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 اي جاده ونقل حمل هاي شاخص مبناي بر يافتگي توسعه بندي سطح

 استان خوزستان هاي شهرستانمطالعه موردي: 

 

، اردبيل، ايراندانشگاه محقق اردبيلي ريزي شهري،گروه جغرافيا و برنامهحسين نظم فر، دانشيار،   

، اردبيل، ايرانردبيليريزي شهري دانشگاه محقق ابرنامه جغرافيا و، دكتري *علي عشقي چهاربرج  

، اردبيل، ايرانريزي شهري دانشگاه محقق اردبيليبرنامه جغرافيا ودانشجوي دكتري سعيده علوي،   

  aeshghei@gmail.comپست الكترونيكي نويسنده مسئول: *
      19/01/98پذيرش:  -03/08/79دريافت:   

  159- 169صفحه   

  چكيده
اهميت  ها آننواحي و آگاهي از نقاط قوت و ضعف  يافتگي توسعهتوسعه، شناخت و تبيين سطوح  ريزي برنامهامروزه در فرآيند 

  محسوب كشور در امر توسعه كليدي هايبخش از ها بخشبدليل برقراري ارتباط ميان ساير  ونقل حمل بخش بسياري دارد،

است.  شده انجام اي جاده ونقل حمل هاي شاخص مبناي بر يافتگي توسعه ميزان بندي سطح باهدف پژوهش حاضر رو نيااز شود. مي 

 از نظرخواهي روش از آن در كه است تحليلي- توصيفي شناسي روش ازلحاظ و كاربردي ،گذاري هدف ازلحاظ پژوهش اين

 ازنظر كه است استان خوزستان هاي شهرستاني تمام آماري است. جامعه شده استفاده اي كتابخانه مطالعات نيز و كارشناسان

دهي . جهت وزناند قرارگرفته ارزيابي مورد و تحليل گايا V- PROMETHEEمدل  از استفاده با اي جاده ونقل حمل هاي شاخص

  دار،برخور كامالًشهرستان  2،شهرستان استان 24نتايج بدست آمده از  بر اساساست.  شده استفاده ANPاز مدل  ها شاخصبه 

 .باشند مينابرخوردار از توسعه  كامالًشهرستان  8و شهرستان نابرخوردار  6برخوردار،  شهرستان نسبتاً 5هرستان برخوردار، ش 3 

 نتايج طوركلي به اول و آخر قرار دارند. هاي رتبهدر  )-412/0( Phiبا  يو شهرستان باو )Phi )592/0 با خرمشهرشهرستان 

  دارد. وجود سطوح توسعه از برخورداري ازلحاظ استان هاي شهرستانبين  عميقي كه شكافباشد  يمبيانگر اين  آمده بدست
  

  V- PROMETHEEاستان خوزستان، ، ونقل حمل، يافتگي توسعه :هاي كليديواژه

  

  مقدمه-1
 هاي محدودهدر چارچوب  ها تعادلي بيو  ها نابرابريشناخت 

و بخش) و كشور، استان، شهرستان مختلف (جغرافيايي 

موجود و  هاي تفاوتپي بردن به اختالف و  درنتيجه

از وظايف  ها نابرابريدر جهت رفع و كاهش  گذاري سياست

 فر و (نظم آيد مياساسي متوليان توسعه مناطق به شمار 

 بسياري ي دغدغه توسعه، ي). امروزه مقوله1394بخشي، علي

). 1391همكاران،  و سنگاچين (پوراصغر كشورهاست از

، فرار ها ماندگي عقبجبران  منظور به توسعه درحالكشورهاي 

از فقر سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره و براي نيل به 

جانبه كه بتواند به بهبود وضع زندگي اى معتدل و همهتوسعه

همه مردم منجر گردد، نيازمند شناخت صحيح و 

ى امناسب و بهينه در سطح ملي و منطقه هاي ريزي برنامه

در قالب  كه اينليرغم ع ).1391(بختياري و همكاران،  هستند

هاي زيادي توسعه تالش ساله پنجهاي هاي برنامهسياست

اي در ايران هاي توسعه منطقهبراي تعديل عدم تعادل

است، اما توزيع نامتوازن امكانات، خدمات و  شده انجام

بين شكاف توسعه هم در  و ها نابرابريها و وجود فعاليت

 يكي از  عنوان بههمواره  ها استانهم در درون و ها استان

اقتصادي  -اجتماعي نهادهايو  ها سازمان هايمشغوليدل

 زندگي ). بهبود1391، (عبداهللا زاده كشور مطرح بوده است

 ترين اصلي از يكي توسعه، فرايند چارچوب در مردم،

 رهايكشو ،رود مي شمار به امروزي هاي دولت هايدغدغه

 بر عالوه توسعه، فرايند شتاب افزايش با كوشندمي مختلف

 معادالت در را خود نقش و جايگاه جامعه، سطح رفاه بهبود
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 ايجاد مستلزم ،هايي هدف چنين به دهند. دستيابي ارتقا جهاني

