محله و تعداد عابرین پیاده مصدوم شده به صو
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امتیاز بندی شدند  AHPجنسیت و سن عابرین پیاده تصادف کرده و همچنین وضعیت روشنایی معابر با استفاده از روش 

 و در مدل ویکور ارزیابی شدند. 
 

 

 پارامترهای استخراج شده برای ارزیابی و الویت بندی تصادفات عابرین پیاده -2جدول 

 مارهش

 محله
 نام محله

حجم سفر 
وسایل نقلیه 

 در روز

سرعت طرح 

 در  هر محله

تعداد عابرین 

 مصدوم شده

جنسیت عابرین 

 تصادف کرده

وضعیت 
روشنایی 

 معابر

سن عابرین 

 تصادف کرده

 170 87 11.4 22 32 23403 پاسکیاب 1

 79 78 5.2 10 45 32457 یخسازی 2

 36 60 2 4 30 18459 نخودچر 3

 43 78 3.2 6 34 15821 سندیخر 4

 67 76 4.2 7 47 17423 صف سر 5

6 
 -عینک
 ولکس

25478 39 2 1 97 16 

7 
یخسازی 

 )عینک(
26459 48 7 4 73 59 

 160 77 10.6 21 33 32807 حمیدیان 8

 238 86 15 27 45 34596 سلیمانداراب 9

 66 85 4.4 8 37 22459 الکتریک 10

11 
شهرك 

 قدس
25423 44 25 13.4 93 198 

 

 به شرح زیر استخراج گردید: 2اطالعات موجود در جدول 
 حجم سفر وسایل نقلیه در روز بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک رشت به دست آمده است. -

تعداد مصدومین  .وارد شده استسرعت طرح در هر محله بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک رشت  -

 گزارش پلیس راهور استان گیالن کسب شده است.عابرین پیاده بر اساس 

جنسیت عابرین تصادف کرده بر اساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی رشت و با توجه نسبت کل تصادفات  -
 ، امتیازدهی شده است. 4عابرین مرد و زن در منطقه 

کافی و یا بدون نور کافی در  وضعیت روشنایی معابر بر اساس روشنایی های معابر در حالتهای روز و شب و با نور -

محل وقوع تصادفات عابر و با درنظر گرفتن ساعت وقوع تصادف و بر اساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی 
 رشت، امتیازدهی شده است.

سال،  01-43سال،  21-03سال،  13-23سال،  13 رده سنی )زیر 6سن عابرین تصادف کرده با در نظر گرفتن  -

سال( و با در نظر گرفتن نسبتی از کل سن تصادفات عابرین پیاده در  63سال و باالی  81-63سال،  83-41

 و بر اساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی رشت، امتیازدهی گردیده است. 4منطقه 
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 مدل ویکورمراحل تشکیل . 6

داده ها به صورت زیر نرمال سازی معیارها،  براساس هاگزینه امتیازدهی ماتریس همان تصمیم ماتریس پس از تشکیل    
 شدند:

 نرمال سازی داده ها در مدل ویکور  -3جدول 

شماره 

 محله

حجم سفر وسایل 

 نقلیه

سرعت طرح 

 در محله

تعداد 

 مصدومین
 جنسیت

وضعیت روشنایی 

 معابر

سن تصادف 

 شدگان

ijw 0.18 0.18 0.24 0.13 0.18 0.08 

1 0.28758 0.25602 0.49538 0.48057 0.34282 0.46595 

2 0.39884 0.36003 0.22517 0.21921 0.30736 0.21653 

3 0.22683 0.24002 0.09007 0.08431 0.23643 0.09867 

4 0.19441 0.27202 0.13510 0.13490 0.30736 0.11786 

5 0.21410 0.37603 0.15762 0.17705 0.29948 0.18364 

6 0.31308 0.31203 0.04503 0.04216 0.38223 0.04385 

7 0.32513 0.38403 0.15762 0.16862 0.28766 0.16171 

8 0.40314 0.26402 0.47287 0.44684 0.30342 0.43854 

9 0.42512 0.36003 0.60797 0.63233 0.33888 0.65233 

10 0.27598 0.29603 0.18014 0.18548 0.33494 0.18090 

11 0.31240 0.35203 0.56294 0.56488 0.36647 0.54270 

 

 

معیار به صورت جدول زیر تعیین  هر منفی برای آل ایده و مثبت آل ایده نقطه پس از وزن دار کردن ماتریس مدل، تعیین
 گردید:

 معیار در مدل ویکور هر منفی برای آل ایده و مثبت آل ایده نقطه تعیین  -4 جدول

 محله
حجم سفر 

 وسایل نقلیه

سرعت طرح 

 در محله

تعداد 

 ینمصدوم
 جنسیت

وضعیت روشنایی 

 معابر

سن تصادف 

 شدگان

maxf 0.07652 0.06913 0.14591 0.08220 0.06880 0.05219 

minf 0.03499 0.0432 0.01081 0.00548 0.04256 0.00351 

-f  - +f  0.04153 0.02593 0.13510 0.07672 0.02624 0.04868 

 

