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با استفاده از  CDSريزي حمل و نقل شهري مبتني بر رويکرد تحليلي بر برنامه
 )مطالعه موردي: کالن شهر رشت( Super Decisionsافزار نرم

 1خديجه رضاطبع سيده
 2رحيم حيدري چيانه

   چکيده
اي آن، پايه ريزي مناسب برهرو برنامهاي زيربنايي شهرها بوده از اينترين بخشحمل و نقل يکي از مهم

سازد. ضعف مديريت و عدم وجود يـهرها را ممکن مـط متقابل فضايي شـاوليه موجوديت و تبيين رواب
هاي کنوني سيستم حمل و نقل شهري برداري از قابليتهايي در بهرههاي يکپارچه سبب بروز چالشبرنامه

اي و با از طريق منابع کتابخانه CDSهاي مورد نياز تحقيق، با استفاده از متدولوژي شده است. داده
گيري تصادفي ساده در کالنشهر رشت والن بخش حمل و نقل با روش نمونهئنظرسنجي يک سوم از مس

 ها از ماتريسآوري گرديد. براي روايي و اعتبار پرسشنامه از آزمون کرونباخ و براي تدوين استراتژيجمع
SWOT ،SPACE روش  بندي راهبردها ازو براي اولويتQSPM  وANP  استفاده شد. نتايج حاصل از
رو موقعيت حمل و نقل شهري رشت باشد از اينمي 78/6و  69/6هاي ارزيابي داراي نمره SWOT  ماتريس

ريزي آن راهبرد تدافعي را بايد برگزيد همچنين نتايج ارزيابي در موقعيت تدافعي قرار گرفته و براي برنامه
SPACE يريزي مذکور بر اساس ارتقاماتريس سوات است. محورهاي اصلي برنامههاي مشابه يافته 

زيرساخت  يکارگيري نيروي انساني متخصص، ارتقاهبودجه مالي، ب تأمينهاي سازماني، مديريت و برنامه
بندي گرديد و سپس بر اساس تحليل و ارزيابي هاي حقوقي و فرهنگي اولويتارتباطي و شاخص -فني

هاي محيطي و ساختاري، شش گزينه پيشنهادي مطرح گرديد که در معيارها در قالب شاخصمعيارها و زير
 تأميندرصد،  39/91هاي سازماني با مديريت و برنامه يهاي موثر به ترتيب اهميت، ارتقااين ميان استراتژي

 -هاي فنيزيرساخت يدرصد، ارتقا 39/19کارگيري نيروهاي چند تخصصي با هدرصد و ب 96/66مالي با 
 باشد.درصد مي 38/7حقوقي با  يدرصد و ارتقا 11/11فرهنگي با  يدرصد، ارتقا 81/16ارتباطي با 
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 مقدمه

ها و عبور و مرور ين کاربريمطلوب ب يفه دسترسيشهر است که وظ ياينقل بخش پووحمل
 عامل يحمل و نقل شهر يهاستميدر انتخاب س ( غالباMetz, 2005: 353ًدارد )را بر عهده 
توسعه  ي. از طرف(Grava, 2004: 4است ) ييايو جغراف يتر از فواصل مکانزمان مهم

را  يين روابط متقابل فضاييت شهر و تبيه موجوديه اوليحمل و نقل، پا يهامناسب شبکه
جدهم سرعت ارتباطات و ي(. تا قرن هRodrigue et al, 2006: 1سازد )يممکن م

ن بخار، توسعه بخش حمل و نقل يار اندک بود اما با اختراع ماشيحمل و نقل بس يهاتيظرف
در همه  باًينده شهرها و صنعت حمل و نقل تقرير شد. با رشد فزايامکانپذ يشتريبا سرعت ب

از  يشتريه ناچار حجم بکمتر بوده و ب ياجاده يدر حال توسعه، فضا يکشورها يشهرها
 ياز فضا يريناکارامد، به کارگ يهامشهود است. وجود شبکه ياجاده يک در فضايتراف

ش ي، افزا9(CBD) يدر بخش مرکز يتجار يو وجود کارکردها يمقاصد تجار يابان برايخ
ت در سطوح يت سامانه ترانزيک، عدم کفايت ترافيريت خودرو، ضعف مديا نرخ مالکيدرصد 

 ,Institute( World Resource) يکيالکترون يهاستميس يري، ضعف بکارگيامنطقه عيوس

 يها، توسعه سکونتگاهيمسکون ين، توسعه فراوان نواحيمت زميش قي، افزا15 :1997
 ياصل يه شهرهايد در حاشيجد يها و شهرهاه شهر و احداث شهرکيدر حاش يررسميغ

رو به ني(. از اKidokoro, 1992: 75رده است )د کيرا تشد يپارادکس حاکم بر جوامع شهر
 يهادرصد از کل وام 19و متخصصان فن، حدود  يران شهريمد يل مشکالت فرارويدل

از  ياديده که بخش زيبه بخش حمل و نقل اختصاص گرد يبانک جهان ياز سو ياختصاص
از  يکيعنوان هشده که ب يگذارهيها و جادها سرمادرصد( در بخش بزرگراه 26ها )ن واميا

 ,World Bank) شوديمتصور م يگذارهيدر سرما يو اجتماع ين منابع بازده اقتصاديباالتر

هم به اندازه شهر و  يستم مطلوب حمل و نقل شهريانتخاب س ي. از طرف(28 :2007
 دارد. يه مورد مطالعه بستگيناح يساختار شهر يچگونگ

                                                           
3- Centeral Business District 
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ن اندازه شهر و يب يد هبستگي، بايتار شهرل مربوط به ساخيمسا يواکاو ين برايبنابرا
و  يديتول يواحدها يريگمين تصميرا در نظر داشت. همچن ينقل شهروستم حمليس

 ن درکوش،يدارد )عابد ييبسزا تأثيرنقل وحمل يهاستميخانوارها در انتخاب و استقرار نوع س
ن يب يسازقل، متعادلتوسعه حمل و ن يهااست در برنامه ين رو ضروري(. از ا126: 1986

ت يش و امنيآسا تأمين يت بالقوه ارتباطات برايظرف يرين، در نظرگيزم يکاربر يهاتيفعال
حمل  يزيربرنامهل يو تحل يبررس ي(. برا69: 1979، يت باشد )پورمحمديشهروندان در اولو

: حمل و نقل شوديپاسخ داده م يشهر رشت به چند پرسش اساسدر کالن يو نقل شهر
حمل  يزيرد در برنامهيبا يرار دارد و چه عوامل ساختارـق يتيشهر رشت در چه موقعکالن

جاد يرشت ا يحمل و نقل شهر يزيردر برنامه يکپارچگيرد تا يمد نظر قرار گ يو نقل شهر
 ييگذاشته و چگونه شناسا تأثير يحمل و نقل شهر يزيربر برنامه يطيشود؟ چه عوامل مح
شبکه  يابيو ارز يآنها چه خواهد بود؟ پژوهش حاضر به بررس يبرا شده و پاسخ مناسب

 يکرد استراتژياصول حاکم بر رو يريرشت پرداخته و با در نظرگ ياهيشهر ناحمعابر کالن
 گردد.يه ميارا يشنهاديپ يهانهيگز يتوسعه شهر

CDSکرديرو 
آن  نده شهر است که براساسيانداز بلندمدت از آه چشميند تهيفرا 9 

ن اهداف سازمان ي(. مهم ترCities Alliance, 2006: 1شوند )يه ميته 9يياجرا يهابرنامه
 و اداره تيفيک يدار ب( ارتقايپا يشهر توسعه ارتقاء سطح الف( ائتالف شهرها عبارتند از:

منابع  از يکم درآمد شهر يهاگروه سهم شيج( افزا يق بسط مشارکتياز طر يشهر تيريمد
 . يشهر

د بر يکأد قرار گرفته عبارت از توجه و تيکأمورد ت CDSکرد يمورد رو که در ياژهيته ونک
به لحاظ  CDSکرد ين روياست. همچن ييعنوان هدف غاسند بهن يتدوو نه  2اجرا

به نهادها و  يي، پاسخگويت شهريريتواند از نظر اصالح نظام مديکه م يمهم يدستاوردها
 يدر استراتژ .(9ده است )همان، يآورد، مورد استقبال واقع گردندها به بار يفرا يشفاف ساز

                                                           
4- City Development  Strategy 

5- Action Plan  

6- Implementation 
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و  7ت در اجراي، شفاف8در امور يدهعبارتند از حساب پس يت خوب شهريريمد يتوسعه شهر
ت يريمد ين منطقين براساس چنيهمسان است. بنابرا يبا شهرها 3دارا بودن اصل رقابت

رقابت با  يت دارد و برايار شفافاست که پاسخگوست، در عمل و ک يتيريمد يخوب شهر
 Cities) برخوردار است يکاف ياجتماع -يمشابه و همسان خود از قدرت اقتصاد يشهرها

Alliance, 2004a: 4 .) ين که عناصر و اجزايبا اCDS  يهايژگيط و ويبا توجه به شرا 
شامل  يابيو ارز يعبارتند از: طراح يکند اما عناصر اصليدا مير پييتغ يمتفاوت هرشهر

 يانداز و استراتژت شهر )وضع موجود(، چشميوضع يابيند و ارزيفرآ يبرا يالت سازمانيتشک
برنامه،  يها، اجرا و نظارت، شامل اجراين استراتژييانداز بلندمدت و تعم چشميشامل تنظ

 مناسب يق سازوکاهايح آن از طريصح يو کنترل اجرا CDSند ينه کردن فرآينهاد
(World Bank, 2008: 45.)  

