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مقدمه
یکی از معضالت شهرهای امروزی ،استفادة بیرویه از انواع وسایل موتوری ،بهویژه اتومبیل شخصی است که منجر به
تراکم ترافیکی و عوارض جانبی مانند افزایش آلودگی جوی و صوتی ،کاهش سطح سالمت و کاهش کیفیت زندگی
شهروندان شده است ( .)Currans and Clifton, 2015: 88افزایش ظرفیت شبکههای ترافیکی تا مدتها ،راهکاری
برای کاهش تراکم ترافیکی و عوارض ناشی از آن بود .این راهحل اگرچه بهصورت مقطعی از بار ترافیکی در واحد سطح
شبکه میکاهد ،در درازمدت مشوق استفادة بیشتر از شبکه است ( .)Aurand, 2010: 1016حملونقل فعالیتی است که
مردم از آغاز بشریت با آن مواجه بودند .این مقوله برای رسیدن به مکانهای مختلف کمک میکند ،توانایی انجام
فعالیتهای مختلف را دارد و در جابهجایی کاال به شهرهای مختلف کمک میکند .بهطور عمومی حملونقل شهری را
میتوان حرکت افراد و کاالها در مناطق شهری تعریف کرد (موالئی قلیچی و همکاران .)19 :9011 ،این حرکات در فضا،
زمان و مکان انجام میگیرد .در «فضا» فعالیتها ،کاربریهای مختلفی در مکانهایی از شهر هستند که مردم از یک
کاربری به کاربری دیگر در حرکتاند« .زمان» نیز شامل فعالیتهایی است که بهکمک زمان انجام میگیرد؛ بدینمعنا که
مردم باید در زمانهای خاصی از روز به فعالیت بپردازند .عالوهبر ویژگیهای زمانی و مکانی ،این فعالیتها متأثر از
ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی -اجتماعی و جمعیتشناختی در شهر هستند که این ویژگیها تقاضا برای سفر را بهوجود
میآورند .درواقع تقاضای سفر از پراکنش کاربریهای عمده از جمله محل کار ،مراکز آموزشی ،مراکز تفریحی یا مراکز
خدماتی مشتق میشود (احدنژاد روشتی و وفایی 04 :9010 ،به نقل از کوانگ  .)4331در دو دهة اخیر ،توجه برنامهریزان
شهری به آن دسته از الگوهای توسعة شهری و کاربری زمین جلب شده است که قادر به نزدیککردن کانونهای فعالیت
به یکدیگرند تا از حجم تقاضا برای سفر بکاهند .در همین راستا ،گزینههای مختلف کاربری زمین ،مشخصکنندة محل
فعالیتها بودهاند؛ بنابراین تعیینکنندة فرصتها برای مبادی و مقاصد سفر نیز هستند ( Căruntu and Diţoiu, 2014:

 .)232بر مبنای تصمیمات مربوط به تولید یا جذب سفر ،مؤلفههای دیگری مانند مسافت سفر ،وسیلة انجام سفر و هزینة
سفر مطرح میشوند .اصالح الگوی کاربری زمین و مکانیابی کارآمد فعالیتها یکی از راههای مؤثر در کاهش تقاضای
سفر عنوان است؛ بهگونهای که تصمیمگیری دربارة انجامدادن یا انجامندادن سفر بهاندازه زیادی از عوامل اجتماعی-
اقتصادی و شرایطی از قبیل توزیع کاربریها در الگوهای کاربری زمین تأثیر میپذیرد (.)Gomes, et al., 2012: 4
درواقع از آنجا که تقاضای سفر از پراکنش کاربریهای عمده از جمله محل کار ،مراکز آموزشی ،مراکز تفریحی یا مراکز
خدماتی مشتق میشود ،بخشی از کاهش حجم تقاضا از مجرای اعمال سیاستهای کاربری زمین قابلحصول است
( .)Quang, 2007ارتباط کاربری زمین و الگوی ترافیکی از آنجا ناشی میشود که متخصصان ترافیک عالقهمند به
بهرهگیری از توان فکری برنامهریزان شهری برای کاهش مشکالت ترافیکی هستند .پیشبینی تقاضای ترافیک آتی بدون
آگاهی از وضعیت کاربری زمین و نحوة پراکنش فعالیتها عمالً امکانپذیر نیست .بهطور مشابه برای یک برنامهریز شهری
جالب است اگر بداند که برنامههای توسعه و سرمایهگذاریها در بخش حملونقل چه تأثیری بر فعالیتها و تغییرات کاربری
زمین خواهد داشت .درواقع میتوان کاربری زمین و حملونقل را دو بخش کامالً مرتبط با یکدیگر دانست که تغییر در یکی
از آنها ،بازتابهایی نیز در دیگری ایجاد میکند .افزایش کارآمدی در یک بخش مستلزم اصالح در دیگری است .در
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کشورهای پیشرفته مطالعات متعددی دربارة نحوة ارتباط الگوی توسعة شهری با الگوی سفر شهروندان انجام شده است ،اما
در کشور ما به دالیل مختلف از این موضوع مهم غفلت شده است؛ از اینرو پژوهش حاضر ،کاربریهایی با فعالیتهای
اقتصادی -اجتماعی را که در مناطق پنجگانة شهر رشت قرار دارند ،بررسی کرده است تا مشخص شود کدام یک از مناطق
با کاربریهای موجود سبب جذب شهروندان میشوند و درنهایت به تولید سفر میانجامند .به همین منظور ،کاربریهایی که
دارای فعالیت اجتماعی در منطقة پنج شهر رشت از قبیل مجموعة ورزشی و استخر اریکة گیالنیان ،دانشگاه پیامنور مرکز
رشت ،استخر سرپوشیده آبسار ،جهاد دانشگاهی رشت ،دانشکدة فنی حرفهای شهید چمران رشت و دانشگاه گیالن هستند،
بررسی شده است .در این میان ،باید توجه داشت که این منطقه خالی از کاربریهایی با فعالیتهای اقتصادی است .با توجه
به توزیع ناعادالنة کاربریها در مناطق مختلف شهر رشت ،نیاز به انجام پژوهشی در این راستا به روش WASPAS

براساس متغیرهای اقتصادی -اجتماعی و الگوهای کاربری زمین احساس شده و تالش میشد تا مشخص شود کدامیک از
مناطق پنجگانة شهر رشت دارای اولویت مناسب در توزیع کاربریهایی مبتنی بر فعالیتها و متغیرهای اقتصادی -اجتماعی
است و اینکه در مناطق پنجگانة شهر رشت تولید سفر چگونه انجام میشود؛ از اینرو هدف پژوهش حاضر ،بررسی
متغیرهای اقتصادی– اجتماعی و الگوهای کاربری زمین در تولید سفرهای شهری مناطق پنجگانة شهر رشت است .این
بررسی در سطح خرد و در مقیاس منطقه خواهد بود که بهدنبال پاسخ به سؤاالت زیر است:
 تولید سفر در سطح منطقه متأثر از چه عواملی است؟ -آیا توزیع کاربریهای دارای فعالیت اجتماعی -اقتصادی در مناطق پنچگانة شهر رشت ،سبب تولید سفر میشود؟

