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 دهيچک
 در اخبالل و تاافيك معضدد  مانند را مبعددي مشددتال  شددها ا، اين در جمعيت افزايش نا توأم جها ، در شددها اكال  شددبانا  رشددد روند

 اواخا در شهاي ريزينانام  فااروي اساسي  ايچالش از مذكور معض  ،روازاين است. آورده وجود ن  شدهاي درو  ونق حم  سدامان  

 ويژهن  موتوري ونق حم  وساي  سايع افزايش گذاشب  است. يتأثيا منف شهاي پايدار توسع  ا داف ن  دسبياني نا ك  نوده نيسدب   قا 

 ي اآ ، مهاجا  روي ني گسباش جمعيت، رشد نا  مااه ا واز شهاكال  در مشخصاً و كشور شدها اي  در آ  از زياد اسدبفاده  و اتومبي 

 ي ايآلودگ نظيا مشددتالتي ناوز ناعث عمومي ونق حم  سدديسددب  عديده مشددتال  و جامع و علمي ي ايزيرنانام  عدم نيز و ندهيفزا

 و مسدديا ا ناامني اناژي، ازحدشين مصدداف شددهاوندا ، وقت زياد اتالف ،كنندهخسددب  و زياد تاافيتي ي اتااك  ،يطيمحسددتيز شددديد

؛ پژو ش شدهمطاحت ن  موارد ياست. نا عنا كاده تنزل دچار آسايش و رفاه ازنظا و دشوار را شهاكال  اين در زندگي و شده تصادفا 

است. رويتاد حاك  نا اين پژو ش،  شدهتدوينا واز  شهاكال در  رانياتونوستوسع   يرا باد ا نندياولويتو  ييشناسا نا دفحاضدا  

 SWOT عيتموق وتحلي تجزي مدل نارسي و  يكارنادي و روش تحقيق ن  شديوه تويديفي، تحليلي و پيمايشدي است. نا مبنا    -اي توسدع  

م ن  ، اقداشدهشناسايي يار اينا توج  ن  مع ازآ پسوضع موجود يور  گافت و  يانيد(، شناخت و ارزي)نقاط قو ، ضعف، فايت و تهد

را باد ا  نندياولويتاقدام ن   FDEMATELاره يچند مع گيايتصمي ك ينا اسبفاده از تتن درنهايتچهارگان  شدد.   ي اياسدبااتژ ن يتدو

ونق  در راسددباي قانو  توسع  حم  ازيموردن( الزام و تعهد دولت ن  تأمين اعببارا  1د د ك  را باد اي: )نبايج پژو ش نشدا  مي شدد.  

 اي ( تعايف طاح3شددهاي؛ ) مديايت يتپارچ  و تسددايع در اجااي الزم نسددبا نمود  ( فاا  2عمومي و مديايت مصدداف سددوخت؛ ) 

 يجان  اي مبداول موجود در شددهاداري ايجاد منانع درآمدي جايگزين روشسددازما  و  درآمد افزايش توانمندسددازي نا دفدرآمدزا 

؛  انگيپارك نا مديايت شهاي؛ سفا اي نا شهاى)مديايت تاافيك و ونق حم  يتپارچ  ( اعمال مديايت4؛ )… زايش و فاوش تااك  واف

 مديايت ؛ ااورژانس نا شهاسازي؛ مديايت ي تاافيك؛ مديايت ناسازفا نگ نا مديايت عمومي؛ ونق حم  شبت  و ناوگاني مديايت

 تاافيك؛ مهندسي نا مديايت تاافيك؛ متانيزه مديايت خدما  تاافيتي؛ نگهداري و نصد   اسدبانداردسدازي،   نا مديايت تاافيك؛ شدبت  

محيطي( و ناقااري زيست و اجبماعي جامع )اقبصدادي،  مخبلف انعاد نا ونق حم  اثاا  مبقان  ( شدناخت 5توسدع (؛ )  و تحقيق نا مديايت

ن  تاتي  جزء  (ITS)ونق   وشدددمند اي حم ( توسدددع  سددديسدددب 6ونق  پايدار؛ و )حم تعدادل نين اين انعداد در جهت دسدددباسدددي ن    

 .اندشدهشناخب شها ا واز راني كال ريزي و توسع  اتونوسدارتاين را باد ا در نانام اولويت

 

 اهواز. شهرکالن ،يمتل فازیریزي راهبردي، دبرنامهرانی، اتوبوس :يديکل واژه هاي
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 مقدمه .1
گر با یک مکان به مکان دیافراد از  ییبلاعلج بلابجا    ونقلل حملل 

 یرسللا تیز يهاسللتمیسلله در ینقل طیوسللااز  یاز تنوعاسللتداده 

 با اسلللتداده از تنهانهن کلار را  یا ونقلل حملل . شلللودیممختلف 

و  بلکه با تالش ،رسا ت(یو ز يه، انرژینقل طیوسلا  یعنی)فنآوري

سلللدر  يمحصلللومط مبلور برا تنهانه. دهدمیزمان افراد انجام 

انند م یمند يامدهایبلکه پ، کندیمد یمسلافران و ارسال کام را تو  

 را ریوممرگت و ی، تصلاد،، مصدوم یصلوت  یهوا، آ ودگ یآ ودگ

 ونقلحمل يامدهایو پ ی،  روبي( ورود7به همراه دارد. شللکل)

 .دهدمیرا نشان 

 ونقلحمل یمند يامدهایر پیسلمت راست تصو  يدر قسلمت بام 

 .شودیمآن ارائه  ی ارب يمدهاایپ مخصوصاً

  ،را مصلللر، و  يزیتم ونقلحمل يهاسلللتمیسلللبا آ وده کردن

 ؛دهندیمش یرا افزا ریوممرگو  يماریب

  و  یدگیدبیآسلللرا مصلللر، و  یمنیا هاآنبودن،   برناکبا

 ؛شوندیمرا موبب  ریوممرگ

 د یرا تو  سللروصللدااد، آرامش را مصللر، و یز يبا حجم صللدا

 و ؛(دهندیمرا کاهش  ییو ارزش دارا یت زندگیدی)ککنندیم

  بیآسللل سلللتیزطیمحگر به ید يهاندهیآمبا انتشلللار کربن و 

 .رسانندیم

  تهشللنا ونقلحمل يهانهیهز ياندهیفزان عوامل به شللکل یکل ا

 بویژه، یبیمحسلللتیزاثراط  هاآن نیترتوبهقابلاما  ،شلللوندیم

 شکل.  هسلتند  یبهان ییراط آر و هواییمرتبط با تغ يهادغدغه

 ونقلحمل. دهدمیرا نشللان  ونقلحمل يهای روبر یتصللو (7)

اسللت و باعج  هاانسللان یو زندگ يت اقتصللادیفعا  ينقبه مرکز

 يغذا و کامها يبروند، به مدرسه بروند، برا سرکارافراد  شلود یم

است  هاانسانکه متشکل از  ییهاتیفعا د کنند و در کل یگر  رید

به مقاصد  یش دسترسیافزاشتر که با یب ونقلحملند. یمشارکت نما

 یتا افراد اهدا، شخص گرددیم، موبب شودیم ریپذامکانشتر یب

 یو ابتماع يفرد يهلا نله یهز ود را بهتر برآورده سلللازنلد، املا   

 از حاظاغلب  ونقلحمل مسللئله کهیدرحا را در بردارد.  يشللتریب

 يهاهنیهزاز  یکیر تنها ی ن تأی، اردیگیمقرار  یموردبررس ازدحام

دارد.  يشماریب يایمزا یار و حتیبس يهانهیهزاست که  یستمیس

ن یموبب توسعه زم ونقلحمل، یر دسللترسللیین، با تغیعالوه بر ا

 .[Nurhad et al. 2014]شودیم

 

 
 ونقلحمل يهايخروجو  هايورد .1 شکل
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تعامل  حاصللل که دانسللت يادهیپد توانیم را کیتراف درمجموع

 )يتکنو وژ(نیماش و )یعیطب طیمح(عتیطب یانسلان  يهاکنش انیم

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

 .است امر نیهم

 در روابطمعضلل ترافیک براین اساس حاصل برهم  وردن تعادل  

 به شکل با توبهتوان ترافیک را می درمجموع میان این ابزاسلت. 

مثابه یک مسلللئله ابتماعی هاي مختلدی بهشلللماره یک از دیدگاه

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

دو به اظهارنظر در مورد مسللئله  توان در قا ب شللکل شللماره می

 ترافیک پردا ت.

  

 
 [Afshar Kehan et al. 2012] آن گانهسه ياجزا ک ويتراف. 2 شکل

 

 

 
 [Afshar Kehan et al. 2012] آن يبر وجه انسان ديبا تأک يک مسئله اجتماعي مثابهبهک يتراف يقيتلف و ابعاد هامؤلفه .3 شکل

 

 

 

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

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

 که هسللتند روروبه يادهیعد هايچا ش و مشللکالط و مسللائل با

 نیز دیگر و بخشللی گذشللته يهادوره به مربوط هاآن از بخشللی
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 شدهارائه آمار بر اساس .هسلتند  ا یر يهاسلال  همین مخصلو  

 تعداد 7271 سللال تا که شللودیم ینیبشیپ ملل، سللازمان لهیوسللبه

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

and Deichmand, 2008] .شهرنشین بمعیت نسبت ایران در 

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

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

 نیبنیدرا بدانیم،  دماط در واسللت افزایش همراه به شللهرها

 و حل مشللکالط مسللئو یت که شللهري مدیریت مرابع و نهادها

 يادهیعد هايچا ش با اسللت، آنان عهده بر نیازها به پاسللخگویی

 در اسللاسللی و نیازهاي موضللوعاط از یکی .شللد  واهند روروبه

 در آن ترافتهیتبلور شللکل با ویژهبه انسللانی، يهاسللکونتگاه قا ب

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

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

 و مردم اصلی يهادغدغه از آن به مربوط هايچا ش و مسلائل  که

 از مذکور معضللل ،روازاین؛ دیآیم شللمار به شللهري مسللئومن

 قرن اوا ر در شللهري ریزيبرنامه فراروي اسللاسللی  هايچا ش

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

 است. نهاده

 استداده و اتومبیل ویژهبه موتوري ونقلحمل وسایل سریع افزایش

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

بودن و مهابرط  یآن، صنعت رویهبی گسلترش  و بمعیت رشلد  با

 بامع و علمی يهايزیربرنامه عدم نیز و آزاردهندهم یه، اقلیرویب

 بروز باعج عمومی ونقلحمل سلللیسلللتم عدیده مشلللکالط و

 يهاتراکم ،یبیمحسللتیز شللدید يهایآ ودگ نظیر مشللکالتی

 مصر، شهروندان، وقت زیاد اتال، ،کننده سلته  و زیاد ترافیکی

 .است شده تصادفاط و مسیرها ناامنی انرژي، ازحدشیب

 قرن در که اسللت داده نشللان مختلف مبا عاط از حا  جینتا

 به مدار  ودرو ونقلحمل از یکل يریگبهتر ییتغ کی گذشللته

 از و آمده وبود به یهمگان ونقلحمل يهاشبکه گسترش سلمت 

 انواع و هاشللبکه جادیا بهت يگذارهیسللرما 7322 دهه اوا ر

 يترار گستردهیبس ابعاد شهرها در یهمگان ونقلحمل يهاسلامانه 

 .[Kashanijoo and Mofidi Shirvani, 2009]اسللت افتهی

با توبه به  شلللهريدرون رانیاتوبوسسلللتم یاسلللتدلاده از سللل 

 يهادر شهر کنندهاستداده يبام و ارزان بودن آن برا يریپذانعبا،

 ریناپذابتنار يامر توسللعهدرحال يدر کشللورها ویژهبهبزرگ و 

ستره گ لید  به ونقلحملستم ین سل یبهبود ا يبرا روازایناسلت.  

 .رسدیمبه نظر  يت آن ضروریفعا 

ط چند معیاره در محی گیريتصمیم يهاکیتکن با استداده ازامروزه 

 توانیم SWOTدر مدل اسلللتراتژیک  هلا آنفلازي و بلا تلدی    

 یعموم ونقلحملراهبردهلاي بهینله را براي توسلللعه این نوع از   

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

و پاسخگویی به این  رانیاتوبوسو تهدیدهاي  هافرصلت ضلعف،  

در  رانیاتوبوساساسی هستیم که بهترین راهبردهاي توسعه  سؤال

 ؟اندماکداهواز به ترتیب او ویت  شهرکالن

 نيشيپ تحقيقات بر مروري 1 -1

 سللابقه و مشللابه تحقیقاط به محق   ا  توبه یپژوهشلل هر در

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

 و توانمندي اینکه بر عالوه کند بررسی را بیشتري مشابه تحقیقاط

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

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

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

 است. شدهانیب (7)  الصه در بدول طوربه یعموم
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 يعموم ونقلحمل با مرتبط مطالعات داخلي و خارجي .1جدول 

 نويسنده يا نويسندگان موضوع پژوهش نتايج پژوهش

 سب  بام بردن کاشان، شهريدرون سلدرهاي  انجام از رانیاتوبوس سلهم  به با توبه

ضروري  امر یک کارشناسی و فنی تدابیر ابراي طری  رانی ازاتوبوس سیستم  دماط

 و مدیریت در شللایسللته مناسللب و هايتصللمیم از یکی درواقع .شللودمی محسللور

 است. عمومی ونقلحمل به دادن ونقل، او ویتحمل ریزيبرنامه

 سلللیسلللتم مدیریت و ریزيبرنامه

 بر تأکید با شللهريدرون رانیاتوبوس

 کاشان شهر هاي اتوبوسایستگاه

[Taghvaei and 

Vafaee, 2008] 

 نتایج که گردید آزمایش مشللهد شللهر رانیاتوبوس شللبکه روي بر آمدهدسللتمدل به

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

 دقت دهندهنشان موردنظر، از شبکه آمدهدستبه نتایج با موبود وضعیت کامل انبباق

 .باشدمی ایدئال شرایط سازيشبیه در هاشبکه این بامي

 نللاوگللان تخصلللی  سلللازيملدل 

 از اسللتداده با شللهري رانیاتوبوس

 مصنوعی )مبا عه عصبی هايشلبکه 

 مقدس( مشهد موردي:

[Shafabakhsh et al. 