لزوماً به  يتوسعه شهر ين هر نوع استراتژيو تدو يطراح :CDS يو سازمانده يطراح
شروع شده و به اجرا ختم شود. در  موجود وضع يابيست که با ارزين يند خطيک فراي يمعن

گونه که اشاره هستند و همان يمواز يندهايا فرايو  يتکرار CDS يندهاياغلب موارد فرا
 ر و متفاوت هر شهر استيمتغ يهايژگيط و وياز شرا يشتر تابعيب CDSکرد يروشد مراحل 

(Marull, 2007: 13). يل مياز شش گام تشک يسند به طور عموم ين و اجرايند تدويفرا
ن يتدو -9 ياندازسازچشم -9 يعت کنونيسنجش وض -6پروژه  يزيربرنامه -1 شود:

 يان محورهاين رو در مي(. از ا98: 1979 ،يو آزاد ش( )گلکاريکنترل )پا -2اجرا  -9راهبرد 
پرداخته  يل حمل و نقل شهريو تحل يابي، ارزي، به بررسيتوسعه شهر ياستراتژ ياصل

 ش داده شده است.ينما 1ند پژوهش حاضر در شکل يشود. فرايم

 هامواد و روش

بر  يمبتن يشياميه شده و از نوع پيته يليتحل -يفيق حاضر با استفاده از روش توصيتحق
ها و  داده يآورباشد. به منظور جمعيبوده م يتوسعه شهر يدگاه استراتژيد يريبکارگ

                                                           
7- Accountability 

8- Transparency 

9- Contestability 
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نفر( از  811نفر از  661ک سوم )يدر حدود  يالزم جامعه آمار يهايو بررس ياطالعات آمار
ن، اس راه و مشاورين پليران، کارشناسان مرتبط در بخش حمل و نقل و همچنيان مديم

از آنان  يانتخاب شد تا با مشارکت و نظرخواه يو شهردار ين سازمان راهدارامتخصص
ها و اطالعات ساده بوده داده ي، تصادفيريگگردد. روش نمونه يآوراطالعات الزم جمع

ن با  يو مطالعه اسناد، منابع و متون مرتبط با موضوع مقاله و همچن يق بررسياز از طريمورد ن
 د.يو اعتبار پرسشنامه از آزمون کرونباخ استفاده گرد ييروا يه و براه پرسشنامه و مصاحبيته

 

 شهر رشت، ماخذ: نگارندگانند پژوهش در بخش حمل و نقل کالنيفرا (1)شکل 
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 ANP  مدلکه اعتبار  يپارامتر

 سيحاصل از ماتر يکند مقدار نسبت ناسازگاريد مييأرا ت 11
بر اساس ن مطالعه استفاده شده يکه در ا CRا ي يبوده و نسبت ناسازگار يزوج يهاسهيمقا

ه شده، يته يراهبردها يبندتياولو يباشد. براي( ميو شاخص رندوم )تصادف يشاخص ناسازگار
دها( و وزن يها و تهد)فرصت يها( و خارجها و ضعف)قوت ين عوامل داخليياهداف و تع

ه شد. ين و کارشناسان اراابه مشاور ينظرسنج يه و برايدو پرسشنامه ته 11(SWOT) آنها
و  يعوامل داخل ييتوسعه و شناسا ياهداف و محورها يبندتيپرسشنامه اول در مورد اولو

اس يها طبق مقشاخص يفيت کيماه يرين پرسشنامه با در نظرگيد. در ايه گرديته يخارج
توسط، نه خوب، ميب گزيترتو به ينه عاليمربوط به گز 9کرت پنج رتبه منظور شد. رتبه يل

ها پرسشنامه يک را اخذ خواهند کرد. پس از بررسيتا شماره  يبعد يهابد، و بد رتبه يليخ
 يابيآنها پرسشنامه دوم بر اساس روش ارز يبندتيها به منظور اولوين استراتژيو تدو
 19(QSPM) يراهبرد يکم يزيرس برنامهي، ماتر(SPACE) 16کيت و اقدام استراتژيموقع
 د.يه گرديارا يه و به جامعه آماريها تهياستراتژ (ANP) ياشبکه ليند تحليو فرا

 تيموقع يابيس ارزيج ماترينتا يريو با بکارگ (SWOT) ليه و تحليابتدا با استفاده از تجز
ج يم مناسب از نتاياخذ تصم يد و براين گرديها تدوياستراتژ (SPACE) کيو اقدام استراتژ

راهبردها ( ANP) يال شبکهيند تحليفراو  (QSPM) يراهبرد يکم يزيرس برنامهيماتر
 شدند.     يبندتياولو

 هاافتهي

 تيمامور

ستم حمل و يس يعنوان متولبه يو شهردار ي، حمل و نقل شهريت سازمان راهداريمامور
 يمنيسطح ا يش و ارتقاي، افزاياحمل و نقل جاده يهاشهر رشت، توسعه شبکهنقل کالن

منطقه عبور  يستيتور يهاکه از راه يخارج يهااز شهروندان و شرکتين به ييپاسخگو يبرا

                                                           
10- Analytic Network Process  

11- Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats  

12- Strategic Performance Action Condition Evaluation  

13- Quantities Strategic Matrix  
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  يتوسعه حمل و نقل شهر يگاه برايجاد جايآنها و ا يمندتيرضا تأمينن يکرده و همچن
 باشد. يم ياو منطقه ي، مليدر سطوح فرا مل

 اندازچشم

 -يآموزش يارتقامعابر،  يفيسطح ک يشامل، ارتقا يانداز در بخش حمل و نقل شهرچشم
 سبز، يهاجاد راهيست و بهبود آن و ايط زي، حفظ محينه رانندگيشهروندان در زم يفرهنگ

، يشهر يهادر راه ريخأ، کاهش زمان تيشهر يهاو تصادفات راه ياکاهش سوانح جاده
انداز توسعه شبکه حمل و ن چشمياشد. بنابرانه از آن يکاهش مصرف سوخت و استفاده به

و هماهنگ  يع، اقتصاديمن، روان، سريا يااز شبکه يعبارت است از برخوردار يرنقل شه
 ست بوم.يبا ز

 اهداف 

ش يشهر رشت شامل افزاکالن يحمل و نقل شهر يهاطور خالصه اهداف توسعه شبکهبه
 يحمل و نقل عموم يت شهروندان و ارتقايرضا ير، ارتقايت، کاهش تراکم در زمان تاخيامن

 است.

 ( EFE) يعوامل خارج يبررس

ل شده و يتحل يط خارجي، محيتوسعه شهر ياستراتژ ين مرحله بر اساس متدلوژيدر ا
، يطياست تا عوامل مح يالهيس وسين ماتريشود. ايل ميتشک يس عوامل خارجيماتر

قرار دهد.  يابيمورد ارز يرا در افق زمان يکي، تکنولوژي، فرهنگياسي، سي، اجتماعياقتصاد
به  يزيکرد مختلف تجويبوده و رو يزيشتر تجويس بين ماتريا يم حاکم بر طراحيپارادا

و  ياحمد يکاربرد دارد )عل يرامونيط پياطالعات مح يآورجمع يبرا يالهيعنوان وس
 يزيربرنامه يشهر رشت برات کالني، وضع1ج جدول ي( بر اساس نتا96: 1976 همکاران،

 تر از حد متوسط است.نييپا يامل خارجاز نظر عو يحمل و نقل شهر يهاشبکه
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 IFE))19يعوامل داخل يابيس ارزيماتر

دهد. بر يقرار م يرا مورد بررس يس نقاط ضعف و قوت بخش حمل و نقل شهرين ماتريا
شبکه حمل و نقل از جهت  يزيربرنامه يشهر رشت برات کالنيوضع 6ج جدول ياساس نتا

 ط است.ن تر از حد متوسييز پاين يعوامل داخل

 SWOTل ين راهبردها با استفاده از مدل تحليتدو

بوده  يزيم تجويشده که تحت پارادا يهاروارد طراح يکرد خط مشين مدل بر اساس رويا
 ليه و تحلي(. تجز8: 1982 و همکاران، يبيز کاربرد دارد )طين يبيم ترکيپاراد ياگر چه برا
SWOT ک يکه  يخارج يدهايها و تهدو فرصت ينقاط قوت و ضعف داخل ييشناسا يبرا

 يمند عواملمنظا ييشناسا SWOTل يه و تحليستم با آن مواجه است کاربرد دارد. تجزيس
: 1976 نسون،يرز و رابيرا داشته باشد )پ ين سازگاريشتريد با آن بياست که راهبردها با

 SO, WO, ST, WT يدها در چهار حالت کليها و تهد(. نقاط قوت، ضعف، فرصت199

 سون و جان،يشوند )هرين آنها انتخاب مياز ب يراهبرد يهانهيشوند و گزيوند داده ميپ
 يخاص برا ياز چهار الگو يکي ييشناسا  SWOTدرارها يسه معي(. هدف از مقا136: 1976
ک، وجود يه ي( در ناحSoاست. الف( قوت و فرصت ) يو خارج يت داخليموقع يسازگار

د يد. ب( قوت و تهدينمايه ميرشد را توص يت استراتژيعن وضيت است اين موقعيبهتر
(STدر ناح )ه يبرد تنوع توصـاست و راه يديکل يهاوتـق يستم دارايس يعنيه دوم، ـي
 يستم با فرصت خوبيه سوم، در واقع سيدر ناح (WOگردد. ج( ضعف و فرصت )يم

ه يدر ناح (WT) ديگردد. د( ضعف و تهديه ميتوص يرشد خارج يروبروست و استراتژ
ن ين حالت بهتريباشد که در ايم يمتعدد يدهايستم با تهديمواجه س يچهارم، به معنا

ل ي(. با توجه به تحل639: 1979 گران،يا و دينخواهد بود )حکمت يکاهش يشنهاد، استراتژيپ
د. همانطور که در ين گرديه تدويچهار ناح يالزم برا ي، راهبردهايو خارج يط داخليمح

ب يکه به ترت يو خارج يعوامل داخل يابيآمده است بر اساس نمرات حاصل از ارز 6شکل 
س يماتر يت تدافعيشهر رشت در موقعکالن ياست و حمل و نقل شهر 78/6و  69/6

                                                           
14- Internal Factor Evaluation  
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د يشهر رشت باحمل و نقل کالن يکارآمد ين  برايرد. بنابرايگ يقرار م يو خارج يداخل
 9( در جدول WTدها )يبر نقاط ضعف و تهد يمبتن ياد که راهبردهيرا برگز يراهبرد تدافع
 آمده است.