 آن از فيزيكي، هاي زيرساخت كه است بسترهاي مناسب

 هاي اختزيرس ترينمهم از . يكيرود مي شمار به جمله

 خاص، طور به و ونقل،حمل هاياقتصادي، شبكه توسعه

 & Rus( است ايجاده ونقل حمل هايزيرساخت

Rumero,2004مهم اجزاء از يكي ونقل حمل ). امروزه 

 نقش زيربنايي داشتن بدليل و گرددمي محسوب ملي اقتصاد

 بخش دارد. اين كشور اقتصادي رشد فرآيند بر فراواني تأثير

 تمامي در گسترده شكلي به كه است هاييفعاليت رندهدربرگي

 داشته جريان خدمات و كاال مصرف و توزيع توليد، هاي زمينه

بر  انكاري غيرقابل نقش اقتصادي هايفعاليت مجموعه در و

 و تأسيسات ،ونقل حمل شبكه وجود بدون. دارد عهده

 توسعه و رشد تصور مطلوب ناوگان و جانبي تجهيزات

 و رشد در رسد. اساساًمي به نظر غيرممكن وركش عمومي

 روند و فعلي زماني مقطع در جهاني تجارت و اقتصاد توسعه

 در ونقل حمل هايسيستم نقش توان نمي آن گسترش

 و ايمني جابجايي، سرعت سفر، زمان ،ها هزينه سازي بهينه

رضايي ارجرودي، ( نمود انكار را شده ارائه خدمات سطح

 هاي شاخص بهبود بر عالوه ،ونقل حمل اي). زيربناه1383

در  مؤثري نقش بخش، اين خود در اجتماعي و اقتصادي

 مناسب بسترهاي ،عالوه به دارد، اقتصاد يها بخش ديگر رونق

-تاز قابلي مندي بهره امكان ايجاد ضمن ترابري، و ونقل حمل

 ايارزنده هاي فرصت ،المللي بين ونقللحم و ترانزيت هاي

. كند مي فراهم المللي بين معادالت در فعال نقش لاعما جهت

 در ونقل حمل مناسب هاي زيرساخت مؤثر نقش همچنين

 مختلف، هاي بحران مديريت و غيرعامل پدافند تقويت

ستان زاستان خو). 1389(تركان و شهبازي،  است توجه قابل

 دوگانگي ز، اتوجه قابلبيعي ط هاي ثروتداشتن  رغم به

نيز رنج  نيافته توسعهو  يافته توسعهه به شكل گسترد ايمنطقه

ط و امكانات راياي بايد شمنطقه ي توسعه كه درحالي. برد مي

كند و تفاوت  مي مردم يك منطقه فراهبهتري را براي همه

ويژگي  ببدين ترتي .هداهش درا ك طقندگي بين منازكيفيت 

 هاياي، جامع بودن و محدود نشدن به جنبهي منطقهتوسعه

ي ه در همهالنيع عادزف و اولويت دادن به توراقتصادي ص

دگي زنشدن معيارهاي  با كمتردر مقايسه  طقمنا

 بندي سطحبراي سنجش و  ).1390، صرالهي(ناست

هر  د.بسياري وجود دار هاي شاخصتوسعةيافتگي مناطق، 

 باشند ميداراي ارزش و اهميت خاصي  ها شاخصيك از اين 

قرار  مورداستفادهدف و روش مطالعه كه با توجه به نوع ه

پژوهش  براين اساس ).1391(محمدي و همكاران، گيرندمي

 مبناي بر يافتگي توسعه ميزان بندي سطح باهدفحاضر 

استان  هاي شهرستاناي در جاده ونقل حمل هاي شاخص

است. در راستاي تحقق هدف، اين  شده انجامخوزستان 

. فاصله باشد ميزير  سؤاالتپژوهش در پي پاسخگويي به 

برخوردار به لحاظ  هاي شهرستانمحروم و  هاي شهرستان

اي جاده ونقل حمل هاي شاخص مبناي بر يافتگي توسعه

به لحاظ  ها شهرستان؟ توزيع جغرافيايي باشد ميچگونه 

  ؟باشد ميتوسعه چگونه 

  

  پيشينه تحقيق- 2
سه تلقي از مفهوم توسعه  طوركلي بهدر ادبيات توسعه   

يك مجموعه اقدامات  ي مثابه بهاست: توسعه  شده ائهار

فرآيندهاي دگرگوني بنيادي و  ي مثابه بهمشخص، توسعه 

و اقدامات  دستاوردهااز  اي مجموعه ي مثابه بهباالخره توسعه 

پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم  اگرچهمشخص. 

توسعه است، اما تنها عامل نيست و دليل آن اينست كه 

اقتصادي نيست. بنابراين هدف اصلي  اي پديدهرفاّ توسعه ص

توسعه ايجاد يك الگوي مطلوب رشد درآمد همگاني براي 

 به ونقل حمل ).17: 1990(تودارو، باشد ميتمام اقشار جامعه 

است.  ديگر جاي به جايي از انسان و كاال جايي جابه معني

 يزياد بسيار تأثير ونقل حمل در جديد هاي پيشرفت و تكامل

 داشته شدن جهاني تسريع درنتيجه و بشر تاريخ گيري شكل بر

 كشورهاي از برخي مورد در اطالعات كمبود باوجود است.

 ونقل حمل سيستم كه دهد مي نشان موجود آمار ،توسعه درحال

(واكف و  است بوده داخلي ونقل حمل غالب شكل اي جاده

 و فرادا جاييجابه براي ونقل حمل سيستم ).1391همكاران، 

(اكبري،  كندمي كمك ما به مختلفي هايدر موقعيت كاالها

 جايي جابه هاي فعاليت از اي مجموعه به ونقل حمل). 1393

به  خدمات اين. گرددمي اطالق اقتصاد در كاال و انسان

 خدمات و ايلوله دريايي، هوايي، اي،جاده ريلي، يها صورت

 حتي و شهرينبرو شهري،درون شكل به كه است پشتيباني

 خدمات از اي مالحظه قابل بخش. شود مي انجام مرزي برون

 توليد فرآيند در ديگر بخشي و نهايي صورت به ونقل حمل

توسعه پايدار ). 1390شريفي، ( گيردمي قرار مورداستفاده
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تري است كه در درون ، جزئي از مفهوم گستردهونقل حمل

