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 چکیده

آل در سیستم   های ایده بندی گزینه ونقل شهری کرمانشاه با هدف اولویت های پایداری در حمل در این مقاله شاخص

منظ ور، چه ار گزین ة تاکس ی،      شود. ب دین  ونقل عمومی تأکید می های حمل و بر شیوه ونقل این شهر ارزیابی، حمل

ه ای   ونقل عمومی، ب ا توج ه ب ه بیس ت ش اخص در ح وزه       عنوان چهار شیوة حمل روی به اتوبوس، منوریل و پیاده

های متفاوتی  است. از آنجا که در پژوهش حاضر، شاخص  محیطی ارزیابی شده اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست

گی ری چندشاخص ه و تکنی ک     های تص میم  منظور تحلیل و ارزیابی، روش کار رفته است، به ها به برای انتخاب گزینه

ونق ل در   تاپسیس استفاده شده است. این پژوهش توصیفی است و جامعة آماری آن شامل متخصصان حوزة حم ل 

ه ا از   صورت تصادفی انتخ اب ش دند. داده   ند که بهشهر کرمانشاه است. نمونة آماری این پژوهش شامل چهل نفر

های مختل  پای داری پرس ش ش د.     درمجموع، از هر نفر بیست نکته دربارة جنبه آوری شد و طریق پرسشنامه جمع

آزم ایش، س نجش روای ی و    بندی شدند. پس از طی فراین د پ یش   قسمتی دسته ها در قالب طی  لیکرت پنج پاسخ

 095/7استفاده شد ک ه ح دود    SPSSافزار  رای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ در نرمپایایی آن صورت گرفت. ب

های نهایی ب ین چه ل نف ر از متخصص ان ح وزة       نامهپرسشها سازگاری درونی دارند.  ترتیب، پرسشبدین است.

روی در  ، پی اده ریزی شهری توزیع شد. مطابق نتایج ونقل شهری شامل کارشناسان این حوزه و استادان برنامه حمل

روی  رتبة اول، تاکسی و اتوبوس در رتبة دوم و منوریل در رتبة نهایی از نظر اهمیت قرار دارند. در ای ن ب ین، پی اده   

زیس ت، امتی از بیش تری دارد.     پذیری بیشتر، افزایش تعامل اجتماعی و حمایت از محیط دلیل هزینة کمتر، انعطاف به

پ ذیری ان دک،    گ ذاری، ت أثیر بیش تر ب ر پ راکنش ش هری، و انعط اف        سرمایه دلیل افزایش میزان منوریل نیز به

روی وج ود دارد؛   ه ای تاکس ی، اتوب وس و پی اده     ترین گزینه است. از طرفی اختالف اندکی می ان گزین ه   نامطلوب

روی ب رای   ونقل ش هری، ترکیب ی از عناص ر تاکس ی، اتوب وس و پی اده       بنابراین، برای حفظ پایداری سیستم حمل

 شود. شهری پیشنهاد می سفرهای درون

 ونقل، کرمانشاه. های حمل پایداری، تاپسیس، شاخص ها: کلیدواژه
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 E- mail: yalve73@gmail.com  31210013311تلفن:  :نویسندة مسئول  

 ایران ،ریسی شهری، دانشگاه پیام نور. تهران استادیار جغرافیا و برنامه

 ایران ،تهران ،ریسی شهری، دانشگاه پیام نور عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه

 ایران ،سنندج ،استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندج
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 مقدمه

جـا   شود که در آن مسافران، کاالها یـا مـواد جابـه    به حمل چیزی از جایی به جای دیگر یا به عملی گفته می 2ونقل حمل

ای  اقتصادی و بخش عمـده -ای اجتماعی ونقل شهری پدیده ن، حمل. در این میا(9: 2013نژاد و افتخاری،  امینی) شوند می

بـا سـایر عناصـر     و همـواره گیـرد   ونقل در فضای شهرهاست که با هدف رفع نیازهای مردم در شهرها شکل مـی  از حمل

ویـژه در   به توسعة پایدار آن را ونقل پایدار و شهری در ارتباط است. این ارتباط مداوم و دوسویه، ضرورت دستیابی به حمل

 کند. شهرها مطرح می

 دهـة  طـی  نیز ونقل حمل مقولة در پایدار توسعة به توجه و عالقه است. اخیر قرن تفکرات غالب رویکرد پایدار، توسعة

 در پایـدار،  ونقـل  حمـل  رونـد  جهـانی  است. توسعة داشته رشدی به رو روند پایدار، توسعة های جنبه سایر با همگام گذشته،

از  و شـود  دیـده مـی   یافته توسعه کشورهای در محلی حتی و ای منطقه ملی، های گذاری در سیاست شدت به اخیر های سال

هـای یکنارچـه،    ها و دستورالعمل ای از سیاست ونقل پایدار، مجموعه حمل .است ونقل حمل برای شده پذیرفته هایضرورت

محیطی است که توزیع عادالنـه و اسـتفادة مـؤثر از     یستکالبدی، اجتماعی و ز-پویا، پیوسته و دربردارندة اهداف اقتصادی

(. 2012اسـتادی جعفـری و رصـافی،    ) همـراه دارد هـای آتـی بـه    ونقل جامعه و نسـل  منظور رفع نیازهای حمل منابع را به

