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Aims Talking about economic and social development, it is essential to mention transportation. The 
current study is carried out to assess the transportation indicators in Iran’s metropolises.
Methodology The needed data for Tehran, Mashhad, Isfahan, Shiraz, Qom, Kermanshah, and Hamedan 
(formal metropolises) and Rasht, Zahedan, and Kerman (informal metropolises) for this qualitative study 
is collected from Tehran statistics in 2018. The studied indicators are the number of working buses, 
working gas-fueled buses, private-sector buses, bus lines, bus stops, roofed bus stops, predicted train 
lanes, operated train stations and lanes, parking lots, vertical parking, overpass bridges, mechanized 
overpass bridges, crosses with traffic lights, gas stations, pedestrian underpass, and multilevel 
interchanges. The analysis of the transportation indicators was done using the EDAS multi-criteria 
decision-making technique.
Findings EDAS score for transportation indicators in Tehran metropolis is 1.000 which is the highest 
score among the studied metropolises. Mashhad (with 0.549), Isfahan (with 0.508), and Shiraz (0.456) 
are the next ranks, respectively. According to the scores of the EDAS, other metropolises are in poor 
condition.
Conclusion Iran’s metropolises except for Tehran are not in good condition in terms of their 
transportation indicators.
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نقل در کالنشهرهای  و های حملشاخصوضعيت 
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، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه یشهر  یريز گروه جغرافيا و برنامه
 ياسوج، ياسوج، ايران

 
 چکيده
 ونقل است.حمل ،درباره توسعه اقتصادی و اجتماعی : ضرورت اولیه بحثاهداف

ونقل در کالنشهرهای های مرتبط با حملپژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص
 ايران انجام شد.

کالنشهرهای تهران،  ی مورد نيازهاداده ،پژوهش تحليلیدر اين : شناسیروش
و رشت،  (میکالنشهرهای رس)از مشهد، اصفهان، شيراز، قم، کرمانشاه و همدان 

 1398از طريق آمارنامه تهران در سال )از کالنشهرهای غيررسمی(، زاهدان و کرمان 
های مورد مطالعه تعداد اتوبوس فعال، اتوبوس گازسوز فعال، دست آمد. شاخصبه

های اتوبوس، های بخش خصوصی، خطوط اتوبوسرانی، ايستگاهاتوبوس
شده مترو، مسيرها و بينیهای اتوبوس مسقف، مسيرهای پيشايستگاه
های طبقاتی، پل های روباز، پارکينگشده، پارکينگبرداریهای مترو بهرهايستگاه

های سوخت، زيرگذر عابر های دارای چراغ، جايگاهروگذر، پل روگذر مکانيزه، تقاطع
ونقل با های مرتبط با حملهای غيرهمسطح بود. تحليل شاخصپياده و تقاطع

  شد. انجاميداس اگيری چندشاخصه کنيک تصميماستفاده از ت
ونقل در کالنشهر تهران های مرتبط با حمليداس برای شاخصا: امتياز هايافته
. بودباالترين امتياز در بين کالنشهرهای مورد مطالعه  که دست آمدبه 1.000

بعدی های در رتبه( 0.456شيراز ) و (0.508اصفهان ) ،(0.549مشهد ) هایکالنشهر 
ضعيفی  وضعيتيداس برای ساير کالنشهرهای مورد مطالعه ا قرار گرفتند. امتياز

 د.دارا نشان 
های حمل و نقل غير از تهران، از نظر شاخص: کالنشهرهای ايران به گيرینتيجه

 در وضعيت مطلوبی قرار ندارند.
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  مقدمه
د تقاضای رو به رشد برای هايی ماننسرعت شتابان شهرنشینی چالش

صرفه را به وجود به  و مسکن مقرون ونقلحملهای زیرساخت
شهری یکی از  ونقلحمل .[Dingil et al., 2018: 1]است آورده
. [Hajduk, 2016: 67است ]مهم مدیریت شهری  هایمولفه
کند نقشی کلیدی در زیست پذیری جوامع ایفا می ،ونقلحمل

[Miller et al., 2013: 51] .کردنفراهمونقل به دنبال حمل 
 :Harriet et al., 2013]است های مختلف دسترسی به فعالیت

یک شبکه پویا است که  ونقلحملهای مربوط به . زیرساخت[225
و رشد جمعیت  محیطیزیستشهرها را با رشد اجتماعی، اقتصادی، 

در  ونقلحمل. نقش [Badassa et al., 2020: 1] دهدارتباط می
است.  مناطق شهری تبدیل به بخش مهمی از زندگی شهری شده

شود که مردم بیشتر و رشد اقتصادی و شیوه زندگی مدرن باعث می
 ،کارآمد و پایدار ونقلحملاساس، فشار برای براینبیشتر سفر کنند. 

و مدیریت ترافیک  ونقلحمل وریافنگذاری در شهرها را به سرمایه
. وجود [Thynell et al., 2010: 421] دهدشهری سوق می

خوب و مناسب به عنوان کاتالیزوری برای توسعه  ونقلحملسیستم 
وری رابطه و بهره ونقلحملکند. بین اقتصادی کشور نیز عمل می

های . نرخ رشد باالی فعالیت[Lu et al., 2009:2952] وجود دارد
است که  زیست ایجاد کرده تأثيرات منفی بر روی محیط ونقلحمل

مشکالت ترافیکی متعددی از قبیل ترافیک سنگین و تصادفات 
 Velazquez et] ای همراه با آلودگی هوا از اين جمله استجاده

al., 2015: 373] کالنشهرهای ايران با مسائل و معضالت .
نشهرها و شهرهای متعددی مواجه هستند و یکی از معضالتی که کال

شهری است که  ونقلحملبزرگ کشور با آن درگير هستند، معضل 
سبب شده وضعيت کیفيت زندگی در این شهرها پایین بيايد. رشد 

