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اتوبوس و تاکسی بر اساس مدل  هايارزیابی موقعیت ایستگاه
AHP  با استفاده ازGIS  شهرداري  4(مطالعه موردي منطقه

  تهران)
  مهنوش قهري
  دکتر رضا لحمیان
 یعقوب آزاده دل

  19/01/1394تاریخ پذیرش:    08/04/1393تاریخ دریافت:
  چکیده:

هاي زیست محیطی چند دهه با افزایش جمعیت و تراکم شهري، ترافیک سنگین و همچنین چالش
اقتصادي، افزایش دسترسی، امنیت و گذشته در شهرها، توسعه حمل و نقل شهري به منظور توسعه 

ریزان سالمت روانی و متاثر تغییرات سیاسی و اجتماعی و فناوري یکی از مسائل مورد توجه برنامه
هاي متعددي شهرداري تهران بیشترین جمعیت را در بین مناطق دارد و با چالش 4شهري است. منطقه 

رو در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل ندر ارتباط با حمل و نقل شهري رو به رو است. از ای
هاي حمل و نقل شهري هاي مساعد ایستگاهبه بررسی مکان ARCGISافزار ) و نرمAHPسلسله مراتبی (

پرداخته شده است. چهار معیار کاربري، دسترسی، جمعیت ساکن، سیستم حمل و نقل مترو و اتوبوس 
ساخته شدند.  ARCGISهاي اطالعاتی آنها در نرم افزار الیه همراه با زیرمعیارهاي خود وزن دهی شده و

هاي حمل و نقل شهري تعیین گردید. نتایج در نهایت اوزان با الیه ترکیب شده و نقشه نهایی ایستگاه
    ها باید در قسمت جنوبی و مرکزي ایجاد گردند. همچنین به نظردهد که بیشتر ایستگاهنشان می

دهد و در نهایت نتایج نشان داد صورت الزم پوشش نمیاتوبوس معابر شهري را بههاي رسد ایستگاهمی
  تواند روش مناسبی براي ارزیابی حمل و نقل باشد.که روش تحلیل سلسله مراتبی می

 تهران،تهران. 4، منطقه AHPحمل و نقل شهري، روش  واژگان کلیدي:
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  :مقدمه-1

شهرها، توسعه آنها، افزایش روند شهرنشینی، تـراکم هاي گذشته با گسترش فیزیکی در دهه
هـاي زیسـت محیطـی )، افزایش جمعیـت و بـروز چـالشLi etal; 2011, 83سنگین ترافیک (

 ;Adacher et al) ظرفیـت محـدود ترافیـک شـهري (Ekbatani et al; 2012, 2159( شـهري

ودگی مختلـف در ) و آلـBell and Blake,2000،580() توسـعه منـاطق مسـکونی 1054 ,2014
) که بخش مهمی 136، 1390و هادپور و پورابراهیم؛  18، 1391زاده؛ شهرها (پوراحمد و عمران

از آن در نتیجه افزایش تعداد وسایل نقلیه شخصی بوده است، سیستم حمـل و نقـل شـهري در 
 شهرها و مورد توجه قرار گرفته است.

ال توسـعه کشوراسـت کـه درآن میـزان عنوان یکی از بزرگترین مادرشهرهاي درحتهران به
گیرد، همچنین شلوغی معابر، مسیرهاي طـوالنی جابه جایی قابل توجهی در طول روز انجام می

، 1391باشد (طالبی توتی و همکـاران؛ شهرمی هاي اینویژگی ازمهمترین هاي سنگینو ترافیک
دگی محـیط زیسـت، ) و با مشکالت متعددي از جمله مسکن، بهداشـت، آلـودگی هـوا، آلـو82

مهاجرت، حاشیه نشینی، افزایش جرائم، کمبود فضاهاي فرهنگی وتفریحی، کمبود فضاي سـبز، 
مشکالت ترافیک و حمل ونقل نیز به ویژه در حوزه حمل ونقل عمومی مواجه است (پوراحمـد و 

). در طی سالیان گذشته تالشـها و سـرمایه گـذاري هـاي زیـادي بـراي 18، 1391زاده؛ عمران
نترل ترافیک و آلودگی تهران انجام شده است اما عمده آنها به نتیجـه مناسـبی منجـر نشـده ک

). سیتسم حمل و نقل عمـومی در تهـران شـامل 64، 1390زاده و رجبی نهوجی؛ است (فرتوك
 ,Ekbatanietal; 2012باشـد (هاي سریع و خطوط ریلی سـریع مـیهاي عادي، اتوبوساتوبوس

درصدي وسایل نقلیه، لزوم  60درصدي جمعیت و نیز افزایش  86/0فزایش ). با توجه به ا2160
رسـد. راحت و پارك ضروري به نظر می ایمن، سریع ، داشتن یک سیستم حمل و نقل یکپارچه،

یکی از مناطق شهر تهران که ضرورت سیستم حمل و نقـل در آن بـیش از پـیش مـورد نیـاز و 
 شهرداري تهران است. 4رسد منطقه ضروري به نظر می

اهداف کلی این پژوهش نیز ارائه الگوي مناسب جهت ترکیـب و تلفیـق عوامـل مـؤثر بـراي 
هـاي اتوبـوس و هاي حمل و نقل عمومی شهري شامل ایستگاهترین مکان ایستگاهیافتن مناسب

 تاکسی، بررسی سیستم حمل و نقل عمومی در منطقه مورد مطالعه، شناسایی پارامترهاي مـورد
نیاز جهت استقرار مناسب سیستم حمل و نقل عمومی براي جمعیت سـاکن، ارزیـابی مکانیـابی 