شـدن روابـط اجتمـاعی،     ونقل پایدار، یکی از اجزای اصلی زندگی امـروزی در شهرهاسـت کـه بـا پیچیـده      همچنین حمل

هـای امـروزی    شدن آن با فنـاوری  تر از آن، و نیز همراه ی و سایر ابعاد زندگی در شهرها و حتی قلمروهای گستردهاقتصاد

 (.231: 2011پور و همکاران،  ای یافته است )امان اهمیت ویژه

ی بـه  رویة وسایل نقلیه و وابستگی الگـوی زنـدگ   دلیل افزایش بی ها به امروزه اغلب فضاهای عمومی شهری و خیابان

اند و همین مسئله موجب بروز مشکالت فراوانی در مسائل شـهری شـده اسـت    شدت تحت سلطة ماشین درآمده ها، به آن

های کشور  ترین بخش ونقل، یکی از اساسی بار حمل (. بروز یا تشدید برخی آثار منفی و زیان2: 2011)غالمی و همکاران، 

اند. تراکم فـراوان وسـایل نقلیـه در معـابر      ریزان به آن توجه کرده و برنامه در سالیان اخیر بوده است که بیشتر کارشناسان

هـای   جایگزین و انتشار آالینـده های فسیلی، کاهش شدید این منابع غیرقابل شهری، معضالتی مانند مصرف زیاد سوخت

 سیسـتم  بـه  دستیابی نظورم به اساس،(. براین2012کند )استادی جعفری و رصافی،  زیست و... را گوشزد می مخرب محیط

ناپایداری را تهیـه کـرد. سـنس مشـکالت را در قالـب       ابتدا باید فهرستی از مشکالت و عوامل ونقل در شهر، حمل پایدار

مناسب  های کمی، برای راهبردهای گیری از مدل بندی، و با کمک متخصصان و خبرگان و بهره های ممکن دسته شاخص

در ایـن راسـتا،    است. ی، مستلزم شناخت درست عوامل ناپایدار و اجرای دقیق مراحل کارسمت پایداربه اقدام کرد. حرکت

محیطـی   های اقتصادی، اجتماعی، زیست ونقل شهر کرمانشاه، با استفاده از شاخص این مقاله با هدف ارزیابی سیستم حمل

عنوان اجـزای اصـلی    روی، به پیاده و کالبدی صورت گرفته است. در این پژوهش، چهار عنصر تاکسی، اتوبوس، منوریل و

صـورت طیـف لیکـرت انتخـاب      ونقل عمومی شهری، ارزیابی و بیست شاخص برای ارزیابی این عناصـر بـه   سیستم حمل

 اند. شده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Transport 
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های مـرتبط   های چهل نفر از خبرگان و متخصصان در رشته ها، از دیدگاه در این مقاله، برای دستیابی به اهمیت گزینه

صورت جامع، تکنیـک پرکـاربرد تاپسـیس     ت. برای پاسخگویی به پرسش اصلی و نیز تحلیل اطالعات بهاستفاده شده اس

هـای مسـیر پایـداری     کار گرفته شده اسـت. بـا توجـه بـه چـالش     به 2گیری چندمعیاره های تصمیم عنوان یکی از روش به

از میان چهار گزینة اصـلی شـیوة    ونقل عمومی، پرسش اساسی این است که ونقل شهری کرمانشاه در سیستم حمل حمل

یک اولویت باالتری دارد. اهمیت این پرسش در این اسـت  روی و منوریل( کدام جایی عمومی )تاکسی، اتوبوس، پیاده جابه

ریزی و طراحی فضاهای شهری متناسب با ایـن   گذاری، برنامه ها در سرمایه که تعیین جایگاه و مرتبة هریک از این گزینه

 کند. ه توسعة بلندمدت شهر بسیار کمک میها، ب گزینه

 

 مبانی نظری

 ونقل شهری پایداری و حمل

ای  ، پایداری را توسـعه «آیندة مشتر، ما»( در گزارشی با عنوان 2113) 1ملل در زمینة محیط و توسعه سازمان جهانی انجمن

ی آینده برای رفع نیازهایشان به مخـاطره  ها کند که با نیازهای کنونی منطبق است، بدون آنکه امکان توسعة نسل تعریف می

 مستلزم آسـایش  که کاالهاست و مردم نقلیه، وسایل روان شهری، حرکت پایدار ونقل (. حملAwasthi et al., 2011) بیفتد

(. بایـد توجـه داشـت کـه پایـداری      2011نـژاد،   است )احمدی و محرم تالش و هزینه ترین مطلوب با محیط پایداری و مردم

 (. 9: 2013نژاد و افتخاری،  ونقل است )امینی ریزی پایدار حمل ل شهری، ناشی از برنامهونق حمل

شهرهای ما متعلـق  ( در کتاب ITDPونقل ) گذاری و توسعة حمل ( از پژوهشگران مؤسسة سیاست1323) 0والتر هو،

 ایجـاد فضـاهای  : از  انـد عبـارت  کـه  کرد بیان شهری زندگی در ونقل پایدار عنوان ملزومات حمل ، ده اصل را بهبه ماست

 ونقـل عمـومی   حمـل  غیرموتـوری،  نقلیـة  وسـایل  سـایر  و سواران برای دوچرخه مناسب محیطی ایجاد روی، پیاده مناسب

