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269- 284 صفحه   

  چكيده

همراه آورده است.  هاي شهري، افزايش شديد تقاضاي سفر را بهپيشرفت و صنعتي شدن جوامع و به تبع آن زايش و توسعه حومه

پديدآوري مسائل و مشكالت متعددي مانند افزايش بي رويه  اين افزايش تقاضا در كنار جهش رشد درصد مالكيت خودرو  منجر به

  زيست محيطي، تاخير و تراكم ترافيك و مسائل روحي و رواني ناشي از اختالل ترافيك شده است. چالش مصرف انرژي، انواع آلودگي

 كارآمد جهت پاسخ به حجم انبوه سفرها، تمهيد اقداماتي   سيستمي اران حمل و نقل در كنار عرضهذاصلي پيش روي سياست گ

رفت  ريلي است با هدف پاسخگويي به سفرهاي  اي يك سيستم حمل و نقل عموميدر راستاي كاهش خسارات فوق است. قطار حومه

 هاي خود ا استفاده از ظرفيتتواند بمي است. اين سيستم  و برگشتي روزانه با موضوعاتي مانند كار، آموزش، تحصيل و تجارت

در اين وري اقتصادي گردد. در بهبود مشكالت ناشي از حمل و نقل نقشي اساسي ايفا كند و حتي در طوالني مدت منجر به بهره

  هاي حمل و نقلي اين خطوط پاسخ دهد و افزايش خدمات تواند به نيازاي ميشود كه تا چه اندازه قطار حومهپژوهش معين مي

ها و عملكرد  هدف اين پژوهش تحليل و ارزيابي تواناييها داراي چه مزايايي است. كارگيري اين سيستم در مقايسه با ساير شيوهبه

در بسط  موثر اين سيستم گاميخصوصيات سازي هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و ترافيكي است تا با برجسته اي از جنبه قطار حومه

تحليل همزمان دو خط با خصوصيات مختلف مناطق  اين سيستم به چرخه رقابت پايدار برداشته شودعلمي و پژوهشي ورود  عرصه

هاي هاي شخصي كاربران در ساير معيارها از جنبههاي نوين شهري، افزايش سهم مطلوبيتتبيين معيارهايي مطابق با توسعه اي،حومه

بر اساس شود كه اينگونه استدالل ميدر اين پژوهش با استفاده از روش تحليل اماري چند شاخصه  .نوآوري اين پژوهش هستند

آل تعريف شده داراي رتبه نخست و داراي باالترين حد اي با كسب اكثريت امتيازات حد ايدهقطار حومههاي تعيين شده معيار

  هاي حمل و نقلي است. مطلوبيت نسبت به ساير شيوه

  

  ايعمومي، رقابت پذيري، قطار حومه حمل و نقل :هاي كليدي واژه
  

 مقدمه -1

يل ورود به رقابت تعريف پذيري با تعبير توانمندي و تمارقابت

به عبارت ديگر رقابت پذيري توانايي افزايش سهم  شده است.

رقابت عادالنه  اندن در صحنهدهي، رشد افزوده و م سود بازار،

نقطه شروع و . )Tavan and Goharpoor, 2019( است

 ييصنعت، معموالً شناسا كي ليو تحل هيتجز يبرا نيآغاز

موجود در آن صنعت  يها اثرگذار بر سازمان يروهايعوامل و ن

 يها تيمز شيافزا ييتوانا روهاين نيا ييو هدف از شناسا بوده

 زا ياصل مقصود .است فعلالبالقوه و ب يدر برابر رقبا يرقابت

است كه  نيمؤثر بر رقابت ا يعوامل خارج ليو تحل هيتجز

خود  يرقابت يها يسازمان چگونه استراتژ كيمشخّص شود كه 

استفاده  يطيموجود مح يها تا بتواند از فرصت دينما نيرا تدو

 ،ادامه رقابت درخود  يو در مقابل چگونه جهت حفظ بقا دكن

 .)Ketteli, 2002( دش دهرا كاه داتياز تهد ياثرات ناش

  عه شهري شده طيك ق حومهربانيسم، وطبق فرهنگ لغت ا
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قبل از هر چيز يك تعريف   حومهدر اطراف يك شهر است. 

اداري اداري دارد و تحت نفوذ مركز شهر است اما اين تعريف 

تواند داراي گاه، مطابق با واقعيت نيست يعني يك شهر مي

  ي خود باشد و ها اي كلي يا جزيي از حومهقلمرو يا ضميمه

يابد و در  ميبه منطقه مسكوني اختصاص  اي كه عمدتاًيا حوزه

 حومهشود. پس يك  ميخوانده  حومهبيرون از شهر قرار دارد، 

شهر را شامل يك يا و صورت روستا جلوه كند ممكن است به

 آمد و رفت مسالهو  اخير يها سال در شهرنشيني گسترش شود.

 عمومي معضل يك به اي حومه و پرجمعيت شهرهاي در مردم

 شهروندان وقت اتالف بر عالوه عضلم اين و گرديده تبديل

 جامعهبه  متعدد يها هزينه تحميل و عديده مشكالت بروز سبب

 دليل به .)Talebi and Paydar, 2017( است شده دولت و

 شهرهاي به مردم مهاجرت يا و سكونت بودن ناپذير اجتناب

 حمل و نقل توسعه لزوم بزرگ، شهرهاي حوزه در  حومه

 اين در. يابدمي اهميت پيش از بيش مناسب و مطلوب يا حومه

 بهتر، بيان به يا و يا حومه مناطقدر  حمل و نقلريلي  مد ميان

 هايروش ساير به نسبت برتري امتيازات از يا حومه قطارهاي

 Ghahramani and(است  برخوردار حمل و نقل

Monaemi, 2016.( تواند با استفاده از ي ميا حومهآهن راه

ي را در اختيار ارقابتي قابل توجه هايظرفيت خود مزيت

 وري اقتصاديمنجر به بهره كار قرار داده ووصاحبان كسب

ي متنوع و همچنين رشد و توسعه ها وجود درخواست .گردد

يي مثل آزاد ها كنار آن اتخاذ سياست ي اقماري و درها شهرك

 مطالعه پتانسيل كهقيمت سوخت از جمله داليلي است  سازي

در دستور كار  را انهبندي آاولويتي و ا حومه قطارهايبالقوه 

   .داده استقرار  مرتبط  ميمراكز پژوهشي و عل

اي را به يك مسئله كلي مشكالت مذكور، حمل و نقل حومه

تبديل كرده است و اين تحقيق سعي دارد اين مسئله را به بياني 

تبديل كرده و شكاف موجود در معرفي   مشخص و هدفمند

قطار  هايظرفيتحلي بلند مدت را با معرفي و مقايسه راه

پژوهش تحليل رقابت  اين از هدف. اي برطرف كندحومه

 اي حومهنقل  و حملموجود و فعال هاي سامانهبين  در پذيري

اي قطار حومه توانمندي هاي مختلفاست كه به مقايسه جنبه

 اساس معيارهاي برساير وسايل نقليه عمومي و شخصي  با

تفكيك رقبا  .پردازداجتماعي و اقتصادي مي ،ترافيكي مختلف

سي همزمان دو محدوده متفاوت ربر اساس توانمندي، بر

هاي توسعه مبتني بر حمل اي، استفاده از اصول و سياستحومه

  .وري اين تحقيق هستندآهاي نوو نقل عمومي جنبه

  

 پيشينه پژوهش -2

دانشكده  وسيلههببار  نياول يبرا »يا آهن حومه راه«مفهوم    

 .Peng( شد مطرح 1يدانشگاه تونگج حمل و نقلو  كيتراف

Wang and Jianhong, 2019( .از  ينوعاي قطار حومه

اتصال  جادياست كه با هدف ا يمسافر يلير حمل و نقل

شهر به مركز   حومهاتصال  ايشهرها و نبه كال ياقمار يشهرها

 يلير يده سيبه همراه سرو يشهر  درون يليآن و شبكه ر

 يها گنيرعنوان به گاهي ايو  ريتر در مس كوچك يها شهرك

. كند يشهرها عمل م يلير حمل و نقلدوم و سوم خطوط 

 مسافران از خانه براي انتقال  غالبااي هاي قطار حومهسامانه

 يها سال دركنند.  مي يت رسانخدم و تحصيل  اشتغالبه مراكز 

 شناسايي و »اي حومه قطار«اصطالح  تعريفبه  توجه اخير

 قرار بيشتري اهميت دره مشاب يها شيوه ساير با آن يها تفاوت

 مربوط آنها مقدار و 1جدول شماره  يها شاخصاست.  گرفته

 يزيربرنامه ونيسيكمباشد كه از  مي اي حومه قطارتوصيف  به

نقل شده  1988در سال  ن،يسكانسيو يجنوب شرق يامنطقه

  .)Ghahramani and Monaemi, 2016( است
 

 ايهاي قطارحومهشاخص .1جدول 

  مقدار شاخص  شاخص

  واگن 10تا  2  طول قطار

  برقي يا ديزلي  سامانه كشش

  خط موجود يا خط مجزا  ملزومات تملك زمين

  50تا  20  (مايل) طول مسير

  5تا  2  (مايل) فاصله بين ايستگاه

 حداكثر سرعت بهره برداري 

  بر سرعت) لي(ما
79  

  50تا  30  بر ساعت) لي(ماسرعت متوسط 

  60تا  30  (دقيقه) سرفاصله (زمان اوج تقاضا)