هـاي پیشـنهادي بـا وضـع موجـود و هاي حمل و نقل عمومی، بررسی تطبیقی ایستگاهایستگاه
شناسایی کمبودهاي سیستم حمل و نقل عمومی و ارائه مدلی جهت ارزیابی تسـهیالت حمـل و 

 4و شـناخت نقـاط مطلـوب و نـامطلوب حمـل و نقـل شـهري منطقـه  GISنقلی با استفاده از 
شهرداري تهران و شناسایی مناطق مناسب جهت ایجاد ایسـتگاه هـاي حمـل و نقـل عمـومی و 

باشـد. همچنـین همچنین شناخت مدل و روش مطلوب براي ارزیابی حمل و نقـل شـهري مـی
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اي این منطقه مورد نظر بـوده و از ارتباط حمل و نقل شهري با چالش جمعیتی و تعداد خانواره
  گیرد.این دیدگاه مورد بررسی قرار می

  بیشینه تحقیق -2
از دید هیچ کسی پوشیده نیست که در دنیاي امروز و بخصوص در کالنشهرها که جمعیت 
روبه افزایش است و به تناسب این افزایش نیاز به یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب که 
پاسخگوي نیاز ساکنین شهرها باشد بسیار حائز اهمیت است. تحقیقات بسیاري در رابطه با 

در سیستم اطالعات  AHPو مکانیابی آن با استفاده از مدل  سیستم حمل و نقل عمومی
  اي از آن عبارتند از:جغرافیایی در خارج و باالخص در داخل کشور صورت گرفته که خالصه

اي با عنوان مکانیابی مراکز در مطالعه 1384اسفندیار زبردست و همکاران در سال  -
) AHPو روش ارزیابی چند معیاري ( GISامدادرسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از 

هاي مورد نظر جهت استقرار مراکز امدادرسانی رامشخص کردند و براي تعیین بهترین سایت
  ه کردند.گیري بهتر استفادبه منظور تصمیم AHPسایت از روش فرآیند سلسله مراتبی 

و فرآیند  GISبا استفاده از تلفیق منطق بولین در نرم افزار  1388فنایی و آل شیخ در سال  -
هاي بندي براي دفن زباله) دو محل دفن نهایی با ترتیب اولویتAHPتحلیل سلسله مراتبی (

  شهري تعیین کردند.
اي با عنوان بررسی در مطالعه 1391سید محسن علیزاده طباطبایی و همکارانش در سال  -

به این مورد اشاره  AHPهاي حمل و نقل عمومی با استفاده از روش روش انتخاب سیستم
کند ترین سیستم حمل و نقل عمومی که در اکثر شهرها شروع به فعالیت میکردند که ابتدایی

  باشد.سیستم اتوبوسرانی می
  
  روش پژوهش:-3

اي، اسنادي، و مبتنی بر منابع کتابخانه تحلیلی -روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی
هایی که پیشتر اشاره ها و مشاهدات میدانی است. با توجه به اهداف و چالشالکترونیکی، بررسی

  صورت زیر تعیین نمود:توان بهشد، مراحل کلی پژوهش را می
قرار تعریف مسئله تصمیم و تعیین هدف: ابتدا موضوع و مسئله مورد نظر مورد شناسایی  -1

گردد. بدین منظور ابتدا ارزیابی کمی و کیفی از گرفته و کاوش گشته و ابعاد آن بررسی می
هاي اتوبوس و تاکسی انجام شامل ایستگاه 4هاي حمل و نقل عمومی شهري در منطقه ایستگاه

 شد.
: در این بخش با مطالعات براي گزینشهاي ممکن و شاخصتعیین معیارها شناسایی و  -2

ها و شاخصط با امور حمل و نقل، مطالعات پیشین و مصاحبه با کارشناسان مرتبمیدانی، 
 باشند، شناسایی گردید.معیارهایی که براي تعیین مکانهاي مناسب حمل و نقل مطلوب می
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): پـس AHPارزیابی معیارها و تعیین وزن معیارها از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبـی( -3

تهـران،  4یزان ارزش معیارها براي حمل و نقـل شـهري و منطقـه از تعیین معیارها، بر اساس م
هاي شود. روشاستفاده می MCDMگیري هاي تصمیمدهی شدند. براي این منظور از روشوزن

MCDM هاي مختلـف نقـش مهمـی ها و انتخاب گزینهگیريبه عنوان یک فیلد مهم در تصمیم
کنـد ندي شاخص ها گزینه مناسب را انتخاب میبدارد و با استفاده از معیارهاي مختلف و طبقه

)Baran&ak; 2014, 323دهی وزن دهد طیفی از معیارهاي وابسته به یک مبحث،) و اجازه می
ــه ــع رتب ــاي ذینف ــان و گروه ــیله کارشناس ــه وس ــپس ب ــده و س ــوند (ش ــدي ش  Zuccaetبن

al.,2008;754.( هیبتـی:  پـذیردمـی گیري غالباً با توجه به معیارهاي متعـددي انجـامتصمیم)
ها متضاد و در تقابل هم باشند، ارزیابی آنها و بررسـی و زمانی که معیارها و شاخص )13، 1378

 AHPروش  ).27، 1388(خورشیددوست و عـادلی: ارتباطات و اثرات متقابل پیچیده خواهد بود 
 ) کهBaran&ak; 2014, 323باشد (گیري و انتخاب گزینه مناسب میهاي تصمیمیکی از روش

گیرنـدگان و تجزیـه و تحلیـل گیري سـازگاري در نظـرات تصـمیمداراي مزایایی همچون اندازه
از روش تحلیـل ). Bevilacqua and Braglia: 2000،71( مساله به صورت سلسله مراتبی اسـت