 ایمن، سرعت با نقلیه و وسایل تعداد کاهش با پا، روی پیاده برای ایجاد دسترسی با سفرها مدیریت گسترده، و هزینه کم

 و هـا  ساختمان ها، فعالیت مردم با سازی یکنارچه یا ها کاربری اختالط حالت، ترین و ایمن ترین پا، در کاال و بار ونقل حمل

 تـاریخی،  و اجتماعی طبیعی، فرهنگی، امتیازات افزودن محور، پیاده و عمومی ونقل ها، حمل ساختمان سازی متراکم فضاها،

 و آتشـباری  زنـدی ) پایدارسـازی  ساختن وبادوام شهری، های بلو، کردنکوچک با رو افزایش نفوذپذیری مسیرهای پیاده

 (.2012 خاکساری،

 

 ونقل شهری های پایداری در حمل شاخص

هـای اقتصـادی و اجتمـاعی     ویژه در دو بخش جذب و تولید سفر منوط به آگاهی از کیفیت فعالیت برآورد تقاضای سفر، به

ونقل پایدار را در قالب سه رکن زیـر   ( کیفیت حمل2111ک جهانی )(. بان1: 2011زیاری و همکاران، ) منطقة مدنظر است

 کند:  بیان می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. MCDM 

2. United Nations Forum on Environment and Development 

3. Walter Hook. 
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 شود؛ تأکید می ها حفظ سرمایه و منابع از صحی  و مؤثر مالی که در آن، بر استفادة و اقتصادی پایداری  .2

ها  آالینده انتشار و انرژی مصرف مانند ونقل، بیرونی حمل به آثار اکولوژیکی که در آن، کامالً و محیطی پایداری .1

 شود؛ توجه می

 . (Zhou, 2012) بگیرد قرار جامعه اقشار دسترس همة در ونقل حمل اجتماعی که در آن باید منافع پایداری .0

رو  ونقل پایدار، از تعریف توسعة پایدار اسـتفاده کـرده اسـت؛ از ایـن     ( در تعریف حمل2113) 2ونقل کانادا سازمان حمل

 1ونقـل پایـدار   لی باید سه بعد اقتصادی، محیطی و اجتماعی داشته باشد. همچنین مرکـز حمـل  طورک ونقل به سیستم حمل

 روشـی  بـا  ایمن، طور ونقل پایدار، سیستمی است که به ونقل ارائه داده است. در این تعریف، حمل تعریفی از این نوع حمل

 اجـازة  جوامـع،  و افـراد  اساسـی  نیازهـای  بـه  نسـلی، بـین  و نسلیدرون عدالت با و و اکوسیستم، انسان سالمت با منطبق

اش ای رشـته  دلیل ماهیت بـین  ونقل شهری به (. اگرچه مقولة حملHaghshenas and Vaziri, 2012) دهد می دستیابی

های پایـداری اقتصـادی،    ونقل در جهان بیشتر بر شاخص های پایداری حمل ابعاد گوناگون و متفاوتی دارد، مطالعة شاخص

ای بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و  کند توازن بهینه توسعة پایدار نیز تالش می» محیطی استوار است و یستاجتماعی و ز

 یکدیگرند. با تعارض در اغلب (؛ زیرا موضوعات پایداریZuidgeest, 2005« )محیطی برقرار کند

 

 کالبدی-پایداری اقتصادی

یعی برای تأمین نیازهای اقتصادی و کالبدی نیسـت، بلکـه بسـتر    از دیدگاه توسعة پایدار، زمین و فضا تنها یک عنصر طب

ها و آرزوهای انسانی است. از این نظر، زمین و فضـای   های شهروندان و ابزار الزم برای تحقق خواسته اصلی تمام فعالیت

عمومی شهر تر از یک کاالی اقتصادی در حیات  تر و گسترده ترین ثروت همگانی است که نقشی عمیق شهری شاید مهم

تر از تهیـة   ریزی و طراحی شهری، ابعادی وسیع و زندگی شهروندان برعهده دارد. به همین ترتیب، وظایف و اهداف برنامه

های جدیدی نیـاز دارد کـه اهـداف     ها و روش کند و به همین دلیل، به دیدگاه نقشة کاربری زمین و جداول سرانه پیدا می

ها منظور شده باشد. از دیدگاه دمنسی، در یک بافت شهری، عدالت اجتماعی تنها ر آناجتماعی از جمله عدالت اجتماعی د

هـا( نیـز در عـدالت اجتمـاعی      شود، بلکه محرومیت عوامل محیطی )دسترسـی  به محرومیت عوامل اجتماعی مربوط نمی

 زمـین  کاربری در که اتیتغییر یعنی شهری پایدار توسعة کالبدی، نظر . از(Dempsey et al., 2011: 292)مطرح است 

رفع کند. همچنین  و غذا فراغت اوقات ونقل، حمل زمینة مسکن، در شهر را ساکنان دهد تا نیازهای رخ می سطوح تراکم و

 اجتمـاعی  نظـر  از و بـادوام  اقتصادی نظر از و زندگی، سکونتقابل محیطی، زیست نظر از را شهر زمان، طول توان در می