 
 SWOTل يه و تحليچهارگانه تجز يارهايس معيماتر (2)شکل 

 (SPACEک )يت و اقدام استراتژيموقع يابيس ارزيماتر

ها با توجه به ين استراتژيو تدو يوضع موجود حمل و نقل شهر يابيل و ارزيتحل يبرا
 9در جدول  ياصل يگردد. محورهاياستفاده م SPACEاز روش قبل  يهااطالعات قسمت
 ياست )عل CA يت رقابتي، مز ESطيمح، ثبات IS، توان صنعت FS يشامل توان مال

 آمده است.  9س در جدول ين ماتريج مربوط به اي(. نتا79: 1976 ،ياحمد

 شهر رشتحمل و نقل کالن يس عوامل خارجيماتر (1)جدول 

 توضيحات دارامتياز وزن امتياز وزن خارجيعوامل استراتژيک 

     (O) هافرصت

شهر رشت براي حمل و نقل موقعيت دسترسي کالن
 کاال و ترانزيت

به جهت دسترسي به منطقه  61/1 9 19/1
ويژه اقتصادي انزلي و دروازه 

 ورود به اروپا

  92/1 9 13/1 هاي سبزامکان استفاده ازموقعيت طبيعي براي ايجادراه

  6/1 9 19/1اي شهر نسبت به ساير سهم باالي حمل و نقل جاده
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 هاي حمل ونقل )ريلي، دريايي، هوايي(سيستم

  17/1 9 16/1 آهنآغاز عمليات احداث راه

  12/1 9 19/1 امکان امتداد بزرگراه سراوان به سنگر و الهيجان

هاي ديدگاه مديران و مسئوالن نسبت به توسعه شبکه
 ل شهريحمل و نق

19/1 9 13/1  

امکان اخذ وام از بانک جهاني و وجود بسترهاي 
 تخصصي -هاي علميمناسب براي همکاري

19/1 9 12/1  

 ونقلهاي حملاختصاص بودجه براي توسعه شبکه
 شهري

19/1 9 16/1  

شهر در سطح ملي و کالن IT  ،ICTرشد و توسعه
 رشت

11/1 9 19/1  

     (T)تهديدها 

هاي حمل و نقل شهري اخت علمي از سيستمعدم شن
 مناسب

19/1 6 17/1  

هاي مرتبط با حمل و وجود تجارب ناموفق در سازمان
 شهرينقل درون

19/1 1 19/1  

هاي ديگر نسبت به پروژه در اولويت قرار دادن پروژه
 توسعه شبکه حمل و نقل شهري و کمبود منابع مالي

19/1 6 12/1  

  17/1 1 17/1 نگهداري و راهبري پس از توسعهمشکالتي در خصوص 

هاي خارجي در مورد وابستگي به عملکرد شرکت
 تجهيزات فني

19/1 6 11/1  

  13/1 1 13/1 گير بودن سطح معابرآب

  18/1 1 18/1 نقل هاي حمل وتوسعه غيرمنعطف شبکه

توسعه شبکه حمل ونقل شهري بدون در نظرگيري با 
 ايسطوح ملي ـ منطقه اهداف حمل و نقل در

12/1 1 12/1  

  13/1 1 13/1 ونقل شهريهاي حملشبکه خصوص در عدم نيازسنجي

رساني به توريست در بخش ترددهاي ضعف خدمات
 شهريدرون

17/1 6 12/1  

 وضعيت عوامل خارجي 69/6  11/1 جمع
 تر از حد متوسط استپايين
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 شهر رشتکالن( ماتريس عوامل داخلي حمل و نقل 2جدول )

 توضيحات دارامتياز وزن امتياز وزن عوامل استراتژيک داخلي

     ( (Sهاقوت

  61/1 9 18/1 برخورداري از فرودگاه
احداث بزرگراه قزوين به رشت و سراوان جهت تبادل ترافيک 

 شهريبرون
18/1 9 67/1  

هاي تخصصي در مورد توسعه حمل و اقدام براي تشکيل کميته
 هرينقل ش

19/1 9 3/1  

حضور کارشناسان خبره در بخش ستادي وزارت راه و پليس راه و 
 هاي مرتبطديگر ارگان

19/1 9 13/1  

  16/1 9 19/1 وجود شيب کم معابر
  16/1 9 19/1 وجود روشنايي در اکثر معابر

  13/1 9 19/1 هاي مناسب براي احداث پارکينگوجود سايت
  19/1 9 11/1 ر معابر اصليروها دعرض مناسب پياده

     (W)ها ضعف

  18/1 1 18/1 شبکه معبر نامنظم و عدم پيروي از اصول صحيح فني
  18/1 1 18/1 کمبود راه شرياني درجه يک و دو

  ICT 19/1 6 12/1و   ITکمبود نيروي انساني متخصص در بخش 
  17/1 1 17/1 خصوص در بخش اطالعاتهاي ارتباطي بهضعف زيرساخت

  1/1 7 6 19/1 ضعف قوانين و مقررات
 پايين بودن سطح آگاهي شهروندان از منافع بکارگيري 

 هاي پيشرفته حمل و نقلسيستم
9 1/1 6 1/1  

  1/1 6 19/1 افزاريافزاري و سختهاي نرمکيفيت پايين سيستم
هاي دو خطه به ها نسبت به تقويت راهاولويت تجهيز آزاد راه

 هاي هوشمند و الکترونيکيتجهيز سيستممنظور 
19/1 6 7/1  

  1/1 1 19/1 صورت بخشي، غيرهماهنگ وغيرموازيها بهانجام فعاليت
  1/1 6 19/1 وجود بوروکراسي و مشکالت عديده در مورد تهيه تجهيزات فني

هاي مربوط به توسعه شبکه کمبود مشارکت شهروندان در طرح
 حمل و نقل شهري

12/1 6 12/1  

  12/1 1 12/1 کمبود حمل و نقل عمومي
وضعيت عوامل  78/6  11/1 جمع

تر از حد داخلي پايين
 متوسط است
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 شهر رشتهاي بخش حمل و نقل شهري کالن(  تحليل راهبردها و استراتژي3جدول )

موضوع تحليل 

 و توسعه
 ساختار و نظام فضايي حمل و نقل ساختار و نظام فضايي حمل و نقل

 
 
 هاياستراتژي

 (SOموارد قوت )
 
 
 
 

 هاي علمي و برگزاري کنفرانس -
هاي توجيهي توسط مشاوران، جلسه

متخصصان و دانشگاهيان براي مسئوالن 
رساني از در مورد ترانزيت و اطالع

موقعيت جغرافيايي و پتانسيل باالي 
 کالنشهر رشت در مورد ترانزيت کاال

شبکه تامين زيرساخت، تجهيز و توسعه  -
هاي هاي سطحي با هدف ايجاد راهراه

 سبز و با کمترين آلودگي زيست محيطي

رساني به مسئوالن در خصوص اطالع -
 شهراي کالنسهم باالي حمل و نقل جاده

رشت و اولويت توسعه آن نسبت به ساير 
هاي حمل و نقل )ريلي، دريايي، سيستم

 هوايي( با توجه به توان گردشگري منطقه

ن زيرساخت، تجهيز و توسعه تامي -
قطارهاي سبک شهري و تراموا و 

 مونوريل، اتوبوس برقي

عنوان يکي از توسعه تجاري شهر به -
اللملي مراکز اصلي ترانزيت در مسير بين

 شمال به جنوب کشور

مذاکره و توجيه بانک جهاني در مورد  -
هاي حمل و نقل و لزوم توسعه سيستم

 کارشناسيهاي دريافت وام و حمايت

هاي حمل و نقل محلي تهيه برنامه -
(LTP)  بکارگيري مشارکت شهروندان در

هاي حمل و تهيه و اجراي انواع برنامه
و تهيه ضوابط ( LTPsنقل محلي )
 مربوط به آن

استفاده صحيح و بهينه از بودجه 
هاي تخصيص در خصوص توسعه شبکه

 
 
 
 
 

استراتژي 
 هافرصت

(WO) 
 
 
 
 
 
 
 

