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Aims One of the components that affect the quality of urban life is indicators related to traffic and 
transportation equipment, and it is impossible to analyze issues related to sustainable development in 
cities without considering traffic and transportation indicators. 
Methodology The present study is the analytical-comparative type, and using the multimoora technique 
has been analyzed indicators related to traffic and transportation equipment in 15 Regions of the Isfahan 
metropolis. The weights of the indicators related to traffic and transportation equipment in the Isfahan 
metropolis have been calculated through the Shannon entropy model. These weights have been used 
in the multimoora technique. Using three approaches of multimoora technique such as ratio system 
approach, reference point approach, complete multiplication approach, the analysis of indicators related 
to traffic equipment and transportation in Isfahan metropolis has been undertaken.
Findings In the ratio system approach, the highest y-score belonged to Region 10 of Isfahan (0.4010), 
and the lowest score belonged to Region 11 of Isfahan (0.0278). The highest score of reference point 
approach belonged to Region 8 of Isfahan metropolis, and Regions 5, 11, 12 and 14 obtained the lowest 
score of reference point approach. In the complete multiplication approach, Isfahan metropolitan Region 
6 had the highest score and Regions 5, 9, 11, 12, 14 and 15 obtained the lowest score. 
Conclusion Investigating the differences in the scores obtained from the three approaches of multimoora 
technique, i.e., the ratio system approach, reference point approach, complete multiplication approach, 
and the combination of these three approaches using the dominance theory indicates the existence of 
inequality in traffic equipment and transportation in 15 Regions of Isfahan metropolis.   
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با کالنشهر اصفهان کی یزات ترافیتجهل یتحل

 مورا یک مولتیتکناستفاده از 
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 دهیچک

 ریثتارا تحت شهری  یت زندگیفیکه ک ییهالفهوماز  یکی :هانهیزماهداف و 

و  است حمل و نقل ک ویزات ترافینماگرهای مرتبط به تجه ،دهدیمخود قرار 

بدون توجه به نماگرهای در شهرها  داریتوسعه پامربوط به  ل مباحثیتحل

 ممکن است.یر غ حمل و نقل ک ویتراف

از  رییگبهرهبا است و  ایسهیمقا -لییاز نوع تحلحاضر پژوهش  شناسی:روش

حمل و  ک ویزات ترافیل نماگرهای مرتبط به تجهیک مولتی مورا به تحلیتکن

 هایشاخصوزن اصفهان مبادرت شده است.  کالنشهرگانه  ۱۵در مناطق  نقل

مدل ق یاصفهان از طر کالنشهردر  حمل و نقل ک ویزات ترافیمرتبط با تجه

ک مولتی مورا به کار یتکندر  هاوزنن یآنتروپی شانون محاسبه شده است و ا

ک مولتی مورا مانند یکردهای سه گانه تکنی. با استفاده از رواندشدهگرفته 

ل یکرد ضربی کامل به تحلیکرد نقطه مرجع، رویستم نسبت، رویکرد سیرو

اصفهان مبادرت  کالنشهردر  حمل و نقل کی ویزات ترافینماگرهای مرتبط با تجه

 شده است.

 شهر اصفهان ۱۰منطقه  به yاز یامتن یشتریبستم نسبت یکرد سیدر رو :هاافتهی

 تعلق داشته )۰۲۷۸/۰( شهر اصفهان ۱۱منطقه از به ین امتیکمترو  )۴۰۱۰/۰(

اصفهان تعلق  کالنشهر ۸نقطه مرجع به منطقه کرد یرواز ین امتیشتریب است.

را به کرد نقطه مرجع یاز رویامت نیکمتر ۱۴و  ۱۲، ۱۱، ۵داشته است و مناطق 

از ین امتیشتریاصفهان ب کالنشهر ٦منطقه کرد ضربی کامل یرودر  دست آوردند.

  .از را به دست آوردندین امتیکمتر ١٥و  ١٤، ١٢، ١١، ٩، ٥مناطق  را و

سیستم ( گانهسه یکردهایآمده از رودستبه ازاتیاختالف امت :رییگجهینت

کرد با ین سه رویب ایمورا و ترک یمولت کیتکن )کامل ینسبت، نقطه مرجع، ضرب

کی یزات ترافیتجهنه یدر زم یوجود نابرابر دهنده نشان ،تسلط نظريهاستفاده از 

 است. اصفهان کالنشهرگانه ۱۵مناطق در  حمل و نقل و

 اصفهان کالنشهرتسلط،  نظريهک مولتی مورا، یتکنکی، یزات ترافیتجه: هاکلیدواژه
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     مقدمه

 یبرا یبه عنوان ابزار نقل  و حمل یهارساختیزدر گذاری سرمایه

کشور با  کی هیحاش و مرکز نیب یکاهش شکاف اقتصاد

 شودیممانده در نظر گرفته به مناطق عقب یآوردن دسترسفراهم

[Pokharel et al., 2021]. کیعنوان  بهنقل  و حمل تیقابل 

 شودیمدر نظر گرفته ی شهر  داریمهم توسعه پاکننده تعیینعامل 

[Ogryzek et al., 2020]. به  یدسترس یشهر نقل  و حمل

 نقشو  کندیم لیرا تسه هافرصت ریخدمات و سا کاالها و

 .[Hernández, 2017] مردم دارد یزندگ تیفیکبر  یاعمده

 ژهیو بهدر شهرها  یعموم حمل و نقل یدار یمطالعات در مورد پا

واقع  انهیو خاورم ایآس شتر دریب در حال توسعه که یدر کشورها

 ,.Gruyter et al] محدود بوده است اریبه امروز بس تا اندشده
 یساز ادهیپبه باال  تیفیدر شهرها با ک داریپا حمل و نقل .[2017

