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 مقدمه

به  که منجر است اتومبیل شخصی ویژه به ،موتوری یلرویه از انواع وسا بی ةمعضالت شهرهای امروزی، استفادیکی از 

افزایش آلودگی جوی و صوتی، کاهش سطح سالمت و کاهش کیفیت زندگی  مانندتراکم ترافیکی و عوارض جانبی 

 یراهکار، ها تا مدت یکیتراف یها شبکه تیظرف شیافزا (.Currans and Clifton, 2015: 88) هروندان شده استش

در واحد سطح  یکیترافاز بار  یمقطعصورت  حل اگرچه به راه نیا. بوداز آن  یناشو عوارض  یکیتراف تراکم کاهش یبرا

ونقل فعالیتی است که  حمل (.Aurand, 2010: 1016) است شبکهاز  شتریبة در درازمدت مشوق استفاد ،کاهد یم شبکه

توانایی انجام  کند، میهای مختلف کمک  برای رسیدن به مکانبا آن مواجه بودند. این مقوله مردم از آغاز بشریت 

را ونقل شهری  طور عمومی حمل کند. به میکمک جایی کاال به شهرهای مختلف  هو در جابدارد ی مختلف را ها فعالیت

. این حرکات در فضا، (19: 9011قلیچی و همکاران،   )موالئی توان حرکت افراد و کاالها در مناطق شهری تعریف کرد می

هایی از شهر هستند که مردم از یک  های مختلفی در مکان ها، کاربری فعالیت «فضا» گیرد. در زمان و مکان انجام می

که  امعن بدین ؛گیرد زمان انجام می کمک  بههایی است که  شامل فعالیتز نی «زمان» .اند کاربری به کاربری دیگر در حرکت

ها متأثر از  های زمانی و مکانی، این فعالیت بر ویژگی بپردازند. عالوه  های خاصی از روز به فعالیت مردم باید در زمان

وجود  ا تقاضا برای سفر را بهه این ویژگی که شناختی در شهر هستند اجتماعی و جمعیت -های فرهنگی، اقتصادی ویژگی

های عمده از جمله محل کار، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی یا مراکز  د. درواقع تقاضای سفر از پراکنش کاربرینآور می

ریزان  اخیر، توجه برنامه ةدر دو ده .(4331به نقل از کوانگ  04: 9010روشتی و وفایی،  )احدنژادشود  خدماتی مشتق می

های فعالیت  کانونکردن  شهری و کاربری زمین جلب شده است که قادر به نزدیک ةسته از الگوهای توسعشهری به آن د

محل  ةکنند مشخص ،کاربری زمینمختلف های  گزینه راستا،در همین برای سفر بکاهند.  از حجم تقاضا ند تابه یکدیگر

 :Căruntu and Diţoiu, 2014)هستند نیز مقاصد سفر  ها برای مبادی و فرصت ةکنند بنابراین تعیین اند؛ بودهها  فعالیت

 ةانجام سفر و هزین ةمسافت سفر، وسیل مانندهای دیگری  بر مبنای تصمیمات مربوط به تولید یا جذب سفر، مؤلفه (.232

اضای های مؤثر در کاهش تق ها یکی از راه یابی کارآمد فعالیت شوند. اصالح الگوی کاربری زمین و مکان سفر مطرح می

 -اندازه زیادی از عوامل اجتماعی سفر به ندادن یا انجام دادن انجام دربارةگیری  ای که تصمیم گونه به است؛سفر عنوان 

 (.Gomes, et al., 2012: 4) پذیرد ها در الگوهای کاربری زمین تأثیر می یاقتصادی و شرایطی از قبیل توزیع کاربر

های عمده از جمله محل کار، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی یا مراکز  کنش کاربریدرواقع از آنجا که تقاضای سفر از پرا

 صول استح های کاربری زمین قابل شود، بخشی از کاهش حجم تقاضا از مجرای اعمال سیاست خدماتی مشتق می

(Quang, 2007 .)مند به  هالقن ترافیک عاشود که متخصص ارتباط کاربری زمین و الگوی ترافیکی از آنجا ناشی می

بینی تقاضای ترافیک آتی بدون  ریزان شهری برای کاهش مشکالت ترافیکی هستند. پیش گیری از توان فکری برنامه بهره

ریز شهری  طور مشابه برای یک برنامه پذیر نیست. به ها عمالً امکان الیتعپراکنش ف ةعیت کاربری زمین و نحوآگاهی از وض

ها و تغییرات کاربری  نقل چه تأثیری بر فعالیت و در بخش حمل ها یگذار هیسرماهای توسعه و  اگر بداند که برنامه استجالب 

مرتبط با یکدیگر دانست که تغییر در یکی  کامالًدو بخش ونقل را  کاربری زمین و حمل توان یمزمین خواهد داشت. درواقع 

در  مدی در یک بخش مستلزم اصالح در دیگری است.افزایش کارآکند.  ایجاد مینیز در دیگری هایی  ها، بازتاب آن از
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اما است،  شدهشهری با الگوی سفر شهروندان انجام  ةارتباط الگوی توسع ةنحوبارة کشورهای پیشرفته مطالعات متعددی در

ی ها هایی با فعالیت کاربری، رو پژوهش حاضر از این؛ موضوع مهم غفلت شده است نیامختلف از  لیدال  بهما  کشوردر 

کدام یک از مناطق ود مشخص ش تا کرده استبررسی  شهر رشت قرار دارند، ةگان مناطق پنج که در را اجتماعی -اقتصادی

ی که های کاربری ،منظور نیهم  به .دنانجام و درنهایت به تولید سفر میشوند  میموجود سبب جذب شهروندان  یها یکاربربا 

نور مرکز  گیالنیان، دانشگاه پیام ةورزشی و استخر اریک ةمجموعاز قبیل  رشتپنج شهر  ةدر منطقدارای فعالیت اجتماعی 

 ،هستند شهید چمران رشت و دانشگاه گیالن یا حرفهفنی  ةشکدرشت، استخر سرپوشیده آبسار، جهاد دانشگاهی رشت، دان

با توجه  .اقتصادی است یها تیالفعهایی با  این منطقه خالی از کاربریباید توجه داشت که  ،میاندر این  .شده استبررسی 

 WASPASروش  هبراستا  اینپژوهشی در  انجام نیاز به، شهر رشت مختلف مناطق در ها کاربری ةعادالنناتوزیع به 

یک از  کدام شودمشخص  شد تا تالش میو  شدهاحساس  زمین و الگوهای کاربریاجتماعی  -براساس متغیرهای اقتصادی

اجتماعی  -ها و متغیرهای اقتصادی فعالیت مبتنی بر ییها در توزیع کاربریمناسب ارای اولویت د شهر رشت ةگان مناطق پنج

بررسی حاضر،پژوهش هدف رو  از این؛ شود انجام میچگونه شهر رشت تولید سفر  ةگان در مناطق پنجاینکه است و 

شهر رشت است. این  ةگان ناطق پنجماجتماعی و الگوهای کاربری زمین در تولید سفرهای شهری  –متغیرهای اقتصادی

 زیر است: سؤاالتپاسخ به  دنبال بهکه خواهد بود  منطقهبررسی در سطح خرد و در مقیاس 

 متأثر از چه عواملی است؟ منطقهتولید سفر در سطح  -

 ؟شود سبب تولید سفر می، شهر رشت ةگان پنچ مناطقدر اقتصادی  -اجتماعی تیفعالهای دارای  کاربریآیا توزیع  -

مبانینظري
ریزيکاربرياراضیبرنامه

انسان روی زمین که شامل تغییر محیط طبیعی به محیط مصنوع یا  ةردتهای گس ای است از فعالیت کاربری اراضی واژه

ها بر  منظور نظارت دولت اصطالح و مفهوم کاربری زمین، ابتدا در غرب به (.Alfasi, et al., 2012: 866) غیرمصنوع است

ای،  ریزی شهر و منطقه ، ولی با گسترش شهرنشینی و تحول در برنامهشداز زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح ستفاده ا ةنحو

ای که  گونه به (.10: 9010نیا،  )قربانی و ترکمنتر شد و شکل جدیدی به خود گرفت  روز وسیع به ابعاد و محتوای آن روز

های شهری، جایگاه  بهینه از زمین ةلحاظ استفاداز ریزی جهان،  برنامه ةهای پیشرفت امروزه کاربری زمین شهری در نظام

گیرد: نوع استفاده از  ای یافته است. کاربری زمین شهری دو عنصر عمده را دربرمی های شهری و منطقه خاصی در طرح

شدت و تراکم این  ةدهند آمده در آن مکان مرتبط است و دیگری سطح تجمع فضایی که نشان وجود زمین که با فعالیت به

کالبدی شهرها و با توجه به رشد نابسامان های اراضی شهرها،  کاربریامروزه  (.5: 9019)سلطانی و همکاران، هاست  فعالیت

ت از اهمی ،گزینی ساماندهی و بهینه ،بخشی ل ارتقای کیفی شهرنشینی، تعاد همچنینهای موجود و  در کاربری نداشتن تعادل

معنا که تغییرات  بدین ؛عنوان پایدارترین عنصر در مباحث پویای شهری مطرح است کاربری زمین به. هستندبرخوردار  فراوانی

تسریع در سبب توانند  می یونقل شهر د، ولی عواملی از جمله حملنشو زمان طوالنی ایجاد می کاربری زمین احتماالً در مدت

های آتی، سالمت  که ضمن حفظ منابع زمینی برای نسلبگیرد  ای صورت گونه . چنین فرایندی باید بهشوندیند رااین ف

: 9019)اسدی و همکاران، کند های اکولوژیکی را تضمین  زمین و نظام رهاجتماعی جامعه و همچنین سالمت بلندمدت سیا
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و نیازهای  ها عملکردهای شهری براساس خواست و ها اندهی مکانی و فضایی فعالیتریزی کاربری اراضی، سام برنامه (.905

. الگوهای شود میریزی کاربری اراضی تشکیل  ریزی شهری از برنامه اصلی برنامه ةهست . همچنینجامعه شهری است

های مختلف شهری و درنتیجه ایجاد  ریزی کاربری زمین در طول زمان دچار تحول شده است. تفکیک کاربری برنامه

ریزی  ها الگوی رایج برنامه تا مدت ورایج از انقالب صنعتی است بندی  های زون بندی عملکردی مجزا یکی از روش زون

ها مشخص  یابی فعالیت منفی این نوع نگرش به مکان تأثیراتمرور زمان  اما به ،کاربری اراضی شهری در غرب بوده است