مبﺎنینظﺮي
بﺮنﺎمهریزيکﺎربﺮياراضی


کاربری اراضی واژهای است از فعالیتهای گستردة انسان روی زمین که شامل تغییر محیط طبیعی به محیط مصنوع یا
غیرمصنوع است ( .)Alfasi, et al., 2012: 866اصطالح و مفهوم کاربری زمین ،ابتدا در غرب بهمنظور نظارت دولتها بر
نحوة استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد ،ولی با گسترش شهرنشینی و تحول در برنامهریزی شهر و منطقهای،
ابعاد و محتوای آن روزبهروز وسیعتر شد و شکل جدیدی به خود گرفت (قربانی و ترکمننیا .)10 :9010 ،بهگونهای که
امروزه کاربری زمین شهری در نظامهای پیشرفتة برنامهریزی جهان ،از لحاظ استفادة بهینه از زمینهای شهری ،جایگاه
خاصی در طرحهای شهری و منطقهای یافته است .کاربری زمین شهری دو عنصر عمده را دربرمیگیرد :نوع استفاده از
زمین که با فعالیت بهوجودآمده در آن مکان مرتبط است و دیگری سطح تجمع فضایی که نشاندهندة شدت و تراکم این
فعالیتهاست (سلطانی و همکاران .)5 :9019 ،امروزه کاربریهای اراضی شهرها ،با توجه به رشد نابسامان کالبدی شهرها و
تعادلنداشتن در کاربریهای موجود و همچنین ارتقای کیفی شهرنشینی ،تعادلبخشی ،ساماندهی و بهینهگزینی ،از اهمیت
فراوانی برخوردار هستند .کاربری زمین بهعنوان پایدارترین عنصر در مباحث پویای شهری مطرح است؛ بدینمعنا که تغییرات
کاربری زمین احتماالً در مدتزمان طوالنی ایجاد میشوند ،ولی عواملی از جمله حملونقل شهری میتوانند سبب تسریع در
این فرایند شوند .چنین فرایندی باید بهگونهای صورت بگیرد که ضمن حفظ منابع زمینی برای نسلهای آتی ،سالمت
اجتماعی جامعه و همچنین سالمت بلندمدت سیاره زمین و نظامهای اکولوژیکی را تضمین کند (اسدی و همکاران:9019 ،
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 .)905برنامهریزی کاربری اراضی ،ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری براساس خواستها و نیازهای
جامعه شهری است .همچنین هستة اصلی برنامهریزی شهری از برنامهریزی کاربری اراضی تشکیل میشود .الگوهای
برنامهریزی کاربری زمین در طول زمان دچار تحول شده است .تفکیک کاربریهای مختلف شهری و درنتیجه ایجاد
زونبندی عملکردی مجزا یکی از روشهای زونبندی رایج از انقالب صنعتی است و تا مدتها الگوی رایج برنامهریزی
کاربری اراضی شهری در غرب بوده است ،اما بهمرور زمان تأثیرات منفی این نوع نگرش به مکانیابی فعالیتها مشخص
شده و انتقادات نظریهپردازان مختلف را برانگیخته است؛ بهطوریکه نظریات جدید شهرسازی از اختالط کاربریها حمایت
میکنند و آن را الزمة پایداری شهری میدانند (.)Van Buuren, et al., 2013: 34
ریزيحﻤلونقل


بﺮنﺎمه

برنامهریزی حملونقل فرایندی است که در آن اطالعات برای تصمیمگیری توسعه در آینده و همچنین مدیریت
سیستمهای حملونقل ،بهویژه در مناطق شهری بسط پیدا میکند .این برنامهریزی شامل تعیین نیاز جدید یا گسترش
امکانات ،محل و ظرفیت آنها و پیشبینی و مدیریت تقاضا برای یک دورة زمانی  95تا  45سال آینده است (احدنژاد
روشتی و وفایی .)01 :9010 ،برنامهریزی حملونقل از جمله مباحثی است که از بهکارگیری آن در عرصة علم جغرافیا
بهطور اعم و برنامهریزی شهری و ناحیهای بـهطور اخص مدت زیادی نمیگذرد و نظام حملونقل و ترافیک بهعنوان
بخشی از فعالیتهای شهری بیانکنندة پویایی و حیات یک مجموعـة شهری است .بیشک بدون جابهجایی نمیتوان
شهری را زنده و پویا تصور کرد (حکمتنیا .)939 :9013 ،امروزه با توجه به شرایط اقتصادی -اجتماعی شهرهای بزرگ
هرگونه برنامهریزی و سرمایهگذاری صحیح برای توسعه ،بهبود و تقویت سیستم حملونقل تأثیر مثبت بسزایی در
عملکرد آنها خواهد داشت .درصورت عملکرد صحیح این سیستم و افزایش کارایی آن عالوهبر رضایت بیشتر
استفادهکنندگان ،عوارض منفی ناشی از بار ترافیکی موجود در شبکه کاهش خواهد یافت (اسدی و همکاران:9019 ،
 .)905تأثیری که حملونقل بر ساختار فضایی و کالبدی کشور میگذارد ،سبب تمرکزداشتن یا نداشتن فعالیتهای
اقتصادی در مناطق کشور و در شبکة رشد مناطق دردسترس یا رکود مناطق دور از دسترس میشود (محمدی دهچشمه و
مهدوی .)453 :9011 ،باید به این نکته توجه داشت که سیستم حملونقل بهتنهایی میتواند زیرساختی از مدیریت،
راهبرد کنترل و مجموعهای از حالتهای حملونقل باشد (.)Glock, 2017: 563
زمﯿنوحﻤلونقل

ارتبﺎطمفهومیکﺎربﺮي

در بررسی رابطة میان کاربری زمین و سیستم حملونقل آنچه مسلم بهنظر میرسد ،این است که تقاضای حملونقل
تقاضایی مشتق شده است؛ بدینمعنا که براساس نیازهای جوامع شهرنشین ،کاربریهای مختلفی در سطح شهرها شکل
گرفته است و مردم برای رفع نیازهای خود مجبور به تولید سفرهایی بهسوی مقاصد دارای کاربری مرتبط هستند ( Li, et

 .)al., 2016: 69سیستم حملونقل بهطور تنگاتنگی با کاربری زمین ارتباط دارد و روابط متقابل و پیچیدهای میان سه عامل
«کاربری زمین ،مدیریت و حملونقل» وجود دارد .بدینترتیب که کاربری زمین موجب تولید سفر میشود ،حملونقل و
ترافیک را بهوجود میآورد و درنتیجه سیستم کاربری زمین -حملونقل شکل میگیرد؛ بنابراین هدایت و کنترل این سیستم

محﻤدپورومهﺮﺟو:تحلﯿلمتﻐﯿﺮﻫﺎياقتصﺎدي–اﺟتﻤﺎعیوالگوﻫﺎيکﺎربﺮيزمﯿندرتولﯿدسفﺮﻫﺎيشهﺮي...

 11

بر عهدة مدیریت حملونقل و کاربری زمین است ( .)Laird and Venables, 2017: 4سیستم حملونقل و کاربری اراضی
در ارتباط و پیوند با هم هستند .اگرچه این ارتباط مفهومی از دسترسی و حدی از توانایی سیستمهای حملونقل و کاربری
اراضی به گروهی از افراد در رسیدن به مقصد و فعالیتها بهکمک ترکیبی از حالتهای حملونقل است ،شکل  9ارتباط
میان کاربری اراضی (فعالیتها) و حملونقل (دسترسی) را نشان میدهد .در این شکل میتوان چرخهای از ارتباط میان
کاربری اراضی ،دسترسی و حملونقل را دید ( .)Larson, et al., 2012: 149سیستم حملونقل متأثر از دسترسی و
دسترسی نیز تحت تأثیر سیستم کاربری اراضی هستند؛ بنابراین کاربری اراضی فعالیتهایی مانند مسکن ،کار ،خرید و تفریح
را تولید میکند ،نیاز افراد برای شرکت در فعالیتها و توزیع فضایی این فعالیتها به تولید سفر منجر میشود که تولید سفر
اثری از سیستم حملونقل است .معکوس این حالت نیز وجود دارد که کاربری اراضی بر دسترسی تأثیر میگذارد و این امر
نیز تغییراتی را در سیستم حملونقل ایجاد میکند ( .)Wier, et al., 2009: 139سیاستهای کاربری اراضی و حملونقل
عمومی میتواند سبب کاهش سفرهای درونشهری با خودرو و کاهش آالیندههای منتشرشده از این خودروها به میزان  0تا
 1درصد شود ( .)Lohrey and Creutzig, 2016: 99ازنظر شهرسازی کاربری معابر یا راهها و شبکههای ارتباطی
مهمترین و حساسترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل میدهند؛ زیرا عالوهبر اینکه درصد زیادی از اراضی شهرها به
این فضاها اختصاص یافته است ،راهها مهمترین عنصر شکلدهندة شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربریهای
شهری به یکدیگر بهشمار میروند .این فضاها نماد توسعة فرهنگ شهری و مهمترین ابزار طراحی شهری هستند.
شبکههای ارتباطی یک شهر ارتباط تنگاتنگی با کاربریها دارد (احدنژاد روشتی و وفایی)53:9010 ،؛ زیرا نحوة توزیع فضای
کاربریها مسئلة دسترسی میان آنها را مطرح میکند .با توسعة روزافزون شهر و دورشدن کاربریها از یکدیگر ،دسترسی
سریع ،مطمئن و ارزان به نقاط مورد نظر ،مسائل متعدد و پیچیدهای را در مقابل شهرسازان و برنامهریزان قرار داده است
( .)Schneider, et al., 2015: 73با تشدید روند آلودگی هوا ،ناشی از وسایل حملونقل و تراکم رفتوآمد در شبکههای
ارتباطی اصلی ،تجدیدنظر در راههای تأمین دسترسی در شهرها یا تغییر کاربریها به یکی از عمدهترین اهداف شهرسازان در
طرحهای شهری تبدیل شده است .از سوی دیگر ،برای کاهش مشکالت شبکههای ارتباطی امروزه با استفاده از
کاربریهای تلفیقی و مکانیابی بهینة کاربریها و نزدیککردن محل کار و زندگی و تأمین مایحتاج و تفریح در یک نقطه
میتوان از مسافات و تعداد سفرهای شهری کاست و مشکالت شبکههای ارتباطی تا حد زیادی مرتفع کرد .مکانیابی راهها
و شبکههای ارتباطی در شهر ارتباط مستقیمی با مکانیابی کاربریها دارد (.)Wier, et al., 2009: 141
کﺎربﺮيزمﯿنوتولﯿدسفﺮ