 یبه جلب اعتماد عموم ازینوآورانه و ن یهاستمیسو اجرای 

 اگر حمل و نقل ستمیس کی .[Banister, 2008] است ازمندین

 تیفیو ککارآیی  تواندیمشود  تیریو مد یز یربرنامه یدرستبه

از زمان  .[Ogryzek et al., 2020] دهد شیجامعه را افزا یزندگ

 یکشورها شتریدر ب کالنشهرهاو بزرگ  ی، شهرهایانقالب صنعت

و با  افتهیشدن گسترش یو صنعت ینیبا شهرنش افتهیتوسعه 

همراه شده  یدر مناطق شهر  یو توسعه اقتصاد تیجمع شیافزا

تضاد  ینیو شهرنش شدنصنعتی .[Chae et al., 2021] است

 کرده است دیرا تشد یو رشد اقتصاد ستیز طیحفاظت از مح نیب

[Dong et al., 2021]. است که بر  عواملیاز  یکی ینیشهرنش

 ریثتاها انسان و رفاه ستمی، سالمت اکوسیتوسعه اقتصاد

  .[Wu & Oueslati, 2016] گذاردیم

عالوه بر محاسنی  ،رانیاز جمله ا ،نی در اقصی نقاط جهانیشهرنش

ل و مشکالتی را يمسا ،نه توسعه و رشد اقتصادی داشتهیکه در زم

بان و تاش شیاست. به طوری که با افزا آوردهبا خود به همراه 

ش یران و به دنبال آن افزایهای اشهر کالنت در یه جمعیروبی

 کی ازیک به یه موتوری، موضوع ترافیل نقلیاستفاده از انواع وسا

نی معاصر بدل شده است. در یشهرنش یهاچالشترین مهم

ها و شهرهای بزرگ به خصوص در کشورهای در حال کالنشهر 

 حمل و نقل ک ویران مشکالت مربوط به ترافیتوسعه از جمله ا

ت توسعه یریی در پی داشته است. توجه به بحث مدیعواقب سو

ش ی، افزامحیطیزیست شهری به کاهش اثرات حمل و نقل داریپا

ت زندگی یفیو بهبود و باال رفتن ک حمل و نقل ستمیازدهی سب

دن مشکالت یو هدف آن به حداقل رس شودیمشهری منتهی 

حمل و  کپارچهیت یرین خاطر مدیدسترسی در شهرهاست. به هم

در پژوهش حاضر ر است. یک شهری ضرورتی انکار ناپذیو تراف نقل

کردهای یمورا و رومولتی ک یشده است که با استفاده از تکن یسع

کرد یکرد نقطه مرجع و رویستم نسبت، رویکرد سیگانه آن روسه

در مناطق  حمل و نقل ک ویزات ترافیتجهل یبه تحل ضربی کامل

 پرداخته شود. اصفهان کالنشهرگانه پانزده

که  دندیجه رسین نتیبه ا [Yu et al., 2012] و همکاران وی

 یهارساختیزوری بهره در اثرات یقابل توجه یمکان راتییتغ

در  یکشش خروج نیشتریوجود دارد. ب نیدر چ حمل و نقل

معناست که  نیبد یمتصل منطقه مرکز  یهانتااس

را  یبازده اقتصاد نیدر آنجا باالتر حمل و نقل یهایگذار هیسرما

 & Haghshenas] یر یوزو  شناسحق. به همراه خواهد داشت
Vaziri, 2012] یهابخش که شهرها در دندیجه رسین نتیبه ا 

 حمل و نقل بر انواع شتریب دیکتا لیو اروپا به دل ایآس افتهیتوسعه

 سنرو  لی. عملکرد را داشتند نیو بدون موتور در آن بهتر یعموم

[Lee & Sener, 2016] محققان که  دندیجه رسین نتیبه ا

 یاندهیفزارا به طور  حمل و نقل و یسالمت عموم نیارتباطات ب

که  دهدیمن مطالعه نشان یج ایتان ؛دهندیممورد توجه قرار 
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را از منظر  یزندگ تیفیدر درجه اول ارتقا ک حمل و نقل یهابرنامه

 یستیکه بهز ی، در حالانددادههدف قرار  یجسمانو رفاه  یستیبهز

 . به ندرت مورد توجه قرار گرفته است یو اجتماع و رفاه ذهنی

ن یبه ا [Maparu & Mazumder, 2017] مزومدرو  مپارو

به  ربازیاز د حمل و نقل یهارساختیزکه توسعه  دندیجه رسینت

مورد  ینیو شهرنش یدر ارتقا توسعه اقتصاد یعنوان ابزار اصل

 نیکه ب دهدیمنشان پژوهش  جیتان .استفاده قرار گرفته است

. رابطه وجود دارد یو توسعه اقتصاد حمل و نقل یهارساختیز

که  دیجه رسین نتیبه ا [Hernández, 2017] هرناندز

دئو در یودر مونته حمل و نقل زاتیمربوط به تجه یهاشاخص

 و همکاران رایپر نشده است. عیبه طور عادالنه توزاروگوئه 

[Pereira et al., 2017] یهاینگرانکه  دندیجه رسین نتیبه ا 

در  دیبا یاجتماع تیو محروم حمل و نقل در مورد یعیعدالت توز

 نیتمرکز کند. ا یانسان ییتوانا کیبه عنوان  یدرجه اول بر دسترس

 قیدقتحلیل  و تجزیه ،هااستیس یابیبدان معناست که در ارز

حداقل  نییاز تع دیبا حمل و نقل یهااستیس یعیتوزاثرات 

   برخوردار باشد. یدیبه مقاصد کل یدسترس ینداردهاتااس

جه ین نتیبه ا [Vavrek & Bečica, 2020] کایبسو  واورک

 یدر شهرها حمل و نقل یهاشرکتکه در جمهوری چک  دندیرس

با و  دهندیمطور موثر ارائه  به یکمتر  یعموم حمل و نقل تربزرگ

 زانیبه م حمل و نقل شرکت یاقتصادکارآیی  ،تیجمع شیافزا

 & Lope] دولگانو  لوپ. کندیمدا یپکاهش  یقابل توجه
Dolgun, 2020] حمل  یهاشاخصکه در  دندیجه رسین نتیبه ا

وجود  یقابل دسترس نابرابر  یترامواهامانند ملبورن شهر در  و نقل

ن یبه ا [Pokharel et al., 2021] و همکاران پوخارل .دارد

 یبرا یعامل محرک اصل کی حمل و نقل نهیکه هز دندیجه رسینت

حال،  نیاست. با ا هادر کشور  رامونیپ -مرکز یظهور الگوها

 یهاشبکه نهیرا در زم ینظر  حیتوض نیا یکم اریمطالعات بس

 شیمادر حال توسعه آز  یدر کشورها حمل و نقل یهارساختیز

جه ین نتیبه ا [Hong et al., 2021] و همکاران هونگ. اندکرده

در رشد  ینقش مهم حمل و نقل یهارساختیزکه  دندیرس

 عیکه توز دهدیمنشان  ج پژوهشیتان .کندیم فایا یاقتصاد

 یهاینابرابر در  یمهم لیدل حمل و نقل یهارساختیز نابرابر

ن یبه ا [Akbari, 2021] . اکبریاست نیدر مناطق چ یاقتصاد

تهران  کالنشهرشهری  حمل و نقل یهاشاخصدر که  دیجه رسینت

به مورد مطالعه  یهاکالنشهر ن یدر برا  )۰۰۰/۱( ازین امتیباالتر

های مورد کالنشهر ر یداس برای سایک ایتکن است. دست آورده

 .  دهدیمفی را نشان یاز ضعین پژوهش امتیمطالعه در ا

 & Lussier Tomaszewski] زجولییر تومازوسکی و بویلوز
Boisjoly, 2021] یهاشاخصکه  دندیجه رسین نتیبه ا 

 از یروش خاص قیبه مقصد را از طر دنیکه سهولت رس یدسترس

 یز یربرنامهدر  یاندهیفزاطور  به؛ کندیمگیری اندازه حمل و نقل

استفاده  کپارچهی یز یربرنامهاز  چراکه ؛ردیگیممورد استفاده قرار 

 . کندیم یبانیپشت حمل و نقل و نیاز زم

ت زندگی شهری یفیک معتقدند کهاز محققان  یار یبس اکنونهم

 ینیع یارهایاز مع یبیاست که شامل ترک یر چند بعدتاساخ کی

 است یاز زندگ تیرضاو ذهنی  یفیک یارهایو مع یزندگ

[Atkinson, 2013]. ت زندگی را یفیکه ک ییهالفهومکی از ی

 حمل و نقل است. حمل و نقل ،دهدیمتحت الشعاع خود قرار 

 داریپا یشهرها جادیدر ا یدیجز کل کیاغلب به عنوان  یعموم

 یجنبه مهم حمل و نقل .[Miller et al., 2016] شودیممطرح 

، به یشهر  یاجاده حمل و نقل یهاشبکهو  شهر؛ است یدار یاز پا

 نیچند یبراو  در شهر بوده است یانسان یهاتیفعال حامل عنوان

مورد مطالعه قرار گرفته  ییایو پو یر تاساخ یهایژگیونظر  از دهه

 تاً عمد داریپا حمل و نقل ستمیس .[Wang et al., 2018] است

و  مورد استفاده متمرکز است یهایفناور و  استی، سیز یربرنامهبر 

 تیفیمناسب کاال و ک حمل و نقل از نانیآن اطم یاصل هدف

با  .[Ogryzek et al., 2020] است حمل و نقل خدمات یباال

، یدار یاز پا یاشده رفتهیمشترک پذ فیتعر چیه نکهیوجود ا

اما به طور  ؛ستیدر دسترس ن داریپا حمل و نقل و داریپا توسعه

حمل و  و به طور خاص داریاست که توسعه پاشده  رفتهیپذ یکل

 نیبسته یو شامناسب و توازن  تعادل افتنی یبه معنا داریپا نقل

 Steg] است ندهیو آ یفعل یو اقتصاد ی، اجتماعیطیمح تیفیک
& Gifford, 2005]. 