2010] 

 آن کمک به که کرد طراحی ايشللبکه توانمی ممنوع بسللتجوي روش از اسللتداده با

 ایجاد سللیسللتم  دهندگانارائه و کنندگاناسللتداده هايهزینه در توبهیقابل کاهش

 .شودمی

 رانیاتوبوس شللبکه  بوط طراحی

 بستجوي روش از استداده با شهري

 ممنوع

[Afandizadeh et al. 

2010] 

 پذیريیبآسدر شهر تبریز هنوز نوپا بوده و از آستانه  (BRT)هاي سلیسلتم اتوبوس  

بریز ونقل در شهر تبسلیار بامیی به علت کمبود امکاناط و سا تارهاي زیربنایی حمل 

هاي مناسلللب در بهت رفع یاسلللتسلللبر وردار بوده کله نیازمند بازنگري و ارائه  

 باشد.هاي موبود مییتمزها و تقویت یتمحدود

ونقللل ارزیللابللی سلللیسلللتم حمللل 

شهر تبریز با استداده  (BRT)عمومی

رویللکللرد تللحلللللیللل عللوامللل   از 

 (SWOT)استراتژیک

[Ziyari et al. 2011] 

ها، ها از طرح هدفمند شدن یارانهبین میزان تحصلیالط شلهروندان و سب  آگاهی آن  

ها، نوع طرح هدفمند شدن یارانه« اثر اقتصادي»وضلعیت اشلتغال شلهروندان و معیار    

ها، نوع ح هدفمندي یارانهطر« اثر ترافیکی»وسللیله مورداسللتداده شللهروندان و معیار  

طرح هدفمندي « محیبیاثر زیسللت»وسللیله نقلیه مورداسللتداده شللهروندان و معیار   

 ها ارتباط معناداري وبود دارد.یارانه

تحلیل میزان گرایش اقشلللار مختلف 

ابتملاع بله اسلللتداده از سلللیسلللتم    

ونقللل عمومی پا از ابراي حمللل

ها)مبا عه طرح هدفمند شلللدن یارانه

شلللهر گلانه کالن  77منلاط   موردي: 

 تهران(

[Parizad et al. 

2011] 

 کیدیت سیستم ارتقاي و سازيبهینه منظوربه که اسلت  آن پژوهش این اصللی  رهیافت

درزمینه تعداد  موبود کمبودهاي ببران براي باید زاهلدان،  شلللهر در رانیاتوبوس

حال، درعین گردد. اقدام موبود، فوراً تسهیالط و تجهیزاط عملیاتی، نیروهاي ناوگان،

 قرار پوشللش تحت و سللویک از ترافیک کاهش براي موبود  بوط شللبکه اصللالح

 ضروري دیگر سوي از سدر سرعت افزایش نهایتاً و شهر ونقلیحمل کور گرفتن نقاط

 .است

 سلللیسلللتم کللارکرد بر تلحلللیللی    

 ونقلحمل در آن نقش و رانیاتوبوس

 زاهدان شهر شهري مورد شناسی؛

[Ebrahimzadeh et 

al. 2012] 
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اي و آزمون  بوط موازي گیري از تحلیل همبسلللتگی، مدل رگرسلللیون رتبهبلا بهره 

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

ترین  ودرو، سرفاصله زمانی عبور اتوبوس و همچنین فراوانی استداده از اتوبوس مهم

ن باشللد. بررسللی نتایج همچنیکنندگان میبر میزان رضللایت اسللتداده عوامل تأثیرگذار

نشلان داد که فراوان اسلتداده از اتوبوس توسط یک مسافر  زوماً به مدهوم رضایتمندي   

 باشد.شده نمیاز  دماط ارائه

مندي مسافران ارزیابی میزان رضللایت

ا رانی باز کیدیت سلللیسلللتم اتوبوس

 اياستداده از مدل رگرسیون رتبه
[Soltani, 2012] 

هاي گزینه بین در او ویت بامترین داراي مترو گزینه که دهدمی نشللان تحقی  نتایج

 گیرند.می قرار بعدي هايرده در تاکسی و ون اتوبوس، ، BRTو اسلت  موردبررسلی 

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

 نتایج همچنین حساسیت شود. هاگزینه بندياو ویت در تغییر موبب تواندمی معیارها

 وزن و آمدهدستبه نتایج اساس بر معیارهاست. سایر از بیش «سلدر  از هد،» معیار به

 با متناسللب عمومی ونقلحمل بودبه اسللت شللدهتوصللیه گزینه، براي هر شللدهتعیین

 .یابد تخصی  و شدهتعیین هاگزینه وزن و او ویت

 ونقلحمل هايروش بنلدي او ویلت 

 منظورتهران بلله شلللهر در عمومی

 بودبه تخصی  نظام اصالح
[Ahadi et al. 2013] 

 شهري پایدار ونقلحمل توسعه و تهدیدهاي هافرصت ضلعف،  و قوط نقاط ابتدا در

 ارائه به و گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد SWOT مدل از اسلللتداده با و تعیین

 روش از اسللتداده با شللدهارائه راهبردهاي پایان در شللد. پردا ته مناسللبراهبردهاي 

 تحقی  هايیافته اند.شده بندياو ویت (MPSQ)راهبردي ریزيبرنامه کمی ماتریا

 یک مشهد شهرکالن شهري پایدار ونقلحمل توسعه نهایی راهبرد که است آن نشانگر

 .است موبود هايفرصت از استداده و قوط تقویت نقاط پایه بر تهابمی راهبرد

 ونقلللحمللل راهبردي ریزيبرنللاملله

 شلللهرهايکالن در شلللهري پایدار

 )مشهد شهر موردي: مبا عه(ایران

[Tandise and 

Rezaei, 2013] 

 نقشه پارامتریک، ناعنوان دو روش و در ت تصمیم به DEAروش  ترکیب وسیلهبه

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

 .گیردمی

 تحلیللل تللرکیبی روش یللک ارائلله

 تصللمیم در ت و هاداده پوشللشللی

 واحلدها  سلللنجش کلارایی  بهلت 

 رانیاتوبوس ناوگان موردي: )مبا عه

 تهران( شهر

[Safi et al. 2014] 

روز هشبانبر اساس مدل پیشنهادي امکان تخصی  مناسب ناوگان در ساعاط مختلف 

منظور مدیریت ناوگان ریزي بامع بهشده و امکان برنامهبراي مسیرهاي اتوبوس فراهم

اند از: تخصللی  بهینه شللده اسللت. کاربردهاي عمده مدل پیشللنهادي عبارط  فراهم

رسلللانی دقی  به بندي مؤثر تردد ناوگان در  بوط، اطالعهلا به  بوط، زمان اتوبوس

 رانی.ت مؤثر تردد ناوگان اتوبوسشهروندان و نهایتاً مدیری

 رانیاتوبوس ناوگان تردد سللازيمدل

 موقعیت هايداده اسللاس بر شللهري

  للبللوط کللاوي: مللکللانللی)مللورد

 تهران( شهري رانیاتوبوس

[Sajedi et al. 2015] 

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

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

 .بردندمی

 شهري ونقلحمل سیستم گیريشکل

 در توسللعهدرحال شللهرکالن یک از

 مناسب مدیریتی هايطرح غیار

]Hossain, 2003[ 
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هاي بین سال (TMA)ملی ونقلحمل مدیریت سلازمان  2 روي بر که تحقیقاتی نتایج

تحلیلی موردبحج و  هاي فراشلللده بود را با اسلللتداده از تکنیکانجام 7323 -7229

 بررسی قرارداد.

 مدیریت سازمان روي مجدد ارزیابی

 ونقلحمل

 

]Ferguson, 2004[ 

 

 ارزیابی روش و مراتبی سللسله  روش از ترکیبی که ايچندمیه فازي ارزیابی روش از

 کردند. اسللتداده اسللت اتوبوس تندرو مختلف هايحا ت ارزیابی براي فازي بامع

 معیارهاي از: اندعبارط اندقرارگرفته مورداسلللتداده تحقی  این در که معیلارهلایی  

 .منابع مصر، و محیبیزیست تأثیراط ترافیکی، تابع عوامل ابتماعی، - اقتصادي

اتوبوس  مختلف هايحا ت ارزیللابی

 تندرو
 et al.[Weihua 

2005] 

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

 ترافیکی عملیاط سللازيبهینه و سللالمت افزایش براي ترافیک کنترل هاياسللتراتژي

 بود. طراحان براي

 مدیریت گیريتصمیم سلیستم  تعیین

 ]Chen, 2006[ راهبزرگ براي یک ترافیکی

 حجم هوایی، و آر شللرایط مسللیر، بغرافیاي از اندعبارط تحقی  این معیارهاي

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

 گیريتصمیم از پشتیبان سیستم

 شهري ونقلحمل مدیریت در

 

[Bansio and 

Floria, 2009] 

 بر اثراط آ ودگی، نشر کاهش پتانسیل سروصدا، معیارهاي از استداده با تحقی  این در

 به فصلللی شللرایط و امنیت انرژي، منابع از اسللتداده نامبلور، وحش، منظرهحیاط

 .است شدهپردا ته چندوبهی و دریایی اي،باده ریلی، ونقلحمل هايگزینه بررسی

 بر محیبیزیسلللت اثراط بررسلللی

 از اسلللتداده ونقل باحمل هايروش

 چندمعیاره گیريتصمیم روش

AHP فازي 

[Tuzkaya, 2009] 

 هنجارهاي :از اندعبارط اندقرارگرفته مورداسلللتداده مقا ه این در که معیلارهلایی  

 .کنندگاناستداده تحرک میزان و شرایط اقتصادي، عوامل بمعیتی، ابتماعی، عوامل

هاي روانی در انتخار گزینه عوامل اثر

گیري از روش ونقللل بللا بهرهحمللل

 (MADM) گیري چند معیارهتصمیم

[Otto, 2010] 

 حلراه بهترین ارزیابی چندمعیاره گیريتصللمیم روش از گیريبهره با پژوهش این در

 از اندعبارط تحقی  این معیارهاي است. شدهانجام ونقلیحمل هايبحران مدیریت در

 تجربه. میزان و اضافی هايهزینه کاهش امنیت، بهبود تأ یراط، کاهش

 مؤثر ونقلهاي حملشا   ارزیابی

 بحران مدیریت ا گوهاي بر
 et al.[Yavari 

2011] 

 هزینه ابرا، هزینه :از اندعبارط اندمدنظر قرارگرفته ارزیابی این در که معیارهایی

آسایش،  و راحتی  دماط، پوشش دامنه مایل، هر ازاي به تعداد مسلافر  نقلیه، وسلیله 

 تعداد اعتماد، و قابلیت سرعت پذیري،انعبا، ها،زیرسا ت هزینه بابجایی، ظرفیت

 راه. هايشبکه و تعداد مسافر ازاي هر به فضا هوا، و صوتی آ ودگی ایستگاه،

 ترانزیت برنامه بدید ییکارآ ارزیابی

 ریلی ونقلحمل و اتوبوس مقایسه و

 آمریکا مناط  شهري در

[Henry and 

Litman, 2011] 

 با نقلوحمل سیستم عملکردقدیم)ارزیابی  هايپارادایم تعریف وضمن بیان تاریخچه 

وسعه مبتنی ت بنابراین ووسایل نقلیه موتوري  با سدر توانایی و، راحتی سرعت بر کیدتأ

دارد. این پارادایم  کیدتأ هستند چندوبهی وبامع  که بدید هايپارادایم بر(  ودرو بر

 این درگیرد.  دربرمی را بهبود هايگزینه و، اهدا،، اثراط هامدل از تريوسللیعدامنه 

 وپارادایم سللنتی وبدید  دو در ونقلحمل ریزيبرنامه درتحقی  عوامل دسللترسللی  

 رد ونقلحملمقایسله شدند. همچنین ضمن تعریف   یکدیگر با هااسلتراتژي  همچنین

 هايشللا  ، اثراط، ریزيبرنامه مقاصللد ، اهدا، وونقلحملهاي لپارادایم، مد دو

 حا ت با دو در ریزيبرنامهور، دامنه مبل ونقلحملل بهبود بله   هلاي گزینله عملکرد، 

 مقایسه گردید. یکدیگر

 ریزيبرنللامللهبللدیللد  هللايپللارادایم

 ]Litman, 2013[ ونقلحمل
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اسللت. اداره  کرده ذکر ونقلحمل سلیسللتم  عملکرد هايسلنجه بررسللی  را هد،  ود

به این صلللورط تعریف کرده  را عملکرد سلللنجش( FHWAمریکا)هاي فدرال آراه

 گذاريهسرمای و گیريتصمیمسیستم براي  اطالعاط ازاست: رویکردي استراتژیک که 

محققان،  هايبررسللی. طب  کندمیبهت تحق  اهدا، ابرایی دو ت فدرال اسللتداده 

 تا یافت  واهدهم ادامه  77 قرن در و شللدهاعمال قبالً عملکرد برمبتنی  ریزيبرنامه

 زمان مانندهایی زمان باشللد. در 77 قرن در ونقلحمل ریزيبرنامه برحاکم  پارادایم

هزینه کرد  و ندارد وبود کافی حدبه  سرمایه و داشلته  وبودتنگناي ما ی  که حاضلر 

هترین ب عملکرد ، سیستم مبتنی برشلود میرسلیدگی   موشلکافانه  و دقی  طوربهدو ت 

. همچنین سلللنجش عملکرد راببه باشلللدمی هامحدودیتچارچور براي تباب  این 

 در گیريتصللمیم و مدطکوتاه ریزيبرنامه و ونقلحملبین اهدا، بلندمدط  تريقوي

 ابراي پروژه ایجادمی کند.  صو 

زیرسلللا للت  سلللنجش عملکرد در

 يریزبرنامه: پارادایمی براي ونقلحمل

 77 قرن در ونقلحمل
]Heller, 2015[ 

که ارزیابی  صللوصللیاط وسللایل  شللدهتدوینتحقی  چارچوبی براي پایداري  این در

بعد پایداري  1 در شللدهتعیین هايشللا  . سللازدمی پذیرامکان را ونقلحملنقلیه 

دو وژي . متاندشدهبنديگروه( کنندگاناستداده و، انرژي، اقتصاد فنآوري، زیستمحیط)

کمی شده  هايشا   از ايمجموعه و تحقی ، اثراط چر ه عمر این در شلده تدوین

نوع  7 ونوع وسلیله نقلیه سبک عمومی   1پایداري  عملکرد تا زده پیوند یکدیگر با را

 بامترین شللا   و وانت ا سللیر، اتوبوس سللریعارزیابی درنماید.  ارزیابی رااتوبوس 

داده اسللت. وسللایل نقلیه برقی  ا تصللا   ود به راباري کمترین شللا   پایداري 

ا نقلیه مسللافربري دار وسللایل دیگر بین درهیبریدي بیشللترین شللا   پایداري را  

براي  راینبناب واتخاذشده حساس بوده  هايسیاست و فنآوري. نتایج نسبت به باشدمی

 .استمدید  مدطکوتاه وبلند  ریزيبرنامه هردو

 ریزيبرنامه دراعمال ارزیابی پایداري 

 ونقلحمل : یک رویکردونقلل حملل 

  ودرو برشهري مبتنی 

[Mitropoulos and 

Prevodouros, 

]2016 

 باعمومی  ونقلحملمقصللد  -مبدأ هايماتریابرآورد  هايتکنیکضللمن بررسللی  

 رسد دهنده تأ یرهايارتباط اصلی عنصرکرایه،  اطالعاط هوشلمند  کارط از اسلتداده 

 مقادیر. درگذشللته داندمیزمان انتقال  آسللتانه رامقصللد  -مبدأ سللدرهاي و مسللافران

اط کرایه اطالع هوشمند نظیربی کارط .شدمیبراي آستانه زمان انتقال استداده  مختلدی

 شلللبکه درانتقال  مسلللافت وآورده که زمان  فراهم رااین امکان  اسلللترا یا کوئینز ند

د بی اطالعاط کوئینز نتجر صللورطبهتحقی   این نمایند. ارزیابی راعمومی  ونقلحمل

 رآوردبمقصد  -مبدأ هايماتریا برمتداوط زمان انتقال  هايآستانه اثررا براي مبا عه 

تحلیل حسللاسللیت براي مقادیر مختلف اراده نموده   یک وکرده  وتحلیلتجزیه شللده

 -مبدأ هايماتریاروي  بزئی اثرمختلف  هايآستانه که دادنتیجه تحقی  نشان  است.