کاربری زمین و سیستم حملونقل دو عنصر بههم پیوسته هستند که یک فرایند پویا را تنظیم میکنند که شامل تغییراتی از
جمله تغییرات مکانی و زمانی است .محل فعالیتها و نیاز آنها به تعامل ،تقاضای حملونقل را ایجاد میکند ( Clifton, et al.,

 .)2013: 110از سوی دیگر ،سیستم حملونقل که از تقاضای سفر و سطح عملکرد خدمات پشتیبانی میکند ،بر موقعیت
مکانی فعالیتها تأثیر میگذارد .تغییرات در برنامهریزی کاربری زمین میتواند الگوهای تقاضای مسافرت را تغییر دهد و
تغییراتی را در سیستمهای حملونقل ایجاد کند که سطوح دسترسی جدیدی را ایجاد میکند که سبب ترغیب تغییرات در
استفاده از زمین میشود ()Manaugh and Tyler, 2013؛ بنابراین تقاضای سفر از پراکنش کاربریهای عمده از جمله محل
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کار ،مراکز آموزشی ،مراکز تفریحی و مراکز خدماتی مشتق میشود .بخشی از کاهش حجم تقاضا از مجرای اعمال سیاستهای
کاربری زمین قابلحصول است ( .)Borjesson, et al., 2014: 86تغییر ساختار شهری و کاربری زمین با هدف افزایش تراکم،
استفاده از فضاهای خالی موجود در بافت شهری و ایجاد کاربریهای مختلط بهدنبال کاهش وابستگی به وسایل نقلیه شخصی
با ایجاد مسافتهای سفری کوتاهتر و سوقدادن مدلهای حملونقل بهسوی پیادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل عمومی
است که میتواند در هر دو مقیاس کالن (همة نواحی شهری) و مقیاس خرد (واحدهای همسایگی و محلههای یک ناحیه
شهری) بهکار گرفته شود ()Litman and Steele, 2013؛ بنابراین ،توزیع و تنوع کاربریهای متفاوت میتواند سبب تولید سفر
با حجم و مقیاس (درونحوزهای یا برونحوزهای) مختلف شود (قربانی و ترکمننیا.)14 :9010 ،

فعالیتها

حملونقل

کاربری زمین

دسترسی
حﻤلونقل
شکل.1ارتبﺎطبﯿنکﺎربﺮيزمﯿنو 
منبع:روشتیووﻓﺎیی1491،

تصﻤﯿمگﯿﺮيچندمعﯿﺎره


تصمیمها معیارهای گوناگون کمی و کیفی دارند که در بسیاری مواقع در تعارض با یکدیگر هستند .این نوع تصمیمگیری،
تصمیمگیری چندمعیاره نام دارد ( .)Bagocius, et al., 2013: 144-145در این تصمیمگیری بهجای استفاده از یک
معیار سنجش از چندین معیار استفاده میشود .این مدلها به دو دستة مدلهای چندهدفه و مدلهای چندشاخصه تقسیم
میشوند .مدلهای چندهدفه بهمنظور طراحی و جستوجو بهکار میروند و اصوالً فرایندمدار هستند .در این مدلها،
معیارها توسط اهداف تعریف و تعداد گزینههای ممکن نامحدود است .از جمله بهترین روشهای تصمیمگیری چندهدفه
میتوان به برنامهریزی آرمانی اشاره کرد (.)Zavadskas, et al., 2012: 3
مدلهای چندشاخصه بهمنظور ارزیابی و انتخاب بهکار میروند و اصوالً نتیجهمدار هستند .در این مدل ،معیارها توسط
صفات تعریف و تعداد گزینههای ممکن محدود هستند .بهترین گزینه در یک مدل  MCDMیک گزینه فرضی خواهد
بود که ارجحترین ارزش مطلوبیت از هر معیار موجود را تأمین میکند .روشهای مختلفی برای پشتیبانی از فرایند
تصمیمگیری چندمعیاره ارائه شده است که میتوان آنها را به دو دستة جبرانی (روشهای  )WP ،SAW ،VIKORو
غیرجبرانی (روش رضایتبخش عام ،روش رضایتبخش خاص ،روش تسلط و روش ترتیبی اولویتی) تفکیک کرد.
مدلهای جبرانی دربرگیرندة روشهایی است که مبادله در میان شاخصها در آنها مجاز است؛ یعنی برای مثال تغییر
(احتماالً کوچک) در یک شاخص میتواند توسط تغییری مخالف در شاخصی دیگر جبران شود .مدل غیرجبرانی شامل
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روشهایی است که در آنها مبادله در میان شاخصها مجاز نیست .از اینرو ضعف در یک شاخص بهکمک شاخصهای
دیگر جبران نمیشود (.)Zavadskas, et al., 2013: 109-110

پورطاهری و همکاران9015 ،
فتاحی و همکاران9014 ،
سلطانی و همکاران9019 ،
پورطاهری و همکاران9013 ،
وفاییپور و
همکاران4390 ،
باگوسیوس4390 ،

انتخاب چند معیار از یـک بنـدر در
آبهـــای عمیـــق در کالیپـــدا،
کالیفرنیــا بــا اســتفاده از تکنیــک
تصمیمگیری WASPAS

تانیمووُ4336 ،9

تنوع کاربری زمین و حجـم سـفر
درون و بــــرونمنطقــــهای در
اگبوموشو ،شهر نیجریه

رسیدگی به هزینهها ،قابلیت اطمینان از اتصـاالت
مناطق داخلی و غیره

اجتماعی -اقتصادی ،فرهنگی و غیره

اختالط کاربری

WASPAS

رویکردهای منحصربهفرد و یکپارچة متعددی بـرای انتخـاب یـک
مکان مطرح شدهاند .نتایج این پژوهش نشـان مـیدهـد ،تکنیـک
 WASPASکــه از ترکیــب دو مــدل مختلــف تصــمیمگیــری
چندمعیاره توسعه یافته است ،برای حل مسائل مکـانیـابی پیچیـده
بسیار مناسب است.
این مطالعه نشان میدهد نواحی با اختالط کـاربری بـاالتر تولیـد و
جذبکنندة سفرهای درون و بـرون منطقـهای بیشـتری از نـواحی
کم تراکم هسـتند .نتیجـه ایـن پـژوهش بـا بسـیاری از مطالعـات
گذشته متفاوت بود .یکی از دالیل این امر را میتوان متفـاوتبـودن
شرایط اقتصادی -اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه مـورد بررسـی بـا
کشورهای پیشرفته دانست.

امنیت اقتصادی

ارزیابی اولویتبندی منـاطق بـرای
کاربرد پـروژههـای خورشـیدی در
ایران با استفاده از تکنیک ترکیبـی

هزینة سـرمایهگـذاری ،عمـل و هزینـة تعمیـر و
نگه ـداری ،دورة بازپرداخــت ،تــابش خورش ـیدی،
شبکة انتقـال و دسترسـی ،مقبولیـت اجتمـاعی و
غیره

اقتصادی،
زیستمحیطی،
اجتماعی ،خطر

ارزیابی تطبیقـی روش طبیعـی در
مناطق روسـتایی مطالعـه مـوردی
استان زنجان

سیل ،زمـینلـرزه ،خشـکسـالی ،زمـینلغـزش،
یخبندان ،سرمازدگی ،تگرگ رعد و بـرق ،گـرد و
غبار شدید ،کـوال هـای برفـی ،هجـوم آفـات،
بهمن

-

تولیــد ســفرهای درونشــهری و
تأثیرپذیری از تنوع کاربری زمـین،
نمونــة مــوردی چهــار محــدودة
مسکونی در شهر شیراز

سن و درآمد فرد ،درآمد سرپرسـت خـانوار ،تعـداد
فرزندان در خانوار ،تعداد فرزنـدان زیـر  6سـال در
خــانوار ،تعــداد دانــشآمــوزان در خــانوار ،تعــداد
شاغالن در خـانوار ،تعـداد دانشـجویان در خـانوار،
تعداد بزرگسـاالن در خـانوار ،تعـداد اتومبیـل در
خانوار ،میزان تحصیالت فرد و میـانگین مسـافت
سفر

اختالط کاربری ،تولید سفر،
اقتصادی ،اجتماعی

سنجش و اولویـتبنـدی پایـداری
اجتمــاعی در منــاطق روســتایی
شهرستان دلفان با استفاده از مـدل
تصمیمگیری ویکور