ها حمایت  الط کاربریکه نظریات جدید شهرسازی از اخت طوری به است؛ پردازان مختلف را برانگیخته شده و انتقادات نظریه

 (.Van Buuren, et al., 2013: 34) دانند پایداری شهری میة الزمو آن را  کنند می

ونقلریزيحملبرنامه

گیری توسعه در آینده و همچنین مدیریت  ونقل فرایندی است که در آن اطالعات برای تصمیم ریزی حمل برنامه

ریزی شامل تعیین نیاز جدید یا گسترش  کند. این برنامه بسط پیدا می ویژه در مناطق شهری نقل، به و های حمل سیستم

 احدنژاد) سال آینده است 45تا  95زمانی  ةبینی و مدیریت تقاضا برای یک دور ها و پیش امکانات، محل و ظرفیت آن

 ایجغرافعلم  ةر عرصآن د یریکارگ به از کهاست  یمباحثنقل از جمله  و حمل یزیر برنامه .(01: 9010روشتی و وفایی، 

عنوان  به کیترافنقل و  و و نظام حمل گذرد ینم یادیزطور اخص مدت  بـه یا هیناحو  یشهر یزیر برنامه طور اعم و به

 توان ینم ییجا هجاب بدون شک یب .است یشهر ةمجموعـ کی اتیح و ییایپو ةکنند انیب یشهر یها تیفعالاز  یبخش

اجتماعی شهرهای بزرگ  -امروزه با توجه به شرایط اقتصادی (.939: 9013نیا،  حکمت)کرد را زنده و پویا تصور  یشهر

أثیر مثبت بسزایی در تنقل  و توسعه، بهبود و تقویت سیستم حمل برایگذاری صحیح  ریزی و سرمایه هرگونه برنامه

بر رضایت بیشتر  درصورت عملکرد صحیح این سیستم و افزایش کارایی آن عالوه .ها خواهد داشت عملکرد آن

: 9019همکاران،  )اسدی وکنندگان، عوارض منفی ناشی از بار ترافیکی موجود در شبکه کاهش خواهد یافت  استفاده

های  فعالیت نداشتنیا  داشتنتمرکزسبب  ،گذارد میونقل بر ساختار فضایی و کالبدی کشور  تأثیری که حمل (.905

چشمه و  )محمدی دهشود  طق دردسترس یا رکود مناطق دور از دسترس میرشد منا ةاقتصادی در مناطق کشور و در شبک

تواند زیرساختی از مدیریت،  می ییتنها بهونقل  باید به این نکته توجه داشت که سیستم حمل (.453: 9011مهدوی، 

 (.Glock, 2017: 563) ونقل باشد های حمل ای از حالت کنترل و مجموعه راهبرد

ونقلزمینوحملارتباطمفهومیکاربري

نقل  و رسد، این است که تقاضای حمل نظر می آنچه مسلم به ونقل حمل ستمیسکاربری زمین و ة میان ابطردر بررسی 

های مختلفی در سطح شهرها شکل  مع شهرنشین، کاربریاکه براساس نیازهای جو امعن بدین ؛مشتق شده است یضایاتق

 Li, et) هستندرای کاربری مرتبط اقاصد دسوی م مجبور به تولید سفرهایی به ی رفع نیازهای خوداو مردم بر است گرفته

al., 2016: 69 .)سه عامل میان ای  دارد و روابط متقابل و پیچیدهارتباط طور تنگاتنگی با کاربری زمین  هونقل ب سیستم حمل

نقل و  و شود، حمل وجب تولید سفر میترتیب که کاربری زمین م وجود دارد. بدین« ونقل زمین، مدیریت و حمل  کاربری»

هدایت و کنترل این سیستم ؛ بنابراین گیرد نقل شکل می و حمل -درنتیجه سیستم کاربری زمین و آورد وجود می ترافیک را به
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نقل و کاربری اراضی  و سیستم حمل .(Laird and Venables, 2017: 4) ونقل و کاربری زمین است ریت حملمدی ةبر عهد

نقل و کاربری  و های حمل حدی از توانایی سیستم و. اگرچه این ارتباط مفهومی از دسترسی هستنداط و پیوند با هم در ارتب

ارتباط  9شکل  ،ونقل است های حمل ترکیبی از حالت کمک بهها  اراضی به گروهی از افراد در رسیدن به مقصد و فعالیت

 میانای از ارتباط  توان چرخه دهد. در این شکل می ( را نشان میرسینقل )دست و ها( و حمل کاربری اراضی )فعالیت میان

دسترسی و  از تأثرمونقل  سیستم حمل(. Larson, et al., 2012: 149)ونقل را دید  کاربری اراضی، دسترسی و حمل

 حیتفرو  دیخر، کار ،مسکن مانند ییها تیفعال یاراض یکاربر بنابراین هستند؛اراضی  یکاربر ستمیسدسترسی نیز تحت تأثیر 

سفر  دیتول که شود یممنجر سفر  دیتولبه  ها تیفعال نیا ییفضا عیتوزو  ها تیفعالدر  شرکت یبراافراد  ازین، کند یم دیتولرا 

امر  نیاو  گذارد یم ریتأث یدسترسبر  یاراض یکاربر کهوجود دارد  زینحالت  نیا معکوسونقل است.  حمل ستمیساز  یاثر

نقل  و و حمل یاراض یکاربر یها استیس (.Wier, et al., 2009: 139) کند یم جادیاونقل  حمل ستمیسرا در  یراتییتغ زین

 تا 0 زانیمخودروها به  نیامنتشرشده از  یها ندهیآال کاهشبا خودرو و  یشهر درون یسفرها کاهش سبب تواند یم یعموم

 یارتباط یها شبکهو  ها راه ایمعابر  یکاربر یرسازشهازنظر  (.Lohrey and Creutzig, 2016: 99)شود درصد  1

شهرها به  یاراضاز  یادیزدرصد  نکهیابر  عالوه رایز ؛دنده یم لیتشکشهر را  کی یعموم یفضاها نیتر حساسو  نیتر مهم

 یها یکاربرشهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و  ةدهند شکلعنصر  نیتر مهم ها راه، است  افتهی اختصاصفضاها  نیا

هستند.  یشهر یطراحابزار  نیتر مهمو  یشهرفرهنگ  ةفضاها نماد توسع نیا. روند یم شمار به گریکدیبه  یشهر

 یفضا عیتوز ةنحو رایز ؛(53:9010 وفایی، و روشتی احدنژاد) دارد ها یکاربربا  یتنگاتنگشهر ارتباط  کی یارتباط یها شبکه

 یدسترس، گریکدیاز  ها یکاربرروزافزون شهر و دورشدن  ة. با توسعکند میح را مطر ها آن میان یدسترس ةمسئل ها یکاربر

 است  دادهرار ق زانیر برنامهمقابل شهرسازان و را در  یا دهیچیپمسائل متعدد و  ،نظر ، مطمئن و ارزان به نقاط موردعیسر

(Schneider, et al., 2015: 73.)  یها شبکهدر  وآمد رفت تراکمو  ونقل حمل یلاز وسا یناشهوا،  یآلودگروند  دیتشدبا 

اهداف شهرسازان در  نیتر عمدهاز  یکیبه  ها یکاربر رییتغ ایدر شهرها  یدسترس نیتأم یها راه در دنظریتجد، یاصل یارتباط

امروزه با استفاده از  یارتباط یها شبکه مشکالت کاهش یبرا ،گرید سویاست. از  تبدیل شده یشهر یها طرح

نقطه  کیدر  حیتفرو  حتاجیما نیتأمو  یزندگو  کارمحل  کردن کینزدو  ها یکاربر ةنیبه یابی مکانو  یقیلفت یها یکاربر

 ها راه یابی مکان. کردمرتفع  یادیزتا حد  یارتباط یها شبکه مشکالتو  کاست یشهر یسفرهااز مسافات و تعداد  توان یم

 (.Wier, et al., 2009: 141) دارد ها یکاربر یابی مکانبا  یمیمستقدر شهر ارتباط  یارتباط یها شبکهو 

کاربريزمینوتولیدسفر

کنند که شامل تغییراتی از  هم پیوسته هستند که یک فرایند پویا را تنظیم می ونقل دو عنصر به کاربری زمین و سیستم حمل

 ,.Clifton, et al) کند نقل را ایجاد می و ی حملها به تعامل، تقاضا ها و نیاز آن است. محل فعالیتجمله تغییرات مکانی و زمانی 

کند، بر موقعیت  و سطح عملکرد خدمات پشتیبانی می سفرونقل که از تقاضای  دیگر، سیستم حملسوی از  (.110 :2013

و دهد تواند الگوهای تقاضای مسافرت را تغییر  ریزی کاربری زمین می تغییرات در برنامه گذارد. تأثیر می ها مکانی فعالیت

ترغیب تغییرات در سبب کند که  ونقل ایجاد کند که سطوح دسترسی جدیدی را ایجاد می حمل یها ستمیستغییراتی را در 

های عمده از جمله محل  تقاضای سفر از پراکنش کاربریبنابراین  (؛Manaugh and Tyler, 2013) شود استفاده از زمین می



 1011،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  15

های  بخشی از کاهش حجم تقاضا از مجرای اعمال سیاست .شود کز خدماتی مشتق میکار، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی و مرا

تغییر ساختار شهری و کاربری زمین با هدف افزایش تراکم،  (.Borjesson, et al., 2014: 86) حصول است کاربری زمین قابل

نقلیه شخصی  یلکاهش وابستگی به وسا دنبال بههای مختلط  استفاده از فضاهای خالی موجود در بافت شهری و ایجاد کاربری

ونقل عمومی  سواری و حمل روی، دوچرخه سوی پیاده ونقل به های حمل دادن مدل تر و سوق های سفری کوتاه با ایجاد مسافت

های یک ناحیه  نواحی شهری( و مقیاس خرد )واحدهای همسایگی و محلهة همتواند در هر دو مقیاس کالن ) است که می

تولید سفر سبب تواند  های متفاوت می بنابراین، توزیع و تنوع کاربری (؛Litman and Steele, 2013) در گرفته شوکا شهری( به

 (.14: 9010نیا،  )قربانی و ترکمنای( مختلف شود  حوزه ای یا برون حوزه مقیاس )درون و با حجم

 

 

 ونقلحملوزمینکاربريبینارتباط.1شکل

1491وفایی،وروشتی:منبع

گیريچندمعیارهتصمیم

گیری،  این نوع تصمیم .هستندمواقع در تعارض با یکدیگر بسیاری که در  دارندمعیارهای گوناگون کمی و کیفی  ها میتصم