انتقال، یک انتقال و تعداد کمی داراي دو  سدرهاي اکثرمقصد و سدرهاي انتقا ی دارد. 

 درپیاده شدن تا سوارشدن  محل از مسافران درصد 32 از بیشتر. باشندمییا سه انتقال 

. این ارقام مربوط به سدرهایی است کنندمی رويپیاده متر 222 از کمتربعدي  ایسلتگاه 

 .شوندمیتجاري مرکزي آغاز  ناحیه ازکه 

زمان   صللو  در تجربی شللواهد

دریلک شلللبکه   مسلللافلت  وانتقلال  

 کارط ازعمومی با استداده  ونقلحمل

 کرایه اطالعاط هوشمند

 et al. Alsger[

2016] 
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 ییهاروش از یکی است مشخ  موضوع اطیادب از که گونههمان

 از توانیم ونقلحمل به مربوط مسللائل در يریگمیتصللم يبرا که

 هد، .است ارهیمع چند گیريتصمیم يهاروش کرد، اسلتداده  آن

ن یتدو منظوربه مناسللب علمی ا گوي یک ارائه زین پژوهش این از

 اهواز شهرکالن در یرانتوسعه اتوبوس يراهبردها بندياو ویتو 

تا ضمن  اسلت  ارهیمع چند يریگمیتصلم  يهاروش از اسلتداده  با

محیبی( در زیست و ابتماعی تعادل بخشلی بین ابعاد )اقتصلادي،  

ونقلل پلایلدار؛ بله بهبود ملدیریت و ایجاد      بهلت نیلل بله حملل    

شلللهري؛ ارتقا  و ونقل درونهاي حملی در سلللاملانله  کپلارچگ ی

هوشمند استانداردسازي  دماط، امکاناط و تجهیزاط در راستاي 

کمی و کیدی نللاوگللان رانی؛ ارتقللا  ي نللاوگللان اتوبوسسللللاز

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

ن بهبود مدیریت منابع انسللانی یهاي شللهروندي؛ و همچنآموزش

 هايشللهرکالن سللایر در ا گو این رود کهیم انتظار وم ینائل شللو

 .باشد استدادهقابل هاییتعدیل با نیز کشور

 ژهیوبه و بهان در صنعتی انقالر دوران از گیريتصمیم يهامدل

و  دانانیاضلللیر موردتوبه همواره دوم بهانی بنا زملان  از

 يهاسال در محققین توبه .اسلت  بوده صلنعت  نکارآاندردسلت 

 پیچیده هايگیريتصلللمیم براي معیاره چند يهامدل ا یر بله 

 .[Guo and Li, 2012]بوده است متمایل

چند  گیريتصللمیم يهاروش در گیريتصللمیم فرآیند یطورکلبه

 :است زیر شرح به معیاره

 ؛موقعیت یا مسئله تعریف -

 ؛مرتبط اطالعاط گردآوري -

 ؛هاگزینه مورد در قضاوط براي هاشا   شناسایی -

 ؛او یه هايگزینه تعیین -

 ؛هاآن بهترین مورد در گیريتصمیم براي هانهیگز ارزیابی -

 .موبود هايگزینه بین در گزینه بهترین تعیین -

 پژوهش يشناسروش 2 -1
کللاربردي و روش  -اي رویکرد حللاکم بر این پژوهش، توسلللعلله

تحقی  به شللیوه توصللیدی، تحلیلی و پیمایشللی اسللت. اطالعاط  

و  یشللیمایاي، پتابخانه، کتحقی  از طری  روش اسللنادي ازیموردن

امعه آماري ت. باس شدهيگردآور و کارشلناسان مصلاحبه با مردم  

 حوزه ندر از کارشللناسللان و  برگان 72 شللامل موردنظرپژوهش 

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

 نمونه انتخار شدند. عنوانبه

گیري چندمعیاره تصلللمیم از تکنیک هاداده وتحلیلتجزیهبهلت  

 SWOT مدل درو با تلدی  آن  (FDEMATEL)دیمتل فازي

 است. شدهاستداده

، با رانیاتوبوس توسلللعهراهبردهلاي   ارائله در این پژوهش براي 

دل موقعیت )با استداده از م وتحلیلتجزیهاستداده از مدل بررسی و 

( تالش شللده تا متناسللب با ابعاد مختلف  SWOTاسللتراتژیک 

ها ترین استراتژي، مهماهواز شللهرکالنو  یراناتوبوسهاي ویژگی

 عهتوسبهترین اسلتراتژي براي   درنهایتمد و کارآهاي و سلیاسلت  

 ارائه گردد. رانیاتوبوس

 (FDEMATEL)تکنيک ديمتل فازي 1 -2 -1

سللتم اسللت که توسللط یسلل لیوتحلهیتجز يمهم برا يمتل ابزارید

ه از متل کید کیتکنافت. یو توسلللعه  یقاط ژنو طراحیمرکز تحق

ت، اس یزوب يهاسهیمقابر اساس  يریگمیتصلم  يهاکیتکنانواع 

م و ستیک سیاز قضاوط  برگان در استخراج عوامل  يمندبهرهبا 

، هاگرا، يهینظراصول  يریکارگبهبا  هاآنبه  مندنظام یسا تارده

سللتم همراه با یاز عوامل موبود در سلل یسلللسللله مراتب يسللا تار

ثر که شلللدط ا ياگونهبه، دهدیممتقابل ارائه  تلأثر و  ریتلأث روابط 

 کنللدیمن یمع ياز عللددیللامت صلللورطبللهروابط مللذکور را 

[Taghvaei and Goodarzi, 2015]متللل بهللت ی. روش د

 ارها و سا تن نگاشتین معیروابط متقابل ب یو بررسل  ییشلناسلا  

 اردبهت يهاگرا، ازآنجاکه. شللودیمروابط شللبکه به کار گرفته 

ک ینشان دهند،  ذا تکن توانندیمبهتر  ستم رایک سیروابط عناصر 

ا به ر ریعوامل درگ تواندیماسلللت که  ییبر نمودارها یمتل مبتنید

 صورطبهرا  هاآنان یم کند و راببه میدو گروه علت و معلول تقس

. [Thakkar et al. 2007]درآورد درکقابل يک مدل سا تاری

و  ی، روشللنياشللبکهل یک تحلین روش نسللبت به تکنیت ایمز

 یعیوس یان مجموع دهیت آن در انعکاس ارتباطاط متقابل میشداف

 يشتریمتخصلصان قادرند با تسلط ب  کهيطوربه. باشلد یماز ابزا  

ان یان نظراط  ود در راببه با اثراط )بهت و شدط اثراط( میبه ب

ن روش یا يبرتر درواقع. [Fontla, 1974]علوامللل بپردازنللد 
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بر  دتوانیمکه هر عنصر  ياگونهبهاستداده از باز ورد روابط است 

اشته از  ود اثر گذ ترنییپا، سبوح بامتر و سب همعناصر  يهیکل

ت و وزن عوامل یرد. اهمیاثر بپذ هاآنک از یز از هر یو در مقابل ن

کل مدل  یا به عبارتیعوامل موبود  یتوسلللط تمام تیدرنهلا ز ین

ک یا حاصللل از تکنی. مزم به ذکر اسللت که ماترشللودیمن ییتع

 یشبخ يدهندهلیتشلک  درواقع(، یا ارتباطاط دا لیمتل )ماترید

سللتقل م طوربهمتل یک دیتکن یا اسللت. به عبارتیاز سللوپر ماتر

چون  يتربزرگستم یاز س یستمیرسیز عنوانبهبلکه  کندیمعمل ن

ANP .است 

 یعلت و معلو  يهاگروها ب ده در قیچیبه عوامل پ یسلللا تارده

 ل کاربرد فراوانیدم نیترمهماز  یکیکارکردها و  نیترمهماز  یکی

 يبندمیتقسکه با  صورطبه ایناست.  مسئلهحل  يندهایآن در فرآ

علت و  يهاگروهده در قا ب یچیاز عوامل پ یعیوسللل يمجموعله 

از درک روابط  يترمناسللبط یرا در شللرا رندهیگمیتصللم، یمعلو 

 گاه عواملیاز با يشترین موضلوع سبب شنا ت ب ی. ادهدیمقرار 

 Quan]شودیممتقابل دارند،  يرگذاریتأثان یکه در بر یو نقشل 

et al. 2011] .بر وردار متعللددي يهللایژگیو از روش این 

 و مراتبسلسله شلناسلایی   در کارا فرآیندي اینکه ازبمله اسلت، 

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

 از يریگبهره با زوبی اسللت يهاسللهیمقا هیپا بر يریگمیتصللم

 سللا تاردهی سللیسللتم، یک عوامل در اسللتخراج  برگان نظراط

 گرا،، هینظر اصلللول يریکارگبه با و هاآن به سلللیسلللتماتیک

 با همراه سلیستم  در موبود عوامل از مراتبی سللسلله   سلا تاري 

 فراهم مذکور عناصلللر متقابل و تأثیرپذیري تأثیرگذاري روابط

 کمی صللورطبه مذکور روابط اثر شللدط که ياگونهبه .آوردیم

 راببه ،هااگرامید. این [Asgharpour, 2010]شودیم مشخ 

 ،کشللندیم تصللویر به را سللیسللتم یک عناصللر میان وابسللتگی

 عنصر یک تأثیر شلدط  بیانگر ،اگرامید هر اعداد روي کهيطوربه

 میان يهاراببه تواندیمروش  این ،رونیازا است. دیگر عنصر بر

 تبدیل سللیسللتم از درکقابل سللا تاري مدل یک به را عناصللر

 این با رویکرد . این[Rabiee and Shahandeh, 2011]کند

 علمی، پژوهش يهاروشاز  مناسب استداده که شلد  ایجاد عقیده

 شلناسایی  در و بخشلد  بهبود را مسلائل  پیچیده سلا تار  تواندیم

 مشلللارکت مراتبی سللللسلللله سلللا تار با عملی يهاحلل راه

 .[Tzeng et al. 2010]کند

ان بشلللر در یبلا ابهلام فکر و ب   توانلد یم يه مجموعله فلاز  یل نظر

مقابله با  يبرا .[Reyes et al. 2011]موابهه شود يریگمیتصم

 مؤثر ندتوایم ی، برآورد زبانيریگمیتصمند یر در فرایابهاماط درگ

 صللورطبهرا  هاارزشاسللت که  يریمتغ یر زبانیک متغی. باشللد

 يرهایمتغ .کنلد یمان یل ب یعیک زبلان طب یل عبلاراط و بمالط در  

ر یکه مقاد رندیگیمقرار  مورداسلللتداده ییرهایمتغ عنوانبه یزبلان 

 مؤثر طوربه تواندیماسلللت و  ینه اعداد بلکه عبارط زبان هلا آن

 یعیک راه طبی یروش عبارط زبان. ف کندیرا توصلل یعباراط کم

در  . ود اسللت یابیان ارزیبهت ب رندگانیگمیتصللم يبرا مؤثرو 

 معمومًنشان داد و  يبا اعداد فاز توانیمرا  یزبان يهاارزشعمل، 

 .شودیماستداده  یمثلث ياز اعداد فاز

کلله   Xاز عبللارط  رمجموعللهیزک یلل  �̃� يک مجموعلله فللازیلل

ت یو توسط تابع عضو استمرتب است،  يهازوجاز  يامجموعه

𝜇�̃�(𝑥) دهندهنشان 𝜇�̃�(𝑥) ∶ 𝑋 →  𝜇�̃�(𝑥). مقدار تابع [0,1]

، که شودیمده ینام �̃�در  Xت یمقدار عضو �̃� يمجموعه فاز يبرا

 �̃� يک عنصلللر از مجموعه فازی xاسلللت که  يادربهانگر ینما

𝜇�̃�(𝑥)که  شودیماسلت. فر    ∶ 𝑋 ∈ 𝜇�̃�(𝑥)، که [0,1] =

 کللهیدرحللا تعل  دارد  �̃�بلله  کللامالً xکلله  دهللدیمنشلللان  1

𝜇�̃�(𝑥) = تعل   �̃� يبله مجموعه فاز  xکله   دهلد یمنشلللان  0

 .ندارد

(7)          �̃� = {𝑥, 𝜇�̃�(𝑥)},              𝑥 ∈ 𝑋  
ک مجموعه از ی X={x}ت اسلت و  یتابع عضلو  𝜇�̃�(𝑥)که در آن 

