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  قطار شهري مناسبتحلیل همایی براي تعیین شبکه روش بکارگیري 
  (مطالعه موردي:شهر تهران)

 
مدیر پروژه شرکت مطالعات ، وصنعت ایران ارشد مهندسی راه و ترابري دانشگاه علم کارشناس ،امید افصحی

   1ونقل و ترافیک تهران جامع حمل
کارشناس ارشد شرکت ، مهندسی راه و ترابري دانشگاه کارلتون، کاناداکارشناس ارشد  ،هوتن پورخرسند

  2ونقل و ترافیک تهران مطالعات جامع حمل

معاون ، ریزي حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناس ارشد مهندسی برنامه ،مرتضی خشایی پور
  3مطالعات و برنامه ریزي سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

، کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل و توسعه پایدار، مدرسه عالی پلی تکنیک پاریس ،رضا وثوقی
   4کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل و ترافیک تهران

09122718731 ،oafsahi@gmail.com1  

09128119890 ،hpourkhorsand@gmail.com2 

09122011440 ،m-khashaypoor@yahoo.com3  

09123907835 ،r.vosooghi@gmail.com4 

  
 :چکیده

نقل و ترافیک شهري شامل شبکه معابر شهر، شبکه حمل و نقل  و هاي مرتبط با حمل ایجاد زیرساخت
ونقلی  جمله راهکارهاي بهبود وضعیت حملهمگانی و تجهیزات مختلف مدیریت و کنترل ترافیک از 

نقل شهري، شبکه قطار شهري  و هاي مرتبط با حمل ترین زیرساخت شوند. یکی از مهم محسوب می
. در این میان طراحی شبکه قطار شهري یکی از گامهاي اساسی و کلیدي محسوب می شود.از است

ه بزرگی همچون تهران با درنظر طرف دیگر حل مساله طراحی شبکه حمل و نقل همگانی براي شبک
گرفتن معیارهاي مختلف بسیار مشکل و زمانبر است.با توجه به این مطلب در این مقاله کوشش شده 
است تا روشی مطمئن و سریع براي انتخاب شبکه مطلوب قطار شهري براي کالن شهر تهران 

راي شناسایی شبکه قطار در همین راستا در مطالعه حاضر از روش تحلیل همایی ببکارگیري شود.
  شهري مناسب شهر تهران استفاده گردید.

  
 .حمل  و نقل همگانی انبوه بر ،قطارشهري،تحلیل همایی کلمات کلیدي:
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  مقدمه -1

هـاي جدیـد حمـل و نقـل عمـومی را       تقاضاي سـفر در حـال رشـد شـهر تهـران، اسـتفاده از سیسـتم       
میلیـون و   2در حـدود   1404انجام شـده بـراي سـال    که طبق برآورد  طوري سازد، به ناپذیر می اجتناب

 درصورتکه  ،شود گاهی با وسایل نقلیه موتوري انجام می دویست هزار سفر در ساعت اوج ترافیک صبح
وضـعیت حمـل و نقلـی شـهر      بینی راهکارهاي مناسب جهت تسهیل انجام سفرهاي شهري، عدم پیش

بر نوین  نیاز به سیستم حمل و نقل عمومی و انبوه در این میانمواجه خواهد شد. جدي تهران با بحران
باشد. یکی از کارآمـدترین سیسـتم حمـل و نقـل      به منظور حمل و نقل در شهر تهران امري قطعی می

یـک مسـاله مهـم در فرآینـد      باشـد.  مـی  هاي قطار شهري بر با توجه به مزایاي فراوان آن، سیستم انبوه
و به خصوص سیستم حمل  و نقل همگانی انبـوه بـر ، تعیـین    مطالعات مرتبط با حمل و نقل همگانی 

 ارائه روشی براي تعیـین شـبکه   و به منظور. تالش این مقاله در همین راستا، استقطار شهري   شبکه
  متروي شهر تهران می باشد. مناسب

  
  تعریف مساله -2

مشـکالت ترافیکـی و   با توجه به اهمیت شبکه قطار شهري تهران در انجام سفرهاي شـهري و کـاهش   
که داراي بیشترین مطلوبیت باشد  نحوي زیست محیطی، طراحی شبکه و مسیریابی بهینه خطوط آن به

  باشد. داراي اهمیت زیادي می
دایسر روشی را براي مکانیابی خطوط سیستم هاي حمل و نقل  سـریع انجـام داد کـه     1970در سال 

.همچنین کارنت و ]1[مقصد تحت قیود مختلف بود-دامتکی بر یافتن مسیري با کمترین هزینه بین مب
طراحی مسیري با حداکثر پوشش و حداقل طول مسیر را مورد مطالعه قـرار   1985همکارانش در سال 

  .]2[دادند.در ادامه بورنو و همکارانش با بهره گیري از روش چند مدي مدلسازي بهتري را ارائه نمودند
تـوان بـه  بکـارگیري روش پوششـی کـه      ر در ایران انجام شد مـی از جمله کارهایی که در سالهاي اخی

توسط دکتر آیتی براي مسیر یابی بهینه قطار سبک شهري شهر مشهد مورد اسـتفاده قـرار داد، اشـاره    
هـا و معیارهـاي    تعیین مسیر و طراحی شـبکه قطـار شـهري بـا محـدودیت     شایان ذکر است  .]3[نمود