مناطق  رویهبیو توسعه شهرها، مادرشهرها و کالنشهرها و گسترش 
های جامع های امروزی نیازمند انجام برنامهای در پیرامون شهر حومه
در این شهرها است.  وآمدرفتشهری برای بهبود و تسهیل  لونقحمل
توسعه نقشی اساسی در  ونقلحملهای مربوط به زیرساخت شبکه

اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در کالنشهرهای -اجتماعی
توجهی  طور قابلبه ونقلحملهای کشور دارند. از سويی زیرساخت

کند. توسعه کمک می ای و ملیبه توسعه اقتصادی منطقه
 کنندهدر داخل کالنشهرهای کشور تضمين ونقلحملهای زیرساخت

بخش اساسی اقتصاد داخلی و تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی 
است. در پژوهش پيش رو سعی شده است که با استفاده از تکنيک 

 حلراهفاصله از ميانگين  براساسچند شاخصه ارزيابی  گیریتصمیم
شهری در  ونقلحملهای مرتبط با )ايداس( به تحليل شاخص

 کالنشهرهای ايران پرداخته شود.
به اين نتيجه رسيدند  [Aljoufie et al., 2011] و همکارانالجوفی 

به همديگر مرتبط هستند.  شدت بهو رشد شهری  ونقلحملکه 
رغم معتقدند که علی [Thynell et al., 2010] و همکارانتينل 
 ونقلحملهای های بسیاری در توسعه پروژهها، شباهتتفاوت

 ,.Yu et al] و همکارانیو شهری دهلی و استکهلم وجود دارد. 

به اين نتيجه رسيدند که رشد اقتصادی علت اصلی توسعه  [2012
 [Bertolini, 2012] برتولينیسریع زیرساخت ترابری چین است. 

های به اين نتيجه رسيد که رابطه قوی بین توسعه زیرساخت
 وکاستا و رشد جمعیت و توسعه فضایی وجود دارد.  ونقلحمل

به اين نتيجه رسيدند که  [Costa & Fernandes, 2012] فرناندز
ای به توانایی عمده طوربهجدید  ونقلحملموفقیت معرفی یک نوع 

تر در مقایسه با تر و مطمئنارزان ونقلحملخدمات  ارایهآن برای 
 هيزنگا وهيدالگو شود. قبلی مربوط می ونقلحملالگوهای 

[Hidalgo & Huizenga, 2013]  ونقلحملمعتقد هستند که 
 نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرهای آمریکای

 ترینبیشعمومی  ونقلحملالگوی  که درحالیکند. التین ايفا می
مسافری دارند؛ افزایش مالکیت خودرو و  ونقلحملرا در سهم 

 ,.Harriet et al] همکاران وهاريت موتورسیکلت وجود دارد. 

به اين نتيجه رسيدند که تحرک در کالنشهر کوماسی به  [2013



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  163 کالنشهرهای ايران نقل در و های حملشاخصوضعيت ـــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 36, Issue 2, Spring 2021 

 از بیشاست و اين امر سبب تأخیر دلیل تراکم زياد محدود شده 
وری در طول ساعات پیک و تأثیر منفی بر بهره ویژهبهسفرها  حد
 جريسکويچينه وجريسکويچیوته جکينه شود. می

[Griškevičiūtė-Gečienė & Griškevičienė, 2016]  معتقد
گیری یک و اجزای آن در شکل ونقلحملهستند که زیرساخت 

 ,Hajduk] هاجدوککنند. محیط زنده جذاب نقش بزرگی را ایفا می

تنوع قابل  دهندهنشانبه اين نتيجه رسيد که تحلیل تجربی  [2016
 وکوک شهری در شهرهای منتخب است.  ونقلحملتوجهی از 

به اين نتيجه رسيدند که  [Cooke & Behrens, 2017] بهرنس
بين نحوه توزیع تراکم جمعیت و ترکیب کاربری زمین و قابلیت 

 هالواکو وباموسيگی وجود دارد.  عمومی رابطه علی قوی ونقلحمل
[Bamwesigye & Hlavackova, 2019]  به اين نتيجه رسيدند

ایمن، پاک، پایدار و عادالنه به کشورهای  ونقلحملهای که سیستم
، حالبااینکنند. مراکز شهری برای رشد کمک می ویژهبهمختلف 

های دهد که سیستمای از تحقیقات نشان میطیف گسترده
شهرها و مناطق شهری ناپایدار هستند و برخی  در اغلب ونقلحمل

های ، تهدیدی برای جنبهونقلحملهای از این سیستم
های آینده محسوب ، اجتماعی و اقتصادی نسلمحیطیزیست

 شوند.می
 در قلب توسعه انسانی و فعالیت اقتصادی است ونقلحمل

[Hidalgo & Huizenga, 2013: 66] .شهری به  ونقلحمل
ی اشاره دارد که دسترسی و تحرک را برای مردم و ونقلحملسیستم 

شهری شامل  ونقلحملکند. عناصر کاالهای درون شهرها فراهم می
)عابران و دوچرخه  غیر موتوری ونقلحملعمومی و  ونقلحمل

شهری برای فعالیت  ونقلحملهای مؤثر سواران( هستند. سیستم
شهری  ونقلحملت. اقتصادی و کیفیت زندگی امری ضروری اس

های هایی را برای دسترسی به خدمات ضروری و نیز فعالیتفرصت
های های تجاری وابسته به سیستمکند. فعالیتاجتماعی فراهم می

شهری هستند تا تحرک مشتریان، کارمندان و  ونقلحمل
شهری طیف  ونقلحملخود را تضمین کنند. خدمات  کنندگانتأمین

ماعی و اقتصادی مهمی مانند سفرهای وسیعی از خدمات اجت
های آموزشی و توزیع بار را پوشش تفریحی، سفر، خرید، سفر به مکان

مؤثر شهری، تقاضا برای دسترسی به شهرها را  ونقلحملدهند. می
یکی از عوامل کلیدی است که  ونقلحملکند. زیرساخت برآورده می

 گذاردها تأثیر میشهری در کالنشهر  ونقلحملمستقیمًا بر کارآیی 
[Harriet et al., 2013: 226] .عمومی پایدار مانع از  ونقلحمل