تحوالت  جادیدر ا یاساسن و یادیبن یهالفهومترین مهم از

 انجامآن  حمل و نقل نهیزماست که در  ییهاشرفتیپ یاقتصاد

را  یتوسعه اقتصاد فرآیندتنها نه حمل و نقل ستمیس. شودیم

 یتوسعه اقتصاد انیدر جر زیبلکه خود ن دهد،یقرار م ریثتاتحت 

 ییفضا شی. آراشودیم یفیو ک یو تحوالت کمّ  رییدچار تغ

 ستمیو س حمل و نقل التیگوناگون در شهرها از تسه یهایکاربر 

رو  نیدارد. از ا یفراوان یر یرپذیثتا یشبکه شهر  یارتباط

منجر به  تواندیم یهر ش حمل و نقل و درست قیدق یز یربرنامه

 ترمطلوبرا  یشهر  یشود و فضا هایکاربر از انواع  یمطلوب شیآرا

تجهیزات ترافیک و حمل و  حلیلبا هدف ت حاضرپژوهش . دینما

 گانه کالنشهر اصفهان انجام شد. ۱۵در مناطق  نقل
 

   یشناسروش

از  یر یگبهرهبا است و  یاسهیمقا-لییاز نوع تحلحاضر پژوهش 

زات یمرتبط به تجه یهاشاخصل یک مولتی مورا به تحلیتکن

اصفهان  کالنشهرگانه ۱۵شهری در مناطق  حمل و نقل ک ویتراف

کی یزات ترافیتجهشاخص  ۱۴و اطالعات  هادادهمبادرت شد. 

آوری گرد ١٣٩٨در سال اصفهان  کالنشهراز آمارنامه  گانه١٥مناطق 

 Statistical Yearbook of Isfahan] شده است
Metropolitan, 2019]  مورد مطالعه از  یهاشاخصوزن و

مولتی مورا  کیتکندر  ق مدل آنتروپی شانون محاسبه شده ویطر

پژوهش و  یهادادهسازی اسیمقو بعد از بی اندشدهکار گرفته به

 گانه مدلکردهای سهیس نرمال وزنی با استفاده از رویه ماتریته

مورد مطالعه اقدام شده است.  یهاشاخصل یمولتی مورا به تحل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاکبر  محمود ۶۲

  ۱۴۰۰زمستان ، ۱، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

اصفهان  کالنشهرنماگرهای پژوهش که از آمارنامه وزن و جهت 

  .)١(جدول  ارائه شده است ١در جدول ، اندشدهاخذ 

 
  ۱۳۹۸اصفهان در سال  کالنشهرمورد مطالعه در مناطق  یهاشاخص) ۱جدول 
 جهت Wj شاخص

 - ۰۰۲۱/۰ کیو تراف پرسنل زیر دیپلم معاونت حمل و نقل
 - ۰۰۱۱/۰ کیو تراف پرسنل دیپلم و فوق دیپلم معاونت حمل و نقل

 + ۰۱۷۰/۰ طول شبکه معابر به کیلومتر
 + ۰۱۹۵/۰ چراغدار یهاتقاطع
 + ۰۲۶۳/۰ مجهز به سیستم هوشمند یهاتقاطع
 + ۴۷۹۴/۰ شده یمجهز به پیش زمان بند یهاتقاطع
 + ۰۴۴۸/۰ مجهز به چشمک زن یهاتقاطع
 + ۰۶۸۵/۰ یبا کنترل مرکز  یراهنمای غچرا یدارا یهاتقاطع
 + ۰۵۴۹/۰ یشمارشگر معکوس زمان یدارا یهاتقاطع
 + ۰۶۳۰/۰ اسکاتس ستمیبا س ییچراغ راهنما یدارا یهاتقاطع
 + ۰۵۴۷/۰ ینظارت تصویر  یهادوربینتعداد 

 + ۰۴۵۶/۰ سامانه ثبت تخلف سرعت
 + ۰۵۳۸/۰ سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

 + ۰۷۲۱/۰ ی در سطح شهرمتغیر خبر  یتابلوها

 
ارائه  زاوادسکاسو  رزیبراتوسط  ٢٠١٠مورا در سال  یمولت کیتکن

دو  نی. ا] 2012et alAdalı & Işık, 2017; Balezentis ,.[ شد

 کیتکنروش مورا را ارائه داده بودند.  زین ٢٠٠٦محقق در سال 

به نام  یگر ید کردیکه رو استمورا کامل شده روش مورا  یمولت

 کیتکن. شده است ضافهروش مورا ا گرید کردیکامل به دو رو یضرب

کامل  ینسبت، نقطه مرجع و ضرب ستمیس کردیمورا سه رو یمولت

و در  هستند یبندرتبه قابل هانهیگز کردیدارد و توسط هر سه رو

 یینهابندی رتبه غلبه به ایتسلط  نظريهتوسط روش  زیانتها ن

 . شودیمپرداخته  هانهیگز

م است. یس تصمیل ماتریک مولتی مورا تشکین گام تکنیاول

 است نهیگز-اریمورا به صورت مع یمولتک یتکن میتصم سیماتر

 قرار سطرها در هانهیگز و هاستوندر  ارهایکه مع یسیماتر یعنی

 است.  ارینسبت به هر مع نهیهر گز یابارزی سلول هر و دارند

 
 م است.یتصم سیماتر یساز مورا نرمال یک مولتیگام تکن نیدوم

 نی. در امیکنیماستفاده  یساز نرمال برای ریگام از رابطه ز نیدر ا

 میهر ستون تقس یهاهیدرابر مجذور مربعات  هیرابطه هر درا

 .شودیم

 
 کردیروبراساس  هانهیگزبندی رتبه مورا یک مولتین گام تکنیومس

 هانهیگز یبندرتبه یمورا برا یک مولتیدر تکناست. نسبت  ستمیس

نسبت  ستمیس کرد،یرو نیوجود دارد که اول یبندرتبه کردیسه رو

وزن  Wjرابطه  نی. در اشودیممحاسبه  رینام دارد و از رابطه ز

ل یتحل فرآیندمانند  ییهاروشبا استفاده از  دیکه با است ارهایمع

 اوزان محاسبه شود.  نیا یروش آنتروپ اسلسله مراتبی ی

 

 
دست ه نقطه مرجع را ب اریهر مع یبرا یستیابتدا باچهارم در گام 

مقدار  نیتربزرگمثبت برابر با  یارهایمع ینقطه مرجع برا .آورد

است.  اریمقدار مع نیترکوچکبرابر  یمنف یارهایمع یو برا اریمع

 است. ریبراساس دو رابطه ز یاضیر انیب

 

 
دست ه ب رینقطه مرجع از رابطه ز کردروی در هانهیگز یبندرتبه

 .دیآیم

 
 میکنیمرا انتخاب  dj نیشتریب هانهیگزرابطه ابتدا در سطر  نیدر ا

برتر  نهیمقدار به عنوان گز نیکمتر ریمقاد نیا نیسپس از ب

 .شودیمانتخاب 

 کردیروبراساس  هانهیگز یبندرتبهمورا  یک مولتیگام تکن نیپنجم

کامل را  یشاخص ضرب ریاست. با استفاده از رابطه ز کامل یضرب

 .میکنیم یبندرتبه را هانهیگزآن براساس  دست آورده وه ب

 