حاضر روشی که بتوانـد   گوناگونی همراه است که به علت پیچیدگی و مشخص نبودن این معیار، درحال
ها داشته باشد، وجود ندارد.  صورت تحلیلی و دقیق قابلیت تعیین بهترین مسیر از لحاظ کلیه شاخص به

کننده ایـن   بیان نیز ]5و همکاران [ مگنانتی] و همچنین 4و همکاران[ گندروعات نتایج حاصل از مطال
بر با توجـه بـه وجـود اهـداف متفـاوت و       مطلب است که طراحی و مسیریابی سیستم حمل و نقل انبوه

حاضر هیچ روش تحلیلـی وجـود    طورکلی درحال باشد. به هایی گوناگون، یک فرآیند پیچیده می شاخص
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صـورت دقیـق داشـته     هـا بـه   نایی حل این مساله را با در نظر گرفتن کلیه اهداف و شاخصندارد که توا
  باشد.

، بـا در  شهر تهـران  به منظور طراحی مسیر شبکه قطار شهريدر این مقاله به عنوان یک راهکار عملی 
شـهري  مبادرت به ارائه گزینه هاي اولیه اي براي شبکه قطار  هاي اصلی نظر گرفتن تعدادي از شاخص

. پس از تعیین مسیرهایی که از لحاظ معیارهاي در نظر گرفتـه شـده داراي اهمیـت    شهر تهران گردید
گرفت کـه در  مورد مطالعه قرار انتخاب گزینه برتر  و ها براي ارزیابی نهایی  گزینهسپس این باشند،  می

  ادامه تشریح می گردد.
  
  انجام مطالعهروش -3

متروي شهر تهران بـر مبنـاي مطالعـات شـرکت فرانسـوي سیسـترا و        با توجه به اینکه ساخت خطوط 
گزینه برتر شبکه قطار  در این تحقیق به منظور تعیین مصوبه شوراي عالی ترافیک در حال انجام است،

 .گزینه مصوب شهر تهران و گزینه برتـر مطالعـات شـرکت سیسـترا بهـره گیـري شـد       شهري تهران از 
  این شاخصها عبارتند از: گردید.استفاده  تعریف گزینه هاي تکمیلی ذیل برايهاي  از شاخص همچنین
v شهر تهرانبا سیستم حمل و نقل همگانی در خطوط تمایل سفر  وضعیت  
v بر وضعیت پوشش سیستم حمل و نقل عمومی انبوه  

  ه شده است.) ارائ1در شکل (هاي تکمیلی  مراحل انتخاب گزینه
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  مراحل انتخاب گزینه برتر شبکه قطار شهري تهران. :1شکل 

  
، ساختار شبکه ریلی آینده شـهر تهـران بـر مبنـاي طـرح هـاي شـرکت فرانسـوي         مطابق نمودار فوق 

و با استفاده از معیارهاي خطوط تمایل سفر و وضعیت پوشش خطوط متـرو اقـدام    تعیین شدسیسترا 
  به تعریف گزینه هاي جدیدي گردید.

  
 گانه تهران.22خطوط عمده تمایل سفر با سیستم حمل و نقل همگانی مناطق  :2شکل 

  

 تمایل سفر پوشش خطوط
 خطوط شبکه قطار شهري

 )پیشین (حاصل از مطالعات
  مناطق فاقد سیستم
 بر حمل و نقل عمومی انبوه

 

 هاي قطار شهري طراحی و معرفی گزینه

  تعیین مقادیر
 هاي ارزیابی شاخص

 

  تحلیل و ارزیابی
 چندمعیاره

 

  انتخاب
 گزینه برتر
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  ها معرفی گزینه -4

طـرح   مطـابق  گزینـه اول، در این مقاله پنج گزینه جهت شناخت گزینه برتر مورد مطالعه قرار گرفـت.  
شوراي  مورد توافقبرتر شرکت سیسترا که  همطابق گزینپیشنهادي شوراي عالی ترافیک و گزینه دوم، 

اي مطـرح  ) بر اساس معیارهـ 5و  4، 3هاي  سه گزینه دیگر (گزینههمچنین  باشد است.می شهر تهران
و معاونت حمـل و نقـل و    و نظرات مدیران ارشد شرکت مترو کارشناسی در بند قبل و قضاوتهاي شده

  اند.  انتخاب شده ترافیک شهرداري تهران
  : گزینه طرح پیشنهادي شوراي عالی ترافیک1گزینه 
  (گزینه برتر شرکت سیسترا) : گزینه طرح پیشنهادي شوراي شهر تهران2گزینه 
باشـد کـه سـه خـط شـهري و دو خـط        مـی  2شـامل کلیـه خطـوط گزینـه      این گزینـه : 3گزینه 
  به آن افزوده شده است. (خطوط ریلی غیر مترو اعم از تراموا،قطار سبک شهري و مونوریل)مکمل

چیتگـر)   -بـه غیـر از یـک خـط شـهري (وردآورد      2: این گزینه شامل کلیه خطوط گزینه 4گزینه 
  خط مکمل به آن اضافه شده است.باشد که یک خط شهري و یک  می

  باشد. به غیر از یک خط شهري می 3: این گزینه شامل کلیه خطوط گزینه 5گزینه 
   .باشند ي شبکه قطار شهري تهران میهاي پیشنهاد دهنده کلیه گزینه نمایش اشکال زیر

  