  3تا  1  (ساعت) سرفاصله (زمان غير اوج تقاضا)

  

 

  يهاقطار از يبردار بهره واحددر كشور ما  ،نيهمچن   

 تجه زين رانيا  يماسال يجمهور آهنراه شركت ياحومه

 يهاستميس ريسا از ياحومه قطار ستميس صيتشخ و كيتفك

 ييهايژگيو نيتب و اريمع نييتع به يلير  يمعمو نقل و حمل
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چك  كيدر قالب  هااريمع همان اساس بر قطارنوع  نيا يبرا

  است آمده 2 شمارهاز آن در جدول  يبخش كهپرداخته  ستيل

)Tavan and Goharpoor, 2019(.   

 خطوط به توانيسامانه م نيفعال ا ياز جمله خطوط داخل   

 مشهد، به سرخس تهران،  به پرند و گرمسار ن،يقزو قم، اتصال

  اهواز به خرمشهر و مشكياند ز،يتبر به سلماس و جلفا

  .كرد اشاره

 

 ايقطار حومه تشخيصچك ليست  .2جدول 

 معيار وضعيت معيار اندازه

60-100  

 ميانگين سرعت

(كيلومتر بر 

 ساعت)

 يبين شهرها

بزرگ و 

 هاآن اي حومه

 تيموقع

 جغرافيايي

و  120

  كمتر

 سرعت طرح

(كيلومتر بر 

  ساعت)

 ايروزانه 

 خاص يروزها
 تكرر سفر

  2كمتر از 
 زمان سفر

 (ساعت)

شغلي و 

 تحصيلي

هدف 

عمده 

 سفر

كمتر از 

150 

 طول سفر

 (كيلومتر)
 زياد

حساسيت 

 ريتاخ

25-150  

 

 طول خط

 (كيلومتر)

صبح و  كيتراف

 عصر

ساعات 

مطلوب 

 سفر

20-30   
 تواتر اعزام قطار

  )دقيقه(
 ندارد

شماره 

 يصندل

10-50   
 ها فاصله ايستگاه

 (كيلومتر)
 ندارد بايتقر

مسافران 

 ايستاده

  

 در ژاپن و اروپا  1960دهه  يها در سال ينقل  مد حمل و نيا   

ساكن  تيجمع شيافزا ،ينيبه رشد و توسعه شهر نش با توجه

و  كيتراكم تراف ،ياقمار يها تعداد شهرك و شهرها  حومهدر 

 و  قرار گرفت يا ژهيمورد توجه ون از آ يمشكالت ناش

  حومه حمل و نقل يكي از محورهاي اصليبه  ليبه سرعت تبد

 نيا حمل و نقلكه تصور  يابگونه .به شهر و بلعكس شد

 ريپذ امكان اي حومهقطار  نقش بدون در نطر گرفتن مناطق

در  ايقطارهاي حومه خطوط يوجود گستردگ باحتي  و ستين

و  يزيردر حال برنامه يديبازهم خطوط جد اروپا و ژاپن،

   .)Emadi and Vahedi, 2017( احداث هستند

كار هايي كه امروزه براي مديريت ترافيك ببسياري از سياست  

شوند، از جمله مديريت تقاضاي سفر، افزايش گرفته مي

مطلوبيت حمل و نقل همگاني، احداث و ايجاد خطوط جديد 

وسايل استفاده از ونقل همگاني و غيره، همگي بر سهم حمل

 Mahpour and( نقل تأثيرگذار هستند و مختلف حمل

Shahebrahimi, 2019(. يكـي از  سفر حينت خـدما

 هـاي سـتميسعوامل مـؤثر در اسـتفاده از  مهمترين

 ,Demircan and Tunc( نقـل عمومي است حمـل و

هاي اساسي افراد در جوامع امروزي كي از خواستهي .)2019

شك بهبود كيفيـت خـدمات حمـل ونقـل عمـومي  دونب

هـاي خـدمات مسافربري براي رقابت در اين اسـت. شـركت

و معيارهاي  عوامل مؤثر بر رضايت مسافرانكه فضا نياز دارند 

هـا را شناسـايي كنند و ضمن ارزيابي آن كيفيت خدمات از ديـد

وضعيت خود از اين ديدگاه، براي بهبود وضعيت خود و كسب 

 Tahmasebi and( .رضايت مسافران اقدام نماينـد

Nikjoo, 2021(.  مطالعات انجام گرفته در زمينه انتخاب

عمومي بيشتر از منظر گزينش بر  حمل و نقلبهترين سيستم 

 ميلردر ادامه اين مطالعات . ئل اقتصادي بوده استاساس مسا

ي ها نظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي شامل هزينهدرعالوه بر 

هاي ساخت، بهره برداري، نگهداري و هزينه سفر سيستم

ها از عمومي به بررسي عملكرد اين سيستم حمل و نقلمختلف 

خصوصيات  و نظر سرويس دهي، زمان سفر، ظرفيت نقطه

 .)Mille and Mayer, 2001( عملكردي نيز پرداخته است
و  تيترانز ديكارآيي برنامه جد يابيخود به ارز قيدر تحق تمنيل

 كايآمر يدر مناطق شهر يلير حمل و نقلاتوبوس  سهيمقا

   شده مد نظر قرار گرفته يابيارز نيكه در ا ييارهاي. معپردازد مي

 يتعداد مسافر به ازا ه،ينقل لهيوس نهياجرا، هز نهيعبارتند از: هز

 تيظرف ش،يو آسا يپوشش خدمات، راحت نهدام ل،يهر ما

 تيقابل ،سرعت ،يريانعطاف پذ ها، رساختيز نهيهز ،ييجاهجاب

هر  يو هوا، فضا به ازا يصوت يآلودگ ستگاه،ياعتماد، تعداد ا

  .)Litman, 2007(  موجود يهاهتعداد شبك مسافر و

 2يمعياره فاز گيري چندتصميموسيله روش هتوزكايا ب   

را در  حمل و نقلي هاروش وارزيابي تاثيرات زيست محيطي 

ن پژوهش به ارزيابي آدر  دهد.قرار ميوهش خود ژپدستوركار 

اي، دريايي و چند وجهي لي، جادهير حمل و نقلهاي  گزينه

هاي بخشيكي از  ).Tuzkaya, 2009( پرداخته شده است

خصوص بخش ه، حمل و نقل و بمحيط زيست تهديد كننده
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در رات شگرف يتاثدر حالي كه  حمل و نقل خصوصي است.