 
ارائه  هانهیگز یآن سه رتبه برا کردیمورا سه رو یمولت کیتکندر 

تسلط استفاده  نظريهاز  هایبندرتبهادغام  یکه برا دهندیم

بر رتبه  یانهیگزکه رتبه  دهدیم یرو ی. تسلط غالب زمانشودیم

مورا تسلط غالب تحت  یمولت کی. در تکنابدیسلطه  هانهیگز ریسا

 افتدیماتفاق  یهنگام یسلطه عموم .شودیم تیرو ۱-۱-۱ طیاشر 

 داشته باشند یبرتر  گرید یهانهیگزبر  نه،یکه دو رتبه از سه رتبه گز

[Adalı & Işık, 2017; Balezentis et al., 2012]. 
 اصفهان کالنشهر

 است که رانیشهر بزرگ ا نینفر سوم ۱۹۶۱۲۶۰ تیاصفهان با جمع

 ترا به خود اختصاص داده اس ایران تیاز کل جمع ۵۴/۲%

[Akbari et al., 2018]. است  ییجمله شهرها شهر اصفهان از

 لدلی و به گرفته استقرار  رانیخشک ا هیکه در ناح

 حمل و نقل شبکه نهیدر زم یفراوان، مشکالت یهاتیمحدود

و  یفرهنگ و اماکن فضاهاکمبود  ،یشهر  ستیز طیمح ،یشهر 

و  افتهی یتر گستردهابعاد  تیبا رشد جمعن مسائل یادارد که ره یغ

به امکانات و  یدسترس برایناسالم را  یهاو رقابت ینابرابر  نهیزم



 ۶۳  مورا یمولت کیکالنشهر اصفهان با استفاده از تکن یکیتراف زاتیتجه لیتحلــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که وجود  . چراکندیم جادیدر سطح شهر ا یشهر  التیتسه

 تواندیمعدالتی و عدم مساوات در دسترسی به خدمات شهری بی

نظمی شهری، معضالت اجتماعی را ل بییمسائل اساسی از قب

  .[Annamoradnejad et al., 2012] ش دهدیافزا

 

 
 اصفهان  کالنشهری یایت جغرافیموقع) ۲شکل 

 
نفر  ۱۹۶۱۲۶۰دارای  اصفهان کالنشهر ،۱۳۹۸سال براساس سرشماری 

بعد از تهران و مشهد  کالنشهرن یت بوده و در حال حاضر ایجمع

  .)۲(جدول  شودیمران محسوب ین شهر بزرگ ایسوم

 
  ۱۳۹۸اصفهان در سال  کالنشهرگانه ت مناطق پانزدهیزان جمعیم) ۲جدول 
 تیجمع منطقه تیجمع منطقه تیجمع منطقه

 ٥٨٨٤١ ١١منطقه  ١١٢١٢٩ ٦منطقه  ٧٩٠٩١ ١
 ١٣٦٣٧٦ ١٢منطقه  ١٦٨٧٣٢ ٧منطقه  ٦٩١٢٠ ٢
 ١٣٢٤٦٩ ١٣منطقه  ٢٣٩٧٦٥ ٨منطقه  ١١٠٣٦٨ ٣
 ١٦٤٨٥٠ ١٤منطقه  ٧٥١٦٨ ٩منطقه  ١٣٣٧٣١ ٤
 ١٢١٩٦١ ١٥منطقه  ٢٠٧٨٠٣ ١٠منطقه  ١٥٠٨٦٥ ٥
 

ازده یو منطقه  نیترمتراکمنفر  ۲۳۹۷۶۵منطقه هشت شهری با 

 منطقه شهر اصفهان است. نیترتیجمعنفر کم ۵۸۸۴۱شهری با 

 

 هاافتهی

و  کیو تراف حمل و نقل پلم معاونتیر دیپرسنل زشاخص  دو

از نوع  کیو تراف حمل و نقل پلم معاونتیپلم و فوق دیپرسنل د

عدد و  ؛ندبودمانده از نوع مثبت یشاخص باقدوازده . ندبودمنفی 

حمل و  پلم معاونتیر دیپرسنل زوزن . باالتر نشانگر بهتربودن بود

حمل  پلم معاونتیفوق دپلم و یپرسنل د ،)۰۰۲۱۸/۰( کیو تراف نقل

 لومتریطول شبکه معابر به ک ،)٠٠١١٩/٠( کیو تراف و نقل

مجهز به  یهاتقاطع)، ٠١٩٥٦/٠( چراغدار یهاتقاطع، )٠١٧٠٣/٠(

 یش زمان بندیمجهز به پ یهاتقاطع، )٠٢٦٣٦/٠( ستم هوشمندیس

، )٠٤٤٨٢/٠( مجهز به چشمک زن یهاتقاطع، )٤٧٩٤٦/٠( شده

 ،)٠٦٨٥٣/٠( یبا کنترل مرکز  ییچراغ راهنما یدارا یهاتقاطع

 یهاتقاطع ،)٥٤٩٢/٠( یشمارشگر معکوس زمان یدارا یهاتقاطع

، تعداد )٠٦٣/٠( اسکاتس ستمیبا س ییچراغ راهنما یدارا

 سامانه ثبت تخلف سرعت ،)٠٥٤٧٦/٠( یر ینظارت تصو یهانیدورب

و  )٠٥٣٨٤/٠( ، سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز)٠٤٥٦٢/٠(

دست آمده  به) ٠٧٢١٠/٠( در سطح شهر یر خبر یمتغ یبلوهاتاوزن 

 . اندشدهاستفاده  مولتی مورادر مدل  شدهمحاسبه یهاوزناست. 

 یبندرتبه کردیمورا سه رو یک مولتیدر تکن هانهیگز یبندرتبه یبرا

 کردیدر رو. نسبت نام دارد ستمیس کرد،یرو نیوجود دارد که اول

با استفاده از  دیکه با ستارهایوزن مع Wjنسبت  ستمیس

اوزان محاسبه  نیاشانون  یروش آنتروپ ای AHP مانند ییهاروش

و  اندشدهس نرمال ضرب یشده در ماترمحاسبه یهاوزن .شود

  .حاصل شده است ۳جدول 

 یهاشاخصنسبت  ستمیرویکرد سماتریس نرمال وزنی و  ۳جدول 

را  ۱۳۹۸گانه کالنشهر اصفهان در سال  ۱۵مناطق  مورد مطالعه در

در اولین رویکرد تکنیک مولتی مورا یعنی رویکرد  .دهدیمنشان 

 دومنطقه ، )٢٢٦٩/٠(برای منطقه یک  𝑦𝑦سیستم نسبت مقدار 

منطقه ، )١٧٨٧/٠( چهارمنطقه ، )٢٨٤٩/٠( سهمنطقه ، )١٩٥٢/٠(

 )،٢٣٤٨/٠( هفتمنطقه  )،٢٦٢٢/٠( ششمنطقه  )،٢٢٠١/٠( پنج

 )،٤٠١٠/٠( دهمنطقه  )،١٦٩٣/٠( نهمنطقه  )،٣٤٩٣/٠( هشتمنطقه 

 سیزدهمنطقه  )،٠٧٩٤/٠( دوازدهمنطقه  )،٠٢٧٨/٠( یازدهمنطقه 

به  )٢٢٣٥/٠( پانزدهمنطقه و  )٠٤٣٩/٠( دهمنطقه چهار  )،١١٦٣/٠(

به منطقه  رویکرد سیستم نسبتآمده است. بیشترین امتیاز دست 

اختصاص  ۱۱منطقه امتیاز رویکرد سیستم نسبت به  و کمترین ۱۰

 داشته است.