چگـونگی   و دردسترس منابع پایداری، موضوع در اقتصاد نیز (.Mukomo, 1996: 266) اشتد نگه هماهن  و همبسته

 از ای مفهوم، مجموعه این در جامعه از منظور. کند می توصیف انسان اهداف و نیازها تأمین برای منابع را این دهی سازمان

 را هـا  آن هـای  و فعالیـت  هاسـت  انسان امونپیر فضای نیز محیط .هاست دهی آن سازمان چگونگی و انسانی وانفعاالت فعل

 مشـخص  را آینـده  های میراث نسل و بسزایی دارد تأثیر کنونی رفاه در محیطی، عوامل .کند می محدود خود قوانین طبق

 (.2012 و خاکساری، آتشباری زندی) کند می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Transport Canada 
2. Center for Sustainable Transportation (CST) 
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 پایداری اجتماعی

امروز هر سه بعد محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن بسط تا به  2113با شروع مباحث پایداری در زمینة شهرسازی، از دهة 

و گسترش یافته است، اما در این میان، به مباحث مربوط به پایداری اجتماعی توجه نشده و هنوز مدل جامع و فراگیری از 

هـای اخیـر،    (. البته در سـال 2019)میرزاحسینی و همکاران،  پایداری اجتماعی و ابعاد و عناصر سازندة آن ارائه نشده است

اجتمـاعی،   عمومی، ارتقـای تعـامالت   ونقل حمل به عادالنه مراتب بیشتر شده است. دسترسی اهمیت پایداری اجتماعی به

تـر ایجـاد سـرزندگی، از     پـذیر و از همـه مهـم    های آسـیب  روی کودکان و گروه اجتماعی، پیاده توسعة و انسجام از حمایت

مداری جزئی از سـرزندگی اسـت کـه در     پیاده»مداری است. گفتنی است  ی پیادهها روی و طرح های توجه به پیادهضرورت

کنـد و ضـمن کـاهش سروصـدا و آلـودگی هـوا، مشـوق         ترویج محیط پایدار و ایجاد مکانی سرزنده نقش اساسی ایفا می

 (.Shamsuddin et. al., 2012: 170« )روی نیز هست ساکنان برای پیاده

 

 95 قرن شناسان جامعه نظر از اجتماعی پایداری اهمیت سیر .5 شکل

 

 محیطی پایداری زیست

( و از نظـر  OECD, 1998انـدازد )  نمـی  خطر به را ها اکوسیستم یا عمومی سالمت که است ونقلی حمل پایدار، ونقل حمل

 (.ECMT, 2004) باشـد  اجـرا قابل و زیست محیط دوستدار امن، دردسترس، است که سیستمی گیری، تصمیم و ارزیابی مرکز

 بـر  تأثیرگـذار  یـا  به هم مرتبط های پدیده سنجش باید پایدار ونقل کند که حمل نیز تأکید می 2ونقل حمل تحقیقات انجمن

 هـوای  بر کیفی جراحات، تأثیرات و تلفات جهان، در جوی تأثیرات بنزین، کاهش ذخایر بگیرد. درنظر را ونقل حمل بخش

امـروزه عوامـل مربـوط بـه      (.Zhou, 2012)هاسـت   از جملـة آن  عـدالت،  و وژیکیتأثیرات بیول سروصدا، ازدحام، منطقه،

 بـر  غلبـه  هـای  راه از یکـی  (؛ بنابراین،212: 2011عربانی، ) محیطی هستند ترین عناصر زیست کننده ونقل، جزء آلوده حمل

 اسـت.  زیـاد  ییکـارا  بـا  عمـومی  ونقـل  حمـل  هـای  سمت سیستمبه شهری ونقل حمل های موجود، حرکت سیستم بحران

 دهـد  مـی  را افـزایش  محـیط  و شـهری  زنـدگی  کیفیـت  و شـهری اسـت   ازدحـام  مسـائل  حـل  کلید عمومی، ونقل حمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Transport Research Board 
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(Beltran et al., 2010)،ضـایعات   و ای گلخانـه  گازهـای  ونقل پایدار است، انتشار سیستمی که مبتنی بر حمل ؛ بنابراین

 را تجدیدپـذیر  مصرف منـابع  رساند، می حداقل به را تجدیدناپذیر مصرف منابع دهد، می را کاهش زمین برای نشدنیجذب

 ایجـاد  و زمـین  اسـتفاده از  و کنـد  مـی  استفاده بازیافت و بار دیگر را تجدیدپذیر کند، منابع می محدود پایدار سط  بازده تا

 رساند. می حداقل به را سروصدا

 

 محدودة مورد مطالعه

ـ     15،392میلیون نفر و وسعت دو  بر استان کرمانشاه با جمعیتی بال  ضـلع   ةکیلومترمربع با مرکـز شـهر کرمانشـاه در میان

 و درجـه  95عرض شمالی از خط اسـتوا و   ةدقیق 21و  درجه 05دقیقه تا  93 ودرجه  00غربی کشور بین مدار جغرافیایی 

از شـمال بـه اسـتان    اسـتان  اسـت. ایـن    رفتهگ گرینویچ قرار النهار نصفطول شرقی از  ةدقیق 3 و درجه 91دقیقه تا  19

 شـود  از شرق به استان همدان و از غرب به کشـور عـراق محـدود مـی     ،لرستان و ایالم های استاناز جنوب به  ،کردستان