ارزش اين از حمل و نقل ريلي  ادهاستفزيست محيطي حوزه 

ها، برآورد كاهش خسارات و هزينه است. سيستم را افزون كرده

و تخمين ارزش اقتصادي صرفه جويي شده توسعه اين نوع از 

زيست  اقتصادياي و ارزيابي به جاده حمل و نقل نسبت

است اجتماعي اين زيرساخت  هايارزش از جملهمحيطي آن، 

)Paydar. Ameli and Tehrani, 2020( .يها دهه  تجربه 

 هاي هزينهنرخ  علت به مردم عموم كه دهندگذشته نشان مي

حمل از خدمات  يريمناسب و ايمني باال اغلب استقبال چشمگ

مد ريلي از مزايايي چون مصرف  .اندريلي نشان داده و نقل

 ،زيست، ايمني باالتر طيبهتر با مح يسوخت كمتر، سازگار

 انتقال انبوه كاال و مسافر و راحتي سفر برخوردار است تيقابل

)Nouri, et al., 2018 .(حمل و نقل يا حومه يها ستميس 

بزرگ  يها در شهر ياند به رشد و توسعه اقتصادمدرن توانسته

 يها ريساخت و توسعه مس يها شهر) كمك كنند. پروژهكالن(

 يها نهيهز سايردر وقت و  ييجو ب صرفهجمو يا حومه يلير

بعالوه در   .گردد يسفر م يها روش ديگربا  سهيمسافران در مقا

كمتر نسبت به جاده  متيبا ق يا حومه يلير ريمسدسترس بودن 

 مستيس نياز ا شتريگذاران به استفاده ب استيس قيموجب تشو

جهت  در نيهمچن .)Emadi and Vahedi, 2017( دشويم

در  حمل و نقلهاي سيستممتاثر از  هايكاربري رشد و توسعه

  مجاور  يبه نواح هاو تراكم يكاربر صيباب مسئله تخص

 زانيمكه است  هدش اثبات يلير حمل و نقل يهاستگاهيا

 ها،يكاربر يدر فشردگ يليونقل ر استفاده از سامانه حمل

و اثرات  يريپذي دسترس ها،يدرجه تعارض كاربركاهش 

تجربه  ).Ma.et al., 2018( دارد يموثرنقش  يطيحم ستيز

كه  دهد ينشان م افتهي  توسعه يدر كشورها يا آهن حومه  راه

 داريتحقق توسعه پا يبرا يضرور راهكار آن يكتوسعه 

 و است يشهر يها شهرها و تراكم كال ژهيوبه  ،بزرگ يشهرها

 يشهر يتوسعه رينظ ييراهكارها ،مهم نيتوسعه ا يبرا

نحوه  ،يلير حمل و نقل رساختيز جاديهماهنگ با امكان ا

 يهاارانهي يمانند اعطا( يمراكز دولت تيو حما تيريمد

هماهنگ  يتيرينظام مد جاديا نيو همچن )سوخت و تجارت

و برون  يشهر حمل و نقل زانيركنندگان و برنامهاداره نيب

چهارچوب هماهنگ در جهت  كيفراهم كردن  يبرا يشهر

  يهاستميس ريبا سا اي حومهارطق تيفعال يهمپوشان ساز

 Peng.Wang andرسد (ضروري بنظر مي 3يحمل و نقل

Jianhong, 2019.(  سهيبا مقا  ميعل يپژوهش كيدر  

 چك يآلمان و جمهور در ياو حومه يشهر يلير حمل و نقل

 ريلي مد نيكه ا شوديم فيتوص نگونهيا اي حومهقطار تيمقبول

 شبكه  تواند به عنوان ستون فقرات مي حمل و نقل

كننده در  هيتغذ يرهايمس ريسا تا هدرعمل ك يحمل و نقل

 حمل و نقلكه  يياز آنجا و متصل كند همرا به  يمناطق داخل

جدا شده  يشهر حمل و نقل ليوسا ريسامسير از  يلير

داشته به مراكز شهر  يعيساده و سر نسبتا يسترسد دتوانمياست

 شنهاديپ اي حومه يتوسعه قطارها شبرديپ يبراهمچنين  .باشد

 انتا حد امك اين سيستماحداث و توسعه  يهاطرحشود كه  مي

انتخاب شده  شهر يامنطقه طيو شرا ييايجغراف يبا الگوها

مركز شهر و كل مناطق  تياندازه جمع ن،يسازگار شوند. بنابرا

در داخل آن،  يها شهرها و سكونتگاه ييفضا عيآن، توز يداخل

   ميمانند تحرك عمو گرياز عوامل د ياريو بس تيتراكم جمع

هستند  در اين موضوع يديكل يها از جنبه يسطح درآمد برخ اي 

   يتداخل و همپوشانطرح و نيز  در نظر گرفته شوند ديكه با

 سوار امكانات پاركمانند ( يحمل و نقل يمدها ريسافعاليت با 

 از جمله موارد موثر در )افزايش سرعت عملكرديجهت در 

اثرات  يابيدر ارزآن پژوهش  .هستند ستميس نيا تيموفق بهبود

 كاهش به: ايقطار حومه ياقتصاد-  ياما مهم اجتماع ميرمستقيغ

 طيبا مح يسازگار ،حمل و نقل ليساوشلوغي  و حجم ينسب

از  يناش يطيمح ستيز يكاهش اثرات منف جهيو در نت ستيز

كاهش  ،حمل و نقل يمنيا شيكاهش تصادف و افزا ،كيتراف

 يهاانيجر يتمركز جزئ، ضيو تعر يراهساز يپروژه ها ينسب

در  الگوهاي نامناسب ياحتمال رييتغهمچنين و  حمل و نقل

 .Seidenglanz( دكنياشاره م يمنطقه مسكون شكل گيري

Chvátal and Nedvedová, 2014.(  در پژوهشي ديگر

تحليل تقاضا و مطالعات امكان سنجي راه اندازي «با عنوان 

انجام مطالعات فني،  پس از »دي در استان يزا حومهقطارهاي 

كه ايجاد شهرهاي ريل  شودداده مي اقتصادي و اجتماعي نشان

با توجه  آن ناحيه مطالعاتي دري ا حومهپايه و توسعه قطارهاي 

جايي هو امتيازهاي منحصر به فرد آن از قبيل جاب ها به ويژگي

ي سفر، ها كاهش هزينه ،حجم انبوه مسافر، سرعت و ايمني باال

آلودگي زيست محيطي و خسارات كاهش سوخت،  مصرف

اي و همچنين ايجاد توازن اني و مالي ناشي از تصادفات جادهج

و حومه، ضرورتي  و تعادل جمعيتي مناطق عمده شهري

   ).Talebi and paydar, 2017( اجتناب ناپذير است
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 همين اهداف در راستاي نيل به پژوهشي يمقالهدر يك 

مزاياي رقابت پذيري پژوهش با روش تحليل سلسه مراتبي 

  ي امطالعه موردي مسير قطار حومه را در اي حومهقطار

 هاي ايمني،با توجه به شاخص كند وميپرند برسي -تهران

سهولت دسترسي و قابليت اطمينان در بين  راحتي، زمان سفر،

 ي محور مذكور،حمل و نقلهاي جامعه آماري كاربران سيستم

سيستمي  مقبوليت درصد 7/39كسب   بارا اي قطار حومه

 ,Forouhid and Keyvanpour( كند مي ارزيابي مطلوب

 نيا ياقتصاد يدر مورد نقش اجتماعديگر مقاله  كي .)2019

را در مورد  يدانيم ينظرسنج كي ياصل يها افتهي ،قطار

كند. تحليل مي ي آنمسافران روزانه و يبمبئ ايحومه يقطارها

 يق جامعه هدف كاربران سفرهايتحق يابتدا در در اين راستا

تكرار شونده  يسفرها مسافراني از نوع متقاضيانرا  ستميس نيا

 اهداف كار،) با يهفتگ اي(روزانه و  مشخص دوره زمانيدر 

 موضوع مطلوب  زيآنال يو برا رداشمميبرآموزش و درمان 

 نياز خدمات ا ايمسافران قطار حومه تيرضا زانيم يبه بررس

 يهاجنبه كه شودمي يسعدر آن تحقيق . پردازدمي ستميس

از نظر تعداد  اي حومه قطار مسافران اتيمختلف خصوص

كنند، هدف از  ميسفر  ايحومه يخانواده كه با قطارها ياعضا

شده  يشده و تعداد ساعات سپر يمسافت ط نيانگيسفر آنها، م

و   اي حومه يتوسط قطارها سفرهاي ساليانهدر روز، تعداد 

هر نوع  يبرا يداتيو تمه يتيو امن يمنيا يها جنبه نيهمچن

را  ديآ يوجود م منظم قطار به يكه در سفرها ياضطرار طيشرا

 Abhyankar. Narayanmort and( دهد قرار يبرسمالك 

Ramachandran, 2012( در معرفي يك نمونه موفق  و

هاي رقابت مزيت«اي در كتاب قطارهاي حومه بكارگيري

كشور  4ريلي ميدلند شرقي ، ناحيه»اي حومهپذيري قطار 

گيرد كه از جمله انگلستان مورد برسي و مطالعه قرار مي

: انعطاف پذيري در ستم بهخدمات اين سيمشخصات كيفي 

خدمات رفاهي توسعه ها، ريزي، كالس بندي سرويسبرنامه

هاي سياست چنين تعيينهم ايستگاهي و درون ناوگاني و

 Tavan( شودحمايتي و رويكردهاي تكريم مشتريان اشاره مي

and Goharpoor, 2019(.   