و  ظمعناي حف و به شود ميمرزهاي توسعه پايدار تعريف 

اجتماعي  هاي فرصتبهبود كيفيت زندگي انساني و تنوع 

و  ها محدوديت در چهارچوببراي تحرك و تردد بشر، 

). Browne, 2008( جهاني است اكوسيستمتنگناهاي 

بايد به بهبود زندگي و رفع  ونقل حملسيستم پايدار  رو ازاين

  براي  بر حفظ منابع طبيعي تأكيدنيازهاي حركتي انسان با 

، تجديد پذيرهاي آينده، از طريق جايگزين كردن منابع نسل

حفظ و نگهداري از تنوع زيستي، كاهش انتشار كربن و 

 ونقل حملحمايت از دانش آگاهانه اقتصادي در بحث 

 بانك ديد از ).Gudmundsson and Hojer, 1996بينجامد(

 از ناپذير جدايي بخشي ،ونقل حمل كارآمد هايسيستم: جهاني

 منابع، به مردم دسترسي امكان كه هستند باكيفيت زندگي يك

 و كاال بازار و آموزش بهداشتي، و پزشكي خدمات مشاغل،

 در را ونقل حمل ويژگي، اين. سازندمي فراهم را خدمات

 ارتقاء موجب كه دهدمي قرار ممتازي موقعيت چنان

 هتوسع و اقتصادي رشد نهايتاً و شود توسعه ريزي برنامه

 تأمين به كمك در ونقل حملبخشد.  بهبود را اجتماعي

 مناطق در. دارد سزايي به نقش اجتماعي و انساني نيازهاي

 كارآمد سيستم و ايمن ايههرا روستايي، ويژه به و شهري

 حضور و نام ثبت نرخ بر اي مالحظه قابل تأثير ،ونقل حمل

 زمراك به مردم همه دسترسي همچنين و مدارس در كودكان

 و تحصيالت و آموزش سطح افزايش دارد. درماني و بهداشتي

 و يتباكم مردم، آحاد سالمت و بهداشت ارتقاء همچنين

 بودجه و  دفتر برنامه( دارد مستقيم ارتباط ونقل حمل كيفيت

 رو ازاين). 1393، اي جاده ونقل حملسازمان راهداري و 

 ميزان يبند سطحاقدام به اين ديدگاه  بر اساسپژوهش حاضر 

 مبناي استان خوزستان بر هاي شهرستان يافتگي توسعه

  اي كرده است.جاده ونقل حمل هاي شاخص

  

  موردمطالعهمحدوده 
 29 كيلومترمربع بـين  6/63633مساحت  با خوزستان استان   

عرض شمالي از  صفر دقيقهدرجه و  33تا دقيقه  57و  درجه

دقيقـه   33 و درجـه  50تـا  دقيقه  40درجه و  47خط استوا و 

 ايـران  غربـي  جنـوب  در گرينويچ النهار نصفطول شرقي از 

 مشرق و شرقي شمال از لرستان، استان با شمال از و دارد قرار

 بويراحمـد،  و كهگيلويه و بختياري و چهارمحال هاي استان با

از  و فارس خليج با جنوب از بوشهر، استان با شرقي جنوب از

سرشماري سـال   بر اساس ت.اس مرز هم عراق كشور با مغرب

فـر  ن 4421643 تيـ جمعبـا   شهرسـتان  24 مشتمل بـر  1390

ي اين اسـتان  درصد اين جمعيت در شهرها 3/71كه  باشد مي

(شـكل   ).1390(سرشماري نفوس و مسكن،  باشندساكن مي

موقعيت جغرافيايي اسـتان خوزسـتان را در كشـور     )1شماره 

  .دهد مينشان 

  

  
  وردمطالعهمنقشه محدوده  .1شكل 
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  روش تحقيق-3
كاربردي  باهدفتحليلي  -از نوع توصيفي پژوهش اين    

  كارشناسان براي  نظرخواهي از روش از آن در كه است

 شده استفاده اي كتابخانه مطالعات نيز و ها شاخصدهي به وزن

بر  خوزستاناستان شهرستان  24جامعه آماري شامل  است.

هاي مورد استفاده در داده. اشدب مي 1391سال پايه آمارگيري 

استان خوزستان استخراج  1391پژوهش از سالنامه آماري 

استان  هاي شهرستان بندي سطحو  براي ارزيابي اند.شده

 ونقل حمل هاي شاخصخوزستان به لحاظ برخوردار از 

كه ابتدا  صورت بدين شده استفاده شاخص 16از  اي جاده

سازي شده و جهت خصدرصدي شا صورت بهخام  هاي داده

 ANPاز مدل ها شاخصبيان اهميت نسبي هريك از 

 V از مدل ها شاخص وتحليل تجزيهبراي است.  شده استفاده

PROMETHEE وGAIA است. درنهايت  شده استفاده

و  شده بندي طبقهه كالس پنج استان در قالب هاي شهرستان

جغرافيايي جهت  اطالعاتمحيط سيستم نتايج حاصل در 

ي مورد پژوهش در اين ها شاخص ش ترسيم شده است.نماي

  .باشد مي) 1شماره (تحقيق به شرح جدول 

  

  

  در پژوهش مورداستفادهي ها شاخص .1جدول 

  وزن  شاخص  كد  وزن  شاخص  كد

X1 0682/0  آزادراه طول X9 

 تعداد وسايل

 درون نقليه

  شهري

0613/0 

X2 
 طول راه

)بزرگراه(اصلي  
0645/0 X10 

 تعداد سفر

 با شده جامان

 نقليه وسيله

  عمومي

0644/0 

X3 
 اصلي طول راه

 عريض
0641/0 X11 

 تعداد

 مسافران

 شده جا جابه

 وسيله با

  عمومي نقليه

0605/0 

X4 
 اصلي طول راه

 معمولي
0623/0 X12 0638/0  ترمينال تعداد 

X5 
 فرعي طول راه

 عريض
0660/0 X13 

 شركت تعداد

 فعال

  ونقل حمل

0641/0 

X6 
 حوزه طول راه

 شهري
0586/0 X14 

تعداد 

 شاغالن

بخش 

 هاي شركت

  ونقل حمل

0567/0 

X7 

 طول راه

 روستايي

 آسفالته

0675/0 X15 

گذار سرمايه

بخش  ي

  ونقل حمل

0587/0 

X8 

 طول راه

 روستايي

 شوسه

0578/0 X16 
 تعداد آژانس

  شهري
0615/0 

   

  مدل پرومته-1- 3
روش  كه باشد ميها پرومته يكي از جديدترين روش   

ها سازي ارزيابيبندي ترجيحي براي غنيي رتبهساختاريافته

اين روش در  ).168: 1391(مومني و شريفي سليم،  است

-برانس و وينك براي انجام رتبه لهيوس بهميالدي 1985دهه 

 مزاياي جمله از ).Caterino et al,2008:4(شد ارائهبندي 

 و وضوح ،سادگي به توانمي  PROMETHEEروش مهم

امكان استفاده از طرح گرافيكي مدلسازي نتايج،  پايايي

GAIA  ساده و سريع  صورت بهو امكان تحليل حساسيت

 ترين كوچكبندي از بزرگترين تا . درنهايت رتبهكرد اشاره

 اين ). Gilliams et al, 2005: 142(گيرد ميعدد صورت 

 محدودي مجموعه روي بر را ارزيابي فرايند تواندمي روش

 يا جزئي بنديرتبه يك صورت به محدود، آلترناتيوهاي زا

 روي بر آن وزن و معيار هر شفاف تأثير .دهد انجام كامل،

 باوجود روش اين در الگوريتم باالي كارايي ها،جواب

 ميان عملكرد تفاوت اهميت اساس بر آن ريزيپايه و سادگي

 مراتبي سلسله ساختار روش از آن تمايز وجه جواب دو

  ).210: 1386(محقر و مصطفوي، باشد مي

  