توان در حوزه مسائل و امور حمل و نقل انتخاب مکان یا گزینه مطلوب حمـل سلسله مراتبی می
اسـاس ایـن روش ). 6، 1392ل عمومی در شهر استفاده کرد (احدي و علیجـانی خسـرقی؛ و نق

 انجام مقایسات زوجی و تعیین میزان ارجحیت عناصر بر یکدیگر نسبت به معیارهاي مـورد نظـر
و بـر اسـاس  )165، 1388(عالم تبریز و بـاقرزاده آذر:  هادر بخش معیارها و زیرمعیارها و گزینه

گیـرد. در واقـع ایـن ) صورت مـی24، 1389(نخعی کمال آبادي و همکاران؛ ان هاي انسقضاوت
باشد. صورت سلسله مراتبی میها بهروش از موضوع، معیارها، زیرمعیارها و در صورت لزوم گزینه

   تعیـین  GISکه شناسایی مکانها از طریق نقشه ها و فناوري  جایی البته در پژوهش حاضر از آن
ها وجود ندارد و از طریـق مقایسـه زوجـی معیارهـا و زیرمعیارهـا، ارزش و وزن گردد، گزینهمی

گردد. مقایسه زوجـی بـین معیارهـا و زیرمعیارهـا در ایـن روش از نهایی زیرمعیارها حاصل می
بـه معنـاي اهمیـت و برتـري  1) کـه ارزش 67، 1384(نجفـی؛ گیـرد صورت می 9تا  1ارزش 

به معناي بیشترین برتري و اهمیت و ارجحیت یک معیـار  9عدد یکسان دو معیار یا زیرمعیار و 
یا زیرمعیار بر یک معیار و زیرمعیار دیگر است. مقایسـه زوجـی بـین معیارهـا و زیرمعیارهـا، از 

شود. معیارها با یکدیگر و زیرمعیارهاي هر معیار نیـز جداگانـه بـاهم طریق پرسشنامه انجام می
وجی توسط کارشناسان مرتبط با امـور حمـل و نقـل شـهري شوند. مقایسه زمقایسه زوجی می

کارشناسـان شـرکت مطالعـات  شهردراي تهران که عمـدتاً شـامل 4آشنا با مسائل شهر منطقه 
 شـهرداري تهـران 4جامع حمل و نقل و ترافیک تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقـه 

شناسان و جمـع آوري آنهـا، میانـه بودند، صورت گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط کار
) تعیـین گردیـد. 9تـا  1(عددي بـین  نتایج کارشناسان محاسبه و عدد نهایی هر مقایسه زوجی
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شـده و وزن  Expert choiceنتایج پرسشنامه جهت تعیین وزن نهایی زیرمعیارها وارد نرم افـزار 
 نهایی آنها تعیین گردید.

هاي مکانی: در ادامه پس از جهت تهیه پایگاه داده GISسازي و ورود معیارها به محیط مادهآ - 4
آوري اطالعات مورد ، به جمع4ها در منطقه شناسایی معیارها و عوامل موثر در مکان گزینی ایستگاه

ذخیره و اطالعات توصیفی  GISهاي مکانی و معیارها در پایگاه اطالعاتی نظر پرداخته شد. سپس داده
هاي اطالعاتی هر یک از شاخص ها تهیه شده و وارد نرم افزار د. مرحله الیهشوبه آنها نسبت داده می

ARCGIS فناوريگردد. ارزش یابی معیارها و شاخص ها در ارتباط با می  GIS  منجر به نتیجه مفهوم
  خواهد شد. 

هاي اطالعاتی: در این مرحله، الیه هاي اطالعاتی تهیه شده براي هر طبقه بندي الیه -5
بندي ، از نظر میزان ارزشی که در داخل خود براي امور حمل و نقل دارند طبقهزیرمعیار

از دیدگاه  4شوند. در واقع در این مرحله نقاط بسیار مطلوب تا بسیار نامطلوب منطقه می
 هاي امور حمل و نقل مشخص گردید.شاخص

هاي ن مرحله الیههاي اطالعاتی با وزن زیرمعیارها و تهیه نقشه نهایی: در ایتلفیق الیه - 6
 AHPهاي حاصل از روش با یکدیگر ترکیب شده و وزن ARCGISبندي شده در نرم افزار طبقه

یابی شود و با ترکیب نهایی این دو بخش، نقشه نهایی مکاننیز به آنها اختصاص داده می
گردد که از طریق طیف شهر تهران حاصل می 4هاي حمل و نقل شهري در منطقه ایستگاه

 کند.گی مناطق مطلوب و مستعد را انتخاب میرن
هاي موجود و انتخاب عرصه مناسب جهت ایجاد یابی با ایستگاهانطباق نتیجه مکان -7

ها ایستگاه: در مرحله پایانی نیز نتایج به دست آمده از پژوهش با وضعیت فعلی مقایسه و ضعف
 ها معین خواهد شد.و قوت
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  )6، 1385(حبیبی و کوهساري:   GISو فناوري  AHP: مدل مکان یابی با روش 1شکل
  

گیري به تایید یا در این مطالعه دو فرض اصلی مورد تحقیق قرار گرفته است که در نتیجه
  رد آنها پرداخته خواهد شد. 
بر اساس  4هاي حمل و نقل عمومی در منطقه رسد ایستگاهفرضیه اول: به نظر می

  .اندهاي مشخص جانمایی نشدهمالك
هاي اتوبوس و تاکسی هاي مناسب ایستگاهفرضیه دوم: براي ارزیابی بهینه و شناسایی مکان

  استفاده کرد. AHPتوان از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل می
  

  قلمرو پژوهش:
بعنوان پهناورترین منطقه شهر تهران نمونه بسیار خوب براي انجام مطالعات حمل  4منطقه 
هـاي متعـددي نیـز باشد، زیرا داراي انواع سیستم هاي حمل و نقلی بوده و کـاربري و نقلی می

باشد. از طرف دیگر پرداختن به کالنشهر تهران با توجه به حجـم بـاالي اطالعـات فرآینـدي می
هاي البرز و سـطوح سـبز گسـترده در درون و منطقه با گستره دید دامنهزمانبر بوده است. این 

هاي سرسبز فشم، اوشـان، میگـون و منـاطق هاي سد الر، لتیان و درهن درهمنطقه همچو حریم
    ورزشی تفریحی دربندسر، شمشک و آبعلی در شرق کالنشهر تهران واقع شده است.