  
  .2گزینه                                                                .1گزینه                               
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  .4گزینه                                                                 .3گزینه 

  

  
                   .5گزینه                                    

  

  هاي شبکه قطار شهري تحلیل چندمعیاره گزینه -5

هـاي   هاي شبکه قطار شهري مرحله بعد ارزیابی و انتخاب گزینه برتر از میان گزینه گزینهبعد از تعیین 
بنـدي بهتـرین و    هاي تحلیل چندمعیاره نقش اساسـی در ارزیـابی و اولویـت    باشد. روش پیشنهادي می

هـاي معـین ایفـا     هـا بـر اسـاس یـک سـري اهـداف و شـاخص        ترین گزینه از میان سایر گزینه مناسب
  د.ننمای می
  
  هاي ارزیابی شبکه قطار شهري تهران شاخص -5-1

پذیرد که باعث بهبود  هایی انجام می ارزیابی کارایی شبکه قطار شهري تهران بر اساس اهداف و شاخص
شـود. اهـداف،    شدن نسبت مزایا به مسایل و مشکالت مربوط به احداث آن می و افزایش کارایی و بهینه

مطالعه به منظور ارزیابی پنج گزینه پیشنهادي در نظر گرفتـه شـده    هایی که در این معیارها و شاخص
  ) نمایش داده شده است.1در جدول ( است
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 ها دهی به شاخص وزن -5-2

هاي هر شاخص مشخص باشد. بدین منظور،  ها به روش تحلیل همایی باید وزن به منظور تحلیل گزینه
آوري گردید. بر اساس نتایج این نظرسنجی،  نظرات کارشناسان، مسووالن و مجریان قطار شهري جمع

هـا   دهی متفاوت بر اساس نظرات چهار گروه مختلف تنظیم شده است که این گـروه  چهار سیستم وزن
  عبارتند از:
  : شهرداري تهران1گروه 
  : مدیریت دولتی2گروه 
  : مسووالن قطار شهري3گروه 
  : پیمانکاران و مسووالن اجرایی4گروه 
) نمـایش  2هاي فـوق در جـدول (   تخصیص داده شده به معیارها بر اساس نظرات گروه هاي مقادیر وزن

  داده شده است.
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 هاي قطار شهري. اهداف، معیارها و نحوه محاسبه شاخص :1جدول 
 نحوه محاسبه شاخص شاخص معیار هدف

  جذابیت
 شبکه

 Arc GISافزار  به کمک نرم متري ایستگاه 600جمعیت و تعداد شاغلین در شعاع  پوشش شبکه -دسترسی

 Arc GISافزار  به کمک نرم متري شبکه قطار شهري 600تسهیالت عمده در 

 شمارش شهرهاي مهم اقماري که توسط شبکه پوشش داده شده است پوشش مناطق حومه

 شمارش هاي انتقالی اصلی تعداد ایستگاه مراتب شبکه سلسله

 Emme/2افزار  به کمک نرم میانگین زمان سفر سهولت سفر

 Emme/2افزار  به کمک نرم نرخ تغییر وسیله

 Emme/2افزار  به کمک نرم تعداد مسافران روزانه کارآیی شبکه

 Emme/2افزار  به کمک نرم تعداد مسافران در واحد طول شبکه

 Emme/2افزار  به کمک نرم سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرها

  تاثیرات
 شهري

 Arc GISافزار  به کمک نرم شوند دهی می مراکز شهري که توسط شبکه سرویس هاي شهري پوشش سازمان

 Arc GIS/AutoCAD میزان پوشش مناطق مختلف شهر عدالت اجتماعی

 Arc GIS/AutoCAD طول شبکه ریلی همسطح و روگذر یکپارچگی شهر

 Arc GISافزار  به کمک نرم گیرند تاثیر ساخت شبکه قرار می تحتمراکزي که  حفاظت از مراکز تفریحی و مذهبی

  جویی حفظ محیط زیست و صرفه
 در مصرف انرژي

 Emme/2افزار  به کمک نرم تغییر شیوه سفر

  نقش
  اي منطقه
 تهران

 AutoCAD ترین ایستگاه انتقالی فاصله تا نزدیک اتصال به شهرهاي اقماري

 شمارش تعداد اتصال مستقیم به مراکز اصلی حمل و نقل حمل و نقلهاي اصلی  اتصال به ایستگاه

  عملیات
 اجرایی

  شناسی طول شبکه در مناطق مختلف زمین شناسی هاي زمین محدودیت
 (با توجه به وزن مربوطه)

Arc GIS/AutoCAD 

 Arc GIS/AutoCAD خیز باال درصد طول شبکه در مناطق زلزله اي هاي لرزه محدودیت

 Arc GIS/AutoCAD هاي تند درصد طول شبکه شیب هاي توپوگرافی محدودیت

 Arc GIS/AutoCAD طول مقاطع زیرزمینی بودن زمان اجرا طوالنی

  برآورد
 هزینه

 Excel وسیله نقلیه ساالنه -میزان کیلومتر برداري هزینه بهره

 Excel هزینه ساخت + تجهیزات ثابت گذاري هزینه سرمایه

 Excel ناوگان هزینه
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  دهی. ها براي هر سیستم وزن وزن شاخص :2جدول 
نوع  شاخص

