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چکيده
روند رشددد شددبانا كال شددها ا در جها  ،توأم نا افزايش جمعيت در اين شددها ا ،مشددتال مبعددي را مانند معضد تاافيك و اخبالل در
سدامان حم ونق درو شدهاي ن وجود آورده است .ازاينرو ،معض مذكور از چالش اي اساسي فااروي نانام ريزي شهاي در اواخا
قا نيسدب نوده ك نا دسبياني ن ا داف توسع پايدار شهاي تأثيا منفي گذاشب است .افزايش سايع وساي حم ونق موتوري ن ويژه
اتومبي و اسدبفاده زياد از آ در شدها اي كشور و مشخصاً در كال شها ا واز مااه نا رشد جمعيت ،گسباش نيروي آ  ،مهاجا

اي

فزاينده و نيز عدم نانام ريزي اي علمي و جامع و مشددتال عديده سدديسددب حم ونق عمومي ناعث ناوز مشددتالتي نظيا آلودگي اي
شددديد زيسددتمحيطي ،تااك

اي تاافيتي زياد و خسددب كننده ،اتالف زياد وقت شددهاوندا  ،مصدداف نيشازحد اناژي ،ناامني مسدديا ا و

تصادفا شده و زندگي در اين كال شها را دشوار و ازنظا رفاه و آسايش دچار تنزل كاده است .نا عنايت ن موارد مطاحشده؛ پژو ش
حاضدا نا دف شناسايي و اولويتنندي را باد اي توسع اتونوسراني در كال شها ا واز تدوينشده است .رويتاد حاك نا اين پژو ش،
توسدع اي  -كارنادي و روش تحقيق ن شديوه تويديفي ،تحليلي و پيمايشدي است .نا مبناي مدل نارسي و تجزي وتحلي موقعيت SWOT

(نقاط قو  ،ضعف ،فايت و تهديد) ،شناخت و ارزياني وضع موجود يور گافت و پسازآ نا توج ن معيار اي شناساييشده ،اقدام ن
تدوين اسدبااتژي اي چهارگان شدد .درنهايت نا اسبفاده از تتنيك تصمي گياي چند معياره  FDEMATELاقدام ن اولويتنندي را باد ا
شدد .نبايج پژو ش نشدا ميد د ك را باد اي )1( :الزام و تعهد دولت ن تأمين اعببارا موردنياز در راسددباي قانو توسع حم ونق
عمومي و مديايت مصدداف سددوخت؛ ( )2فاا

نمود نسددبا الزم و تسددايع در اجااي مديايت يتپارچ شددهاي؛ ( )3تعايف طاح اي

درآمدزا نا دف توانمندسددازي افزايش درآمد سددازما و ايجاد منانع درآمدي جايگزين روش اي مبداول موجود در شددهاداري ن جاي
افزايش و فاوش تااك و… ؛ ( )4اعمال مديايت يتپارچ حم ونق و تاافيك شهاى(مديايت نا سفا اي شهاي؛ مديايت نا پاركينگ ا؛
مديايت ناوگاني و شبت حم ونق عمومي؛ مديايت نا فا نگسازي تاافيك؛ مديايت نا شهاسازي؛ مديايت نا اورژانس ا؛ مديايت
شدبت تاافيك؛ مديايت نا اسدبانداردسدازي ،نصد

و نگهداري خدما تاافيتي؛ مديايت متانيزه تاافيك؛ مديايت نا مهندسي تاافيك؛

مديايت نا تحقيق و توسدع )؛ ( )5شدناخت اثاا مبقان حم ونق نا انعاد مخبلف جامع (اقبصدادي ،اجبماعي و زيستمحيطي) و ناقااري
تعدادل نين اين انعداد در جهت دسدددباسدددي ن حم ونق پايدار؛ و ( )6توسدددع سددديسدددب

اي حم ونق

اولويتدارتاين را باد ا در نانام ريزي و توسع اتونوسراني كال شها ا واز شناخب شدهاند.

واژه هاي کليدي :اتوبوسرانی ،برنامهریزي راهبردي ،دیمتل فازي ،کالنشهر اهواز.
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وشدددمند) (ITSن تاتي

جزء

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
 با انتشلللار کربن و آمیندههاي دیگر به محیطزیسلللت آسلللیب

 .1مقدمه
حمللونقلل بلاعلج بلابجایی افراد از یک مکان به مکان دیگر با
اسللتداده از تنوعی از وسللایط نقلیه در سللیسللتمهاي زیرسللا تی
مختلف میشلللود .حمللونقلل این کلار را نهتنها با اسلللتداده از
فنآوري(یعنی وسلایط نقلیه ،انرژي و زیرسا ت) ،بلکه با تالش و
زمان افراد انجام میدهد .نهتنها محصلللومط مبلور براي سلللدر
مسلافران و ارسال کام را تو ید میکند ،بلکه پیامدهاي مندی مانند
آ ودگی هوا ،آ ودگی صلوتی ،تصلاد ،،مصدومیت و مرگومیر را
به همراه دارد .شللکل( )7ورودي ،روبی و پیامدهاي حملونقل
را نشان میدهد.
در قسلمت بامي سلمت راست تصویر پیامدهاي مندی حملونقل
مخصوصاً پیامدهاي اربی آن ارائه میشود.
 با آ وده کردن ،سللیسلللتمهاي حملونقل تمیزي را مصلللر ،و
بیماري و مرگومیر را افزایش میدهند؛
 با برناک بودن ،آنها ایمنی را مصلللر ،و آسلللیبدیدگی و
مرگومیر را موبب میشوند؛
 با حجم صللداي زیاد ،آرامش را مصللر ،و سللروصللدا را تو ید

میرسانند.
کل این عوامل به شللکل فزایندهاي هزینههاي حملونقل شللنا ته
میشلللوند ،اما قابلتوبهترین آنها اثراط زیسلللتمحیبی ،بویژه
دغدغههاي مرتبط با تغییراط آر و هوایی بهانی هسلتند  .شکل
( )7تصللویر روبیهاي حملونقل را نشللان میدهد .حملونقل
نقبه مرکزي فعا یت اقتصللادي و زندگی انسللانها اسللت و باعج
میشلود افراد سرکار بروند ،به مدرسه بروند ،براي غذا و کامهاي
دیگر رید کنند و در کل فعا یتهایی که متشکل از انسانها است
مشارکت نمایند .حملونقل بیشتر که با افزایش دسترسی به مقاصد
بیشتر امکانپذیر میشود ،موبب میگردد تا افراد اهدا ،شخصی
ود را بهتر برآورده سلللازنلد ،املا هزینلههلاي فردي و ابتماعی
بیشللتري را در بردارد .درحا یکه مسللئله حملونقل اغلب از حاظ
ازدحام موردبررسی قرار میگیرد ،این تأ یر تنها یکی از هزینههاي
سیستمی است که هزینههاي بسیار و حتی مزایاي بیشماري دارد.
عالوه بر این ،با تغییر دسللترسلی ،حملونقل موبب توسعه زمین
میشود[Nurhad et al. 2014].

میکنند(کیدیت زندگی و ارزش دارایی را کاهش میدهند)؛ و

شکل  .1ورديها و خروجيهاي حملونقل
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درمجموع ترافیک را میتوان پدیدهاي دانسللت که حاصللل تعامل

شلللماره یک از دیدگاههاي مختلدی بهمثابه یک مسلللئله ابتماعی

میان کنشهاي انسلانی طبیعت)محیط طبیعی( و ماشین)تکنو وژي(

مدنظر قرارداد .که از یک بنبه و با تأکید بر بعد انسلللانی ترافیک

اسللت] [Afshar Kehan et al. 2012که شللکل( )7بیانگر

میتوان در قا ب شللکل شللماره دو به اظهارنظر در مورد مسللئله

همین امر است.

ترافیک پردا ت.

معضلل ترافیک براین اساس حاصل برهم وردن تعادل در روابط
میان این ابزاسلت .درمجموع میتوان ترافیک را با توبه به شکل

شکل  .2ترافيک و اجزاي سهگانه آن ][Afshar Kehan et al. 2012

شکل  .3مؤلفهها و ابعاد تلفيقي ترافيک بهمثابه يک مسئله اجتماعي با تأکيد بر وجه انساني آن ][Afshar Kehan et al. 2012

دنیا در ابتداي قرن بیسللت و یکم اسللت؛ قرنی که از آن به قرن

با مسللائل و مشللکالط و چا شهاي عدیدهاي روبهرو هسللتند که

شلهري شدن کره زمین تعبیر میشود .در این قرن شهرها همچنان

بخشللی از آنها مربوط به دورههاي گذشللته و بخشللی دیگر نیز
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مخصلو

همین سلالهاي ا یر هسلتند .بر اساس آمار ارائهشده

نتایج حا

از مبا عاط مختلف نشللان داده اسللت که در قرن

بهوسلیله سللازمان ملل ،پیشبینی میشللود که تا سللال  7271تعداد

گذشللته یک تغییر بهتگیري کلی از حملونقل ودرو مدار به

شلهرنشلینان دو برابر شلود و به حدود  1میلیارد ندر برسد [Uwe

سلمت گسترش شبکههاي حملونقل همگانی به وبود آمده و از

] .and Deichmand, 2008در ایران نسبت بمعیت شهرنشین

اوا ر دهه  7322سللرمایهگذاري بهت ایجاد شللبکهها و انواع

 62درصد است .بااینحال ،اگر افزایش بمعیت شهرها و گسترش

سلامانههاي حملونقل همگانی در شهرها ابعاد بسیار گستردهتري

آنها را به معناي چند برابر شللدن مسللائل و مشللکالط موبود در

یافته اسللت].[Kashanijoo and Mofidi Shirvani, 2009

شللهرها به همراه افزایش در واسللت دماط بدانیم ،دراینبین

اسلللتدلاده از سلللیسلللتم اتوبوس رانی درون شلللهري با توبه به

نهادها و مرابع مدیریت شللهري که مسللئو یت حل مشللکالط و

انعبا،پذیري بام و ارزان بودن آن براي استدادهکننده در شهرهاي

پاسللخگویی به نیازها بر عهده آنان اسللت ،با چا شهاي عدیدهاي

بزرگ و بهویژه در کشللورهاي درحالتوسللعه امري ابتنارناپذیر

روبهرو واهند شللد .یکی از موضللوعاط و نیازهاي اسللاسللی در

اسلت .ازاینرو براي بهبود این سلیستم حملونقل به د یل گستره

قا ب سللکونتگاههاي انسللانی ،بهویژه با شللکل تبلوریافتهتر آن در

فعا یت آن ضروري به نظر میرسد.

شلهرها ،موضوع دسترسی و یا آمدوشد است که شکل فضایی آن

امروزه با استداده از تکنیکهاي تصمیمگیري چند معیاره در محیط

در حوزه مسلائل شلهري ،مقو ه ترافیک و حملونقل شهري است

فلازي و بلا تلدی آنهلا در مدل اسلللتراتژیک  SWOTمی توان

که مسلائل و چا شهاي مربوط به آن از دغدغههاي اصلی مردم و

راهبردهلاي بهینله را براي توسلللعه این نوع از حملونقل عمومی

مسللئومن شللهري به شللمار میآید؛ ازاینرو ،معضللل مذکور از

پیشللنهاد داد .بنابراین در این مقا ه به دنبال شللناسللایی نقاط قوط،

چا شهاي اسللاسللی فراروي برنامهریزي شللهري در اوا ر قرن

ضلعف ،فرصلتها و تهدیدهاي اتوبوسرانی و پاسخگویی به این

بیسللتم بوده که بر دسللتیابی به اهدا ،توسللعه پایدار شللهري تأثیر

سؤال اساسی هستیم که بهترین راهبردهاي توسعه اتوبوسرانی در

نهاده است.

کالنشهر اهواز به ترتیب او ویت کداماند؟

افزایش سریع وسایل حملونقل موتوري بهویژه اتومبیل و استداده

 1 -1مروري بر تحقيقات پيشين

زیاد از آن در شلهرهاي کشور و مشخصاً در کالنشهر اهواز همراه

در هر پژوهش لی توبه ا

با رشلد بمعیت و گسلترش بیرویه آن ،صنعتی بودن و مهابرط

آنها نشان از عم کار محق و بامعیت کار او دارد .هرچه محق

بیرویه ،اقلیم آزاردهنده و نیز عدم برنامهریزيهاي علمی و بامع

تحقیقاط مشابه بیشتري را بررسی کند عالوه بر اینکه توانمندي و

و مشلللکالط عدیده سلللیسلللتم حملونقل عمومی باعج بروز

اقتدار وي بر موضللوع تحقی افزایش مییابد ،بر اعتبار تحقی او

مشللکالتی نظیر آ ودگیهاي شللدید زیسللتمحیبی ،تراکمهاي

نیز میافزاید و نشللان از درک کامل و صللحی وي از ابعاد مختلف

ترافیکی زیاد و سلتهکننده ،اتال ،زیاد وقت شهروندان ،مصر،

تحقی دارد .در ادامه نتایج تعدادي از مبا عاط مرتبط با حملونقل

بیشازحد انرژي ،ناامنی مسیرها و تصادفاط شده است.

عمومی بهطور الصه در بدول ( )7بیانشده است.

محق به تحقیقاط مشللابه و سللابقه
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جدول  .1مطالعات داخلي و خارجي مرتبط با حملونقل عمومي
نويسنده يا نويسندگان

[Taghvaei and
]Vafaee, 2008

موضوع پژوهش
برنامه ریزي و مدیریت سلللیسلللتم
اتوبوسرانی درونشللهري با تأکید بر
ایستگاههاي اتوبوس شهر کاشان

ملدلسلللازي تخصلللی

[Shafabakhsh et al.
]2010

[Afandizadeh et al.
]2010

][Ziyari et al. 2011

نتايج پژوهش

دماط سیستم اتوبوسرانی از طری ابراي تدابیر فنی و کارشناسی یک امر ضروري
محسللور میشللود .درواقع یکی از تصللمیمهاي مناسللب و شللایسللته در مدیریت و
برنامهریزي حملونقل ،او ویت دادن به حملونقل عمومی است.