یابـان از طـرف غـرب در حـدود خ، 1و حریم منطقه 1800طرف شمال: به خط از  4منطقه 
رسـالت بـا منـاطق یابـان رف جنوب با مرز خاز ط. 3ودر پاسداران با منطقه  1لنگري با منطقه 

محـدود  4از طـرف شـرق بـه حـریم منطقـه  13دماونـد بـا منطقـه  یابانو در محدوده خ 8و7
و  8،  7،  3،  1بـا منـاطق  4بدین ترتیب منطقه شهرداري تهران)  4( معاونت منطقه  شود.می
ــه مشــترك و همجــوار اســت 13 ــه . داراي بدن ــران  4منطق ــه عشــهرداري ته ــوان یکــی از ب ن

بـا دارا و تـرین حـریم ساخت و سازترین، بزرگ ترین، پرترین، مهاجرپذیرترین، وسیعپرجمعیت
اقتصـادي  -هایی چون وجود نـابرابري اجتمـاعیبودن پارك جنگلی لویزان و همچنین با ویژگی

همچـون هایی پذیر در محلهشدید در آن، جوان بودن میانگین سنی جمعیت، وجود اقشار آسیب
موقعیـت  هاي تهران قابل تمایز و تفکیک است.، شمیران نو، شیان و ... از سایر محلهدخاك سفی

  ) نشان داده شده است:2منطقه مورد مطالعه در شکل (
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 :موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 2شکل

  
از کـل با توسعه سطحی به مراتـب بیشـتر  74تهران طی سه دهه منتهی به سال  4منطقه 

باشـد. از نظـر جغرافیـاي محلـه مـی 21ناحیـه و  9بوده است. این منطقه داراي  روه تهران روب
اي قـرار دارد، هـر چنـد کـه از واحـدهاي طبیعی، داراي شیب زیاد و در بخش واحـد کوهپایـه

کوهستانی، دشتی نیز تشکیل شده است. از منظر جغرافیاي انسـانی و در بخـش جمعیتـی، بـر 
داراي بیشترین جمعیت و از نظر وسعت دومین منطقـه  4، منطقه 1385سرشماري سال اساس 

نفر در هر کیلومتر است. از نظـر شـاخص  122از مناطق شهر تهران بود. تراکم جمعیت منطقه، 
سال سن دارند که بیشترین گروه جمعیتی  29- 20درصد از جمعیت منطقه بین  42سنی نیز، 

درصـد  49درصد جمعیت را مـردان و  51ن از نظر ساختار جنسی، را تشکیل می دهند. همچنی
شوند درصد از جمعیت منطقه شاغل محسوب می 34دهند. بر اساس آمارها، را زنان تشکیل می

است و بیشترین جمعیت فعـال در همـین ناحیـه قـرار  6که بیشترین درصد شاغلین در ناحیه 
  هرداري تهران)ش 4(معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه  دارد.

بوسرانی، تاکسـیرانی، شامل سیستم اتوبوسرانی، مینی 4سیستم حمل و نقل عمومی منطقه 
باشد. طبق آمار ارایه شـده سـازمان اتوبوسـرانی تهـران (راهی) و مترو می مسافربرهاي شخصی

ایستگاه اتوبوس در سـطح منطقـه  358گذرد. در مجموع می 4خط اتوبوس از منطقه  19تعداد 
و مابقی مربوط به خطـوط  (BRT)ایستگاه اتوبوس تندرو  12باشند که از این تعداد راکنده میپ

  باشند.هاي معمولی میاتوبوس
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 )4:موقعیت ایستگاه هاي تندور (شهرداري منطقه 3شکل

  
 49شـهرداري تهـران ایـن منطقـه داراي  4بر اساس اطالعات دریافتی از تاکسیرانی منطقه 

باشد که تعدادي از آنها داراي ایستگاه هاي مبداء و مقصد داخلی و تعدادي نیـز خط تاکسی می
 76، 4باشـد. در داخـل محـدوده منطقـهمبداء یا مقصد آنها یکی از مناطق دیگر شهر تهران می

باشد. از آنجا که هر خط تاکسی ملزم به داشتن یک ایستگاه مبـداء و ایستگاه تاکسی موجود می
خـط تاکسـیرانی مبـداء یـا  22توان نتیجه گرفت که تقریبـاً تعـداد لذا می ،باشدیک مقصد می

 4(معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـک منطقـه باشـد.مقصد آنها خارج از منطقه مورد مطالعه مـی
  شهرداري تهران)

  
  هاي پژوهش:یافته-4

پس از بررسی چالش و موضوع مورد نظر، معرفـی مراحـل انجـام پـژوهش و شـناخت کلـی 
  گردد:هاي حاصل از پژوهش ارائه میمنطقه، در این بخش نتایج و یافته

تهران از منظر حمل و نقل و ظرفیت هـا و  4در مرحله نخست، ابتدا مشخصات کلی منطقه 
کمبودهاي آن مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت. از آن جایی که هـدف انتخـاب مکـان مناسـب 