 .دهدیمرا نشان  xعناصر 

،  (l,m,r) یبزئسهک ی عنوانبه تواندیم �̃� یمثلث يک عدد فازی

 ف شود به عنوان:یتعر 𝜇�̃�(𝑥)ت یو تابع عضو

 

(7) 

 𝜇�̃�(𝑥) = 𝑓(𝑥)

= {

0                          ,             𝑥 < 𝑙
(𝑥 − 𝑙)/(𝑚 − 𝑙) ,               𝑙 ≤ 𝑥 < 𝑚

(𝑟 − 𝑥)/(𝑟 − 𝑚),              𝑚 ≤ 𝑥 < 𝑟
0                            ,                      𝑥 ≥ 𝑟

 

 l<m<rهستند و  یاعداد واقع r و  l , m که در آن 
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، شدهمبرحو اصللل گسترش  يفاز یاعداد مثلث یژگیبا توبه به و

�̃�، یمثلث يدو عللدد فللاز یاتیللن عملیقوان = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)  و

�̃� = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) ر است:یبه شرح ز 

 : يبمع دو عدد فاز

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

 𝑏1, 𝑎2 + 𝑏2, 𝑎3 +  𝑏3)    

 : ي  دو عدد فازیتدر

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

 𝑏1, 𝑎2 − 𝑏2, 𝑎3 −  𝑏3)  

 : يضرر دو عدد فاز

(1  )(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) ⊗ (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) ≅

(𝑎1𝑏1, 𝑎2𝑏2, 𝑎3𝑏3)               
   :يک عدد فازیو  یعدد واقع ضرر هر

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

 :  يم دو عدد فازیتقس

(1                  )(𝑎1,𝑎2,𝑎3)

(𝑏1,𝑏2,𝑏3)
≅ (𝑎1/𝑏1, 𝑎2/𝑏2, 𝑎3/𝑏3) 

، يازط فیک محیدر  یگروه يریگمیتصممقابله با مشکالط  يبرا

 .از استیموردن مؤثر يک روش تجمع فازی

ک یهستند،که  ياعداد فاز يفاز یزبان يرهایقضلاوط انسان با متغ 

به نمراط  یل عناصلللر قبعیتبلد  يبرا يسلللاز يفلاز  ریغروش 

 يهادادهل یتبد) یافسیس يسلاز  يفاز ریغروش . اسلت از یموردن

ن نمراط چ  و راسلللت ییبر روش تع (سللل یاز کریبه امت يفاز

 شلللدهنییتع، و نمره کل يمم فازیو ملاکز  يمم فلاز ینیتوسلللط م

 ینت مبتیبا توبه به توابع عضلللو داروزنن یانگیک میل  عنوانبله 

ر گید يهاروشکه با  یزمان ترمناسب یارزش قبع کی نی. ااست

 .کندیم، ارائه شودیمسه یمقا

 يریگمیتصللم، بهت DEMATELروش  یشللبرد عملیپ يبرا

 :است شدهدادهر نشان یند به شرح زی، فرآيط فازیدر مح یگروه

مقابله با ابهاماط  يبرا: يفلاز  یاس زبلان یل مق یطراح :1 مرحلهه 

نه، } مانند یبا پنج اصبالح زبان ''ریتأث '' یر زبانیبشلر، متغ  یابیارز

ه در اعداد ک شودیماسلتداده  { ار بامین، بام، بسل یین، پاییار پایبسل 

نشللان  (7)که در بدول طور( همانlij،mij،rij) يفاز یمثبت مثلث

.است شدهانیبداده 

 

 

يفاز ياس زبانيمق يطراح .2جدول   

 يمثلث ياعداد فاز ياعداد قطع يزبان يهانهيگز

 (1 ,1 ,0/75) 2 ادیز یلی  ریتأث

 (1 ,75/.0 ,0/5) 9 ادیز ریتأث

 (0/75 ,0/5 ,0/25) 7 متوسط ریتأث

 (0/5 ,0/25 ,00) 7 کم ریتأث

 (0/25 ,0,0) 2 ریتأثبدون 
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ط بر اسللاس نظرا: میمسللتق ریتأثا یماتر يمحاسللبه فاز :2 مرحله

ن ایو ارتباط م یعیاز زبان طب یزبان يهااسیمقکلارشلللناسلللان با  

ر یبا فرمول ز توانیمرا  ~D يم فازیمستق ریتأثا یعناصلر ، ماتر 

 آورد: به دست

(2             )�̃� = [�̃�𝑖𝑗]
𝑛×𝑛

, �̃�𝑖𝑗 که = (𝑑𝑖𝑗
𝑙 , 𝑑𝑖𝑗

𝑚, 𝑑𝑖𝑗
𝑟 ) 

سلله ی، که مقاآمدهدسللتبهم یاز روابط مسللتق Dا یماتر جهیدرنت

 دیفر  کن. دهدیمآن نشللان  یک راببه علت و معلو یاز  دودوبه

n ا یسللتم وبود دارد؛ ماترین سللیا ریتأثر اسللت که تحت یمتغ

 است:   شدهدادهر نشان یا زیدر ماتر  Dم یمستق راطیتأث

(3                                 )[

0 𝑑12

𝑑21 0
⋯ 𝑑1𝑛

⋯ 𝑑2𝑛

⋮ ⋮
𝑑𝑛1 𝑑𝑛2

⋱ ⋮
⋯ 0

] 

بر اسلللاس : يم فازیمسلللتق ریتأثا ینرمال کردن ماتر: 3 مرحله

 يازم فیمستق ریتأثا یماتر توانیم، �̃� يم فازیمستق ریتأثا یماتر

 ر به دست آورد.یرا با استداده از فرمول ز �̃�نرمال شده 

(72                                                     )�̃� = �̃�
𝑢⁄ 

 که

𝑢 = max
𝑖,𝑗

{max
𝑖

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 , max

𝑗
∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 }          ,  

𝑖, 𝑗 ∈  {1, 2 , … , 𝑛} 
�̃� = [�̃�𝑖𝑗]

𝑛×𝑛
, �̃�𝑖𝑗 = (𝑒𝑖𝑗

𝑙 , 𝑒𝑖𝑗
𝑚, 𝑒𝑖𝑗

𝑟 ) 
 کهیهنگام :يکل فاز ریتأثا یآوردن ماتربله دسلللت  : 4مرحلهه 

به   N~= (Nl,Nm,Nr) نرمال شللده  يم فازیمسللتق ریتأثا یماتر

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

Nr=[erij]n*n ،يکل فاز ریتأثا یماتر T~ ر ی  معاد ه زیاز طر

 ا واحد است:یک ماتری Iکه  دیآیم به دست

(77                 )�̃� = [�̃�𝑖𝑗]
𝑛×𝑛

, �̃�𝑖𝑗 که = (𝑡𝑖𝑗
𝑙 , 𝑡𝑖𝑗

𝑚, 𝑡𝑖𝑗
𝑟 ) 

  ی: با استداده از روش سیر قبعیکردن به مقاد يفاز يد: 5مرحله 

 يکل فاز ریتأثا ی، ماترشدهدادهاس که در معادمط نشان  یا، س

T~=[]n*n  کللل  راطیتللأثا یبلله مللاتر یقبع يهللاارزشبلله

T=[]n*n 
(77               )𝑥 = [�̃�𝑖𝑗]

𝑛×𝑛
, �̃�𝑖𝑗 که = (𝑡𝑖𝑗

𝑙 , 𝑡𝑖𝑗
𝑚, 𝑡𝑖𝑗

𝑟 ) 

 ن مقدار آستانهییتع: 6 يمرحله

ه محاسلللب يدازیا دیر ماترین مقادیانگی  میمقدار آسلللتانه از طر

 .(Yang et al. 2008)شودیم

(79   )𝑥 = [�̃�𝑖𝑗]
𝑛×𝑛

𝛼 = (∑ = 1𝑁
𝐼 ∑ = 1[TIJ]𝑁

J )/N 

 هافیردن مرحله، مجموع یدر ا: جینتا لیوتحلهیل تجز :7 مرحلهه 

ه بداگان طور( بهافت شدهیاثر درها )ستونو مجموع شده( دادهاثر )

𝑑 رگذاریتأثبردار  عنوانبه = (𝑑1, … , 𝑑𝑖 , … , 𝑑𝑛)′ با عاملj 

(j=1,2,…,n)  رگذاریتلأث و بردار 𝑟 = (𝑟1, … , 𝑟𝑖 , … , 𝑟𝑛)′  با

ا، سپ. شودیمان یر بیز با استداده از راببه  I (i=1,2,…,n)عامل 

توسللط ( d + r) یبردار محور افق i = j و i ,jϵ{1,2,…,n}یهنگام

 ریتأث، که مجموع شللودیمل یتشللک Rبا بردار  Dبردار  کردنبمع

مشابه، بردار محور  طور. بهدهدیمارها را نشان یاز مع هرکداممهم 

، که شللودیمل یتشللک Rاز بردار  Dبا کسللر بردار ( d-r) يعمود

بدا  متأثرک گروه یک گروه عامل و یار را به یل ممکن اسلللت مع

𝑑𝑖مقدار  کهیهنگام، یطورکل. بله کنلد  − 𝑟𝑖 ار یبامتر اسلللت، مع

𝑑𝑖در مقابل، اگر مقدار . متعل  به گروه علت اسللت − 𝑟𝑖 ترنییپا 

و اثر  ن، نمودار علتیبنابرا. است متأثرار متعل  به گروه یباشد، مع

𝑑𝑖 يهادادهبا رسلللم مجموعه  توانیمرا  − 𝑟𝑖)| (𝑑𝑖 + 𝑟𝑖) ) 

{i=1,2,…,n}:به دست آورد 

(72               )𝑇 = [𝑡𝑖𝑗]
𝑛×𝑛

,      𝑖, 𝑗 ∈  {1, 2 , … , 𝑛} 

 

(71         )𝑑 = [∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]

𝑛×1
= [𝑡𝑖]𝑛×1 = [𝑑𝑗]

𝑛×1
 

 

(76           )𝑟 = [∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 ]

1×𝑛

′
= [𝑡𝑗]

𝑛×1
= [𝑟𝑗]

𝑛×1
 

𝑑که در آن بردار  = (𝑑1, … , 𝑑𝑖 , … , 𝑑𝑛)′  و  هافیردمجموع

𝑑بردار  = (𝑑1, … , 𝑑𝑖 , … , 𝑑𝑛)′  را بر اساس  هاستونمجموع

𝑇ا اثراط کل یماتر = [𝑡𝑖𝑗]
𝑛×𝑛

 .کندیمان یب بیبه ترت 

 

 محدوده مورد مطالعه يمعرف 3 -1
شهر اهواز، مرکز شهرستان اهواز و استان  وزستان، با مساحت 

ت یعباشد. موقیاستان من شهر یترعیلومتر مربع وسیک 772 یبیتقر

 یقه عر  شما یدق 72دربه و  97در  ییاین شهر از نظر بغرافیا

 ياقرار گرفته است و در بلگه یقه طول شرقیدق 22دربه و  22و 

ن شهر ی. ا[Jokar, 2011]ا قرار داردیمتر از سب  در 72با ارتداع 
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ه یا چهار ناحیسه  يک دارایاست که هر  يمنبقه شهردار 2 يدارا

 Geographic Organization of the Armed]هستند

Forces, 2005]  7931ندوس و مسکن  يج سرشمارینتا. بر طب ،

هزار ندر اعالم شده  927ون و یلیک میت اهواز یبمع

  [Population and Housing Census, 2016]تاس

 پژوهش يهاافتهي .2

 عهتوسههتعيين عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار بر  1 -2

 (SWOT)ماتريس ابعاد رانياتوبوس

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

 دندش شنا ته اهواز شهرکالندر  رانیاتوبوس توسلعه بر  رگذاریتأث

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

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

تعداد عوامل  شللنا ته شللدند.  رانیاتوبوسنقاط ضللعف  عنوانبه

 عنوانبه عامل 1تعداد،  این که از اندشللدهنییتع عامل 77  اربی

شنا ته  تهدید عنوانبه عامل 72و  رانیاتوبوسي بخش هافرصت

وضلللع موبود  یابیلل(، مللاتریا ارز2( و )9بللداول ) شلللدنللد.