گانه  ۱۵مناطق مورد مطالعه در  یهاشاخصمقادیر نقطه مرجع 

محاسبه شده است. همچنان که  ۱۳۹۸در سال اصفهان  کالنشهر

پرسنل زیر شاخص  یمقدار نقطه مرجع برا؛ دهدیمنشان  ۱نمودار 

پرسنل دیپلم و  ،)٠٠٠٤/٠( کیو تراف دیپلم معاونت حمل و نقل

طول شبکه  ،)٠٠٠٣/٠( کیو تراف فوق دیپلم معاونت حمل و نقل

 ،)٠٠٨٥/٠( چراغدار یهاتقاطع، )٠٠٧٥/٠( معابر به کیلومتر

مجهز  یهاتقاطع، )٠١١١٦/٠( مجهز به سیستم هوشمند یهاتقاطع

مجهز به چشمک  یهاتقاطع ،)۲۴۵۶/۰( شده یبندبه پیش زمان

ی با کنترل مرکز  یچراغ راهنمای یدارا یهاتقاطع، )٠٢٤٣/٠( زن

 ،)٠٢٤٤/٠ی (شمارشگر معکوس زمان یدارا یهاتقاطع ،)۰۳۴۶/۰(

، )٠٣٧٩/٠( اسکاتس ستمیبا س ییچراغ راهنما یدارا یهاتقاطع

سامانه ثبت تخلف  ،)٠٣٣٧/٠ی (نظارت تصویر  یهادوربینتعداد 

و  )٠٣٦/٠( چراغ قرمز، سامانه ثبت تخلف عبور از )٠٢٥٠/٠( سرعت

 .)۱(نمودار  دست آمده است به) ٠٣٦٦/٠( یمتغیر خبر  یتابلوها

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاکبر  محمود ۶۴

  ۱۴۰۰زمستان ، ۱، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

مناطق در  و ترافیک حمل و نقل یهاشاخصمقادیر نقطه مرجع 

و این مقادیر محاسبه شده  ۱۳۹۸در سال اصفهان  کالنشهرگانه  ۱۵

به عنوان مبنای محاسبه رویکرد دوم تکنیک مولتی مورا یعنی 

ه مرجع بوده است. با مبنا قرار دادن این مقادیر رویکرد رویکرد نقط

 ).۴محاسبه و ارائه شده است (جدول  ۴دوم در جدول 

نقطه مرجع در دومین رویکرد تکنیک مولتی مورا یعنی رویکرد 

 سهمنطقه ، )١٢٢٨/٠( دومنطقه ، )١٨٤٢/٠(منطقه یک مقدار امتیاز 

منطقه  )،٢٤٥٦/٠( پنجمنطقه ، )١٨٤٢/٠( چهارمنطقه ، )١٢٢٨/٠(

 )،٠٣٠٨/٠( هشتمنطقه  )،١٢٢٨/٠( هفتمنطقه  )،١٨٤٢/٠( شش

 )،٢٤٥٦/٠( یازدهمنطقه  )،٠٣١٤/٠( دهمنطقه  )،١٢٢٨/٠( نهمنطقه 

 دهمنطقه چهار  )،١٨٤٢/٠( سیزدهمنطقه  )،٢٤٥٦/٠( دوازدهمنطقه 

همچنان آمده است. به دست  )٠٦١٤/٠( پانزدهمنطقه و  )٢٤٥٦/٠(

نقطه مرجع رویکرد بیشترین امتیاز  ،دهندیمنیز نشان  ٤که جدول 

امتیاز  کمترین ۱۴و  ۱۲، ۱۱، ۵تعلق دارد و مناطق  ۸به منطقه 

 را به دست آوردند.  رویکرد نقطه مرجع 

به مقایسه رتبه رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی  ۵در جدول 

ه مرجع و رویکرد مورا یعنی رویکرد سیستم نسبت، رویکرد نقط

 تجهیزات ترافیک و حمل و نقل یهاشاخصضربی کامل در زمینه 

اقدام شده است.  ۱۳۹۸گانه کالنشهر اصفهان در سال  ۱۵در مناطق 

ی این سه رویکرد درهم ادغام شده هارتبهبراساس نظريه تسلط 

 ). ۵است و تحت عنوان رتبه نهایی معرفی شده است (جدول 

 
 ۱۳۹۸اصفهان در سال  کالنشهرمورد مطالعه در مناطق  یهاشاخصنسبت  ستمیسکرد یرو) ۳ جدول

پرسنل زیر دیپلم  منطقه

و  معاونت حمل و نقل

 ترافیک

پرسنل دیپلم و فوق 

دیپلم معاونت حمل و 

 و ترافیک نقل

معابر  طول شبکه

 به کیلومتر
ی هاتقاطع

 چراغدار
مجهز به  یهاتقاطع

 سیستم هوشمند
مجهز  یهاتقاطع

به پیش زمان 

 بندی شده

 یهاتقاطع
مجهز به 

 چشمک زن

ی دارای هاتقاطع

چراغ راهنمایی با 

 کنترل مرکزی
٠٣٤٦/٠ ٠٠٩٧/٠ ٠٦١٤/٠ ٠١١٦/٠ ٠٠٦٧/٠ ٠٠١٦/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٦/٠ ١ 
٠٠٦١/٠ ٠٠٣٩/٠ ١٢٢٨/٠ ٠٠٤٥/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٢٦/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٥/٠ ٢ 
٠٢٤٤/٠ ٠١٦٥/٠ ١٢٢٨/٠ ٠٠٨١/٠ ٠٠٦٩/٠ ٠٠٢٢/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٨/٠ ٣ 
٠١٤٣/٠ ٠٠٧٨/٠ ٠٦١٤/٠ ٠٠٦١/٠ ٠٠٤٢/٠ ٠٠٥/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٦/٠ ٤ 
٠٣٢٦/٠ ٠٠٥٨/٠ ٠ ٠١٠٦/٠ ٠٠٥٣/٠ ٠٠٥/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٥/٠ ٥ 
٠٢٥٦/٠ ٠١١٧/٠ ٠٦١٤/٠ ٠٠٩١/٠ ٠٠٦١/٠ ٠٠٦٨/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٦/٠ ٦ 
٠١٤٣/٠ ٠١١٧/٠ ١٢٢٨/٠ ٠٠٨٦/٠ ٠٠٦١/٠ ٠٠٤٧/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٥/٠ ٧ 
٠٠٦١/٠ ٠٠٦٨/٠ ٢٤٥٦/٠ ٠٠٨١/٠ ٠٠٥٣/٠ ٠٠٥/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٦/٠ ٨ 
٠٠٨١/٠ ٠ ١٢٢٨/٠ ٠٠٣٥/٠ ٠٠١٨/٠ ٠٠١٨/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٥/٠ ٩ 
٠٢٢٤/٠ ٠٢٤٣/٠ ٢٤٥٦/٠ ٠٠٧١/٠ ٠٠٨٥/٠ ٠٠٥/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٦/٠ ١٠ 
٠ ٠١٠٧/٠ ٠ ٠٠١/٠ ٠٠٢٦/٠ ٠٠١٨/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٥/٠ ١١ 
٠ ٠٢١٤/٠ ٠ ٠٠٤/٠ ٠٠٥٩/٠ ٠٠٧٥/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٤/٠ ١٢ 
٠٠٢/٠ ٠٠٤٩/٠ ٠٦١٤/٠ ٠٠٢٥/٠ ٠٠٢٢/٠ ٠٠٣٨/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٦/٠ ١٣ 
٠٠٤١/٠ ٠٠٢٩/٠ ٠ ٠٠٣٥/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٣٦/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٦/٠ ١٤ 
٠٠٨١/٠ ٠٠٣٩/٠ ١٨٤٢/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٢٢/٠ ٠٠٤١/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٥/٠ ١٥ 
 