 شودمحرومیت اجتماعی، ازدحام و آلودگی هوا در شهرها می
[Hajduk, 2016: 67] .پایدار به عنوان یکی از  ونقلحمل

زمان طوالنی است که برای مدت  يندیآفر ملزومات اصلی توسعه 
. [Bamwesigye & Hlavackova, 2019: 1] استوجود داشته 

توان از طریق هماهنگی مناسب شهری را می پذیریتحرکبهبود 
مانند یکپارچگی  ونقلحملجداول زمانی بین وسایل مختلف 

آهن، مترو، اتوبوس و تراموا و موارد دیگر به دست آورد. این راه
ایل است که به معنای ترک وس چندوجهیراهکار بخشی از یک سفر 

در پارکینگ و ادامه سفر به مرکز شهر توسط  ونقلحملشخصی 
ی . برآوردها[Hajduk, 2016: 69] عمومی است ونقلحملناوگان 

دهد که هر بزرگراه جدیدی تجربی در مناطق شهری آمریکا نشان می
 شهر ساکنان درصدی 18کاهش  به منجر است، که ساخته شده

در  . همين برآوردها[Baum-Snow, 2007] ستا شده مرکزی
شهری و  هایبزرگراهدهد که اثر ترکیبی شهرهای چین نشان می

از ساکنان شهر مرکزی به مناطق  25%های کمربندی جابجایی جاده
. وجود سیستم [Vernon Henderson, 2010] اطراف بود

آهن، ای، راههوشمند که امکان مدیریت ترافیک جاده ونقلحمل
 کندکاال را فراهم می ونقلحملی، ناوگان و عموم ونقلحمل

[Hajduk, 2016: 69]  و دستیابی به توسعه پایدار در شهرهای
است. عامل  ونقلحملهای سیستم سازییکپارچههوشمند نیازمند 

برنده شهرهای هوشمند تضمین ارتباط سرمایه انسانی، پیش 
ها و سرمایه اجتماعی برای دستیابی به توسعه اقتصادی زیرساخت

پایدارتر و سبک زندگی بهتر برای ساکنان این شهرها است. 
پایدار یکی از عوامل پیش رو در دستیابی به شهرهای  ونقلحمل

نابع، نیروی انسانی یا کاال در سراسر هوشمند است. حرکت مداوم م
 & Bamwesigye] شودمی منطقه، منجر به رفاه داخلی و جهانی

Hlavackova, 2019: 1] تواند پایدار می ونقلحمل. زیرساخت
 کشورها را تعیین کند ونقلحملتأثیر درآمدهای اقتصادی ناشی از 

[Badassa et al., 2020: 1]. 
در  ویژهبهسريع شهروندان در جوامع امروزی  جاییجابهو  ونقلحمل

کالنشهرهای ايران از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است و 
های زند. تأمین نیازآسان، ایمن و راحت حرف اول را می جاییجابه

مشکالت محیط زیست  کردن، برطرفاقتصادی و اجتماعی شهروندان
و انتقال آسان  جاییجابهآلودگی هوا، حل مشکل ترافیک و  ویژهبه

شهری  ونقلحملريزی و راحت مردم از جمله اهداف مهم برنامه
شهری اين مهم  ونقلحملاست که با توسعه و تقويت نماگرهای 

های مورد مطالعه در اين پژوهش ترین شاخصمهمپذیر است. امکان
های تعداد اتوبوس فعال، تعداد اتوبوس گازسوز فعال، تعداد اتوبوس

 هایایستگاهخصوصی، تعداد خطوط اتوبوسرانی، تعداد بخش 
اتوبوس مسقف سطح شهر،  هایایستگاهاتوبوس سطح شهر، تعداد 

مترو، تعداد مسيرهای مترو  شدهبینیپیشتعداد مسيرهای 
، تعداد برداری شدههای مترو بهرهبرداری شده، تعداد ایستگاهبهره

های تعداد پارکينگهای روباز تحت تملک شهرداری، پارکينگ
طبقاتی تحت تملک شهرداری، تعداد پل روگذر، تعداد پل روگذر 

های دارای چراغ، تعداد جايگاه سوخت سی ان مکانيزه، تعداد تقاطع
جی تحت تملک شهرداری، تعداد جايگاه سوخت سی ان جی تحت 

های غير تملک بخش خصوصی، تعداد زيرگذر عابر پياده، تقاطع
های شاخصت و پژوهش حاضر با هدف تحليل بوده اس سطحهم

 ايران انجام شده است. مذکور در کالنشهرهای
 

  شناسیروش
پژوهش حاضر از نوع تحليلی است. با استفاده از تکنيک ارزيابی 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود اکبری  164

  1400 بهار، 2، شماره 36دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

های شاخص)ايداس( به تحليل  حلراهفاصله از ميانگين  براساس
در کالنشهرهای ايران مبادرت شده است.  ونقلحملمرتبط با 

کالنشهر رسمی  10کالنشهر است که شامل  18ایران دارای  اکنونهم
کالنشهر ايران  10کالنشهر غیررسمی است. در اين پژوهش تعداد  8و 

کالنشهرهای مورد مطالعه را کالنشهر مورد مطالعه قرار گرفته است. 
نشاه، رشت، همدان، زاهدان تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، قم، کرما

دهند. کالنشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، و کرمان تشکيل می
شيراز، قم، کرمانشاه و همدان جزو کالنشهرهای رسمی ايران 

شوند و کالنشهرهای رشت، زاهدان و کرمان جزو محسوب می
 کالنشهرهای غيررسمی هستند. 