تأمين زيرساخت، تجهيز و توسعه شبکه  -
هاي خاص هاي سطحي با ويژگيراه

 کننده محلي(هاي جمعدسترسي و ايمني )راه

تأمين زيرساخت، تجهيز و توسعه شبکه  -
هاي سطحي بدون دسترسي )راه شرياني راه

 درجه يک و دو(

 شهرداري(زيرگذر کردن ميدان اصلي شهر) -

احداث تسهيالت تردد عابر در سطح معابر  -
 مثل پل عابر پياده يا پله برقي

گسترش و تقويت حمل و نقل عمومي به  -
 عنوان کليدي موفق براي جذب گردشگران

رساني به بخش خصوصي در مورد اطالع -
 گذاري داخلي در اين بخشمنافع سرمايه

بسترسازي مناسب حقوقي و قانوني براي  -
گذاري داخلي و خارجي در تشويق سرمايه

 بخش حمل و نقل

ها و ارگان هاي هماهنگي با کليه سازمان -
هاي عموممي دولتي براي بهبود زيرساخت

 هاي حمل و نقلپايه براي توسعه شبکه

هماهنگي با وزارت بازرگاني و ايجاد  -
راهکارهايي جهت رفع موانع خريدهاي 

 خارجي و بوروکراسي

بخشي از بودجه براي آموزش  اختصاص -
 نيروي انساني مجرب

استفاده از مشاورين خارجي براي طراحي  -
 هاي حمل ونقلسيستم

تکميل و تجهيز شبکه اتوبوس راني و  -
 Bتحليل و ارزيابي سامانه حمل و نقل 
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گذاري حمل و نقل شهري و جلب سرمايه

 بخش خصوصي

 
 

 استراتژي حداقل
رساندن موارد 

 ضعف
(ST) 

 
 
 
 

توجيه مديران و کارشناسان و آشنايي  -
هاي به مزاياي بکارگيري از سيستمآنها 

حمل و نقل  شهري )مثل هوشمند، 
الکترونيکي، قطارهاي سبک شهري و...( 

با استفاده از تجربيات عملي تاثير به 
هاي ها در توسعه راهکارگيري اين سيستم

 شهري

يابي عوامل و داليل شکست ريشه -
برخي از نتايج ناموفق در خصوص 

ل و نقل هاي حمبکارگيري سيستم
شهري مثل سيستم هوشمند، قطار 

 شهري، پل و...

هاي بيني هـماهنگي سيستمپيش -
هاي حمل و نقل اي با ساير سيستمجاده

 ريلي، دريايي و هوايي

ها، هـماهنگي توامان کليه ارگان -
هاي وزارت راه ترابري و پليس راه بخش

 هاو شهرداري
ها پرهيز از خريداري و توسعه سيستم -

دون هماهنگي و خوداري از انجام ب
جويي در کارهاي موازي به منظور صرفه

 هاي مالي و زمانيبودجه

هاي منعطف حمل و نقل  تدوين برنامه -
 شهري

شناسايي نيازهاي اساسي در مورد  -
 هاي حمل و نقل شهريتقويت شبکه

هاي الزم براي آب تأمين زيرساخت -
 گير بودن معابر

 

 
 
 
 

استراتژي  
 از  هيزپر

 (WTتهديد )

هاي مرتبط با نيازهاي بکارگيري از سيستم -
 موجود شهر

در نظرگيري  اهدف توسعه حمل و نقل و  -
ها به صورت هماهنگ و با در انجام فعاليت

 نظرگيري طرح هاي فرادست

برگزاري همايش با فعاالن بخش تجارت،  -
بازرگاني و همايش با دانشجويان و 

ي و همايش با فعاالن انديشمندان دانشگاه
 بخش حمل و نقل

تدارک مرکز مشاوره و گفتمان اجتماعي  -
 پژوهشي بر اساس پيمايش اينترنتي

 تقويت راهکارهاي مشارکتي -

 کنفرانسي علمي تحت عنوان  -
 اندازهاي حمل و نقل شهريچشم

 هاي تخصصي در برگزاري کارگاه -
 هاي مختلف حمل و نقلبخش

 عابر شهريهاي متقويت شبکه -

هاي ارتباطات به تقويت زيرساخت -
 خصوص الکترونيکي

اصالح قوانين و مقررات مربوط به بخش  -
 حمل و نقل

 افزاري و هاي نرمارتقاي سيستم -
 افزاريسخت

دوباره انديشي بخش حمل و نقل شهري  -
 در نظام برنامه توسعه

 مديريت بهينه در بخش حمل و نقل

ز و توسعه سفرهاي تأمين زيرساخت، تجهي -
پياده در جهت کاهش استفاده از وسايل حمل 

 و نقل موتوري

تأمين زيرساخت، تجهيز و توسعه سفرهاي  -
 با دوچرخه
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هاي سيستم حمل و نقل کاهش هزينه -

 کنندگانعمومي براي مصرف

ريزي صحيح الگوي کاربري شهري برنامه -
 شهربراي ساماندهي و کاهش سفرهاي درون

 (SPACE)( ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک 4جدول )

 نمره دامنه تغيير پارامتر

 2  > FS  >1 (FSتوان مالي )

 +9  ايجاد اشتغال از طريق صنعت حمل ونقل

 +9  اشتغال و جذب سرمايه در مورد توسعه تجاري و ترانزيت شهر

 +6  کمبود بودجه براي جذب نيروي کارامد و خريد تجهيزات فني

 +9/9 ميانگين 

 2   > IS  >1 (ISتوان صنعت )

 +9  وجود مشکالت در خصوص توسعه الکترونيکي و هوشمند حمل و نقل

 +9  کمبود نيروي انساني خبره و با تجربه

 +9  اي براي جلب مشارکت شهروندانامکان استفاده از تبليغات رسانه

 +9  عدم نيازسنجي در صنعت حمل و نقل

 +9/9 ينميانگ 

 -1-   > ES >  2 (ES) ثبات محيط

 -9  عدم پيشرفت همگام تکنولوژي و حمل و نقل و ضعف مديريت در آن

 -9  هاي حمل و نقلکم رنگ بودن مشارکت شهروندان در طرح

 -9  (LTPsهاي حمل و نقل محلي )عدم وجود برنامه

 -9/9 ميانگين 

 -1-   > CA >  2  (CAمزيت رقابتي )

 -9  گيري از تجربيات موفقتفاده از حمايت تخصصي بانک جهاني و بهرهاس

 -9  هاي حمل و نقلحمايت بخش خصوصي از طرح

 -9 ميانگين 

1-   =3/4 -3/3ES=+FS                  5/0- =4- 5/3IS+CA= 

دهد که ينشان م 9( در شکل SPACEک )يت و اقدام استراتژيموقع يابيج ارزينتا
  SWOTروشسه دو يقرار دارد. از مقا يشهر رشت در بخش تدافعنقل کالنولت حميوضع
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ش يافزا ين برايکسان است بنابرايج دو روش ين برآورد کرد که نتايتوان چنيم SPACEو 
 گردد.يج هر دو روش مذکور استفاده ميت، از نتايموقع يابيدقت ارز

 

 راهبردها يبندتياولو

شود. يانجام م ANPو  QSPMج حاصل از مدل ياساس نتا راهبردها بر يبندتياولو
ج يآمده که بر اساس نتا 9شهر رشت در جدول نقل کالنحمل و يهاياستراتژ يبندتياولو
ن رو ين شده است. از اي، تدو2( در جدول QSPM) يراهبرد يکم يزيرس برنامهيماتر
ت و يريمد يارتقا يستراتژرشت ا يحمل و نقل شهر يزيربرنامه ين راهبرد برايترمهم

 است. يسازمان يهابرنامه

 شهر رشتحمل و نقل کالن يزيربرنامه ياصل يمحورها يبندرتبه (5)جدول 

 (1-6رتبه اهميت) مجموع نمرات ارزيابي عوامل داخلي ارزيابي عوامل خارجي محور ارزيابي

 9 79/9 33/6 79/6 ارتباطاتي -زيرساخت فني

 9 96/9 81/6 81/6 وقيقوانين و مقررات حق

 9 72/9 11/9 89/6 نيروي انساني متخصص

 2 39/9 96/6 21/9 موارد فرهنگي
 1 91/8 86/9 83/9 سازمانيهايارتقا مديريت و برنامه

 6 67/2 73/6 93/9 تأمين بودجه مالي

 (SPACE( ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک )3شکل )



 

 

 

 

72  98شماره ريزي، علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 (QSPM) يراهبرد يکم يزيرس برنامهيماتر

چارچوب  SWOT يهاليه و تحلياز تجز ،يراهبرد يکم يزيرس برنامهيه ماتريته يبرا
قابل اجرا مشخص  يراهبردها ينيع يشود تا به روشين راهبردها استفاده ميجامع تدو

ده  يراهبرد يس کميخوب استفاده کرد. در ماتر يد از قضاوت شهودين رو بايدند. از ارگ
ک نمره يمل گذار، در نظر گرفته شده و به هر عاتأثير يو خارج يار مهم داخليعامل بس

ت راهبرد در برخورد مناسب با عوامل يدهنده توان و قابلن نمره نشانيشود ايت داده ميجذاب
 ي= تا حد6ت، ي= بدون جذاب1ن شکل است: يت بدياست. نمره جذاب يو خارج يداخل

ج ينتا 2(. در جدول 67: 1978 ،يار جذاب )اعرابي= بس9ت معقول، يجذاب ي= دارا9جذاب، 
 س آمده است.ين ماتريحاصل از ا

 (QSPM)ريزي کمي راهبردي ( ماتريس برنامه6جدول )