جای استفاده از یک  هگیری ب در این تصمیم(. Bagocius, et al., 2013: 144-145) نام داردگیری چندمعیاره  تصمیم

تقسیم  چندشاخصه یها مدلو  چندهدفه یها مدلة به دو دست ها مدلاین  .شود یمن معیار استفاده معیار سنجش از چندی

 ،ها مدلیندمدار هستند. در این او اصوالً فر روند میکار  هجو بو منظور طراحی و جست چندهدفه به یها مدل. شوند یم

چندهدفه  یریگ میتصم های ز جمله بهترین روش. ااستممکن نامحدود  یها نهیگزمعیارها توسط اهداف تعریف و تعداد 

 (.Zavadskas, et al., 2012: 3 ) ریزی آرمانی اشاره کرد به برنامه توان یم

معیارها توسط  ،مدار هستند. در این مدل و اصوالً نتیجه روند میکار  منظور ارزیابی و انتخاب به چندشاخصه به یها مدل

یک گزینه فرضی خواهد  MCDM. بهترین گزینه در یک مدل هستند محدودممکن  یها نهیگزصفات تعریف و تعداد 

مختلفی برای پشتیبانی از فرایند  یها روش. کند میارزش مطلوبیت از هر معیار موجود را تأمین  نیتر ارجحبود که 

( و VIKOR ،SAW ،WP یها روشجبرانی ) ةرا به دو دست ها آن توان یمکه  است گیری چندمعیاره ارائه شده تصمیم

بخش خاص، روش تسلط و روش ترتیبی اولویتی( تفکیک کرد.  بخش عام، روش رضایت غیرجبرانی )روش رضایت

مثال تغییر  براییعنی  است؛مجاز  ها آندر  ها شاخص میاناست که مبادله در  ییها روش ةجبرانی دربرگیرند یها مدل

لف در شاخصی دیگر جبران شود. مدل غیرجبرانی شامل توسط تغییری مخا تواند یم)احتماالً کوچک( در یک شاخص 

 کاربری زمین

هافعالیت  

ونقلحمل  

 دسترسی
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 یها شاخص کمک بهرو ضعف در یک شاخص  . از ایننیستمجاز  ها شاخص میانمبادله در  ها آناست که در  ییها روش

 (.Zavadskas, et al., 2013: 109-110) شود ینمدیگر جبران 

 پژوهشةیشینوپهاربهتج.1جدول

ابعادهاشاخصهایافتهعنوانپژوهشیسندگاننو

موالئی
 

قلیچی
 و 

همکاران،
 

9011
 

ــت ــدی اولوی ـایی بن ــع فضـ  ةتوس
ـتان  یا ونقل جاده حمل ـا  در اس  یه
ــرانا ــدبـــا تأک یـ ــدل  یـ ــر مـ بـ

 WASPAS گیری یمتصم

ـاده نقـل  و حمل ةاز نظر توسع ها استان ینب ـابرابر  یا ج ـیاری  ین  بس
ـفهان،   یراز،ش مانند ییشهرها که وجود کالن یطور هب ؛وجود دارد اص

 ةشهر کـرج( بـر توسـع    کالن یاستثنا )به اهواز یز،مشهد، تهران، تبر
ـاص    ییباال یها رتبهبوده و  مؤثرونقل استان  حمل را به خـود اختص
ـا وجـود  قم و البـرز   یها استان یگرد ی. از سواند داده بـه   یکـی نزد ب
ـاده نقـل   و حمـل  ةشبک ةدر توسع یمناسب یتاز وضع خت،یتپا  یا ج

 .اند نبودهبرخوردار 

 ی،رفــاه-خــدماتی هــای مجتمــع هــا، راه ة شــبک
ـاده  امداد و تأسیسات ـادفات  ای، ج ـات،  و تص  تخلف
ـ  کاال، حمل ها، راه سازی ایمن ـایی  هجاب ـافر،  ج  مس
 - (ITS)ونقل هوشمند  حمل ةسامان ناوگان، ترکیب

ی
پورطاهر

 و 
ه

مکاران،
 

9015
 

ـتفاده از مـدل    های یتمز تبیین اس
 WASPAS گیری یمتصم یبیترک
ـان  در هــدف  یروســتاها یابیــ مک

ــورد ةمطالعـــ ی،گردشـــگر  یمـ
ـتاها ـتان  یگردشــگر یروسـ اسـ
 لرستان

ـتری ب یـت قابل یـب ترت بـه  یعصـر ولو  یشهبدرب گنبد،  یروستاها  یش
ـتاها دارنـد و   یگردشگر های یهسرماتوسعه و  یبرا د، شـوآبا  یروس

ـاد و   حشمت ـا آب ـبت    ییلون ـ  یکمتـر  ةتوسـع  یـت قابلبـه نس  د؛دارن
ـا   یخـوب  حاصل از مـدل بـه   یخروج که یا گونه به ـای  یـت واقعب  ه

 موجود منطبق است.

 مرکـز  تا فاصله شهرستان، مرکز تا فاصله جمعیت،
 فرهنگـی،  -مـذهبی  های جاذبه ارتباطات، استان،
ـات  طبیعی، های جاذبه تاریخی، های جاذبه  تأسیس

ـایی، ــهیالت زیربنـ ــدمات، و تس ـله خ ـا فاصـ  تـ
ــرین نزدیــک  نیــروی پاســگاه از فاصــله هتــل، ت
 فصـل  ساالنه، گردشگران تعداد(، یت)امن انتظامی
 کنندگان بازدید

- 

فتاح
 ی

و همکاران، 
9014
 

 پایـداری  بنـدی  یـت سنجش و اولو
ـاعی ـاطق در اجتمـ ـتایی منـ  روسـ
 مـدل  از استفاده با دلفان شهرستان
 ورویک گیری تصمیم

ـتاهای ــمال  روســ ـاوه شـ ــعیتی یخــ ـاوت  وضـ ـاظ ازمتفــ  لحــ
ــد اجتمــاعی  پایــداری  و کفــراج غضــنفر،  ســراب روســتاهای. دارن
ــداریپا یتاز وضــع ترتیــب بــه شــاهی ایــران  یبهتــر یاجتمــاع ی

 ،روســتاها یرســا از یشــترب یــتجمع یدارا یبرخوردارنــد. روســتاها
ـتان  مرکـز شهر  بهبهتر  یتموقع و تر به خدمات مناسب یدسترس س
 .دارند

ـئولیت ــذیری، مسـ ــدام پ ــه آ ی ــده،ب ـارکت  ین مشـ
ـا  ی،تعلق مکان ی،شغل یترضا ی،اجتماع از  یترض
ـاع     یدسترس یفیتک ـاد اجتم  ی،بـه خـدمات، اعتم

ـای  یناهنجارترس از  ـاع  ه ـتگی  هـم  ی،اجتم  بس
 خوشبختی احساس اجتماعی،

ی
پایدار

 
اجتماعی
 

سلطانی
 و 

همکاران،
 

9019
 

ــد ـفرهای تولی ــهری درون سـ  و ش
ـین،  کاربری تنوع از تأثیرپذیری  زم
ــ ــورد ةنمون ــدود  یم ـار مح  ةچهـ
 شیراز شهر در یمسکون

بــا  یشــهر درون یســفرها یــدتول کــهاز آن اســت  یحــاک یجنتــا
ـایمتغ ـاد یرهـ ـاع -یاقتصـ ــوع  یاجتمـ ـاربرو تن ـا یکـ ــه هـ  رابط

ـای  هدر سطح محل ها یکاربرتنوع  یشافزادارد. با  ـاز ن، یمسـکون  ه  ی
ـاهش خـود   یسکونت ةوزه فراتر از محدودبه مراجعه به ح ناساکن  ک
ـ بـه خـدمات متنـوع در سـطوح      یدسترس. یابد یم موجـب   یمحل

ـا  شـود  یمـ  یطوالن یها مسافتحجم سفر در  کاهش حضـور  ، ام
 .است یمحلحجم سفر در سطح  یشافزا، مشوق یخدمات ینچن

ـانوار،  سرپرسـت  درآمد ،فرد درآمد و سن  تعـداد  خ
ـال  6 زیـر  نـدان فرز تعداد خانوار، در فرزندان در  س

ــداد ــش خــانوار، تع ــوزان دان ـانوار، در آم ــداد خـ  تع
ـانوار، تعـداد دانشـجو    نشاغال ـانوار،   یاندر خ در خ
ـاالن  بزرگتعداد  ـانوار، تعـداد اتومب   س در  یـل در خ
ـانگین م و فرد یالتتحص یزانخانوار، م ـافت   ی مس
 سفر

الط
اخت

 
کاربر
 ی،

تول
 دی

سفر
، 

ی،
صاد
اقت

 
اجتماعی
 

پورطاهر
 ی

و همکا
ران، 

9013
 

در  یعـی طبروش  یقـی تطب یابیارز
ـتا مناطق   یمـورد مطالعـه   ییروس

 استان زنجان

 یبنـد  و رتبـه  AHP دهی وزن ةشیو ینتر نظر متخصصان مناسب از
ـترین چندشاخصـه ب  گیری یمتصم یها مخاطرات براساس روش  یش

ـا د  SAWروش  یانرا م یبستگ هم ـا  روش یگـر ب  یبنـد  رتبـه  یه
 ای ینــهگز تــوان یرا مــ SAWروش  یــبترت ینبــد ؛داشــته اســت

ـتایی  مناطق در یعیمخاطرات طب یبند منظور رتبه تر به مطلوب  روس
 .آورد شمار به

ـال  خشـک  لـرزه،  ینزمـ  سیل، ـین  ،یس  لغـزش،  زم
 و گـرد  بـرق،  و رعد تگرگ سرمازدگی، یخبندان،
ـای  کـوال   شدید، غبار ـات، آ  هجـوم  برفـی،  ه  ف
 بهمن

- 

وفا
 یی
پور
همکاران، و  

4390
 

ـاطق   بندی یتاولو ابییارز  یبـرا من
ـا  پـروژه  کاربرد در  یدیخورشـ  یه
 یبـی ترک یکتکناز  با استفاده یرانا

WASPAS 

ـان    ینا یجنتا ـارگ  در بـه  دهـد  یمـ پـژوهش نش ـا  پـروژه  یریک  یه
 .اند کرده کسبآخر را  ةرتب یزتبرو  9رتبه  یزداستان  ،یدیخورش