شده و جزء ده شهر بـزرگ کشـور و دومـین    شرقی استان واقع  ةدر نیماست که  کرمانشاه ترین شهر آن بزرگ (.1شکل )

(. براسـاس آخـرین   50: 2019و شمال غربی کشور بعد از شهر تبریز است )پاهکیده، شهر بزرگ و پرجمعیت منطقة غرب 

هکتار است که با  1311(. مساحت شهر نیز 2015مرکز آمار ایران، ) نفر است 131،359اطالعات، جمعیت این شهر حدود 

 ود )مهندسـان مشـاور طـرح و   شـ هزار هکتـار مـی   23های آن، بیشتر از  ها و کارخانهها، پاالیشگاه شمارش فضای پادگان

 (.2031آمایش، طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کرمانشاه، 

 
 . موقعیت منطقة مورد مطالعه9شکل 
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 شناسی روش

این پژوهش توصیفی است و در آن، نخست چـارچوب نظـری و فـروض اساسـی بـر پایـة مبـانی نظـری مـورد مطالعـه           

ها  ونقل شهری کرمانشاه هستند که از میان آن صصان حوزة حملبندی شده است. جامعة آماری آن نیز تمامی متخ صورت

آوری اطالعـات، از پرسشـنامة    عنوان نمونه انتخـاب شـدند. بـرای جمـع     چهل نفر با فرمول حجم نمونة جدول مورگان به

ش ساخته متشکل از بیست گویه استفاده شد. سنجش روایی پرسشنامه، بـا اسـتفاده از نظرهـای اسـتادان، و سـنج      محقق

هـای پایـداری هریـک از     کارگیری ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت. اطالعات مورد نیاز دربارة شـاخص پایایی آن با به

معنای بسیار کم، آوری شد. در این طیف، عدد یک به روی با طیف لیکرت جمع های تاکسی، اتوبوس، منوریل و پیاده گزینه

ه معنای خوب و پنج به معنای بسیار خوب تعریـف شـده اسـت. تجزیـه و     دو به معنای کم، سه به معنای متوسط، چهار ب

صـورت   (آل )تاپسـیس   بندی براساس تشابه به حل ایـده  گیری چندمعیاره و تکنیک رتبه تحلیل اطالعات، به روش تصمیم

-شمار مـی بهبندی  ها در اولویت ترین و کارآمدترین روش گیری چندشاخصه است و یکی از ساده گرفت. این روش، تصمیم

هاسـت. از   بنـدی گزینـه   گیـری چندشاخصـه، جبرانـی بسـیار قـوی بـرای اولویـت        رود. الگوریتم تاپسیس تکنیک تصمیم

بـودن   دهـی، سـاده   ها، حساسیت کـم آن بـه تکنیـک وزن    های بارز این روش، توجه به تضاد و تطابق بین شاخص ویژگی

 های تجربی است. روش محاسبات و سرعت باالی آن، و نیز انطباق نتایج آن با

 

 یه و تحلیلتجزبحث و 

طـورکلی بیسـت شـاخص در     ونقل عمومی، به های مختلف سیستم حمل در این مقاله، برای تعیین جایگاه و اولویت گزینه

هـا بـه    محیطی، با استفاده از پرسشنامه سنجش شد. پس از ورود داده های کلی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست حوزه

سؤاالت پرسشنامه سـازگاری   ترتیب،است. بدین 309/3ها با آلفای کرونباخ حدود  مشخص شد پایایی آن SPSSار افز نرم

 (.2 جدول)افزار محاسبه شد  ها از طریق توابع درونی این نرم درونی دارند. درنهایت، میانگین گویه

های متفاوتی دارند، برای مقایسـة   ها در مواردی مقیاس گیری چندشاخصه، از آنجا که شاخص های تصمیم در ماتریس

هـا فـراهم شـود. در ایـن      شود تا امکان مقایسـه بـرای گزینـه    های بهنجارسازی استفاده می ها با یکدیگر از روش شاخص

( اسـتفاده شـد   01: 2010ها، از روش بهنجارسـازی )پورطـاهری،    ت افزایشی همة شاخصدلیل داشتن جه پژوهش نیز به

 (.2جدول ) بود( مقیاس بی) های ماتریس اولیه به ماتریس استانداردشده ( و حاصل این عملیات، تبدیل داده2رابطة )
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 ونقل شهری های حمل های پایداری سیستم . ماتریس اولیة شاخص5جدول 