نللاوگللان

مدل بهدسللتآمده بر روي شللبکه اتوبوسرانی شللهر مشللهد آزمایش گردید که نتایج

اتوبوسرانی شللهري با اسللتداده از

بهدسلتآمده با اسلتداده از شلبکه عصلبی در مقایسله با وضعیت موبود نیز به د یل

شلبکههاي عصبی مصنوعی (مبا عه

انبباق کامل وضعیت موبود با نتایج بهدستآمده از شبکه موردنظر ،نشاندهنده دقت

موردي :مشهد مقدس)

بامي این شبکهها در شبیهسازي شرایط ایدئال میباشد.

طراحی بوط شللبکه اتوبوسرانی

با اسللتداده از روش بسللتجوي ممنوع میتوان شللبکهاي طراحی کرد که به کمک آن

شهري با استداده از روش بستجوي

کاهش قابلتوبهی در هزینههاي اسللتدادهکنندگان و ارائهدهندگان سللیسللتم ایجاد

ممنوع

میشود.

ارزیللابللی سلللیسلللتم حمللل ونقللل

سلیسلتم اتوبوسهاي ) (BRTدر شهر تبریز هنوز نوپا بوده و از آستانه آسیبپذیري

عمومی) (BRTشهر تبریز با استداده

بسلیار بامیی به علت کمبود امکاناط و سا تارهاي زیربنایی حملونقل در شهر تبریز

از رویللکللرد تللحلللللیللل عللوامللل

بر وردار بوده کله نیازمند بازنگري و ارائه سلللیاسلللتهاي مناسلللب در بهت رفع

استراتژیک)(SWOT

محدودیتها و تقویت مزیتهاي موبود میباشد.

تحلیل میزان گرایش اقشلللار مختلف
ابتملاع بله اسلللتداده از سلللیسلللتم

[Parizad et al.
]2011

با توبه به سلهم اتوبوسرانی از انجام سلدرهاي درونشهري کاشان ،بام بردن سب

حمللل ونقللل عمومی پا از ابراي
طرح هدفمند شلللدن یارانه ها(مبا عه
موردي :منلاط  77گلانه کالنشلللهر
تهران)

بین میزان تحصلیالط شلهروندان و سب آگاهی آنها از طرح هدفمند شدن یارانهها،
وضلعیت اشلتغال شلهروندان و معیار «اثر اقتصادي» طرح هدفمند شدن یارانهها ،نوع
وسللیله مورداسللتداده شللهروندان و معیار «اثر ترافیکی» طرح هدفمندي یارانهها ،نوع
وسللیله نقلیه مورداسللتداده شللهروندان و معیار «اثر زیسللتمحیبی» طرح هدفمندي
یارانهها ارتباط معناداري وبود دارد.
رهیافت اصللی این پژوهش آن اسلت که بهمنظور بهینهسازي و ارتقاي کیدیت سیستم

[Ebrahimzadeh et
]al. 2012

تلحلللیللی بر کللارکرد سلللیسلللتم
اتوبوسرانی و نقش آن در حملونقل
شهري مورد شناسی؛ شهر زاهدان

اتوبوس رانی در شلللهر زاهلدان ،باید براي ببران کمبودهاي موبود درزمینه تعداد
ناوگان ،نیروهاي عملیاتی ،تجهیزاط و تسهیالط موبود ،فوراً اقدام گردد .درعینحال،
اصللالح شللبکه بوط موبود براي کاهش ترافیک از یکسللو و تحت پوشللش قرار
گرفتن نقاط کور حملونقلی شهر و نهایتاً افزایش سرعت سدر از سوي دیگر ضروري
است.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی717 )93:

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
نويسنده يا نويسندگان

نتايج پژوهش

موضوع پژوهش

بلا بهرهگیري از تحلیل همبسلللتگی ،مدل رگرسلللیون رتبهاي و آزمون بوط موازي
ارزیابی میزان رضللایتمندي مسافران

][Soltani, 2012

از کیدیت سلللیسلللتم اتوبوس رانی با
استداده از مدل رگرسیون رتبهاي

مشللخ

گردید که عواملی همچون سللب تحصللیالط ،ما کیت و میزان اسللتداده از

ودرو ،سرفاصله زمانی عبور اتوبوس و همچنین فراوانی استداده از اتوبوس مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر میزان رضللایت اسللتدادهکنندگان میباشللد .بررسللی نتایج همچنین
نشلان داد که فراوان اسلتداده از اتوبوس توسط یک مسافر زوماً به مدهوم رضایتمندي
از دماط ارائهشده نمیباشد.
نتایج تحقی نشللان میدهد که گزینه مترو داراي بامترین او ویت در بین گزینههاي
موردبررسلی اسلت و  ،BRTاتوبوس ،ون و تاکسی در ردههاي بعدي قرار میگیرند.

][Ahadi et al. 2013

او ویلتبنلدي روشهاي حملونقل

نتایج مربوط به تحلیل حسللاسللیت نیز نشللان میدهد که تغییر در وزن  77مورد از

عمومی در شلللهر تهران بلله منظور

معیارها میتواند موبب تغییر در او ویتبندي گزینهها شود .همچنین حساسیت نتایج

اصالح نظام تخصی

بودبه

به معیار «هد ،از سلدر» بیش از سایر معیارهاست .بر اساس نتایج بهدستآمده و وزن
تعیینشللده براي هر گزینه ،توصللیهشللده اسللت بودبه حملونقل عمومی متناسللب با
او ویت و وزن گزینهها تعیینشده و تخصی

یابد.

در ابتدا نقاط قوط و ضلعف ،فرصتها و تهدیدهاي توسعه حملونقل پایدار شهري

[Tandise and
]Rezaei, 2013

برنللاملله ریزي راهبردي حملللونقللل
پایدار شلللهري در کالن شلللهرهاي
ایران)مبا عه موردي :شهر مشهد(

تعیین و با اسلللتداده از مدل  SWOTمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و به ارائه
راهبردهاي مناسللب پردا ته شللد .در پایان راهبردهاي ارائهشللده با اسللتداده از روش
ماتریا کمی برنامهریزي راهبردي )(MPSQاو ویتبندي شدهاند .یافتههاي تحقی
نشانگر آن است که راهبرد نهایی توسعه حملونقل پایدار شهري کالنشهر مشهد یک
راهبرد تهابمی بر پایه تقویت نقاط قوط و استداده از فرصتهاي موبود است.

ارائلله یللک روش تللرکیبی تحلیللل

][Safi et al. 2014

پوشللشللی دادهها و در ت تصللمیم

بهوسیله ترکیب روش  DEAو در ت تصمیم بهعنوان دو روش نا پارامتریک ،نقشه

بهلت سلللنجش کلارایی واحلدها

راهی بهت ارتقا کارایی ناوگان حملونقل در این حوزه ،در ا تیار مسئومن امر قرار

(مبا عه موردي :ناوگان اتوبوسرانی

میگیرد.

شهر تهران)
مدلسللازي تردد ناوگان اتوبوسرانی

][Sajedi et al. 2015

شللهري بر اسللاس دادههاي موقعیت
مللکللانللی(مللورد کللاوي :للبللوط
اتوبوسرانی شهري تهران)

][Hossain, 2003

بر اساس مدل پیشنهادي امکان تخصی

مناسب ناوگان در ساعاط مختلف شبانهروز

براي مسیرهاي اتوبوس فراهمشده و امکان برنامهریزي بامع بهمنظور مدیریت ناوگان
فراهمشللده اسللت .کاربردهاي عمده مدل پیشللنهادي عبارطاند از :تخصللی

بهینه

اتوبوسهلا به بوط ،زمانبندي مؤثر تردد ناوگان در بوط ،اطالعرسلللانی دقی به
شهروندان و نهایتاً مدیریت مؤثر تردد ناوگان اتوبوسرانی.

شکلگیري سیستم حملونقل شهري

در توسعه حملونقل شهري شهر داکا ،شهر گریبان گیر مشکالط ترافیکی شده بود و

از یک کالنشللهر درحالتوسللعه در

افراد از ازدحام بیشازحد و متعاقباً ترافیک شدیدي که درنتیجه آ ودگی هوا بود ،رنج

غیار طرحهاي مدیریتی مناسب

میبردند.

 717فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
نويسنده يا نويسندگان

][Ferguson, 2004

موضوع پژوهش
ارزیابی مجدد روي سازمان مدیریت
حملونقل

نتايج پژوهش
نتایج تحقیقاتی که بر روي  2سلازمان مدیریت حملونقل ملی) (TMAبین سالهاي
 7323 -7229انجامشلللده بود را با اسلللتداده از تکنیکهاي فرا تحلیلی موردبحج و
بررسی قرارداد.
از روش ارزیابی فازي چندمیهاي که ترکیبی از روش سللسله مراتبی و روش ارزیابی

[Weihua et al.
]2005

ارزیللابی حا تهاي مختلف اتوبوس

بامع فازي براي ارزیابی حا تهاي مختلف اتوبوس تندرو اسللت اسللتداده کردند.

تندرو

معیلارهلایی که در این تحقی مورداسلللتداده قرارگرفته اند عبارط اند از :معیارهاي
اقتصادي  -ابتماعی ،عوامل تابع ترافیکی ،تأثیراط زیستمحیبی و مصر ،منابع.

][Chen, 2006

[Bansio and
]Floria, 2009

تعیین سلیستم تصمیمگیري مدیریت
ترافیکی براي یک بزرگراه

در مدیریت حملونقل شهري

ترافیک ،ظرفیت بابجایی ،متوسط زمان سدر و تعداد توقف.

روشهاي حملونقل با اسلللتداده از
روش تصمیمگیري چندمعیاره
اثر عوامل روانی در انتخار گزینههاي
حمللل ونقللل بللا بهره گیري از روش
تصمیمگیري چند معیاره )(MADM

[Yavari et al.
]2011

[Henry and
]Litman, 2011

براي طراحان بود.

سیستم پشتیبان از تصمیمگیري

 AHPفازي

][Otto, 2010

اسللتراتژيهاي کنترل ترافیک براي افزایش سللالمت و بهینهسللازي عملیاط ترافیکی
معیارهاي این تحقی عبارطاند از بغرافیاي مسللیر ،شللرایط آر و هوایی ،حجم

بررسلللی اثراط زیسلللتمحیبی بر

][Tuzkaya, 2009

ایجاد یک سلللیسلللتم ارزیابی براي حمایت از فرایند طراحی بزرگراه و انتخار

ارزیابی شا

هاي حملونقل مؤثر

بر ا گوهاي مدیریت بحران
ارزیابی کارآیی برنامه بدید ترانزیت
و مقایسه اتوبوس و حملونقل ریلی
در مناط شهري آمریکا

در این تحقی با استداده از معیارهاي سروصدا ،پتانسیل کاهش نشر آ ودگی ،اثراط بر
حیاطوحش ،منظره نامبلور ،اسللتداده از منابع انرژي ،امنیت و شللرایط فصلللی به
بررسی گزینههاي حملونقل ریلی ،بادهاي ،دریایی و چندوبهی پردا تهشده است.
معیلارهلایی که در این مقا ه مورداسلللتداده قرارگرفته اند عبارط اند از :هنجارهاي
ابتماعی ،عوامل بمعیتی ،عوامل اقتصادي ،شرایط و میزان تحرک استدادهکنندگان.
در این پژوهش با بهرهگیري از روش تصللمیمگیري چندمعیاره ارزیابی بهترین راهحل
در مدیریت بحرانهاي حملونقلی انجامشده است .معیارهاي این تحقی عبارطاند از
کاهش تأ یراط ،بهبود امنیت ،کاهش هزینههاي اضافی و میزان تجربه.
معیارهایی که در این ارزیابی مدنظر قرارگرفتهاند عبارطاند از :هزینه ابرا ،هزینه
وسلیله نقلیه ،تعداد مسلافر به ازاي هر مایل ،دامنه پوشش دماط ،راحتی و آسایش،
ظرفیت بابجایی ،هزینه زیرسا تها ،انعبا،پذیري ،سرعت و قابلیت اعتماد ،تعداد
ایستگاه ،آ ودگی صوتی و هوا ،فضا به ازاي هر مسافر و تعداد شبکههاي راه.
ضمن بیان تاریخچه و تعریف پارادایمهاي قدیم(ارزیابی عملکرد سیستم حملونقل با
تأکید بر سرعت ،راحتی و توانایی سدر با وسایل نقلیه موتوري و بنابراین توسعه مبتنی
بر ودرو) بر پارادایمهاي بدید که بامع و چندوبهی هستند تأکید دارد .این پارادایم

][Litman, 2013

پللارادایم هللاي بللدیللد برنللاملله ریزي
حملونقل

دامنه وسللیعتري از مدلها ،اهدا ،،اثراط و گزینههاي بهبود را دربرمی گیرد .در این
تحقی عوامل دسللترسللی در برنامهریزي حملونقل در دو پارادایم سللنتی وبدید و
همچنین اسلتراتژيها با یکدیگر مقایسله شدند .همچنین ضمن تعریف حملونقل در
دو پارادایم ،مدلهاي حملونقل ،اهدا ،و مقاصللد برنامهریزي ،اثراط ،شللا

هاي

عملکرد ،گزینلههلاي بهبود بله حمللونقل مبلور ،دامنه برنامهریزي در دو حا ت با
یکدیگر مقایسه گردید.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی719 )93:

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
نويسنده يا نويسندگان

نتايج پژوهش

موضوع پژوهش

هد ،ود را بررسللی سلنجههاي عملکرد سلیسللتم حملونقل ذکر کرده اسللت .اداره
راههاي فدرال آمریکا( )FHWAسلللنجش عملکرد را به این صلللورط تعریف کرده
است :رویکردي استراتژیک که از اطالعاط سیستم براي تصمیمگیري و سرمایهگذاري
بهت تحق اهدا ،ابرایی دو ت فدرال اسللتداده میکند .طب بررسللیهاي محققان،

][Heller, 2015

سلللنجش عملکرد در زیرسلللا للت

برنامهریزي مبتنی بر عملکرد قبالً اعمالشللده و در قرن  77هم ادامه واهد یافت تا

حملونقل :پارادایمی براي برنامهریزي

پارادایم حاکم بر برنامهریزي حملونقل در قرن  77باشللد .در زمانهایی مانند زمان

حملونقل در قرن 77

حاضلر که تنگناي ما ی وبود داشلته و سرمایه به حد کافی وبود ندارد و هزینه کرد
دو ت بهطور دقی و موشلکافانه رسلیدگی میشلود ،سیستم مبتنی بر عملکرد بهترین
چارچور براي تباب این محدودیتها میباشلللد .همچنین سلللنجش عملکرد راببه
قويتري بین اهدا ،بلندمدط حملونقل و برنامهریزي کوتاهمدط و تصللمیمگیري در
صو

ابراي پروژه ایجادمی کند.