ی دارای هاتقاطع منطقه

 شمارشگر معکوس زمانی
ی دارای چراغ هاتقاطع

با سیستم راهنمایی 

 اسکاتس

ی هانیدورب

نظارت 

 تصویری

ثبت  سامانه

 تخلف سرعت
ثبت تخلف  سامانه

 عبور از چراغ قرمز
رویکرد امتیاز  تابلوهای متغیر خبری در سطح شهر

 سیستم نسبت

٢٢٦٩/٠ ٠٢٠٩/٠ ٠١٨/٠ ٠٠٥٦/٠ ٠١٨٧/٠ ٠٢١٦/٠ ٠١٧٣/٠ ١ 
١٩٥٢/٠ ٠١٥٧/٠ ٠٠٧٧/٠ ٠٠٢٨/٠ ٠٠٥٣/٠ ٠٠٥٤/٠ ٠١٦٣/٠ ٢ 
٢٨٤٩/٠ ٠١٥٧/٠ ٠٠٧٧/٠ ٠٠٢٨/٠ ٠٣٧٧/٠ ٠٢١٦/٠ ٠٢٣٤/٠ ٣ 
١٧٨٧/٠ ٠٢٦٢/٠ ٠٠٥١/٠ ٠١١١/٠ ٠٠٩٧/٠ ٠١٣٥/٠ ٠١٥٣/٠ ٤ 
٢٢٠١/٠ ٠٣١٤/٠ ٠٣٦/٠ ٠١٩٤/٠ ٠٢٢٧/٠ ٠٣٧٩/٠ ٠١٤٢/٠ ٥ 
٢٦٢٢/٠ ٠٣٦٦/٠ ٠١٨/٠ ٠٢٥/٠ ٠٢٤٣/٠ ٠٢٤٤/٠ ٠١٣٢/٠ ٦ 
٢٣٤٨/٠ ٠٢٠٩/٠ ٠١٠٣/٠ ٠٠٩٧/٠ ٠٠٦٩/٠ ٠١٣٥/٠ ٠٠٦١/٠ ٧ 
٣٤٩٣/٠ ٠٢٠٩/٠ ٠٠٥١/٠ ٠٠٦٩/٠ ٠٠٧٧/٠ ٠٠٨١/٠ ٠٢٤٤/٠ ٨ 
١٦٩٣/٠ ٠ ٠١٨/٠ ٠٠٢٨/٠ ٠٠٢٨/٠ ٠٠٥٤/٠ ٠٠٣١/٠ ٩ 
٤٠١/٠ ٠٠٥٢/٠ ٠١٥٤/٠ ٠١٨/٠ ٠٠٨١/٠ ٠١٨٩/٠ ٠٢٣٤/٠ ١٠ 
٠٢٧٨/٠ ٠ ٠٠٧٧/٠ ٠٠١٤/٠ ٠٠٢٤/٠ ٠ ٠٠١/٠ ١١ 
٠٧٩٤/٠ ٠١٥٧/٠ ٠٠٢٦/٠ ٠٠٨٣/٠ ٠٠٦٥/٠ ٠ ٠٠٨١/٠ ١٢ 
١١٦٣/٠ ٠١٠٥/٠ ٠٠٥١/٠ ٠١٦٧/٠ ٠٠٤٥/٠ ٠٠٢٧/٠ ٠٠١/٠ ١٣ 
٠٤٣٩/٠ ٠ ٠٠٥١/٠ ٠٠٨٣/٠ ٠٠٣٧/٠ ٠٠٥٤/٠ ٠٠٦١/٠ ١٤ 
٢٢٣٥/٠ ٠ ٠ ٠٠٤٢/٠ ٠٠٤٩/٠ ٠١٠٨/٠ ٠ ١٥ 
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 ۱۳۹۸در سال  اصفهان کالنشهرمناطق مورد مطالعه در  یهاشاخصمقادیر نقطه مرجع ) ۱نمودار 

 

 ۱۳۹۸اصفهان در سال  کالنشهردر مناطق مورد مطالعه  یهاشاخصنقطه مرجع  کردیرو) ۴جدول 

پرسنل زیر دیپلم  منطقه

و  حمل و نقلمعاونت 

 ترافیک

پرسنل دیپلم و فوق 

حمل و دیپلم معاونت 

 و ترافیک نقل

معابر  طول شبکه

 به کیلومتر
ی هاتقاطع

 چراغدار
مجهز  یهاتقاطع

به سیستم 

 هوشمند

مجهز  یهاتقاطع

به پیش زمان 

 بندی شده

مجهز  یهاتقاطع

 به چشمک زن
ی دارای هاتقاطع

چراغ راهنمایی با 

 کنترل مرکزی
٠ ٠١٤٦/٠ ١٨٤٢/٠ ٠ ٠٠١٨/٠ ٠٠٥٩/٠ ٠ ٠٠٠٢/٠ ١ 
٠٢٨٥/٠ ٠٢٠٤/٠ ١٢٢٨/٠ ٠٠٧١/٠ ٠٠٥٥/٠ ٠٠٤٩/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٢ 
٠١٠٢/٠ ٠٠٧٨/٠ ١٢٢٨/٠ ٠٠٣٥/٠ ٠٠١٦/٠ ٠٠٥٣/٠ ٠ ٠٠٠٣/٠ ٣ 
٠٢٠٤/٠ ٠١٦٥/٠ ١٨٤٢/٠ ٠٠٥٦/٠ ٠٠٤٤/٠ ٠٠٢٥/٠ ٠ ٠٠٠٢/٠ ٤ 
٠٠٢/٠ ٠١٨٥/٠ ٢٤٥٦/٠ ٠٠١/٠ ٠٠٣٢/٠ ٠٠٢٥/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٥ 
٠٠٨١/٠ ٠١٢٦/٠ ١٨٤٢/٠ ٠٠٢٥/٠ ٠٠٢٤/٠ ٠٠٠٧/٠ ٠ ٠٠٠٢/٠ ٦ 
٠٢٠٤/٠ ٠١٢٦/٠ ١٢٢٨/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٢٤/٠ ٠٠٢٨/٠ ٠٠٠١/٠ ٠ ٧ 
٠٢٨٥/٠ ٠١٧٥/٠ ٠ ٠٠٣٥/٠ ٠٠٣٢/٠ ٠٠٢٥/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠٢/٠ ٨ 
٠٢٦٥/٠ ٠٢٤٣/٠ ١٢٢٨/٠ ٠٠٨١/٠ ٠٠٦٧/٠ ٠٠٥٧/٠ ٠ ٠٠٠١/٠ ٩ 
٠١٢٢/٠ ٠ ٠ ٠٠٤٥/٠ ٠ ٠٠٢٦/٠ ٠ ٠٠٠٢/٠ ١٠ 
٠٣٤٦/٠ ٠١٣٦/٠ ٢٤٥٦/٠ ٠١٠٦/٠ ٠٠٥٩/٠ ٠٠٥٨/٠ ٠٠٠١/٠ ٠ ١١ 
٠٣٤٦/٠ ٠٠٢٩/٠ ٢٤٥٦/٠ ٠٠٧٦/٠ ٠٠٢٦/٠ ٠ ٠٠٠١/٠ ٠ ١٢ 
٠٣٢٦/٠ ٠١٩٥/٠ ١٨٤٢/٠ ٠٠٩١/٠ ٠٠٦٣/٠ ٠٠٣٨/٠ ٠ ٠٠٠١/٠ ١٣ 
٠٣٠٦/٠ ٠٢١٤/٠ ٢٤٥٦/٠ ٠٠٨١/٠ ٠٠٦٥/٠ ٠٠٣٩/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ١٤ 
٠٢٦٥/٠ ٠٢٠٤/٠ ٠٦١٤/٠ ٠٠٩٦/٠ ٠٠٦٣/٠ ٠٠٣٤/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ١٥ 
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 خبری در سطح شهر
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 مرجع
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١٢٢٨/٠ ٠١٥٧/٠ ٠٢٥٧/٠ ٠١٥٣/٠ ٠٢٦٨/٠ ٠٢٤٤/٠ ٠١٨٣/٠ ٧ 
٠٣٠٨/٠ ٠١٥٧/٠ ٠٣٠٨/٠ ٠١٨/٠ ٠٢٦/٠ ٠٢٩٨/٠ ٠ ٨ 
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١٨٤٢/٠ ٠٢٦٢/٠ ٠٣٠٨/٠ ٠٠٨٣/٠ ٠٢٩٢/٠ ٠٣٥٢/٠ ٠٢٣٤/٠ ١٣ 
٢٤٥٦/٠ ٠٣٦٦/٠ ٠٣٠٨/٠ ٠١٦٧/٠ ٠٣/٠ ٠٣٥٢/٠ ٠١٨٣/٠ ١٤ 
٠٦١٤/٠ ٠٣٦٦/٠ ٠٣٦/٠ ٠٢٠٨/٠ ٠٢٨٨/٠ ٠٢٧١/٠ ٠٢٤٤/٠ ١٥ 
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کرد ضربی یرودر ، دهدیمنشان  ٢و نمودار  ٥همچنان که جدول 