 نهگزی

 شاخص
 روی پیاده منوریل اتوبوس تاکسی

X1 5 9/2 1/1 5/0 پذیری در انتخاب مسیر افزایش انعطاف 

X2 5/9 3/9 5/0 1/1 کاهش ازدحام 

X3 1/9 1/1 2/0 3/0 تشویق به استفاده از کاربری مختلط 

X4 1/9 1/1 1/0 5/1 امکان توسعة شهر الکترونیکی 

X5 1/9 9 1/0 5/1 های فسیلی سوخت سازی مصارف انرژی و کاهش بهینه 

X6 1/9 1/9 1/0 0 های خیابانی های ناشی از تصادف کاهش هزینه 

X7 3/9 9 1/0 9/0 ها ارتقای کیفیت زیرساخت 

X8 1/9 9 1/0 5/0 کاهش سطوح ترافیکی 

X9 1/9 1/0 1/9 3/0 افزایش احساس ایمنی 

X10 1/9 0 9/0 0/9 هاپذیری خیابان ارتقای سرزندگی با تأکید بر حضور 

X11 5 1/0 0/0 1/0 ارتقای تعامالت اجتماعی 

X12 3/9 2/0 0 0 حمایت از انسجام و توسعة اجتماعی 

X13 1/9 2/9 1/0 5/0 کاهش آلودگی هوا 

X14 5/9 1/0 1/0 3/0 کاهش آلودگی صوتی 

X15 1/9 1/0 5/0 2/0 کاهش آسیب به نماهای شهری 

X16 9 1/0 5/0 0/0 ها ها و کاربری عالیتکاهش تأثیرات مخرب بر ف 

X17 5 0 0/9 9/9 رفتن تخلخل خا، و کاهش حاصلخیزی آن بین بندی خا،، از تأثیر بر دانه 

X18 3/9 2/0 1/1 1/0 حمایت از مناظر طبیعی دارای حس قوی مکانی 

X19 1/9 0/0 0 5/0 حفاظت از فضاهای باز و سبز 

X20 5 0 5/0 0 و پراکنش شهری قواره بر رشد بی تأثیرات کمتر 
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 ونقل شهری های حمل های پایداری سیستم های خام شاخص شدة داده . ماتریس نرمال9جدول 

 گزینه

 شاخص
 روی پیاده منوریل اتوبوس تاکسی

X1 19/3 31/3 29/3 10/3 پذیری در انتخاب مسیر افزایش انعطاف 

X2 12/3 03/3 11/3 21/3 کاهش ازدحام 

X3 10/3 29/3 13/3 19/3 تشویق به استفاده از کاربری مختلط 

X4 13/3 21/3 13/3 21/3 امکان توسعة شهر الکترونیکی 

X5 10/3 11/3 19/3 21/3 های فسیلی ازی مصارف انرژی و کاهش سوختس بهینه 

X6 11/3 02/3 15/3 13/3 های خیابانی های ناشی از تصادف کاهش هزینه 

X7 11/3 11/3 10/3 11/3 ها ارتقای کیفیت زیرساخت 

X8 13/3 11/3 19/3 10/3 کاهش سطوح ترافیکی 

X9 10/3 10/3 13/3 19/3 افزایش احساس ایمنی 

X10 10/3 21/3 11/3 11/3 هاارتقای سرزندگی با تأکید بر حضورپذیری خیابان 

X11 19/3 12/3 12/3 19/3 ارتقای تعامالت اجتماعی 

X12 11/3 13/3 21/3 13/3 حمایت از انسجام و توسعة اجتماعی 

X13 11/3 11/3 19/3 10/3 کاهش آلودگی هوا 

X14 12/3 15/3 15/3 19/3 کاهش آلودگی صوتی 

X15 10/3 12/3 11/3 13/3 کاهش آسیب به نماهای شهری 

X16 21/3 12/3 11/3 11/3 ها ها و کاربری کاهش تأثیرات مخرب بر فعالیت 

X17 19/3 21/3 13/3 11/3 رفتن تخلخل خا، و کاهش حاصلخیزی آن بین بندی خا،، از تأثیر بر دانه 

X18 11/3 13/3 21/3 12/3 نیحمایت از مناظر طبیعی و دارای حس قوی مکا 

X19 10/3 12/3 21/3 10/3 حفاظت از فضاهای باز و سبز 

X20 19/3 21/3 11/3 13/3 و پراکنش شهری قواره تأثیرات کمتر بر رشد بی 

هـا براسـاس    شدة وزین است. وزن هریک از شاخص ها و ایجاد ماتریس نرمال گام بعدی تعیین وزن هریک از شاخص

های مهم وزن بیشـتری دارنـد.    ها، شاخصشود. در این پرسشنامه شده تعیین میهای گردآوری پرسشنامهها، با  اهمیت آن

 است: 2برابر  2ها با توجه به رابطة  مجموع وزن شاخص

(2) ∑  

 

   

   

 ها . وزن شاخص9جدول 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 شاخص 

 33/3 31/3 39/3 35/3 30/3 39/3 30/3 35/3 35/3 33/3 وزن

 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 شاخص

 31/3 31/3 35/3 31/3 39/3 31/3 30/3 39/3 31/3 33/3 وزن
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 (.9جدول ) شود شدة موزون حاصل می با احتساب ضرب این اوزان در ماتریس استاندارد، ماتریس نرمال