و  یـر تعم ةینـ عمـل و هز  گـذاری،  یهسـرما  ةهزین
 یدی،بازپرداخــت، تــابش خورشــ ةدور ی،نگهــدار
ـال و دسترسـ   ةشبک ـاع  یـت مقبول ی،انتق و  یاجتم
 غیره

ی،
صاد
اقت

 
ت
زیس
 

محیطی،
 

اجتماعی،
 

خطر
 

باگوس
س،
یو

 
4390
 

 در بنـدر  یـک  از معیار چند انتخاب
ــق یهـــا آب ــدا، در عمیـ  کالیپـ
ـاکال ـتفاده از تکن  یفرنیـ ـا اسـ ــکبـ  ی
 WASPAS گیری یمتصم

ـاب   یبـرا  یمتعدد ةرچیکپافرد و  همنحصرب یکردهایرو  یـک انتخ
ـان   ینا یجنتا. اند شدهمطرح  مکان  یـک تکن، دهـد  یمـ پژوهش نش

WASPAS ــه ــبترکاز  ک ــف   دو ی ــدل مختل ــمم ــری یمتص  گی
ـان حل مسائل  یبرا ،است یافتهتوسعه  یارهمعچند ـ  مک  یچیـده پ یابی
 مناسب است. یاربس

ـاالت   یناناطم یتقابل ها، ینهبه هز رسیدگی از اتص
ت غیرهو  یمناطق داخل

امنی
 

ی
صاد
اقت

 

تانی
 

مووُ
9، 

4336
 

ـفر  حجـم  و زمین  کاربری تنوع  س
 در ای منطقــــه  بــــرون  و درون

 نیجریه شهر اگبوموشو،

ـاربر با اختالط  ینواح دهد میمطالعه نشان  ینا ـاالتر   یک و  یـد تولب
ـتری ب یا منطقـه درون و بـرون   یسفرها ةکنند جذب  ینـواح  از یش
ـتند.   تراکم کم ـا   هشپـژو  یـن ا یجـه نتهس ـات   یاریبسـ ب از مطالع

ـاوت  توان یمامر را  ینا یلدالاز  یکی .گذشته متفاوت بود بـودن   متف
ـاع  -یاقتصاد یطشرا ـا   یبررسـ جامعـه مـورد    یفرهنگـ و  یاجتم ب

 دانست. یشرفتهپ یکشورها

الط غیرهو  یفرهنگ ی،اقتصاد -اجتماعی
اخت

 
ی
کاربر

 

                                                           
1. Tanimowo 
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است. با توجه به نوع معیارهای  مؤثرگیری  در تصمیم دیگر یها شاخصهر شاخص مستقل از  ها روشبنابراین در این 

های متعددی  در پژوهش ،های اخیر در سال است. شدهاستفاده  WASPASدر این پژوهش از مدل  نواحیبندی  اولویت

قرار گرفته،  مدنظرگیری  های تصمیم شهری و با استفاده از مدل درون یسفرهامحور نقش کاربری زمین در میزان تولید 

مطالعات محدودی  WASPASتفاده از تکنیک ی زمین در تولید سفر شهری و با اسبررسی الگوهای کاربر ةا در زمینام

مسائل و بندی  های متفاوتی برای اولویت که از تکنیک شده است بیانها  تعدادی از این پژوهش ادامهدر  که شدهانجام 

 .اند کرده  موضوعات مختلف در مناطق و نواحی شهری استفاده

چارچو نظريپژوهش
 ةفرد متأثر از عوامل متعددی است. در این پژوهش، این عوامل به سه دست شهری توسط یک تولید سفرهای درون

اجتماعی شامل  -اقتصادی های ویژگی(. 4شکل اند ) اجتماعی، الگوی کاربری زمین و ترافیکی تفکیک شده -اقتصادی

رشد فشرده است. های الگوی کاربری در این پژوهش اختالط کاربری و  های فردی یا خانوار مربوط است. ویژگی ویژگی

 مسافت سفر است. شده نیز عامل ترافیکی بررسی

 

مدلمفهومیپژوهش.5شکل

موردمطالعهةمحدود
مادرشهر  . همچنیناست رشت شهرستان مرکز و ایران شمال در گیالن استان ایران، مرکز شهرهای کالن از یکی رَشْت

 این. کنند می یاد بیدار همیشه شهر عنوان به رشت از. آید میشمار  به جوار هم های استان از هایی بخش و گیالن استان
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 و ترین بزرگ قرار دارد و کاسپین دریای ةحاشی استان سه میان دراست که  ایران شمال شهر ترین پرجمعیت شهر کالن

 .شود می محسوب خزر دریای جنوبی سواحل سکونتگاه نیتر بزرگ و جهان نشین گیلک شهر ترین پرجمعیت

 مساحت از درصد 91 حدود هکتار 1450 برابر وسعتی با آن 9 هکتار است که منطقة 0/945963 شهرستان رشتمساحت 

 های اقتصادی )هایپرمارکت دیلمان، مرکز خرید گلسار، برج گلسار، این منطقه دارای فعالیت .دارد را رشت شهر کالن شهر کل

گلسار،  آرنا، بوستان ورزشی ، مجموعة(بزرگ یفروش )کتاب کتاب شهرهای اجتماعی ) بارسا، رستوران رازقی(، فعالیت رستوران

رشت،  پیشرفتة یها مهارت یا حرفه و فنی آموزش تهران، مرکز فنی صدر، مجتمع الهدی بنت پردیس فرهنگیان دانشگاه

 و مرکزی خابراتگیالن، م استان پست کل ، اداره(یکدیگر جنب) کوشیار عالی آموزش مؤسسة و امام یادگار ورزشی مجموعة

االنبیا،  خاتم فرهنگی مرام، مجتمع نیک کسمائی، بوستان ، پار النیگ گیالن، استانداری استان اجتماعی نیتأم کل اداره

 .(0 شکل) گیالن( است استان اجتماعی نیتأم سازمان کل اداره 9 بهمن، شعبة 44 شهرداری، سینما

 

رشتشهر1ةمنطقاجتماعی-اقتصاديهايفعالیتموقعیت.4شکل

 نجم رشت، فروشگاه بزرگ بازار رفاه، فروشگاه محرم، رستوران) اقتصادی های فعالیت دارای رشت شهر 4 منطقة

رشت،  شهرداری کوچک، میدان میرزا سینما و سپیدرود ، سینمادانیم سبزه بوستان) اجتماعی های فعالیت و (خاورمیانه

 رشت، سازمان شهرستان خانوادة و حقوقی یها دادگاه ، مجتمع(امام خواهر بقعة( )س) یاُخر اطمهف حضرت مطهر حرم

 شماره با ترتیب به 0شکل  در که است( شهر گیالن، پار  استان بهزیستی کل گیالن، اداره استان دارایی و اقتصادی امور

 .اند شده داده نمایش



 1011،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  51

 

رشتشهر5ةمنطقاعیاجتم-اقتصاديهايفعالیتموقعیت.0شکل

 آزادی بار میدان) اقتصادی های فعالیت دارای رشت شهر 4 منطقة. دارد هکتار 4643 برابر وسعتی رشت 0 منطقة

 گلزار و آباد تازه آرامستان) اجتماعی های فعالیت ،(اتکا بار، فروشگاه تره و میوه بازار و( کشاورزی محصوالت عمدة پخش)

  (.5 شکل) است( مصلی کشاورز، مسجد ملت، بوستان بوستان رشت، شادی رشت، شهر شهدای

 

رشتشهر4ةمنطقاجتماعی-اقتصاديهايفعالیتموقعیت.1شکل

 هتل) اقتصادی های فعالیت دارای رشت شهر 4 منطقة. دارد را مترمربع 111هکتار و  9 برابر وسعتی رشت 0 منطقة

 گیالن، بوستان دانشگاه پایه علوم رشت، دانشکدة عضدی( استادیوم) ورزشگاه) اجتماعی های فعالیت ،(کادوس بزرگ
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شهدا،  یهزارنفر شش ورزشی( سالن) جنگلی، مجموعه خان کوچک میرزا رشت، آرامگاه واحد اسالمی آزاد بهار، دانشگاه

 .(6 شکل) است( دانشجو مفاخر، بوستان بوستان

 

رشتشهر0ةمنطقاجتماعی-اقتصاديهايفعالیتموقعیت.5شکل

 اجتماعی های و فعالیت اقتصادی های رشت، فعالیت شهر 4 در منطقة. دارد هکتار 0533 برابر وسعتی رشت 5 منطقة

رشت،  دانشگاهی آبسار، جهاد سرپوشیدة رشت، استخر مرکز نور پیام گیالنیان، دانشگاه اریکة استخر و ورزشی مجموعه)

 اند. ترتیب با شماره نشان داده شده به 1که در شکل  گیرد صورت نمی( گیالن رشت، دانشگاه چمران شهید دانشگاه

 

رشتشهر1ةمنطقاجتماعی-اقتصاديهايفعالیتموقعیت.4شکل
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پژوهشروش
 ةهای کمی و کیفی استفاده شد. جامع ها از روش در آن برای گردآوری و تحلیل داده کهاست  یکاربرد حاضرپژوهش روش 

نفر  01نمونه ة جامع میاناست. ابتدا از   دانشگاهی تشکیل شده تادانمسئوالن و اس ،شهروندان زاآماری پژوهش حاضر 

 تادانپنج نفر از اس کهها را تکمیل کردند  صورت آزمایشی پرسشنامه عنوان پایلوت قبل از شروع عملیات میدانی به به

نفر تعیین  010نمونه  ةحجم جامعفرمول کوکران تفاده از اسبا د. کردناصالح ها را  آنریزی شهری در دانشگاه گیالن  برنامه

 اطالعات، یگردآور ةویشگانه توزیع شد.  مناطق پنج میان ها در پرسشنامه ،ای برحسب جمعیت با روش سهمیه شد. همچنین

موجود  های هبتجر ةمرتبط و جدول پیشین یها از سازمان ها شاخص .است یاسناد -یا کتابخانهو  یدانیم یها دادهبر  یمبتن

 139/3آزمون آلفای کرونباخ  با نیز پژوهش ةپرسشنامپایایی . اند شدهه بررسی پرسشنام قالب در پژوهش استخراج و در

آمار توصیفی و الگوی انجام  منظور به اکسلافزار  نرمها از  تحلیل دادهبرای دست آمد که از میزان مطلوبی برخوردار است.  به

 یبند تیاولو ةکنند نییتب یها شاخص ییشناسا یبرادر گام نخست  .استفاده شد (WASPAS) معیارزیابی تولید وزنی تج