 1398ر تهران سال پژوهش از طريق آمارنامه شه ازیموردنهاي داده
  شده است.  یگردآور 

 
  1398در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملهای وزن شاخص( 1 جدول

 ej dj Wj شاخص

 0.05323 0.3798 0.6202 فعال اتوبوس
 0.08971 0.6402 0.3598 اتوبوس گازسوز فعال

 0.06173 0.4405 0.5595 های بخش خصوصیساتوبو
 0.04239 0.3025 0.6975 خطوط اتوبوسرانی تعداد
 0.02750 0.1962 0.8038 اتوبوس سطح شهر هایايستگاه

 0.04060 0.2897 0.7103 اتوبوس مسقف سطح شهر هایايستگاه
 0.05482 0.3912 0.6088 بينی شده متروپيش مسيرهای
 0.07725 0.5512 0.4488 برداری شدهمترو بهره مسيرهای

 0.07622 0.5439 0.4561 برداری شدهمترو بهره هایايستگاه
 0.03233 0.2307 0.7693 های روباز تحت تملک شهرداریپارکينگ

 0.06082 0.4340 0.5660 های طبقاتی تحت تملک شهرداریگپارکين
 0.03560 0.2540 0.7460 روگذر تعداد پل
 0.05087 0.3630 0.6370 مکانيزه پل روگذر

 0.06297 0.4494 0.5506 دارای چراغ هایتقاطع
 0.04134 0.2950 0.7050 تحت تملک شهرداری CNGسوخت  جايگاه

 0.06725 0.4799 0.5201 تحت تملک بخش خصوصی CNGسوخت  جايگاه
 0.06875 0.4906 0.5094 زيرگذر عابرپياده تعداد
 0.05661 0.4040 0.5960 غيرهمسطح هایتقاطع

 
 1398در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملهای وزن شاخص( 1نمودار 
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نماگرهای مورد مطالعه پژوهش و مقادير مدل آنتروپی  1در جدول 
 Djبرابر است با مقدار آنتروپی،  ejاند. در مدل آنتروپی شده ارایه

 Wjاز مقدار آنتروپی و  هاشاخصميزان درجه انحراف هر يک از 
 ها است.شاخصوزن 

(، وزن 0.05323) فعال اتوبوسدهد، وزن تعداد نشان می 1نمودار 
 هایاتوبوس(، وزن تعداد 0.08971) اتوبوس گازسوز فعالتعداد 

(، 0.04239) خطوط اتوبوسرانی(، وزن 0.06173) بخش خصوصی
 هایایستگاه(، وزن 0.02750) اتوبوس سطح شهر هایایستگاهوزن 

 شدهبینیپیش مسيرهای(، وزن 0.04060) ف سطح شهراتوبوس مسق
(، 0.07725) برداری شدهمترو بهره مسيرهای(، وزن 0.05482) مترو

(، وزن 0.07622) برداری شدهمترو بهره هایایستگاهوزن 
(، وزن 0.03233) های روباز تحت تملک شهرداریپارکينگ
تعداد (، وزن 0.06082) طبقاتی تحت تملک شهرداری هایپارکینگ

(، وزن 0.05087) مکانيزه پل روگذر(، وزن 0.03560) روگذر پل
سوخت سی ان جی  جايگاه(، وزن 0.06297) دارای چراغ هایتقاطع

سوخت سی ان جی  جايگاه(، وزن 0.04134) تحت تملک شهرداری
زيرگذر عابر  تعداد(، وزن 0.06725) تحت تملک بخش خصوصی

( 0.05661) غير همسطح هایطعتقا( و وزن 0.06875) پياده
مورد استفاده  ايداسدر مدل  هاشاخصميزان وزن  است.آمدهدستب

 قرار گرفته است. 
گیری چند شاخصه های نوين تصمیميکی از تکنیک يداساتکنيک 

اساس فاصله از میانگین به معنی ارزیابی بر  يداساتکنيک  .است
ها استفاده گزينه یبندرتبهاز اين تکنيک جهت  و ستا حلراه
 .شودمی

 عبارت است از: يداساتکنيک مراحل 
 گام اول: اولین گام در این روش تشکیل ماتریس تصمیم است. 

 

𝑋 = [𝑋𝑖𝑗]𝑛 × 𝑚 = [

𝑋11 𝑋12 𝑋1𝑚
𝑋21 𝑋22 𝑋2𝑚
𝑋𝑛1 𝑋𝑛2 𝑋𝑛𝑚

] 

 
معیارها است. در این گام با  حلراهگام دوم: محاسبه میانگین 
شود حل برای معیارها محاسبه میراهاستفاده از رابطه زیر میانگین 
 ها برای هر ستون معیار است.که درواقع همان میانگین داده

 

𝐴𝑉𝑗 =
∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
است. در این گام با  NDAو  PDAگام سوم: محاسبه مقادير 

است  (PDA)قادیر فاصله مثبت از میانگین استفاده از روابط زیر م
کنیم. اگر معیار را محاسبه می (NDA)و فاصله منفی از میانگین 

 شود. داشته باشد از رابطه زیر استفاده می جنبه مثبت
 

𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗 =
max(0, (𝑋𝑖𝑗 − 𝐴𝑉𝑗))

𝐴𝑉𝑗
 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗 =
max(0, (𝐴𝑉𝑗 − 𝑋𝑖𝑗))

𝐴𝑉𝑗
 

 
 . شودمیاگر معیار جنبه منفی داشته باشد از رابطه زیر استفاده 

 

𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗 =
max(0, (𝐴𝑉𝑗 − 𝑋𝑖𝑗))

𝐴𝑉𝑗
 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗 =
max(0, (𝑋𝑖𝑗 − 𝐴𝑉𝑗))

𝐴𝑉𝑗
 

 
است. در این گام با استفاده  SNو  SPگام چهارم: محاسبه مقادیر 

 داروزنشود. این گام محاسبه می SNو  SPاز روابط زیر مقادیر 
مرحله قبل است و باید وزن معیارها در  NDAو  PDAکردن مقادیر 

 این متغیرها ضرب شود.
 