 عوامل خارجي

وزن 
نرمال 
 شده
 

 2راهبرد  9راهبرد  9راهبرد  9راهبرد  6راهبرد  1راهبرد

نمره 
 جذابيت

نمره  جمع
 جذابيت

نمره  جمع
 جذابيت

نمره  جمع
 جذابيت

نمره  جمع
 جذابيت

نمره  جمع
 جذابيت

 جمع

 هافرصت

وقعيت دسترسي م
شهر براي حمل و 
 نقل کاال و ترانزيت

19/1 9 6/1 9 19/1 1 19/1 6 1/1 9 19/1 9 19/1 

امکان استفاده از 
موقعيت طبيعي براي 

 هاي سبزايجاد راه

13/1 9 68/1 9 92/1 9 92/1 9 92/1 9 92/1 9 92/1 

سهم باالي حمل و 
اي شهر نقل جاده

نسبت به ساير 
هاي حمل و سيستم

 قلن

19/1 9 19/1 9 19/1 9 19/1 9 6/1 9 6/1 9 6/1 

آغاز عمليات احداث 
 آهنراه

16/1 9 17/1 9 12/1 9 17/1 9 12/1 9 17/1 9 17/1 

امکان امتداد بزرگراه 
سراوان به سنگر و 

 الهيجان

19/1 9 12/1 9 16/1 9 12/1 9 16/1 9 12/1 9 12/1 
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ديدگاه مديران و 

مسئوالن نسبت به 
که هاي توسعه شب

 حمل و نقل شهري

19/1 1 19/1 6 12/1 6 12/1 9 16/1 9 16/1 9 13/1 

امکان اخذ وام از 
بانک جهاني و 
وجودبسترهاي 
مناسب براي 

 هاي همکاري
 تخصصي -علمي

19/1 6 17/1 6 17/1 6 17/1 1 19/1 9 16/1 9 12/1 

اختصاص بودجه براي 
هاي توسعه شبکه

 حمل و نقل شهري

19/1 1 19/1 9 16/1 1 19/1 1 19/1 9 16/1 9 12/1 

،  ITرشد و توسعه 
ICT  در سطح ملي و

 کالنشهر رشت

11/1 9 19/1 9 19/1 9 19/1 6 16/1 9 19/1 9 19/1 

 تهديدها

عدم شناخت علمي از 
هاي حمل و سيستم

 نقل شهري مناسب

19/1 6 17/1 6 17/1 9 16/1 9 16/1 9 16/1 9 16/1 

وجود تجارب ناموفق 
هاي سازماندر 

مرتبط با حمل و نقل 
 درون شهري

19/1 6 17/1 6 17/1 9 12/1 9 16/1 9 16/1 9 12/1 

در اولويت قرار دادن 
هاي ديگرنسبت پروژه

توسعه شبکه به پروژه
حمل و نقل شهري و 

 کمبود منابع مالي

19/1 6 12/1 6 12/1 9 13/1 1 19/1 9 16/1 9 13/1 

مشکالتي در 
خصوص نگهداري و 

 اهبري پس از توسعهر

17/1 9 69/1 6 12/1 9 69/1 9 96/1 9 96/1 9 96/1 

وابستگي به عملکرد 
 هاي خارجي درشرکت

 مورد تجهيزات فني

19/1 9 6/1 9 19/1 9 6/1 9 19/1 9 6/1 9 6/1 

 92/1 9 92/1 9 13/1 1 17/1 6 68/1 9 92/1 9 13/1گير بودن سطح آب
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 معابر

توسعه غيرمنعطف 
 ونقلحمل هايشبکه

18/1 9 61/1 9 61/1 9 67/1 9 61/1 9 67/1 9 67/1 

توسعه شبکه حمل 
ونقل شهري بدون در 
نظرگيري با اهداف 

ونقل در سطوح حمل
 ايملي ـ منطقه

12/1 1 12/1 9 69/1 6 16/1 6 16/1 9 69/1 1 12/1 

عدم نيازسنجي در 
هاي خصوص شبکه

 نقل شهريوحمل

13/1 6 17/1 1 13/1 6 17/1 9 68/1 9 92/1 1 13/1 

رساني ضعف خدمات
به توريست در بخش 

 شهريترددهاي درون

17/1 9 96/1 9 69/1 6 12/1 9 16/1 9 96/1 9 96/1 

 93/9  83/9  21/6  89/6  81/6  79/6  11/1 جمع

 هافرصت

موقعيت دسترسي 
شهر براي حمل و 
 نقل کاال و ترانزيت

19/1 9 6/1 9 19/1 1 19/1 6 1/1 9 19/1 9 19/1 

امکان استفاده از 
موقعيت طبيعي 

هاي براي ايجاد راه
 سبز

13/1 9 68/1 9 92/1 9 92/1 9 92/1 9 92/1 9 92/1 

سهم باالي حمل و 
اي شهر نقل جاده

نسبت به ساير 
هاي حمل سيستم

 و نقل

19/1 9 19/1 9 19/1 9 19/1 9 6/1 9 6/1 9 6/1 

آغاز عمليات احداث 
 آهنراه

16/1 9 17/1 9 12/1 9 17/1 9 12/1 9 17/1 9 17/1 

امکان امتداد 
بزرگراه سراوان به 
 سنگر و الهيجان

19/1 9 12/1 9 16/1 9 12/1 9 16/1 9 12/1 9 12/1 

ديدگاه مديران و 
مسئوالن نسبت به 

هاي توسعه شبکه

19/1 1 19/1 6 12/1 6 12/1 9 16/1 9 16/1 9 13/1 
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 حمل و نقل شهري

اخذ وام از امکان 
بانک جهاني و 
وجود بسترهاي 
مناسب براي 

 هاي همکاري
 تخصصي -علمي

19/1 6 17/1 6 17/1 6 17/1 1 19/1 9 16/1 9 12/1 

اختصاص بودجه 
براي توسـعه 

هاي حمل و شبکه
 نقل شهري

19/1 1 19/1 9 16/1 1 19/1 1 19/1 9 16/1 9 12/1 

،  ITرشد و توسعه 
ICT  در سطح ملي

 شهر رشتو کالن

11/1 9 19/1 9 19/1 9 19/1 6 16/1 9 19/1 9 19/1 

 تهديدها

عدم شناخت علمي 
هاي از سيستم

حمل و نقل شهري 
 مناسب

19/1 6 17/1 6 17/1 9 16/1 9 16/1 9 16/1 9 16/1 

 ناموفقوجود تجارب
هاي در سازمان

مرتبط با حمل و 
 شهرينقل درون

19/1 6 17/1 6 17/1 9 12/1 9 16/1 9 16/1 9 12/1 

در اولويت قرار 
هاي دادن پروژه

ديگر نسبت به 
پروژه توسعه شبکه 

 حمل ونقل 

19/1 6 12/1 6 12/1 9 13/1 1 19/1 9 16/1 9 13/1 

مشکالتي در 
خصوص نگهداري 
و راهبري پس از 

 توسعه

17/1 9 69/1 6 12/1 9 69/1 9 96/1 9 96/1 9 96/1 

وابستگي به 
 هايعملکرد شرکت

رجي در مورد خا
 تجهيزات فني

19/1 9 6/1 9 19/1 9 6/1 9 19/1 9 6/1 9 6/1 
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گير بودن سطح آب

 معابر
13/1 9 92/1 9 68/1 6 17/1 1 13/1 9 92/1 9 92/1 

توسعه غيرمنعطف 
هاي حمل و شبکه

 نقل

18/1 9 61/1 9 61/1 9 67/1 9 61/1 9 67/1 9 67/1 

توسعه شبکه حمل 
و نقل شهري بدون 

رگيري با در نظ
 اهداف حمل و نقل 

12/1 1 12/1 9 69/1 6 16/1 6 16/1 9 69/1 1 12/1 

عدم نيازسنجي در 
 خصوص 

هاي حمل و شبکه
 نقل شهري

13/1 6 17/1 1 13/1 6 17/1 9 68/1 9 92/1 1 13/1 

 ضعف خدمات
رساني به توريست 
در بخش ترددهاي 

 شهريدرون

17/1 9 96/1 9 69/1 6 12/1 9 16/1 9 96/1 9 96/1 

 93/9  83/9  21/6  89/6  81/6  79/6  11/1 جمع

 و مراحل آن( ANP)اي فرايند تحليل شبکه

( MADM) 19چندگانه يارهايبا مع يريگميتصم يهاکياز تکن يکي يال شبکهيند تحليفرا
 12(AHP) يمراتبل سلسلهيند تحليفرا ين مدل بر مبناي( ا79: 1973 پور،ياست )قدس

مراتب نموده ن سلسلهيگزيستم بازخور را جايا سي يرخطيستم غيا سيو شبکه  شده يطراح
 يد از تئوريبامحاسبه وزن عناصر  ين حالت براي(. که در اErtay et al, 2006: 238است )
ها، ، خوشهمراتب کنترلاز سلسله ANP. مدل (Saaty,1986: 106ها استفاده کرد )شبکه

ن يب يتفاوت ساختار 9شود. شکل يل ميها و عناصر تشکن خوشهيعناصر، روابط متقابل ب
 18هاش داده و حلقهيرا نما يها وابستگدهد. جهت کمانيسلسله مراتب و شبکه را نشان م

  و همکاران، يدهد )فرجيرا نشان م 17ا گروهيک خوشه ين عناصر در يب يداخل يهبستگ

                                                           
15- Multi Attribute Decision Making  

16- Analytic Hierarchy Process  

17- Cluster  
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استفاده  1-3 ياسهيقاـف مياز ط يبـمراتند سلسلهـيمانند فرا ANP( در مدل 196: 1978
 ت برابر، نسبتاًيتواند نظر خود را در قالب هر جفت از عناصر؛ اهميرنده ميگميشود و تصميم

در مرحله  يفيتوص يهاتين ارجحيان کند ايتر بت مهمينهايتر، بار مهميتر، بستر، مهممهم
عنوان ز بهين 6،9،2،7ر يند و مقادشويبکار برده م 1،9،9،8،3 ير عدديب به مقاديبعد به ترت

 يزوج يهاسهياس مقايمق 8شوند. جدول ين دو قضاوت استفاده ميسه بيانه در مقاير ميمقاد
 دهد.يرا نشان  م ANPدر 

 
 هاي زوجي از نظر ساعتي( مقياس مقايسه7جدول )

ارزش 

 ترجيحي
 توضيح jنسبت به  iوضعيت مقايسه 

 ه يک نسبت در تحقق هدف مهم هستند.دو  فعاليت ب اهميت برابر 1

 jبه نسبت بيشتر از  iدهد براي تحقق هدف، اهميت تجربه نشان مي ترنسبتاً مهم 9
 است.