از را به خود ین امتیشتریاصفهان ب کالنشهر ٦منطقه  )U( کامل

گانه شهر اصفهان با توجه به  ١٥ن مناطق یب اختصاص داده است.

، ١، منطقه ١٠منطقه  ضربی کاملکرد یدر روازات حاصل شده یامت

کرد ی. در روادی را کسب کردندیاز زیامت ٦، در کنار منطقه ٣منطقه 

از را به خود یامتن یکمتر ١٥و  ١٤، ١٢، ١١، ٩، ٥مناطق  ضربی کامل

  .انددادهاختصاص 

 
در مناطق مورا  یمولت تکنیکسه گانه  یمقایسه رتبه رویکردها) ۵جدول 

 ۱۳۹۸کالنشهر اصفهان در سال 
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در مناطق مورا  یمولت تکنیکسه گانه  یمقایسه رتبه رویکردها) ۲نمودار 

 ۱۳۹۸کالنشهر اصفهان در سال 

 

ی به هارتبهگانه کالنشهر اصفهان و  ١٥رابطه بین جمعیت مناطق 

دست آمده از رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورا ارتباط 

. همبستگی بین رتبه جمعیت مناطق و دهدیمضعیفی را نشان 

) به دست آمده است و این میزان ٣٦١/٠رتبه سیستم نسبت عدد (

. بییشترین همبستگی به دهدیمهمبستگی ضعیفی را نشان 

) متعلق به رویکرد سیستم نسبت و رویکرد ٧٥٦/٠دست آمده (

 .)٢؛ نمودار ٦ضربی کامل بوده است (جدول 

 
مورا  یمولت کیتکنسه گانه  یکردهایروت و یب همبستگی جمعیضر) ۶جدول 

 ۱۳۹۸اصفهان در سال  کالنشهردر مناطق 
 سیستم جمعیت شاخص

 نسبت
 نقطه

 مرجع
 ضربی

 کامل
 ١١٨/٠ ١٩٨/٠ ٣٦١/٠ ١ ضريب همبستگی جمعیت

 ٦٧٥/٠ ٤٧٩/٠ ١٨٧/٠ ٠ داریسطح معنی
 ٧٥٦/٠ ٧٢٧/٠ ١ ٣٦١/٠ ضريب همبستگی نسبت سیستم

 ٠٠١/٠ ٠٠٢/٠ ٠ ١٨٧/٠ داریسطح معنی
 ٤٠٣/٠ ١ ٧٢٧/٠ ١٩٨/٠ ضريب همبستگی مرجع نقطه
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 بحث 

 یبندرتبه کردیمورا سه رو یک مولتیدر تکن هانهیگز یبندرتبه یبرا

در  نسبت نام دارد. ستمیسکرد یرو کرد،یرو نیوجود دارد که اول

مورد مطالعه در  یهاشاخصبرای  𝑦𝑦ستم نسبت مقدار یکرد سیرو

ن مقدار یاصفهان محاسبه شده است و ا کالنشهرگانه  ۱۵مناطق 

 سهمنطقه ، )١٩٥٢/٠( دومنطقه ، )٢٢٦٩/٠(ک یبرای منطقه 

منطقه  )،٢٢٠١/٠( پنجمنطقه ، )١٧٨٧/٠( چهارمنطقه ، )٢٨٤٩/٠(

 )،٣٤٩٣/٠( هشتمنطقه  )،٢٣٤٨/٠( هفتمنطقه  )،٢٦٢٢/٠( شش

 )،٠٢٧٨/٠( ازدهیمنطقه  )،٤٠١٠/٠( دهمنطقه  )،١٦٩٣/٠( نهمنطقه 

 دهمنطقه چهار  )،١١٦٣/٠( زدهیسمنطقه  )،٠٧٩٤/٠( دوازدهمنطقه 

ن یج ایتانآمده است. به دست  )٢٢٣٥/٠( پانزدهمنطقه و  )٠٤٣٩/٠(

 نیو کمتر ۱۰از به منطقه ین امتیشتریبکه  دهدیمکرد نشان یرو

 تعلق داشته است.  ۱۱منطقه از به یامت

کی یزات ترافیمربوط به تجه یهاشاخصنقطه مرجع  ارزش

کرد یر به عنوان مبنای محاسبه روین مقادیامحاسبه شده است و 

در کرد نقطه مرجع بوده است. یعنی رویک مولتی مورا یدوم تکن

 دومنطقه ، )١٨٤٢/٠(ک یمنطقه از یمقدار امتنقطه مرجع کرد یرو

 پنجمنطقه ، )١٨٤٢/٠( چهارمنطقه ، )١٢٢٨/٠( سهمنطقه ، )١٢٢٨/٠(

منطقه  )،١٢٢٨/٠( هفتمنطقه  )،١٨٤٢/٠( ششمنطقه  )،٢٤٥٦/٠(

منطقه  )،٠٣١٤/٠( دهمنطقه  )،١٢٢٨/٠( نهمنطقه  )،٠٣٠٨/٠( هشت

 )،١٨٤٢/٠( زدهیسمنطقه  )،٢٤٥٦/٠( دوازدهمنطقه  )،٢٤٥٦/٠( ازدهی

آمده به دست  )٠٦١٤/٠( پانزدهمنطقه و  )٢٤٥٦/٠( دهمنطقه چهار 

تعلق داشته  ۸نقطه مرجع به منطقه کرد یرواز ین امتیشتریاست. ب

را کرد نقطه مرجع یاز رویامت نیکمتر ۱۴و  ۱۲، ۱۱، ۵است و مناطق 

 به دست آوردند.   