𝑆𝑃𝑖 =∑𝑤𝑗𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

𝑆𝑁𝑖 =∑𝑤𝑗𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

 
است. در این گام با  SNو  SPگام پنجم: محاسبه مقادیر نرمال 

اسبه که در مرحله قبل مح SNو  SPاستفاده از روابط زیر مقادیر 
 کنیم.شد را نرمال می

 

𝑁𝑆𝑃𝑖 =
𝑆𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑃𝑖)
 

𝑁𝑆𝑁𝑖 = 1 −
𝑆𝑁𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑁𝑖)
 

 
گام ششم: در این مرحله با استفاده از رابطه زیر امتیاز نهایی 

 کنیم.می بندیرتبهها را محاسبه و آنها را گزینه
 

𝐴𝑆𝑖 =
1

2
(𝑁𝑆𝑃𝑖 +𝑁𝑆𝑁𝑖) 

 
 کنیممی بندیرتبهها آنها را نهایی گزینها استفاده از امتیاز ب

[Keshavarz Ghorabaee et al., 2015: 438-440]. 
 

 هايافته
، وزن معيارها نيز توسط مدل هاگزینهبعد از انتخاب معيارها و 

شده است. در اين پژوهش هدف بر اين بوده که  محاسبهآنتروپی 
تحليل و ارزيابی  ونقلحملمعيار  18کالنشهر کشور را براساس  10

در کالنشهرهای کشور  ونقلحملهای کنيم و وضعيت شاخص
بررسی شود. نوع معيارهای مورد بررسی نيز جملگی از نوع مثبت 

برای  حلراهمیانگین  هستند و هرچقدر بيشتر باشند، بهتر است.
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نشان داده شده است که  2معیارها محاسبه شده است و در جدول 
 ها برای هر ستون معیار است.همان میانگین داده

 
در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملهای شاخص حلميانگين راه( 2 جدول
1398  

 AV شاخص
 1052.40 فعال اتوبوس

 201.70 اتوبوس گازسوز فعال
های بخش خصوصیساتوبو  724.10 

 74.60 خطوط اتوبوسرانی تعداد
هایايستگاه  1735.20 اتوبوس سطح شهر 

هایايستگاه  779.50 اتوبوس مسقف سطح شهر 
بينی شده متروپيش مسيرهای  2.50 
برداری شدهمترو بهره مسيرهای  1.10 

هایايستگاه برداری شدهمترو بهره   20.20 
های روباز تحت تملک شهرداریپارکينگ  22.80 

های طبقاتی تحت تملک شهرداریگپارکين  7.60 
 101.50 روگذر تعداد پل

روگذر پل  24.50 مکانيزه 
هایتقاطع  129.50 دارای چراغ 

CNGسوخت  جايگاه تحت تملک شهرداری   8.10 
CNGسوخت  جايگاه تحت تملک بخش خصوصی   12.90 

 13.10 زيرگذر عابرپياده تعداد
هایتقاطع  56.80 غيرهمسطح 

 
 فعال اتوبوسحل تعداد دهد ميانگين راهنشان می 2جدول 

های اتوبوس(، تعداد 201.7) اتوبوس گازسوز فعال(، تعداد 1052.4)
 هایایستگاه(، 74.6) خطوط اتوبوسرانی(، 724.1) بخش خصوصی

اتوبوس مسقف سطح  هایایستگاه(، 1735.2) اتوبوس سطح شهر
مترو  مسيرهای(، 2.5) شده متروبینیپیش مسيرهای(، 779.5) شهر

(، 20.2) مترو بهره برداری شده هایایستگاه(، 1.1) بهره برداری شده

های گپارکين(، 22.8) های روباز تحت تملک شهرداریپارکینگ
پل (، 101.5) روگذر تعداد پل(، 7.6) طبقاتی تحت تملک شهرداری

 جايگاه(، 129.5) دارای چراغ هایتقاطع(، 24.5) مکانيزه روگذر
سوخت  جايگاه(، 8.1) سوخت سی ان جی تحت تملک شهرداری

زيرگذر عابر  تعداد(، 12.9) ان جی تحت تملک بخش خصوصیسی 
 ( به دست آمده است.56.8) غيرهمسطح هایتقاطع( و 13.1) پياده

و فاصله  (PDA)با استفاده از توابع مقادیر فاصله مثبت از میانگین 
محاسبه شده است. معیارهای مورد  (NDA)منفی از میانگین 

( 3، به همين علت از رابطه )بررسی همگی دارای جنبه مثبت بودند
فاصله مثبت از ميانگين و در جدول  3استفاده شده است. در جدول 

در کالنشهرهای  ونقلحملهای فاصله منفی از ميانگين شاخص 4
 شده است. محاسبه و ارایه 1398ايران در سال 

دهد که در زمينه تعداد اتوبوس فعال کالنشهر نشان می 3جدول 
( باالترين ارزش را به دست آورده است. 4.527)تهران با کسب 
( و کالنشهر اصفهان با کسب 0.491با کسب ) کالنشهر مشهد

( در اين زمينه بيشترين فاصله مثبت از ميانگين را به دست 0.337)
(، 6.501کالنشهر تهران از نظر تعداد اتوبوس گازسوز فعال ) آوردند.

طوط اتوبوسرانی (، خ5.179های بخش خصوصی )تعداد اتوبوس
 هایایستگاه(، 1.922اتوبوس سطح شهر ) هایایستگاه(، 1.949)

مترو  شدهبینیپیش(، مسيرهای 3.427اتوبوس مسقف سطح شهر )
 هایایستگاه(، 5.364(، مسيرهای مترو بهره برداری شده )1.80)

های روباز تحت تملک (، پارکينگ5.287مترو بهره برداری شده )
(، پل روگذر مکانيزه 3.670(، تعداد پل روگذر )2.640شهرداری )

(، جايگاه سوخت سی ان 3.031های دارای چراغ )(، تقاطع3.735)
تحت  جیانسی(، جايگاه سوخت 2.951جی تحت تملک شهرداری )

( 4.792همسطح )های غير تقاطع( و 2.023تملک بخش خصوصی )
 .بيشترين فاصله مثبت از ميانگين را به دست آورده است

 