 

 روش تحقيق -3

سازي ظرفيت و برجستهبراي رسيدن به هدف پژوهش كه    

اي است از شيوه مقايسه همزمان اين توانمندي قطار حومه

 شود. ساختار پژوهشي ها استفاده ميسامانه با ساير سيستم

به اين شكل است كه قطارحومه به همراه چند سيستم حمل و 

 عنوان نقل (اتوبوس، پاراترانزيت و وسايل شخصي) به

هاي مشخص شده توسط معيارهاي هدف مورد ارزيابي گزينه

هاي گيرند. پس در اين تحليل به دليل گستردگي حوزهميقرار 

هاي برسي است. سازي وزن معيارمعيارسازي نياز به غيريكسان

پس بهترين روش براي رسيدن به مسئله تحقيق استفاده از 

ابتدا جهت  وهشژاي ارزيابي چند متغيره است. در اين پشيوه

هاي پيش نياز از روش  ص اطالعات و دادهتعيين و تخصي

و در  اي تحقيقات گذشته استفاده شده استكتابخانه مطالعه

هاي رياضي  از الگوريتمهاي نظريه پردازي  منطقي بعدي مرحله

  بهره  5هاي سنجش چند معياره تاپسيس و فازي از روش

، يي عملكردها شاخص و اعتبار سنجي تعيين پس با برند.مي

به عنوان  ي حمل و نقل موجود در مناطق مورد مطالعهها سيستم

برآورد و  ها (وزن شاخص ي رقابت بر اساس دو معيارها گزينه

و ) مورد تجزيه ها شاخص در آن ها ميزان عملكرد سيستم

  .گيرندتحليل قرار مي

  

 است. 1هاي شكل مراحل اساسي روش پژوهش شامل گام

  

  

  

  

  قيتحق روش يهاگام و. مراحل 1 شكل

  هاي رقابت پذيريتعيين شاخص -1- 3

در گام اول با انجام روش استدالل قياسي در مطالعه و برسي    

آل و نياز ها از بطن آرمان، ايدهمنابع، حيطه موضوعي مزيت

  هاي جوامع شهري با در نظر گرفتن استعدادها و ويژگي

شده در اي از برآيند مباحث مطرح حمل و نقل مناطق حومه

سپس با درنظر  شود.هاي پيشين اقتباس ميقسمت پژوهش

گيري ها، معيارهايي جامع و قابل اندازهگرفتن موضوعات مزيت

محيط برسي  شود.ها تدوين ميبه نمايندگي از محتواي مزيت

  اين تحقيق بايستي مطلوبيت هر دو بخش تاثير گذار و مرتبط 

  كننده) ر و استفادهگذاها يعني (سياستبا عملكرد سيستم

را دربگيرد تا اجماع مشتركي بر سر تعلق امتيازات به وسايل 

مطالعه ادبيات تحقيق و شناسايي معيارها :گام اول

ميزان اهميت و وزن معيارها و تعيين: گام دوم
زير معيارها توسط روش تاپسيس

مقايسه سيستم هاي حمل و نقل : گام سوم
حومه اي توسط روش تاپسيس فازي
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 معيار 4 نيها بشاخصمختلف حمل و نقل حاصل شود. 

توسعه حمل و نقل  ست،يز طيبا مح سازگار ،ي(كشش اقتصاد

شاخص  16گروه با تعداد  4) در يكيتراف يهايژگيو و 6محور

آمده است.  5شماره  آن در جدول شرح كهشوند مي شيپاال

مسيرهاي دسترسي  ها وتحقيق و برسي زيرساختبا همچنين 

  موجود و فعال و ليوساها و به مناطق تحت مطالعه سامانه

ي به شرح: نيواعن در در خطوط مناطق مورد مطالعه مشخص و

(شامل اتوبوس و  اي در دو بخش عموميحمل و نقل جاده

) و خصوصي و ... پاراترانزيت مانند تاكسي، ونبوس و ميني

هاي بيل شخصي) و حمل و نقل ريلي (شامل انواع سامانه(اتوم

  .اندتعيين شده اي)قطار حومه

  

  

  
 

  روش تاپسيس -2- 3

بر اساس  ها نهيگز يبند تياولو يبرا سيتاپس روش از   

 يها تكنيك از يكي تاپسيس مدلشود.  مياستفاده  اريمع يتعداد

 ،1981 سال در يون و هوانگ توسط كه باشد مي AHP روش

 گيريتصميم يها مدل بهترين از يكي مدل، اين. شد پيشنهاد

 نيدر ا. شودمي زيادي استفاده آن از كه است شاخصه چند

طور هب يريگميتصم يارهايفرض بر آن است كه مع كيتكن

در فرايند اين متدولوژي . هستند يكاهش اي يشيافزا كنواختي

   سيماتر نيدر قدم بعد ا شده و ليتشك ميتصم سيابتدا ماتر

 نيبا ضرب اوزان در ا سپس .گردديم لينرمال تبد سيبه ماتر

 اين در. يعني شود موزون ساخته مي ميتصم سيماتر ،سيماتر

 قرار ارزيابي مورد شاخص، n به وسيله گزينه m روش

  .گيرد مي

    

ياحومه نقل و حمل يريپذو شاخص رقابت اريمع .5 جدول

  شاخص  اريمع  ش

  استفاده نهيهز بودن مناسب   ياقتصاد     1

 اجتماع يبدنه به يكيتراف يهانهيهز ليتحم كاهش                       ياقتصاد  2

3  TOD      ستگاهيا درون و خارج خدمات تيفيك و تنوع  

4  TOD     ستگاهيا اطراف يهايكاربر با يسازگار  

5  TOD                         يحمل و نقل عموم يهاشبكه ريسا با يهماهنگ  

6  TOD  منطقه ياجتماع  ياقتصاد توسعه و رشد بر ريتاث  

  يبند زمان و يزيربرنامه تيفيك ترافيكي و فني هايويژگي  7

  يدسترس سهولت ترافيكي و فني هايويژگي  8

  )ناوگان يپا تا دنيرس زمان وقت، اتالف زانيم حركت،(زمان  سفر زمان مدت كاهش ترافيكي و فني هايويژگي  9

  سفر نيح يراحت و رفاه ترافيكي و فني هايويژگي  10

  سفر يمنيا ترافيكي و فني هايويژگي  11

  ستگاهيا و ناوگان درون مسافر تيامن ترافيكي و فني هايويژگي  12

  )شده اعالم برنامه مطابق قيدقاعتماد بودن (عملكرد  قابل ترافيكي و فني هايويژگي  13

  ندهيآال يهاگاز انتشار كاهش  سالمت و ستيز طيمح         14

  )نيزم و يليفس سوخت( يعيطب منابع در ييجو صرفه  سالمت و ستيز طيمح        15

  ياجتماع و يداريد ،يصوت يهايآلودگ جاديا از يريجلوگ  سالمت و ستيز طيمح        16
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 گزينه كه است استوار مفهوم اين بر ،تاپسيس تكنيك اساس   

 (بهترين مثبت آلايده حل راه با را فاصله كمترين بايد انتخابي،

 منفي آلايده حلراه با را فاصله بيشترين و ممكن) حالت

 كه است اين بر فرض. باشد داشته ممكن) حالت (بدترين

 كاهشي يا افزايشي يكنواخت طور به شاخص هر مطلوبيت

 :است زير يها گام شامل عملياتاين  هاي رياضييكتكن. است

   و )1(رابطه  داده تشكيل را گيري تصميم ماتريس: اول گام

 شود مي سيوننرمااليز سازي مقياسبي هايروش از استفاده با

 .)2(رابطه 

      )1   (                       ���=
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��
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با نورم  يريگميتصم سيماتر يسازاسيمقيببه  گام دوم  

 هيدرا هر كه Nشده  اسيمق باي ب سيماتر(. دپرداز مي يدسياقل

�	. هر)شودمينشان داده ���	  آن را با��  هيدرا ميبا تقس  

بر جذر مجموع مربعات عناصر ستون  هياول سيمتناظر در ماتر

 شود: ميمحاسبه  ريصورت زمتناظر و به

)3                (                             ��� =  ��
�∑  �������

 

  تشكيل موزون مقياس بي ماتريس گاماين  در :سوم گام

  N مقياسبي ماتريس گام اين در كلي طورهب .گرددمي

 از هريك وزن شود.مي تبديلV   موزون مقياسبي ماتريسبه 

 و ... ANP,AHP انتروپي تكنيكي از استفاده با ها شاخص

 ماتريس در را شده مقياس ب ماتريسپس  شود. مي محاسبه

 ديگر و ها شاخص اوزان آن اصلي قطر عناصر كه"∗"!  مربعي

 را حاصل ماتريس .شود مي ضرب است صفر آن عناصر

 داده نشان Vبا  و گويندمي موزون شده مقياسبي ماتريس

  .)4(رابطه  شود مي

$ = % ∗&"∗"  )4           (                                     

  