روســـتاهای خـــاوه شـــمالی وضـــعیتی متفـــاوت از لحـــاظ
پای ـداری اجتمــاعی دارنــد .روســتاهای س ـراب غضــنفر ،کف ـراج و
ای ـرانشــاهی بــهترتیــب از وضــعیت پای ـداری اجتمــاعی بهتــری
برخوردارنــد .روســتاهای دارای جمعیــت بیشــتر از ســایر روســتاها،
دسترسی به خدمات مناسبتر و موقعیت بهتر به مرکـز شهرسـتان
دارند.
نتــایج حــاکی از آن اســت کــه تولیــد ســفرهای درونشــهری بــا
متغیرهــای اقتصــادی -اجتمــاعی و تنــوع کــاربریهــا رابطــه
دارد .با افزایش تنوع کاربریها در سطح محلههـای مسـکونی ،نیـاز
ساکنان به مراجعه به حوزه فراتر از محدودة سکونتی خـود کـاهش
مییابد .دسترسی بـه خـدمات متنـوع در سـطوح محلـی موجـب
کاهش حجم سفر در مسافتهای طوالنی مـیشـود ،امـا حضـور
چنین خدماتی ،مشوق افزایش حجم سفر در سطح محلی است.
از نظر متخصصان مناسبترین شیوة وزندهی  AHPو رتبـهبنـدی
مخاطرات براساس روشهای تصمیمگیری چندشاخصـه بیشـترین
همبستگی را میان روش  SAWبـا دیگـر روشهـای رتبـهبنـدی
داشــته اســت؛ بــدینترتیــب روش  SAWرا م ـیت ـوان گزینــهای
مطلوبتر بهمنظور رتبهبندی مخاطرات طبیعی در مناطق روسـتایی
بهشمار آورد.
نتایج این پـژوهش نشـان مـیدهـد در بـهکـارگیری پـروژههـای
خورشیدی ،استان یزد رتبه  9و تبریز رتبة آخر را کسب کردهاند.

مســئولیتپــذیری ،امیــد بــه آینــده ،مشــارکت
اجتماعی ،رضایت شغلی ،تعلق مکانی ،رضـایت از
کیفیت دسترسی بـه خـدمات ،اعتمـاد اجتمـاعی،
ترس از ناهنجاریهـای اجتمـاعی ،هـمبسـتگی
اجتماعی ،احساس خوشبختی

پایداری اجتماعی

تبیین مزیتهای اسـتفاده از مـدل
ترکیبی
در مکـانیـابی روســتاهای هــدف
گردشـــگری ،مطالعـ ـة مـــوردی
روســتاهای گردشــگری اســتان
لرستان
تصمیم گیری WASPAS

جمعیت ،فاصله تا مرکز شهرستان ،فاصله تا مرکـز
استان ،ارتباطات ،جاذبه های مـذهبی -فرهنگـی،
جاذبه های تاریخی ،جاذبه های طبیعی ،تأسیسـات
زیربنــایی ،تســهیالت و خــدمات ،فاصــله تــا
نزدیــکتــرین هتــل ،فاصــله از پاســگاه نیــروی
انتظامی (امنیت) ،تعداد گردشگران ساالنه ،فصـل
بازدیدکنندگان

-

اولویــتبنــدی فضــایی توســعة
حملونقل جادهای در اسـتانهـای
ایـ ـران بـــا تأکیـــد بـــر مـــدل
تصمیمگیری WASPAS

یﺎﻓتهﻫﺎ
بین استانها از نظر توسعة حملونقـل جـادهای نـابرابری بسـیاری
وجود دارد؛ بهطوریکه وجود کالنشهرهایی مانند شیراز ،اصـفهان،
مشهد ،تهران ،تبریز ،اهواز (بهاستثنای کالنشهر کـرج) بـر توسـعة
حملونقل استان مؤثر بوده و رتبههای باالیی را به خـود اختصـاص
دادهاند .از سوی دیگر استانهای قم و البـرز بـا وجـود نزدیکـی بـه
پایتخت ،از وضعیت مناسبی در توسعة شبکة حمـلونقـل جـادهای
برخوردار نبودهاند.
روستاهای درب گنبد ،بیشه و ولیعصـر بـهترتیـب قابلیـت بیشـتری
برای توسعه و سرمایههای گردشگری دارنـد و روسـتاهای شـوآباد،
حشمتآبـاد و لونـایی بـه نسـبت قابلیـت توسـعة کمتـری دارنـد؛
بهگونهای که خروجی حاصل از مـدل بـهخـوبی بـا واقعیـتهـای
موجود منطبق است.

-

نویسندگﺎن

عنوانپژوﻫﺶ

موالئیقلیچی و همکاران9011 ،

ﺮبهﻫﺎوپﯿشﯿنةپژوﻫﺶ
ﺟدول.1تج 
شﺎخصﻫﺎ

شــبکة راههــا ،مجتمــعهــای خــدماتی-رفــاهی،
تأسیسات و امداد جـادهای ،تصـادفات و تخلفـات،
ایمن سازی راهها ،حمل کاال ،جابـهجـایی مسـافر،
ترکیب ناوگان ،سامانة حملونقل هوشمند ()ITS

ابعﺎد

1. Tanimowo
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بنابراین در این روشها هر شاخص مستقل از شاخصهای دیگر در تصمیمگیری مؤثر است .با توجه به نوع معیارهای
اولویتبندی نواحی در این پژوهش از مدل  WASPASاستفاده شده است .در سالهای اخیر ،در پژوهشهای متعددی
محور نقش کاربری زمین در میزان تولید سفرهای درونشهری و با استفاده از مدلهای تصمیمگیری مدنظر قرار گرفته،
اما در زمینة بررسی الگوهای کاربری زمین در تولید سفر شهری و با استفاده از تکنیک  WASPASمطالعات محدودی
انجام شده که در ادامه تعدادی از این پژوهشها بیان شده است که از تکنیکهای متفاوتی برای اولویتبندی مسائل و
موضوعات مختلف در مناطق و نواحی شهری استفاده کردهاند.

چﺎرچو نظﺮيپژوﻫﺶ
تولید سفرهای درونشهری توسط یک فرد متأثر از عوامل متعددی است .در این پژوهش ،این عوامل به سه دستة
اقتصادی -اجتماعی ،الگوی کاربری زمین و ترافیکی تفکیک شدهاند (شکل  .)4ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی شامل
ویژگیهای فردی یا خانوار مربوط است .ویژگیهای الگوی کاربری در این پژوهش اختالط کاربری و رشد فشرده است.
عامل ترافیکی بررسیشده نیز مسافت سفر است.

شکل.5مدلمفهومیپژوﻫﺶ

محدودةموردمطﺎلعه
رَشْت یکی از کالنشهرهای ایران ،مرکز استان گیالن در شمال ایران و مرکز شهرستان رشت است .همچنین مادرشهر
استان گیالن و بخشهایی از استانهای همجوار بهشمار میآید .از رشت بهعنوان شهر همیشهبیدار یاد میکنند .این
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کالنشهر پرجمعیتترین شهر شمال ایران است که در میان سه استان حاشیة دریای کاسپین قرار دارد و بزرگترین و
پرجمعیتترین شهر گیلکنشین جهان و بزرگترین سکونتگاه سواحل جنوبی دریای خزر محسوب میشود.
مساحت شهرستان رشت  945963/0هکتار است که منطقة  9آن با وسعتی برابر  1450هکتار حدود  91درصد از مساحت
کل شهر کالنشهر رشت را دارد .این منطقه دارای فعالیتهای اقتصادی (هایپرمارکت دیلمان ،مرکز خرید گلسار ،برج گلسار،
رستوران بارسا ،رستوران رازقی) ،فعالیتهای اجتماعی (شهر کتاب (کتابفروشی بزرگ) ،مجموعة ورزشی آرنا ،بوستان گلسار،
دانشگاه فرهنگیان پردیس بنتالهدی صدر ،مجتمع فنی تهران ،مرکز آموزش فنی و حرفهای مهارتهای پیشرفتة رشت،
مجموعة ورزشی یادگار امام و مؤسسة آموزش عالی کوشیار (جنب یکدیگر) ،ادارهکل پست استان گیالن ،مخابرات مرکزی و
ادارهکل تأمین اجتماعی استان گیالن ،استانداری گیالن ،پار

کسمائی ،بوستان نیکمرام ،مجتمع فرهنگی خاتماالنبیا،

شهرداری ،سینما  44بهمن ،شعبة  9ادارهکل سازمان تأمین اجتماعی استان گیالن) است (شکل .)0