 شاخص
 وزن

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

 0547/0 0487/0 0400/0 0519/0 مثبت متري ایستگاه 600جمعیت و تعداد شاغلین درشعاع 

 0563/0 0438/0 0400/0 0390/0 مثبت شبکه قطار شهريمتري  600تسهیالت عمده در 

 0382/0 0390/0 0457/0 0467/0 مثبت شهرهاي مهم اقماري که توسط شبکه پوشش داده شده است

 0448/0 0390/0 0286/0 0519/0 مثبت هاي انتقالی اصلی تعداد ایستگاه

 0448/0 0536/0 0457/0 0442/0 منفی میانگین زمان سفر

 0332/0 0438/0 0286/0 0338/0 منفی تغییر وسیلهنرخ 

 0513/0 0487/0 0629/0 0546/0 مثبت تعداد مسافران روزانه

 0414/0 0487/0 0457/0 0442/0 مثبت تعداد مسافران در واحد طول شبکه

 0547/0 0487/0 0514/0 0546/0 مثبت سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرها

 0547/0 0536/0 0514/0 0467/0 مثبت شوند دهی می سرویسمراکز شهري که توسط شبکه 

 0464/0 0487/0 0286/0 0363/0 منفی میزان پراکندگی پوشش مناطق مختلف شهر

 0348/0 0341/0 0343/0 0286/0 منفی طول شبکه ریلی همسطح و روگذر

 0414/0 0438/0 0514/0 0415/0 منفی گیرند مراکزي که تحت تاثیرساخت شبکه قرار می

 0498/0 0487/0 0343/0 0571/0 مثبت تغییر شیوه سفر

 0382/0 0292/0 0400/0 0363/0 منفی ترین ایستگاه انتقالی هاي اقماري تا نزدیک فاصله شهرك

 0547/0 0438/0 0343/0 0467/0 مثبت تعداد اتصال مستقیم به مراکز اصلی حمل و نقل

  (باتوجـه بـه وزن  شناسـی   طول شبکه در مناطق مختلف زمـین 
 مربوطه)

 0233/0 0390/0 0343/0 0234/0 منفی

 0414/0 0390/0 0457/0 0390/0 منفی خیز باال درصد طول شبکه در مناطق زلزله

 0283/0 0244/0 0400/0 0286/0 منفی هاي تند درصد طول شبکه شیب

 0448/0 0438/0 0400/0 0571/0 منفی طول مقاطع زیرزمینی

 0432/0 0438/0 0629/0 0494/0 منفی وسیله نقلیه ساالنه -کیلومترمیزان 

 0414/0 0487/0 0571/0 0442/0 منفی هزینه ساخت + تجهیزات ثابت

 0382/0 0454/0 0571/0 0442/0 منفی هزینه ناوگان
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  1روش تحلیل همایی -5-3
هاي حمل و نقلـی وجـود دارد کـه     هاي تحلیل چندمعیاره متنوعی براي ارزیابی گزینه طورکلی روش به

برتري یک گزینه نسبت بـه سـایر گزینـه هـا و عـدم       که  است تحلیل هماییها روش  یکی از این روش
  .برتري سایر گزینه ها نسبت به یک گزینه را مورد تحقیق قرار می دهد

اي که برتري بیشتر  دهی متفاوت، گزینه هاي وزن ار محاسبات بر اساس سیستمتحلیل همایی، طی تکر
تـرین   روش تحلیل همایی یکی از مهم کند. ها را دارد انتخاب می و نواقص کمتري نسبت به سایر گزینه

خصوص در مواردي است که معیارهـاي در نظـر گرفتـه شـده      هاي تحلیل و ارزیابی چندمعیاره به روش
طـورکلی، مراحـل روش تحلیـل همـایی بـه صـورت زیـر         به یک واحد مشترك نباشند. بـه قابل تبدیل 

  باشد: می
  تعریف و برآورد معیارها و زیرمعیارهاي مرتبط؛

  تخصیص مقادیر وزنی هر معیار؛
  ها با یکدیگر. برآورد شاخص خالص همایی و ناهمایی هر گزینه و مقایسه گزینه

  ].6شود[ ضیح داده میطور مختصر تو در ادامه روش همایی به
ijبرآورد ارزش معیارهاي تعریف شده براي هر گزینه ( -1گام 

z(  
  باشد. شماره معیار می jشماره گزینه و  iارزش گزینه،  zمتغیر 

ijتعیین پارامتر استاندارد ( -2گام 
e(  

سازي معیارهاي مختلف جهت مقایسه با یکـدیگر   واحد مشترکی است که براي یکسان eطبق تعریف، 
باشـد. ایـن پـارامتر     دهنده مطلوبیت بیشتر آن معیار می رود که همیشه مقدار بیشتر آن نشان کار می به

  شود. طبق رابطه زیر تعریف می

  شاخصی مثبت باشد jاگر 













−
=

ij

ij

ij

ij

ij

zmax
z

1

zmax
z

e  
  شاخصی منفی باشد jاگر 

  
شود که افزایش مقدار آن باعث افـزایش مطلوبیـت آن    طورکلی، شاخص مثبت به شاخصی اطالق می به

گردد و شاخص منفی، شاخصی است که مقدار کمتر آن باعث افزایش مطلوبیت گزینه مـورد   گزینه می
ijطورکلی همواره مقدار  شود. به نظر می

e ) 1باید بین صفر و یک باشدe
ij

≤≤o.(  
  ′iو  iهاي  تعیین مجموعه همایی و ناهمایی بر اساس مقایسه زوجی گزینه -3گام 