 . ماتریس استاندارد موزون5جدول 

 گزینه

 شاخص
 روی پیاده منوریل اتوبوس اکسیت

X1 3211/3 3310/3 3311/3 3212/3 پذیری در انتخاب مسیر افزایش انعطاف 

X2 3235/3 325/3 322/3 331/3 کاهش ازدحام 

X3 3225/3 333/3 32/3 321/3 تشویق به استفاده از کاربری مختلط 

X4 331/3 3353/3 331/3 3391/3 امکان توسعة شهر الکترونیکی 

X5 3311/3 3239/3 3311/3 3319/3 های فسیلی سازی مصارف انرژی و کاهش سوخت بهینه 

X6 3311/3 3310/3 3335/3 331/3 های خیابانی های ناشی از تصادف کاهش هزینه 

X7 322/3 320/3 3225/3 322/3 ها ارتقای کیفیت زیرساخت 

X8 331/3 3239/3 3311/3 3311/3 کاهش سطوح ترافیکی 

X9 3201/3 3201/3 3211/3 3299/3 زایش احساس ایمنیاف 

X10 3212/3 3200/3 3259/3 3211/3 ها پذیری خیابان ایجاد سرزندگی با تأکید بر حضور 

X11 3211/3 3293/3 3293/3 3211/3 ارتقای تعامالت اجتماعی 

X12 3201/3 321/3 3229/3 321/3 حمایت از انسجام و توسعة اجتماعی 

X13 3311/3 3239/3 3311/3 3311/3 ودگی هواکاهش آل 

X14 3310/3 3335/3 3335/3 3331/3 کاهش آلودگی صوتی 

X15 3391/3 3391/3 3399/3 339/3 کاهش آسیب به نماهای شهری 

X16 3331/3 3319/3 3311/3 3311/3 ها ها و کاربری کاهش تأثیرات مخرب بر فعالیت 

X17 3299/3 3229/3 3211/3 3239/3 رفتن تخلخل خا، و کاهش حاصلخیزی آن بین بندی خا،، از تأثیر بر دانه 

X18 322/3 32/3 331/3 3235/3 حمایت از مناظر طبیعی و دارای حس قوی مکانی 

X19 3201/3 3211/3 3229/3 3201/3 حفاظت از فضاهای باز و سبز 

X20 3211/3 3251/3 3231/3 321/3 و پراکنش شهری قواره تأثیرات کمتر بر رشد بی 

 

شـود کـه    ترین حالت هر شاخص( تعیین مـی  باالترین و پایین) آل مثبت و منفی  های ایده در مراحل بعدی، ابتدا حالت

 شود: استفاده می 0و  1های  برای این کار از رابطه

(1) 

 
           |            |      

(0) 

 
           |            |      
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 برای هر شاخص آل مثبت و منفی  های ایده . حالت5جدول 

 گزینه

A شاخص
+ A

- 

X1 3310/3 3211/3 پذیری در انتخاب مسیر افزایش میزان انعطاف 

X2 331/3 325/3 کاهش ازدحام 

X3 333/3 321/3 تشویق به استفاده از کاربری مختلط 

X4 3391/3 331/3 ان توسعة شهر الکترونیکیامک 

X5 3319/3 3239/3 های فسیلی سازی مصارف انرژی و کاهش سوخت بهینه 

X6 331/3 3310/3 های خیابانی های ناشی از تصادف کاهش هزینه 

X7 322/3 320/3 ها ارتقای کیفیت زیرساخت 

X8 331/3 3239/3 کاهش سطوح ترافیکی 

X9 3201/3 3211/3 افزایش احساس ایمنی 

X10 3200/3 3211/3 ها ایجاد سرزندگی با تأکید بر حضورپذیری خیابان 

X11 3293/3 3211/3 ارتقای تعامالت اجتماعی 

X12 321/3 3201/3 حمایت از انسجام و توسعة اجتماعی 

X13 3311/3 3239/3 کاهش آلودگی هوا 

X14 3310/3 3335/3 کاهش آلودگی صوتی 

X15 339/3 3391/3 به نماهای شهری کاهش آسیب 

X16 3331/3 3311/3 ها ها و کاربری کاهش تأثیرات مخرب بر فعالیت 

X17 
رفـتن تخلخـل و کـاهش     بـین  بنـدی خـا،، از   تأثیر بر دانه

 حاصلخیزی خا،
3239/3 3229/3 

X18 331/3 322/3 حمایت از مناظر طبیعی و دارای حس قوی مکانی 

X19  3229/3 3201/3 و سبزحفاظت از فضاهای باز 

X20 3251/3 3211/3 و پراکنش شهری قواره تأثیرات کمتر بر رشد بی 

 

 :5و  9های با استفاده از رابطه -SLiو گزینة حداقل +SLi آل  ای برای گزینة ایده مرحلة بعد تعیین معیار فاصله

 

(9) 

 
  

  √∑       
   

 

   

 

(5) 

 
  

  √∑       
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 آل مثبت و منفی  های ایده ها از حالت . فاصلة گزینه5جدول 

 آل  مقادیر ایده

 ها گزینه
SLi

+ SLi
- 

 3291/3 3310/3 تاکسی

 3291/3 3310/3 اتوبوس

 33113/3 3255/3 منوریل

 32011/3 33195/3 روی پیاده

 

 است: 1آل با استفاده از رابطة   نسبی هر گزینه تا حالت ایده مرحلة بعدی، محاسبه نزدیکی

(1) 

 
   

  
  

 

  
    

  

 ها ینهگزی بند رتبه. 0جدول 

SLi ها گزینه
 ها ینهگزرتبة  +

 1 1231/3 تاکسی

 1 1231/3 اتوبوس

 0 0111/3 منوریل

 2 1131/3 روی پیاده

 

در نوسان است، مقـدار یـک در بـاالترین رتبـه و مقـدار صـفر در        2از صفر تا  +SLiا که مقدار ه بندی گزینه در رتبه

ونقل، تاکسی و اتوبـوس   روی در باالترین رتبة سیستم حمل اساس، مطابق محاسبات، پیادهگیرد. براین ترین قرار می پایین

 در رتبة دوم و منوریل نیز در آخرین رتبه قرار گرفته است.