  ويژه سازي مدلروش  -2- 3
 PROMETHEE هاي روشبراي افزايش كارايي     
(تحليل هندسي براي كمك متقابل) با  GAIAكارگيري به

ويژه توصيه شده است. در مسايل  سازي مدلتكنيك 
گيرنده را در مورد چندشاخصه بسيار مهم است كه تصميم

روي نتايج  ها شاخصبرخورد وزن  و ها شاخصمخالفت 
ها را تحليل گونه اينويژه  سازي مدلپاياني كمك كنيم. روش 

هاي پايه بر اساس. اين تحليل كند ميايجاد 
PROMETHEE  گرافيكي  هاي تحليلبناشده است و به آن
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 Figueira et al,2004: Brans and(افزايد ميو تشريحي را 

Mareschal, 1994: Brans, 1996(. پرومته تركيب روش 
 تحليل ارتباط را براي ، ابزار مفيديGAIAمانند هايي با روش

و شكاف  كند ميايجاد  گيرندگان تصميم و هاشاخص ميان
(اصغري  بردزماني تا هنگام توافق بر سه تصميم را از بين مي

سنجش در پژوهش حاضر براي  .)1386زاده و همكاران،
 هاي شاخص مبناي بر يافتگي توسعه ميزان بندي سطح

از مدل  استان خوزستان هاي شهرستاناي در جاده ونقل حمل
 هاي شاخصبراي ارزيابي  است. شده استفادهپرومته 

اي جاده ونقل حملشاخص  16از استان اي جاده ونقل حمل
خام  هاي داده، ابتدا ها يافتهاستفاده شد. جهت تحليل 

بي هريك از سازي شده، سپس براي بيان اهميت نسشاخص
است. در مرحله  شده گرفتهبهره  ANPاز مدل  ها شاخص

روش پرومته كه روش وارده مدل پرومته شد.  ها دادهبعد 
 مبناي بر يافتگي توسعه ميزان بندي سطح منتخب جهت

استان  هاي شهرستاناي در جاده ونقل حمل هاي شاخص

است،  قابل انجام افزار ويژال پرومتهبا نرم باشد ميخوزستان 
  خالصه در زير بيان شده است: صورت بهمراحل اجراي مدل 

 و تعيين نوع معيار): گيري تصميم(تشكيل ماتريس  گام اول  
ي ها داده، ماتريس ها آنو تركيب  ها دادهي آور جمعپس از 
در محدوده  ها شاخصسازي شده هر يك از شاخص

هاي شاخص Xشده است كه در آن  موردمطالعه تعريف
 موردمطالعه در جدول هايشاخصباشند.  يممطالعه مورد

گيري سپس ماتريس تصميم آورده شده است. )1(شماره 
با توجه به انحراف معيار  ).2(جدول شماره  گردد ميتشكيل 
 راه عريض و طول فرعي راه ، شاخص طولها شاخص
كمترين  62/2و  53/2آسفالته با انحراف معيار روستايي

استان خوزستان به  هاي شهرستانيعني  .پراكندگي را دارند
 باشند ميلحاظ دسترسي به اين شاخص، به يكديگر نزديك 

و  ونقل حملدر بخش  گذاري سرمايهي ها شاخص لي درو
بيشترين  85/13و  54/14طول آزاد راه با انحراف معيار

  اختالف را دارند.
  

  ن خوزستان)استا1391(مأخذ: سالنامه آماري  گيري تصميمماتريس  .2جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16  شهرستان

0/0 آبادان  3/6  6/2  1/3  3/4  0/15  1/2  4/0  6/13  5/9  7/11  7/8  5/15  9/29  3/6  0/0  

0/0  اميديه  0/0  4/7  5/8  2/3  0/0  3/1  3/1  7/1  7/2  9/1  3/4  0/0  0/0  0/0  0/0  

0/0  انديكا  0/0  2/4  6/5  7/6  0/0  4/5  8/16  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

0/0  انديمشك  9/4  3/6  0/0  3/1  2/4  6/3  3/2  6/5  5/2  1/3  3/4  3/4  3/3  6/0  0/0  

2/53  اهواز  8/27  3/19  4/8  1/10  2/35  7/9  8/4  7/35  2/37  5/36  7/21  7/8  8/7  3/2  0/0  

0/0  ايذه  8/0  0/5  2/5  2/3  8/1  5/9  4/6  2/4  3/2  3/2  3/4  2/1  9/4  1/0  7/16  

0/0  ملك باغ  6/0  0/0  6/3  7/3  6/0  5/6  1/3  5/0  0/1  4/0  0/0  2/1  6/0  0/0  0/0  

0/0  باوي  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

8/46  بندر ماهشهر  7/5  3/1  0/5  0/1  7/7  9/1  1/1  0/6  6/7  4/5  3/4  6/10  9/10  7/0  0/0  

0/0  بهبهان  2/3  7/0  3/11  8/4  5/4  7/5  6/9  7/1  3/2  4/2  3/4  9/1  9/0  1/0  0/0  

0/0  خرمشهر  6/2  6/11  0/7  1/1  4/7  9/1  2/2  0/8  5/1  0/1  3/4  5/38  3/25  3/15  7/16  

0/0  دزفول  7/5  4/2  4/2  5/4  3/5  9/4  5/9  1/8  9/5  4/6  3/4  2/1  4/0  3/1  0/0  

0/0  آزادگاندشت   7/1  0/0  8/3  1/5  0/3  2/2  6/4  4/1  4/1  0/2  3/4  2/1  9/0  3/0  7/16  

0/0  رامشير  9/2  2/12  0/2  2/3  0/0  1/4  1/3  8/0  1/0  1/0  3/4  0/0  0/0  0/0  0/0  

0/0  رامهرمز  4/4  8/8  1/1  6/4  4/5  6/5  1/2  4/2  1/3  4/2  3/4  2/1  5/0  3/0  0/0  