 1398در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملهای فاصله مثبت از ميانگين شاخص( 3 جدول
 کرمان زاهدان همدان رشت کرمانشاه قم شیراز اصفهان مشهد تهران کالنشهر
PDi1 4.527 0.491 0.337 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi2 6.501 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi3 5.179 0.282 0.000 0.127 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi4 1.949 1.105 0.327 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 
PDi5 1.922 0.980 0.614 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi6 3.427 0.777 0.193 0.541 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi7 1.800 0.600 0.200 1.400 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi8 5.364 0.818 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi9 5.287 0.782 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PDi10 2.640 0.447 0.886 0.000 0.000 0.000 0.000 0.053 0.000 0.000 
PDi11 1.895 0.316 2.684 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi12 3.670 0.330 0.232 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi13 3.735 1.041 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi14 3.031 0.961 0.629 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi15 2.951 0.000 0.728 0.111 0.235 0.000 0.000 0.000 0.000 0.235 
PDi16 2.023 0.000 0.550 1.636 1.171 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi17 0.061 5.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
PDi18 4.792 0.000 0.000 0.197 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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های طبقاتی تحت تملک کالنشهر اصفهان در زمينه شاخص پارکينگ
را به دست  ( بيشترين فاصله مثبت از ميانگين2.684شهرداری )

 (5.031آورده است. کالنشهر مشهد در زمينه تعداد زيرگذر عابر پياده )
 بيشترين فاصله مثبت از ميانگين را از آن خود کرده است.

گانه  18های شاخص (NDA)فاصله منفی از میانگین  4در جدول 
در کالنشهرهای ايران محاسبه شده است. گام چهارم مدل  ونقلحمل

مرحله قبل است و  NDAو  PDAکردن مقادیر  رداوزنآيداس 
های مختلف قابل محاسبه است، بایستی وزن معیارها که با روش

 در این متغیرها ضرب شود. 
در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملوزن معيارهای  5در جدول 

با استفاده از مدل آنتروپی محاسبه شده و اين وزن در جدول  1398
 اند.قبل ضرب شده

 
 1398در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملهای فاصله منفی از ميانگين شاخص( 4 جدول

 کرمان زاهدان همدان رشت کرمانشاه قم شیراز اصفهان مشهد تهران کالنشهر
NDi1 0.000 0.000 0.000 0.186 0.791 0.790 0.952 0.824 0.954 0.857 
NDi2 0.000 0.023 0.455 0.023 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
NDi3 0.000 0.000 0.329 0.000 0.914 0.695 1.000 0.858 0.945 0.847 
NDi4 0.000 0.000 0.000 0.048 0.799 0.491 0.759 0.531 0.759 0.000 
NDi5 0.000 0.000 0.000 0.049 0.648 0.533 0.633 0.461 0.683 0.478 
NDi6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.704 0.801 0.894 0.770 0.840 0.903 
NDi7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.600 0.600 1.000 1.000 1.000 
NDi8 0.000 0.000 0.091 0.091 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
NDi9 0.000 0.000 0.010 0.059 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

NDi10 0.000 0.000 0.000 0.211 0.518 0.825 1.000 0.000 1.000 0.474 
NDi11 0.000 0.000 0.000 0.474 0.868 0.868 1.000 0.342 0.868 0.474 
NDi12 0.000 0.000 0.000 0.034 0.547 0.665 0.635 0.793 0.941 0.616 
NDi13 0.000 0.000 0.000 0.592 0.878 0.878 0.347 0.347 1.000 0.878 
NDi14 0.000 0.000 0.000 0.506 0.683 0.668 0.761 0.861 0.784 0.359 
NDi15 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.259 1.000 1.000 0.000 
NDi16 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.457 1.000 0.922 1.000 
NDi17 0.000 0.000 0.160 0.237 1.000 1.000 0.847 0.924 1.000 0.924 
NDi18 0.000 0.085 0.067 0.000 0.665 0.824 0.894 0.806 0.965 0.683 

1398در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملهای شاخصهی دوزن( 5 ولجد  
 Spi Sni کالنشهر

 0.000 3.649 تهران
 0.115 0.809 مشهد

 0.084 0.382 اصفهان
 0.142 0.231 شيراز
 0.705 0.099 قم

 0.843 0.000 کرمانشاه
 0.807 0.000 رشت

 0.800 0.002 همدان
 0.938 0.000 زاهدان
 0.748 0.010 کرمان

 
 برای کالنشهر تهران Spiدهد، ميزان نشان می 5همچنان که جدول 

 قم(، 0.231) شيراز(، 0.382) اصفهان(، 0.809(، مشهد )3.649)
کرمانشاه، رشت و زاهدان ( و 0.010) کرمان(، 0.002) همدان(، 0.099)
(، 0.000) برای کالنشهر تهران Sni( به دست آمده است. ميزان 0.000)

(، 0.705) قم(، 0.142) شيراز(، 0.084) اصفهان(، 0.115مشهد )
( 0.938) زاهدان(، 0.800) همدان(، 0.807)، رشت (0.843) کرمانشاه

 ( به دست آمده است.0.748) کرمانو 
است. در  SNو  SPگام پنجم مدل آيداس محاسبه مقادیر نرمال 

در کالنشهرهای ايران  ونقلحملهای مقادير نرمال شاخص 6جدول 
𝐴𝑆𝑖با استفاده از تابع شده است.  ارایهمحاسبه و  1398در سال  =

1

2
(𝑁𝑆𝑃𝑖 +𝑁𝑆𝑁𝑖) ها محاسبه شده است و در امتیاز نهایی گزینه

 شده است. ارایه 6جدول 
برای  NSpiدهند، ميزان نشان می 2و نمودار  6همچنان که جدول 

 شيراز(، 0.105) اصفهان(، 0.222(، مشهد )1.000) کالنشهر تهران
 همدان(، 0.000)، رشت (0.000) کرمانشاه(، 0.027) قم(، 0.063)
( به دست آمده است. 0.003) کرمان( و 0.000) زاهدان(، 0.000)

به کالنشهر تهران تعلق داشته است. مقادير  NSpiبيشترين ميزان 
NSni ( به دست 1) برای کالنشهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شيراز