 است. jبيشتر از  iدهد براي تحقق هدف، اهميت تجربه نشان مي مهم تر 9

 ست.ا jخيلي بيشتر از  iدهد براي تحقق هدف، اهميت تجربه نشان مي تربسيار مهم 8

 به طور قطعي به اثبات رسيده است. jنسبت به  iاهميت خيلي بيشتر  ترنهايت مهمبي 3

 گردد.هنگامي که انتخاب بين فواصل مذکور تعيين مي هاي ميانه وجود داردکه حالتهنگامي 6،9،2،7
Source: Guneri, et al, 2009: 7993 

 (B( و شکبه )Aمراتب )( تفاوت ساختار سلسله4شکل )
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ج نرمال شده از يد. سپس نتايآيم دستهزه بيج نرمالي، نتايزوج يهاسهيپس از مقا
از  ياجه مجموعهيشوند. نتيب ميترک ين خروجين بهترييتع ي، برايکنترل يهاستميس

 هب يب چهار مرحله اصلياز ترک ANP يال شبکهيند تحليباشد. فرايها منهيگز يهاتياولو
 د.يآيوجود م

 مدل و ساختار مساله  يزيرهيمرحله اول: پا

را  يابکهـن ساختار شيل شود ايک شبکه تبدي، مثل يستم منطقيک سيه د بيموضوع با
دست آورد. هب 61يا روش گروه اسمي، يا هر روش دلفيو  13يق طوفان مغزيتوان از طريم

ها ها به عنوان خوشهکه در آن گره ياک ساختار شبکهيله مورد نظر به أن مرحله مسيدر ا
ک خوشه يآمده عناصر درون  9شکل  Bدر نمودار  شود. همچنانکهيل ميمطرح هستند، تبد
ها ن ارتباطيگر ارتباط داشته باشند ايد يهاعناصر خوشه يا تماميک يممکن است با 

ک ين ممکن است عناصر درون يشوند. همچنيکان نشان داده مي( با پ61يرونيب ي)وابستگ
ها به ن گونه ارتباطيه ا( ک66يدرون يارتباط متقابل باشند )وابستگ ين خودشان دارايخوشه ب

( 9در شکل  Bشوند )نمودار ينشان داده م 69ک کمان متصل به آن خوشهيله يوس
 (.71: 1973 )زبردست،

 نسبت به هدف  يزوج يهاسهيس مقايمرحله دوم: ماتر

ا عناصر يها ان خوشهيم يزوج يهاسهيمتقابل و انجام مقا يهاين مرحله وابستگيدر ا
ک ير صفر و يها با مقادس از خوشهيک ماتري يار کنترليهر مع يده و برايم گرديتنظ

گر يار ديمع يار رويشود. اگر معيارها تکرار ميمع يند به مشابه براين فرايشود. ايل ميتشک
گر، مقدار صفر درج يار ديمع يرو تأثيرک و در صورت عدم وجود يداشته باشد مقدار  تأثير

                                                           
19- Brainstorming 

20- Nominal Group Technique  

21- Outer dependence  

22- Inner dependence 

23- Looped arc  
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 يهاسهيمقا 69سيابر ماتر يدهو شکل 69مشخصه يجاد بردارهايا يگردد. سپس برايم
 شود:ير انجام ميز يزوج

دهند يقرار م تأثيرن را تحت يک خوشه معيکه  ييهاخوشه ي: براياخوشه يهاسهيمقا
عناصر  يدهوزن يند براين فرايحاصل از ا يهاشوند. وزنيسه ميار مقايک معيبا توجه به 

 س استفاده خواهند شد.ياترمربوط به ابر م 62بلوک يهادر ستون

ها انجام در مورد عناصر درون خوشه يزوج يهاسهيعناصر )عوامل(: مقا يهاسهيمقا
ا همان يگر يک عنصر در خوشه دي يآنها رو تأثيرک خوشه بر حسب يرد. عناصر يگيم

(. 163: 1972 و همکاران، ياريشوند )زيسه ميکه به آن مرتبط هستند مقا يخوشه، عنصر
ک بردار تقدم يشوند و  يان  ميب يسيک بستر ماتريز توسط ين ANPدر  يزوج يهاسهيمقا

ق ين عناصر مشتق شود که در تحقيت متناسب بياز اهم ينيتواند به عنوان تخميم يمحل
 يهاسهيس مقايژه از ماتريمحاسبه بردار و يبرا Super Decisions افزارحاضر از نرم

 ناسازگار استفاده شده است.  يهابتر نسيز محاسبه مقاديو ن يزوج

  شونديسه ميعناصر با هم مقا يها با توجه به تمامنهيها: گزنهيگز يهاسهيمقا
(Chung, et al, 2005: 15.) 

 س يل سوپر ماتريمرحله سوم: تشک

ستم يک سيدر  يکل يهاه تقدميته ياست. برا 68رموزونيس غيند مذکور ابر ماتريجه فراينت
رند يگيم يس جايدر ستون مربوطه در ماتر يتقدم محل يمستقل، بردارها يهاتأثيربا 

(Momoh, et al,1998: 818.) 

 نهين گزيمرحله چهارم: انتخاب بهتر

  يتياولو يهاد وزنـکه را پوشش دهـل شده در مرحله سوم کل شبيـس تشکياگر سوپر ماتر

                                                           
24- Eigenvector  

25- Super matrix  

26- Block  

27- Unweighted 
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ن وزن ينه با باالتريشود و گزيجاد ميس نرمال شده اينه سوپرماتريها در ستون گزنهيگز
ه س بيات ماتريها و عملاست که توسط محاسبه يانهيشود و در واقع گزيانتخاب م يينها

 (.Shrestha, et al, 2004: 186دست آمده است )

حمل و  يزيربرنامه يموثر برا ين استراتژيترن مهمييتع يبرا ANP يشنهاديتم پيالگور
 ينقل شهر

از  يل حمل و نقل شهريتحل ين پژوهش برايه شده در ايارا ياو شبکه يمراتبمدل سلسله
سطح ن يدر اول ين استراتژيشود. بهتريحاصل م 9ب چهار سطح بر اساس شکل يترک

 يهانهيوها )گزيارها در سطح دوم و سوم و آلترناتير معيارها و زيمشخص شده است، مع
هدف بر  تأثيرنشانگر بردار  W21که  يرطون سطح قرار دارند. بهين تريي( در پاياستراتژ

ارها يرمعيز تأثيرنشانگر  W43ارها، يرمعيارها بر زيمع تأثيرس ينشانگر ماتر W32ارها، يمع
  .(Lee, et al, 2000: 369)  س واحد استيماتر Iها و نهيگز يبر رو

 

 ايمراتبي و شبکهساختار سلسله (5شکل )

آن توسط کارشناسان و  ينيگزيضوابط و جامهم است ارزش  ANPند يآن چه در فرا
(. Saaty, 1999: 13ج قابل اعتمادتر است )يشتر و نتايب يافراد باتجربه به منظور سازگار

گر يگر متصل هستند، به عبارت ديها با استفاده از ارتباط بالقوه با همدارها و خوشهيتمام مع
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( است ي)روابط داخل ياو حلقه (، دوطرفه )بازخور(يطرفه )روابط خارجکينوع ارتباط، 
(Banai & Wakolbinger, 2011: 4اول .)ر فاکتورها و ين فاکتورها، زيين مرحله تعي

ن يب يدرون يه ارتباط وابستگي(. سپس بر پاNiemira,et al, 2004: 575ها است )ياستراتژ
نهيتقدم گز يرفاکتورها و بردارهايز يها، وزنيدرون يس وابستگيب ماتريفاکتورها به ترت

س يرماتريکننده زانير بيس زيشوند. ماترين ميرفاکتورها تبيه زيبر پا ياستراتژ يها
 ن پژوهش است:يدر ا يحمل و نقل شهر يزيرمدل برنامه يبرا يعموم

 
 يايگو W2 ين استراتژيمثال انتخاب بهتر يهدف برا تأثيرنشانگر بردار  W1چنانچه 

ک از يهر  يفاکتورها بر رو تأثيرس ينشانگر ماتر W3، يدرون يهايس وابستگيماتر
است که  ياستراتژ يهانهيگز يرفاکتورها بر رويز تأثير يايز گوين W4رفاکتورها و يز

 تم اجرا خواهد شد. يات مراحل الگورييان جزيب يبرا يسيات ماتريعمل

 حمل و نقل يطيو مح يساختار يهاق مجموعه شاخصيتحق يهاپاسخ به سوال يبرا
و  يمورد بررس  2اساس شکل  برANP  يال شبکهيند تحليشهر رشت در فرآکالن يشهر