در این تحقی چارچوبی براي پایداري تدوینشللده که ارزیابی صللوصللیاط وسللایل
نقلیه حملونقل را امکانپذیر میسللازد .شللا

هاي تعیینشللده در  1بعد پایداري

(محیطزیست ،فنآوري ،انرژي ،اقتصاد و استدادهکنندگان) گروهبنديشدهاند .متدو وژي

[Mitropoulos and
Prevodouros,
]2016

اعمال ارزیابی پایداري در برنامهریزي
حملل ونقلل :یک رویکرد حمل ونقل
شهري مبتنی بر ودرو

تدوینشلده در این تحقی  ،اثراط چر ه عمر و مجموعهاي از شا

هاي کمی شده

را با یکدیگر پیوند زده تا عملکرد پایداري  1نوع وسلیله نقلیه سبک عمومی و  7نوع
اتوبوس را ارزیابی نماید .در ارزیابی ،اتوبوس سللریعا سللیر بامترین شللا
باري کمترین شللا

پایداري را به ود ا تصللا

هیبریدي بیشللترین شللا

و وانت

داده اسللت .وسللایل نقلیه برقی

پایداري را در بین دیگر وسللایل نقلیه مسللافربري دارا

میباشد .نتایج نسبت به فنآوري و سیاستهاي اتخاذشده حساس بوده و بنابراین براي
هردو برنامهریزي بلند و کوتاهمدط مدید است.
ضللمن بررسللی تکنیکهاي برآورد ماتریاهاي مبدأ -مقصللد حملونقل عمومی با
اسلتداده از کارط هوشلمند اطالعاط کرایه ،عنصر اصلی ارتباطدهنده تأ یرهاي سدر
مسللافران و سللدرهاي مبدأ -مقصللد را آسللتانه زمان انتقال میداند .درگذشللته مقادیر
مختلدی براي آستانه زمان انتقال استداده میشد .کارط بینظیر هوشمند اطالعاط کرایه
شللواهد تجربی در صللو

[Alsger et al.
]2016

زمان

انتقلال و مسلللافلت دریلک شلللبکه
حملونقل عمومی با استداده از کارط
هوشمند اطالعاط کرایه

کوئینز ند اسلللترا یا این امکان را فراهم آورده که زمان و مسلللافت انتقال در شلللبکه
حملونقل عمومی را ارزیابی نمایند .این تحقی بهصللورط تجربی اطالعاط کوئینز ند
را براي مبا عه اثر آستانههاي متداوط زمان انتقال بر ماتریاهاي مبدأ -مقصد برآورد
شللده تجزیهوتحلیل کرده و یک تحلیل حسللاسللیت براي مقادیر مختلف اراده نموده
است .نتیجه تحقی نشان داد که آستانههاي مختلف اثر بزئی روي ماتریاهاي مبدأ-
مقصد و سدرهاي انتقا ی دارد .اکثر سدرهاي انتقال ،یک انتقال و تعداد کمی داراي دو
یا سه انتقال میباشند .بیشتر از  32درصد مسافران از محل پیاده شدن تا سوارشدن در
ایسلتگاه بعدي کمتر از  222متر پیادهروي میکنند .این ارقام مربوط به سدرهایی است
که از ناحیه تجاري مرکزي آغاز میشوند.
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تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
است یکی از روشهایی

پژوهش موردنظر شللامل  72ندر از کارشللناسللان و برگان حوزه

همانگونه که از ادبیاط موضوع مشخ

که براي تصللمیمگیري در مسللائل مربوط به حملونقل میتوان از

حمللونقل و نقل اسلللت که با توبه به تعداد محدود ،همه افراد

آن اسلتداده کرد ،روشهاي تصمیمگیري چند معیاره است .هد،

بهعنوان نمونه انتخار شدند.

از این پژوهش نیز ارائه یک ا گوي علمی مناسللب بهمنظور تدوین

بهلت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تصلللمیم گیري چندمعیاره

و او ویتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسرانی در کالنشهر اهواز

دیمتل فازي) (FDEMATELو با تلدی آن در مدل SWOT

با اسلتداده از روشهاي تصلمیمگیري چند معیاره اسلت تا ضمن

استدادهشده است.

تعادل بخشلی بین ابعاد (اقتصلادي ،ابتماعی و زیستمحیبی) در

در این پژوهش براي ارائله راهبردهلاي توسلللعه اتوبوس رانی ،با

بهلت نیلل بله حمللونقلل پلایلدار؛ بله بهبود ملدیریت و ایجاد

استداده از مدل بررسی و تجزیهوتحلیل موقعیت (با استداده از مدل

یکپلارچگی در سلللاملانلههاي حملونقل درونشلللهري؛ ارتقا و

اسللتراتژیک  )SWOTتالش شللده تا متناسللب با ابعاد مختلف

استانداردسازي دماط ،امکاناط و تجهیزاط در راستاي هوشمند

ویژگیهاي اتوبوسرانی و کالنشللهر اهواز ،مهمترین استراتژيها

سللللازي نللاوگللان اتوبوس رانی؛ ارتقللا کمی و کیدی نللاوگللان

و سلیاسلتهاي کارآمد و درنهایت بهترین اسلتراتژي براي توسعه

اتوبوس رانی؛ ارتقللا فرهنللا ترافیللک و عبور و مرور از طری

اتوبوسرانی ارائه گردد.

آموزشهاي شللهروندي؛ و همچنین بهبود مدیریت منابع انسللانی

 1 -2 -1تکنيک ديمتل فازي)(FDEMATEL

نائل شللویم و انتظار میرود که این ا گو در سللایر کالنشللهرهاي

دیمتل ابزاري مهم براي تجزیهوتحلیل س لیسللتم اسللت که توسللط

کشور نیز با تعدیلهایی قابلاستداده باشد.

مرکز تحقیقاط ژنو طراحی و توسلللعه یافت .تکنیک دیمتل که از

مدلهاي تصمیمگیري از دوران انقالر صنعتی در بهان و بهویژه

انواع تکنیکهاي تصلمیمگیري بر اساس مقایسههاي زوبی است،

از زملان بنا بهانی دوم همواره موردتوبه ریاضلللیدانان و

با بهرهمندي از قضاوط برگان در استخراج عوامل یک سیستم و

دسلتاندرکارآن صلنعت بوده اسلت .توبه محققین در سالهاي

سا تاردهی نظاممند به آنها با بهکارگیري اصول نظریهي گرا،ها،

ا یر بله مدل هاي چند معیاره براي تصلللمیم گیريهاي پیچیده

سللا تاري سلللسللله مراتبی از عوامل موبود در سلیسللتم همراه با

متمایل بوده است].[Guo and Li, 2012

روابط تلأثیر و تلأثر متقابل ارائه میدهد ،بهگونهاي که شلللدط اثر

بهطورکلی فرآیند تصللمیمگیري در روشهاي تصللمیمگیري چند

روابط مللذکور را بلله صلللورط امتی لاز عللددي معین می کنللد

معیاره به شرح زیر است:

] .[Taghvaei and Goodarzi, 2015روش دیمتللل بهللت

 -تعریف مسئله یا موقعیت؛

شلناسلایی و بررسلی روابط متقابل بین معیارها و سا تن نگاشت

 -گردآوري اطالعاط مرتبط؛

روابط شللبکه به کار گرفته میشللود .ازآنجاکه گرا،هاي بهتدار

 -شناسایی شا

ها براي قضاوط در مورد گزینهها؛

روابط عناصر یک سیستم را بهتر میتوانند نشان دهند ،ذا تکنیک

 -تعیین گزینههاي او یه؛

دیمتل مبتنی بر نمودارهایی اسلللت که میتواند عوامل درگیر را به

 -ارزیابی گزینهها براي تصمیمگیري در مورد بهترین آنها؛

دو گروه علت و معلول تقسیم کند و راببه میان آنها را بهصورط

 -تعیین بهترین گزینه در بین گزینههاي موبود.

یک مدل سا تاري قابلدرک درآورد].[Thakkar et al. 2007

 2 -1روششناسي پژوهش

مزیت این روش نسللبت به تکنیک تحلیل شللبکهاي ،روشللنی و

رویکرد حللاکم بر این پژوهش ،توسلللعللهاي  -کللاربردي و روش

شدافیت آن در انعکاس ارتباطاط متقابل میان مجموع دهی وسیعی

تحقی به شللیوه توصللیدی ،تحلیلی و پیمایشللی اسللت .اطالعاط

از ابزا میباشلد .بهطوريکه متخصلصان قادرند با تسلط بیشتري

موردنیاز تحقی از طری روش اسللنادي ،کتابخانهاي ،پیمایشللی و

به بیان نظراط ود در راببه با اثراط (بهت و شدط اثراط) میان

مصلاحبه با مردم و کارشلناسان گردآوريشده است .بامعه آماري

علوامللل بپردازنللد] .[Fontla, 1974درواقع برتري این روش
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محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
استداده از باز ورد روابط است بهگونهاي که هر عنصر میتواند بر

راهحلل هاي عملی با سلللا تار سللللسلللله مراتبی مشلللارکت

کلیهي عناصر همسب  ،سبوح بامتر و پایینتر از ود اثر گذاشته

کند].[Tzeng et al. 2010

و در مقابل نیز از هر یک از آنها اثر بپذیرد .اهمیت و وزن عوامل

نظریله مجموعله فلازي میتوانلد بلا ابهلام فکر و بیان بشلللر در

نیز درنهلایت توسلللط تمامی عوامل موبود یا به عبارتی کل مدل

تصمیمگیري موابهه شود] .[Reyes et al. 2011براي مقابله با

تعیین میشللود .مزم به ذکر اسللت که ماتریا حاصللل از تکنیک

ابهاماط درگیر در فرایند تصمیمگیري ،برآورد زبانی میتواند مؤثر

دیمتل (ماتریا ارتباطاط دا لی) ،درواقع تشلکیلدهندهي بخشی

باشللد .یک متغیر زبانی متغیري اسللت که ارزشها را بهصللورط

از سللوپر ماتریا اسللت .به عبارتی تکنیک دیمتل بهطور مسللتقل

عبلاراط و بمالط در یلک زبلان طبیعی بیلان میکنلد .متغیرهاي

عمل نمیکند بلکه بهعنوان زیرسیستمی از سیستم بزرگتري چون

زبلانی بهعنوان متغیرهایی مورداسلللتداده قرار میگیرند که مقادیر

 ANPاست.

آنهلا نه اعداد بلکه عبارط زبانی اسلللت و میتواند بهطور مؤثر

سلللا تاردهی به عوامل پیچیده در قا ب گروههاي علت و معلو ی

عباراط کمی را توصللیف کند .روش عبارط زبانی یک راه طبیعی

یکی از مهمترین کارکردها و یکی از مهمترین دمیل کاربرد فراوان

و مؤثر براي تصللمیمگیرندگان بهت بیان ارزیابی ود اسللت .در

آن در فرآیندهاي حل مسئله است .به اینصورط که با تقسیمبندي

عمل ،ارزشهاي زبانی را میتوان با اعداد فازي نشان داد و معمومً

مجموعلهي وسلللیعی از عوامل پیچیده در قا ب گروههاي علت و

از اعداد فازي مثلثی استداده میشود.
یلک مجموعلله فللازي ̃𝐴 ی لک زیرمجموعلله از عبللارط  Xکلله

قرار میدهد .این موضلوع سبب شنا ت بیشتري از بایگاه عوامل

مجموعهاي از زوجهاي مرتب است ،است و توسط تابع عضویت

و نقشلی که در بریان تأثیرگذاري متقابل دارند ،میشود [Quan

)𝑥( ̃𝐴𝜇 نشاندهنده ] .𝜇𝐴̃ (𝑥) ∶ 𝑋 → [0,1مقدار تابع )𝑥( ̃𝐴𝜇
براي مجموعه فازي ̃𝐴 مقدار عضویت  Xدر ̃𝐴 نامیده میشود ،که

معلو ی ،تصللمیمگیرنده را در شللرایط مناسللبتري از درک روابط

] .et al. 2011این روش از ویژگیهللاي متعللددي بر وردار
اسلت ،ازبمله اینکه فرآیندي کارا در شلناسلایی سلسلهمراتب و

نمایانگر دربهاي اسلللت که  xیک عنصلللر از مجموعه فازي ̃𝐴

روابط بین عوامل سلیسلتم است .این شیوه که از انواع روشهاي

اسلت .فر میشود که ] ،𝜇𝐴̃ (𝑥) ∶ 𝑋 ∈ [0,1که = )𝑥( ̃𝐴𝜇
 1نشلللان می دهللد کلله  xکللامالً بلله ̃𝐴 تعل دارد درحللا یکلله
 𝜇𝐴̃ (𝑥) = 0نشلللان میدهلد کله  xبله مجموعه فازي ̃𝐴 تعل

سلللیسلللتماتیک به آنها و با بهکارگیري اصلللول نظریه گرا،،

ندارد.