 

 یریگ نتیجه 

های مطلوب از نظر پایـداری   بندی گزینه منظور اولویت ونقل شهری، به های پایداری در سیستم حمل در این مقاله، شاخص

های چندشاخصه بررسـی   روی با استفاده از روش ارزیابی شدند. در این راستا، چهار گزینة تاکسی، اتوبوس، منوریل و پیاده

محیطی صورت گرفت تـا بـا اسـتفاده از     ی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیستها شدند و ارزیابی بیست شاخص در حوزه

روی برترین گزینه است و بیشترین امتیاز را دارد. افزایش  بندی شوند. مطابق نتایج، پیاده ها اولویت تکنیک تاپسیس، گزینه

نـی، از جملـه عوامـل اساسـی در     های ناشی از تصادف و نیز افزایش احساس ایم پذیری در انتخاب، کاهش هزینه انعطاف

تـر انسـانی    تـر و مطلـوب   هـای آرام، امـن  گیری محلـه  روی سبب شکل هاست. پیاده روی بر سایر گزینه ترجی  گزینة پیاده

ها به ساکنان تعلـق دارنـد.   تری مشاهده کرد که در آن، محله توان انسجام اجتماعی قوی هایی میشود. در چنین محله می
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های تاکسـی و اتوبـوس، در رتبـة دوم قـرار      گزینه رسد. هایی به حداقل میاس بیگانگی در چنین محلهدر این میان، احس

هـای شـهری    ای به تقاضای سفر در حوزهگویی نسبتاً پذیرفته گرفتند. باید توجه داشت از آنجا که تاکسی و اتوبوس، پاسخ

هـای   رش تاکسـی و اتوبـوس در ارزیـابی شـاخص    هـای شـهری، پـذی    ها در زیرساخت دارند، همچنین با توجه به ظرفیت

ای یافته است. گستردگی فضای شهری از یک سو و جدایی محل کـار و زنـدگی از سـوی دیگـر،      شده اهمیت ویژه مطرح

عنـوان عنصـری جدیـد در     ونقل شهر کرمانشاه شده است، اما منوریل به یافتن این دو عنصر در سیستم حمل سبب اهمیت

ترین جایگاه قرار دارد. از  های زیاد، در پایین دلیل کمتربودن انعطاف آن و نیز هزینهی کرمانشاه، بهونقل شهر سیستم حمل

ای  برداری کامـل فاصـله   اندازی آن، تا بهره سوی دیگر، این عنصر در شهر کرمانشاه، با صرف مبال  بسیار زیادی برای راه

 ونقل است. های بسیار جدی منتقدان این شیوة حمل بسیار طوالنی خواهد داشت که همین موضوع، یکی از بحث

جـایی در   ونقـل عمـومی، دغدغـة بیشـتر شـهروندان بـرای جابـه        عنوان وسایل حمل تقاضا برای اتوبوس و تاکسی به

روی  رن  کند. پیاده مسیرهای نسبتاً طوالنی در شهر و حومه شده است که ممکن است استفاده از اتومبیل شخصی را کم

زیست شهری،  ای مطلوب در مسیرهای کوتاه شهری است که با کاهش اثرات منفی و مخرب اتومبیل بر محیط نیز گزینه

شود شهروندان در، بیشتری از شهر داشته باشـند. نکتـة مهـم ایـن      گرداند و موجب می آرامش را به مراکز شهری برمی

از ایـن   شود. ب ارتقای کیفیت محیط شهری میاست که با توجه به نتایج مقاله، ترکیب این سه عنصر در سط  شهر، سب

راستاست. به این صورت که تنها با ( هم2015) نظر، نتایج این پژوهش با مطالعات پوراحمد، زنگنه شهرکی و صفایی رینه

های  توان به سرزندگی فضاهای شهری و جذب جمعیت در فضاهای شهری دست یافت؛ زیرا ترکیبی از شیوه راه نمی پیاده

های توسعة شهری بر وضعیتی است که  گیری طرح کند، اما جهت و مناسب سرزندگی فضاهای شهری را تأمین می متنوع

های نامطلوب مانند منوریل، در سالیان اخیر افزایش یافته است؛ امری که با  گذاری در گزینه ها تمایل به سرمایه از نظر آن

کـه  درحـالی  رسـد. نظـر مـی  گرانـه و تحقیرآمیـز بـه    نسـانی، سـلطه  تناسب و مقیاس شهر کرمانشاه مغایر است و از نظر ا

 های کالن ضروری است. گیری، برای اجرای پروژه های بیشتری از مردم در تصمیم دادن گروه مشارکت

شهری با استفاده از  ونقل حملی پایداری در ها شاخصارزیابی »با عنوان  یپژوهشاین مقاله از طرح  سپاسگزاری:

 2015استخراج شده است که با مساعدت مالی دانشگاه پیام نـور در سـال   « نمونة موردی شهر کرمانشاه(روش تاپسیس )

 کنیم. وسیله مراتب سناسگزاری را از آن دانشگاه اعالم میانجام گرفت. بدین

 

 منابع
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