 .دهدیماهواز را نشان  شهرکالندر  رانیاتوبوس
 

 
 [Municipality of Ahvaz, 2016]ت شهر اهواز در سطح کشور، استان خوزستان و شهرستان اهوازي. موقع3شکل 

 

رانياتوبوسعوامل داخلي وضع موجود  يابيماتريس ارز .3جدول   

 (W)و نقاط ضعف  (S): نقاط قوت (IFE)عوامل داخلي 

ت
قو

ها
 

1S: سامانه هوشمند پردا ت کرایه و ردیابی ناوگان ياندازراه 

2S:  سب  شهر يهاستگاهیاافزایش 

3S:  ایمنی  -رفاه  -فنی  -: درآمد يهاتهیکم) يوربهرهو افزایش  هانهیهزمختلف بهت کاهش  يهاتهیکمتشللکیل- 

 منابع انسانی(

4S:  رانیاتوبوستهیه نقشه اطلا  بوط 

5S:  ونقلحملانجام مبا عاط شبکه 
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6S: استداده صحی  از کمیته انضباطی بهت تنبیه و بلوگیري از تخلف 

7S: سامانه پیامکی بهت رسیدگی به در واست شهروندان ياندازراه 

8S:  بهت واحدهاي مختلف )انبار، حسابداري، سرویا و نگهداري و ...( يافزارنرم يهاستمیسوبود 

ف
ضع

ها
 

1W: کمبود تعمیرگاه تخصصی و استاندارد 

2W: کمبود پایانه و توقدگاه مجهز و مدرن 

3W:  در هسته مرکزي شهر رانیاتوبوستمرکز  بوط 

4W:  کمبود نیروي انسانی متخص 

5W:  سب  شهر يهاستگاهیاکمبود پهلوگاه مناسب در  بوط و 

6W: عدم چارط سازمانی مناسب 

7W: کمبود منابع ما ی 

8W:  (سامنکهنبه افراد  ا  )معلو ین و بانبازان و  یدهایسروعدم 

9W: کمبود ناوگان 

10W:  يسازی صوصروند کند 

11W: رانیبوسعدم استداده کافی از واحد مینی 

12W:  فنی و ابرایی کارکنانفنی و تخصصی کافی بهت  يهادورهعدم برگزاري 

13W:  عدم ایجاد انگیزه مناسب از طری  سیستم تشوی 

14W:  سازمان بهت افزایش درآمد يهافرصتعدم استداده از 

15W:  نبود سیستمMS  موبود سازمان يافزارهانرمو عدم استداده از 

16W:  یسازماندروننبود ثباط و امنیت شغلی بهت مسئو ین سایر واحدهاي 

17W:  بودن امالک ياابارهملکی نبودن و 

 

 رانياتوبوس يوضع موجود عوامل خارج يابيماتريس ارز. 4 جدول

 (T)و تهديدها  (O) هافرصت: (EFE)عوامل خارجي 
ت
ص
فر

ها
 

1O:  رانیاتوبوسبام بودن ضریب ایمنی و امنیت سیستم 

2O:  بابجایی يهاروشپایین بودن هزینه سدر در مقایسه با سایر 

3O:  ونقلحملنوین هوشمند  يهاستمیسوبود زیرسا ت مناسب بهت پذیرش 

4O: استداده از امکاناط منبقه آزاد اروند 

5O:  تبلیغاط نهیدر زمتمایل بخش  صوصی 

6O:  مدون يهادستورا عملو  هانامهنییآوبود 

7O:  رانیبوسمدون بهت مینی يهانامهنییآو  هادستورا عملوبود 

دها
دي
 ته

1T:  همانند  بوط ویژه و  ونقلحملسللاماندهی  يهاطرحهمکاري ضللعیف در ابراي(BRT) هاي توسللط ارگان

 مرتبط )راهور و شوراي ترافیک(

2T:  ونقلحملعدم ابراي تعهداط دو ت در پردا ت یارانه 

3T: هاي مربوطها زام ارائه  دماط رایگان در شرایط  ا  و عدم پردا ت مبا باط از سوي ارگان 

4T:  بابجایی نهیدرزممجرر و توانمند بخش  صوصی  يهاشرکتکمبود 
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5T: هایندگینماکم مبلور  یدهایسرو 

6T:  هااتوبوسشرایط نامناسب بوي و استهالک و تعمیراط بامي 

7T: بام بودن عمر متوسط ناوگان 

8T:  و روغن و ... یدکی وازم يهانهیهزافزایش 

9T: عدم سا ت اتوبوس سازگار با شرایط اقلیمی مناط  گرمسیر 

10T:  يگذارهیسرماتمایل کم بخش  صوصی براي 

11T:      يهااتوبوسو وبود تنوع زیاد در  رانیاتوبوسعلدم افزایش اتوبوس بلدیلد طی چنلد سلللال ا یر به ناوگان 

 تحویلی قبلی

12T: رانی و عدم تعیین تکلیف و موازي کاري آنبوسوبود تعاونی مینی 

13T:  گرفتن شرایط اقلیمی نظردر )مثل اهواز( بهت ارائه  دماط بدون  شهرهاکالندید یکسان وزارط کشور به کلیه 

14T:  تجهیزاط، امکاناط و نیروي انسانیهارسا تیزآسیب رساندن بر ی از افراد مجرم به ، 

 7931، نگارندگان يهایبررسمأ ذ: 

 

 شدهاييشناسبا توجه به فاکتورهاي  هاياستراتژتعيين  2-2
 نقاط  اربی، يهافرصللت و دا لی قوط نقاط مرحله، این در

و  دا لی قوط نقاط  اربی، يهافرصلللت و دا لی ضلللعف

 با  اربی تهدیدهاي و دا لی ضللعف نقاط و  اربی تهدیدهاي

چند نوع استراتژي حاصل  هاآن جهینتاز  و شدند مقایسله  یکدیگر

 از: اندعبارطکه  شودیم

 (SO)( استراتژي نوع اول )تهابمی( 7

 يریبکارگهاي محیبی با اسللتداده از فرصللت راهبردهاي حداکثر 

 نقاط قوط سازمان؛

 (ST)( استراتژي نوع دوم )تنوع( 7

راهبردهلاي اسلللتدلاده از نقاط قوط سلللازمان براي بلوگیري از   

 ؛هادموابهه با تهدی

 (WO)( استراتژي نوع سوم )بازنگري( 9

هاي که در فرصلللت يابا قوههاي راهبردهلاي اسلللتداده از مزیت 

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

 (WT)( استراتژي نوع چهارم )تدافعی( 2

هاي ناشی از تهدیدها و راهبردهایی براي به حداقل رسللاندن زیان

 .[Amini and Khabaz Bavil, 2009]نقاط ضعف

  
 شدهشناسايي يفاکتورها با توجه با رانياتوبوس شدهداده توسعه يهاياستراتژ .5 جدول

 (SO) راهبردهاي تهاجمي
عوامل مرتبط با 

 راهبرد
 (ST) تنوعراهبردهاي 

عوامل مرتبط با 

 راهبرد

1SO:  مختلف ابعاد با ونقلحمل اثراط متقابل شلللنلا ت 

( و برقراري تعادل یبیمحستیز و ابتماعی بامعه)اقتصلادي، 

 پایدار ونقلحملبین این ابعاد در بهت دسترسی به 

, 2, S1S :1SO

, 6, S5, S4, S3S

, 2, O1O7, S

, 6, O5, O3O

7O 

1ST: و تسللریع در  مزم بسللتر نمودن فراهم

 شهري یکپارچه مدیریت ابراي

1ST:, 4S ,3S 

, 1, T8, S5S

12T 3,, T2T 

 

2SO:  هوشمند ونقلحمل يهاستمیستوسعه(ITS) 
, 4, S1S :2SO

 3,O 8,, S7, S5S

4O 

2ST: بللاهللد،هللاي درآمللدزا تعریف طرح 

ایجاد سللازمان و  درآمد افزایش توانمندسلازي 

متداول  يهلا روشمنلابع درآملدي بلایگزین    

افزایش و فروش  يبابهموبود در شهرداري 

 … تراکم و

ST2: S2, S3, 

S5, T2, T3, 

T4, T6, T7, 

T8, T10, T11, 

T14 
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3SO:    ترافیک و ونقلل حملل  یکپلارچله   اعملال ملدیریلت 

؛ هانایپارک بر مدیریت شللهري؛ سللدرهاي بر شللهرم)مدیریت

 بر مدیریت عمومی؛ ونقلحمل شلللبکه و ناوگانی مدیریت

 بر شللهرسللازي؛ مدیریت  ترافیک؛ مدیریت بر يسللازفرهنا

 بر مللدیریللت ترافیللک؛ شلللبکلله مللدیریللت ؛هللااورژانا

 مدیریت  دماط ترافیکی؛ نگهداري و نصب اسلتانداردسازي، 

 بر مدیریت ترافیک؛ مهندسلللی بر مدیریت ترافیک؛ مکانیزه

 توسعه( و تحقی 

, 2S 1,S :3SO

, 6S 5,S 4,, S3S

, 1O 8,, S7S

, 4, O3, O2O

7O 6,, O5O 

 

3ST:    ا زام و تعهلد دو لت به تأمین اعتباراط

 ونقلحملدر راسللتاي قانون توسللعه  ازیموردن

 عمومی و مدیریت مصر، سو ت

, 3, S2S :3ST

, 1, T5, S4S

, 4, T3, T2T

, 8, T7, T6T

13, T11, T10T 

 

4SO:  ی و ونقلحملتجهیزاط  نیترشرفتهیپ يریکارگبهتأمین و

 ترافیکی با توبه به مزیت وبود منبقه آزاد اروند

, 2, S1S :4SO

, 4, O3, O8S

6, O5O 

4ST: ها مبنی بر ابراي قوانین ا زام سلللازمان

به تعهداط  هاآنموبود در راستاي عمل کردن 

 و پردا ت مبا باط

ST4: S2, S3, 

S4, S5, S7, 

T1, T2, T3, 

T4, T6, T7, 

T8, T10, T11, 

T12, T14 

5SO: بخش مشللارکت و سللرمایه بسللترسللازي براي بذر 

 و تقویت براي درآمدزا يهاطرح ابراي بهت در  صلوصی 

 سازمان ما ی مدیریت بهبود

 3,, S2S :5SO

 5,, O4, O3O

6O 

 

5ST:     تلأمین قبعلاط، تجهیزاط و ملایحتاج

 (، روغن و ...یدکی وازمسازمان )مثل  ازیموردن

توسللط  ود سللازمان و با توبه به نزدیکی به 

 منبقه آزاد اروند

, 2, S1S :5ST

, 8, S5, S4, S3S

, 7, T6, T5T

14, T8T 

6SO:  ،دماط، امکاناط و  نگهداري و نصب اسلتانداردسازي 

ام ههاي اتوبوس، تابلوها، سللیسللتمتجهیزاط ترافیکی)ایسللتگاه

 هانامهنییآو ...( طب  استانداردها و  یکش ط روشنایی،

 2,, S1S :6SO

, 7, S5, S4, S3S

, 3, O1, O8S

, 6, O5, O4O

7O 
 

6ST: ناوگان بایگزینی بدید، ناوگان تأمین 

 رانیاتوبوس ناوگان تجهیز و تعمیر و فرسوده

ST6: S1, S2, 

S3, S4, S5, S7, 

S8, T4, T6, 

T7, T11 

7ST:  رایزنی و توبیه مسللئو ین کشللوري در

 شلللرایط با  صلللو  ارائه  دماط مباب 

 اقلیمی هر منبقه

, 3S 2,S :7ST

, 7, S5, S4S

, 6, T3, T2T

, 11, T9, T7T

14, T13T 

8ST:   بسلللترسلللازي و ارائلله تسلللهیالط و

براي افزایش انگیزه در بخش  ییهللامشلللوق

 يگذارهیسرما صوصی بهت 

, 2, S1S :8ST

, 4, T5S 4,, S3S

10T 

 (WO) يبازنگرراهبردهاي 
عوامل مرتبط با 

 راهبرد
 (WT)راهبرهاي تدافعي 

عوامل مرتبط با 

 راهبرد

1WO:  ه، تعمیرگاه، پایانه، توقدگا نهیدرزمبرآورد دقی  کمبودها

 پهلوگاه و رفع کمبودها طب  استانداردهاي موبود

, 1W :1WO

 ,3, O5W 2,W

6O 5,, O4O 

1WT:  انجام مبا عاط راهبردي و تدصیلی در

 بطهاي مرتراستاي ایجاد یکپارچگی بین ارگان

WT1: W3, 

W7, W8, W9, 

W10, W11, 

W13, W14, 

T1, T2, T3, 

T12 

2WO:  باهد،هاي  ا  توسللعه پارکینا اعمال سللیاسللت 

کاهش سدر با  ودروي شخصی در حوزه مرکزي و در اطرا، 

و  يسازمناسبرینا میانی شللهر و نقاط مسللتعد تبادل سدر و 

, 3W :2WO

, 4, O3, O8W

6O 5,O 

 

2WT:   ا زام و تعهلد دو ت به پردا ت یارانه

در  ازیللموردنو تللأمین اعتبللاراط  ونقلللحمللل

عمومی و  ونقلحملراسلللتاي قانون توسلللعه 

 مدیریت مصر، سو ت

 ,1W :2WT

 ,5W ,4W ,2W

 ,9W ,7W

 ,15W ,12W

 ,7T ,6T ,2T

14T 11,T ,8T 
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ا هبا ایجاد مبلمان يسواردوچر هو  يروادهیپتوسعه مسیرهاي 

 هاي بذارو ا مان

3WO: دماط بمعیت، عنصر سه بین توازن و تعادل حدظ  

 با ونقلل حملل  ریزيبرنلامله   طری  تلدی  از ونقلل حملل  و

تراکم  تغییراط با هاآن هماهنگی و زمین کاربري ریزيبرنامه

 مخصوصاً در هسته مرکزي شهر

 2,W :3WO

 7,, W5, W3W

, 1, O9, W8W

 3,, O2O

6,O4O 

3WT: هللاي تدرق و نللاهمللاهنگی کللاهش

ی ونقلحمل دماط  مدیریت نظام در موبود

 پایدار ونقلحملدر بهت نیل به توسعه 

 ,3W :3WT

 ,8W ,7W ,6W

 ,9W ,9W

 ,12W ,11W

 ,15W 13,W

 1,T 17,W ,16W

 ,6T ,3T ,2T

 ,11T ,10T ,7T

14T 13,T ,12T 

4WO: انسللانی با  مدیریت منابع راهبردي سللیسللتم  توسللعه

 سازمانی و فردي رویکرد یادگیري

 4,W:4WO

,13,W12,W6W

, 4, O3,O16W

6O 

4WT:  ملدیریت  يهلا طرح تهیله و ابراي 

 هايمکان لهیوسلللبه ونقلحمل تقلاضلللاي 

 سدر تو یدکننده

 ,3W :4WT

, 6T ,9W ,7W

14T ,11, T8T 

5WO:  مانند  هاي درآمدزاو اعمال و ابراي طرح ریزيبرنلامه

تو یدي متناسللب با  يهاکار انهافزایش درآمد از طری  احداث 

و همچنین و فروش کامها و مصللا   تو یدي  سللازمانوظایف 

کشللورهاي پیشللرفته در بهت  شللهرها و یاطاسللتداده از تجرب

 افزایش درآمد

, 1W :5WO

, 5, W4, W2W

, 8, W7, W6W

, 12W 9,W

, 14W 13,W

, 4, O3, O15W

6, O5O 

5WT:  سلللواد افزایش و يسلللازفرهنلا 

 با هاآن آشلللنایی و بامعه عموم اطالعاتی

 از هوشلمند  يهاسللتمیسل  گیري بکار مزایاي

 ارائه و يارسانه و عمومی یرساناطالعطری  

 آموزشی يهابرنامه

 ,3W :5WT

 ,6T ,9W ,7W

14T ,11T 

 