تصللمیمگیري بر پایه مقایسللههاي زوبی اسللت با بهرهگیري از
نظراط برگان در اسللتخراج عوامل یک سللیسللتم ،سللا تاردهی
سلا تاري سللسلله مراتبی از عوامل موبود در سلیستم همراه با
روابط تأثیرگذاري و تأثیرپذیري متقابل عناصلللر مذکور فراهم
میآورد .بهگونهاي که شللدط اثر روابط مذکور بهصللورط کمی
مشخ

میشود] .[Asgharpour, 2010این دیاگرامها ،راببه

وابسللتگی میان عناصللر یک سللیسللتم را به تصللویر میکشللند،
بهطوريکه اعداد روي هر دیاگرام ،بیانگر شلدط تأثیر یک عنصر
بر عنصر دیگر است .ازاینرو ،این روش میتواند راببههاي میان
عناصللر را به یک مدل سللا تاري قابلدرک از سللیسللتم تبدیل
کند] .[Rabiee and Shahandeh, 2011این رویکرد با این
عقیده ایجاد شلد که استداده مناسب از روشهاي پژوهش علمی،
میتواند سلا تار پیچیده مسلائل را بهبود بخشلد و در شلناسایی

𝐴̃ = {𝑥, 𝜇𝐴̃ (𝑥)},
𝑋∈𝑥
() 7
که در آن )𝑥( ̃𝐴𝜇 تابع عضلویت اسلت و } X={xیک مجموعه از
عناصر  xرا نشان میدهد.
یک عدد فازي مثلثی ̃
𝑁 میتواند بهعنوان یک سهبزئی )، (l,m,r
و تابع عضویت )𝑥( ̃𝑁𝜇 تعریف شود به عنوان:
()7

)𝑥(𝑓 = )𝑥( ̃𝑁𝜇
0
,
𝑙<𝑥
(𝑥 − 𝑙)/(𝑚 − 𝑙) ,
𝑚<𝑥≤𝑙
{=
(𝑟 − 𝑥)/(𝑟 − 𝑚),
𝑟<𝑥≤𝑚
0
,
𝑟≥𝑥
که در آن  l , mو  rاعداد واقعی هستند و l<m<r
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تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
قضلاوط انسان با متغیرهاي زبانی فازي اعداد فازي هستند،که یک

با توبه به ویژگی اعداد مثلثی فازي و اصللل گسترش مبرحشده،
قوانین عملی لاتی دو عللدد فللازي مثلثی 𝐴̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) ،و

روش غیر فلازي سلللازي براي تبلدیل عناصلللر قبعی به نمراط

)  𝐵̃ = (𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3به شرح زیر است:
بمع دو عدد فازي

()9

موردنیاز اسلت .روش غیر فازي سلازي سیافسی (تبدیل دادههاي
فازي به امتیاز کریسللل ) بر روش تعیین نمراط چ

:

(𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) ⊕ (𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 ) = (𝑎1 +

توسلللط مینیمم فلازي و ملاکزیمم فازي ،و نمره کل تعیینشلللده

) 𝑏1 , 𝑎2 + 𝑏2 , 𝑎3 + 𝑏3
تدری دو عدد فازي :

() 2

بلهعنوان یلک میانگین وزندار با توبه به توابع عضلللویت مبتنی
است .این یک ارزش قبعی مناسبتر زمانی که با روشهاي دیگر

(𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) ⊖ (𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 ) = (𝑎1 −

مقایسه میشود ،ارائه میکند.

) 𝑏1 , 𝑎2 − 𝑏2 , 𝑎3 − 𝑏3
ضرر دو عدد فازي :

براي پیشللبرد عملی روش  ،DEMATELبهت تصللمیمگیري
گروهی در محیط فازي ،فرآیند به شرح زیر نشان دادهشده است:

≅ ) (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) ⊗ (𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3

()1

مرحلهه  :1طراحی مقیلاس زبلانی فلازي :براي مقابله با ابهاماط

) (𝑎1 𝑏1 , 𝑎2 𝑏2 , 𝑎3 𝑏3
ضرر هر عدد واقعی و یک عدد فازي:

()6
()1

ارزیابی بشلر ،متغیر زبانی '' تأثیر'' با پنج اصبالح زبانی مانند {نه،

) 𝑘 ⊗ (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) = (k𝑎1 , 𝑘𝑎2 , 𝑘𝑎3

تقسیم دو عدد فازي

و راسلللت

بسلیار پایین ،پایین ،بام ،بسلیار بام} اسلتداده میشود که در اعداد
مثبت مثلثی فازي ( )rij،mij،lijهمانطور که در بدول( )7نشللان

:

) ≅ (𝑎1 /𝑏1 , 𝑎2 /𝑏2 , 𝑎3 /𝑏3

) (𝑎1 ,𝑎2 ,𝑎3

داده بیانشده است.

) (𝑏1 ,𝑏2 ,𝑏3

براي مقابله با مشکالط تصمیمگیري گروهی در یک محیط فازي،
یک روش تجمع فازي مؤثر موردنیاز است.

جدول  .2طراحي مقياس زباني فازي
گزينههاي زباني

اعداد قطعي

اعداد فازي مثلثي

تأثیر یلی زیاد

2

)(0/75, 1, 1

تأثیر زیاد

9

)(0/5, 0./75, 1

تأثیر متوسط

7

)(0/25, 0/5, 0/75

تأثیر کم

7

)(00, 0/25, 0/5

بدون تأثیر

2

)(0,0, 0/25
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محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
مرحله  :2محاسللبه فازي ماتریا تأثیر مسللتقیم :بر اسللاس نظراط

مقدار آسلللتانه از طری میانگین مقادیر ماتریا دیدازي محاسلللبه

کلارشلللناسلللان با مقیاسهاي زبانی از زبان طبیعی و ارتباط میان

میشود).(Yang et al. 2008

عناصلر  ،ماتریا تأثیر مستقیم فازي ~ Dرا میتوان با فرمول زیر
به دست آورد:
()2

𝑙
𝑟 𝑚
𝑗𝑖𝑑( = 𝑗𝑖̃𝑑 که ,
𝑗𝑖𝑑 ,
) 𝑗𝑖𝑑 ,

] 𝑗𝑖̃𝑑[ = ̃
𝐷

𝑛×𝑛

درنتیجه ماتریا  Dاز روابط مسللتقیم بهدسللتآمده ،که مقایسلله
دوبهدو از یک راببه علت و معلو ی آن نشللان میدهد .فر

کنید

(= 1[TIJ])/N )79

𝑁∑ 1
J

=

𝑁∑(
𝐼

=𝛼

𝑛×𝑛

] 𝑗𝑖̃𝑡[ = 𝑥

مرحلهه  :7تجزیلهوتحلیل نتایج :در این مرحله ،مجموع ردیفها
(اثر دادهشده) و مجموع ستونها (اثر دریافت شده) بهطور بداگانه
به عنوان بردار تأثیرگذار  𝑑 = (𝑑1 , … , 𝑑𝑖 , … , 𝑑𝑛 )′با عامل j
) (j=1,2,…,nو بردار تلأثیرگذار  𝑟 = (𝑟1 , … , 𝑟𝑖 , … , 𝑟𝑛 )′با

 nمتغیر اسللت که تحت تأثیر این سللیسللتم وبود دارد؛ ماتریا

عامل ) I (i=1,2,…,nبا استداده از راببه زیر بیان میشود .سپا،

تأثیراط مستقیم  Dدر ماتریا زیر نشان دادهشده است:

هنگامی} i ,jϵ{1,2,…,nو  i = jبردار محور افقی ( )d + rتوسللط

𝑛0 𝑑12 ⋯ 𝑑1
𝑑21 0
𝑛⋯ 𝑑2
[
]
()3
⋮
⋮
⋮ ⋱
𝑑𝑛1 𝑑𝑛2
⋯ 0
مرحله  :3نرمال کردن ماتریا تأثیر مسلللتقیم فازي :بر اسلللاس

بمعکردن بردار  Dبا بردار  Rتشللکیل میشللود ،که مجموع تأثیر
مهم هرکدام از معیارها را نشان میدهد .بهطور مشابه ،بردار محور
عمودي ( )d-rبا کسللر بردار  Dاز بردار  Rتشللکیل میشللود ،که
ممکن اسلللت معیلار را به یک گروه عامل و یک گروه متأثر بدا

ماتریا تأثیر مستقیم فازي ̃
𝐷 ،میتوان ماتریا تأثیر مستقیم فازي
نرمال شده ̃
𝑁 را با استداده از فرمول زیر به دست آورد.

متعل به گروه علت اسللت .در مقابل ،اگر مقدار 𝑖𝑟  𝑑𝑖 −پایینتر

()72

باشد ،معیار متعل به گروه متأثر است .بنابراین ،نمودار علت و اثر

̃⁄
𝐷=̃
𝑁
𝑢

را میتوان با رسلللم مجموعه دادههاي ) 𝑖𝑟 )𝑑𝑖 − 𝑟𝑖 )| (𝑑𝑖 +

که
,

کنلد .بلهطورکلی ،هنگامیکه مقدار 𝑖𝑟  𝑑𝑖 −بامتر اسلللت ،معیار

} 𝑗𝑖𝑑 𝑢 = max {max ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 , max ∑𝑛𝑖=1
𝑗

}𝑛 𝑖, 𝑗 ∈ {1, 2 , … ,
𝑙
𝑟 𝑚
𝑗𝑖𝑒( = 𝑗𝑖̃𝑒 ,
𝑗𝑖𝑒 ,
) 𝑗𝑖𝑒 ,

𝑗𝑖,

𝑖

}{i=1,2,…,nبه دست آورد:
}𝑛 𝑖, 𝑗 ∈ {1, 2 , … ,

()72

,

𝑛×𝑛

] 𝑗𝑖𝑡[ = 𝑇

] 𝑗𝑖̃𝑒[ = ̃
𝑁

𝑛×𝑛

مرحلهه :4بله دسلللت آوردن ماتریا تأثیر کل فازي :هنگامیکه

()71

] 𝑗𝑑[ = = [𝑡𝑖 ]𝑛×1

𝑛×1

ماتریا تأثیر مسللتقیم فازي نرمال شللده ) N~= (Nl,Nm,Nrبه
] 𝑗𝑟[ =

] 𝑗𝑡[ =

] 𝑗𝑖𝑡 𝑑 = [∑𝑛𝑗=1

𝑛×1

′
] 𝑗𝑖𝑡 [∑𝑛𝑖=1
𝑛×1

=𝑟

دسللللت آمللد ،کلله  Nl=[elij]n*nو  Nm=[emij]n* nو

()76

 ،Nr=[erij]n*nماتریا تأثیر کل فازي ~ Tاز طری معاد ه زیر

که در آن بردار  𝑑 = (𝑑1 , … , 𝑑𝑖 , … , 𝑑𝑛 )′مجموع ردیفها و

به دست میآید که  Iیک ماتریا واحد است:

بردار  𝑑 = (𝑑1 , … , 𝑑𝑖 , … , 𝑑𝑛 )′مجموع ستونها را بر اساس

()77

𝑙
𝑟 𝑚
𝑗𝑖𝑡( = ̃
𝑗𝑖𝑡 که ,
𝑗𝑖𝑡 ,
) 𝑗𝑖𝑡 ,

] 𝑗𝑖̃𝑡[ = ̃𝑇

𝑛×𝑛

𝑛×1

ماتریا اثراط کل

𝑛×𝑛

𝑛×1

] 𝑗𝑖𝑡[ = 𝑇 به ترتیب بیان میکند.

مرحله  :5دي فازي کردن به مقادیر قبعی :با استداده از روش سی
ا ،سی اس که در معادمط نشان دادهشده ،ماتریا تأثیر کل فازي

 3 -1معرفي محدوده مورد مطالعه

 T~=[]n*nبلله ارزش هللاي قبعی بلله مللاتریا تللأثیراط کللل

شهر اهواز ،مرکز شهرستان اهواز و استان وزستان ،با مساحت

T=[]n*n
()77

𝑙
𝑟 𝑚
𝑗𝑖𝑡(
𝑗𝑖𝑡 ,
) 𝑗𝑖𝑡 ,

مرحلهي  :6تعیین مقدار آستانه

= ̃
𝑗𝑖𝑡 که ,

] 𝑗𝑖̃𝑡[ = 𝑥

𝑛×𝑛

تقریبی  772کیلومتر مربع وسیعترین شهر استان میباشد .موقعیت
این شهر از نظر بغرافیایی در  97دربه و  72دقیقه عر

شما ی

و  22دربه و  22دقیقه طول شرقی قرار گرفته است و در بلگهاي
با ارتداع  72متر از سب دریا قرار دارد] .[Jokar, 2011این شهر

 712فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
داراي  2منبقه شهرداري است که هر یک داراي سه یا چهار ناحیه

پا از بررسللی اطالعاط مرتبط ،عوامل عمده دا لی و اربی

هستند [Geographic Organization of the Armed

تأثیرگذار بر توسلعه اتوبوسرانی در کالنشهر اهواز شنا ته شدند

] .Forces, 2005بر طب نتایج سرشماري ندوس و مسکن ،7931

و در ماتریا ارزیابی قرار گرفتند .تعداد عوامل دا لی  71عامل

بمعیت اهواز یک میلیون و  927هزار ندر اعالم شده

تعیین شد؛ که از این تعداد 2 ،عامل بهعنوان نقاط قوط و  71عامل

است][Population and Housing Census, 2016

بهعنوان نقاط ضللعف اتوبوسرانی شللنا ته شللدند .تعداد عوامل
اربی  77عامل تعیینشللدهاند که از این تعداد 1 ،عامل بهعنوان

 .2يافتههاي پژوهش
 1 -2تعيين عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار بر توس هعه
اتوبوسراني(ماتريس ابعاد )SWOT

فرصتهاي بخش اتوبوسرانی و  72عامل بهعنوان تهدید شنا ته
شلللدنللد .بللداول ( )9و ( ،)2مللاتریا ارزیلابی وضلللع موبود
اتوبوسرانی در کالنشهر اهواز را نشان میدهد.