0/0  شادگان  8/10  0/7  0/0  9/2  0/0  5/6  6/1  6/1  2/2  1/3  0/0  5/2  3/1  2/0  0/0  

0/0  شوش  2/9  0/0  6/2  4/9  8/2  8/8  3/3  0/1  1/2  2/2  3/4  9/1  1/4  2/0  0/50  

0/0  شوشتر  3/6  0/1  7/9  8/3  7/3  5/5  1/4  7/3  1/8  6/10  3/4  2/1  0/1  0/0  0/0  

0/0  گتوند  1/1  0/2  9/3  4/1  0/0  0/3  9/0  2/0  0/0  0/0  3/4  6/0  2/1  0/0  0/0  

0/0  اللي  4/0  2/1  0/0  8/2  8/0  0/2  8/5  0/0  5/1  0/1  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

0/0  مسجدسليمان  0/1  7/1  0/1  7/7  0/0  8/2  8/10  1/3  6/6  2/6  3/4  1/3  4/3  2/0  0/0  

0/0  هفتكل  5/0  3/5  9/1  4/6  0/0  1/1  1/2  2/0  2/1  6/0  3/4  0/0  0/0  0/0  0/0  

0/0  هنديجان  4/2  0/0  5/12  8/2  1/1  5/2  8/0  1/0  2/1  7/0  3/4  7/3  3/2  2/72  0/0  

0/0  هويزه  4/1  0/0  3/1  2/6  3/1  4/3  3/3  4/0  0/0  0/0  0/0  2/1  2/1  1/0  0/0  

 52/5 54/14 57/7 07/8 24/4 43/7 40/7 36/7 91/3 62/2 35/7 53/2 62/3 81/4 73/5 85/13  انحراف معيار



1398، 60 سال شانزدهم، دوره سوم، شمارهفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل،   

 

164 

 

  

در گام نخست بايد بر  گيري يمتصمپس از تشكيل ماتريس 
تفاوت  يي رابطهپايه

نسبت به يكديگر  ها شاخصز در هريك ا ها ينهگزهريك از 
زماني معنادار  Maxبدست آورد. اين تفاوت براي شاخص 

ي ها شاخصباشد. براي  خواهد بود كه 
Min  اين رابطه برعكس است. پس از محاسبه ميزان تفاوت

به دست آورده  با يكديگر، مقدار ها گزينه
در تابع برتري مربوط به هر  نقرارداداين مقدار از  شود مي

ها داده بودن گسسته به توجه كه با آيد ميدست ه شاخص ب
(جدول  است شده استفاده تابع عادي در پژوهش حاضر از

  ).3شماره 
  

  

  انواع توابع برتري .3جدول

 نام پارامتر رابطه شكل شرح

 هيچ باشد، گزينه برابر دو امتيازات كه يدرصورت

 .داشت وجود نخواهد تفاوتي

 

P(d)={  عادي - 

 هيچ باشد، نهيدو گز امتيازات تفاوت كه زماني تا

 .نخواهد داشت از وجود كمتر تفاوتي

 

P(d)={  q بخشي 

 اولويت ميزانq  تا صفر فاصله در امتيازات تغيير با

 qاز  تفاوت بيشتر اگر. كند مي تغيير خطي صورت به

 .دارد اولويت كامالً موردنظر د گزينهباش

 

P(d)={  p خطي 

هيچ  باشد، qاز  گزينه كمتر دو امتيازات تفاوت اگر

 دو بين تفاوت كه درصورتي. ندارد وجود تفاوتي

 اگر. وجود دارد نسبي برتري يك باشد،p و q مقدار

 وجود اولويت كامل باشد، qاز بيش تفاوت ميزان

  .دارد

P(d)={  q,p هم سطح 

 هيچ باشد، q از گزينه كمتر دو امتيازات تفاوت اگر

 تا q فاصله امتيازات در تغيير با .ندارد وجود تفاوتي

p اگركند.  مي تغيير خطي صورت بهاولويت  ميزان 

 وجود دارد. كامل اولويت باشد،P بيش تفاوت ميزان

P(d)={  q,p 

V  شكل با

احيه ن

  تفاوتي بي

 بر اولويت ، ميزانها گزينه امتيازات ميان تفاوت با

 يابد. مي رابطه افزايش طبق
P(d)={1-   

 گاوسي

 [Chou et al, 2004:53, Brans& Mareschal, 2005, Kalogeras et al, 2004, Bogdanovic et al, 2012] 
  

ي ها شاخصوزن تعيين  ):ها شاخص(تعيين وزن  گام دوم
 گيري تصميمي مسايل مختلف، كاري الزم در همه

 ها شاخصپرومته، وزن  هاي روشچندشاخصه است. در 
شاخص بستگي  گيري اندازهاعداد حقيقي هستند كه به واحد 

در پژوهش حاضر جهت  شده گرفتهروش به كار  ندارند.
   مدل .باشد مي  ANP، روشها مؤلفهمحاسبه اهميت نسبي 

ANP يشبكه يافته گسترشش رو AHP كه به روابط است 
. هدف شوداهميت قائل مي گيري تصميمدروني بين سطوح 

با توجه به يك  گيري تصميمكردن فرايند  آن ساختارمند

(مومني و  از عوامل چندگانه مستقل از هم است متأثرسناريو 
در اين . )1393، زاده رجبو آذر و  1391شريفي سليم، 

براي محاسبه هرچه  Super Decisions افزار منرپژوهش از 
دهي نحاصل از وز نتايجاست.  شده استفادهر و بهتر تدقيق

 درصد 0862/0با راه  طول آزاد شاخص كه است آن بيانگر

 هاي شركت بخش شاغالن تعدادو شاخص  اهميتبيشترين 
 16 ميان در را اهميت نيكمتر درصد 0567/0با  ونقل حمل

(ميزان  گام سوم ).1(جدول اندداشته شده انتخاب متغير
پاياني يا اولويت  يبند رتبه مجموع موزون برتري گزينه):
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 آيد ميبه دست  ها شاخصي اولويت همه كردن جمعبا  گزينه
و با رابطه زير بدست  شود ميگفته  يمقدار كلكه به آن 