6WO:  براي حرکت و  هاانهیپاشهري و  يهاراه يسازمناسلب

 سالکهندسترسی آسان بانبازان، معلو ین و افراد  ردسال و 

, 2W :6WO

, 2, O1, O8W

, 5, O4, O3O

6O 

6WT: تأثیر   صللو  در مسللئو ین توبیه

 و تعمیراطشرایط نامناسب بوي بر استهالک 

ها در راستاي کسب اعتباراط و بامي اتوبوس

 امکاناط بیشتر

7, W :6WT

 ,3T ,2T ,9W

 ,9T ,8T ,6T

14T ,13T 11,T 

7WO: مندضللاببه بهت ناوگان از طری  رایزنی رفع کمبود 

 وزارط و شللهرداري از رانیاتوبوس سللهم دریافت و کردن

 کشور

, 7W :7WO

6O ,3, O9W 

7WT:  بر مبتنی توسلللعللهتوبلله ویژه بلله 

کاربري  تلدی  بر تأکید با عمومی ونقلحمل

 در چارچور عمومی ونقلل حملل  و زمین

رشد هوشمند شهري که  و نوشهرسازي اصول

 یکدیگر کنار در را  دماط و مشللاغل افراد،

 که شلللودیم طراحی ياگونهبه و داده قرار

دوچر ه،  از اسللتداده با یا و پیاده سللدرهاي

 سللدرهاي به را اتومبیل و عمومی ونقلحمل

 سازدمبدل می راحت و کارآ ایمن،

 ,2W :7WT

 ,9W ,7W 3,W

 ,8T ,6T 17,W

14T 

8WO: رانیاتوبوسسازي و تسهیل روند  صوصی يبسترساز 

بخشی از وظایف سازمان با نظارط دقی   يسلپار بروندر قا ب 

از تجربیاط موف  سللایر  يریگبهرهو کارشللناسللی شللده و با   

 شهرهاکالن

, 1W :8WO

, 9, W5, W2W

, 4, O3, O10W

6, O5O 

8WT: بلله و ترافیللک کللارگزاران آموزش 

، همچنین هاآن اطالعاط داشلللتننگه هنگام

 و ونقلحملهاي مرتبط با بخش ایجاد رشلللته

ترافیک در دانشللگاه شللهرداري بهت ارتقا   

 سازمان کارکنانسب  کمی و کیدی 

 ,4W :8WT

1T ,12W ,6W 
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9WO: وظایف از بخشی يسلپار برون بهت در يسلاز نهیزم 

 يهااسللتیسل   صلوصللی از طری  توسلعه   بخش به سلازمان 

 فرآیند و تسللهیل گذارهیسللرما بذر براي مناسللب تشللویقی

 بذابیت ایجاد و  صوصی با بخش مشارکتی يهاپروژه انجام

 زمینه این مزم در

 ,1W :9WO

 ,5W ,4W ,2W

 ,9W ,7W

 ,11W ,10W

 14,W ,13W

 ,4O ,3O ,15W

7O ,6O ,5O 

9WT:  مهامؤ ده تمام در توسللعه و تحقی 

 از اطالعاتى بانک ترافیکى به همراه تشللکیل

ی و ونقلحملمختلف  يهاداده و فرهیختگان

 ترافیکى و همچنین تصللمیم سازي و د ا ت

 اثرگذاري و کشور کالن يگذاراسلت یسل  در

 ونقلحملترافیک و  امر در

 ,3W :9WT

 ,7W ,6W 4,W

 ,9W ,8W

, 13W ,10W

, 1, T15W 14,W

, 5T 3,, T2T

, 9, T7, T6T

, 12, T11, T10T

14, T13T 

10WO:   از ظرفیلت واحد   يریگبهرهدر بهلت   ریزيبرنلامله

 مدون يهانامهنییآو  هادستورا عملرانی طب  بوسمینی

 ,3W :10WO

 ,9W ,7W

 ,11W ,10W

 3,O ,2O ,13W

7O ,5O ,4O 

10WT:  ارائله  تشلللویقی يهلا روش ذاتخلا ،

 ردنبام ببراي و ایجاد زمینه مناسب  تسهیالط

 يگذارهیسرما بهت  صلوصی  بخشزهیانگ

 ونقلحمل بخش در

 ,7W :10WT

 ,11W,10W,9W

 ,14W ,13W

 ,7T ,4T ,15W

11T ,10T 

11WO: فنی سازمان از طری  برگزاري  بخش توسعه و تقویت

فنی و تخصلصلی و سلمینارهاي حضوري یا مجازي     يهادوره

 فنی و ابرایی کارکنانبراي 

 ,4W :11WO

 ,13W,12W,6W

 ,4O ,3O ,14W

6O 

12WO: ما ی يهازهیانگ و شللغلی رضللایت میزان افزایش 

 سیستم سازمان و ایجاد ایجاد انگیزه بیشلتر در کارکنان  باهد،

 متخص  انسانی نیروي يدارنگه و بذر براي مناسب

 ,4W :12WO

 ,16W ,13W

 ,5O ,4O ,3O

6O 
13WO: يافزارسختو  يافزارنرم يهاستمیس وضعیت بهبود 

 هاستمیساز این  يریگبهرهو 

 ,15W:13WO

 ,5O ,4O ,3O

6O 
 

اد ابعهاي تعيين روابط علت و معلولي بين شههاخ  3 -2

SWOT  با استفاده از تکنيکDEMATEL فازي 

، سیشناروش توضیحاط تکنیک دیمتل فازي در بخش بر اسللاس

 هايشللا   ینب یروابط علت و معلو هاي در این بخش به یافته

 پردازیم:می SWOT ابعاد چهارگانه

 
 SWOTگذاري معيارهاي ابعاد محيط داخلي ماتريس ارزيابي و تأثيراهميت  .6 جدول

هاشاخ  نوع رابطه  
ي()اعداد قطع  

 رتبه
(�̃�𝒊 + �̃�𝒊)

𝒅𝒆𝒇 (�̃�𝒊 − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 

276/9 سامانه هوشمند پردا ت کرایه و ردیابی ناوگان ياندازراه :1S علت  977/2  2 

179/9 سب  شهر يهاستگاهیاافزایش  :2S معلول  222/2-  1 

 علت
3S:  يروبهرهو افزایش  هانهیهزمختلف بهت کاهش  يهاتهیکمتشکیل 

 منابع انسانی( -ایمنی  -رفاه  -فنی  -: درآمد يهاتهیکم)
122/9  927/2  9 

291/9 رانیاتوبوستهیه نقشه اطلا  بوط  :4S علت  212/2  7 

393/9 ونقلحملانجام مبا عاط شبکه  :5S علت  229/2  7 

793/9 استداده صحی  از کمیته انضباطی بهت تنبیه و بلوگیري از تخلف :6S معلول  232/2-  2 

377/7 سامانه پیامکی بهت رسیدگی به در واست شهروندان ياندازراه :7S علت  919/2  6 



شهر اهوازراني در کالنبندي راهبردهاي توسعه اتوبوستدوين و اولويت  

 721   (93/ )پیاپی:7931 زمستان/دوم/ شماره دهم ونقل/ سالفصلنامه مهندسی حمل

 علت
8S:  بهت واحدهاي مختلف )انبار،  يافزارنرم يهلا سلللتمیسلللوبود

 حسابداري، سرویا و نگهداري و ...(
232/9  271/2  1 

962/2 کمبود تعمیرگاه تخصصی و استاندارد :1W معلول  223/2-  71 

126/9 کمبود پایانه و توقدگاه مجهز و مدرن :2W معلول  2237/2-  79 

227/9 در هسته مرکزي شهر رانیاتوبوستمرکز  بوط  :3W معلول  2216/2-  77 

279/9 کمبود نیروي انسانی متخص  :4W معلول  227/2-  72 

273/9 سب  شهر يهاستگاهیاکمبود پهلوگاه مناسب در  بوط و  :5W معلول  722/2-  76 

221/9 عدم چارط سازمانی مناسب :6W علت  277/2  6 

211/9 کمبود منابع ما ی :7W علت  631/2  7 

 معلول
8W:  بلله افراد  للا  )معلو ین و بللانبللازان و  یدهایسلللروعللدم

 (سامنکهن
916/9  711/2-  71 

127/9 کمبود ناوگان :9W علت  679/2  7 

127/9 يسازی صوصروند کند  :10W علت  622/2  9 

977/9 رانیبوسعدم استداده کافی از واحد مینی :11W علت  772/2  77 

 علت
12W:  نی ف کارکنانفنی و تخصصی کافی بهت  يهادورهعدم برگزاري

 و ابرایی
169/9  797/2  72 

777/9 عدم ایجاد انگیزه مناسب از طری  سیستم تشوی  :13W علت  211/2  1 

129/9 سازمان بهت افزایش درآمد يهافرصتعدم استداده از  :14W علت  267/2  2 

761/9 موبود سازمان يافزارهانرمو عدم استداده از  MSنبود سیستم  :15W علت  227/2  2 

 علت
16W:   نبود ثباط و امنیت شلللغلی بهت مسلللئو ین سلللایر واحدهاي

 یسازماندرون
179/9  221/2  1 

262/9 بودن امالک ياابارهملکی نبودن و  :17W علت  721/2  3 

 

 SWOTگذاري معيارهاي ابعاد محيط خارجي ماتريس ارزيابي و تأثيراهميت  .7 جدول

هاشاخ  نوع رابطه  
ي()اعداد قطع  

 رتبه
(�̃�𝒊 + �̃�𝒊)

𝒅𝒆𝒇 (�̃�𝒊 − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 

221/9 رانیاتوبوسبام بودن ضریب ایمنی و امنیت سیستم  :1O علت  727/2  2 

622/9 بابجایی يهاروشپایین بودن هزینه سدر در مقایسه با سایر  :2O علت  932/2  7 

 علت
3O:    نوین هوشمند  يهاستمیسل وبود زیرسلا ت مناسلب بهت پذیرش

 ونقلحمل
239/9  299/2  7 

719/9 استداده از امکاناط منبقه آزاد اروند :4O معلول  712/2-  1 

719/9 تبلیغاط نهیدرزمتمایل بخش  صوصی  :5O معلول  222/2-  6 

767/9 مدون يهادستورا عملو  هانامهنییآوبود  :6O علت  913/2  9 

726/7 رانیبوسمدون بهت مینی يهانامهنییآو  هادستورا عملوبود  :7O علت  732/2  1 

 معلول
1T:  همانند  ونقلحملسللاماندهی  يهاطرحهمکاري ضللعیف در ابراي(

 هاي مرتبط )راهور و شوراي ترافیک(توسط ارگان (BRT بوط ویژه و 
317/7  2212/2-  72 
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767/9 ونقلحملعدم ابراي تعهداط دو ت در پردا ت یارانه  :2T علت  229/2  7 

 علت
3T:  ا زام ارائه  دماط رایگان در شرایط  ا  و عدم پردا ت مبا باط از

 هاي مربوطهسوي ارگان
132/7  727/2  6 

633/7 بابجایی نهیدرزممجرر و توانمند بخش  صوصی  يهاشرکتکمبود  :4T معلول  2237/2-  77 

199/7 هاکم مبلور نمایندگی یدهایسرو :5T علت  737/2  2 

133/7 هاشرایط نامناسب بوي و استهالک و تعمیراط بامي اتوبوس :6T علت  721/2  1 

319/7 بام بودن عمر متوسط ناوگان :7T علت  931/2  9 

329/7 و روغن و ... یدکی وازم يهانهیهزافزایش  :8T علت  732/2  1 

273/7 عدم سا ت اتوبوس سازگار با شرایط اقلیمی مناط  گرمسیر :9T معلول  269/2-  77 

211/7 يگذارهیسرماتمایل کم بخش  صوصی براي  :10T معلول  729/2  3 

 علت
11T:  رانیاتوبوسعدم افزایش اتوبوس بدید طی چند سال ا یر به ناوگان 

 تحویلی قبلی يهااتوبوسو وبود تنوع زیاد در 
222/9  277/2  7 

271/7 رانی و عدم تعیین تکلیف و موازي کاري آنبوسوبود تعاونی مینی :12T معلول  239/2-  72 

 علت
13T:  مثل اهواز( بهت ارائه  شهرهاکالندید یکسان وزارط کشور به کلیه(

 گرفتن شرایط اقلیمی در نظر دماط بدون 
237/7  717/2  2 

 معلول
14T:  تجهیزاط، هارسلللا تیزآسلللیب رسلللاندن بر ی از افراد مجرم به ،

 امکاناط و نیروي انسانی
319/7  211/2-  79 

 

 

هللاي نهللایی توسلللط سلللتون مراتللبسللللسللللللهشلللا   در 

(�̃�𝒊 − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇   و(�̃�𝒊 + �̃�𝒊)

𝒅𝒆𝒇    ؛ شلللودیمللمشلللخلل

�̃�𝒊) کهيطوربه − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 موقعیت یک شا  )در  دهندهنشان

ها( اسللت و این موقعیت در صورط مثبت بودن، طول محور عر 

مندی باشللد، معلول  کهیدرصللورتو  شللودیمیک علت محسللور 

�̃�𝒊) . واهد بود + �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇  مجموع شللدط یک  دهندهنشللاننیز

( و هم ياثرگذار)علت ازنظرها( هم شلللا   )در طول محور طول

 .  استمعلول)اثرپذیري(  ازنظر

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

، در دشو( مشاهده می6طور که در بدول)کند. همانمشلخ  می 

، 1S ،3S، ابعاد SWOTمحیط دا لی ملاتریا ارزیلابی    للیل تح

4S ،5S ،7S  8وS    بلا توبله به مثبت شلللدن موقعیتشلللان، علت

بامیی در میزان  تأثیراین ابعلاد   جله یدرنت؛ شلللونلد یممحسلللور 

با توبه به  6Sو  2Sبعد  گریدعبارطبهاثربخشی ابعاد دیگر دارند. 