) در ابتـدا از AHPطریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی (هاي حمل و نقل عمومی از براي ایستگاه
هـاي مـؤثر طریق مطالعات میدانی، مطالعات پیشین و مصاحبه با کارشناسان، معیارها و شاخص

تنظـیم  AHPبر حمل و نقل شهري شناسایی و در قالب معیار و زیرمعیـار منطبـق بـا سـاختار 
  دهد:ی معیارها و زیرمعیارها را نشان میساختار کلی پژوهش حاضر براي ارزیاب 4گردید. شکل 
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  : فرایند روش پژوهش4شکل 
  

کنید ایستگاه حمل و نقل، جمعیت، کاربري و دسترسـی بـه عنـوان همانطورکه مشاهده می
معیارهاي اصلی جهت ارزیابی حمل و نقل شهري انتخاب گردیدند که هـر کـدام زیرمعیارهـاي 

باشـند. پـژوهش داراي ویژگـی سـازگار و ناسـازگار مـیهـاي مـورد نظـر جداگانه دارند.کاربري
بـر  سازگاري یا ناسازگاري هر کاربري نیز از طریق پرسشنامه توسط کارشناسان تعیین گردیـد.

فضـاي سـبز و  هـاي مسـکونی، آموزشـی و فرهنگـی،کـاربريهـا، طبق نتایج، در بخش کاربري
 هـاي سـازگار در منطقـه بـوده وربريتجاري و اداري به عنوان کـا، تفریحی، درمانی و بهداشتی

هاي ناسازگار نظامی،صنایع، تاسیسات و تجهیزات،حمل و نقل و انبارها جزء کاربري هايکاربري
ها و براي هر کدام ها (سازگار) به عنوان زیر معیار کاربريدر این خصوص این کاربري باشند.می

متر جهـت  800و  500، 300عاع دسترسی شبا از این زیر معیارها یا معیارهاي فرعی به ترتیب 
کـه هـر شـخص بـا  ،در خصوص حداقل شعاع دسترسی،رعایت شده دهی نهایی تعیین گردید.وزن

روي به یک ایستگاه حمل و نقل عمومی دسترسی پیـدا کنـد و بـراي حـداکثر متر پیاده 300حداقل 
  .باشدمتر می 800داشته باشد روي شعاع دسترسی، بیشترین شعاع براي اینکه شخص انگیزه پیاده

  

  
  

  شهرداري  4هاي ناسازگار منطقه هاي سازگار و پهنهکاربري: 5شکل 
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مین دسترسی ضروري در اثـر أمین یا عدم تأبررسی ت ،هدف از این معیاردر بخش دسترسی، 
 باشد.تواند در تعیین اولویت احداث موثر باشد که میهاي حمل و نقل عمومی میایجاد ایستگاه

و  2ها، شریانی درجـه یـک، شـریانی درجـه ها، رمپ و لوپها به ترتیب شامل بزرگراهدسترسی
رمـپ و لـوپ و  الزم به ذکر است کـه در معـابر بزرگراهـی،کننده و دسترسی محلی است. جمع

 شریانی کننده،هاي محلی امکان ایجاد ایستگاه وجود ندارد لذا فقط سه نوع از معابر،جمعخیابان
به عنوان زیرمعیار در نظر گرفته شدند و بـا توجـه بـه قـرار گـرفتن  2و شریانی درجه  1درجه 
نظـامی،  هـاي صـنعتی،هاي ناسازگار یا نـاایمن ماننـد پهنـهمعابر شهري منطقه در پهنهبرخی 

متفاوت است چرا که نیاز بـه  اتوبوس در اینگونه معابر با سایر معابر شهري کامالً احداث ایستگاه
تدابیر خاص مهندسی و ایمنی دارد و اینگونـه معـابر نیـز در گـروه معـابر غیرمجـاز در ارزیـابی 

انواع معابر با عملکرد اصلی کـه در مـدل شـهر تهـران اسـتفاده ، 6شکل  اند.بندي گردیدهطبقه
  .اندشده

  

  
  

  : دسترسی و شبکه معابر 6شکل 
  

ها و عواملی است ترین رابطهاز مهم تراکمجمعیت نیز یکی از معیارهاي مهم پژوهش بود. 
که در ارتباط با ساخت جمعیتی باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه کالنشهر تهران 

شهرداري تهران نیز از تراکم بسیار باالیی  4باشد و منطقه داراي تراکم جمعیت بسیار باالیی می
بندي این معیار با توجه به در نظر گرفتن جمعیت و وسعت منطقه برخوردار است لذا طبقه

در این خصوص جمعیت و ارزیابی آن و با توجه به لذا . انجام شده استنسبت به سایر مناطق 
هاي آماري اطالعات جمعیتی از بلوك ،باشدجمعیت ساکن می ،اینکه معیار اصلی این تحقیق

گردید که بر این اساس تراکم جمعیتی در این آوري معج(مرکز آمار) در قالب نواحی ترافیکی 
  :زیر معیار از نظر میزان تراکم در واحد سطح به شرح ذیل تقسیم گردید 4منطقه به 

  نفر در هکتار، 100تا  0با : کم تراکم 
 نفر در هکتار،  200تا  100با  :تراکم متوسط 
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  نفر در هکتار 300تا  200با : متراکم ، 
 نفر در هکتار  300ا بیش از ب: خیلی متراکم 
 

 
  

  : تراکم جمعیت7شکل 
  

و و اتوبوس تندرو، در مهندسی ربا توجه به حجم باالي جابجایی مسافر توسط خطوط مت
شود. بر نام برده میحمل و نقل شهري از اینگونه تسهیالت به عنوان مدهاي حمل و نقلی انبوه