شکل  .3موقعيت شهر اهواز در سطح کشور ،استان خوزستان و شهرستان اهواز][Municipality of Ahvaz, 2016
جدول  .3ماتريس ارزيابي وضع موجود عوامل داخلي اتوبوسراني
عوامل داخلي) :(IFEنقاط قوت ) (Sو نقاط ضعف )(W
 :S1راهاندازي سامانه هوشمند پردا ت کرایه و ردیابی ناوگان
 :S2افزایش ایستگاههاي سب شهر

قوتها

 :S3تشللکیل کمیتههاي مختلف بهت کاهش هزینهها و افزایش بهرهوري (کمیتههاي :درآمد  -فنی  -رفاه  -ایمنی -
منابع انسانی)
 :S4تهیه نقشه اطلا بوط اتوبوسرانی
 :S5انجام مبا عاط شبکه حملونقل

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی713 )93:

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
 :S6استداده صحی از کمیته انضباطی بهت تنبیه و بلوگیري از تخلف
 :S7راهاندازي سامانه پیامکی بهت رسیدگی به در واست شهروندان
 :S8وبود سیستمهاي نرمافزاري بهت واحدهاي مختلف (انبار ،حسابداري ،سرویا و نگهداري و )...
 :W1کمبود تعمیرگاه تخصصی و استاندارد
 :W2کمبود پایانه و توقدگاه مجهز و مدرن
 :W3تمرکز بوط اتوبوسرانی در هسته مرکزي شهر
 :W4کمبود نیروي انسانی متخص
 :W5کمبود پهلوگاه مناسب در بوط و ایستگاههاي سب شهر
 :W6عدم چارط سازمانی مناسب
 :W7کمبود منابع ما ی

ضعفها

 :W8عدم سرویادهی به افراد ا

(معلو ین و بانبازان و کهنسامن)

 :W9کمبود ناوگان
 :W10روند کند صوصیسازي
 :W11عدم استداده کافی از واحد مینیبوسرانی
 :W12عدم برگزاري دورههاي فنی و تخصصی کافی بهت کارکنان فنی و ابرایی
 :W13عدم ایجاد انگیزه مناسب از طری سیستم تشوی
 :W14عدم استداده از فرصتهاي سازمان بهت افزایش درآمد
 :W15نبود سیستم  MSو عدم استداده از نرمافزارهاي موبود سازمان
 :W16نبود ثباط و امنیت شغلی بهت مسئو ین سایر واحدهاي درونسازمانی
 :W17ملکی نبودن و ابارهاي بودن امالک
جدول  .4ماتريس ارزيابي وضع موجود عوامل خارجي اتوبوسراني
عوامل خارجي) :(EFEفرصتها ) (Oو تهديدها )(T
 :O1بام بودن ضریب ایمنی و امنیت سیستم اتوبوسرانی
 :O2پایین بودن هزینه سدر در مقایسه با سایر روشهاي بابجایی

فرصتها

 :O3وبود زیرسا ت مناسب بهت پذیرش سیستمهاي نوین هوشمند حملونقل
 :O4استداده از امکاناط منبقه آزاد اروند
 :O5تمایل بخش صوصی در زمینه تبلیغاط
 :O6وبود آییننامهها و دستورا عملهاي مدون
 :O7وبود دستورا عملها و آییننامههاي مدون بهت مینیبوسرانی
 :T1همکاري ضللعیف در ابراي طرحهاي سللاماندهی حملونقل (همانند بوط ویژه و  )BRTتوسللط ارگانهاي

تهديدها

مرتبط (راهور و شوراي ترافیک)
 :T2عدم ابراي تعهداط دو ت در پردا ت یارانه حملونقل
 :T3ا زام ارائه دماط رایگان در شرایط ا

و عدم پردا ت مبا باط از سوي ارگانهاي مربوطه

 :T4کمبود شرکتهاي مجرر و توانمند بخش صوصی درزمینه بابجایی

 722فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
 :T5سرویادهی کم مبلور نمایندگیها
 :T6شرایط نامناسب بوي و استهالک و تعمیراط بامي اتوبوسها
 :T7بام بودن عمر متوسط ناوگان
 :T8افزایش هزینههاي وازمیدکی و روغن و ...
 :T9عدم سا ت اتوبوس سازگار با شرایط اقلیمی مناط گرمسیر
 :T10تمایل کم بخش صوصی براي سرمایهگذاري
 :T11علدم افزایش اتوبوس بلدیلد طی چنلد سلللال ا یر به ناوگان اتوبوسرانی و وبود تنوع زیاد در اتوبوسهاي
تحویلی قبلی
 :T12وبود تعاونی مینیبوسرانی و عدم تعیین تکلیف و موازي کاري آن
 :T13دید یکسان وزارط کشور به کلیه کالنشهرها (مثل اهواز) بهت ارائه دماط بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی
 :T14آسیب رساندن بر ی از افراد مجرم به زیرسا تها ،تجهیزاط ،امکاناط و نیروي انسانی
مأ ذ :بررسیهاي نگارندگان7931 ،

 2-2تعيين استراتژيها با توجه به فاکتورهاي شناساييشده

 )7استراتژي نوع دوم (تنوع) )(ST

در این مرحله ،نقاط قوط دا لی و فرصللتهاي اربی ،نقاط

راهبردهلاي اسلللتدلاده از نقاط قوط سلللازمان براي بلوگیري از

ضلللعف دا لی و فرصلللت هاي اربی ،نقاط قوط دا لی و

موابهه با تهدیدها؛

تهدیدهاي اربی و نقاط ضللعف دا لی و تهدیدهاي اربی با

 )9استراتژي نوع سوم (بازنگري) )(WO

یکدیگر مقایسله شدند و از نتیجه آنها چند نوع استراتژي حاصل

راهبردهلاي اسلللتداده از مزیتهاي با قوهاي که در فرصلللتهاي

میشود که عبارطاند از:

محیبی نهدته است ،براي ببران نقاط ضعف موبود در سازمان؛

 )7استراتژي نوع اول (تهابمی) )(SO

 )2استراتژي نوع چهارم (تدافعی) )(WT

راهبردهاي حداکثر اسللتداده از فرصللتهاي محیبی با بکارگیري

راهبردهایی براي به حداقل رسللاندن زیانهاي ناشی از تهدیدها و

نقاط قوط سازمان؛

نقاط ضعف].[Amini and Khabaz Bavil, 2009
جدول  .5استراتژيهاي توسعه دادهشده اتوبوسراني با توجه با فاکتورهاي شناساييشده

راهبردهاي تهاجمي )(SO

عوامل مرتبط با
راهبرد

بامعه(اقتصلادي ،ابتماعی و زیستمحیبی) و برقراري تعادل

SO1: S1, S2,
S3, S4, S5, S6,
S7, O1, O2,
O3, O5, O6,
O7

 :SO2توسعه سیستمهاي حملونقل هوشمند)(ITS

SO2: S1, S4,
S5, S7, S8, O3,
O4

 :SO1شلللنلا ت اثراط متقابل حمل ونقل با ابعاد مختلف
بین این ابعاد در بهت دسترسی به حملونقل پایدار

راهبردهاي تنوع )(ST

 :ST1فراهم نمودن بسللتر مزم و تسللریع در
ابراي مدیریت یکپارچه شهري
 :ST2تعریف طرحهللاي درآمللدزا بللاهللد،
توانمندسلازي افزایش درآمد سللازمان و ایجاد
منلابع درآملدي بلایگزین روشهلاي متداول
موبود در شهرداري بهباي افزایش و فروش
تراکم و…
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عوامل مرتبط با
راهبرد
S3, S4, :ST1
S5, S8, T1,
T2, T3, T12
ST2: S2, S3,
S5, T2, T3,
T4, T6, T7,
T8, T10, T11,
T14

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
 :SO3اعملال ملدیریلت یکپلارچله حملل ونقلل و ترافیک
شللهرم(مدیریت بر سللدرهاي شللهري؛ مدیریت بر پارکیناها؛
مدیریت ناوگانی و شلللبکه حملونقل عمومی؛ مدیریت بر
فرهناسللازي ترافیک؛ مدیریت بر شللهرسللازي؛ مدیریت بر
اورژانا هللا؛ مللدیریللت شلللبکلله ترافیللک؛ مللدیریللت بر

SO3: S1, S2,
S3, S4, S5, S6,
S7, S8, O1,
O2, O3, O4,
O5, O6, O7

اسلتانداردسازي ،نصب و نگهداري دماط ترافیکی؛ مدیریت

 :ST3ا زام و تعهلد دو لت به تأمین اعتباراط
موردنیاز در راسللتاي قانون توسللعه حملونقل
عمومی و مدیریت مصر ،سو ت

ST3: S2, S3,
S4, S5, T1,
T2, T3, T4,
T6, T7, T8,
T10, T11, T13

مکانیزه ترافیک؛ مدیریت بر مهندسلللی ترافیک؛ مدیریت بر
تحقی و توسعه)
 :SO4تأمین و بهکارگیري پیشرفتهترین تجهیزاط حملونقلی و

SO4: S1, S2,
S8, O3, O4,
O5, O6

 :SO5بسللترسللازي براي بذر سللرمایه و مشللارکت بخش

SO5: S2, S3,
O3, O4, O5,
O6

ترافیکی با توبه به مزیت وبود منبقه آزاد اروند

صلوصی در بهت ابراي طرحهاي درآمدزا براي تقویت و
بهبود مدیریت ما ی سازمان

 :ST4ا زام سلللازمانها مبنی بر ابراي قوانین
موبود در راستاي عمل کردن آنها به تعهداط
و پردا ت مبا باط
 :ST5تلأمین قبعلاط ،تجهیزاط و ملایحتاج
موردنیاز سازمان (مثل وازمیدکی ،روغن و )...
توسللط ود سللازمان و با توبه به نزدیکی به
منبقه آزاد اروند
 :ST6تأمین ناوگان بدید ،بایگزینی ناوگان
فرسوده و تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی

 :SO6اسلتانداردسازي ،نصب و نگهداري دماط ،امکاناط و
تجهیزاط ترافیکی(ایسللتگاههاي اتوبوس ،تابلوها ،سللیسللتمهام
روشنایی ،طکشی و  )...طب استانداردها و آییننامهها

SO6: S1, S2,
S3, S4, S5, S7,
S8, O1, O3,
O4, O5, O6,
O7

 :ST7رایزنی و توبیه مسللئو ین کشللوري در
صلللو

ارائه دماط مباب با شلللرایط

اقلیمی هر منبقه
 :ST8بسلللترسلللازي و ارائلله تسلللهیالط و
مشلللوق هللایی براي افزایش انگیزه در بخش
صوصی بهت سرمایهگذاري

راهبردهاي بازنگري )(WO

عوامل مرتبط با
راهبرد

راهبرهاي تدافعي )(WT

ST4: S2, S3,
S4, S5, S7,
T1, T2, T3,
T4, T6, T7,
T8, T10, T11,
T12, T14
ST5: S1, S2,
S3, S4, S5, S8,
T5, T6, T7,
T8, T14
ST6: S1, S2,
S3, S4, S5, S7,
S8, T4, T6,
T7, T11
ST7: S2, S3,
S4, S5, S7,
T2, T3, T6,
T7, T9, T11,
T13, T14
ST8: S1, S2,
S3, S4, S5, T4,
T10
عوامل مرتبط با
راهبرد
WT1: W3,

 :WO1برآورد دقی کمبودها درزمینه تعمیرگاه ،پایانه ،توقدگاه،

WO1: W1,
W2, W5, O3,
O4, O5, O6

توسللعه پارکینا باهد،

WO2: W3,
W8, O3, O4,
O5, O6

پهلوگاه و رفع کمبودها طب استانداردهاي موبود

 :WO2اعمال سللیاسللتهاي ا

کاهش سدر با ودروي شخصی در حوزه مرکزي و در اطرا،
رینا میانی شللهر و نقاط مسللتعد تبادل سدر و مناسبسازي و

 :WT1انجام مبا عاط راهبردي و تدصیلی در
راستاي ایجاد یکپارچگی بین ارگانهاي مرتبط
 :WT2ا زام و تعهلد دو ت به پردا ت یارانه
حملللونقللل و تللأمین اعتبللاراط موردنیلاز در
راسلللتاي قانون توسلللعه حملونقل عمومی و
مدیریت مصر ،سو ت

W7, W8, W9,
W10, W11,
W13, W14,
T1, T2, T3,
T12
WT2: W1,
W2, W4, W5,
W7, W9,
W12, W15,
T2, T6, T7,
T8, T11, T14

 727فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
توسعه مسیرهاي پیادهروي و دوچر هسواري با ایجاد مبلمانها
و ا مانهاي بذار
 :WO3حدظ تعادل و توازن بین سه عنصر بمعیت ،دماط
و حملل ونقلل از طری تلدی برنلاملهریزي حملل ونقلل با
برنامهریزي کاربري زمین و هماهنگی آنها با تغییراط تراکم
مخصوصاً در هسته مرکزي شهر

 :WO4توسللعه سللیسللتم راهبردي مدیریت منابع انسللانی با
رویکرد یادگیري فردي و سازمانی
 :WO5برنلامهریزي و اعمال و ابراي طرحهاي درآمدزا مانند
افزایش درآمد از طری احداث کار انههاي تو یدي متناسللب با
وظایف سللازمان و فروش کامها و مصللا

تو یدي و همچنین

اسللتداده از تجربیاط شللهرها و کشللورهاي پیشللرفته در بهت
افزایش درآمد
 :WO6مناسلبسازي راههاي شهري و پایانهها براي حرکت و
دسترسی آسان بانبازان ،معلو ین و افراد ردسال و کهنسال

WO3: W2,
W3, W5, W7,
W8, W9, O1,
O2, O3,
O4,O6

WO4:W4,
W6,W12,W13,
W16,O3, O4,
O6
WO5: W1,
W2, W4, W5,
W6, W7, W8,
W9, W12,
W13, W14,
W15, O3, O4,
O5, O6
WO6: W2,
W8, O1, O2,
O3, O4, O5,
O6

 :WT3کللاهش نللاهمللاهنگی و تدرقهللاي
موبود در نظام مدیریت دماط حملونقلی
در بهت نیل به توسعه حملونقل پایدار

 :WT4تهیله و ابراي طرحهلاي ملدیریت
تقلاضلللاي حمل ونقل به وسلللیله مکانهاي
تو یدکننده سدر

WT3: W3,
W6, W7, W8,
W9, W9,
W11, W12,
W13, W15,
W16, W17, T1,
T2, T3, T6,
T7, T10, T11,
T12, T13, T14
WT4: W3,
W7, W9, T6,
T8, T11, T14

 :WT5فرهنلاسلللازي و افزایش سلللواد
اطالعاتی عموم بامعه و آشلللنایی آنها با
مزایاي بکار گیري سلیسللتمهاي هوشلمند از