                                                                                                    
                                                   

١- Concordance Analysis  
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  شوند: به صورت زیر تعریف می ′iو  iطبق تعریف مجموعه همایی و ناهمایی دو گزینه 
  

}  مجموعه همایی: }
ijjiii

eej ′′ ≥=ψ  

}  مجموعه ناهمایی: }
ijjiii

eej ′′ <=Φ  
  

iiکه در آن، مجموعه همایی  ′
ψباشد که در آن گزینه  اي شامل کلیه معیارهایی می ، مجموعهi   نسـبت

iiباشد و مجموعه ناهمـایی   داراي اولویت می ′iبه گزینه  ′
Φ   باشـد کـه در آن    ، شـامل معیارهـایی مـی

  داراي اولویت است. iنسبت به گزینه  ′iگزینه 
jتخصیص وزن نسبی هر معیار ( -4گام 

w(  
دهـی بـراي شـبکه     هاي مختلـف وزن  گرفته شده براي هر معیار بر اساس روش هاي در نظر مقادیر وزن

  که: طوري شود، به قطار شهري تهران برآورد می
1w1وw

j
jj
=≤≤ ∑o  

jکه در آن 
w وزن اهمیت معیار ،jباشد. ام نسبت به سایر معیارها می  

iiیی (تعیین شاخص هما -5گام 
c ii) و شاخص ناهمایی (′

d ′(  
باشـد و شـاخص ناهمـایی     مـی  ′iنسبت بـه گزینـه    iدهنده میزان برتري گزینه  شاخص همایی نشان

  شوند: باشد که به صورت زیر محاسبه می می iنسبت به گزینه  ′iبیانگر میزان برتري گزینه 

ijji
j

j

ijji
iij

j

ii

iij j
jjii

eew(

eew(
d

w/wc
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′
′Φ∈

′

′ψ∈
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∑

∑

∑ ∑

  

توان نتیجه گرفت که همواره دو شاخص همـایی و ناهمـایی بـین صـفر و      هاي فوق می بر اساس فرمول
  گیرند. یک قرار می

iمحاسبه شاخص خالص همایی ( -6گام 
Nc ناهمایی () و شاخص خالصi

Nd(  
کـار   گیري براي انتخاب گزینه برتـر بـه   هاي خالص همایی و ناهمایی که به عنوان اعداد تصمیم شاخص
  شوند: روند به صورت زیر محاسبه می می
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  هاي مطلوب تعیین گزینه -7گام 
باشند که شاخص خالص همایی آنها مثبـت و   ب میها مطلو هایی نسبت به سایر گزینه در نهایت گزینه

  باشد. شاخص خالص ناهمایی آنها منفی 
oo <>

ii
NdوNc  

iاي که داراي  ها روي دهد، گزینه بدیهی است چنانچه شرایط فوق براي تعدادي از گزینه
Nc تـر   بزرگ

iو 
Nd گردد. وان گزینه برتر معرفی میباشد به عن تري می کوچک  

دهی خاص به دست آمده است با تغییر  هاي مطلوب بر اساس یک سیستم وزن که گزینه با توجه به این
هاي مشترك در مجموعه  باشد. بنابراین، گزینه هاي مطلوب نیز می دهی امکان تغییر گزینه سیستم وزن

گیرنـد   هاي رقیب قرار می دهی در مجموعه گزینه وزنهاي متفاوت  هاي مطلوب حاصل از سیستم گزینه
توانند به عنوان گزینـه برتـر انتخـاب     باشد که می هایی می  دهنده گزینه یا گزینه که این مجموعه نشان

  شوند.
  
  ها شاخص مقادیرتعیین  -5-4

د شود تا در ها، ابتدا باید ارزش عددي معیارهاي تعریف شده برآور به منظور انجام تحلیل همایی گزینه
سه و گزینه ها را با یکدیگر مقای نهایت بتوان با تعیین شاخص خالص همایی و ناهمایی هر گزینه، گزینه

  گزینه مورد مطالعه ارائه می شود. 5در ادامه ارزش عددي هر یک از معیارها براي  برتر را انتخاب نمود.
  جذابیت شبکه -5-4-1
  جمعیت و تعداد شاغلین -

میـزان پوشـش   الزم بـه ذکـر اسـت    انـد.   ) مشخص شـده 3در جدول ( معیارهاي مربوط به این  شاخص
  . مبناي کار بوده استها  متري هر ایستگاه براي کلیه گزینه 600جمعیتی و تعداد شاغلین در شعاع 

  
  میزان پوشش جمعیتی و شاغلین. :3جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  10830  9278  11220  10774  8649  پوشش جمعیتی و شاغلین (هزار نفر)

  
  تسهیالت عمده -

منظور از تسهیالت عمده مراکز اصلی فعالیت مانند مدارس ، بیمارستان، مراکز اصـلی تجـاري و اداري   
روزرسانی شده توزیع تسهیالت اصلی شهر تهران، میزان پوشش تسـهیالت   با توجه به نقشه بهمی باشد.