 

آل مثبت و دهيا كي اريمع هر يبرا ديگام بعد با در: گام چهارم

 شود.ميمحاسبه  گفته شده در ادامهاز روابط  يمنف آلدهيا كي

'( = )*max .��/� ∈ �1, 3min./� ∈ �67� =
1,2, … ,:;< = 7.�(, .	(, … , ."(;    )5     (                    

'= = )*min .��/� ∈ �1, 3max./� ∈ �67� =
1,2, … ,:;< = 7.�=, .	=, … , ."=;   )6       (                  

هر  يدسياقل فاصله ،يآل مثبت و منفدهيپنجم: فاصله از ا گام

  .دوشميمحاسبه  8 و 7روابط با  يآل مثبت و منف دهياز ا نهيگز

'�( = �∑ *.�� − .�(1	"�?� . i = 1, . . , m  )7(                

'�= = �∑ *.�� − .�=1	"�?� . i = 1, . . , m   )8(              

 حساب آل دهيبه حالت ا نهيهر گز يكي: سنجش نزدگام ششم

  .شود مياستفاده  9 رابطهاز  كار نيا يشود. برا مي

Ci = 

@�A
@�B(@�A			  ,     i=1,2,…m  )9 (                                                   

  مقدار اين هرچه. است يك و صفر بينCi  عدديمقدار  

 است ترنزديك آل ايده جواب به راهكار باشد ترنزديك يك به 

  تاپسيس تكنيك محاسبات انجام براي. باشد مي بهتري كار راه و

7فازي صورت به 
 براي مناسب زباني طيف يك از بايد نخست 

 زباني مقياس يكدر اين مرحله   .كرد استفاده ها داده گردآوري

 مطابقعملكرد هر سيستم  به دهي امتياز برايدرجه  هفت

 يبندرتبه يبراطيف پنج درجه  نيهمچن و 3 هجدول شمار

 استطراحي شده 4مطابق جدول شماره  ارهايمع تياهم زانيم

  :است ذيلكه به شرح 

  پرسشنامه دوم طبف زباني معادل فازي .3 جدول

  معادل فازي  متغير زباني

  )1/0،0،0(  خيلي ضعيف

  )3/0،1/0،0(  ضعيف

  )5/0،3/0،1/0(  ضعيف تا متوسط

  )7/0،5/0،3/0(  متوسط

  )9/0،7/0،5/0(  تقريبا خوب

  )1،9/0،7/0(  خوب

  )1،1،9/0( خوبخيلي 
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  پرسشنامه اول طيف زباني معادل فازي .4جدول 

  معادل فازي  متغير زباني

  )25/0،0،0(  خيلي كم اهميت

  )5/0،25/0،0(  كم اهميت

  )75/0،5/0،25/0(  اهميت متوسط

  )1،75/0،5/0(  مهم

  )1،1،75/0(  خيلي مهم

  

  پذيريرقابتهاي تعيين شاخص -3- 3

اهداف اين تحقيق بايستي جهت دسترسي به  برسيمحيط    

  مرتبط با عملكرد وگذار تاثير هر دو بخش مطلوبيت

  ار و استفاده كننده) ذگسياستيعني ( حمل و نقلهاي سيستم 

به وسايل  تعلق امتيازاتد تا اجماع مشتركي بر سر ربرگيرا در

سي و مطالعه در ربر زپس ا .حاصل شود مختلف حمل و نقل

كاركردهاي مختلف و نقاط ضعف و ها و اثرگذارينه يزم

در هنگام مواجه  شهري و ساختارهاي مختلف آن قدرت جوامع

  موضوع معيارهاي مورد نظر مشخص  ،حمل و نقلبا صنعت 

و  هداده شد ميار تعمزگ استيس يهاازين قيتحق نيدر اد. وشمي

عامل  4 نيها بو منابع موجود شاخص ديبا مشورت اسات

توسعه حمل و نقل  ست،يز طيبا مح سازگار ،ي(كشش اقتصاد

شاخص  16گروه با تعداد  4) در يكيتراف يهايژگيوو  6محور

 ياز تعداد اريهر مع بنديدر اين گروه .شوندمي شيپاال

 اتييها به عنوان جزشاخصشده كه  ليشاخص تشك

  يرقابت تيمز يموضوع يندهيانم اريو هر مع اريمع يعملكرد

 آمده است. 5شماره  جدول آن در شرح كههستند  حمل و نقل

رسي مسيرهاي دست ها وتحقيق و برسي زيرساختبا همچنين 

منابع  اطالعات و ،آمار همچنينبه مناطق تحت مطالعه و 

موجود  ليوساها و سامانه ،حمل و نقلادارات مرتبط با حوزه 

 ينيواعن در مشخص و مناطق مورد مطالعهخطوط در  فعال وو 

(شامل  اي در دو بخش عموميحمل و نقل جادهبه شرح: 

ون، خودروي  بوس و پاراترانزيت مانند تاكسي،مينياتوبوس و 

و حمل و نقل  بيل شخصي)(اتوم اشتراكي و ...) و خصوصي

  .اندتعيين شده )ايهاي قطار حومهريلي (شامل انواع سامانه

  

  

  

  ياحومه نقل و حمل يريپذو شاخص رقابت اريمع .5 جدول

  شاخص  معيار  رديف

  استفاده مناسب بودن هزينه  اقتصادي  1

  اقتصادي  2
هاي ترافيكي نههزيكاهش تحميل 

 به بدنه ي اجتماع

3  TOD  
 تنوع و كيفيت خدمات خارج و

  درون ايستگاه

4  TOD  
اطراف  هايسازگاري با كاربري

  ايستگاه

5  TOD  
  هايشبكهساير هماهنگي با 

  عمومي حمل و نقل 

6  TOD  
  تاثير بر رشد و توسعه اقتصادي

  اجتماعي منطقه  

7  
هاي فني و ويژگي

 ترافيكي
  ريزي و زمان بنديكيفيت برنامه

8  
هاي فني و ويژگي

 ترافيكي
  سهولت دسترسي

9  
ويژگي هاي فني و 

 ترافيكي

   سفركاهش مدت زمان 

 ،ميزان اتالف وقت ،(زمان حركت

  زمان رسيدن تا پاي ناوگان)

10  
ويژگي هاي فني و 

 ترافيكي
  رفاه و راحتي حين سفر

11  
ويژگي هاي فني و 

 ترافيكي
  ايمني سفر

12  
ويژگي هاي فني و 

 ترافيكي

امنيت مسافر درون ناوگان و 

  ايستگاه

13  
هاي فني و ويژگي

 ترافيكي

قابل اعتماد بودن (عملكرد دقيق 

  مطابق برنامه اعالم شده)

14  
محيط زيست و 

  سالمت
  هاي آاليندهگازكاهش انتشار 

15  
محيط زيست و 

  سالمت
 طبيعيدر منابع  ييصرفه جو

  (سوخت فسيلي و زمين)

16  
محيط زيست و 

  سالمت

هاي جلوگيري از ايجاد آلودگي

  ، ديداري و اجتماعيصوتي
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  آوري اطالعاتجمع -3- 3