س اسا نیارب .شد استفادهونقل  ریزی حمل مرتبط به کاربری زمین و برنامه اتیادبنواحی شهری در تولید سفرهای شهری از 

 یریپذ تیاولوسنجش و  ة، حوزشود می مشاهده 4 در جدولکه  گونه همان. ندشد ییشناساشاخص زیر 03و  شاخص 99

 ها شاخص. ی داردمتفاوت یها ارزش ارهایمع نیا ةدرواقع دامن و هاست ارزشاز  یا دامنه یدارانواحی هدف تولید سفر 

 شیافزا یبندتیاولورتبه باالتر در  کسب یبرا تیمطلوب زانیممقدار آن  شیافزامثبت با  اریمعاست.  یمنفصورت مثبت و  به

نشان  ،باشد شتریبناحیه  کی نندگانکدیبازدهرچه تعداد  در آن کهکنندگان  تعداد مسافران و مراجعه اریمعمانند  ؛افتید خواه

های دیگر دارد. درمقابل، شاخص منفی به  سایت ازتری  دهد که این سایت براساس معیار یادشده وضعیت مناسب می

یک ناحیه از مراکز  ةفاصلهرچه برای نمونه  ؛یابد ن مطلوبیت کاهش میشود که با افزایش مقدار آن میزا شاخصی اطالق می

مراکز جمعیتی کاهش در مقایسه با کمتر  ةنواحی دیگر با فاصل ازکنندگان آن ناحیه  تعداد مراجعه ،جمعیتی بیشتر باشد

 ده است.ها شرح داده ش گیری هریک از آن معیارهای مورد سنجش و واحدهای اندازه 4 یابد. در جدول می

 پژوهشيهاوشاخصیرهامتغیاتیعملیفتعر.5جدول

اختصاريعالئمیرمعیارهازیارنوعمعیارهامعیفرد
 C1 - + یتجمع 9

 C2 (یلومتر)مسافت بر اساس ک - - فاصله تا مرکز شهر 4
 C3 سال 05-93 ،سال 1-3 + سن افراد 0
 C4 ریال 53.333.333 – 5.333.333 + درآمد افراد 0
 C5 ریال 933.333.333 -9.333.333 + درآمد سرپرست خانوار 5
 C6 نفر 0 + بعد خانوار 6
 C7 نفر 6 - 9 + تعداد دانش آموزان در خانوار 1
 C8 نفر 5 تا + ن در خانوارتعداد شاغال 1
 C9 4 + خانوار در یلتعداد اتومب 1
 C10 5 تا 9 از دهی وزن + فشرده ةتوسع و رشد 93
 C11 5 تا 9 از اختالط به دهی وزن + یاختالط کاربر 99
 4336 مووُ، تانی ؛9015 همکاران، و پورطاهری ؛9019و همکاران،  یسلطان ؛9011 نگارندگان،: منبع
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از این  آوردن امتیاز نهایی هریک دست بنابراین برای به؛ دارای زیرمعیار هستند پژوهشتعدادی از معیارها در فرایند 

ا ه نهایی هر شاخص برای گزینه امتیازمنظور  معیارها براساس زیرمعیارها از تکنیک شاخص مرکزیت استفاده شد. بدین

بندی  های مورد نیاز برای اولویت دهد. سرانجام پس از گردآوری داده را نشان می  ویژگیاین  0محاسبه شد. جدول 

گیری  ری زمین در تولید سفر در شهر رشت از مدل ترکیبی تصمیماجتماعی و الگوهای کارب -متغیرهای اقتصادی

WASPAS .استفاده شد 

 یتاساسشاخصمرکزرسفربیدتولیرمعیارهاياززمناطقازیکهریینهایازامت.4جدول

 

سنافراد
درآمد

افراد

درآمد

سرپرست

خانوار

بعد

خانوار

تعداد

آموزاندردانش

خانوار

تعداد

درنشاغال

ارخانو

تعداد

دریلاتومب

خانوار

یتجمع 1-9

سال

11-41

سال

 940.061 9 5/4 9 14/4 0.333.333 0.333.333 1 1 9 ةمنطق
4 ةمنطق  9/1 6/1 4.533.333 4.133.333 15/4 0 0 4 940.511 
0 ةمنطق  1/1 1/6 4.333.333 9.133.333 16/4 4 4 9 946.031 
0 ةمنطق  15/1 1/1 4.333.333 4.333.333 35/0 4 4 4 941.591 
5 ةمنطق  4/5 0/1 9.133.333 9.533.333 31/0 9 0 9 940.131 

 

 است بررسی شده های گوناگونی پژوهشبراساس پارامترهای مختلف در  MCDMهای  انتخاب روش

(Simanaviciene and Ustinovicius, 2012 یکی از پارامترهایی که .)یریگ میتصمدر انتخاب روش  تواند یم 

ترکیب دو مدل  اند که کردهپیشنهاد  پژوهشگرانست. همچنین این ها مدلمیزان دقت این  ،گیردبقرار  مدنظرچندمعیاره 

 یریگ میتصم یها مدلمیزان دقت نتایج  (.Zavadskas, et al., 2012: 3) میزان دقت آن را باال ببرد تواند یم

شده است. همچنین   خوبی شناخته به تا حدودیلید وزنی( )مدل تو WPS)مدل جمع وزنی( و مدل  WSMچندشاخصه 

میزان  ،تأیید کرده است آنان یها یبررساست. نتایج  شدهتحلیل  از سوی پژوهشگرانترکیبی نیز  یها مدلمیزان دقت 

 یها مدلاست. یکی از این  بسیار بیشترشدن  قبل از ترکیب ها مدلترکیبی در مقایسه با میزان دقت این  یها مدلدقت 

کارایی  یریگ میتصم ةدر مسائل پیچید تواند یم( است. این مدل WASPASترکیبی مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی )

از  WSMبرخوردار باشند. مدل جمع وزنی  بیشتریباالیی داشته باشد و همچنین نتایج حاصل از این مدل از دقت 

تالش شده  WASPASچندمعیاره است. در مدل ترکیبی  گیری در حل مسائل های تصمیم ترین مدل بهترین و شناخته

سهم برابری از  ،کار برده شود که در این معیار ترکیبی است یک معیار ترکیبی برای تعیین اهمیت نهایی هر گزینه به

WSM  وWPM شده استها داده  برای ارزیابی نهایی گزینه (Zavadskas, et al., 2012.) 

هاياجراییاینمدلگام

 شده های طراحی تشکیل ماتریس وضع موجود براساس شاخصاول:گام

 سازی نورم مقیاس استانداردکردن ماتریس وضع موجود براساس روش بیگامدوم:

برای استانداردکردن استفاده شده  4و  9روابط از  دارند.جهت مثبت و منفی پژوهش در این  شده های بررسی شاخص

 است.
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 آنتروپی شانون دهی وزنها براساس روش  وزن هریک از شاخص ةمحاسب گامسوم:

 0رابطة برآورد واریانس مقادیر معیارهای استانداردشده اولیه از طریق  گامچهارم:

(0)  2 2(0.05 )ij ijσ x x 

Qهای  واریانس ةمحاسب گامپنجم:
2
(Qi

1
Qو  (

2
(Qi

(2)
 5و  0روابط  کمک به (

(0)  2 (1) 2 2

1

( )
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 1و  6روابط صورت  ها به بندی گزینه برای رتبهو  (λ)محاسبه مقدار  گامششم:

(6) 
 

2 (2)

2 (1) 2 (2)

( )

( )




i

i i

σ Q
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σ Q σ Q
 

(1) 
1 1

(1 ) ( ) , 0, 1
 

      j

n n
w

i ij j ij

j j

Q λ x w λ x  λ 

هایافتهتجزیهوتحلیل
هايتوصیفیتهیاف

درصد را زنان  6/41را مردان و  دهندگان پاسخدرصد  0/14 یجنس، توزیع است  شدهبیان  0 جدول براساسکه  طور همان

 یها افتهیرو براساس  از این است؛بیشتر از زنان شهر رشت  ةگان پنجمناطق اساس حضور مردان در  . برایناند دادهتشکیل 

این است که افراد دارای تحصیالت  ةدهند آمده است، میزان تحصیالت نشان دست هب نامهشپرسمیدانی که در قالب 

درصد و  6/95دیپلم درصد،  0/40کاردانی بیشترین، و در ادامه افراد دارای تحصیالت درصد  01کارشناسی و باالتر 

منظور هدفی  افرادی به دهد یممطالعات نشان  میاندر این . اند داشتهترتیب بیشترین فراوانی را  بهدرصد  94کارشناسی 

 درصد 1/41درصد کارمند دولتی،  0/05 ،دارای شغل دهندگان پاسخ. اند داشتهحضور  شهر رشت ةگان مناطق پنجخاص در 

درصد پاسخگویان متأهل و  4/63 همچنین. بودنددانشجو نیز درصد  90 داشتند.درصد مشاغل عالی  1/49 و آزاد شغل

 9/41سال،  03تا  46در سنین  درصد 4/06ترتیب بیشترین پاسخگویان با  بهمیان، . در این ندبوددرصد آنان مجرد  1/01

 .داشتند به باال قرار 05درصد آنان نیز در سنین  9/95 و سال 05-09درصد در سنین  6/49سال،  45-43درصد در سنین 

iQ
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 پاسخگویانمشخصاتفراوانیدرصد.0جدول

تحلیلیهايیافته

ها ماتریس وضع  با ترکیب آن ها گردآوری و سپس که به آن اشاره شده است، داده 4در گام اول براساس معیارهای جدول

عنوان  99منطقه و معیارهای ارزیابی نیز  پنجهای مناطق هدف شهرستان رشت  تنظیم شد. گزینه 5 موجود مطابق جدول

در مناطق هدف تولید سفر در  سن افراد C3برای نمونه  ؛کدگذاری شدند C11تا  C1صورت  گرفته شد و به درنظر

 شهرستان رشت است.