  ) نمایش داده شده است.4هاي قطار شهري در جدول ( اصلی توسط گزینه
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  هاي قطار شهري. پوشش تسهیالت اصلی شهر تهران توسط گزینه :4جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  2/26  7/27  4/31  9/24  8/17  پوشش تسهیالت اصلی (کیلومتر مربع)

  
  پوشش مناطق حومه -

ها را به شهر تهران متصل  هاي اقماري توسط تعداد کریدورهایی که این شهرك پوشش شهركمیزان 
، 2هاي  هشود. با توجه به ترکیب خطوط قطار شهري تعداد این کریدورها در گزین سازد برآورد می می
  ) نشان داده شده است.5باشد که در جدول ( یکسان می 5و  4، 3
  

  مهم اقماري.هاي  نحوه پوشش شهرك :5جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  7  7  7  7  2  اي تعداد کریدورهاي حومه

  
  سلسله مراتب -

منظور از سلسله مراتب تعداد ایستگاههاي انتقالی اصلی،انتقالی و عادي می باشد.یک ایسـتگاه انتقـالی   
یک خط شهري یا تقاطع سه خـط   اصلی ،ایستگاهی است که حداقل از تقاطع یک خط سریع السیر با

  شهري تشکیل شده است و ایستگاه انتقالی عادي نیز از تقاطع دو خط شهري حاصل می شود.
هـاي شـبکه قطـار     هاي قطار شهري، سلسـله مراتـب ایسـتگاه    با توجه به توضیح سلسله مراتب ایستگاه

  ده است.) ارایه ش6هاي انتقالی اصلی هر گزینه در جدول ( شهري تعداد ایستگاه
  

  هاي انتقالی اصلی. تعداد ایستگاه :6جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  56  35  49  49  5  هاي انتقالی اصلی تعداد ایستگاه

  
  کارایی شبکه -سهولت سفر -

نتایج خالصه میانگین زمان سفر، نرخ تغییر وسیله توسط مسافران قطار شهري، تعداد مسافران شـبکه  
قطار شهري در ساعت اوج سفر و در واحد طول شبکه و سـهم سیسـتم حمـل و نقـل عمـومی از کـل       

  هاي زیر ارایه شده است. ها در جدول سفرهاي انجام شده در سال افق طرح براي هر یک از گزینه
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  میانگین زمان سفر. :7جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  99/14  37/15  79/14  93/15  65/14  (دقیقه)میانگین زمان سفر 

  
  نرخ تغییر وسیله توسط مسافران شبکه قطار شهري. :8جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  94/1  94/1  92/1  96/1  92/1  نرخ تغییر وسیله

  
  تعداد مسافران شبکه قطار شهري در ساعت اوج. :9جدول 

  5گزینه   4گزینه   3 گزینه  2گزینه   1گزینه   شرح

  448  421  595  409  341  تعداد مسافران در ساعت اوج (هزار نفر)

  
  تعداد مسافران شبکه قطار شهري در واحد طول شبکه. :10جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  596  600  579  604  998  تعداد مسافران در هر کیلومتر

  
  نقل عمومی از کل سفرهاي انجام شده.سهم سیستم حمل و  :11جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  8/56  7/56  9/56  7/56  6/56  درصد سهم سیستم حمل و نقل عمومی

  
  تاثیرات شهري -5-4-2

شامل موارد زیر می اند  در شبکه قطار شهري تعریف شده معیارهایی که براي ارزیابی تاثیر این  شاخص
  باشد.

  پوشش مراکز شهري -
منظور از مراکز شهري،میادین و تقاطع هایی می باشند که محل تجمع سـاختمانهاي اداري و تجـاري   

   ) ارایه شده است.12هاي قطار شهري در جدول ( میزان پوشش گزینهشهر تهران می باشند.
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  میزان پشتیبانی از مراکز اصلی شهر تهران. :12جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  196  233  276  224  168  دهنده مراکز شهر هاي پوشش تعداد ایستگاه

  
  پوشش مناطق، یکپارچگی و حفاظت از شهر -

هاي مربوط به وضعیت شهر تهران از لحاظ میزان پوشـش منـاطق مختلـف شـهر      نتایج بررسی شاخص
شـود، حفاظـت از امـاکن تـاریخی،      مـی  صورت همسطح یا روگـذر اجـرا   تهران، طول شبکه ریلی که به

تفریحی، مذهبی و همچنین میزان تغییر سهم وسیله نقلیه شخصی به وسایل حمل و نقل عمـومی در  
  هاي زیر ارایه گردیده است. سال افق طرح نسبت به وضع موجود در جدول

  
  میزان پوشش مناطق مختلف تهران. :13جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

پوشش   انحراف معیار نسبت جمعیت تحت
  شبکه قطار شهري

59/1  04/1  05/1  13/1  07/1  

  
  طول شبکه ریلی همسطح و روگذر. :14جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

طول شبکه ریلی همسطح و روگذر 
  (کیلومتر)

55  300  290  290  317  

  
  تاریخی، تفریحی و مذهبی.هاي  حفاظت از مکان :15جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

سطح مراکز مذهبی و تاریخی که 
تاثیر ساخت شبکه قطار شهري قرار  تحت

  دارند (کیلومتر مربع)

5/2  6/5  2/4  7/3  8/6  

  
  میزان تغییر سهم وسایل نقلیه شخصی ناشی از احداث خطوط جدید. :16جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  6/1  1/1  3/1  5/1  0/1  درصد تغییر سهم وسایل نقلیه شخصی
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  اي تهران نقش منطقه -5-4-3
این معیار به منظور سنجش میزان تاثیر شبکه قطار شهري بر ارتباط و اتصال بین شهرك هاي اقماري 