  ):Leeneer and Pastijn, 2002( آيد مي
)1( 

                                                          
  ام است. jبرابر وزن شاخص كه: يا گونه به
تعيين و سپس  گيرنده يمتصمتوسط  ها وزن  

  .شوند يمنرمال
اگر تعداد  مثبت و منفي): يبند رتبه(جريان  گام چهارم

تر از دوتا باشد، شبي )شود مينشان داده  n(كه با هاگزينه
مجموع مقادير مقايسات زوجي به  ي يلهوس بهپاياني  يبند رتبه

گرفتن  در نظرو با   ي. براي هر گزينهآيد ميدست 
زير را  يبند رتبهجريان  توان ميي ديگرها گزينه

  ):Brans et al,1998( بدست آورد
                                  مثبت يا جريان خروجي يبند هرتبجريان                    )2( 

 

ي ها گزينهچقدر بر  aگزينه  كه دهد يماين جريان نشان 
به معناي بهترين  ينتر بزرگديگر اولويت دارد. 

  گزينه است.
                                     منفي يا جريان خروجي يبند رتبهجريان ) 3( 

  
ي ديگر تا چه ميزان بر ها گزينهكه  دهد مياين جريان نشان    

 ي دهنده نشان ينتر كوچك .دارند يتاولو aي گزينه
با جريان  توان ميرا  ها گزينه يبند رتبه بهترين گزينه است.

 طور به يبند رتبهاين دو  كرد. يبند رتبهمثبت يا جريان منفي 
). اما Brans and Mareschal,1994( يكسان نيستند معمول

كامل است، زيرا  يبند رتبههميشه خواهان  گيرنده يمتصم
ي جريان خالص تر خواهد بود. محاسبهساده گيري تصميم

 Babic and( سازد يماين امكان را فراهم  يبند رتبه

Plazibat, 1998 اين جريان حاصل توازن ميان جريان (
مثبت و منفي است. جريان خالص باالتر  يبند هرتب

 Brans and( ي برتر استگزينه ي دهنده نشان

Mareschal,1994:(  
 

 )4       (                                                                                                 
  ي و خالصمثبت، منف بندي رتبهجريان  .4جدول

  وضعيت  شهرستان  رتبه نهايي  رتبه  Phi+ Phi- Phi  شهرستان

 خرمشهر  1  6 174/0 182/0 356/0 آبادان

  برخوردار كامالً
  ايذه  2  16 - 173/0 325/0 152/0  اميديه

  شوش  3  22 - 291/0 388/0 097/0  انديكا

  آزادگاندشت   4  11 - 009/0 261/0 252/0  انديمشك  برخوردار

  اهواز  5  5 311/0 131/0 441/0  اهواز

525/0 181/0 706/0  ايذه   آبادان  6  2 

  برخوردار نسبتاً

225/0 364/0 139/0  ملك باغ   بندر ماهشهر  7  19 

  رامهرمز  8  24 - 412/0 443/0 031/0  باوي

  دزفول  9  7 085/0 232/0 317/0  بندر ماهشهر

  شوشتر  10  12 - 029/0 269/0 240/0  بهبهان

  انديمشك  11  1 592/0 153/0 754/0  خرمشهر

  نابرخوردار

  بهبهان  12  9 001/0 254/0 255/0  دزفول

  شادگان  13  4 435/0 224/0 660/0  آزادگاندشت 

  مسجدسليمان  14  17 - 209/0 344/0 136/0  رامشير

  هنديجان  15  8 0111/0 248/0 259/0  رامهرمز

    اميديه  16  13 - 058/0 285/0 228/0  شادگان

  رامشير  17  3 467/0 234/0 701/0  شوش

  نابرخوردار كامالً

  گتوند  18  10 001/0 249/0 250/0  شوشتر

  ملك باغ  19  18 - 224/0 356/0 132/0  گتوند

  هويزه  20  23 - 352/0 424/0 073/0  اللي

  هفتكل  21  14 - 069/0 288/0 219/0  مسجدسليمان

  انديكا  22  21 - 245/0 363/0 118/0  هفتكل

  اللي  23  15 - 081/0 295/0 214/0  هنديجان

  باوي  24  20 - 226/0 365/0 139/0  هويزه
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اسـتان خوزسـتان    هاي شهرستان) رتبه 4نتايج جدول شماره (

بـر  اي جـاده  ونقـل  حمـل  هـاي  شاخص از برخورداري ازنظر

خرمشهر  دو شهرستان دهد كه مينشان را مدل پرومته  اساس

در رتبـه اول   525/0و  592/0با كسب امتياز ه به ترتيب ذو اي

دو  بعـدازاين . اند قرارگرفتهبرخوردار  كامالًو در دامنه  و درم

و اهـواز در   آزادگـان شوش، دشـت   هاي شهرستانشهرستان، 

آبادان، بندر ماهشهر، رامهرمز،  هاي شهرستاندامنه برخوردار، 

  هاي شهرستاندزفول و شوشتر در دامنه نسبتاً برخوردار، 

 

 

، هنديجان و اميديه مسجدسليمانن، شادگان، انديمشك، بهبها

، ملك باغرامشير، گتوند،  هاي شهرستاندر دامنه نابرخوردار و 

ــه     ــاوي در دامن ــي و ب ــديكا، الل ــل، ان ــويزه، هفتك ــامالًه  ك

 هـاي  شهرسـتان  ترين محرومكه جزء  اند قرارگرفتهنابرخوردار 

 هـاي  شـاخص اسـتان خوزسـتان بـه لحـاظ برخـورداري از      

) ميــزان 2شــكل شــماره ( .باشــند مــياي جــاده ونقــل حمــل

هـاي  هاي استان خوزسـتان از شـاخص  برخورداري شهرستان

را بـا اسـتفاده از نتـايج حاصـل از مـدل       ايجـاده  ونقل حمل

  دهد. نشان مي پرومته

  نتايج مدل پرومته بر اساس استان خوزستان هاي شهرستاننقشه برخورداري  .2شكل 
  

  GAIA با روش پرومته تركيب روش -4

تحليل  كارگيري بهپرومته  هاي روشبراي افزايش كارايي    

كه  شود ميويژه توصيه  سازي مدلهندسي گايا با تكنيك 

 و ها شاخص ميان تحليل ارتباط براي ابزار مفيدي

  ها را ي گزينهدر اين روش مجموعهاست.  گيرندگان تصميم

د. با توجه به شو ارائهبعدي  K نقطه در فضايn توان بامي

بيش از دو شاخص است تصوير  ها شاخصتعداد  كه اين

است و بنابراين تحليل  غيرممكنبعدي  n واضح از فضاي

ها بكار گزينه يدوبعدتواند شبيه تحليل تركيب اصلي مي

نشان  )3( شكل شمارهنتايج حاصل از تحليل گايا در  رود.