 هاي اين پژوهش آوري دادهابزار اصلي جمع ها پرسشنامه   

آوري جمع توزيع و از طرق ميداني و الكترونيكي هستند كه

  ابتدا هاپرسشنامه اين يها سوال طرح هنگام دربايد  شوند.مي

   ابزار آيا كه است اين روايي از مقصود .كرد توجه  آنها روايي به

 ابزار كه خصوصيتي و ويژگي تواندمي نظر مورد گيري اندازه

   خير؟ يا كند گيرياندازه را است شده طراحي آن براي

 كه دهدمي پاسخ سوال اين به روايي مفهوم ديگر عبارت به

  سنجد. مي را نظر مورد خصيصه حد چه تا گيرياندازه ابزار

 يها سوال ياآ كه شود داده پاسخ سوال اين به بايد اينجا در   

 پژوهش نظر مورد نتيجه تواند مي ها پرسشنامه براي شده طرح

ابتدا  سوال، اين به پاسخ براي .آورد بدست را مرحله هر در

مطالعات  زمينه خبرگان از نفر 6 به ها سواالت پرسشنامه

داده شده (جامعه آماري  كنترل انتقال مفاهيم پژوهشي براي

نفري از خبرگان  4يك گروه حداقل روايي پرسشنامه از 

وايي كيفي سير ر تاييدو پس از شود) موضوع انتخاب مي

روايي محتوايي به شكل مفهومي سواالت و مقبوليت آزمون 

 انتخاب )،CVRا (ضريب نسبي روايي محتو با استفاده از كمي

حد  حجم نمونه تا .گيردمي صورت  نمونه آماري و جامعه

كه  هنگامي. تحقيق بستگي داردزيادي به هدف و روش 

   باشد. باالهمبستگي با يا  كم نظرات خبرگي بيني تفاوت پيش

  از بين جامعه خبرگان، حجم نمونه هر مقداري را با توجه 

ي حلهردر مپس تواند اختيار كند به حجم و اهميت پژوهش مي

معيارها  به يدهمنظور وزنبه اول فرايند اخذ اطالعات آماري،

د كه از وشميخواسته  6مطابق جدول شماره  يجامعه آماراز 

 4مطابق طيف جدول  كتبي يا الكترونيكي پرسشنامه قيطر

براي اخذ اطالعات از . مشخص كنند را ها اريمع تياهم

  عالوه  پرسشنامه دوم جهت آناليز قسمت اصلي تاپسيس

 تري كهگستردهبه جامعه آماري هم  بر افراد فوق، در اين مرحله

روز حمل و نقل داشته باشند تري از مسائل بهبتواند درك دقيق

اي را در نياز است و هم بايستي نظرات كاربران سفرهاي حومه

  گيري مداخله داد. تصميم

بعالوه جامعه نخبگي در براي جامعه آماري پرسشنامه دوم   

اي خطوط  از كاربران راه و متقاضيان سفر حومهپرسشنامه اول، 

 80يك نمونه بر اساس پيشوا  -  اهواز و تهران -انديمشك 

نفره  100(مطابق فرمول مورگان) از جامعه آماري نفري 

سفرهاي هدف (كاري و آموزشي) يعني متقاضيان سفرهاي 

اي در دو مركز آموزش عالي در اهواز و دو مركز اداري حومه

اخذ  اي مورد نظر پرسشنامهبراي كسب اطالعات پايهدر تهران 

و  كارشناساناعضاي جامعه آماري نخبگان  .شده است

مطالعات و  هاي مختلفكه در بخش هستند يپژوهشگران

 ميو به تصم اندمشغول اي حومه حمل و نقلحوزه  تيفعال

مانند را (احاطه دارند  حمل و نقلامور   ليو تحل يريگ

ي رجمهوتوسعه، آموزش و فناوري راه آهن  مركزكارمندان 

راه آهن ن جنوب و اداره كل كل راه آه دارهاايران،  اسالمي 

 ،اهوازرستان هش ايراهداري و حمل و نقل جادهاداره ، زاگرس

 يارشد دانشكده فن دانشجويان مقطع كارشناسيو  دياسات

دانشكده  و يكيواحد الكترون  ميدانشگاه آزاد اسال يمهندس

 جامعهاين  دهند.علم و صنعت تشكيل ميدانشگاه عمران 

 .آمده است 7و  6شماره اعضا در جدول  كيبه تفك يآمار

 

  الف پرسشنامه يآمار جامعه ياعضا .6 جدول

  نحوه ارتباط  تعداد  اعضا  رديف

  حوزه مطالعات  5   اساتيد دانشگاه  1

2  

  دانشگاهي پژوهشگران

حمل دانشگاهي حوزه 

  و نقل

  حوزه مطالعات  15

3  
مديران و كارشناسان 

  ادارات مرتبط
  حوزه اجرايي  10

  

  سيتاپس دوم مرحله يآمار جامعه ياعضا .7 جدول

  تعداد  اعضا  رديف
 نحوه ارتباط 

  با موضوع

  حوزه مطالعات  5  اساتيد دانشگاه   1

2  
دانشگاهي پژوهشگران 

  حمل و نقلحوزه 
  حوزه مطالعات  10

3  
مديران و كارشناسان 

  ادارات مرتبط
  حوزه اجرايي  10

  استفاده كننده  80  سفركاربران   4
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مزيت ھای اقتصادی tod خصوصيات ويژگی ھای ترافيکی عملکرد ھای زيست محيطی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  هاداده ليتحل جينتا -4

هاي  طبق مراحل روش فازي تاپسيس ابتدا به تعيين وزن معيار  

آوردي شده جمع يها پاسخ تمامي شود. تعيين شده پرداخته مي

ي اعتباري خوبي داراي درجه از نظر مفهومي پاسخگو  30

 .گيرندعنوان داده قابل اعتماد مبناي كار قرار ميهبو هستند 

ماتريس  دست آمدنه و ب حاصله اعداد كردننرمال براي

 تجميع براي ه كهاستفاده شد 10 ضرايب اهميت از رابطه

 بيشينه و  m ميانگين و l كمينه مثلثي فازي اعداد از ايمجموعه

u گيردمي نظر در.  

)10 (                      FAGR=CDE%7F;, ∑ GH�
" , DIJ7K;L 

    

  

) بيشـينه  ميـانگين،  كمينـه، (روش  از  مطالعه اين قسمت از  در

با فرمول  EXCELLبا استقاده از نرم افزار  .شده است استفاده

، 2مانند شكل شماره  MINو AVARAGE ،MAXنويسي 

. بـر اسـاس نتـايج ايـن     دآيـ مـي دست ه ها ب ماتريس وزن معيار

ــت     ــه مزي ــوط ب ــا مرب ــانگين معياره ــاالترين وزن مي ــه ب   مرحل

  هـاي دوم و سـوم وزنـي    هاي ترافيكي و پس از آن رتبهويژگي

هــاي اقتصــادي و ترتيــب بــين مزيــت بــا اخــتالف نــاچيز بــه

  شـود و در نهايـت رتبـه پايـاني     توزيع مـي   TODخصوصيات

ـ   رسـد. همچنـين  يبه وزن مزيت عملكردهاي زيست محيطي م

 شده هيارا ها وزن نتايج بهتر بررسي براي ،2شماره نمودارشكل 

  .است
  

  )(مثال معيار ميزان هزينه ها. نمونه نرمال سازي داده2شكل            

  

  نيانگيم سيماتر ليتشك ،سيتاپس دوم گام .3 شكل
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  آل دهيآل+ و ضد ا دهيا نييتعو  محاسبه. 4 شكل
  

  ها محاسبه پرسشنامه هاي برگرفته از تمامي از دادهسپس    

 Positive گيرد. محاسبهمنفي صورت مي و مثبت هايآلهايد

ideal point, PIS  و Negative ideal  point ,NIS  
 شاخص يك هر براي گام اين در است بعدي اين عمليات گام

 شود مي محاسبه  (-A)يمنف آل ايده يك و (+A) مثبت آلايده
 مثبت بار كه معيارهايي براي همانطور كه بيان شد .)7(شكل 

 كوچكترين منفي آل و ايده مقدار بزرگترين مثبت آل ايده دارند

 تحليل كردن ساده براي پژوهش اين در است. معيار آن مقدار

 شده گرفته نظر در صورتي به معيارها تمام ابتدا همان در نتايج

 هر براي باالتر امتياز كه معني اين به باشند داشته كه بار مثبت

مدت زمان  مثالً .شود سيستم آن بودن بهتر دهنده نشان سيستم
دوم و  در گامحمل هماهنگي با سيستم  و (كمتر) واژه با سفر

پرسشنامه دوم  105هاي برگرفته شده از اصلي تحليل داده
ها به عمليات كليه جهت انجام  4مطابق طيف جدول شماره 

شوند. وارد مي FUZZY TOPSIS SOLVERافزار نرم
دهي به عملكرد ماتريس امتيازعمليات اول تحليلي تشكيل 

 و گيريتصميم هايشاخص تعداداست. با توجه به  ها سيستم
تعيين  X4*16تصميم گيري در فرم  ماتريس تحليلي، هاي گزينه

مقياس بيكه پس از تشكيل بايستي عمليات  )3گردد (شكل مي
در  ها سپس با ضرب ماتريس اوزان معيار. شودانجام  سازي آن

 هايآلهايدد. گردماتريس موزون تصميم تشكيل  ،ماتريس قبل

  گيرد. منفي صورت مي و مثبت
 Negative و Positive ideal point, PIS محاسبه  

ideal  point ،NIS  گام اين در است بعدي اين عمليات گام 

 آل ايده يك و (+A) مثبت آل ايدههر شاخص يك  براي

 براي پژوهش اين ). در4شود (شكل  مي محاسبه  (-A)يمنف

 صورتي به معيارها تمام ابتدا همان در نتايج تحليل كردن ساده

 كه معني اين به باشند داشته كه بار مثبت شده گرفته نظر در

 سيستم آن بودن بهتر دهنده نشان سيستم هر براي باالتر امتياز

هماهنگي با سيستم  و (كمتر) واژه با مدت زمان سفر مثالً شود.
گيرد. مي قرار سؤال مورد (بيشتر) با واژه حمل و نقل عمومي 