WT5: W3,
W7, W9, T6,
T11, T14

طری اطالعرسانی عمومی و رسانهاي و ارائه
برنامههاي آموزشی
 :WT6توبیه مسللئو ین در صللو

تأثیر

شرایط نامناسب بوي بر استهالک و تعمیراط
بامي اتوبوس ها در راستاي کسب اعتباراط و
امکاناط بیشتر

WT6: W7,
W9, T2, T3,
T6, T8, T9,
T11, T13, T14

 :WT7توبلله ویژه بلله توسلللعلله مبتنی بر
حملونقل عمومی با تأکید بر تلدی کاربري
زمین و حملل ونقلل عمومی در چارچور
 :WO7رفع کمبود ناوگان از طری رایزنی بهت ضللاببهمند
کردن و دریافت سللهم اتوبوسرانی از شللهرداري و وزارط

WO7: W7,
W9, O3, O6

اصول نوشهرسازي و رشد هوشمند شهري که
افراد ،مشللاغل و دماط را در کنار یکدیگر
قرار داده و بهگونهاي طراحی میشلللود که

کشور

WT7: W2,
W3, W7, W9,
W17, T6, T8,
T14

سللدرهاي پیاده و یا با اسللتداده از دوچر ه،
حملونقل عمومی و اتومبیل را به سللدرهاي
ایمن ،کارآ و راحت مبدل میسازد
 :WO8بسترسازي و تسهیل روند صوصیسازي اتوبوسرانی
در قا ب برونسلپاري بخشی از وظایف سازمان با نظارط دقی
و کارشللناسللی شللده و با بهرهگیري از تجربیاط موف سللایر
کالنشهرها

 :WT8آموزش کللارگزاران ترافیللک و بلله
WO8: W1,
W2, W5, W9,
W10, O3, O4,
O5, O6

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی729 )93:

هنگام نگه داشلللتن اطالعاط آن ها ،همچنین
ایجاد رشلللتههاي مرتبط با بخش حملونقل و
ترافیک در دانشللگاه شللهرداري بهت ارتقا
سب کمی و کیدی کارکنان سازمان

WT8: W4,
W6, W12, T1

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي

 :WO9زمینهسلازي در بهت برونسلپاري بخشی از وظایف
سلازمان به بخش صلوصللی از طری توسلعه سلیاسللتهاي
تشللویقی مناسللب براي بذر سللرمایهگذار و تسللهیل فرآیند
انجام پروژههاي مشارکتی با بخش صوصی و ایجاد بذابیت
مزم در این زمینه
 :WO10برنلامله ریزي در بهلت بهرهگیري از ظرفیلت واحد
مینیبوسرانی طب دستورا عملها و آییننامههاي مدون
 :WO11تقویت و توسعه بخش فنی سازمان از طری برگزاري
دورههاي فنی و تخصلصلی و سلمینارهاي حضوري یا مجازي
براي کارکنان فنی و ابرایی
 :WO12افزایش میزان رضللایت شللغلی و انگیزههاي ما ی
باهد ،ایجاد انگیزه بیشلتر در کارکنان سازمان و ایجاد سیستم
مناسب براي بذر و نگهداري نیروي انسانی متخص
 :WO13بهبود وضعیت سیستمهاي نرمافزاري و سختافزاري
و بهرهگیري از این سیستمها

 3 -2تعيين روابط علت و معلولي بين شههاخ

 :WT9تحقی و توسللعه در تمام مؤ دههام

WO9: W1,
W2, W4, W5,
W7, W9,
W10, W11,
W13, W14,
W15, O3, O4,
O5, O6, O7

ترافیکى به همراه تشللکیل بانک اطالعاتى از
فرهیختگان و داده هاي مختلف حمل ونقلی و
ترافیکى و همچنین تصللمیم سازي و د ا ت
در سلیاسلتگذاري کالن کشور و اثرگذاري
در امر ترافیک و حملونقل

WO10: W3,
W7, W9,
W10, W11,
W13, O2, O3,
O4, O5, O7
WO11: W4,
W6,W12,W13,
W14, O3, O4,
O6

 :WT10اتخلاذ روشهلاي تشلللویقی ،ارائله
تسهیالط و ایجاد زمینه مناسب براي بام بردن
انگیزهبخش صلوصی بهت سرمایهگذاري

WO12: W4,
W13, W16,
O3, O4, O5,
O6
WO13:W15,
O3, O4, O5,
O6

در بخش حملونقل

WT9: W3,
W4, W6, W7,
W8, W9,
W10, W13,
W14, W15, T1,
T2, T3, T5,
T6, T7, T9,
T10, T11, T12,
T13, T14

WT10: W7,
W9,W10,W11,
W13, W14,
W15, T4, T7,
T10, T11

بر اسللاس توضیحاط تکنیک دیمتل فازي در بخش روششناسی،

هاي ابعاد

در این بخش به یافتههاي روابط علت و معلو ی بین شللا

 SWOTبا استفاده از تکنيک  DEMATELفازي

هاي

ابعاد چهارگانه  SWOTمیپردازیم:

جدول  .6اهميت و تأثيرگذاري معيارهاي ابعاد محيط داخلي ماتريس ارزيابي SWOT
نوع رابطه

شاخ

(اعداد قطعي)

ها

رتبه

𝑹 ̃𝒊 +
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(

𝑹 ̃𝒊 −
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(

علت

 :S1راهاندازي سامانه هوشمند پردا ت کرایه و ردیابی ناوگان

9/276

2/977

2

معلول

 :S2افزایش ایستگاههاي سب شهر

9/179

-2/222

1

9/122

2/927

9

علت

 :S4تهیه نقشه اطلا بوط اتوبوسرانی

9/291

2/212

7

علت

 :S5انجام مبا عاط شبکه حملونقل

9/393

2/229

7

معلول

 :S6استداده صحی از کمیته انضباطی بهت تنبیه و بلوگیري از تخلف

9/793

-2/232

2

علت

 :S7راهاندازي سامانه پیامکی بهت رسیدگی به در واست شهروندان

7/377

2/919

6

علت

 :S3تشکیل کمیتههاي مختلف بهت کاهش هزینهها و افزایش بهرهوري
(کمیتههاي :درآمد  -فنی  -رفاه  -ایمنی  -منابع انسانی)

 722فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز

علت

 :S8وبود سلللیسلللتمهلاي نرمافزاري بهت واحدهاي مختلف (انبار،

9/232

2/271

1

معلول

 :W1کمبود تعمیرگاه تخصصی و استاندارد

2/962

-2/223

71

معلول

 :W2کمبود پایانه و توقدگاه مجهز و مدرن

9/126

-2/2237

79

معلول

 :W3تمرکز بوط اتوبوسرانی در هسته مرکزي شهر

9/227

-2/2216

77

معلول

 :W4کمبود نیروي انسانی متخص

9/279

-2/227

72

معلول

 :W5کمبود پهلوگاه مناسب در بوط و ایستگاههاي سب شهر

9/273

-2/722

76

علت

 :W6عدم چارط سازمانی مناسب

9/221

2/277

6

علت

 :W7کمبود منابع ما ی

9/211

2/631

7

9/916

-2/711

71

علت

 :W9کمبود ناوگان

9/127

2/679

7

علت

 :W10روند کند صوصیسازي

9/127

2/622

9

علت

 :W11عدم استداده کافی از واحد مینیبوسرانی

9/977

2/772

77

9/169

2/797

72

علت

 :W13عدم ایجاد انگیزه مناسب از طری سیستم تشوی

9/777

2/211

1

علت

 :W14عدم استداده از فرصتهاي سازمان بهت افزایش درآمد

9/129

2/267

2

علت

 :W15نبود سیستم  MSو عدم استداده از نرمافزارهاي موبود سازمان

9/761

2/227

2

9/179

2/221

1

9/262

2/721

3

معلول

علت

علت
علت

حسابداري ،سرویا و نگهداري و )...

 :W8عللدم سلللرویا دهی بلله افراد للا

(معلو ین و بللانبللازان و

کهنسامن)

 :W12عدم برگزاري دورههاي فنی و تخصصی کافی بهت کارکنان فنی
و ابرایی

 :W16نبود ثباط و امنیت شلللغلی بهت مسلللئو ین سلللایر واحدهاي
درونسازمانی
 :W17ملکی نبودن و ابارهاي بودن امالک

جدول  .7اهميت و تأثيرگذاري معيارهاي ابعاد محيط خارجي ماتريس ارزيابي SWOT
شاخ

نوع رابطه

ها

(اعداد قطعي)

رتبه

𝑹 ̃𝒊 +
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(

𝑹 ̃𝒊 −
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(

علت

 :O1بام بودن ضریب ایمنی و امنیت سیستم اتوبوسرانی

9/221

2/727

2

علت

 :O2پایین بودن هزینه سدر در مقایسه با سایر روشهاي بابجایی

9/622

2/932

7

9/239

2/299

7

معلول

 :O4استداده از امکاناط منبقه آزاد اروند

9/719

-2/712

1

معلول

 :O5تمایل بخش صوصی درزمینه تبلیغاط

9/719

-2/222

6

علت

 :O6وبود آییننامهها و دستورا عملهاي مدون

9/767

2/913

9

علت

 :O7وبود دستورا عملها و آییننامههاي مدون بهت مینیبوسرانی

7/726

2/732

1

7/317

-2/2212

72

علت

معلول

 :O3وبود زیرسلا ت مناسلب بهت پذیرش سلیستمهاي نوین هوشمند
حملونقل

 :T1همکاري ضللعیف در ابراي طرحهاي سللاماندهی حملونقل (همانند
بوط ویژه و  )BRTتوسط ارگانهاي مرتبط (راهور و شوراي ترافیک)

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی721 )93:

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
علت

 :T2عدم ابراي تعهداط دو ت در پردا ت یارانه حملونقل

9/767

2/229

7

7/132

2/727

6

معلول

 :T4کمبود شرکتهاي مجرر و توانمند بخش صوصی درزمینه بابجایی

7/633

-2/2237

77

علت

 :T5سرویادهی کم مبلور نمایندگیها

7/199

2/737

2

علت

 :T6شرایط نامناسب بوي و استهالک و تعمیراط بامي اتوبوسها

7/133

2/721

1

علت

 :T7بام بودن عمر متوسط ناوگان

7/319

2/931

9

علت

 :T8افزایش هزینههاي وازمیدکی و روغن و ...

7/329

2/732

1

معلول

 :T9عدم سا ت اتوبوس سازگار با شرایط اقلیمی مناط گرمسیر

7/273

-2/269

77

معلول

 :T10تمایل کم بخش صوصی براي سرمایهگذاري

7/211

2/729

3

9/222

2/277

7

7/271

-2/239

72

7/237

2/717

2

7/319

-2/211

79

علت

علت
معلول
علت
معلول

شلللا

 :T3ا زام ارائه دماط رایگان در شرایط ا

و عدم پردا ت مبا باط از

سوي ارگانهاي مربوطه

 :T11عدم افزایش اتوبوس بدید طی چند سال ا یر به ناوگان اتوبوسرانی
و وبود تنوع زیاد در اتوبوسهاي تحویلی قبلی
 :T12وبود تعاونی مینیبوسرانی و عدم تعیین تکلیف و موازي کاري آن
 :T13دید یکسان وزارط کشور به کلیه کالنشهرها (مثل اهواز) بهت ارائه
دماط بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی
 :T14آسلللیب رسلللاندن بر ی از افراد مجرم به زیرسلللا تها ،تجهیزاط،
امکاناط و نیروي انسانی

در سللللسللللللهمراتللب نهللایی توسلللط سلللتونهللاي

میشلود بعد  S5داراي طول بیشلتري از مبدأ نسلبت به سایر ابعاد

ملی شلللود؛

میباشللد ،این امر به این معناسللت که  S5در بریان تأثیرگذاري و

(در

تأثیرپذیري شللا

ها ،داراي اهمیت بیشللتري نسللبت به سللایر

ها) اسللت و این موقعیت در صورط مثبت بودن،

هاست.

𝑹 ̃𝒊 +
𝑫( و 𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑹 ̃𝒊 −
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫( مشلللخل

𝑹 ̃𝒊 −
بهطوريکه 𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫( نشاندهنده موقعیت یک شا
طول محور عر

یک علت محسللور میشللود و درصللورتیکه مندی باشللد ،معلول

شا

همچنین در بین ابعاد ضعف ماتریا ،W9 ،W7 ،W6 ،SWOT

𝑹 ̃𝒊 +
واهد بود̃ 𝒊 )𝒅𝒆𝒇 .
𝑫( نیز نشللاندهنده مجموع شللدط یک

 W16 ،W15 ،W14 ،W13 ،W12 ،W11 ،W10و  W17با توبه به

(در طول محور طولها) هم ازنظر علت(اثرگذاري) و هم

مثبت شدن موقعیتشان ،علت محسور میشوند؛ درنتیجه این ابعاد

شلللا

ازنظر معلول(اثرپذیري) است.

تلأثیر بامیی در میزان اثربخشلللی ابعاد دیگر دارند .به عبارط دیگر

بلدولهلاي( )6و ( )1بایگاه ابعاد را بر اسلللاس اهمیت و راببه

ابعاد  W5 ،W4 ،W3 ،W2 ،W1و  W8با توبه به مندی شلللدن

میکند .همانطور که در بدول( )6مشاهده میشود ،در

موقعیتشان ،معلول محسور میشوند و داراي تأثیرپذیري بیشتري

تحلیلل محیط دا لی ملاتریا ارزیلابی  ،SWOTابعاد ،S3 ،S1

میباشند .همانطور که در بدول مشاهده میشود بعد  W7داراي

 S7 ،S5 ،S4و  S8بلا توبله به مثبت شلللدن موقعیتشلللان ،علت

طول بیشللتري از مبدأ نسللبت به سللایر ابعاد اسللت ،این امر به این

محسلللور میشلللونلد؛ درنتیجله این ابعلاد تأثیر بامیی در میزان

معناسلت که  W7در بریان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شا

مشلخ

ها،

اثربخشی ابعاد دیگر دارند .بهعبارطدیگر بعد  S2و  S6با توبه به

داراي اهمیت بیشتري نسبت به سایر شا

مندی شلللدن موقعیتشلللان ،معلول محسلللور میشلللوند و داراي

با توبه به نتایج بدول ( ،)1مشاهده میشود که در تحلیل محیط

تأثیرپذیري بیشلللتري هسلللتند .همانطور که در بدول مشلللاهده

بیرونی ماتریا ارزیابی  ،SWOTابعاد  O6 ،O3 ،O2 ،O1و O7

هاست .