و داراي  شلللوندیممندی شلللدن موقعیتشلللان، معلول محسلللور 

طور که در بدول مشلللاهده . همانهسلللتندي بیشلللتري ریپذتأثیر

نسلبت به سایر ابعاد   از مبدأداراي طول بیشلتري   5Sشلود بعد  می

ي و گذارتأثیردر بریان  5Sمعناسللت که  به اینباشللد، این امر می

ها، داراي اهمیت بیشللتري نسللبت به سللایر  ي شللا  ریپذتأثیر

 .ستهاشا  

 ،SWOT ،6W، 7W، 9Wهمچنین در بین ابعاد ضعف ماتریا 

10W، 11W، 12W، 13W، 14W، 15W، 16W 17 وW  با توبه به

ن ابعاد ای جهیدرنت؛ شوندیممثبت شدن موقعیتشان، علت محسور 

 گریدعبارطبهبامیی در میزان اثربخشلللی ابعاد دیگر دارند.  تلأثیر 

با توبه به مندی شلللدن  8Wو  1W، 2W، 3W، 4W، 5Wابعاد 

شتري ي بیریپذتأثیرو داراي  شوندیمموقعیتشان، معلول محسور 

داراي  7Wشود بعد طور که در بدول مشاهده میباشند. همانمی

 ه اینب، این امر اسللت نسللبت به سللایر ابعاد از مبدأطول بیشللتري 

ا، هي شا  ریپذتأثیري و گذارتأثیردر بریان  7Wمعناسلت که  

 .ست هاداراي اهمیت بیشتري نسبت به سایر شا  

محیط  لیتحلکه در  شودیم(، مشاهده 1با توبه به نتایج بدول ) 

 7O و 1O، 2O، 3O، 6O، ابعاد SWOTبیرونی ماتریا ارزیابی 
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 ؛شللوندیمبا توبه به مثبت شللدن موقعیتشللان، علت محسللور   

. بامیی در میزان اثربخشی ابعاد دیگر دارند تأثیراین ابعاد  جهیدرنت

با توبه به مندی شللدن موقعیتشللان،  5Oو  4Oابعاد  گریدعبارطبه

. ندهسللتي بیشللتري ریپذتأثیرو داراي  شللوندیممعلول محسللور 

داراي طول  3Oشلللود بعد طور که در بدول مشلللاهده میهمان

عناست م به این، این امر استنسبت به سایر ابعاد  از مبدأبیشلتري  

ها، داراي ي شلللا  ریپذتأثیري و گذارتأثیردر بریلان   3Oکله  

 .ستهابیشتري نسبت به سایر شا   اهمیت

 ،SWOT ،2T، 3T، 5Tهمچنین در بین ابعلاد تهلدیلد ماتریا    

6T، 7T، 8T، 11T 13 وT  با توبه به مثبت شدن موقعیتشان، علت

بامیی در میزان  تأثیراین ابعلاد   جله یدرنت؛ شلللونلد یممحسلللور 

 ،1T، 4T، 9T، 10Tابعاد  گریدعبارطبهاثربخشی ابعاد دیگر دارند. 

12T  14وT  با توبه به مندی شللدن موقعیتشللان، معلول محسللور

ه در طور کباشند. هماني بیشللتري میریپذتأثیرو داراي  شلوند یم

نسبت  از مبدأداراي طول بیشتري  2Tشود بعد بدول مشاهده می

در بریان  2Tمعناسللت که  به این، این امر اسللتبه سللایر ابعاد 

ت ها، داراي اهمیت بیشتري نسبي شا  ریپذتأثیري و گذارتأثیر

 .ستهابه سایر شا  

 

 چهارگانه يگذاري معيارهاي راهبردهاو تأثيراهميت  .8 جدول

هاشاخ  نوع رابطه نوع راهبرد  
ي()اعداد قطع  

 رتبه
(�̃�𝒊 + �̃�𝒊)

𝒅𝒆𝒇 (�̃�𝒊 − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 

 (SO)یتهابم

 علت

1SO: مختلف ابعاد با ونقلحمل اثراط متقابل شلللنا ت 

( و برقراري تعادل یبیمحستیز و ابتماعی بامعه)اقتصادي،

 پایدار ونقلحملبین این ابعاد در بهت دسترسی به 

171/9  227/2  7 

122/9 (ITS)هوشمند ونقلحمل يهاستمیستوسعه  :2SO علت  126/2  9 

 علت

3SO:    ترافیک و ونقلحمل یکپلارچله   اعملال ملدیریلت 

؛ هانایپارک بر مدیریت شهري؛ سدرهاي بر شلهرم)مدیریت 

 بر مدیریت عمومی؛ ونقلحمل شللبکه و ناوگانی مدیریت

 بر شللهرسللازي؛ مدیریت ترافیک؛ مدیریت بر يسللازفرهنا

 بر مللدیریللت ترافیللک؛ شلللبکلله مللدیریللت ؛هللااورژانا

  دماط ترافیکی؛ نگهداري و نصلللب اسلللتانداردسلللازي،

 ترافیک؛ مهندسلللی بر مدیریت ترافیک؛ مکانیزه مدیریت

 توسعه( و تحقی  بر مدیریت

312/9  327/2  7 

 معلول
4SO:  ی ونقلملحتجهیزاط  نیترشرفتهیپ يریکارگبهتأمین و

 و ترافیکی با توبه به مزیت وبود منبقه آزاد اروند
193/7  277/2-  2 

 معلول

5SO: بخش مشللارکت و سللرمایه بسللترسللازي براي بذر 

 تقویت براي درآمدزا يهاطرح ابراي بهت در  صلوصی 

 سازمان ما ی مدیریت بهبود و

179/9  221/2-  1 

 معلول

6SO: ،دماط، امکاناط و  نگهداري و نصب استانداردسازي 

ام ههاي اتوبوس، تابلوها، سیستمتجهیزاط ترافیکی)ایسللتگاه

 هانامهنییآو ...( طب  استانداردها و  یکش ط روشنایی،

713/7  229/2-  3 
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 (ST)تنوع

 علت
1ST: مدیریت و تسریع در ابراي مزم بسلتر  نمودن فراهم 

 شهري یکپارچه
327/2  321/2  7 

 علت

2ST: توانمندسلللازي بلاهد، هلاي درآملدزا   تعریف طرح 

ایجلاد منابع درآمدي بایگزین  سلللازملان و   درآملد  افزایش

افزایش و  يبابهمتلداول موبود در شلللهرداري   يهلا روش

 … فروش تراکم و

272/2  327/2  9 

 علت

3ST:       در  ازیموردنا زام و تعهلد دو لت بله تلأمین اعتبلاراط

عمومی و مدیریت مصر،  ونقلحملراسلتاي قانون توسللعه  

 سو ت

222/2  397/2  7 

 علت
4ST: ها مبنی بر ابراي قوانین موبود در راستاي ا زام سازمان

 به تعهداط و پردا ت مبا باط هاآنعمل کردن 
196/9  221/2-  2 

 معلول

5ST:  سلللازمان  ازیموردنتأمین قبعاط، تجهیزاط و مایحتاج

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

 به نزدیکی به منبقه آزاد اروند

323/7  772/2-  2 

 معلول
6ST: و فرسلللوده ناوگان بایگزینی بدید، ناوگان تأمین 

 رانیاتوبوس ناوگان تجهیز و تعمیر
372/9  223/2-  1 

 معلول
7ST:  رایزنی و توبیه مسللئو ین کشللوري در  صللو  ارائه

 اقلیمی هر منبقه شرایط با  دماط مباب 
771/9  729/2-  1 

 معلول
8ST:  ش براي افزای ییهامشوقبسترسازي و ارائه تسهیالط و

 يگذارهیسرماانگیزه در بخش  صوصی بهت 
327/9  236/2-  6 

بازنگري 

(WO) 

 علت
1WO:   تعمیرگلاه، پلایانه،    ٔ  نله یدرزمبرآورد دقی  کمبودهلا

 توقدگاه، پهلوگاه و رفع کمبودها طب  استانداردهاي موبود
221/9  231/2  2 

 معلول

2WO: باهد،هاي  ا  توسللعه پارکینا اعمال سللیاسللت 

کاهش سلللدر با  ودروي شلللخصلللی در حوزه مرکزي و در 

اطرا، رینلا میانی شلللهر و نقاط مسلللتعد تبادل سلللدر و   

 يسواردوچر هو  يروادهیپو توسعه مسیرهاي  يسازمناسب

 هاي بذارها و ا مانبا ایجاد مبلمان

771/9  223/2-  77 

 معلول

3WO: بمعیت، عنصلللر سللله بین توازن و تعادل حدظ 

 ونقلحمل ریزيبرنامه طری  تلدی  از ونقلحمل و  دماط

 تغییراط با هاآن هماهنگی و زمین کاربري ریزيبرنامه با

 تراکم مخصوصاً در هسته مرکزي شهر

217/9  219/2-  3 

 علت
4WO: انسللانی با  مدیریت منابع راهبردي سللیسللتم توسللعه

 سازمانی و فردي رویکرد یادگیري
669/9  127/2  9 

 علت

5WO: مانند  هاي درآمدزاو اعمال و ابراي طرح ریزيبرنامه

تو یدي متناسللب  يهاکار انهافزایش درآمد از طری  احداث 

و و فروش کامها و مصلللا   تو یدي  سلللازمانبلا وظلایف   

272/9  123/2  7 
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 کشورهاي پیشرفته در شهرها و یاطهمچنین اسلتداده از تجرب 

 بهت افزایش درآمد

 معلول

6WO:  براي حرکت  هاانهیپاشهري و  يهاراه يسازمناسلب

و دسللترسللی آسللان بانبازان، معلو ین و افراد  ردسللال و    

 سالکهن

223/7  776/2-  79 

 علت

7WO: مندضاببه بهت ناوگان از طری  رایزنی رفع کمبود 

 وزارط و شللهرداري از رانیاتوبوس سللهم دریافت و کردن

 کشور

377/9  679/2  7 

 معلول

8WO:  سللازي و تسللهیل روند  صللوصللی   يبسللترسللاز

بخشی از وظایف سازمان با  يسپاربروندر قا ب  رانیاتوبوس

 از تجربیاط يریگبهرهنظارط دقی  و کارشللناسللی شللده و با 

 شهرهاکالنموف  سایر 

622/9  213/2-  72 

 معلول

9WO: وظایف از بخشی يسپاربرون بهت در يسازنهیزم 

 يهااستیس توسلعه  صلوصلی از طری     بخش به سلازمان 

 فرآیند و تسهیل گذارهیسلرما  بذر براي مناسلب  تشلویقی 

 ایجاد و  صللوصللی  با بخش مشللارکتی يهاپروژه انجام

 زمینه این مزم در بذابیت

122/9  222/2-  77 

 علت
10WO:   از ظرفیت واحد  يریگبهرهدر بهلت   ریزيبرنلامله

 مدون يهانامهنییآو  هادستورا عملرانی طب  بوسمینی
223/7  712/2  2 

 علت

11WO: فنی سلللازمان از طری   بخش توسلللعه و تقویت

فنی و تخصصی و سمینارهاي حضوري یا  يهادورهبرگزاري 

 فنی و ابرایی کارکنانمجازي براي 

329/7  917/2  1 

 علت

12WO: ما ی يهازهیانگ و شللغلی رضللایت میزان افزایش 

 سلللازمان و ایجاد ایجاد انگیزه بیشلللتر در کارکنان بلاهد، 

 انسللانی نیروي يدارنگه و بذر براي مناسللب سللیسللتم

 متخص 

221/7  739/2  1 

 علت
13WO: و  يافزارنرم يهللاسلللتمیسللل وضلللعیللت بهبود

 هاستمیساز این  يریگبهرهو  يافزارسخت
232/9  979/2  6 

 (WT)تدافعی 

 علت
1WT:   انجام مبا عاط راهبردي و تدصلیلی در راستاي ایجاد

 هاي مرتبطیکپارچگی بین ارگان
917/9  237/2  9 

 معلول

2WT:  نظام در هاي موبودتدرق و نلاهماهنگی  کلاهش 

ی در بهت نیل به توسلللعه ونقلحملل  لدملاط    ملدیریلت  

 پایدار ونقلحمل

222/7  773/2-  1 

 معلول
3WT: ونقلحمل تقاضاي مدیریت يهاطرح تهیه و ابراي 

 سدر تو یدکننده هايمکان لهیوسبه
211/9  721/2-  6 

 معلول
4WT: بامعه عموم اطالعاتی سواد افزایش و يسازفرهنا 

 از هوشمند يهاستمیس گیري بکار مزایاي با هاآن آشنایی و
271/2  217/2-  1 
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 يهابرنامه ارائه و يارسللانه و عمومی یرسللاناطالعطری  

 آموزشی

 علت

5WT: با عمومی ونقلحمل بر مبتنی توبه ویژه به توسللعه 

در  عمومی ونقلللحمللل و کللاربري زمین تلدی  بر تلأکیللد 

رشلد هوشمند شهري که   و نوشلهرسلازي   اصلول  چارچور

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

 استداده با یا و پیاده سلدرهاي  که شلود یم طراحی ياگونهبه

 سللدرهاي به را اتومبیل و عمومی ونقلحملدوچر ه،  از

 سازدمبدل می راحت و کارآ ایمن،

327/2  691/2  7 

 علت

6WT: داشللتننگه هنگام به و ترافیک کارگزاران آموزش 

هاي مرتبط با بخش ، همچنین ایجلاد رشلللته هلا آناطالعلاط  

و ترافیک در دانشگاه شهرداري بهت ارتقا  سب   ونقلحمل

 سازمان کارکنانکمی و کیدی 

327/9  229/2  2 

 علت

7WT:  ترافیکى به همراه  مهامؤ ده تمام در توسعه و تحقی

مختلف  يهاداده و فرهیختگان از اطالعاتى بانک تشلللکیل

 در ی و ترافیکى و همچنین تصمیم سازي و د ا تونقلحمل

ترافیک و  امر در اثرگذاري و کشللور کالن يگذاراسللتیسلل

 ونقلحمل

261/2  179/2  7 

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

 للی، در تحدشللو( مشللاهده می1طور که در بدول)کند. همانمی

با توبه به  3SOو  1SO ،2SO، ابعاد (SO)یتهابم ياسلللتراتژ

ن ابعاد ای جهیدرنت؛ شوندیممثبت شدن موقعیتشان، علت محسور 

بعد  گریدعبارطبهبامیی در میزان اثربخشی ابعاد دیگر دارند.  تأثیر

4SO ،5SO  6وSO   با توبه به مندی شللدن موقعیتشللان، معلول

طور . همانهستندي بیشتري ریپذتأثیرو داراي  شوندیممحسلور  

از داراي طول بیشللتري  3SOشللود بعد که در بدول مشللاهده می

 معناسللت که به اینباشللد، این امر نسللبت به سللایر ابعاد می مبدأ

3SO   ها، داراي ي شلللا  ریپذتأثیري و گلذار تلأثیر در بریلان

 ست.هااهمیت بیشتري نسبت به سایر شا  

 و 1ST، 2ST، 3ST، (SO)راهبرد تنوعهمچنین در بین ابعللاد 

4ST   ؛ وندشیمبا توبه به مثبت شلدن موقعیتشان، علت محسور

. بامیی در میزان اثربخشی ابعاد دیگر دارند تأثیراین ابعاد  جهیدرنت

با توبه به مندی  8STو  5ST، 6ST، 7STابعاد  گریدعبلارط بله 

ي ریپذتأثیرو داراي  شوندیمشلدن موقعیتشلان، معلول محسلور    

 1STشود بعد طور که در بدول مشاهده می. همانهستندبیشتري 

به ر ، این اماستنسلبت به سایر ابعاد   از مبدأداراي طول بیشلتري  

ي ریپذتأثیري و گلذار تلأثیر در بریلان   1STمعنلاسلللت کله    این

 .تاسها ها، داراي اهمیت بیشتري نسبت به سایر شا  شا  

که در  شلللودیم(، مشلللاهده 2با توبه به نتایج بدول )ن یهمچن 

 ،1WO، 4WO، 5WO، ابعاد (WO)يبازنگر يراهبردها للیتح

7WO، 10WO، 11WO، 12WO13 وWO   بلا توبه به مثبت

 أثیرتاین ابعاد  جهیدرنت؛ شوندیمشلدن موقعیتشان، علت محسور  

بعاد ا گریدعبارطبهبلامیی در میزان اثربخشلللی ابعاد دیگر دارند.  