در  ها نهگزيتحليل گايا هرچقدر  بر اساساست.  شده داده

 هاي رتبهدر باشند  π و Wجهت جريان خالص و در بين

  گيرند.برتر قرار مي
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  صفحه گايادر  اي جاده ونقل حملي ها شاخصبرخورداري از  ازنظر هاي شهرستانبهترين تا بدترين  يبند رتبه .3شكل 

  

 هـاي  شهرسـتان كـه   دهـد  مـي نمـودار نشـان   نتايج حاصل از 

بـه جريـان خـالص     ها شهرستان ينتر يكنزدخرمشهر و ايذه 

اللـي و بـاوي دورتـرين     هـاي  شهرسـتان . در مقابل باشند مي

  .)3(شكل  باشند ميبه جريان خالص  هاي شهرستان

  

 GAIA Webتحليل -1- 4

 دهنده شينما GAIA Webدر نمودارهاي گرافيكي     

خالص هر يك از معيارهاي منفرد در ارتباط با  phi جريان

شكل حاصل از اين نمودارها بيانگر  ت.اس مختلف يهاگزينه

  تابعي از رابطه بين معيارها در ارتباط با گزينه انتخابي 

از معيارها از مركز به  هركداممحورهاي مربوط به  د.باشمي

دواير منظم حول مركز  ازآنجاكهكشيده شده است.  پيرامون

 ترين يخارج+ 1نشانگر مقادير جريان خالص از مركز تا 

محورها به همديگر  هراندازهباشد. از مركز دايره ميدايره 

 ي دهنده نشانباشند و اختالف كمتري داشته باشند  تر يكنزد

از همديگر دور باشند نشان  هراندازهمقادير خالص و 

در اين نمودار موقعيت محور تصميم  .باشداختالف بيشتر مي

د، يك انتخاب هستن pi مربوط به مقادير ينچ نقطهو دايره 

باشد مقادير مثبت و رنگ  سبزرنگ ينچ نقطهچنانچه دايره 

  ) 4. شكل شماره (قرمز نشانگر مقدار منفي مربوط است

 ترين محرومبرخوردارترين شهرستان (خرمشهر) و  piمقادير 

  .دهد ميشهرستان (باوي) را نشان 

  

  
  خرمشهر و باوي هاي شهرستان مندي بهرهميزان  .4شكل
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  گيري نتيجه-5
 محسوب ملي اقتصاد مهم از اركان يكي ونقل حمل امروزه   

دارد.  كشـور  اقتصـادي  رشد فرآيند بر فراواني تأثير و شود مي

 ايجـاده  هـاي و زيرساخت ونقل حمل شبكهبه  وجود بدون

رسد. مي به نظر غيرممكن كشور عمومي توسعه و رشد تصور

 مناسب بسترهاي ايجاد فرآيند رشد و توسعه متعادل مستلزم

 بـه  جملـه  آن از ايفيزيكـي و جـاده   هاي زيرساخت كه است

جانبه كـه بتوانـد بـه بهبـود     ى همهسعهايجاد تو رود مي شمار

نيازمند شناخت صحيح و  وضع زندگي همه مردم منجر گردد

در  ها نابرابريجهت رفع و كاهش در مناسب  هاي ريزي برنامه

پـژوهش   اساسـ  ايـن  بر است. و محلي اىمنطقه ،سطح ملي

بـه   استان خوزسـتان  هاي شهرستان بندي سطح باهدفحاضر 

اي انجـام  جـاده  ونقل حمل هاي شاخص لحاظ برخورداري از

هــاي اســتان شهرســتان بنــديدر ايــن پــژوهش ســطح شـد. 

-جاده ونقل حملهاي برخورداري از شاخص ازنظرخوزستان 

 مــورد پرومتــه و تحليـل گايــا  مــدل از اســتفاده بــا اي،

دهـد كـه   . نتايج تحقيـق نشـان مـي   گرفت قرار تحليلو تجزيه

خرمشهر و ايذه به ترتيب با كسب رتبـه اول و   هاي شهرستان

دو  بعــدازاين. باشــند مــيبرخــوردار  كــامالًدوم در وضــعيت 

و اهـواز از   آزادگـان شوش، دشـت   هاي شهرستانشهرستان، 

آبـادان، بنـدر ماهشـهر،     هـاي  شهرسـتان وضعيت برخـوردار،  

زفــول و شوشــتر از وضــعيت نســبتاً برخــوردار، رامهرمــز، د

، مسجدسـليمان انديمشـك، بهبهـان، شـادگان،     هاي شهرستان

. باشـند  مي مند بهره هنديجان و اميديه از وضعيت نابرخوردار

، ملـك  بـاغ رامشـير، گتونـد،   هـاي  هاي آخر شهرستاندر رتبه

جـزء   هويزه، هفتكل، انديكا، اللـي و بـاوي قـرار دارنـد كـه     

برخورداري  ازنظرهاي استان خوزستان شهرستان ينتر محروم

نتـايج   همچنـين . باشند مي ايجاده ونقل حملهاي از شاخص

ــي وبحاصــل از  ــودار تحليل ــي نم ــا نشــان م ــه گاي ــد ك ده

بـه   هاي شهرستان ترين يكنزدخرمشهر و ايذه  هاي شهرستان

اللــي و بــاوي دورتــرين  هــاي شهرســتانجريــان خــالص و 

بـه نتـايج    توجـه  با .باشند مييان خالص به جر هاي شهرستان

حاصــل از پــژوهش كــه نشــان از نــابرابري فــاحش در بــين 

مسئوالن هر شهرستان براي كاهش استان دارد،  هاي شهرستان

داراي كمتـرين رتبـه    هاي شاخصتوانند در اين اخـتالف مي

همت بيشتري به خـرج دهنـد و از بـار سـنگين محروميـت      

  مناطق قدري بكاهند.