شهروندان را در بین مقاصد مختلف جابجا از آنجا که این خطوط روزانه تعداد زیادي از 
 نمایند از میزان جذب سفر باالیی برخوردارند. و از آنجا که درگاه ورودي به این خطوط،می

توان استفاده کرد. از باشند از این نقاط به عنوان یک معیار میسطح شهر میهاي آنها در ایستگاه
ها باید توسط سایر مدهاي حمل و نقلی به خصوص اینگونه ایستگاهاینکه طرف دیگر با توجه به 

ها . این ایستگاههستنداي در این تحقیق برخوردار اتوبوس و تاکسی تغذیه گردند،از اهمیت ویژه
ایستگاه اتوبوس  8ایستگاه مترو و  5توان گفت اند که میواقع شده 4در حاشیه جنوبی منطقه 

  .)8(شکل  باشندتندرو می
  

  
  

   BRT: ایستگاه هاي 8شکل 
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پس از شناسایی و تعیین معیارها و زیرمعیارها و تهیه نقشه اولیه معیارهـا، در ایـن مرحلـه 
معیارها و زیرمعیارها بر حسب میزان اهمیت و ارزشـی کـه بـراي حمـل و نقـل شـهري دارنـد، 

تکمیل پرسشـنامه ) و AHPگردند. این کار از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی (یابی میارزش
پرسشـنامه بـا خطـر همـراه  20بودند که  50(مجموع پرسشنامه ها تعداد  کارشناس 30توسط 

بودند) مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا معیارها به صورت زوجـی مـورد مقایسـه قـرار گرفتـه و از 
  وزن آنها حاصل گردید: Expert choiceطریق نرم افزار 

  
  ارزیابی معیارها) نتایج نهایی 1جدول (

  

معیارهاي 
 وزن نهایی وزن معیارهاي فرعی وزن زیرمعیار وزن اصلی

 281/0 کاربري

 581/0 مسکونی

 0,4247 731/0 300تا  0شعاع 

 0,1092 188/0 500تا  300شعاع 

 0,0470 081/0 800تا  500شعاع 

آموزشی و 
 189/0 فرهنگی

 0,1483 785/0 300تا  0شعاع 

 0,0281 149/0 500تا  300شعاع 
 0,0124 066/0 800تا  500شعاع 

فضاي سبز و 
 054/0 تفریحی

 0,0378 701/0 300تا  0شعاع 
 0,0104 193/0 500تا  300شعاع 
 0,0057 106/0 800تا  500شعاع 

درمانی و 
 054/0 بهداشتی

 0,0428 793/0 300تا  0شعاع 
 0,0070 131/0 500تا  300شعاع 
 0,0041 076/0 800تا  500شعاع 

تجاري و 
 123/0 اداري

 0,0923 751/0 300تا  0شعاع 
 0,0199 162/0 500تا  300شعاع 
 0,0107 087/0 800تا  500شعاع 

 556/0 دسترسی
 109/0 جمع کننده
 309/0 1شریانی درجه 
 582/0 2شریانی درجه 

جمعیت 
 109/0 ساکن

 055/0 کم تراکم
 118/0 تراکم متوسط

 262/0 متراکم
 565/0 خیلی متراکم

ایستگاه 
خطوط انبوه 

  بر
 )BRT(مترو و 

054/0 

 673/0 متر 300تا  0
 196/0 متر 600تا  300
 089/0 متر 1000تا  600

 042/0 1000بیش از 
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معیارها، معیار دسترسی داراي بیشترین ارزش و دهد در میان همانطورکه نتایج نشان می
هاي حمل و نقل داراي کمترین ارزش بوده باشد و از نظر کارشناسان معیار ایستگاهاهمیت می

هاي مسکونی داراي بیشترین ارزش بوده و بعد از آن است. در بین معیارهاي کاربري، کاربري
 2ها، معابر شریانی درجه در بخش دسترسیباشد. معیار آموزشی و فرهنگی نیز حائز اهمیت می

باشد. همچنین کارشناسان، در بعد جمعیتی، به مناطق پرتراکم از اهمیت بیشتري برخوردار می
هاي و با جمعیت زیاد اهمیت و ارزش باالتري اختصاص داده است. در بخش معیار ایستگاه

ها، نیز هاي کاربرياز منظر حریممتر اهمیت باالتري دارا بودند.  300تا  0حمل و نقل، حریم 
  متر داراي بیشترین ارزش بودند. 300حریم صفر تا 

پس از تعیین نقشه هـاي معیارهـا، نقشـه هـاي زیرمعیارهـاي پـژوهش نیـز تهیـه گردیـد. 
  هاي مختلف مورد مطالعه در ادامه آورده شده است:نقشه

  

  
  

  پژوهش حاضرهاي زیرمعیارهاي مختلف مورد نیاز براي : نقشه9شکل 
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کاربري آموزشی و فرهنگی در بخش شود، مشاهده می 9هاي شکل همانطورکه که در نقشه
شـود. در مقابـل فضـاهاي سـبز در مرکزي و شرقی منطقه بوده و مناطق مجارو آنها مطلوب می

هـاي از نظـر کـاربري 4باشد. منـاطق جنـوبی در منطقـه هاي شمالی و شرقی منطقه میبخش
  تـري برخـوردار اسـت و کـاربري هـاي درمـانی و بهداشـتی از شـرایط مطلـوب فضاهاي سبز و

هـا، هاي تجاري نیز در بخش شرقی منطقه، شرایط مناسبی دارنـد. در بخـش دسترسـیکاربري
ها در بخش مرکزي منطقه قرار دارد و تراکم جمعیت نیز در همین منطقه بهترین نوع دسترسی