 راه حل محاسبه و منفي و مثبت هاي آلايده از فاصله گام بعدي

  گزينه هر نسبي نزديكي ميزان گام اين در .آل استايده
 گزينه هر اقليدسي شود و فاصله مي حساب آلهراه حل ايد به 

  .)5(شكل شد خواهد مشخص منفي و آل مثبت ايده از

  

  

  

 
 

  هدش ميترس يهاآلدهياها از نهيگز فاصله. 5شكل
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 رقابت يهانهيگز يبندرتبه. 6 شكل

  

مراحل فوق  يط در يآمار يهاداده  تمامي زيپس از آنال   
 4 يرتبه بند جيتاصورت نخروجي نهايي محاسبات نرم افزار به

حاصل  يحمل و نقل هايستميسگزينه هدف تحليل يعني 
. براي درك درآمده است شيبه نما 6شماره  شكلكه در  ديگرد

  اي بين نمودار مقايسه 7 ها، در شكلبهتر از نتايج رقابت گزينه
. شده استرقابتي نمايش داده  گزينه 4هاي ماخوذه هر رتبه

  رفت با توجه به اوزان كسب شده يطور كه انتظار مهمان
 ريبا سا سهيدر مقا ياو عملكرد قطار حومه تيقابل ،هاصشاخ
و  است برخوردار يباالتر ازيحوزه از امت نيفعال در ا يمدها

 گاهيجا يدارانيز مثبت  يهاآلدهيبه ا يكياز لحاظ نزد يحت
اي، است. سپس گزينه اصلي رقابت با قطار حومه كامال مطلوبي

  آل مثبت قرار اتوبوس است كه در رتبه دوم شباهت با ايده
گيرد. اتوبوس حتي در تحليل برخي از معيارهاي ترافيكي مي

مانند سهولت در دسترسي، كيفيت زمانبندي و قابل اعتماد بودن 
تر است منتها اين شيوه حمل و نقلي در اي موفقاز قطار حومه

اي و محيط زيست از قطار حومه TODهاي عمده شاخص
هاي دوم، سوم و طور كلي رقابت بين رتبهماند. بهتر ميعقب

هاي كمي دنبال شده است. گزينه چهارم با اختالف نسبتاً
هاي حمل و نقل كم پاراترانزيت و خودروي شخصي كه گزينه

  اي لحاظ اينكه سهم گسترده ت اين مسئله بودند بهظرفي

  اند و معضالت ترافيكي موجود را متقبل شدهاز مشكالت 
تر هستند. هرچند در ارزيابي از رقابت با دو گزينه اول عقب

  اينگونه  .گزينه پاراترانزيت كه رتبه سوم را كسب كرده است
  اي در بحث كاهش رسد كه نقطه قوت اين مد جادهنظر ميبه

هاي استفاده كنندگان است كه اين گزينه را از گزينه هزينه
اما همچنان در معيارهايي  .سازدخودروي شخصي پيشتاز مي

مانند ايمني سفر و تاثير بر رشد منطقه در رقابت با اتوبوس 
ماند. و در آخر نيز گزينه خودروي شخصي عليرغم ناكام مي

يي برنامه زمانبندي و رفاه و راحتي قابليت دسترسي باال، پويا
به لحاظ  ،اما .كندحين سفر امتياز بسيار مطلوبي را كسب مي

مشكالت زيست محيطي، نبود ايمني كافي و عدم توانايي در 
رشد و توسعه منطقه/ف طبق پيش بيني رتبه آخر را از بين 

  كند.ها كسب ميگزينه

  

  

  

  

  

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اهنهيگز رقابت يكل نمودار. 7 شكل

آلنشان دهنده نزديكي به ايده 0/1تا0/0محور افقي از   
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  گيرينتيجه -5

هاي تبيين مزيتپژوهش اين  طور كه بيان شد هدفهمان   

اي براي كمك به توسعه پايدار رقابت پذيري قطار حومه

اي است خدمات حمل و نقلي اين سيستم در مسيرهاي حومه

از روابط و اهميت اي با ساختاري كه در قالب يك مدل مقايسه

هاي جوامع شهري، ها و آرمانآلشود. ايدهها بيان ميگذاري

اي از حيث نوع هاي سفرهاي حومهمشكالت، حجم و ويژگي

 و ساختار سفر مانند بسامد رفت و برگشتي، هدف عمدتاً

مشخص (كاري، آموزشي و خريد) و همچنين زمان نسبتا معين 

ر فرآيند طراحي، ارزيابي گاهي و عصرگاهي) ساختا(اوج صبح

در بخش ارزيابي معيارهاي كنند. و تحليل مسئله را مشخص مي

رسد كه نظر مياي اينگونه بهپذيري حمل و نقل حومهرقابت

حاصل از زيست محيطي  شكالتمو  امروزه معضالت ترافيكي

هماهنگي ساختار شهرسازي با خصوصيات زير آن و همچنين 

بزرگ تبديل  به يك دغدغههاي حمل و نقل عمومي ساخت

روزرساني شده است. لذا در طراحي يك سيستم جديد و يا به

هاي فوق بيشتر از گذشته هاي موجود بايستي به مزيتسامانه

قطار سيستم  هاي بعدي تحليل پژوهش،اهميت داد.  در بخش

بيت بندي جايگاه نخست و از لحاظ مطلواز لحاظ رده اي حومه

اي بيش از كند. گزينه قطار حومهميكسب  يرتبه قابل قبولنيز 

  كند كه هاي مثبت را كسب ميآل% شاخص شباهت به ايده50

نشان دهنده توان و ظرفيت باالي خدمت رساني اين سيستم 

ريلي در  حمل و نقلعنوان تنها نماينده هب است. اين سامانه

ها، داراي مزيت مطلق و از لحاظ برخي معيار اي حومهخطوط 

  در برخي ديگر از معيارها داراي مزيت نسبي در قياس 

ها فراهم كردن مزيت اين از جمله اي است.حمل و نقل جادهبا 

در حين سفر است كه اين مسافران ايمني و رفاه و آسايش 

و همچنين در مبحث  متمايز ساخته استاز ساير رقبا سيستم را 

و  TODها در موضوعات ي كاربريتوسعه مناطق و هماهنگ

اي هاي زيست محيطي، قطارحومهجلوگيري از انتشار آلودگي

سيستمي الزم وضروري براي نيل به اهداف مطرح شده جوامع 

 از جمله نقاط ضعفشود. در مقابل شهري ارزيابي مي

و همچنين نبود چاالكي  ، طوالني بودن زمان سفر ايقطارحومه

براورد شده زمان بندي حركت اين سيستم در كيفيت و كافي 

است. در تحليل اين سيستم مطابق با مزاياي اقتصادي اگر چه 

رسد دو نظر ميتري است اما بهنياز به يك تحليل تخصصي

مولفه نياز به سرمايه هنگفت اوليه و پايين بودن نرخ بازگشت 

  سرمايه چالش اصلي پيش روي بكارگيري اين سيستم است. 

بندي بعدي اي در رتبهگزينه حمل و نقل جاده 3تحليل  در اين

به ترتيب اتوبوس در جايگاه اول، پاراترانزيت در جايگاه دوم و 

گيرند. فواصل نسبتا خودوري شخصي در جايگاه سوم قرار مي

گزينه در حالي است كه پراكندگي امتيازات  3كم امتيازات اين 

همچنان مدهاي  در معيارهاي متفاوتي صورت گرفته است و

اي حمل و نقل عمومي در مقايسه با وسايل شخصي جاده

  داراي مزاياي فراواني هستند.