آمده است و اين ميزان برای کالنشهرهای قم، کرمانشاه، رشت، 
همچنان که جدول  ست.( به دست آمده ا0همدان، زاهدان و کرمان )

(، 1.000) برای کالنشهر تهران Asiدهند، ميزان نشان می 3و نمودار  6
(، 0.138) قم(، 0.456) شيراز(، 0.508) اصفهان(، 0.549مشهد )
( و 0.000) زاهدان(، 0.074) همدان(، 0.070)، رشت (0.051) کرمانشاه

به کالنشهر  Asi( به دست آمده است. بيشترين ميزان 0.102) کرمان
زاهدان تعلق داشته است.  به کالنشهر Asiو کمترين ميزان  تهران

های بندی کالنشهرهای ايران از حيث شاخصسطح 1در شکل 
 نشان داده شده است. 1398در سال  ونقلحمل
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 1398در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملهای شاخص بندینرمال و رتبهمحاسبه مقادير ( 6 جدول

 کالنشهر
 رتبه بندی مقادير نرمال

NSpi NSni Asi رتبه 
 1 1.000 1 1.000 تهران
 2 0.549 1 0.222 مشهد
 3 0.508 1 0.105 اصفهان
 4 0.456 1 0.063 شيراز
 5 0.138 0 0.027 قم

 9 0.051 0 0.000 کرمانشاه
 8 0.070 0 0.000 رشت

 7 0.074 0 0.000 همدان
 10 0.000 0 0.000 زاهدان
 6 0.102 0 0.003 کرمان

  
 1398در کالنشهرهای ايران در سال  ونقلحملهای مقادير نرمال شاخص( 2نمودار 

 

 
 1398در سال  ونقلحملهای ايران از منظر دارا بودن شاخص رتبه بندی کالنشهرهای( 3نمودار 

 
به  Asiدهد با توجه به ميزان نشان می 1همچنان که شکل 

 کالنشهرهای ايران پرداخته شده است. بندیسطح
کالنشهر تهران در رتبه اول قرار گرفته است، کالنشهر مشهد با امتياز 

( در مکان 0.508با امتياز ) اصفهان( در رتبه دوم و کالنشهر 0.549)

در جايگاه  قمدر مکان چهارم،  شيرازاند. کالنشهر سوم قرار گرفته
رشت در در جايگاه هفتم،  همداندر جايگاه ششم،  کرمانپنجم، 

در رتبه دهم قرار  زاهداندر جايگاه نهم و  جايگاه هشتم، کرمانشاه
 اند. گرفته
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 1398 ونقل در سالهای حملبندی کالنشهرهای ايران از حيث شاخصسطح( 1شکل 

 

  بحث
تحليل  به (Asi) يداساامتياز نهايی تکنيک  با توجه به ميزان

کالنشهرهای ايران  شهری در ونقلحملهای مرتبط با داده
است. کالنشهرهای تهران و مشهد در سطح اول و شدهپرداخته

کالنشهرهای اصفهان، شيراز و قم در سطح دوم قرار دارند. 
کالنشهرهای کرمان، همدان، رشت و کرمانشاه در سطح سوم و 

 ونقلحملهای کالنشهر زاهدان در سطح چهارم از نظر ميزان شاخص
به دست آمده برای  (Asi)زان امتياز نهايی شهری قرار دارند. مي

( بوده است که باالترين امتياز در بين 1.000کالنشهر تهران ميزان )
کالنشهرهای مورد مطالعه است و فاصله زيادی با ميزان امتياز نهايی 

( دارد. با اين موجود 0.549به دست آمده برای کالنشهر مشهد )
 ونقلحملهای مختلف از جمله مشکالت اين کالنشهر در زمينه

 همچنان به قوت خود باقی است. 
مطالعات مختلف انجام گرفته در مورد شبکه شهری کشور نشان 

رشد شهری در کشور متعلق به کالنشهر تهران  نیشتریبدهد که یم
دنبال ه است و اين کالنشهر به تبع رشد زياد جمعيتی که ببوده

طب رشد بوده، خدمات های تمرکز دولت و سياست قسياست
است و ساير کالنشهرهای مختلف شهری را در خودش قطبی نموده
ای همين نقش را در مناطق مورد مطالعه نيز به عنوان متروپل منطقه

کنند و نتيجه اين عمل افزايش شکاف یهای خودشان ايفا مو استان
 یوسوسمتمهاجران روستايی به  هیرویبطبقاتی و سيل 

 مورد مطالعه و ساير کالنشهرهای کشور است.کالنشهرهای 
 Aljoufie] و همکارانالجوفی نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعه 

et al., 2011]  .به اين نتيجه  و همکارانالجوفی همسويی دارد

به همديگر مرتبط  شدتبهو رشد شهری  ونقلحملرسيدند که 
و ميزان رشد شهری وجود  ونقلحملهستند. رابطه متقابلی بین 

های های فضایی و آماری برای بررسی ارتباط شاخصدارد. تحلیل
سعودی استفاده شده شهر جده عربستان  ونقلحملرشد شهری و 

شهری  ونقلحملاست. نتایج حاکی از رابطه قوی بین رشد شهری و 
با رشد  شدتبه ونقلحملهای در شهر جده است. گسترش زیرساخت

جمعیت و توسعه فضایی شهر مرتبط است. نتایج اين پژوهش نشان 
دهد که رشد جمعیت، سفرهای شهری و تقاضای سفر را افزایش می
 دهد. می

 [Bertolini, 2012] برتولينینتايج اين مطالعه با نتايج پژوهش 

در شهرهای معاصر به درک و  ونقلحملریزی همسويی دارد. برنامه
شهری، تحوالت فضایی و بررسی  ونقلحملیق مدیریت عم

تری نیازمند است. اقتصادی و فرهنگی وسیع -های اجتماعیفرآیند
در اين پژوهش برتولينی به اين نتيجه رسيد که رابطه قوی بین 

و رشد جمعیت و توسعه فضایی  ونقلحملهای توسعه زیرساخت
تهران زندگی جمعيت ايران در  10%بيش از وجود دارد. در حال حاضر 