. است )U( کرد ضربی کاملیروک مولتی مورا یکرد تکنین رویسوم

از را ین امتیشتریاصفهان ب کالنشهر ٦منطقه کرد ضربی کامل یرودر 

در ازات حاصل شده یبه خود اختصاص داده است. با توجه به امت

از یامت ٦در کنار منطقه و یک  ٣ ،١٠منطقه  ضربی کاملکرد یرو
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، ١٢، ١١، ٩، ٥مناطق  ضربی کاملکرد ی. در روادی را کسب کردندیز

  .انددادهاز را به خود اختصاص ین امتیکمتر ١٥و  ١٤

کرد درهم ادغام شده ین سه رویا یهارتبهتسلط  نظريهبراساس 

رار گرفته ی معرفی و مورد بررسی قیاست و تحت عنوان رتبه نها

 کالنشهر ١٠منطقه که  دهدیمتسلط نشان  نظريهی یاست. رتبه نها

ن حالت یدارای بدتر کالنشهرن یا ١١ن حالت و منطقه یاصفهان بهتر

  بوده است. 
ی یهمسو [Hernández, 2017] هرناندزن مطالعه با یج ایتان

 زاتیتجه یهاشاخص که دهدیمن پژوهش نشان یج ایتادارد. ن

نشده  عیتوزنه یو بهبه طور عادالنه دئو یودر شهر مونته حمل و نقل

 حمل و نقل که شبکه دهدیمنشان ن پژوهش یاشواهد است. 

 نیتربزرگتخت اروگوئه و یپابه عنوان  دئویومونتهشهر در  یعموم

 ییایجغراف منطقهدر  ییپوشش باالن کشور یشهر و بندر اصلی ا

 . دهدیمر پوشش خود قرار یادی را زیز تیو جمع دهدیمارائه 

 [Lope & Dolgun, 2020] دولگانو  لوپن مطالعه با یج ایتان

که در  دندیجه رسین نتیسندگان به این نویی دارد. ایهمسو

قابل  یترامواهامانند ملبورن شهر در  حمل و نقل یهاشاخص

 نهین زمیدر ا ارائه خدمات در دسترس .وجود دارد یدسترس نابرابر 

ن یااست.  یعادافراد به مراتب کمتر از  یناتوانی افراد دارا یبرا

به  تواندیمخدمات نه یدر زم ینابرابر سندگان معتقدند که ینو

 ندهیدر آ حمل و نقل نهیدر زمگذاری سرمایه یبرا یعنوان مرجع

 . ردیمورد استفاده قرار گ

 ی دارد ویهمسو [Akbari, 2021] اکبرین مطالعه با یج ایتان

 یهاافتهی است. حمل و نقل یهاشاخصنابرابری در دهنده نشان

 داس انجام شده است،یآک یاز تکنکه با استفاده پژوهش ن یا

ن یتهران باالتر کالنشهرمورد بررسی  یهاشاخصدر  دهدیمنشان 

 به دست آوردهمورد مطالعه  یهاکالنشهر ن یبرا ) ٠٠٠/١از (یامت

از یزان امتیبا م یادیفاصله زتهران  کالنشهراز یزان امتی. ماست

زان یم) دارد. ٥٤٩/٠مشهد ( کالنشهر یبه دست آمده برا یینها

) به دست آمده است که ٥٠٨/٠اصفهان ( کالنشهری یاز نهایامت

ر یداس برای سایک آیتکن مشهد دارد. کالنشهر کی باینزدفاصله 

 . دهدیمفی را نشان یاز ضعیهای مورد مطالعه امتکالنشهر 

با آن مواجه ن سنخ یاز ا یهاپژوهشکه  ییهاتیمحدوداز  یکی

ب به یکی در سطح اکثر قریزات ترافیعدم وجود تجه بوده است

از ژه در شهرهای کوچک و متوسط است. یران به ویاتفاق شهرهای ا

به  توانیم یدر سطح معابر شهر  ازیمورد ن یجمله مبلمان شهر 

نصب شده در سطح آسفالت و  یشهر  یکیتراف زاتیانواع تجه

 یبرقرار  برایاشاره نمود که  هاداخل شهر  یو اصل یمعابر فرع

مورد استفاده قرار شهروندان  یبرا تیامننظم و  شتریهرچه ب

 شهروندان شتر براییبت ینظم و امن یبرقرار  یتادر راس .رندیگیم

ران به یر شهرهای ایکی در سایزات ترافیضرورت استفاده از تجه

ت شهری و یریر است و مدیژه شهرهای متوسط ضرورتی انکارناپذیو

ن یستی به ایس بایها و پلک شهردارییو تراف حمل و نقل معاونت

 مهم جامه عمل بپوشانند.

به چراغ الزم  هاتقاطعکردن نه مجهز یاصفهان در زم کالنشهردر 

 به یاژهیوک شهرداری توجه یو تراف حمل و نقل است که معاونت

 یهاتقاطعنه یداشته باشد. در زم ۱۵و  ۱۴، ۱۳، ۱۱ ،۹ ،۲مناطق 

به  یاژهیوشهرداری الزم است نگاه  ستم هوشمندیمجهز به س

مجهز به  یهاتقاطعنه یدر زم داشته باشد. ۱۵و  ۱۳، ۱۱مناطق 

ژه است. در یازمند توجه ویاصفهان ن کالنشهر ۹منطقه  چشمک زن

ی الزم است با کنترل مرکز  ییچراغ راهنما یدارا یهاتقاطعنه یزم

نه یدر زم داشته باشد. ۱۲و  ۱۱به مناطق  یاژهیوکه شهرداری توجه 

اصفهان الزم است که  کالنشهردر سطح  یر خبر یمتغ یبلوهاتا

 باشند. یز یربرنامهت یشهرداری در اولو ۱۵و  ۱۴، ۱۱، ۹مناطق 

 هایسازوکار  ازمندینک یتراف دهیچیرفع مشکل پران یدر شهرهای ا

اثرات  حمل و نقل داریپا تیریداست. م نانیو قابل اطم ایجامع، پو

 موضوعات ،یاقتصادکارآیی  یرا رو حمل و نقل توسعه

 یو عدالت اجتماع یاراض یمصرف منابع، کاربر  ،محیطیزیست

 شیافزا ،محیطیزیست و به کاهش اثرات دهدیممورد توجه قرار 

 یاجتماع یزندگ تیو بهبود وضع حمل و نقل ستمیس یبازده

کاالها،  ییجاو جابهکارآیی  شیو هدف آن افزا کندیمکمک 

است که بدون  یخدمات و افراد با حداقل مشکالت دسترس

 نخواهد بود.  حصولقابل  هابرنامهو  هااستیسمجدد  یسازمانده

مطلوب ران یدر اکثر شهرهای ا شهروندان ییجابهجا تیفیک هامروز 

بدون شک در  رانهیشگیو پ یست و بدون انجام اقدامات اصالحین

 رانیشهرهای ا. لذا دشبحران خواهد  کیبه  لیتبد کینزد ندهیآ

 یهستند و برا حمل و نقل داریپا تیریمد یبه حرکت به سو ریناگز

 اصول ستیبایم رانیی ادر شهرها یکیتراف دهیحل معضالت عد

حمل و  یآت یهابرنامهثقل  زرا به عنوان مرک داریپا حمل و نقل

 .مد نظر قرار دهند نقل

 

   یر یگجهینت

کردهای سه یروبه دست آمده از  اتاز یاختالف امتزان یبررسی م

رویکرد نقطه ، ستم نسبتیکرد سیعنی رویمولتی مورا  کیتکنگانه 

کرد با استفاده از ین سه رویب ایو ترک کرد ضربی کاملیمرجع، رو

ک یزات ترافینه تجهیدر زم ینابرابر وجود دهنده نشان تسلط نظريه

 است.اصفهان  کالنشهرگانه  ۱۵شهری در مناطق  حمل و نقل و

 
  سنده گزارش نشده است.ی: موردی از سوی نوقدردانیتشکر و 

 ت.سنده گزارش نشده اسیموردی از سوی نو :های اخالقیییدیهتا

 موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است. :تعارض منافع
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