ﻓعﺎلﯿتﻫﺎياقتصﺎدي-اﺟتﻤﺎعیمنطقة1شهﺮرشت

شکل.4موقعﯿت

منطقة  4شهر رشت دارای فعالیتهای اقتصادی (رستوران محرم ،فروشگاه رفاه ،بازار بزرگ رشت ،فروشگاه نجم
خاورمیانه) و فعالیتهای اجتماعی (بوستان سبزهمیدان ،سینما سپیدرود و سینما میرزا کوچک ،میدان شهرداری رشت،
حرم مطهر حضرت فاطمه اُخری (س) (بقعة خواهر امام) ،مجتمع دادگاههای حقوقی و خانوادة شهرستان رشت ،سازمان
امور اقتصادی و دارایی استان گیالن ،ادارهکل بهزیستی استان گیالن ،پار شهر) است که در شکل  0بهترتیب با شماره
نمایش داده شدهاند.
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ﻓعﺎلﯿتﻫﺎياقتصﺎدي-اﺟتﻤﺎعیمنطقة5شهﺮرشت

شکل.0موقعﯿت

منطقة  0رشت وسعتی برابر  4643هکتار دارد .منطقة  4شهر رشت دارای فعالیتهای اقتصادی (میدان بار آزادی
(پخش عمدة محصوالت کشاورزی) و بازار میوه و ترهبار ،فروشگاه اتکا) ،فعالیتهای اجتماعی (آرامستان تازهآباد و گلزار
شهدای رشت ،شهر شادی رشت ،بوستان ملت ،بوستان کشاورز ،مسجد مصلی) است (شکل .)5

ﻓعﺎلﯿتﻫﺎياقتصﺎدي-اﺟتﻤﺎعیمنطقة4شهﺮرشت

شکل.1موقعﯿت

منطقة  0رشت وسعتی برابر  9هکتار و  111مترمربع را دارد .منطقة  4شهر رشت دارای فعالیتهای اقتصادی (هتل
بزرگ کادوس) ،فعالیتهای اجتماعی (ورزشگاه (استادیوم) عضدی رشت ،دانشکدة علوم پایه دانشگاه گیالن ،بوستان
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بهار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،آرامگاه میرزا کوچکخان جنگلی ،مجموعه (سالن) ورزشی شش هزارنفری شهدا،
بوستان مفاخر ،بوستان دانشجو) است (شکل .)6

ﻓعﺎلﯿتﻫﺎياقتصﺎدي-اﺟتﻤﺎعیمنطقة0شهﺮرشت

شکل.5موقعﯿت

منطقة  5رشت وسعتی برابر  0533هکتار دارد .در منطقة  4شهر رشت ،فعالیتهای اقتصادی و فعالیتهای اجتماعی
(مجموعه ورزشی و استخر اریکة گیالنیان ،دانشگاه پیامنور مرکز رشت ،استخر سرپوشیدة آبسار ،جهاد دانشگاهی رشت،
دانشگاه شهید چمران رشت ،دانشگاه گیالن) صورت نمیگیرد که در شکل  1بهترتیب با شماره نشان داده شدهاند.

ﻓعﺎلﯿتﻫﺎياقتصﺎدي-اﺟتﻤﺎعیمنطقة1شهﺮرشت

شکل.4موقعﯿت
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روشپژوﻫﺶ
روش پژوهش حاضر کاربردی است که در آن برای گردآوری و تحلیل دادهها از روشهای کمی و کیفی استفاده شد .جامعة
آماری پژوهش حاضر از شهروندان ،مسئوالن و استادان دانشگاهی تشکیل شده است .ابتدا از میان جامعة نمونه  01نفر
بهعنوان پایلوت قبل از شروع عملیات میدانی بهصورت آزمایشی پرسشنامهها را تکمیل کردند که پنج نفر از استادان
برنامهریزی شهری در دانشگاه گیالن آنها را اصالح کردند .با استفاده از فرمول کوکران حجم جامعة نمونه  010نفر تعیین
شد .همچنین با روش سهمیهای برحسب جمعیت ،پرسشنامهها در میان مناطق پنجگانه توزیع شد .شیوة گردآوری اطالعات،
مبتنی بر دادههای میدانی و کتابخانهای -اسنادی است .شاخصها از سازمانهای مرتبط و جدول پیشینة تجربههای موجود
در پژوهش استخراج و در قالب پرسشنامه بررسی شدهاند .پایایی پرسشنامة پژوهش نیز با آزمون آلفای کرونباخ 3/139
بهدست آمد که از میزان مطلوبی برخوردار است .برای تحلیل دادهها از نرمافزار اکسل بهمنظور انجام آمار توصیفی و الگوی
ارزیابی تولید وزنی تجمعی ( )WASPASاستفاده شد .در گام نخست برای شناسایی شاخصهای تبیینکنندة اولویتبندی
نواحی شهری در تولید سفرهای شهری از ادبیات مرتبط به کاربری زمین و برنامهریزی حملونقل استفاده شد .برایناساس
 99شاخص و  03زیرشاخص شناسایی شدند .همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،حوزة سنجش و اولویتپذیری
نواحی هدف تولید سفر دارای دامنهای از ارزشهاست و درواقع دامنة این معیارها ارزشهای متفاوتی دارد .شاخصها
بهصورت مثبت و منفی است .معیار مثبت با افزایش مقدار آن میزان مطلوبیت برای کسب رتبه باالتر در اولویتبندی افزایش
خواهد یافت؛ مانند معیار تعداد مسافران و مراجعهکنندگان که در آن هرچه تعداد بازدیدکنندگان یک ناحیه بیشتر باشد ،نشان
میدهد که این سایت براساس معیار یادشده وضعیت مناسبتری از سایتهای دیگر دارد .درمقابل ،شاخص منفی به
شاخصی اطالق میشود که با افزایش مقدار آن میزان مطلوبیت کاهش مییابد؛ برای نمونه هرچه فاصلة یک ناحیه از مراکز
جمعیتی بیشتر باشد ،تعداد مراجعهکنندگان آن ناحیه از نواحی دیگر با فاصلة کمتر در مقایسه با مراکز جمعیتی کاهش
مییابد .در جدول  4معیارهای مورد سنجش و واحدهای اندازهگیری هریک از آنها شرح داده شده است.
وشﺎخصﻫﺎيپژوﻫﺶ

ﺟدول.5تعﺮیفعﻤلﯿﺎتیمتﻐﯿﺮﻫﺎ

ردیف
9
4
0
0
5
6
1
1
1
93
99

معﯿﺎرﻫﺎ
جمعیت
فاصله تا مرکز شهر
سن افراد
درآمد افراد
درآمد سرپرست خانوار
بعد خانوار
تعداد دانش آموزان در خانوار
تعداد شاغالن در خانوار
تعداد اتومبیل در خانوار
رشد و توسعة فشرده
اختالط کاربری

نوعمعﯿﺎر
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

زیﺮمعﯿﺎرﻫﺎ
 (مسافت بر اساس کیلومتر) 1-3سال 05-93 ،سال
 53.333.333 – 5.333.333ریال
 933.333.333 -9.333.333ریال
 0نفر
 6 - 9نفر
تا  5نفر
4
وزندهی از  9تا 5
وزندهی به اختالط از  9تا 5

منبع :نگارندگان9011 ،؛ سلطانی و همکاران9019 ،؛ پورطاهری و همکاران9015 ،؛ تانیمووُ4336 ،

عالئماختصﺎري
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
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تعدادی از معیارها در فرایند پژوهش دارای زیرمعیار هستند؛ بنابراین برای بهدستآوردن امتیاز نهایی هریک از این
معیارها براساس زیرمعیارها از تکنیک شاخص مرکزیت استفاده شد .بدینمنظور امتیاز نهایی هر شاخص برای گزینهها
محاسبه شد .جدول  0این ویژگی را نشان میدهد .سرانجام پس از گردآوری دادههای مورد نیاز برای اولویتبندی
متغیرهای اقتصادی -اجتماعی و الگوهای کاربری زمین در تولید سفر در شهر رشت از مدل ترکیبی تصمیمگیری
 WASPASاستفاده شد.
ﺟدول.4امتﯿﺎزنهﺎییﻫﺮیکازمنﺎطقاززیﺮمعﯿﺎرﻫﺎيتولﯿدسفﺮبﺮاسﺎسشﺎخصمﺮکزیت
سناﻓﺮاد