کنند و اين افزايش تمرکز جمعيتی سبب شده است که خدمات می
در اين  ونقلحملمختلف و از جمله نماگرهای مرتبط با بخش 

کالنشهر تقويت شود. همچنان که نتايج اين پژوهش نيز نشان 
در اين کالنشهر  ونقلحملهای رغم تقويت شاخصدهد، علیمی

کامل حل  صورتبه ونقلحملدر زمينه  ویژهبههنوز مشکالت تهران 
 نشده است و به قوت خود باقی است.
 & Cooke] کوک و بهرنسنتايج اين مطالعه با نتايج مطالعه 

Behrens, 2017]  .معتقد هستند  کوک و بهرنسهمسويی دارد
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در پاسخ به نرخ باالی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، 
عمومی را آغاز  ونقلحملهای بهبود بسیاری از مقامات شهری برنامه

اند. در چند دهه اخیر، ادبیات مربوط به رابطه بین کاربری زمین کرده
تأثیر تراکم جمعیت شهری عمومی تحت  ونقلحملو قابلیت حیات 

قرار دارد که قرار است یک پیوند علی قوی داشته باشد. نتايج 
تراکم جمعیت دهد که نحوه توزیع پژوهش اين محققين نشان می

 ای رابطه قویمالحظهقابل  طوربهتواند و ترکیب کاربری زمین می
 عمومی داشته باشد. ونقلحملبا قابلیت 

، جایگاه اصلی ونقلحملهای تأثیرگذار بر روند تعدد مؤلفه
شهری در  ونقلحمليند توسعه و نقش تأثیرگذار آدر فر  ونقلحمل

ريزی ت سبب شده است، برنامهزندگی مردم و موضوعاتی از اين دس
های مدیریت شهری نیازمند ترین حوزهیکی از پیچیده ونقلحمل

هايی که اين پژوهش از سويی يکی از محدوديت توجه ویژه باشد.
با آن مواجه بوده است، عدم دسترسی به آمار و اطالعات بعضی از 

ی کالنشهرهای کشور است. يکی از کالنشهرهای مهم کشور که بايست
گرفت کالنشهر کرج هست که یر اين پژوهش مورد مطالعه قرار مد

يکی از شديدترين نرخ رشد شهری در کشور را داشته است؛ ولی به 
بعضی از  علت عدم دسترسی به آمار و اطالعات در زمينه

 های مورد مطالعه کنار گذاشته شده است.شاخص
در کالنشهرهای  روپيشهای زيرساختی ترين چالشيکی از بزرگ
پایدار در  ونقلحملپايدار است و مدیریت  ونقلحملايران مسأله 

ريزان ناپذیر برای مدیران و برنامه کالنشهرها همواره چالشی پایان
 ونقلحمل یهاهم اکنون در شهرهايی كه سيستم شهری بوده است.

به اشتباه به  ونقلحملريزی ناپايدار مبنای کار است، برنامه
 یهاها، تعريض معابر و ايجاد سيستمنظير ساختن پل یهاياليتفع

ونقل پايدار حملاينکه  باوجودشود. یسريع تعبير م ونقلحمل
 ،ونقلحملسيستم  یزمان یشود؛ ولیها مکشامل همه اين تكني

 یهاجانبه تمامی جنبه همه طوربهشود كه یم یپايدار تلق
 را مورد توجه قرار دهد. یمحيطو زيست ی، اقتصادیاجتماع

شهری پايدار و استاندارد لزوم  ونقلحملترین مزايای یکی از مهم
های آن است. سهولت دسترسی دسترسی شهروندان به زيرساخت

ها، نقش مهمی در مطلوبیت یا عدم شهروندان به اين زيرساخت
تعامل با  شهری در کالنشهرهای کشور دارد. ونقلحملمطلوبیت 
پايدار شهری  ونقلحملوفق جهان در زمینه سیستم شهرهای م

در  ونقلحملراهکاری اساسی در جهت کاهش مشکالت مربوط با 
آلترناتيوها  ترینمهمکالنشهرهای ایران است. در اين راستا يکی از 

شهری پايدار در کالنشهرهای مورد مطالعه  ونقلحملبرای رسيدن به 
ت ايجاد شهرهای مجازی و و ساير کالنشهرهای کشور حرکت به سم

پایدار شهری مستلزم به کارگیری  ونقلحملهوشمند است. نيل به 
هايی است که استفاده از خودرو را در ترکیبی از راهبردها و سياست

پایدار مانند  ونقلحملهای کالنشهرها محدود کرده و گسترش شیوه
وجه عمومی را در محور ت ونقلحمل، دوچرخه سواری و رویپیاده

 قرار دهد.
در اين پژوهش برای نخستين بار تکنيک و مدل ايداس که يکی از 

گيری چند شاخصه است، معرفی های نوين تصميمتکنيک
 ونقلحملهای های مربوط به شاخصاست. با استفاده از دادهشده

اين مدل تست  1398شهری کالنشهرهای منتخب کشور در سال 
های درگير ريزان شهری و ساير رشتهبرنامهدانان، یشده است و جغراف

توانند از اين تکنيک برای تحليل می افزارینرمبا مسائل مدلی و 
 ای استفاده کنند.مسائل مختلف از جمله مسائل شهری و منطقه

توسعه فيزيکی  ویژهبهرويه جمعیت شهرهای ايران افزایش بی
ل و یمسا شدنبه مفهوم چند برابر شتابان کالنشهرهای کشور 

تواند در سطح معضالت موجود در آنها است. نتايج اين پژوهش می
های ستادی وزارت خانه راه و شهرسازی و معاونتکالن در وزارت

و  های تابعه وزارت راه و شهرسازیها و شرکتخانه مزبور و سازمان
های مرتبط با بحث ها و ارگانای در سازماندر سطح خرد و منطقه

و  هافرمانداری، هااستانداریزی و مديريت شهری از جمله ريبرنامه
های کالنشهرهای مورد ريزی و شهرداریسازمان مديريت و برنامه
 مطالعه مفيد واقع شود.
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