هاي متنوع حمل و نقل دهد در بين شيوهاين پژوهش نشان مي  

اي داراي باالترين اي، سيستم قطار حومهدر خطوط حومه

رساني براي جوامع شهري است و تغيير مطلوبيت خدمت

ها به سمت استقبال هرچه بيشتر اين ذاريگنگرش سياست

رسد. لذا جهت رسيدن به يك سيستم امري ضروري بنظر مي

سنجي و تسهيل حمل و نقل پايدار در كالنشهرها بايستي مطالعه

  اي در اولويت شرايط ورود اين سامانه به خطوط حومه

گذاران عرصه حمل و نقلي قرار گيرد. براي هاي سياستبرنامه

اي نيز با توجه به نتايج تحليل كارايي قطار حومه افزايش

  اي قابليت پاييني دارد هايي كه قطار حومهبايستي در معيار

هاي مهندسي حمل و نقل سعي در مرتفع كارگيري شيوهبا به

سازي نقاط ضعف اين سيستم نمود. از آنجايي كه چند مسير 

يل قرار اي مورد تحلمتفاوت از لحاظ ساختار شهرسازي حومه

توان اينگونه استدالل كرد كه نتايج اين پژوهش گرفته است مي

اي كالنشهرها اعتبار دارد و براورد هاي حومهحوزه براي تمامي

  تحليل اين پژوهش براي هر نوع ارتباط حومه شهري 

هاي با كالنشهر از حيث جمعيت، تعدد سفرها و ويژگي

  جغرافيايي قابل تعميم است.

  

  هانوشتپي-6
1. Analytical Hierarchy Process (Ahp) 

2. Transportation Management 

3. East Midlands Trains  
4. Topsis 

5. Transit-Oriented Development (Tod) 

6. Fuzzy Topsis 



 1402 بهار، 74 شماره اول، دوره م،ستيب سال نقل، و حمل پژوهشنامه يعلم فصلنامه

 

282 

 

  راجعم -7
 هايشركت يبندرتبه")، 1399ز.، ( كجويح. ن ،يطهماسب نيام- 

 هايبا استفاده از روش يبرون شهر ياتوبوسران يمسافربر

فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و ، "چند شاخه يريگميتصم

  .259-275، ص. 68، شماره نقل، سال هجدهم، دوره سوم

  

 ارزيابي عملكرد" )، 1399پايدار، ع. عاملي، ع. طهراني، ه.، (- 

اقتصاد هاي ستم حمل و نقل مترو با استفاده از تكنيكيس

مهندسي و تحليل پوششي داده با رويكرد توسعه حمل و نقل 

فصلنامه علمي ، ")(مطالعه موردي: كالن شهر تهران پايدار

، 63پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره دوم، شماره 

  .20- 1ص. 

  

هاي رقابت پذيري مزيت")، 1398و گهرپور، ع.، ( توان، ف.- 

  انتشارات ريرا.، تهران، "قطار حومه اي

  

تحليل تقاضا و مطالعات ")، 1396طالبي، س. پايدار، ح.، (- 

، "اي در استان يزدحومهامكان سنجي راه اندازي قطارهاي 

هاي اخير در مهندسي پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفت

   .ارديبهشت 26-24 :تهران، آهنراه

  

 يابيارز ديمدل جد هيارا" ،)1396(  ، م. و احدي، ح.،عمادي- 

 يمورد يمطالعه ياحومهخطوط  يتوسعهاحداث و  ياقتصاد

هاي پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفت، "اريتهران شهر ريمس

  ارديبهشت. 26- 24 ،تهران، آهناخير در مهندسي راه

  

 يريپذرقابت ليتحل")، 1398( ي.،عل ،وانپوريك ا. د،يفروه- 

و  يليرريغ يحمل و نقل عموم ليبا وسا ياقطار حومه

، فصلنامه علمي جاده، سال هفدهم، دوره چهارم، "يشخص

  .71- 80ص.

  

روند مطالعات امكان " ،)1394( ،.و منعمي، م .قهرماني، ح- 

–اي به همراه مطالعه موردي تهران حومهسنجي قطارهاي 

المللي مهندسي حمل و نقل بينچهاردهمين كنفرانس  ،"شهريار

  اسفند. 6- 5 ،تهران و ترافيك،

  

يك مدل انتخاب  ايهار")، 1398ابراهيمي ا.، (ماهپور، ع. شاه- 

آموزان در شهرهاي مياني بزرگ (مطالعه  وسيله براي دانش

فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، ، "شهر اردبيل) موردي:

  .194-185، ص. 6شماره دوره اول،  سال هفدهم،

  

 ،)1397(ناظمي، ع. افشاري، م. اژدر، ر.،  ش. ي،نور- 

شناسايي عوامل تاثيرگذار بر كيفيت خدمات حمل و نقل "

ي موردي:  هاي مختلف اجتماعي (مطالعه عمومي از ديد گروه

حمل و نقل، وهشنامه ژپ، فصلنامه علمي "هد)مش- قطار تهران

  .238- 223، ص.56شماره دوره پانزدهم، شماره سوم، 

  

-Abhyankar,A. Narayanmorthy, A. 

Ramachandran, V., (2012), “Survey on 

Mumbai Suburban Local Train Travelers”, 

Review of Integrative Business and Economics 

Research, Vol. 1 , Issue 1, pp. 292-303. 
 

-Demircan, M. L. and Tunc, S., (2019),  

“A proposed service level improvement 
methodology for public transportation using 

Interval Type-2 Fuzzy EDAS based on 

customer satisfaction data”, In International 
Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, 

Springer, Cham, pp. 1351-1359. 

 

-Kettell, B., (2002), “Applying The Porter 

Model To The Valuation Of Internet And 

Technology Stocks”, Oxford: Butterworth-

Heinemann. 

 

-Litman, T., (2007), “Developing Indicators 
for Comprehensive and Sustainable Transport 

Planning”, Transportation Research Record, 

Vol. 2017, No.1, January, pp. 10–15. 
 

-Ma, X. Chen, X. Li, X. Ding, C. and Wang, 

Y., (2018) “Sustainable station level planning: 

An integrated transport and land use design 

model for transit oriented development”, 

Journal of Cleaner Production, Vol. 170, 

pp.1052-1063. 

 

-Meyer, M D  . Miller, E J., (2001), “Urban 
Transportation Planning 2nd edition”, New 

York: McGraw-Hill. 

 



 1402 بهار، 74 شماره اول، دوره م،ستيب سال نقل، و حمل پژوهشنامه يعلم فصلنامه

 

283 

 

-Tuzkaya, U.R., (2009), “Evaluating 

theenvironmental effects of transportation 

modes usin an integrated methodology and an 

application”, International Journal of 

Environmental Science and Technology,  

Vol. 6, No. 2, January, pp. 277-290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Seidenglanz, D. Chvátal, F. Nedvedová, K., 

(2014), “Comparison of Urban and Suburban 

Rail Transport in Germany and in the Czech 

Republic”, Reviev of   Economice Perspectives 

Nardohspodarsky Obzar, Vol. 14, Issue 2,  

pp. 165–194. 

 

-Peng, L. Wang, C. WuStudy, J., (2019), 

“Study on the operation mode of suburban 

railway at home and abroad and the inspiration 

to Beijing”, Journal of Physics: Conference 

Series; Bristol Vol. 1187, Iss. 5. 



TRJ 

No.74 

284 

Evaluating the Characteristics of the Suburban Train 

against Other Public and Private Transportation Vehicles  

 

Ali Asghar Goharpour, Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering and Architecture, 

Malayer University, Malayer, Iran. 

Farshid Tavan, M.Sc., Grad., Islamic Azad University of Malayer Electronic Branch, 

Malayer, Iran.                              

E-mail: goharpour_a@malayeru.ac.ir 

Received: September-Accepted: February 2023 

 

ABSTRACT 

The development and industrialization of communities, and consequently the birth and 

development of urban suburbs, has led to a sharp increase in travel demand. This increase in 

demand, along with the jump in the growth rate of car ownership, has led to the emergence of 

several problems, such as excessive energy consumption, environmental pollution, traffic 

delays, and psychological problems caused by traffic The main challenge for transportation 

policy makers, in addition to providing to respond to the large volume of travel, is to take 

measures to reduce the above losses. The suburban train is a rail's public transportation 

system that runs between the distances of a metropolis with topics such as work, education, 

and business. This system can to play a key role in improving transportation problems and 

even lead to economic efficiency in the long run. This study determines the extent to which 

suburban trains can meet the transportation needs and what are the benefits of increasing the 

services of using this system compared to other methods. The purpose of this study is to 

evaluate the performance of suburban trains from various economic, social and traffic aspects 

to highlight the characteristics of this system to take an effective step in expanding the 

scientific field of this system into enter the cycle of sustainable competition in the 

transportation of suburban areas. Simultaneous analysis of two lines with different 

characteristics of suburban areas, explanation of criteria in TOD, increasing the share of 

personal preferences of users in other criteria are aspects of innovation in this study In this 

research, using the research method of multi-criteria statistical, it is argued that according to 

the set criteria, suburban train By gaining the majority of points defined as the ideal limit,  

it has the first rank and has the highest level of desirability. 
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