هـاي اقمـاري تـا     فاصله میـانگین شـهرك  نتایج حاصل از بررسی اثر دو شاخص با شهر تهران می باشد.
ها بـه مراکـز اصـلی حمـل و نقـل در نقـش        ترین ایستگاه انتقالی و تعداد اتصال مستقیم گزینه نزدیک
  ) ارایه شده است. 18) و(17هاي ( اي تهران در جدول منطقه

  
  هاي اقماري مهم. ارتباط با شهرك :17جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

هاي اقماري تا  میانگین فاصله شهرك
  ایستگاه انتقالی اصلی (هزار کیلومتر)

6/36  8/31  1/27  4/31  1/27  

  
  .اتصال به مراکز اصلی حمل و نقل :18جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

تعداد ارتباطات مستقیم مراکز اصلی حمل 
  شهريهاي قطار  و نقل با ایستگاه

17  30  31  27  24  

  
  عملیات اجرایی -5-4-4
  شناسی هاي زمین محدودیت -

گستره نواحی با مشکالت زیاد اجرایی لزوم در نظرگیـري  تنوع الیه هاي زیرزمینی شهر تهران  و وجود 
شناسـی در   ) طـول مسـیرهایی کـه داراي محـدودیت زمـین     19جـدول (  این معیار را نشان می دهـد. 

بـا توجـه بـه وزن اختصـاص داده شـده بـه هـر یـک از نـواحی           ،باشـند را  بررسی میهاي تحت  گزینه
نوع الیه  8 که توسط شرکت سیسترا انجام شد، در مطالعات زمین شناسی دهد. شناسی نشان می زمین

  زمین(شامل الیه هاي آبرفتی، بستر سنگی و ... می باشد.) براي شهر تهران در نظر گرفته شده است .
  

  شناسی. هاي زمین محدودیت :19جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

طول مسیرها با توجه به وزن اختصاص 
  داده شده به هر الیه (کیلومتر)

817  1567  1765  1592  1685  

  

  اي و توپوگرافی هاي لرزه محدودیت -
احداث خطوط قطار شهري در مناطق با خطر لرزه خیزي باال احتمال تلفات جانی و مالی را در هنگـام  

درصد است  4وقوع زلزله افزایش می یابد.همچنین مشکالت اجرایی در نقاطی که شیب طولی بیش از 
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نشان داده  )21) و (20هاي ( در جدول مربوط به این معیارها خالصه نتایج بایستی در نظر گرفته شود.
  شده است.

  اي. هاي لرزه محدودیت :20جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

درصد طول شبکه در مناطق با خطر زلزله 
  باال به طول شبکه

7/28  4/29  5/30  6/27  5/30  

  
  هاي توپوگرافی. محدودیت :21جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

طول شبکه واقع در مناطق با شیب  درصد
  باال به کل طول شبکه

0/21  4/26  7/35  4/37  7/31  

  
  طول زمان اجرا -

ساخت خطوط زیرزمینی دشوارتر و زمانبرتر از احداث خطوط بطور همسطح یا باالتر از همسـطح مـی   
هـر گزینـه   دهنده طول مقاطع زیرزمینی هر گزینه که نماینـده زمـان اجـراي     ) نشان22جدول (باشد.
  .، استباشد می

  محدودیت طول زمان اجرا. :22جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  434  412  473  377  287  طول مقاطع زیرزمینی (کیلومتر)
  

  هزینه -5-4-5
  گذاري برداري و سرمایه هزینه بهره -

هـاي زیـر بـرآورد شـده      مـورد مطالعـه در جـدول    يهـا  شاخص مربوط به بـرآورد هزینـه کلیـه گزینـه    
  هزینه هاي پایه از شرکت راه آهن شهري تهران و حومه اخذ شده است.است.

  برداري. هزینه بهره :23جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  26344  23949  27352  23753  17046  وسیله نقلیه ساالنه -میزان کیلومتر

  هزینه ساخت و تجهیزات ثابت. :24جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

هزینه ساخت و نصب تجهیزات ثابت 
  (میلیارد تومان)

13720  22380  24890  21885  24457  
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  هزینه خرید ناوگان. :25جدول 
  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  15034  14050  15260  13556  6832  هزینه خرید ناوگان (میلیارد تومان)

  
  خالص همایی و ناهمایی براي هر گزینه  محاسبه شاخص -5-5-1

هـا   دست آمده براي کلیه شاخص با توجه به جزییات ارایه شده درباره تحلیل همایی و مقادیر عددي به
ــادیر وزن  ــین مق ــرات       و همچن ــق نظ ــاخص طب ــر ش ــه ه ــده ب ــاص داده ش ــاي اختص ــاي ه گروهه

هـا را   هاي خالص همایی و ناهمـایی هـر کـدام از گزینـه     توان شاخص می مدیریتی،کارشناسی و اجرایی
  ) ارایه شده است.26محاسبه کرد که این نتایج در جدول (