 گردید که نتایج آن در جداول زیر آورده شده است:  هرگزینه محاسبه برای (R)تأسف  مقدار و (Sسپس مقدار سودمندی )
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 هرگزینه در مدل ویکور برای (R)تأسف  مقدار و (Sمقدار سودمندی ) -5 جدول

 

 هر محله محاسبه شد که نتایج به صورت زیر می باشد: ( برایQکور )وی در انتها، شاخص

 شاخص ویکور هر یک از محالت -5جدول 

 ویکور شاخص محلهشماره 

1 0.51447 

2 0.48656 

3 0.05148 

4 0.18288 

5 0.30510 

6 0.17836 

7 0.35080 

8 0.70076 

9 1.00000 

10 0.33272 

11 0.84128 

 

 نتیجه گیری .7
شهر رشت انجام گردید، پارامترهای مؤثر بر تصادفات عابرین پیاده در مناطق درون  4در این مطالعه که در منطقه      

ویکور پارامترهای مختلف مورد و   AHPاستفاده از روش  نیاز،شهری شناسایی گردید. پس از جمع آوری اطالعات مورد 

شماره 

 محله

حجم سفر 

 وسایل نقلیه

سرعت طرح 

 در محله

تعداد 

 مصدومین
 جنسیت

وضعیت 

 روشنایی معابر

سن تصادف 

 شدگان

  
ijw 0.18 0.18 0.24 0.13 0.18 0.08 S R 

1 0.10730 0.15998 0.04800 0.03343 0.04865 0.02451 0.42185 0.15998 

2 0.02050 0.03000 0.16320 0.09100 0.09244 0.05730 0.45443 0.16320 

3 0.15469 0.17997 0.22080 0.12071 0.18002 0.07280 0.92899 0.22080 

4 0.17998 0.13998 0.20160 0.10957 0.09244 0.07027 0.79384 0.20160 

5 0.16462 0.0100 0.19200 0.10028 0.10217 0.06163 0.63070 0.19200 

6 0.08740 0.0900 0.24000 0.13000 0.0000 0.08000 0.62739 0.24000 

7 0.07800 0.0000 0.19200 0.10214 0.11676 0.06451 0.55341 0.19200 

8 0.01714 0.1500 0.05760 0.04085 0.09730 0.02811 0.39098 0.09730 

9 0.0000 0.0300 0.0000 0.00000 0.05351 0.0000 0.08349 0.05351 

10 0.1163 0.10998 0.1824 0.09843 0.05838 0.06199 0.62752 0.18240 

11 0.0879 0.03999 0.0192 0.01485 0.01945 0.01442 0.19585 0.08793 
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نشان  8جدول که در  شهر رشت، 4محله مورد مطالعه در منطقه  11 در مدهبا توجه به نتایج به دست آ .قرار گرفت ارزیابی

از نظر ایمنی عابرین پیاده، در جایگاه پایینتری نسبت به محالت دیگر دارد و  3مشخص گردید که محله داده شده است، 
 1گونه که در نمودار باید مورد توجه ویژه جهت ایمن سازی جهت کاهش تصادفات عابر پیاده قرار گیرد. همچنین همان

 از نظر ایمنی عابرین پیاده، وضعیت مناسبتری نسبت به دیگر محالت دارد. 0مشخص شده است محله 

 

 
 در مدل ویکورشهر رشت  4از منطقه امتیاز ایمنی عابرین پیاده هر محله  -1نمودار 

 

 د.بیانگر ایمنی کمتر در آن محله می باش Qشایان ذکر است باالترین عدد شاخص 
 

 قدردانی  .8

در این جا دارد از معاونت شهرسازی شهرداری رشت، معاونت حمل و نقل شهرداری رشت و پلیس راهنمایی و 

 رانندگی شهر رشت که در جمع آوری اطالعات مورد نیاز کمک شایانی نمودند، تشکر و قدردانی به عمل آید.
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 61 جلد، خرداد ,شهرداریها مجله : تهران  ,ششم الس ،"راهها پیاده طراحی بر ای مقدمه "، (1383، )سولماز ,حسینیون .0

 راهکارهای ارائه و ایران در پیاده عابران تصادفات بررسی"، ( 1033 ) علی .عبدی شهاب، .پور ،حسن حمودم .صفارزاده .4

 .63 شماره ، جاده فصلنامه ،"آنها ایمنی بهبود

 -ششم فصل ،"فازی چندمعیاره گیریتصمیم تابک" (1030)،اعظم. سرافرازی صدیقه،. ایزدیار آرش،. حبیبی .8

 گیل. کتیبه انتشارات ، "مدیریت در آن کاربرد و VIKOR ویکور تکنیک آموزش فازی چندمعیاره گیریتصمیم

 .86صفحه  3گزارش " ، جامع حمل و نقل و ترافیک رشت طرح  " (،1083)مهندسین مشاور اندیشکار،   .6

 (1034)ر رشت، شهرداری شهر رشت، سند راهبردی توسعه محالت شه .2
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