هاي حمل و نقل عمومی نیز بخش جنوبی منطقه مورد ایستگاهنیز شرایط بهتري دارد. در حوزه 
  باشد.مطالعه داراي شرایط مساعدي می

هـاي بـرداري بـه رسـتري ، ابتدا الیه4براي تهیه نقشه نهایی حمل و نقل شهري در منطقه 
ها در نـرم افـزار بندي شدند. سپس این الیهتبدیل شده و بر طبق آنچه در پیش گفته شد طبقه

ARC GIS شـود سـپس بـا هـا اختصـاص داده مـیبا یکدیگر ترکیب و وزن زیرمعیارها به الیـه
حاصل شد. امـا پـیش از  4یابی حمل و نقل شهري منطقه ها، نقشه نهایی مکانترکیب این الیه

آن نقشه معابر که در الیه رستري ارزشی بین صفر تا یک گرفتـه بـود، بـه سـه سـطح تقسـیم 
  گردید:
  

  
  

  هاخروجی نهایی از همپوشانی و اعمال وزن معیارهاي اصلی در الیه : 10شکل 
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  ها، نقشه نهایی حمل و نقل شهري تهیه گردید:ها و ارزشدر نهایت با ترکیب الیه
  

  
  

  هاي حمل و نقل:نقشه نهایی ایستگاه11شکل 
  

به دست آمده  GISدار در محیط هاي وزننقشه شبکه معابر که از فرآیند همپوشانی الیه
هاي حمل و نقل عمومی است اما با است در حقیقت ارزیابی شبکه معابر جهت استقرار ایستگاه

موجود و در  توجه به این مهم که این تسهیالت شهري در سطح معابر محدوده مورد مطالعه
ر، باشند در این قسمت از تحقیق باید با همپوشانی این تسهیالت و شبکه معابحال فعالیت می

مقاطعی که داراي وزن باالیی است و هیچ ایستگاهی در آن واقع نشده است را مشخص نمود و 
سطح  مورد بررسی قرار داد. همانطور که در بند قبل نیز ذکر گردید این شبکه خروجی به سه

تقسیم گردید و در این ارزیابی نهایی نیز سطح اول اولویت یک، سطح دوم اولویت دوم و سطح 
اما باشد. باشد. لذا این سه اولویت نیز در همپوشانی مورد تاکید میویت سوم را دارا میسوم اول

ها به تنهایی به تحلیل نهایی موثري دست پیدا نمود. لذا توان از همپوشانی شبکه و ایستگاهنمی
  گیرد. فاده قرار میمتر نیز در این تحلیل مورد است 300ها به شعاع حریم ایستگاه

بین این مقاطع دو باشد که در ها میا اولویت یک در مقاطعی فاقد پوشش ایستگاهمعابر ب
  باشند.مقطع بسیار مهم می

  الدینکنارگذر پل اتوبان زین -1
 محدوده خیابان سلطانی تا شادآلویی 169محدوده شرقی خیابان  -2

  با خیابان شهید رضایی 196اولویت دوم نیز خیابان شبستري حدفاصل خیابان 
دار را به خود اختصاص اولویت سوم در حقیقت کمترین امتیاز را در بین معابر شبکه وزن

  اند. داده
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اما در این بین دو خیابان ابوذر حدفاصل بزرگراه رسالت تا بزرگراه همت و خیابان شهید 
  عراقی حدفاصل بزرگراه رسالت تا همت از هیچ ایستگاه حمل و نقلی برخوردار نیستند. 

  
  جه گیري:نتی-5

هاي نهایی جهت ارزیابی ها و دستیابی به نقشهبندي دادهپس از گردآوري، استخراج و طبقه
تحلیـل قـرار  شهرداري تهران، داده ها مورد تجزیه و 4تسهیالت حمل و نقل عمومی در منطقه 

هـا گیري و دادن پاسخ به سواالت فرضیه و تاییـد یـا رد آنگیرند. در این مرحله ضمن نتیجهمی
فرض کلـی در نظـر گرفتـه شـده  2شود. در پژوهش حاضر رها و پیشنهاداتی هم ارایه میراهکا

هاي میدانی تسهیالت حمـل و نقـل بود. براي اثبات فرض اول با کمک مستندات موجود و یافته
عمومی (اتوبوس و تاکسی) مورد بررسی قرار گرفت. براي اثبـات فرضـیه دوم نیـز بـا شناسـایی 

و  GISدر محـیط  AHPهاي اتوبوس و تاکسی به توانایی مـدل مناسب جهت ایستگاههاي مکان
  به عنوان روشی جهت ارزیابی بهینه پرداخته شده است.  Expert Choiceافزار نرم

هـاي بـر اسـاس مـالك 4هـاي حمـل و نقـل عمـومی در منطقـه رسد ایستگاهفرضیه اول: به نظر می
  اند.مشخص جانمایی نشده

از وضـعیت نسـبتاً  4هاي حمل و نقل عمومی در سطح منطقـه کلی وضعیت ایستگاهطور به
توان از موقعیـت دهی مناطق جمعیتی برخوردار است که این مهم را میمطلوبی از لحاظ پوشش

هـاي هایی همچون شهركها در سطح منطقه به خوبی مشاهده نمود چراکه در محدودهایستگاه
هـا و فعالیـت دوده شهري (حریم) نیـز اسـتقرار اینگونـه سیسـتممسکونی سازمانی خارج از مح

تـوان در نقشـه تـرین نکتـه ایـن فرضـیه را مـیخورد. اما مهمهاي مربوطه به چشم میسرویس
تحلیل نهایی یا همپوشانی شبکه معابر کـه براسـاس معیارهـاي کارشناسـی و جـامع، وزنـدار و 