ل مذکور بوده و يرنده مسايه شد که دربرگيته يارو، پرسشنامهنيرند. از ايگيقرار م يابيارز
 3ک، ياستراتژ -يل ساختاريرنده مسايپرسش آن دربرگ 11پرسش است که  62شامل 

 است.  يطيل محيپرسش شامل مسا 8و  ياتيعمل - يختارل سايرنده مسايپرسش دربرگ

 شهر رشتريزي حمل و نقل شهري کالنزيرماتريس عمومي براي مدل برنامه (6شکل )
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 شهر رشتدر کالن يحمل و نقل شهر يو ساختار يطيل محيمسا يبندطبقه(7)شکل 

 : ساختار مدل1مرحله 

ن ييتب ياستراتژ يهانهيرفاکتورها و گزـياز ز يمراتبکل ساختار سلسلهـابتدا مساله به ش 
ن يترنشان داده شده است. هدف انتخاب مهم 7ن ساختار در جدول يا يشود، نمايم

 (،ياتيک و عملي)استراتژ يساختار يارهايقرار دارد و مع ANPن سطح مدل يدر اول ياستراتژ
اند. سطح سوم ( در سطح دوم قرار گرفتهي، حقوقي، فرهنگيکي، تکنولوژي)اقتصاد يطيمح

، سه ياتيعمل -يار ساختاريمعريک، سه زياستراتژ -يار ساختاريرمعيارها )سه زيرمعيشامل ز
ار يرمعيو دو ز يار فرهنگيرمعي، سه زيکيار تکنولوژيرمعي، چهار زياقتصاد -يطيار محيرمعيز

 است.  يشنهاديپ يهانهي( و سطح چهارم شامل گزيحقوق

 ريزي حمل و نقل در کالنشهر رشتبراي برنامه (ANP) اي( تشريح اجزاي مدل شبکه8جدول )

Alternative  
 )زير معيار( Sub Criteria ها(زينه)گ

Criteria 
 )معيار(

Goal 
 )هدف(

1A: 
 ارتقا مديريت و

 هاي سازمانيبرنامه

هاي ها و تهيه برنامهايجاد هماهنگي بين سازماني در خصوص برنامه
 :1Subnetحمل و نقل محلي 

 2Subnet: ها  يابي علل شکست برخي از پروژهريشه

ظرفيت بالقوه حمل و نقل هر شهر و استفاده از  ارتقا آگاهي مسئوالن از
 :3Subnet تجارب داخلي و خارجي 

هاي    شاخص
1C: 

 -ساختاري 
 استراتژيک

 
 
 
 
 

بهترين 
راهبرد 
براي 
توسعه 
حمل و 

 :2Aاستفاده از  
نيروهاي چند 
تخصصي با 

هاي توانمندي
 مختلف

ان مرتبط با حمل و نقل در دانشگاهيان، مشاوران و پيمانکار ترغيب
 :4Subnetانجام پزوهش و تحقيقات شهري   

هاي تخصصي حمل و ههاي دانشگاهي و دانشکدپيشنهاد ايجاد رشته
 :5Subnetنقل به وزارت تحقيقات و فناوري  

برگزاري همايش با فعاالن بخش تجارت، بازرگاني، دانشجويان، اساتيد، 

2C:  
 هايشاخص 

 -ساختاري 
 عملياتي
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نقل  :6Subnetفعاالن بخش حمل و نقل

کالنشهر 
 رشت

 افزايش آگاهي به بخش خصوصي در مورد منافع   :3Aتامين مالي 
 :7Subnetگذاري اين بخش  سرمايه

هاي حمل و نقل سيستم مذاکره با بانک جهاني در مورد ضرورت توسعه
   :8Subnet هاي علمي کمک شهري و دريافت وام و

-موجود و تأمين منابع مالي جديد با بهرهاستفاده بهينه از منابع مالي 

 :9Subnetموجود هاي گيري از پتانسيل

3C:  
 هايشاخص

 -محيطي 
 اقتصادي

 
هاي  ارتقا زيرساخت

:4A 

 ارتباطي -فني 

   BRTمين زيرساخت و تجهيز بخش سامانه حمل و نقل أت

0Subnet: 
ير خريد تجهيزات استاندارد شده و ساده به لحاظ نگهداري و تعم

11Subnet: 
تامين زيرساخت، تجهيز و توسعه سفرهاي پياده و دوچرخه 

12Subnet: 
کننده محلي و راه هاي جمعتامين زيرساخت، تجهيز و توسعه راه

 :13Subnet شرياني درجه دو  

4C:  
 هايشاخص

 تکنولوژيکي

 :5Aارتقاي  
 محيط فرهنگي

يري سامانه افزايش سطح آگاهي شهروندان در خصوص مزاياي بکارگ
 :BRT 14Subnetحمل و نقل 

هاي حمل و نقل تقويت مشارکت شهروندان در تهيه و اجراي برنامه
    :15Subnetشهري

تدارک مرکز مشاوره و گفتمان اجتماعي پژوهشي بر اساس پيمايش 
 Subnet: 16اينترنتي                                 

5C:  
 هايشاخص

 فرهنگي

 :6Aارتقا 
 ط حقوقيمحي

 :17Subnetهاي داخلي و خارجي  تهيه قوانين الزم براي همکاري
 :18Subnetاستفاده از قوانين و دانش پايدار بومي   

6C:  هايشاخص 

 حقوقي

 يهات و برنامهيريارتقا مد :1Aعبارتند از:  يراهبرد يهانهيه شده گزيس ارايدر ماتر
، يمال تأمين: 3Aمختلف،  يهايتوانمند ،يچندتخصص يروهاي: استفاده از ن2A، يسازمان

4A5، يارتباط -يفن يهارساختيز ي: ارتقاA6:،  يط فرهنگي: ارتقاء محA ط يمح يارتقا
حمل  يزيربرنامه يبرا 8در شکل  ANP ياساختار شبکه ي. بر اساس اطالعات قبليحقوق

ها در نهيارها و گزيرمعيارها، زيها، معد که شرح خوشهين گرديشهر رشت تدوو نقل کالن
گردد يها با عناصر مشخص مخوشه يو درون يرونين روابط بيد، همچنيح گرديتشر 7جدول 

( يا)حلقه ير از خوشه هدف از ارتباط درونيها به غشود همه خوشهيچنانچه که مشاهده م
ها و داشته و خوشه يرونيها ارتباط بارها برخوردار است. خوشه هدف با همه خوشهيرمعيبا ز
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 هانهيبا خوشه گز ي، فرهنگيکي، تکنولوژياتيعمل-يک، ساختارياستراتژ -يساختار يارهايرمعيز
 روابط متقابل است. ينه با خوشه هدف دارايدارند و خوشه گز يرونيارتباط ب

 
 

 هاي زوجي نسبت به هدف: مقايسه6مرحله 

با استفاده از   هاو خوشه 63 ارهايهمه مع يس مربوط برايو ماتر يزوج 67هايسهيه مقايکل
مشخص  3تا  1له اعداد يت در هر قضاوت به وسيا اهميت ين ارجحيياساس تع يهااسيمق

                                                           
28- Comparision  

29- Criterias 

 شهر رشتنريزي حمل و نقل در کالبراي برنامه ANP( ساختار مدل شبکه اي 8)شکل 
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 يهااسيشود. مقيها انجام منهيارها و گزيرمعيارها و زيه معيکل يبرا يسه زوجيگردد. مقايم
 ف شده است.يتعر 8هر قضاوت در جدول  يت برايا اهميت ين ارجحييتع ياساس

حمل و  يزيربرنامه يبرا ANP يادر مدل شبکه يزوج يهاسهيج مقاينتا 7در شکل 
قضاوت  91يشود، نرخ ناسازگاريشهر رشت آمده است همانگونه که مالحظه منقل کالن

د از ينبا ين روش مقدار ناسازگارياست. در ا 1/1بوده و کمتر از  1996/1 انجام شده برابر با
از  يناش يها و خطااد قضاوتيتعداد ز يرينظرگ ان از خطا با درزين ميشتر باشد ايب 1/1

ن نرخ يشتريبوده که موجب ب يقضاوت يايگو 11قابل قبول است. شکل  ينظرسنج
انجام  يبر اساس قضاوت ها Super Decisionدر مدل شده است. نرم افزار  يناسازگاز

 کند.ينهاد مشيپ 1191/6ن قضاوت را يناسازگارتر ين مقدار برايشده بهتر

 
                                                           
30- Inconsistency  
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 ANP  يادر مدل شبکه يسه زوجيمقا 9شکل 

 31س محدودي: محاسبه ابرماتر9مرحله 

 يساختار برقرار يها است چگونگن خوشهيجاد ارتباط بياز به اي، نيکل يهاه رتبهيته يبرا
وزنس يگردد. ابرماتريه ميس اوليل ابرماتريو متقابل( سبب تشک يروني، بين ارتباط )درونيا

در  هات( عناصر و خوشهيب اهمي)ضرا يداخل يهاتياز حاصل جمع بردار اولو 96نشده  يده
س ير ابرماترياز ضرب مقاد 99شده يدهس وزنيشود. سپس ابرماتريجاد ميه ايس اوليابرماتر

س يابرماتر 99زه کردنيگردد. با نرماليمحاسبه م 99ياس خوشهينشده در ماتر يدهوزن
شود. در انتها ابر يل ميتبد 92يبه حالت تصادف يس به لحاظ ستونيماترشده، ابر يدهوزن
 Adam) گردديس موزون محاسبه ميس محدود با به توان رساندن همه عناصر ابرماتريماتر