  اجعمر-6
گيـري كـاربردي    تصميم" ،)1393( ،.ع ،زادهرجب و .آذر، ع-

  .، انتشارات نگاه دانش، چاپ ششم"MADMرويكرد
 

دهي مقايسه وزن" )،1386( ،.م ،الهيرنص و .اصغري زاده، ع-

راي تعيـين  بPROMETHEE بكارگيري در فازي و آنتروپي

مجلــه دانشـكده علــوم اداري و  ، "قطعـه سـازان برتــر سـايپا   

 .1-18 .ص، بهار و تابستان ،2شماره ،اقتصاد

ــاني .،بختيـــاري، ص-  ،)1391( .ع ،و رعيتـــي .،زاده، مدهقـ

 بـا  يـزد  استان يها شهرستان يافتگي سنجش وضعيت توسعه"

چندگانـه   معيارهاى با گيري يمتصم رويكردهاى ازيري گ بهره

ريـزي و   ، فصـلنامه علمـي پژوهشـي برنامـه    "عاملي يلو تحل

 .131 -159.، پاييز، ص3بودجه، سال هفدهم، شماره

ــنگاچين،- ــالحي.، ف پوراصغرسـ ــدي و .،ا ،صـ  .م ،دينارونـ

كشور ايران  يها استان يافتگي سنجش سطح توسعه" ،)1391(

پژوهشـي آمـايش    -علمـي  مجلـه  ،"عاملي يلتحل يكردبا رو

  ، و تابســـتان زييپـــا ســرزمين، دوره چهـــارم، شــماره دوم،  

  .5-26.ص
 

 جلـب  چگونگي بررسي" ،)1389( ،.م ،و شهبازي .تركان، ا-

ــارك ــشمش ــي ت بخ ــعه در خصوص ــاخت توس ــاي  زيرس ه

 راهبـرد،  راهكارهـا، فصـلنامه   و مسـائل  ؛"اي جاده ونقل حمل

  .245-276 .ص زمستان، ،57 شماره نوزدهم، سال
 

 ســوم، جهــان در اقتصــادي توســعه" ،)1990( ،.م تــودارو،-

 در پـژوهش  عـالي نشر مؤسسـه   ،"فرجادي غالمعلي ترجمه

  تهران. توسعه، و ريزي برنامه
 

 ،اي ونقل جـاده  وبودجه سازمان راهداري و حمل فتر برنامهد-

ــل   " ،)1393( ــاعي در حم ــاني و اجتم ــرد انس ــل،  رويك ونق

  .52-54 .ص، ، بهار9شماره ، "ونقل توسعه محور حمل
 

 .)1391سالنامه آماري استان خوزستان (-

 صـنعت  جايگـاه  و اهميت" ،)1383( ،.ع ،رضايي ارجرودي-

 ، يـازدهمين "كشـور  اقتصـاد  فاييشـكو  و ارتقا در ونقل حمل

هرمزگان،  ، دانشگاهسراسر كشورعمران  كنفرانس دانشجويان

  .597-610.ص
 

ــداهللا- ــريف و .غ زاده، عب ــطح" ،)1391( ،.ا ،زاده ش ــدي س  بن

 ،")تركيبي شاخص رهيافت كاربرد( ايران در يا منطقه توسعه

 چهـارم،  سـال  يا منطقـه  و شـهري  يهـا  پژوهش و مطالعات
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  .41-62 .ص تابستان، دهم،سيز شماره
 

 انتخاب براي مدلي ارائه" )1386( .ا ،مصطفوي و .محقر، ع-

فصـلنامه مـدرس،    ،"فـازي  رويكرد از استفاده با پروژه گروه

  .207-231 .ص، 3شماره ، 11دوره 
 

ــدي، ج- ــدلي، ا.محم ــو  .،، عب ــدفتح  ،)1391( ،.م ،ي بيرانون

بـه   لرسـتان  استان هاي شهرستان يافتگي توسعه سطح بررسي"

 بنـايي،  زيـر -رفـاهي  خـدمات  و مسـكن  يهـا  بخش تفكيك

ــات ، نشــريه"صــنعت كشــاورزي و ــاربردي تحقيق ــوم ك  عل

  تابســــتان،  ،25 شــــماره دوازدهــــم، ســــال جغرافيـــايي 

  .149-127 .ص
 

زمــين،  از اســتفاده و ونقــل حمــل" ،)1391( ،.اكبــري، م-

  .106-114 .ص، ، تابستان2شماره ، "ونقل توسعه محور حمل
 

ــومني، م- ــليم  ،.م ــريفي س ــدل" ،)1391( ،.ع ،و ش ــا م و  ه

  ، تهران، تابستان."گيري چندشاخصه افزارهاي تصميم نرم
 

 تحليـل " ،)1390( ،.م ،حيـدري  و .،اكبري، ن .،نصرالهي، خ-

يـافتگي   توسعه گيرياندازه در بنديرتبه يها روش ايمقايسه

 آمـايش  ،"خوزسـتان  اسـتان  يهـا  : شهرسـتان مـوردي  مطالعه

  .93-65 .، صتابستان چهارم، يشماره سوم، سال سرزمين،
 

سـنجش نـابرابري   " ،)1394( ،.آ ،و علي بخشـي . فر، حنظم-

يـافتگي صـنعتي اسـتان خوزسـتان، جغرافيـا و       فضايي توسعه

  ، ســال چهــارم، شــماره ســيزدهم، بهــار، "مطالعــات محيطــي

  .81-94 .ص
 

 بـر  آن تـأثير  و ونقل حمل جايگاه" ،)1390( ،.ش ،نورالدين-

 ،"سـتانده -داده تحليـل  يـك : كشـور  اقتصاد هايبخش ديگر

ــژوهش پژوهشــي، علمــي فصــلنامه  توســعه و رشــد هــايپ

  .208-237 .ص زمستان، پنجم، شماره دوم، سال اقتصادي،
 

 ،)1391( .م ،و بـاكويي  .،احتشامي، ح.، سالمي، م.، واكف، ر-

، "ونقـل توسـعه محـور    ايران، حمل در ونقل حمل به نگاهي"

  .1-21 .ص، 1391، تابستان 2شماره 
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