2WO، 3WO، 6WO، 8WO  9وWO  با توبه به مندی شللدن

تري ي بیشریپذتأثیرو داراي  گردیدهموقعیتشللان، معلول محسور 

داراي  5WOشود بعد طور که در بدول مشاهده می. همانهستند

 ه اینبباشد، این امر نسبت به سایر ابعاد می از مبدأطول بیشلتري  
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ي ریپللذتللأثیري و گللذارتللأثیردر بریللان  5WOمعنللاسلللت کلله 

 .تاسها ها، داراي اهمیت بیشتري نسبت به سایر شا  شا  

 ،1WT، 5WT، (WT)یتدافع يراهبردهاهمچنین در بین ابعاد 

6WT 7 و WT با توبه به مثبت شدن موقعیتشان، علت محسور

اد بامیی در میزان اثربخشللی ابع تأثیراین ابعاد  جهیدرنت؛ شللوندیم

با توبه  4WTو  2WT، 3WTابعاد  گریدعبارطبهدیگر دارنلد.  

و داراي  شللوندیمبه مندی شللدن موقعیتشللان، معلول محسللور  

طور که در بدول مشلللاهده . همانهسلللتندي بیشلللتري ریپذتأثیر

 نسبت به سایر ابعاد از مبدأداراي طول بیشتري  5WTشود بعد می

ي و گذارتأثیردر بریان  5WTمعناست که  به این، این امر اسلت 

ها، داراي اهمیت بیشللتري نسللبت به سللایر  ي شللا  ریپذتأثیر

 .ستهاشا  

 يريگجهينتو  يبندجمع. 3
 ای هامؤ ده تیوضلللع نییتع امکان تلمید کیتکن ايیمزا از یکی

 کیتکن نیا سللا تار که یمعن به این .اسللت مدل هايشللا  

 دودسته را به هامؤ ده ای عوامل توانیم آن یط که اسلت  ياگونهبه

 بدان نیا نمود. بنديدسللته يریرپذیتأث ای و يرگذاریتأث جیح از

 امکان بر عالوه کیتکن نیا از اسللتداده هنگام که به اسللت یمعن

 رانیگ میتصللم و نیبراي محقق زین امکان نیا عوامل بنديتیاو و

ج ینتا به پردا تن براي را  ود زمان و هیسلللرما که دارد وبود

 ادامه را  ود کار افتهی تیهدا شللکل به و نموده تیریمد پژوهش

 جینتا به توبه با که اسلللت آن تیل ن هلدا یا از منظور دهنلد. 

 موضللوع پژوهش، به بسللته رانیگ میتصللم هرگاه آمدهدسللتبه

 ابند،ی دسللت یسللبح اما ،زودبازده جینتا به تا باشللند درصللدد

 تمرکز رهایرپذیتأث گروه در قرارگرفته هايتیبر او و تواننلد یم

 ای یاساس اقداماط انجام رانیگ میتصلم  نیا هد، اگر حال ند.ینما

 هايتیاو و بر توانندیم باشللد، موضللوع هیپا و اصللل بر تمرکز

 هايبرنامه و نموده تمرکز هاعلت ای رگذارهایتأث هیم در قرارگرفته

 کیتکن کهیهنگام مسئله نیا ند.ینما نیتدو آن با متناسلب  را  ود

 و داکردهیپشللتري یب اعتبار و دقت ، شللود ختهیآم فازي کردیرو با

ل یتحلن در مورد یهمچن د.یل نملا یم ارائله  تريمسلللتلدل  جینتلا 

با  مزم به ذکر است که ين اعداد فازیینحوه تعج به یت نتایحساس

، ارتباطاط درونی معیارها و يمتل فازینکه در رویکرد دیتوبه به ا

توان اذعان نمود که می بنابراینشللود؛  ین راهبردها  حاظ میهمچن

 يکردهایر رویاز اعتبار بامتري نسللبت به سللا ينتایج رویکرد فاز

 بر وردار است. ير فازیغ

، FDEMATEL کیتکناز  آمدهدسلللتبهج یبله نتلا   بلا توبله  

در  ازیموردنا زام و تعهد دو ت به تأمین اعتباراط  - :يراهبردهلا 

عمومی و مدیریت مصلللر،  ونقلحملراسلللتاي قانون توسلللعه 

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

 توانمندسازي باهد،هاي درآمدزا تعریف طرح -شهري؛  یکپارچه

 يهاروشایجاد منابع درآمدي بایگزین سللازمان و  درآمد افزایش

 افزایش و فروش تراکم و يبابهمتلداول موبود در شلللهرداري  

 ترافیللک و ونقلللحمللل یکپللارچلله اعلمللال مللدیلریللت   -؛…

؛ هانایپارک بر مدیریت شللهري؛ سللدرهاي بر شللهرم)مدیریت

 بر مدیریت عمومی؛ ونقلحمل شلللبکه و نلاوگلانی   ملدیریلت  

 بر شلللهرسلللازي؛ مدیریت ترافیک؛ مدیریت بر يسلللازفرهنا

 اسلتانداردسازي،  بر مدیریت ترافیک؛ شلبکه  مدیریت ؛هااورژانا

 ترافیک؛ مکانیزه مدیریت  دماط ترافیکی؛ نگهداري و نصلللب

 -توسللعه(؛  و تحقی  بر مدیریت ترافیک؛ مهندسللی بر مدیریت

 بامعه)اقتصادي، مختلف ابعاد با ونقلحمل اثراط متقابل شلنا ت 

( و برقراري تعلادل بین این ابعاد در  یبیمحسلللتیز و ابتملاعی 

 ونقلحمل يهاستمیسپایدار؛ توسعه  ونقلحملبهت دسترسی به 

 ونقلحمل بر مبتنی توبه ویژه به توسلللعه -؛ (ITS)هوشلللمند

در  عمومی ونقلحمل و کاربري زمین تلدی  بر تأکید با عمومی

 رشد هوشمند شهري که افراد، و هرسلازي نوشل  اصلول  چارچور

 ياگونهبه و داده قرار یکدیگر کنار در را  دماط و مشلللاغلل 

دوچر ه،  از اسللتداده با یا و پیاده سللدرهاي که شللودیم طراحی

 راحت و کارآ ایمن، سللدرهاي به را اتومبیل و عمومی ونقلحمل

 بهت نلاوگلان از طری  رایزنی   رفع کمبود -سلللازد؛ مبلدل می 

 و شللهرداري از رانیاتوبوس سللهم دریافت و کردن مندضللاببه

ترافیکى به  مهامؤ ده تمام در توسعه و تحقی  -و کشلور؛   وزارط

مختلف  يهاداده و فرهیختگان از اطالعاتى بانک همراه تشلللکیل

 در ی و ترافیکى و همچنین تصلللمیم سلللازي و د ا تونقلحمل

و  ونقلحمل امر در اثرگذاري و کشللور کالن يگذاراسللتیسلل
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و  زيریبرنامهن راهبردها در یدارترتیب بز  او ویبه ترتک یل تراف

 .اندشدهشنا تهاهواز  شهرکالن رانیاتوبوس توسعه

 هانوشتي. پ4
تدوین برنامه پنج سا ه »این مقا ه مستخرج از طرح پژوهشی  .7

 .است« دوم توسعه و عمران کالنشهر اهواز

 . مراجع5
 بر تحلیلی " (7937)عبللاس ، عیسلللی و بهللار و ،زادهمیابراه 

شهري مورد  ونقلحمل در آن نقش و رانیاتوبوس سلیستم  کارکرد

 ،71 سال بغرافیایی، تحقیقاط ، فصلنامه"زاهدان شلهر  شلناسلی؛  

 .21 -772،  . 726پیاپی  شماره ،7937 پاییز سوم، شماره

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

 در عمومی ونقلحمل هايروش بندياو ویت" (7937)ببارعلی 

، مجله مهندسی "بودبه تخصی  نظام اصالح منظورتهران به شهر

 .731 -722،  . 7937ونقل، سال چهارم، شماره سوم، بهار حمل

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

، چاپ دوم، تهران، انتشاراط "اطی  در عملینگرش تحق با هايباز

 دانشگاه تهران.  

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

شللهري  ترافیک کنترل ۀمسللئل ابتماعی ابعاد بررسللی"( 7937)

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

 .13 -32،  . 7937چهارم، پاییز 

   ،( 7923)رضا ، بوانشللیر، حسن و ا یاسیافندي زاده، شلهریار

 روش از اسللتداده با شللهري رانیاتوبوس شللبکه  بوط طراحی"

ونقل، سال اول، شماره مهندسی حمل فصلنامه، "ممنوع بستجوي

 .79 -76،  . 23چهارم، تابستان 

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

، نشللریه "اسللتراتژياسللتراتژي به روش چارچور بامع تدوین 

 .71 -97،  . 7، شماره 7دیریت بازرگانی، دوره م

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

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

ا ونقل عمومی پاقشار مختلف ابتماع به استداده از سیستم حمل

 77)مبا عه موردي: مناط  هاهاراناز ابراي طرح هدفمند شلللدن ی

، پاییز و 72مدیریت شهري، شماره ، مجله "شلهر تهران( گانه کالن

 .777 -777،  . 7932زمستان 

 و ریزيبرنللاملله"( 7921)ابوذر ، تقوایی، مسلللعود و وفللایی 

ي هاستگاهیا بر تأکید با شهريدرون رانیاتوبوس سلیستم  مدیریت

اصللدهان)علوم  دانشللگاه پژوهشللی ، مجله"کاشللان شللهر اتوبوس

 .73 -26،  . 2، شماره 97انسانی(، بلد 

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

 مبا عهبندي راهبردهاي توسلللعه گردشلللگري پزشلللکی )او ویت

ریزي شهري، ، نشریه پژوهش و برنامه"شللهر شیراز(موردي: کالن

 77-7 . ،72سال هدتم، شماره 

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

 ایران )مبا عه يشهرهاکالن در شهري پایدار ونقلحمل راهبردي

ونقل، سال پنجم، ، فصلنامه مهندسی حمل"مشلهد(  موردي: شلهر 

 .72-7،   7937شماره اول، پاییز 

   (7932بوکلار، سلللجلاد )"د و یمراکز  ر يا گوها یبررسللل

ارشللد،  ینامه کارشللناسللانی، پا"در شللهر اهواز يتجار يهامجتمع

 د چمران اهواز.ی، دانشگاه شهيشهر يزیا و برنامه ریگروه بغراف

 کارط مدل بر یگسترش" (7932) یعل، شاهنده، ساره و یعیرب 

 تیریمد و عیصللنا یمهندسلل یا مللنیب هی، نشللر"متوازن ازيیامت

 .12-27 .  ،7932، بهار 77، بلد 7شماره  د،یتو 

 منوچهري میاندوار، ایور، محمدپور، صابر اهلل، زیاري، کرامت

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

شللهر تبریز با اسللتداده از رویکرد تحلیل عوامل   (BRT)عمومی

، بهار و 71، مجله مدیریت شلهري، شماره  (SWOT)اسلتراتژیک 

 32-13،  . 7932تابستان 

 حیدري، بعدر و نایبی، عرفان، سلللابدي نژاد، آرمان، حسلللن

 رانیاتوبوس نلاوگان  تردد يسلللازملدل "( 7932)بعدر ، رزمی

  بوط ي:کاو موردمکانی  موقعیت يهاداده اسللاس بر شللهري

ي در مهندسلی، سال  سلاز مدل، مجله "تهران شلهري  رانیاتوبوس

 .772-729،  . 7932، پاییز 27سیزدهم، شماره 

  ییایبغراففرهنا "( 7922مسل ) يروهاین ییایسلازمان بغراف 

 ، شهرستان اهواز."استان  وزستان يهايآباد
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  (7937سللبانی، علی )" ي مسافران از مندتیرضاارزیابی میزان

، "ياتبهررانی با استداده از مدل رگرسیون کیدیت سلیستم اتوبوس 
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از دانشللگاه تهران و  7911محمدعلی فیروزي، دربه کارشلناسلی در رشلته بغرافیاي طبیعی را در سلال     

 7913از دانشگاه تهران ا ذ نمود. در سال  7912در سال  را دربه کارشلناسلی ارشلد در رشلته بغرافیا     

بغرافیاي انسلانی از دانشلگاه تهران گردید. زمینه هاي پژوهشی     موف  به کسلب دربه دکتري در رشلته  

مورد عالقه ایشللان  برنامه ریزي شللهري بوده و در حال حاضللر عضللو هیاط علمی با مرتبه دانشللیار در  

 دانشگاه شهید چمران اهواز است.

 

 

از دانشگاه شهید  7922مجید گودرزي، دربه کارشناسی در رشته بغرافیا و برنامه ریزي شهري را در سال 

از دانشگاه   7922در سال  را چمران اهواز و دربه کارشناسی ارشد در رشته بغرافیا و برنامه ریزي شهري 

موف  به کسلب دربه دکتري در رشته بغرافیا و برنامه ریزي شهري از   7939اصلدهان ا ذ نمود. در سلال   

شان برنامه ریزي شهري بوده و در حال حاضر دانشلگاه اصلدهان گردید. زمینه هاي پژوهشی مورد عالقه ای  

 عضو هیاط علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه شهید چمران اهواز است.

 

 

 

 

 