                                                           
31-Limit Super matrix  

32-Unweighted Super matrix  

33-Weighted Super matrix  

34-Cluster Matrix 

35-Normalized 

36- Stochastic  

 ANPاي ن نرخ ناسازگاري مدل  شبکهيشتريب (10)شکل 
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and Saaty, 2003: 25 .)ج حاصل از محاسبه ياد نتايل حجم زيدلدر مقاله حاضر به
س محدود يج ابر ماتريشود. نتايمـرده نشده آو يـدهنشده و وزن يدهس وزنيابرماتر
عناصر به  يگر محاسبه شده است و تماميکديک از عناصر در يهر  ينسب تأثيردهنده نشان

زه شوند تا يد نرماليس محدود باين عناصر ابرماتريگر برابراند همچنيکديبا  يصورت افق
زه شده يل نرمالک است( ارزش هر سلويآن  يد )جمع عناصر ستونيبدست آ يحالت تصادف
  3ها است. جدول نهيارها و گزيها، معدهنده مقدار برآورد شده هر کدام از خوشهاست و نشان

دهد بر يزه، حد نشان ميبه صورت نرمال ANP ياها را در مدل شبکهخوشه 98يبندتياولو
يرهمکا ين الزم برايه قوانيار با عنوان، تهيرمعيسه ز (WANP) ييت نهاين اساس اهميا

ها از پروژه يعلل شکست برخ يابيشهي(، ر17E=211/1) يو خارج يداخل يها
(979/1=2E) ينه از منابع ماليو استفاده به (9=999/1Eبه ترت ،)ت و در ين اهميشتريب بي
 خواهند داشت.  يشنهاديپ يهاياستراتژ يبندتيرا در اولو تأثيرن يشتريجه بينت

 ين استراتژي: انتخاب بهتر9مرحله 

بوده، ستون  يکين ستون به صورت گرافيگردد اوليمشاهده م 11همانگونه که در شکل 
Normals و  دهديش مينما يزوج يهاسهيها را بر اساس فرم مقانهيک از گزيت هر ياولو

ک ير هر يم مقادياز تقس Idealsر ستون يج است، مقاديمشاهده نتا ين روش برايتريمعمول
 ن مقدار عدديد بنابرايآيدست من ستون بهين عدد ايتربر بزرگ Normalsاز اعداد ستون 

س محدود يم از ابرماتريبه صورت مستق Rawر ستون ياست. مقاد 1نه منتخب همواره يگز
ن يتر، مهم11(. بر اساس برآورد حاصل از شکل 161: 1977 لرد، يگردد )محمدياخذ م

 يهات و برنامهيريمد يراهبرد ارتقا شهر رشت،حمل و نقل کالن يزيبرنامه ر ياستراتژ
ت و استفاده از يدرصد از اهم 96/66با  يمال تأمينت، يدرصد از اهم 39/91با  يسازمان

. رنديگيت دوم و سوم راهبردها قرار ميت در اولويدرصد از اهم 39/19با  يچند تخصص يروهاين
مورد  ينقل شهر والن حمل وئران و مسياز مد مده مجدداًآدست هج بين نتايهمچن

 ييايپا ياين موضوع گويد نمودند اييأج را تيدرصد، نتا 66/37قرار گرفت که  ينظرسنج

                                                           
37- Priorities 
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جه آزمون يکرونباخ استفاده شد که نت يمدل مطرح شده از آلفا ييروا يها است و برامدل
س يج حاصل از دو روش، ماتريسه نتايمدل است. از مقا ييدرصد بوده و نشانگر روا 97/37
ن استنباط کرد که يتوان چنيم( ANPل )يند تحليو فرا (QSPM) راهبرد يکم يزيرمهبرنا
از  ANPن نکته که روش يا يريک به هم هستند با درنظرگينزد باًين دو روش تقريج اينتا

ها بر ياستراتژ يبندتياولو ين در مقاله حاضر مبنايبرخوردار است، بنابرا يشتريدقت ب
ن يج حاصل از اين نتايشود همچنيدر نظر گرفته م ياشبکه ليند تحلياساس مدل فرا

 مطابقت دارد. ينش شهوديج حاصل از بيند با نتايفرا

 گيريجهينت

 يحمل و نقل شهر يزيربه برنامه(CDS) يتوسعه شهر يکرد استراتژيبر رو ين مقاله مبتنيا
 کيت و اقدام استراتژيموقع يابيس ارزي، ماترSWOTل يشهر رشت با استفاده از مدل تحلکالن

(SLACEماتر ،)يراهبرد يکم يزيرس برنامهي (QSPMو فرا )يال شبکهيند تحلي 
(ANPپرداخته است. نتا )شهر رشت در دهد که بخش حمل و نقل کالنيج حاصل نشان مي

ها ک در برنامهيکرد استراتژيو رو يحمل و نقل محل يزيرقرار دارد و برنامه يت تدافعيموقع
ت يفقدان شفاف يايت گوين وضعيست و ايرشت متصور ن يت حمل و نقل شهريريو مد

به علت امکان مطالعه  ياشبکه يليند تحلين بخش است. فرايت ايريها و مدها، برنامهاستيس
 يکم يارهاي، کاربرد معيريپذانعطاف يرها داراي، روابط متقابل عناصر و متغي، خارجيروابط داخل

ها يريگميرها را در تصميمتغ ييسه دودويها، امکان مقادر قضاوت يگارت سازي، قابليفيو ک
تواند به مشکالت حاکم بر نوع روابط يم يشنهاديپ يهانهيگز يينها يبندتيو امکان اولو

مفهوم بازخور را غلبه  يرينظرگ ن به باال را بدون درييا از پاين ييو از باال به پا يمراتبسلسله
ق ين تحقيباشد. در ا يشهر يهال موضوعيتحل يرا برا يار مناسبيکرده و چارچوب بس

، ياقتصاد يارهاي( و معي)درون يعنوان عوامل ساختاربه ياتيک و عملياستراتژ يارهايمع
 حمل و يزيربرنامه ي( برايروني)ب يطيعنوان عوامل محبه يو حقوق ي، فرهنگيکيتکنولوژ

 ANPک ين استفاده از تکنيقرار گرفتند. همچن يابيل و ارزيشهر رشت مورد تحلنقل کالن
 ن فاکتورهايب يهايتر روابط و وابستگقيدق يريگامکان اندازه Super Decisionافزار در نرم

بوده که کمتر از  19/1قضاوت انجام شده برابر با  يرا ممکن ساخت چنانچه نرخ ناسازگار



 

 

 

 

  119 ..با CDSريزي حمل و نقل شهري مبتني بر رويکرد تحليلي بر برنامه

 

ها قابل قبول است اگر چه اد قضاوتيد زتعدازان از خطا به لحاظ ين مين اياست. بنابرا 1/1
 کند.يشنهاد ميپ 11/6قضاوت را  نين ناسازگارترين مقدار برايافزار مذکور بهترنرم

 زه، حديصورت نرمال به ANPاي  ها در مدل شبکه  خوشه يبند تياولو ( 9)جدول 

 ها   نهيارها و گزيهدف، مع زهينرمال حد

 ين استراتژيبهتر 11111/1 139118/1

161739/1 96199/1 1S: ين سازمانيب يجاد هماهنگيا 

191963/1 97991/1 2S: علل شکست يابيشهير 

116711/1 13269/1 3S :مسئوالن يآگاه يارتقا 

112372/1 96839/1 4S :انيب دانشگاهيترغ 

119229/1 62939/1 5S :يتخصص يهاشنهاد دانشکدهيپ 

117291/1 91211/1 6S  :چشمهيتخصص يهاشيهما يبرگزار 

111673/1 69692/1  7S :يبخش خصوص يش اگاهيافزا 

112129/1 99633/1 8S : يمذاکره با بانک جهان 

161173/1 99999/1 9S :ينه از منابع مالياستفاده به 

111979/1 91396/1 10S :رساخت يز تأمينBRT 

111117/1 91919/1 11S :زات استاندارديه تجهيته 

112193/1 17886/1 12S :رساخت دوچرخه يز تأمين 

112193/1 17886/1 13S :يجمع کننده محل يهاز و توسعه راهيتجه  

111198/1 97923/1 14S :شهروندان و ...  يش آگاهيافزا 

117768/1 91822/1 15S : ت مشارکت شهروندانيتقو 

117768/1 91822/1 16S :تدارک مرکز مشاوره  معادن 

119671/1 21116/1 17S :و ...  يهمکار ين الزم برايه قوانيته 

113178/1 97777./ 18S :يدانش بوم يريبکارگ  

171111/1 91392/1 1A :يسازمان يهات برنامهيريمد 

178929/1 19391/1 2A :يچند تخصصيروهاياستفاده از ن  

191219/1 66969/1 3A :يمنابع مال تأمين  

189686/1 16239/1 4A :يارتباط - يفن يهااخترسيارتقا ز  

193177/1 11111/1 5A :يارتقا فرهنگ 

196919/1 17382/1 6A :يارتقا حقوق 
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 شهر رشتحمل و نقل کالن يزيربرنامه ين راهبرد برايدر انتخاب مناسب تر يسه زوجيج مقاينتا (11)شکل 

 يسپاسگزار

 يهايل همکاريلرد به دل يو عبدالمحمود محمد ي، روزان ساعتيمولفان از توماس ال ساعت
 گزارند.سپاس يعلم
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