 وضعموجودیسماتر.1جدول

هاشاخص

مناطق
C1 C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11

 0 0 9 5/4 9 14/4 0 0 95 0333 940.061 9 ةمنطق
 5 0 4 0 0 15/4 1/4 5/4 1/95 9933 940.511 4 ةمنطق
 0 5 9 4 4 16/4 1/9 4 1/90 0033 946.031 0 ةمنطق
 0 0 4 4 4 35/0 4 4 65/91 0433 941.591 0 ةمنطق
 9 9 9 0 9 31/0 5/9 1/9 6/90 1333 940.131 5 ةمنطق

 

درصد فراوانی طبقه متغیر
0/14  مرد 411

6/41جنسیت  زن 936

933  مجموع 010

9/41 930 43-45 

سن
4/06 901 46-03 

6/49 10 09-00 

9/95  باال به 05 51

933  مجموع 010

6/95  دیپلم 63

تحصیالت
0/40  دیپلم فوق 13

94  لیسانس 06

01  باالتر و کارشناسی 911

933  عمجمو 010

1/01  مجرد 950

4/63تأهلوضعیت  متأهل 409

933  مجموع 010

1/41  آزاد 990

اشتغال
0/05  دولتی کارمند 906
90  دانشجو 53
1/49  عالی مشاغل 10

933  مجموع 010
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گیرد. در بمعیارها صورت  دهی وزنکردن آن، ابتدا باید داستاندار برایدر گام دوم پس از تشکیل ماتریس وضع موجود 

آنتروپی شانون و نتایج  دهی وزنروش  ،های مکانی است های انتخابی ما مبتنی بر داده دلیل اینکه شاخص به پژوهشاین 

است که با توجه به دهی  وزنهای  شانون از جمله روشدهی  وزننشان داده شده است. روش  6 در جدول دهی وزن

 پردازد. شاخص میدهی  وزنماتریس وضع موجود به 

 شانونیآنتروپیقازطرآمدهتدسبهیارهايوزنمع.5جدول

وزنEj djیارمع یفرد
 331/3 3319/3 110/3 یتجمع 9
 340/3 3409/3 119/3 تا مرکز شهر ةفاصل 4
 304/3 3090/3 104/3 سن افراد 0
 315/3 3104/3 144/3 درآمد افراد 0
 931/3 994/3 169/3 درآمد سرپرست خانوار 5
 930/3 9365/3 131/3 تعداد فرزندان در خانوار 6
 319/3 3134/3 143/3 آموزان در خانوار تعداد دانش 1
 361/3 3615/3 191/3 ن در خانوارتعداد شاغال 1
 345/3 3454/3 110/3 خانوار در یلتعداد اتومب 1
 0/3 034/3 140/3 یشهر ةرشد فشرد 93
 45/3 410/3 116/3 یاختالط کاربر 99

 

وجه به نوع معیارها )معیارهای وزن معیارهای استانداردکردن ماتریس وضع موجود با ت ةپس از محاسب ،در گام سوم

برای نمونه مقدار  ؛است آمده 1سازی نورم استفاده شد که نتایج آن در جدول  مقیاس مثبت و منفی( از روش بی

 شود. محاسبه می زیر صورت به 9ة برای منطق C1شده شاخص  نرمالیزه

(1) 
     

11
2 2 2

124368 124368 124368
0.444

279,753.5978262072444124368 123599 123709
r    

 

 

 یارهامعةاستانداردشدیرمقاد.4جدول

هاشاخص

مناطق
C1 C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11

 011/3 039/3 039/3 011/3 441/3 001/3 610/3 510/3 005/3 410/3 000/3 9 ةمنطق
 603/3 039/3 630/3 011/3 611/3 041/3 015/3 016/3 056/3 933/3 009/3 4 ةمنطق
 011/3 661/3 039/3 091/3 051/3 005/3 099/3 011/3 041/3 039/3 059/3 0 ةمنطق
 530/3 039/3 630/3 091/3 051/3 051/3 006/3 011/3 594/3 010/3 055/3 0 ةمنطق
 454/3 461/3 039/3 601/3 441/3 060/3 451/3 053/3 015/3 144/3 004/3 5 ةمنطق

 

برای نمونه  ؛استصورت گرفته  0 رابطة کمک بهشده اولیه  برآورد واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه ،در گام چهارم

شده  . سایر مقادیر محاسبهشده استمحاسبه  1 ةصورت رابط به 9 قةشاخص جمعیت برای منط ةشد یزهلرمامقدار واریانس ن

 َشود. مشاهده می 1در جدول 
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(1) 2 2 2

1 11σ ( ) =(0.05 0.444  0.0005)x   

 یهشدهاولیزهنرمالیارهايمعیانسوار.8جدول

هاشاخص

مناطق
C1 C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11

 3330/3 3335/3 3330/3 3330/3 3334/3 3335/3 334/3 3331/3 3335/3 3334/3 3335/3 9 ةمنطق
 3331/3 3335/3 3331/3 3336/3 334/3 3335/3 3336/3 3336/3 3336/3 33334/3 3335/3 4 ةمنطق
 3330/3 334/3 3330/3 3330/3 3336/3 3335/3 3330/3 3330/3 3335/3 3330/3 3335/3 0 ةمنطق
 3331/3 3335/3 3331/3 3330/3 3336/3 3336/3 3330/3 3330/3 3331/3 3330/3 3335/3 0 ةمنطق
 3334/3 3334/3 3330/3 339/3 3334/3 3336/3 3334/3 3330/3 3330/3 334/3 3330/3 5 ةمنطق

 

Qهای  واریانس ةدر گام پنجم محاسب
2
(Qi

1
Qو  (

2
(Qi

(2)
برای نمونه مقادیر  دست آمد؛ به 5و  0روابط  کمک به (

 1ها در جدول  شده برای سایر گزینه محاسبهشود. مقادیر  محاسبه می 99و  93روابط صورت  به 9 ةها برای منطق واریانس

 است. آمده

(93) 
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0.009 0.024 0.25

0.25 1 0.25

0.0002 0.000039
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0.444 0.009 0.274 0.024 0.378 0.25
0.0004
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 هاینهتمامگزيبراهایانسمحاسبهشدهواریرمقاد.9جدول

هاواریانس
مناطق

     
   

       
   

  

 333301/3 333391/3 9 ةمنطق
 333311/3 333904/3 4 ةمنطق
 3333304/3 3333309/3 0 ةمنطق
 333331/3 333334/3 0 ةمنطق
 333339/3 333344/3 5 ةمنطق

 

کردن آلترناتیوی است که  نهایی مشخص ةها، مرحل بندی گزینه برای رتبه   ( وƛمقدار ) ةدر گام ششم محاسب

ها در ابتدا مقدار الندای هریک از  بندی نهایی گزینه برای رتبه ،در این مرحله بهترین وضعیت را در میان معیارها دارد.

نهایی هر  ةرتب ةدهند که مقدار آن نشان آمددست  برای هر گزینه به Qمقدار  1سپس براساس تابع  شد.ها محاسبه  گزینه
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(. 93جدول تر آن گزینه است ) وضعیت مناسب ةدهند نشان ،باشد بیشتریک گزینه  Qاندازه مقدار  گزینه است. هر

 است. آمده 1شکل ها در  محاسبه برای هر آلترناتیو سطوح عملکردی گزینه Qبراساس مقدار 

(94) 
 

    

22

1
1 1 22 2

1 1

( ) 0.000039
0.6842

0.000018 0.000039( )

σ Q
λ

σ Q σ Q
  


 

(90) 

 

 

       

1 1

1
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i ij j ij

j j

Q λ x w λ x  λ
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 ،باشد تر نزدیک صفر به هرچه و بیشتر ةتوسع ةدرج ةدهند تر باشد، نشان نزدیک 9آمده به  دست به   هرچه مقدار

شهر  4 ةمنطق حاضر، ارزش براساس. دارد را اولویت باالترین ارزش، بیشترین یعنی است؛ کمتر ةتوسعة درجة دهند نشان

. ستا داده اختصاص خود به را آخر ةرتب شهر رشت نیز 5 ةمنطق و اولة رتب برای تولید سفر یافتگی توسعه ةزمین دررشت 

 .دهد یم نشانسفر  دبرای جذب و تولی نظر توسعه از رامناطق شهر رشت  سایر ةرتب 93جدول 

 هاینهگزيبندورتبه  و  ةشدمقدارمحاسبه.11جدول

وضعیتيبندرتبه     هاینهگز
 باال ةیافت توسعه میان 4 00006/3 6104/3 9 ةمنطق
 یافته توسعه 9 59401/3 0335/3 4 ةمنطق
 باال ةیافت توسعه میان 0 0961/3 5311/3 0 ةمنطق
 یافته فروتوسعه 0 9611/3 1111/3 0 ةمنطق
 محروم 5 36504/3 3000/3 5 ةمنطق

 

 

 آلترناتیوهاعملکردةمقایس.8شکل

شهر رشت بیشتر متأثر از رشد  ةگان توان بیان کرد که تولید سفر در سطح مناطق پنج می 9 سؤال در اینجا با توجه به

، درآمد سرپرست خانوار با وزن 45/3ترتیب معیارهای اختالط کاربری با وزن  و بعد از آن به 0/3شهر با وزن  ةفشرد

در  331/3در تولید سفر را معیار جمعیت با وزن  است. کمترین تأثیرگذاری 930/3و تعداد فرزندان خانوار با وزن  931/3
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شده از طریق آنتروپی شانون و  ، میزان وزن معیارهای محاسبه6و جدول  1 شکلبا توجه به  سطح مناطق شهر رشد دارد.

است که اختالط کاربری  و شهری ةدارای بافت فشرد 4 ةبا مطالبی که در باال ذکر شد، گویای این مطلب است که منطق

دارای عوامل رشد و بافت فشرده هستند که  5و  0، 0، 9مناطق  منظور بدین ؛شود اولیه شهر رشت نیز محسوب می ةتهس

 اند. بیشترین تأثیر را در ایجاد تولید سفر داشتهترتیب  به

ز مدل با استفاده اها  یافتههمچنین این  .مطابقت دارد( 9011قلیچی و همکاران )با پژوهش پژوهش حاضر  های یافته

WASPAS دارد. مناطق دیگر  را ازیافتگی  هدارای بیشترین توسع 4 ةمنطق ،شهر رشت ةگان مناطق پنج، میان نشان داد

شهروندان را جذب و همچنین سبب تولید  ،اجتماعی که در این منطقه وجود دارد -های اقتصادی دلیل کاربری نیبه هم

ای  نقل جاده و حمل ةتوسع نظر ها از استان میانهمکاران مشخص شد در پژوهش قلیچی و  شود. سایر مناطق می ازسفر 

 یاستثنا بهشیراز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز، اهواز )مانند شهرهایی  که وجود کالن طوری به ؛وجود داردفراوانی نابرابری 

های  یافته اند. به خود اختصاص دادههای باالیی را  تأثیر نبوده است و رتبه نقل استان بی و حمل ةشهر کرج( بر توسع کالن

اختالط های پژوهش حاضر  یافتهدر  . همچنین( مطابقت ندارد9019پژوهش حاضر با پژوهش سلطانی و همکاران )