 726فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
با توبه به مثبت شللدن موقعیتشللان ،علت محسللور میشللوند؛

محسلللور میشلللونلد؛ درنتیجله این ابعلاد تأثیر بامیی در میزان

درنتیجه این ابعاد تأثیر بامیی در میزان اثربخشی ابعاد دیگر دارند.

اثربخشی ابعاد دیگر دارند .بهعبارطدیگر ابعاد ،T10 ،T9 ،T4 ،T1

بهعبارطدیگر ابعاد  O4و  O5با توبه به مندی شللدن موقعیتشللان،

 T12و  T14با توبه به مندی شللدن موقعیتشللان ،معلول محسللور

معلول محسللور میشللوند و داراي تأثیرپذیري بیشللتري هسللتند.

میشلوند و داراي تأثیرپذیري بیشللتري میباشند .همانطور که در

همان طور که در بدول مشلللاهده میشلللود بعد  O3داراي طول

بدول مشاهده میشود بعد  T2داراي طول بیشتري از مبدأ نسبت

بیشلتري از مبدأ نسبت به سایر ابعاد است ،این امر به این معناست

به سللایر ابعاد اسللت ،این امر به این معناسللت که  T2در بریان

ها ،داراي

ها ،داراي اهمیت بیشتري نسبت

کله  O3در بریلان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شلللا
اهمیت بیشتري نسبت به سایر شا

هاست.

تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شا
به سایر شا

هاست.

همچنین در بین ابعلاد تهلدیلد ماتریا ،T5 ،T3 ،T2 ،SWOT
 T11 ،T8 ،T7 ،T6و  T13با توبه به مثبت شدن موقعیتشان ،علت
جدول  .8اهميت و تأثيرگذاري معيارهاي راهبردهاي چهارگانه
نوع راهبرد

نوع رابطه

شاخ

ها

(اعداد قطعي)
𝑹 ̃𝒊 +
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(

𝑹 ̃𝒊 −
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(

رتبه

 :SO1شلللنا ت اثراط متقابل حمل ونقل با ابعاد مختلف
علت

بامعه(اقتصادي ،ابتماعی و زیستمحیبی) و برقراري تعادل

9/171

2/227

7

بین این ابعاد در بهت دسترسی به حملونقل پایدار
علت

 :SO2توسعه سیستمهاي حملونقل هوشمند)(ITS

9/122

2/126

9

 :SO3اعملال ملدیریلت یکپلارچله حمل ونقل و ترافیک
شلهرم(مدیریت بر سدرهاي شهري؛ مدیریت بر پارکیناها؛
مدیریت ناوگانی و شللبکه حملونقل عمومی؛ مدیریت بر
علت

فرهناسللازي ترافیک؛ مدیریت بر شللهرسللازي؛ مدیریت بر
اورژانا هللا؛ مللدیریللت شلللبکلله ترافیللک؛ مللدیریللت بر

9/312

2/327

7

اسلللتانداردسلللازي ،نصلللب و نگهداري دماط ترافیکی؛

تهابمی)(SO

مدیریت مکانیزه ترافیک؛ مدیریت بر مهندسلللی ترافیک؛
مدیریت بر تحقی و توسعه)
معلول

 :SO4تأمین و بهکارگیري پیشرفتهترین تجهیزاط حملونقلی
و ترافیکی با توبه به مزیت وبود منبقه آزاد اروند

7/193

-2/277

2

 :SO5بسللترسللازي براي بذر سللرمایه و مشللارکت بخش
معلول

صلوصی در بهت ابراي طرحهاي درآمدزا براي تقویت

9/179

-2/221

1

و بهبود مدیریت ما ی سازمان
 :SO6استانداردسازي ،نصب و نگهداري دماط ،امکاناط و
معلول

تجهیزاط ترافیکی(ایسللتگاه هاي اتوبوس ،تابلوها ،سیستمهام
روشنایی ،طکشی و  )...طب استانداردها و آییننامهها

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی721 )93:

7/713

-2/229

3

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي

علت

 :ST1فراهم نمودن بسلتر مزم و تسریع در ابراي مدیریت
یکپارچه شهري

2/327

2/321

7

 :ST2تعریف طرحهلاي درآملدزا بلاهد ،توانمندسلللازي
علت

افزایش درآملد سلللازملان و ایجلاد منابع درآمدي بایگزین
روشهلاي متلداول موبود در شلللهرداري بهباي افزایش و

2/272

2/327

9

فروش تراکم و…
 :ST3ا زام و تعهلد دو لت بله تلأمین اعتبلاراط موردنیاز در
علت

راسلتاي قانون توسللعه حملونقل عمومی و مدیریت مصر،

2/222

2/397

7

سو ت
تنوع)(ST

علت

 :ST4ا زام سازمانها مبنی بر ابراي قوانین موبود در راستاي
عمل کردن آنها به تعهداط و پردا ت مبا باط

9/196

-2/221

2

 :ST5تأمین قبعاط ،تجهیزاط و مایحتاج موردنیاز سلللازمان
معلول

(مثل وازمیدکی ،روغن و  )...توسللط ود سازمان و با توبه

7/323

-2/772

2

به نزدیکی به منبقه آزاد اروند
معلول
معلول
معلول
علت

 :ST6تأمین ناوگان بدید ،بایگزینی ناوگان فرسلللوده و
تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی
 :ST7رایزنی و توبیه مسللئو ین کشللوري در صللو

ارائه

دماط مباب با شرایط اقلیمی هر منبقه
 :ST8بسترسازي و ارائه تسهیالط و مشوقهایی براي افزایش
انگیزه در بخش صوصی بهت سرمایهگذاري
 :WO1برآورد دقی کمبودهلا درزمینلهٔ تعمیرگلاه ،پلایانه،
توقدگاه ،پهلوگاه و رفع کمبودها طب استانداردهاي موبود
 :WO2اعمال سللیاسللتهاي ا

9/372

-2/223

1

9/771

-2/729

1

9/327

-2/236

6

9/221

2/231

2

توسللعه پارکینا باهد،

کاهش سلللدر با ودروي شلللخصلللی در حوزه مرکزي و در
معلول

اطرا ،رینلا میانی شلللهر و نقاط مسلللتعد تبادل سلللدر و

9/771

-2/223

77

مناسبسازي و توسعه مسیرهاي پیادهروي و دوچر هسواري
با ایجاد مبلمانها و ا مانهاي بذار
 :WO3حدظ تعادل و توازن بین سللله عنصلللر بمعیت،

بازنگري
)(WO

معلول

دماط و حملونقل از طری تلدی برنامهریزي حملونقل
با برنامهریزي کاربري زمین و هماهنگی آن ها با تغییراط

9/217

-2/219

3

تراکم مخصوصاً در هسته مرکزي شهر
علت

 :WO4توسللعه سللیسللتم راهبردي مدیریت منابع انسللانی با
رویکرد یادگیري فردي و سازمانی

9/669

2/127

9

 :WO5برنامهریزي و اعمال و ابراي طرحهاي درآمدزا مانند
علت

افزایش درآمد از طری احداث کار انههاي تو یدي متناسللب
بلا وظلایف سلللازمان و فروش کامها و مصلللا

9/272

2/123

7

تو یدي و

 722فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
همچنین اسلتداده از تجربیاط شهرها و کشورهاي پیشرفته در
بهت افزایش درآمد
 :WO6مناسلبسازي راههاي شهري و پایانهها براي حرکت
معلول

و دسللترسللی آسللان بانبازان ،معلو ین و افراد ردسللال و

7/223

-2/776

79

کهنسال
 :WO7رفع کمبود ناوگان از طری رایزنی بهت ضاببهمند
علت

کردن و دریافت سللهم اتوبوسرانی از شللهرداري و وزارط

9/377

2/679

7

کشور
 :WO8بسللترسللازي و تسللهیل روند صللوصللیسللازي
معلول

اتوبوسرانی در قا ب برونسپاري بخشی از وظایف سازمان با
نظارط دقی و کارشللناسللی شللده و با بهرهگیري از تجربیاط

9/622

-2/213

72

موف سایر کالنشهرها
 :WO9زمینهسازي در بهت برونسپاري بخشی از وظایف
سلازمان به بخش صلوصلی از طری توسلعه سیاستهاي
معلول

تشلویقی مناسلب براي بذر سلرمایهگذار و تسهیل فرآیند

9/122

-2/222

77

انجام پروژههاي مشللارکتی با بخش صللوصللی و ایجاد
بذابیت مزم در این زمینه
علت

 :WO10برنلاملهریزي در بهلت بهرهگیري از ظرفیت واحد
مینیبوسرانی طب دستورا عملها و آییننامههاي مدون

7/223

2/712

2

 :WO11تقویت و توسلللعه بخش فنی سلللازمان از طری
علت

برگزاري دورههاي فنی و تخصصی و سمینارهاي حضوري یا

7/329

2/917

1

مجازي براي کارکنان فنی و ابرایی
 :WO12افزایش میزان رضللایت شللغلی و انگیزههاي ما ی
علت

بلاهد ،ایجاد انگیزه بیشلللتر در کارکنان سلللازمان و ایجاد
سللیسللتم مناسللب براي بذر و نگهداري نیروي انسللانی

7/221

2/739

1

متخص
علت
علت

 :WO13بهبود وضلللعیللت سلللیسلللتم هللاي نرم افزاري و
سختافزاري و بهرهگیري از این سیستمها
 :WT1انجام مبا عاط راهبردي و تدصلیلی در راستاي ایجاد
یکپارچگی بین ارگانهاي مرتبط

9/232

2/979

6

9/917

2/237

9

 :WT2کلاهش نلاهماهنگی و تدرقهاي موبود در نظام
معلول
تدافعی )(WT

ملدیریلت لدملاط حملل ونقلی در بهت نیل به توسلللعه

7/222

-2/773

1

حملونقل پایدار
معلول
معلول

 :WT3تهیه و ابراي طرحهاي مدیریت تقاضاي حملونقل
بهوسیله مکانهاي تو یدکننده سدر
 :WT4فرهناسازي و افزایش سواد اطالعاتی عموم بامعه
و آشنایی آنها با مزایاي بکار گیري سیستمهاي هوشمند از

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی723 )93:

9/211

-2/721

6

2/271

-2/217

1

محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
طری اطالعرسللانی عمومی و رسللانهاي و ارائه برنامههاي
آموزشی
 :WT5توبه ویژه به توسللعه مبتنی بر حملونقل عمومی با
تلأکیللد بر تلدی

کللاربري زمین و حملللونقللل عمومی در

چارچور اصلول نوشلهرسلازي و رشلد هوشمند شهري که
علت

افراد ،مشللاغل و دماط را در کنار یکدیگر قرار داده و

2/327

2/691

7

بهگونهاي طراحی میشلود که سلدرهاي پیاده و یا با استداده
از دوچر ه ،حملونقل عمومی و اتومبیل را به سللدرهاي
ایمن ،کارآ و راحت مبدل میسازد
 :WT6آموزش کارگزاران ترافیک و به هنگام نگهداشللتن
علت

اطالعلاط آنهلا ،همچنین ایجلاد رشلللتههاي مرتبط با بخش
حملونقل و ترافیک در دانشگاه شهرداري بهت ارتقا سب

9/327

2/229

2

کمی و کیدی کارکنان سازمان
 :WT7تحقی و توسعه در تمام مؤ دههام ترافیکى به همراه
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س لیاسللتگذاري کالن کشللور و اثرگذاري در امر ترافیک و
حملونقل

بدولهاي( )2بایگاه ابعاد را بر اسللاس اهمیت و راببه مشخ

شلدن موقعیتشلان ،معلول محسلور میشوند و داراي تأثیرپذیري

میکند .همانطور که در بدول( )1مشللاهده میشللود ،در تحلیل

بیشتري هستند .همانطور که در بدول مشاهده میشود بعد ST1

اسلللتراتژي تهابمی) ،(SOابعاد  SO2 ،SO1و  SO3با توبه به

داراي طول بیشلتري از مبدأ نسلبت به سایر ابعاد است ،این امر به

مثبت شدن موقعیتشان ،علت محسور میشوند؛ درنتیجه این ابعاد

این معنلاسلللت کله  ST1در بریلان تلأثیرگلذاري و تأثیرپذیري

تأثیر بامیی در میزان اثربخشی ابعاد دیگر دارند .بهعبارطدیگر بعد

شا

ها است.

 SO5 ،SO4و  SO6با توبه به مندی شللدن موقعیتشللان ،معلول

همچنین با توبه به نتایج بدول ( ،)2مشلللاهده میشلللود که در

محسلور میشوند و داراي تأثیرپذیري بیشتري هستند .همانطور

تحلیل راهبردهاي بازنگري) ،(WOابعاد ،WO5 ،WO4 ،WO1

که در بدول مشللاهده میشللود بعد  SO3داراي طول بیشللتري از

WO12 ،WO11 ،WO10 ،WO7و  WO13بلا توبه به مثبت

مبدأ نسللبت به سللایر ابعاد میباشللد ،این امر به این معناسللت که

شلدن موقعیتشان ،علت محسور میشوند؛ درنتیجه این ابعاد تأثیر

ها ،داراي

بلامیی در میزان اثربخشلللی ابعاد دیگر دارند .به عبارطدیگر ابعاد

 SO3در بریلان تلأثیرگلذاري و تأثیرپذیري شلللا
اهمیت بیشتري نسبت به سایر شا

هاست.