منطقة 9
منطقة 4
منطقة 0
منطقة 0
منطقة 5

9-1

41-11

سﺎل
1
1/9
1/1
1/15
5/4

سﺎل
1
1/6
6/1
1/1
1/0

درآمد
اﻓﺮاد
0.333.333
4.533.333
4.333.333
4.333.333
9.133.333

درآمد
سﺮپﺮست
خﺎنوار
0.333.333
4.133.333
9.133.333
4.333.333
9.533.333

بعد
خﺎنوار

تعداد

تعداد

تعداد

دانﺶآموزاندر

شﺎغالندر

اتومبﯿلدر

خﺎنوار

خﺎنوار

خﺎنوار

9
0
4
4
9

4/5
0
4
4
0

9
4
9
4
9

4/14
4/15
4/16
0/35
0/31

ﺟﻤعﯿت
940.061
940.511
946.031
941.591
940.131

انتخاب روشهای  MCDMبراساس پارامترهای مختلف در پژوهشهای گوناگونی بررسی شده است
( .)Simanaviciene and Ustinovicius, 2012یکی از پارامترهایی که میتواند در انتخاب روش تصمیمگیری
چندمعیاره مدنظر قرار بگیرد ،میزان دقت این مدلهاست .همچنین این پژوهشگران پیشنهاد کردهاند که ترکیب دو مدل
میتواند میزان دقت آن را باال ببرد ( .)Zavadskas, et al., 2012: 3میزان دقت نتایج مدلهای تصمیمگیری
چندشاخصه ( WSMمدل جمع وزنی) و مدل ( WPSمدل تولید وزنی) تا حدودی بهخوبی شناخته شده است .همچنین
میزان دقت مدلهای ترکیبی نیز از سوی پژوهشگران تحلیل شده است .نتایج بررسیهای آنان تأیید کرده است ،میزان
دقت مدلهای ترکیبی در مقایسه با میزان دقت این مدلها قبل از ترکیبشدن بسیار بیشتر است .یکی از این مدلهای
ترکیبی مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی ( )WASPASاست .این مدل میتواند در مسائل پیچیدة تصمیمگیری کارایی
باالیی داشته باشد و همچنین نتایج حاصل از این مدل از دقت بیشتری برخوردار باشند .مدل جمع وزنی  WSMاز
بهترین و شناختهترین مدلهای تصمیمگیری در حل مسائل چندمعیاره است .در مدل ترکیبی  WASPASتالش شده
است یک معیار ترکیبی برای تعیین اهمیت نهایی هر گزینه بهکار برده شود که در این معیار ترکیبی ،سهم برابری از
 WSMو  WPMبرای ارزیابی نهایی گزینهها داده شده است (.)Zavadskas, et al., 2012
گﺎمﻫﺎياﺟﺮاییاینمدل


گﺎماول:تشکیل ماتریس وضع موجود براساس شاخصهای طراحیشده
گﺎمدوم:استانداردکردن ماتریس وضع موجود براساس روش بیمقیاسسازی نورم
شاخصهای بررسیشده در این پژوهش جهت مثبت و منفی دارند .از روابط  9و  4برای استانداردکردن استفاده شده
است.
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ij

rij 
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گﺎمسوم :محاسبة وزن هریک از شاخصها براساس روش وزندهی آنتروپی شانون
گﺎمچهﺎرم :برآورد واریانس مقادیر معیارهای استانداردشده اولیه از طریق رابطة 0

 

σ 2 x ij  (0.05x ij )2

()0
گﺎمپنجم :محاسبة واریانسهای ) Q2(Qi1و )) Q2(Qi(2بهکمک روابط  0و 5
()0

) σ 2 Q i(1)   x ijw 2j σ 2 (x ij

()5


[  

n

j 1

n

(x ih ) j w ij 2 2
) ] σ (x ij
w
1w 
(x ij ) j (x ij ) j
w

j 1

n

j 1

)σ 2 Q i(2

گﺎمششم :محاسبه مقدار ( )λو  Qiبرای رتبهبندی گزینهها بهصورت روابط  6و 1
) )σ 2 (Q i(2
) )σ 2 Q i(1)   σ 2 (Q i(2

()6
()1

n

n

j 1

j 1

λ

Q i  λ x ijw j  (1  λ )(x ij ) j , λ  0,1
w

یﺎﻓتهﻫﺎ
تجزیهوتحلﯿل 
تهﻫﺎيتوصﯿفی
یﺎﻓ 

همانطور که براساس جدول  0بیان شده است ،توزیع جنسی  14/0درصد پاسخدهندگان را مردان و  41/6درصد را زنان
تشکیل دادهاند .برایناساس حضور مردان در مناطق پنجگانة شهر رشت بیشتر از زنان است؛ از اینرو براساس یافتههای
میدانی که در قالب پرسشنامه بهدست آمده است ،میزان تحصیالت نشاندهندة این است که افراد دارای تحصیالت
کارشناسی و باالتر  01درصد بیشترین ،و در ادامه افراد دارای تحصیالت کاردانی  40/0درصد ،دیپلم  95/6درصد و
کارشناسی  94درصد بهترتیب بیشترین فراوانی را داشتهاند .در این میان مطالعات نشان میدهد افرادی بهمنظور هدفی
خاص در مناطق پنجگانة شهر رشت حضور داشتهاند .پاسخدهندگان دارای شغل 05/0 ،درصد کارمند دولتی 41/1 ،درصد
شغل آزاد و  49/1درصد مشاغل عالی داشتند 90 .درصد نیز دانشجو بودند .همچنین  63/4درصد پاسخگویان متأهل و
 01/1درصد آنان مجرد بودند .در این میان ،بهترتیب بیشترین پاسخگویان با  06/4درصد در سنین  46تا  03سال41/9 ،
درصد در سنین  45-43سال 49/6 ،درصد در سنین  05-09سال و  95/9درصد آنان نیز در سنین  05به باال قرار داشتند.
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ﺟدول.0درصدﻓﺮاوانیمشخصﺎتپﺎسخگویﺎن

طبقه
مرد
زن
مجموع
45-43
03-46
00-09
 05به باال
مجموع
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
کارشناسی و باالتر
مجموع
مجرد
متأهل
مجموع
آزاد
کارمند دولتی
دانشجو
مشاغل عالی
مجموع

متﻐﯿﺮ
ﺟنسﯿت

سن

تحصﯿالت

وضعﯿتتأﻫل

اشتﻐﺎل

درصد
14/0
41/6
933
41/9
06/4
49/6
95/9
933
95/6
40/0
94
01
933
01/1
63/4
933
41/1
05/0
90
49/1
933

ﻓﺮاوانی
411
936
010
930
901
10
51
010
63
13
06
911
010
950
409
010
990
906
53
10
010

یﺎﻓتهﻫﺎيتحلﯿلی


در گام اول براساس معیارهای جدول 4که به آن اشاره شده است ،دادهها گردآوری و سپس با ترکیب آنها ماتریس وضع
موجود مطابق جدول  5تنظیم شد .گزینههای مناطق هدف شهرستان رشت پنج منطقه و معیارهای ارزیابی نیز  99عنوان
درنظر گرفته شد و بهصورت  C1تا  C11کدگذاری شدند؛ برای نمونه  C3سن افراد در مناطق هدف تولید سفر در
شهرستان رشت است.
ﺟدول.1مﺎتﺮیسوضعموﺟود
شﺎخصﻫﺎ

منﺎطق

منطقة 9
منطقة 4
منطقة 0
منطقة 0
منطقة 5

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

940.061
940.511
946.031
941.591
940.131

0333
9933
0033
0433
1333

95
95/1
90/1
91/65
90/6

0
4/5
4
4
9/1

0
4/1
9/1
4
9/5

4/14
4/15
4/16
0/35
0/31

9
0
4
4
9

4/5
0
4
4
0

9
4
9
4
9

0
0
5
0
9

0
5
0
0
9
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در گام دوم پس از تشکیل ماتریس وضع موجود برای استانداردکردن آن ،ابتدا باید وزندهی معیارها صورت بگیرد .در
این پژوهش بهدلیل اینکه شاخصهای انتخابی ما مبتنی بر دادههای مکانی است ،روش وزندهی آنتروپی شانون و نتایج
وزندهی در جدول  6نشان داده شده است .روش وزندهی شانون از جمله روشهای وزندهی است که با توجه به
ماتریس وضع موجود به وزندهی شاخص میپردازد.
ﺟدول.5وزنمعﯿﺎرﻫﺎيبهدستآمدهازطﺮیقآنتﺮوپیشﺎنون

معﯿﺎر
جمعیت
فاصلة تا مرکز شهر
سن افراد
درآمد افراد
درآمد سرپرست خانوار
تعداد فرزندان در خانوار
تعداد دانشآموزان در خانوار
تعداد شاغالن در خانوار
تعداد اتومبیل در خانوار
رشد فشردة شهری
اختالط کاربری

ردیف
9
4
0
0
5
6
1
1
1
93
99

وزن
3/331
3/340
3/304
3/315
3/931
3/930
3/319
3/361
3/345
3/0
3/45

dj
3/3319
3/3409
3/3090
3/3104
3/994
3/9365
3/3134
3/3615
3/3454
3/034
3/410

Ej

3/110
3/119
3/104
3/144
3/169
3/131
3/143
3/191
3/110
3/140
3/116

در گام سوم ،پس از محاسبة وزن معیارهای استانداردکردن ماتریس وضع موجود با توجه به نوع معیارها (معیارهای
مثبت و منفی) از روش بیمقیاسسازی نورم استفاده شد که نتایج آن در جدول  1آمده است؛ برای نمونه مقدار
نرمالیزهشده شاخص  C1برای منطقة  9بهصورت زیر محاسبه میشود.
124368
124368