است که وزن آن در مناطق  شدهعنوان یکی از الگوهای کاربری زمین مطالعه  بهشده  کاربری یکی از معیارهای استخراج

مسکونی شهر شیراز کمتر  ةچهار محدود در مقایسه باکه  است 45/3آنتروپی، با دهی  وزنوش شهر رشت با ر ةگان پنج

مسکونی در شهر شیراز با استفاده  ةوزن معیار اختالط کاربری در چهار محدود ،اما در پژوهش سلطانی و همکاران ،است

 .است 04/3آنتروپی  دهی وزناز روش 

گیرينتیجه
 یشهر زانیر برنامه یبرا تواند یمی کاربر یزیر از برنامه یناش یکیتراف یها انعکاس بازتاب لیدل بهپژوهش  نیا جینتا

 یزیر برنامهو  یکاربر یزیر برنامه قیتلفبر  یمبن، کشور یشهر تیریمددر  ریاخ یها بحثبا  ویژه بهمقوله  نیاباشد.  مهم

-یاجتماع یها یژگیوهمراه با  نیزم یکاربرعامل د، ده مینشان  یآمار لیتحلو  هیتجز جینتا. ابدی یم تیاهم یکیتراف

بندی مناطق  این پژوهش با توجه به اهمیت اولویتاست.  مؤثر یکیتراف یرفتارهادر  راتییتغ نییتبو  حیتوضدر  یاقتصاد

هر در شبرای میزان تولید سفر کند. بررسی مناطق  های ترکیبی چندمعیاره معرفی می جدید را براساس روش یمدل ،هدف

نیاز رسد این موضوعات به روشی  نظر می براین به است. عالوه ونقل حملریزی شهری و  مهم برای برنامه یموضوعرشت 

وجود  بینی آینده به با توجه به پیشرا گیری  چارچوب و فضای مناسبی برای تصمیم، بر دقت بسیار باال دارند که عالوه

برای مسائل بسیاری های غیرترکیبی دقت  کنیکرسد که ت نظر می به ،های پیشین های پژوهش فتهآورد. براساس یا می

بندی مناطق  یعنی رتبه ،نداشته باشند؛ بنابراین این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع پژوهش هبینی آیند حساس و پیش

ل پژوهش او سؤالدر پاسخ به همچنین است.  کردههای ترکیبی قوی را استفاده  هدف در شهر رشت یکی از تکنیک

بافت و رشد فشرده و اختالط کاربری معیارهای  یارهایمعبر  شهر رشت عالوه ةگان در مناطق پنج توان بیان کرد که می

آموزان در  فرزندان در خانوار، تعداد دانش جمعیت، فاصله تا مرکز شهر، سن افراد، درآمد افراد، درآمد سرپرست خانوار، تعداد

معیار بافت و رشد فشرده با وزن که  مشخص شدو نوار و تعداد اتومبیل در خانوار نیز مطالعه ن در خاخانوار، تعداد شاغال
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معیار درآمد سرپرست خانوار با وزن  ،. در ادامهدارندمعیارها را در میان بیشترین وزن  45/3و اختالط کاربری با وزن  0/3

آموزان در خانوار با وزن  ، تعداد دانش315/3با وزن  افراددرآمد  ،930/3و معیار تعداد فرزندان در خانوار با وزن  931/3

 هستند؛گانه  از عوامل تأثیرگذار در تولید سفر در سطح مناطق پنجسوی دیگر و از دارند ترتیب اولویت  بهغیره و  319/3

کاربری و رشد فشرده  طور مبسوط به بیان چگونگی تأثیر اختالط توان به ها می مبنای مطالب ذکرشده در یافته بنابراین بر

شهر رشت عاملی مؤثر  ةگان در مناطق پنجو بافت و رشد فشرده اختالط کاربری  .در مناطق شهر رشت در ادامه پرداخت

این  .شود امل میشرا  دانیم سبزهمیدان شهرداری و  ةشهر رشت محدود 4 ةبر تولید سفر است؛ از این قبیل که منطق

که این عامل در منطقه سبب تولید سفر و  طوری هب ؛خود مواجه است ةی مختلط در محدودها منطقه با فراوانی از کاربری

فشرده و  ةتوسع ی چونملکه عوا 0و  5 ةکه در سایر مناطق مانند منطق درحالی شود؛ میساکنان مناطق مجاور نیز  ةمراجع

که این مهم، موجب تولید سفر از مناطق  دکنن به این منطقه سفر می برای برآورد نیازهاندارند، اهالی اختالط کاربری 

مناطق شهر میان . در استاولیه شهر رشت  ةیافتگی و هست که دارای توسعهشود   می 4 ةبه منطق 5و  0توسعه مانند  کم

سبب امر یافتگی در مرکز توجهات و مراجعات متعدد قرار دارد که این  عهشهر و توس ةاولی ةمنظور هست به 4 ةرشت، منطق

رشد فشرده و اختالط  مانندبیان کرد که عواملی  توان یمبنابراین  شود؛ مید سفر از مناطق دیگر به این منطقه تولی

 .شهر رشت مؤثر است ةگان مناطق پنجمیان کاربری در جذب و تولید سفر 

های سایت  سایر مناطق دارای کاربریمیان در  4 ةمنطقه باید بیان کرد ک دوم پژوهش سؤالهمچنین در پاسخ به 

ساختمان شهرداری شهر رشت  و شناسی( مردم ةگنجین) رانیاپست، ساختمان هتل  ةادار ةشامل موز ،میدان شهرداری

. با این حال، میدان شهرداری شود میشهر رشت برای انجام امور اداری  4 ةاست که این عناصر سبب تولید سفر به منطق

های متعدد در  اند و دارای کافه راه تبدیل شده تازگی به پیاده که به دانیم سبزههای منتهی به آن و  شهر رشت و خیابان

ئاترهای خیابانی، اجرای موسیقی خیابانی توسط دانشجویان، وجود دو سینما در ها و ت های اطراف، اجرای نمایش خیابان

اند.  شدهیخی این سایت تارسبب جذب مسافر یا ساکنان شهر رشت از دیگر مناطق به هستند، غیره این سایت تاریخی و 

مختلف شهر نیز توان تولید سفر را دارند.  در مناطقاقتصادی  -های اجتماعی های دارای فعالیت درمجموع کاربری

گونه که  . هماندارندتولید سفر لحاظ پتانسیل از مناطق هدف تولید سفر شهرستان رشت وضعیتی متفاوت  همچنین

بندی  های آخر را در اولویت رتبه 5و  0های اول تا سوم و مناطق  ترتیب رتبه به 0و  9، 4مناطق  ،دهد نشان می 93جدول 

موجود از مناطق هدف  یها تیواقعخوبی با  روجی حاصل از مدل بهکه خ طوری به ؛مناطق هدف تولید سفر کسب کردند

 تولید سفر در شهر رشت منطبق است.

ها  ها و فعالیت یابی کاربری شامل مکانکرد، ای این پژوهش بیان توان بر کاربردی که می یها شنهادیپاساس  براین

در این است.  0و  5 ةمانند منطق ،توسعه های مختلط در مناطق کم کاربری ةنقلی و توسع و های حمل براساس دسترسی

 مدنظردسترسی  مراتب برای شود. همچنین تعادل در تعاریف سلسله ها توصیه می مراتب توزیع کاربری رعایت سلسلهمیان، 

ها با رعایت اصل دسترسی  توزیع خدمات در سطح نواحی شهری، کاربریدر . اگر گیرد میقرار  انو مجری انریز برنامه

یابد. این سیاست در راستای مدیریت سفرهای  ساکنان به مناطق مختلف شهر کاهش می ةضرورت مراجع ،جانمایی شوند

پیگیری است. بخشی از ترافیک تولیدی در سطح  ای غیرضروری قابلمنظور کاهش تقاضای سفره شهری و به درون
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ها که جاذب سفر نیز  ای است. با انتقال این نوع از کاربری های دارای فراناحیه از حضور کاربری حاکی نواحی شهری

و  شوند میگری شهری نیز بازن ةهای توسع طرحازحد در مناطق کاست.  توان از بار ترافیکی و تولید سفر بیش هستند، می

ها  که این سیاست شود میری آو تولید سفر و بار ترافیکی با دقت و حساسیت باال جمع یها مؤلفهبارة اطالعات تفصیلی در

پژوهش حاضر  .انجامد میمحیطی  افزایش مطلوبیت شهرنشینی برای شهروندان و کاهش اثرات نامطلوب زیستبه 

کارگیری  هبا بریزان شهری  برنامه .ریزان شهری باشد نقل و برنامه و لن حمامهندسمیان خط فکری مشتر   تواند می

 یها یکاربرمیان تر و توزیع عادالنه  دقیق یابی مکانتوانند برای  می پژوهشاین کاررفته در  هب یها روشرویکردها و 

از سطح  ییرضروراجتماعی، چه در سطح خرد و چه در سطح کالن برای جلوگیری از جذب و تولید سفر غ -اقتصادی

 .عمل کنند نقل و ن حملامهندس در کنار محله تا مناطق شهرها







 1011،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  45

منابع
ونقل و  متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حملة رابطبررسی (. »9019اسدی، مهدیه، رهنما، محمدرحیم و محمد لگزیان )

 .900-909، صص 03 ةشمار شهری، ، مدیریت«موردی: مجتمع تجاری الماس شرق مشهد(ة مطالعترافیک شهری )

های  شهری با استفاده از مدل سفرهای درون ةدکنندیتولبندی نواحی  رتبه(. »9010احدنژاد روشتی، محسن و فاطمه وفایی )

، 40ای، شمارة  منطقه و شهر های پژوهش و ، مطالعات«موردی نواحی شهری سنندج ةمطالعگیری چندمعیاره:  تصمیم

 .51-09صص 

 طبیعی مخاطرات بندی رتبه های روش تطبیقی ارزیابی(. »9013) صادقلو طاهره و حمداله قیداری، سجاسی ،مهدی پورطاهری،

 .50-09 صص ،4 ةشمار روستایی، های پژوهش ةفصلنام ،(«زنجان استان: موردی ةمطالع)

 ترکیبی مدل از استفاده های مزیت تبیین(. »9015) وند آدینه اسماعیل و رضا نعمتی، احداله، فتاحی، مهدی، پورطاهری،

 استان گردشگری روستاهای موردی ةمطالع: گردشگری هدف روستاهای یابیمکان در WASPAS گیری تصمیم

 .903-995 صص ،4 ةشمار فضا، آمایش و ریزی برنامه ،«لرستان

 یکاربر تنوع از تأثیرپذیری و شهریدرون سفرهای تولید»(. 9019) پاکشیر عبدالرضا و حسن ایزدی، طیبه، سقاپور، علی، سلطانی،

 صص ،96 شمارة ،ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات ،«شیراز شهر در مسکونی چهار محدوده موردی ةنمون: نیزم

9-96. 