ها ،داراي اهمیت بیشتري نسبت به سایر شا

 WO8 ،WO6 ،WO3 ،WO2و  WO9با توبه به مندی شللدن

همچنین در بین ابعللاد راهبرد تنوع) ST3 ،ST2 ،ST1 ،(SOو

موقعیتشللان ،معلول محسور گردیده و داراي تأثیرپذیري بیشتري

 ST4با توبه به مثبت شلدن موقعیتشان ،علت محسور میشوند؛

هستند .همانطور که در بدول مشاهده میشود بعد  WO5داراي

درنتیجه این ابعاد تأثیر بامیی در میزان اثربخشی ابعاد دیگر دارند.

طول بیشلتري از مبدأ نسبت به سایر ابعاد میباشد ،این امر به این

بله عبلارط دیگر ابعاد  ST7 ،ST6 ،ST5و  ST8با توبه به مندی

 732فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز
معنللاسلللت کلله  WO5در بریللان تللأثیرگللذاري و تللأثیرپللذیري

همچنین راهبردها حاظ می شللود؛ بنابراین میتوان اذعان نمود که

ها است.

نتایج رویکرد فازي از اعتبار بامتري نسللبت به سللایر رویکردهاي

شا

ها ،داراي اهمیت بیشتري نسبت به سایر شا

همچنین در بین ابعاد راهبردهاي تدافعی)،WT5 ،WT1 ،(WT

غیر فازي بر وردار است.

 WT6و WT7با توبه به مثبت شدن موقعیتشان ،علت محسور

بلا توبله بله نتلایج به دسلللت آمده از تکنیک ،FDEMATEL

میشللوند؛ درنتیجه این ابعاد تأثیر بامیی در میزان اثربخشللی ابعاد

راهبردهلاي - :ا زام و تعهد دو ت به تأمین اعتباراط موردنیاز در

دیگر دارنلد .بهعبارطدیگر ابعاد  WT3 ،WT2و  WT4با توبه

راسلللتاي قانون توسلللعه حملونقل عمومی و مدیریت مصلللر،

به مندی شللدن موقعیتشللان ،معلول محسللور میشللوند و داراي

سلو ت؛  -فراهم نمودن بسلتر مزم و تسلریع در ابراي مدیریت

تأثیرپذیري بیشلللتري هسلللتند .همانطور که در بدول مشلللاهده

یکپارچه شهري؛  -تعریف طرحهاي درآمدزا باهد ،توانمندسازي

میشود بعد  WT5داراي طول بیشتري از مبدأ نسبت به سایر ابعاد

افزایش درآمد سللازمان و ایجاد منابع درآمدي بایگزین روشهاي

اسلت ،این امر به این معناست که  WT5در بریان تأثیرگذاري و

متلداول موبود در شلللهرداري بهباي افزایش و فروش تراکم و

ها ،داراي اهمیت بیشللتري نسللبت به سللایر

…؛ -اعلمللال مللدیلریللت یکپللارچلله حمللل ونقللل و ترافیللک

تأثیرپذیري شللا
شا

هاست.

 .3جمعبندي و نتيجهگيري
یکی از مزایاي تکنیک دیمتل امکان تعیین وضلللعیت مؤ دهها یا
شللا

هاي مدل اسللت .به این معنی که سللا تار این تکنیک

بهگونهاي اسلت که طی آن میتوان عوامل یا مؤ دهها را به دودسته
از حیج تأثیرگذاري و یا تأثیرپذیري دسللتهبندي نمود .این بدان
معنی اسللت که به هنگام اسللتداده از این تکنیک عالوه بر امکان
او ویتبندي عوامل این امکان نیز براي محققین و تصللمیم گیران
وبود دارد که سلللرمایه و زمان ود را براي پردا تن به نتایج
پژوهش مدیریت نموده و به شللکل هدایت یافته کار ود را ادامه
دهنلد .منظور از این هلدایلت آن اسلللت که با توبه به نتایج
بهدسللتآمده هرگاه تصللمیم گیران بسللته به موضللوع پژوهش،
درصللدد باشللند تا به نتایج زودبازده ،اما سللبحی دسللت یابند،
میتواننلد بر او ویتهاي قرارگرفته در گروه تأثیرپذیرها تمرکز
نمایند .حال اگر هد ،این تصلمیم گیران انجام اقداماط اساسی یا
تمرکز بر اصللل و پایه موضللوع باشللد ،میتوانند بر او ویتهاي
قرارگرفته در میه تأثیرگذارها یا علتها تمرکز نموده و برنامههاي
ود را متناسلب با آن تدوین نمایند .این مسئله هنگامیکه تکنیک
با رویکرد فازي آمیخته شللود ،دقت و اعتبار بیشللتري پیداکرده و
نتلایج مسلللتلدلتري ارائله مینملایلد .همچنین در مورد تحلیل
حساسیت نتایج به نحوه تعیین اعداد فازي مزم به ذکر است که با

شللهرم(مدیریت بر سللدرهاي شللهري؛ مدیریت بر پارکیناها؛
ملدیریلت نلاوگلانی و شلللبکه حمل ونقل عمومی؛ مدیریت بر
فرهناسلللازي ترافیک؛ مدیریت بر شلللهرسلللازي؛ مدیریت بر
اورژاناها؛ مدیریت شلبکه ترافیک؛ مدیریت بر اسلتانداردسازي،
نصلللب و نگهداري دماط ترافیکی؛ مدیریت مکانیزه ترافیک؛
مدیریت بر مهندسللی ترافیک؛ مدیریت بر تحقی و توسللعه)؛ -
شلنا ت اثراط متقابل حملونقل با ابعاد مختلف بامعه(اقتصادي،
ابتملاعی و زیسلللتمحیبی) و برقراري تعلادل بین این ابعاد در
بهت دسترسی به حملونقل پایدار؛ توسعه سیستمهاي حملونقل
هوشلللمند)(ITS؛  -توبه ویژه به توسلللعه مبتنی بر حملونقل
عمومی با تأکید بر تلدی کاربري زمین و حمل ونقل عمومی در
چارچور اصلول نوشلهرسلازي و رشد هوشمند شهري که افراد،
مشلللاغلل و دماط را در کنار یکدیگر قرار داده و به گونه اي
طراحی میشللود که سللدرهاي پیاده و یا با اسللتداده از دوچر ه،
حملونقل عمومی و اتومبیل را به سللدرهاي ایمن ،کارآ و راحت
مبلدل میسلللازد؛  -رفع کمبود نلاوگلان از طری رایزنی بهت
ضللاببهمند کردن و دریافت سللهم اتوبوسرانی از شللهرداري و
وزارط کشلور؛ و  -تحقی و توسعه در تمام مؤ دههام ترافیکى به
همراه تشلللکیل بانک اطالعاتى از فرهیختگان و دادههاي مختلف
حملونقلی و ترافیکى و همچنین تصلللمیم سلللازي و د ا ت در
سللیاسللتگذاري کالن کشللور و اثرگذاري در امر حملونقل و

توبه به اینکه در رویکرد دیمتل فازي ،ارتباطاط درونی معیارها و
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محمدعلي فيروزي ،مجيد گودرزي
ترافیلک به ترتیب بز او ویتدارترین راهبردها در برنامهریزي و
توسعه اتوبوسرانی کالنشهر اهواز شنا تهشدهاند.

گانه کالنشلهر تهران)" ،مجله مدیریت شهري ،شماره  ،72پاییز و
زمستان ،7932

.777 -777 .

 تقوایی ،مسلللعود و وفللایی ،ابوذر (" )7921برنللاملله ریزي و

 .4پينوشتها
 .7این مقا ه مستخرج از طرح پژوهشی «تدوین برنامه پنج سا ه
دوم توسعه و عمران کالنشهر اهواز» است.

مدیریت سلیستم اتوبوسرانی درونشهري با تأکید بر ایستگاههاي
اتوبوس شللهر کاشللان" ،مجله پژوهشللی دانشللگاه اصللدهان(علوم
انسانی) ،بلد  ،97شماره ،2

 .5مراجع

.73 -26 .

 تلقلوایی ،مسلللعود و گودرزي ،مجیللد (" )7931تللدوین و

 ابراهیمزاده ،عیسلللی و بهللار و ،عبللاس ( " )7937تحلیلی بر

او ویتبندي راهبردهاي توسلللعه گردشلللگري پزشلللکی (مبا عه

کارکرد سلیستم اتوبوسرانی و نقش آن در حملونقل شهري مورد

موردي :کالنشللهر شیراز)" ،نشریه پژوهش و برنامهریزي شهري،

شلناسلی؛ شلهر زاهدان" ،فصلنامه تحقیقاط بغرافیایی ،سال ،71
شماره سوم ،پاییز  ،7937شماره پیاپی ،726

.21 -772 .

سال هدتم ،شماره ،72

77-7 .

 تندیسله ،محسلن و رضلایی ،محمدرضا (" )7937برنامهریزي

 احدي ،حمیدرضللا ،قاسمی صاحبی ،منان و ذاکري سردرودي،

راهبردي حملونقل پایدار شهري در کالنشهرهاي ایران (مبا عه

ببارعلی (" )7937او ویتبندي روشهاي حملونقل عمومی در

موردي :شلهر مشلهد)" ،فصلنامه مهندسی حملونقل ،سال پنجم،

شهر تهران بهمنظور اصالح نظام تخصی

بودبه" ،مجله مهندسی

حملونقل ،سال چهارم ،شماره سوم ،بهار ،7937

.731 -722 .

شماره اول ،پاییز ،7937

.72-7

 بوکلار ،سلللجلاد(" )7932بررسلللی ا گوهاي مراکز رید و

 اصغرپور ،محمد بواد (" )7923تصمیمگیري گروهی و نظریه

مجتمعهاي تجاري در شللهر اهواز" ،پایاننامه کارشللناسلی ارشللد،

بازيها با نگرش تحقی در عملیاط" ،چاپ دوم ،تهران ،انتشاراط

گروه بغرافیا و برنامه ریزي شهري ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

دانشگاه تهران.

 ربیعی ،ساره و شاهنده ،علی (" )7932گسترشی بر مدل کارط

 افشلللار کهن ،بواد ،بال ی ،اسلللماعیل و قدسلللی ،علیمحمد

امتیازي متوازن" ،نشللریه بینا مللی مهندسللی صللنایع و مدیریت

(" )7937بررسللی ابعاد ابتماعی مسللئلۀ کنترل ترافیک شللهري

تو ید ،شماره  ،7بلد  ،77بهار ،7932

(موردمبا عه :مشهد)" ،فصلنامه مبا عاط شهري ،سال دوم ،شماره

 زیاري ،کرامتاهلل ،منوچهري میاندوار ،ایور ،محمدپور ،صابر

چهارم ،پاییز ،7937

.13 -32 .

.12-27 .

و ابراهیم پور ،احللد ( ،)7932ارزیللابی سلللیسلللتم حمللل ونقللل

 افندي زاده ،شلهریار ،بوانشللیر ،حسن و ا یاسی ،رضا ()7923

عمومی) (BRTشللهر تبریز با اسللتداده از رویکرد تحلیل عوامل

"طراحی بوط شللبکه اتوبوسرانی شللهري با اسللتداده از روش

اسلتراتژیک) ،(SWOTمجله مدیریت شلهري ،شماره  ،71بهار و

بستجوي ممنوع" ،فصلنامه مهندسی حملونقل ،سال اول ،شماره
چهارم ،تابستان ،23

.79 -76 .

تابستان ،7932

32-13 .

 سلللابدي نژاد ،آرمان ،حسلللننایبی ،عرفان ،حیدري ،بعدر و

 امینی ،محملدتقی و بلاز بلاویلل ،صلللملد (" )7922تدوین

رزمی ،بعدر (" )7932ملدلسلللازي تردد نلاوگان اتوبوسرانی

اسللتراتژي به روش چارچور بامع تدوین اسللتراتژي" ،نشللریه

شللهري بر اسللاس دادههاي موقعیت مکانی مورد کاوي :بوط

مدیریت بازرگانی ،دوره  ،7شماره ،7

.71 -97 .

اتوبوسرانی شلهري تهران" ،مجله مدلسلازي در مهندسلی ،سال

 پریزادي ،طاهر ،مرصوصی ،ندیسه ،شعاع برآبادي ،علی ،حسینی

سیزدهم ،شماره  ،27پاییز ،7932

امینی ،حسللن و شللهریاري ،مهدي (" )7932تحلیل میزان گرایش

 سلازمان بغرافیایی نیروهاي مسل (" )7922فرهنا بغرافیایی

اقشار مختلف ابتماع به استداده از سیستم حملونقل عمومی پا

آباديهاي استان وزستان" ،شهرستان اهواز.

.772-729 .

از ابراي طرح هدفمند شلللدن یارانهها(مبا عه موردي :مناط 77
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،"کیدیت سلیستم اتوبوس رانی با استداده از مدل رگرسیون رتبهاي
.777-727 .
 حمیدرضللا، حسللین و راسللخی، نادرپور، غالمعلی، شللدابخش
ناوگان اتوبوسرانی شللهري با
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تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه اتوبوسراني در کالنشهر اهواز

محمدعلی فیروزي ،دربه کارشلناسلی در رشلته بغرافیاي طبیعی را در سلال  7911از دانشللگاه تهران و
دربه کارشلناسلی ارشلد در رشلته بغرافیا را در سال  7912از دانشگاه تهران ا ذ نمود .در سال 7913
موف به کسلب دربه دکتري در رشلته بغرافیاي انسلانی از دانشلگاه تهران گردید .زمینه هاي پژوهشی
مورد عالقه ایشللان برنامه ریزي شللهري بوده و در حال حاضللر عضللو هیاط علمی با مرتبه دانشللیار در
دانشگاه شهید چمران اهواز است.

مجید گودرزي ،دربه کارشناسی در رشته بغرافیا و برنامه ریزي شهري را در سال  7922از دانشگاه شهید
چمران اهواز و دربه کارشناسی ارشد در رشته بغرافیا و برنامه ریزي شهري را در سال  7922از دانشگاه
اصلدهان ا ذ نمود .در سلال  7939موف به کسلب دربه دکتري در رشته بغرافیا و برنامه ریزي شهري از
دانشلگاه اصلدهان گردید .زمینه هاي پژوهشی مورد عالقه ای شان برنامه ریزي شهري بوده و در حال حاضر
عضو هیاط علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه شهید چمران اهواز است.
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