 0.444
78262072444 279, 753.59

()1



124368
2

 123709 

2

124368  123599
2

r11 

ﺟدول.4مقﺎدیﺮاستﺎنداردشدةمعﯿﺎرﻫﺎ
شﺎخصﻫﺎ


منﺎطق
منطقة 9
منطقة 4
منطقة 0
منطقة 0
منطقة 5

C1

C2

 C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

3/000
3/009
3/059
3/055
3/004

3/410
3/933
3/039
3/010
3/144

3/005
3/056
3/041
3/594
3/015

3/510
3/016
3/011
3/011
3/053

3/610
3/015
3/099
3/006
3/451

3/001
3/041
3/005
3/051
3/060

3/441
3/611
3/051
3/051
3/441

3/011
3/011
3/091
3/091
3/601

3/039
3/630
3/039
3/630
3/039

3/039
3/039
3/661
3/039
3/461

3/011
3/603
3/011
3/530
3/454

در گام چهارم ،برآورد واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزهشده اولیه بهکمک رابطة  0صورت گرفته است؛ برای نمونه
مقدار واریانس نرمالیزهشدة شاخص جمعیت برای منطقة  9بهصورت رابطة  1محاسبه شده است .سایر مقادیر محاسبهشده
در جدول  1مشاهده میَشود.
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σ12 ( x11 )2 =(0.05  0.444)2  0.0005

()1

ﺟدول.8واریﺎنسمعﯿﺎرﻫﺎينﺮمﺎلﯿزهشدهاولﯿه
شﺎخصﻫﺎ

منﺎطق

منطقة 9
منطقة 4
منطقة 0
منطقة 0
منطقة 5

C1

 C2

 C3

 C4

 C5

 C6

 C7

 C8

 C9

C10

C11

3/3335
3/3335
3/3335
3/3335
3/3330

3/3334
3/33334
3/3330
3/3330
3/334

3/3335
3/3336
3/3335
3/3331
3/3330

3/3331
3/3336
3/3330
3/3330
3/3330

3/334
3/3336
3/3330
3/3330
3/3334

3/3335
3/3335
3/3335
3/3336
3/3336

3/3334
3/334
3/3336
3/3336
3/3334

3/3330
3/3336
3/3330
3/3330
3/339

3/3330
3/3331
3/3330
3/3331
3/3330

3/3335
3/3335
3/334
3/3335
3/3334

3/3330
3/3331
3/3330
3/3331
3/3334

در گام پنجم محاسبة واریانسهای ) Q2(Qi1و )) Q2(Qi(2بهکمک روابط  0و  5بهدست آمد؛ برای نمونه مقادیر
واریانسها برای منطقة  9بهصورت روابط  93و  99محاسبه میشود .مقادیر محاسبهشده برای سایر گزینهها در جدول 1
آمده است.
 0.444   0.009 2  0.0005  0.274   0.024 2  0.0002 

  0.000018
2



0.378

0.25

0.0004





()93

n

  [ 

( xih ) j  wij 2 2
] σ  xij 
w
1 w 
( xij ) j ( xij ) j
w

j 1

()99

n

j 1

 2



σ Qi
2

  0.444 0.009  0.009   0.274 0.024  0.024  0.3780.25  0.25

 0.0005  

0.009
1 0.009


 0.444    0.444 


0.009
0.024
0.25
  0.444   0.009   0.274   0.024  0.378  0.25

 2
2
σ (Qi )  
0.0002   0.000039
0.024
1 0.024
 0.274    0.274 




0.009
0.024
0.25
  0.444   0.009   0.274   0.024  0.378  0.25 0.0004

0.25
1 0.25


0.378

0.378






ینهﻫﺎ
یﺎنسﻫﺎبﺮايتﻤﺎمگز 

ﺟدول.9مقﺎدیﺮمحﺎسبهشدهوار

واریﺎنسﻫﺎ
منﺎطق
منطقة 9
منطقة 4
منطقة 0
منطقة 0
منطقة 5

در گام ششم محاسبة مقدار ( )ƛو

3/333391
3/333904
3/3333309
3/333334
3/333344

3/333301
3/333311
3/3333304
3/333331
3/333339

برای رتبهبندی گزینهها ،مرحلة نهایی مشخصکردن آلترناتیوی است که

بهترین وضعیت را در میان معیارها دارد .در این مرحله ،برای رتبهبندی نهایی گزینهها در ابتدا مقدار الندای هریک از
گزینهها محاسبه شد .سپس براساس تابع  1مقدار  Qبرای هر گزینه بهدست آمد که مقدار آن نشاندهندة رتبة نهایی هر
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گزینه است .هر اندازه مقدار  Qیک گزینه بیشتر باشد ،نشاندهندة وضعیت مناسبتر آن گزینه است (جدول .)93
براساس مقدار  Qمحاسبه برای هر آلترناتیو سطوح عملکردی گزینهها در شکل  1آمده است.
0.000039
 0.6842
0.000018  0.000039

()94

) σ 2 (Q1 
2



 
 2

1

σ (Q1 )  σ Q1
2

2

n

n

j 1

j 1

λ1 

Qi  λxij w j  1  λ  ( xij ) j , λ  0,1
w

()90

Q1  0.6842   0.444  0.009  0.274  0.024 0.378  0.25  
 0.34336

هرچه مقدار

0.25

 0.378 

0.024

  0.274 

0.009

1  0.6842    0.444 

بهدستآمده به  9نزدیکتر باشد ،نشاندهندة درجة توسعة بیشتر و هرچه به صفر نزدیکتر باشد،

نشاندهندة درجة توسعة کمتر است؛ یعنی بیشترین ارزش ،باالترین اولویت را دارد .براساس ارزش حاضر ،منطقة  4شهر
رشت در زمینة توسعهیافتگی برای تولید سفر رتبة اول و منطقة  5شهر رشت نیز رتبة آخر را به خود اختصاص داده است.
جدول  93رتبة سایر مناطق شهر رشت را از نظر توسعه برای جذب و تولید سفر نشان میدهد.
ینهﻫﺎ
ﺟدول.11مقدارمحﺎسبهشدة و ورتبهبنديگز 

ینهﻫﺎ
گز 
منطقة 9
منطقة 4
منطقة 0
منطقة 0
منطقة 5

3/6104
3/0335
3/5311
3/1111
3/3000

3/00006
3/59401
3/0961
3/9611
3/36504

رتبهبندي

4
9
0
0
5

وضعﯿت
میان توسعهیافتة باال
توسعهیافته
میان توسعهیافتة باال
فروتوسعهیافته
محروم

شکل.8مقﺎیسةعﻤلکﺮدآلتﺮنﺎتﯿوﻫﺎ

در اینجا با توجه به سؤال  9میتوان بیان کرد که تولید سفر در سطح مناطق پنجگانة شهر رشت بیشتر متأثر از رشد
فشردة شهر با وزن  3/0و بعد از آن بهترتیب معیارهای اختالط کاربری با وزن  ،3/45درآمد سرپرست خانوار با وزن
 3/931و تعداد فرزندان خانوار با وزن  3/930است .کمترین تأثیرگذاری در تولید سفر را معیار جمعیت با وزن  3/331در
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سطح مناطق شهر رشد دارد .با توجه به شکل  1و جدول  ،6میزان وزن معیارهای محاسبهشده از طریق آنتروپی شانون و
با مطالبی که در باال ذکر شد ،گویای این مطلب است که منطقة  4دارای بافت فشردة شهری و اختالط کاربری است که
هستة اولیه شهر رشت نیز محسوب میشود؛ بدینمنظور مناطق  0 ،0 ،9و  5دارای عوامل رشد و بافت فشرده هستند که
بهترتیب بیشترین تأثیر را در ایجاد تولید سفر داشتهاند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش قلیچی و همکاران ( )9011مطابقت دارد .همچنین این یافتهها با استفاده از مدل
 WASPASنشان داد ،میان مناطق پنجگانة شهر رشت ،منطقة  4دارای بیشترین توسعهیافتگی را از مناطق دیگر دارد.
به همین دلیل کاربریهای اقتصادی -اجتماعی که در این منطقه وجود دارد ،شهروندان را جذب و همچنین سبب تولید
سفر از سایر مناطق میشود .در پژوهش قلیچی و همکاران مشخص شد میان استانها از نظر توسعة حملونقل جادهای
نابرابری فراوانی وجود دارد؛ بهطوریکه وجود کالنشهرهایی مانند شیراز ،اصفهان ،مشهد ،تهران ،تبریز ،اهواز (بهاستثنای
کالنشهر کرج) بر توسعة حملونقل استان بیتأثیر نبوده است و رتبههای باالیی را به خود اختصاص دادهاند .یافتههای
پژوهش حاضر با پژوهش سلطانی و همکاران ( )9019مطابقت ندارد .همچنین در یافتههای پژوهش حاضر اختالط
کاربری یکی از معیارهای استخراجشده بهعنوان یکی از الگوهای کاربری زمین مطالعه شده است که وزن آن در مناطق
پنجگانة شهر رشت با روش وزندهی آنتروپی ،با  3/45است که در مقایسه با چهار محدودة مسکونی شهر شیراز کمتر
است ،اما در پژوهش سلطانی و همکاران ،وزن معیار اختالط کاربری در چهار محدودة مسکونی در شهر شیراز با استفاده
از روش وزندهی آنتروپی  3/04است.