 روستایی مناطق در اجتماعی پایداری بندی اولویت و سنجش» ،(9014) نعمتی رضا و علی امیری، بیات، ناصر، احداله، فتاحی،

 یزیر برنامه ةفصلنام ،(«شمالی خاوه دهستان :موردیة مطالع) ویکور گیری تصمیم مدل از استفاده با اندلف شهرستان

 .11-65 صص ،99 ةشمار ی،ا منطقه

چهنو و  ةمحلبررسی تطبیقی نقش کاربری ترکیبی بر تولید سفر در محالت شهری )(. »9010نیا ) قربانی، رسول و نعیمه ترکمن

 .14 -19، صص 9ة شمار، یشهر یفضا ةو توسع یاجغراف ةمجل، («مشهد 6 ةمنطقکارمندان 

ونقل  حمل ةتوسعبندی فضایی  اولویت(. »9011هشی، مرتضی و راضیه کارگر ) اله، نصرتی ی، محمد، زیاری، کرامتچیقلموالئی 

 .11-19، صص 9ة شمار شهرسازی، ، دانش«WASPASگیری  های ایران با تأکید بر مدل تصمیم ای در استان جاده

ونقل شهری در شهرکرد با  ریزی استراتژیک بهبود جایگاه سیستم حمل برنامه(. »9011چشمه، پژمان و داوود مهدوی ) محمدی ده

 .460-405، صص 61 ةشماری، زیر و برنامه ، جغرافیا«QSPو  SWOTاستفاده از تلفیق رویکردهای 

 لیتحلی الگوتهران با استفاده از  1 ةمنطقی کالبدصالح بافت ونقل بر ا ی حملزیر برنامهنقش (. »9013، حسن )این حکمت

SWOT» 993-15، صص 93 ةشماری، ا منطقهی شهری ها پژوهش، مطالعات و. 

Alfasi, N., Almagor, J., & Benenson, I. (2012). The Actual Impact of Comprehensive Land-Use Plans: 

Insights from High Resolution Observations. Land Use Policy, 29, 862–877. 

Aurand, A. (2010). Density, Housing Types and Mixed Land Use: Smart Tools for Affordable Housing? 

Urban Studies, 47(5), 1015–1036. 

Bagocius, V., Zavadskas, K. E., & Turskis, Z. (2013). Multi-Criteria Selection of a Deep-Water Port in 

Klaipeda. Procedia Engineering, 57, 144–148. 

Căruntu, A. L., & Diţoiu, M. C. (2014). The Perceptions of Hospitality Services of a Tourism Destination. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 231-235. 



 44 ...اجتماعیوالگوهايکاربريزمیندرتولیدسفرهايشهري–یرهاياقتصاديمتغتحلیل:مهرجوومحمدپور

Clifton, K. J., Currans, K. M., & Muhs, C. D. (2013). Evolving the Institute of Transportation Engineers’ 

Trip Generation Handbook: A Proposal for Collecting Multimodal, Multi-Context, Establishment-

Level Data. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 

2344(1), 107–117. 

Currans, K. M., & Clifton, K. J. (2015). Using Household Travel Surveys to Adjust ITE Trip Generation 

Rates. Journal of Transport and Land Use, 8(1), 85–119. 

Manaugh, Kevin and Kreider, Tyler (2013). “What is mixed use? Presenting an interaction method for 

Measuring land use mix.” The Journal of Transport and Land Use, (6/1), 63-72. 

Litman, T., & Steele, R. (2013). Land use impacts on transport. Retrieved from 

www.vtpi.org/landtravel.pdf. 

Glock, V. H. (2017). Decision Support Models for Managing Returnable Transport Items in Supply 

Chains: A Systematic Literature Review. International Journal of Production Economics, 183(part 

b), 561–569. 

Gomes, Luiz Flavio Autran Monteiro and et al. (2012). Behavioral Multi-Criteria Decision Analysis: 

Further Elaborations on the Todim Method. Foundations of Computing and Decision Sciences, 

37(1), 3–8. 

Laird, J. J., & Venables, A. J. (2017). Transport Investment and Economic Performance: A 

Framework for Project Appraisal. Transport Policy, 56, 1-11. 

Larson, W., Liu, F., & Yezer, A. (2012). Energy Footprint of the City: Effects of Urban Land Use and 

Transportation Policies. Journal of Urban Economics, 72(2-3), 147–159. 

Li, T., Yang, W., Zhang, H., & Cao, X. (2016). Evaluating the Impact of Transport Investment on the 

Efficiency of Regional Integrated Transport Systems in China. Transport Policy, 45, 66-76. 

Lohrey, S., & Creutzig, F. (2016). A ‘sustainability window’ of urban form. Transportation Research 

Part D: Transport and Environment, 45, 96–111. 

Quang, Nguyen Ngoc. (2007). Integration of Land-Use Transport in Hanoi: Can We Relieve Traffic 

Congestion by Relocating Some Major Land Use?, Master's Thesis in ITC, Supervisor:  Dr. Ir. 

M.H.P. Zuidgeest (First Supervisor),Ir. M.J.G. Brussel (Second Supervisor)Netherland. 

Schneider, R. J., Shafizadeh, K., & Handy, S. L. (2015). Method to Adjust Institute of Transportation 

Engineers Vehicle Trip-Generation Estimates in Smart-Growth Areas. Journal of Transport and 

Land Use, 8(1), 69–83. 

Tanimowo, N. (2006). Land Use Mix and Intra-Urban Travel Pattern in Ogbomoso: A Nigerian Medium 

Sized Town. Journal of Human Ecology, 20(3), 207-214. 

Van Buuren, A., Driessen, P., Van Rijswick, M., Rietveld, P., Salet, W., Spit, T., & Teisman, G. (2013). 

Towards Adaptive Spatial Planning for Climate Change: Balancing Between Robustness and 

Flexibility. Journal for European Environmental & Planning Law,10(1), 29–53. 

Wier, M., Weintraub, J., Humphreys, E. H., Seto, E., & Bhatia, R. (2009). An Area-Level Model of 

Vehicle-Pedestrian Injury Collisions with Implications for Land Use and Transportation Planning. 

Accident Analysis & Prevention, 41(1), 137–145. 

Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviene, J. (2012). Optimization of Weigheted Aggregated Sum 

Product Assessment. Electronics and Electrical Engineering Electronika IR Electrotechnica, 

6(122),3-8. 

Zavadskas, E. K., Antucheviciene, J., Saparauskas, J., & Turskis, Z. (2013). Multi-Criteria Assessment of 

Facades’ Alternatives: Peculiarities of Ranking Methodology. Procedia Engineering, 57, 107–112. 



 1011،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  40

Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., & Zakarevicius, A. (2012). Optimization of Weighted 

Aggregated Sum Product Assessment. Elektronika Ir Elektrotechnika, 6(122), 3–6. 

Vafaeipour, M., Hashemkhani, S., Morshed Varzandeh, H., Derakhti, A., & Keshvars, M. (2014). 

Assessment of Regions Priority for Implementation of Solar Projects in Iran: New Application of a 

Hybrid Multi-criteria Decision Making Approach. Energy Conversion and Management, 86, 653–

663. 

Borjessona, M., Jonsson, R. D., Berglund, S., & Almström, P. (2014). Land-Use Impacts in Transport 

Appraisal. Research in Transportation Economics, 47, 82-91. 

Vafaii, F., AhadnejadRaveshty, M. (2014). The Ranking of Urban Inner Trips Producing Areas Using 

Multi-Criteria Decision Models (A Case Study: Sanandaj City Urban Area). Urban Regional 

Studies and Research, 6(23), 41-58. (In Persian) 

Pourtaheri, M., Sojasi Qeydari, H., & Sadeghloo, T. (2012). Comparative Assessment of Ranking 

Methods for Natural Disasters in Rural Regions (Case Study: Zanjan Province). Journal of Rural 

Research, 2(7), 31-54. (In Persian) 

Soltani, A., Saghapoor, T., Izadi, H., & Pakshir, A. (2012). Trip Generation and Its Relationship with 

Land Use Diversity: Case Studies of Four Urban Districts in Shiraz Metropolitan Area. Urban-

Regional Studies and Research, 3(12), 1-14. (In Persian) 

Fatahi, A., Bayat, N., Amiri, A., & Nemati, R. (2013). Measurement and Priority Social Sustainable in 

Rural Regions in Township Delfan, with Using a Multiple Criteria Model Vikor (Case Study- 

Northern Khavehvillage). Journal of regional planning, 3(11), 65-78. (In Persian) 

Ghorbani, R., & Torkamanniya, N. (2013). A Comparative Study of the Mixed Land Use Role on Travel 

Generation in Urban Neighborhoods (Case Studies: Chahno and Karmandan Neighborhoods, 6th 

Region of Mashhad. Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), 82-91. (In 

Persian) 

Molaei Qelichi, M., Ziari, K., Nosrati Heshi, M., & Kardgar, R. (2018). Spatial Prioritization of the Road 

Transport Development in Iran’s Provinces with a Focus on WASPAS Decision Making Model. 

Urban Planning Knowledge, 2(1), 71-89. (In Persian) 

Asadi, M., Rahnama, M. R., & Legzian, M. (2012). A Research on Interaction between Land Use 

Management, Urban Transportation & Traffic Situation, Case Study: Almas-e-Shargh Commercial 

Center. International Journal of Urban and Rural Management, 30(10), 131-144. (In Persian) 

Pourtaheri, M., Fatahi, A., Nemati, R., & Adinehvand, E. (2016). Explanation of the Advantages of Using 

WASPAS Technique on the Positioning of Tourism-Target Villages (Case Study of Tourism-

Targeted Villages of Lorestan Province). The Journal of Spatial Planning, 20(2), 114-301. (In 

Persian) 

Mohamadi Dah Cheshmeh, P., & Mahdavi, D. (2019). Strategic Planning for Improvement of Shahrekord 

Transportation System Placement by Using a Combination Approaches of SWOT and QSPM. 

Journal of Geography and Planning, 23(68), 245-264. (In Persian) 

Hekmatnia, H. (2011). The Role of Transportation Planning in the Improvement of the Physical Structure 

of Zone 8 of Tehran Using SWOT Model. Urban - Regional Studies and Research Journal, 10, 

95-110. (In Persian) 

 