هاي اتوبوس و تاکسـی جسـتجو نمـود. در ایـن اهمتري ایستگ 300اند با حریم دهی شدهاولویت
باشـد و شـبکه نهـایی شـده نیـز نقشه، لزوم بر احداث ایستگاه در کل شبکه معرفی شـده نمـی

وزنهاي متفاوتی را در مقاطع مختلف به خود اختصاص داده است اما آنچه که در ایـن نقشـه یـا 
هـا صلی این نقشه توسـط ایسـتگاهباشد که کلیه معابر اتحلیل مشخص و بارز است این مهم می

دهند کـه هاي مربوطه، مقاطعی از این شبکه را نیز پوشش نمیاند، اما ایستگاهپوشش داده شده
باشند. در مجموع بـا توجـه بـه مطالـب درصد از طول شبکه معابر می 3از منظر طولی کمتر از 
هاي حمل و نقل عمـومی در گاههاي نهایی این فرضیه که ایستها و تحلیلفوق و استناد به نقشه

  رد شد. 1گردد. فرضیه شماره اند، رد میهاي مشخص جانمایی نشدهبر اساس مالك 4منطقه 
هـاي اتوبـوس و تاکسـی هـاي مناسـب ایسـتگاهفرضیه دوم: براي ارزیابی بهینه و شناسایی مکان

  استفاده کرد. AHPتوان از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل می
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هاي تصمبم گیري مهم در زمینه حمـل ) از روشAHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی (روش 
هـایی نیـز دارد کـه در مقابـل هاي دیگر کاسـتیتواند باشد. این روش نیز مانند روشو نقل می

هایی که در ایـن تحقیـق و توسـط ترین تحلیلپوشی است. از جمله مهممحاسن آن قابل چشم
،  Queryتـوان بـه انجـام پرسـش و پاسـخ یـا ی صورت پـذیرفت مـیسیستم اطالعات جغرافیای

اشاره نمود  Vector to Rasterهاي برداري به سلولی، تبدیل ساختار الیهOverllayهمپوشانی یا 
در مجموع بر کسی پوشیده نیست جهت ارزیابی تسـهیالت شـهري و غیـر شـهري، مکانیـابی و 

استفاده از این سیسـتم و مـدل مربوطـه از جملـه  هاي خرد و کالنریزي در مقیاسحتی برنامه
اسـتناد محقـق بـه باشد، لذا با توجه به توضـیحات مربوطـه و هاي انجام آنها میترین روشمهم

انجام این تحقیق و کسب تجارب مفید و البته با تاکید بر استفاده از تجارب و علـم کارشناسـان 
  گردد.شهري و ... فرضیه دوم تایید میریزي و مدیریت و برنامه AHPو مدل  GISمرتبط 

مطالعه حاضر به ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی (اتوبوس و تاکسـی) موجـود در سـطح 
 ازجملـه. پـردازدمنطقه پرداخته و به ارایه راهکاري در جهت بهبـود و ارتقـاء کیفیـت آنهـا مـی

بـه  گـردد ارائـه هـاسـتگاهیا تیمطلوب شیافزا خصوص در تواندیم مقطع نیدرا کهی شنهاداتیپ
  :باشدیم لیذشرح 

عمومی حـذف شـوند، و یـا در صـورت احـداث بـه هاي حمل و نقل ها ایستگاهدر بزرگراه -
 سازي مناسب آنها جهت توقف اتوبوس و مسافرگیري اقدام شود.ایمن

در  BRTاحداث خطوط انبوه بر در معابر شمالی و جنوبی منطقه، به عنوان مثـال احـداث  -
 بزرگراه امام علی (ع).

ایم که پیشـنهاد متر بوده 500ها در فواصل کمتر از در برخی از معابر شاهد استقرار ایستگاه
  ها به پایانه تبدیل شودگردد این ایستگاهمی
 ساماندهی خودروهاي مسافربر شخصی -
در  هاي حمـل و نقـل عمـومی (تاکسـی و اتوبـوس)با توجه به پراکندگی مناسب ایستگاه -

هـا رسد که بازنگري از منظـر کیفـی بایـد در خصـوص ایـن ایسـتگاهبه نظر می 4سطح منطقه 
  گردد.د زیر اشاره میصورت پذیرد. لذا در این خصوص موار

  عدم سکوي انتظار مسافرین در برخی نواحی   -
  هاها و ایستگاهتجهیز پایانه  -
  ها در شب هنگامتأمین روشنایی پایانه  -
  هاي ویژه تاکسی و اتوبوس پناه در پایانهاستفاده از سر  -
  تأمین صددرصد دسترسی به شبکه اتوبوسرانی  -
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تأمین هاي تاکسی و در نظر گرفتن تجهیزاتی مانند نرده، سطل زباله، صندلی در ایستگاه  -

شـود و از نـرده جهـت روشنایی به خصوص در شب هنگام سبب افـزایش ایمنـی ایسـتگاه مـی
  ها استفاده شود.یاده از مسافرین تاکسیجداسازي تردد عابرین پ

نقـل عمـومی کـه شـامل مـدهاي پیـاده،  سازي سیستم حمـل وتر از همه یکپارچهمهم  -
  باشد.می BRTدوچرخه، اتوبوس و تاکسی، مترو و 

شـهرداري  4هاي حمل و نقـل عمـومی در سـطح منطقـه اهمیت دادن به توزیع ایستگاه  -
هاي حمل ن در منطقه بتوانند با حداقل پیاده روي به ایستگاهاي که همه شهرونداتهران به گونه

  کنند. و نقل عمومی دسترسی پیدا
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