نتﯿجهگﯿﺮي

نتایج این پژوهش بهدلیل انعکاس بازتابهای ترافیکی ناشی از برنامهریزی کاربری میتواند برای برنامهریزان شهری
مهم باشد .این مقوله بهویژه با بحثهای اخیر در مدیریت شهری کشور ،مبنی بر تلفیق برنامهریزی کاربری و برنامهریزی
ترافیکی اهمیت مییابد .نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان میدهد ،عامل کاربری زمین همراه با ویژگیهای اجتماعی-
اقتصادی در توضیح و تبیین تغییرات در رفتارهای ترافیکی مؤثر است .این پژوهش با توجه به اهمیت اولویتبندی مناطق
هدف ،مدلی جدید را براساس روشهای ترکیبی چندمعیاره معرفی میکند .بررسی مناطق برای میزان تولید سفر در شهر
رشت موضوعی مهم برای برنامهریزی شهری و حملونقل است .عالوهبراین بهنظر میرسد این موضوعات به روشی نیاز
دارند که عالوهبر دقت بسیار باال ،چارچوب و فضای مناسبی برای تصمیمگیری را با توجه به پیشبینی آینده بهوجود
میآورد .براساس یافتههای پژوهشهای پیشین ،بهنظر میرسد که تکنیکهای غیرترکیبی دقت بسیاری برای مسائل
حساس و پیشبینی آینده نداشته باشند؛ بنابراین این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع پژوهش ،یعنی رتبهبندی مناطق
هدف در شهر رشت یکی از تکنیکهای ترکیبی قوی را استفاده کرده است .همچنین در پاسخ به سؤال اول پژوهش
میتوان بیان کرد که در مناطق پنجگانة شهر رشت عالوهبر معیارهای بافت و رشد فشرده و اختالط کاربری معیارهای
جمعیت ،فاصله تا مرکز شهر ،سن افراد ،درآمد افراد ،درآمد سرپرست خانوار ،تعداد فرزندان در خانوار ،تعداد دانشآموزان در
خانوار ،تعداد شاغالن در خانوار و تعداد اتومبیل در خانوار نیز مطالعه و مشخص شد که معیار بافت و رشد فشرده با وزن
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 3/0و اختالط کاربری با وزن  3/45بیشترین وزن را در میان معیارها دارند .در ادامه ،معیار درآمد سرپرست خانوار با وزن
 3/931و معیار تعداد فرزندان در خانوار با وزن  ،3/930درآمد افراد با وزن  ،3/315تعداد دانشآموزان در خانوار با وزن
 3/319و غیره بهترتیب اولویت دارند و از سوی دیگر از عوامل تأثیرگذار در تولید سفر در سطح مناطق پنجگانه هستند؛
بنابراین بر مبنای مطالب ذکرشده در یافتهها میتوان بهطور مبسوط به بیان چگونگی تأثیر اختالط کاربری و رشد فشرده
در مناطق شهر رشت در ادامه پرداخت .اختالط کاربری و بافت و رشد فشرده در مناطق پنجگانة شهر رشت عاملی مؤثر
بر تولید سفر است؛ از این قبیل که منطقة  4شهر رشت محدودة میدان شهرداری و سبزهمیدان را شامل میشود .این
منطقه با فراوانی از کاربریهای مختلط در محدودة خود مواجه است؛ بهطوریکه این عامل در منطقه سبب تولید سفر و
مراجعة ساکنان مناطق مجاور نیز میشود؛ درحالیکه در سایر مناطق مانند منطقة  5و  0که عواملی چون توسعة فشرده و
اختالط کاربری ندارند ،اهالی برای برآورد نیازها به این منطقه سفر میکنند که این مهم ،موجب تولید سفر از مناطق
کمتوسعه مانند  0و  5به منطقة  4میشود که دارای توسعهیافتگی و هستة اولیه شهر رشت است .در میان مناطق شهر
رشت ،منطقة  4بهمنظور هستة اولیة شهر و توسعهیافتگی در مرکز توجهات و مراجعات متعدد قرار دارد که این امر سبب
تولید سفر از مناطق دیگر به این منطقه میشود؛ بنابراین میتوان بیان کرد که عواملی مانند رشد فشرده و اختالط
کاربری در جذب و تولید سفر میان مناطق پنجگانة شهر رشت مؤثر است.
همچنین در پاسخ به سؤال دوم پژوهش باید بیان کرد که منطقة  4در میان سایر مناطق دارای کاربریهای سایت
میدان شهرداری ،شامل موزة ادارة پست ،ساختمان هتل ایران (گنجینة مردمشناسی) و ساختمان شهرداری شهر رشت
است که این عناصر سبب تولید سفر به منطقة  4شهر رشت برای انجام امور اداری میشود .با این حال ،میدان شهرداری
شهر رشت و خیابانهای منتهی به آن و سبزهمیدان که بهتازگی به پیادهراه تبدیل شدهاند و دارای کافههای متعدد در
خیابانهای اطراف ،اجرای نمایشها و تئاترهای خیابانی ،اجرای موسیقی خیابانی توسط دانشجویان ،وجود دو سینما در
این سایت تاریخی و غیره هستند ،سبب جذب مسافر یا ساکنان شهر رشت از دیگر مناطق به این سایت تاریخی شدهاند.
درمجموع کاربریهای دارای فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی در مناطق مختلف شهر نیز توان تولید سفر را دارند.
همچنین مناطق هدف تولید سفر شهرستان رشت وضعیتی متفاوت از لحاظ پتانسیل تولید سفر دارند .همانگونه که
جدول  93نشان میدهد ،مناطق  9 ،4و  0بهترتیب رتبههای اول تا سوم و مناطق  0و  5رتبههای آخر را در اولویتبندی
مناطق هدف تولید سفر کسب کردند؛ بهطوریکه خروجی حاصل از مدل بهخوبی با واقعیتهای موجود از مناطق هدف
تولید سفر در شهر رشت منطبق است.
برایناساس پیشنهادهای کاربردی که میتوان برای این پژوهش بیان کرد ،شامل مکانیابی کاربریها و فعالیتها
براساس دسترسیهای حملونقلی و توسعة کاربریهای مختلط در مناطق کمتوسعه ،مانند منطقة  5و  0است .در این
میان ،رعایت سلسلهمراتب توزیع کاربریها توصیه میشود .همچنین تعادل در تعاریف سلسلهمراتب برای دسترسی مدنظر
برنامهریزان و مجریان قرار میگیرد .اگر در توزیع خدمات در سطح نواحی شهری ،کاربریها با رعایت اصل دسترسی
جانمایی شوند ،ضرورت مراجعة ساکنان به مناطق مختلف شهر کاهش مییابد .این سیاست در راستای مدیریت سفرهای
درونشهری و بهمنظور کاهش تقاضای سفرهای غیرضروری قابلپیگیری است .بخشی از ترافیک تولیدی در سطح
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نواحی شهری حاکی از حضور کاربریهای دارای فراناحیهای است .با انتقال این نوع از کاربریها که جاذب سفر نیز
هستند ،میتوان از بار ترافیکی و تولید سفر بیشازحد در مناطق کاست .طرحهای توسعة شهری نیز بازنگری میشوند و
اطالعات تفصیلی دربارة مؤلفههای تولید سفر و بار ترافیکی با دقت و حساسیت باال جمعآوری میشود که این سیاستها
به افزایش مطلوبیت شهرنشینی برای شهروندان و کاهش اثرات نامطلوب زیستمحیطی میانجامد .پژوهش حاضر
میتواند خط فکری مشتر

میان مهندسان حملونقل و برنامهریزان شهری باشد .برنامهریزان شهری با بهکارگیری

رویکردها و روشهای بهکاررفته در این پژوهش میتوانند برای مکانیابی دقیقتر و توزیع عادالنه میان کاربریهای
اقتصادی -اجتماعی ،چه در سطح خرد و چه در سطح کالن برای جلوگیری از جذب و تولید سفر غیرضروری از سطح
محله تا مناطق شهرها در کنار مهندسان حملونقل عمل کنند.
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