  
  دهی. هاي مختلف وزن ها در سیستم مقادیر شاخص همایی و ناهمایی کلیه گزینه :26جدول 

  گزینه
  دهی سیستم وزن

1  2  3  4  5  

  75/14  10/25  76/12  09/23  43/23  شاخص همایی  1گروه 

  -91/16  -07/18  -42/18  -66/18  -94/17  شاخص ناهمایی

  09/15  35/17  83/12  74/16  99/16  شاخص همایی  2گروه 

  -66/16  -52/17  -80/18  -46/18  -56/18  شاخص ناهمایی

  46/15  50/17  77/13  36/16  54/16  شاخص همایی  3گروه 

  -97/16  -33/17  -95/18  -59/18  -16/18  شاخص ناهمایی

  59/15  43/17  53/14  70/16  01/16  شاخص همایی  4گروه 

  -14/17  -25/17  -22/19  -36/18  -76/17  شاخص ناهمایی

  
هـا   ها مثبت و شاخص خالص ناهمایی کلیه گزینـه  که شاخص خالص همایی کلیه گزینه با توجه به این

گیرند. بنابراین براي انتخاب گزینـه   هاي رقیب قرار می ها در مجموعه گزینه باشد، کلیه گزینه منفی می
مقـدار شـاخص خـالص همـایی و مقـدار شـاخص خـالص         درتفاوت اي که داراي بیشترین  برتر، گزینه

هـا نسـبت بـه     ) اولویـت گزینـه  27جدول (در گردد.  باشد، به عنوان گزینه برتر انتخاب می همایی مینا
  داده شده است. نشان دهی  یکدیگر بر اساس چهار سیستم وزن
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  دهی. هاي وزن ها بر اساس سیستم بندي گزینه اولویت :27جدول 
  اولویت

  دهی وزنسیستم 
1  2  3  4  5  

  3گزینه   5گزینه   1گزینه   2گزینه   4گزینه   1گروه 

  3گزینه   5گزینه   4گزینه   2گزینه   1گزینه   2گروه 

  5گزینه   3گزینه   1گزینه   4گزینه   2گزینه   3گروه 

  5گزینه   1گزینه   3گزینه   4گزینه   2گزینه   4گروه 

  

هـا داراي برتـري    نسـبت بـه سـایر گزینـه     4و  2گزینه دهنده آن است که دو  ) نشان27نتایج جدول (
باشد.به منظور ارزیـابی بهتـر و انتخـاب     می 4داراي برتري اندکی نسبت به گزینه  2باشند و گزینه  می

دهی،  شوند. در این سیستم وزن دهی جدید مقایسه می ها تحت یک سیستم وزن گزینه برتر کلیه گزینه
) نمـایش داده  28باشند. نتایج حاصل از تحلیل همایی در جـدول (  میکلیه معیارها داراي وزن یکسان 

  شده است.
  دهی یکسان. شاخص همایی و ناهمایی در سیستم وزن :28جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

  22/15  14/17  66/13  57/16  49/16  شاخص همایی

  -06/17  -23/17  -80/18  -68/18  -64/18  شاخص ناهمایی

  

دهی یکسان  ها براي سیستم وزن بندي گزینه )، اولویت28با توجه به مقادیر محاسبه شده در جدول (
  باشد. ) می29طبق جدول (

  
  دهی یکسان. ها بر اساس سیستم وزن بندي گزینه اولویت :29جدول 

  5گزینه   4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   اولویت

  5گزینه   3گزینه   4گزینه   1گزینه   2گزینه   دهی یکسان سیستم وزن

  
به عنوان گزینـه برتـر شـبکه قطـار      2) گزینه 29) و (27هاي ( دست آمده از جدول با توجه به نتایج به
    شود. شهري برگزیده می
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  نتیجه گیري -6

در تحقیق حاضر روشی براي تعیین مناسبترین شبکه قطار شهري شهر تهران ارائـه گردیـد.معیارهایی   
ایجـاد   تـاثیرات شـهري،   براي تعیین گزینه برتر مورد استفاده قرار گرفـت شـامل جـذابیت شـبکه،    که 

گزینه شـبکه قطـار شـهري     5 مقالهدر این  موانع اجرایی و غیره بودند. یکپارچگی (تهران و حومه آن)،
رسـی  تجربیات پیشین، معرفـی و مـورد بر  و  هاي کارشناسی تهران که بر اساس معیارهاي فنی، بررسی
ها در محـیط   روزرسانی شد. سپس کلیه گزینه هاي موجود به قرار گرفت. در ابتدا کلیه اطالعات و نقشه

افـزار و سـایر    سـازي شـد و بـا کمـک ایـن نـرم       ) شـبیه 1404براي سال افق طرح ( Emme/2افزار  نرم
  ید.کلیه مقادیر معیارهاي طرح شده برآورد گرد Auto CADو  Arc GISافزارها مانند  نرم

ها و انتخاب گزینه برتر، از روش تحلیل چندمعیاره همایی استفاده گردید.  به منظور بررسی این گزینه
دهی  دهی متفاوت استفاده گردید. در هر سیستم وزن ها از پنج سیستم وزن به منظور ارزیابی گزینه

  د. باشد که داراي بیشترین شاخص همایی و کمترین شاخص ناهمایی باش اي می گزینه
  شد.به عنوان گزینه برتر شبکه قطار شهري تهران انتخاب  2گزینه این مطالعه با توجه به نتایج 

  سایر نتایج بدست آمده از این مطالعه به قرار زیر می باشد:
با توجه به نتایج مطالعات سیسترا و مقایسه آن با نتیجه بدست آمده از این تحقیق می توان  - 1

  براي انتخاب گزینه ها می باشد.که روش تحلیل همایی روشی مطمئن  گفت
روش تحلیل همایی با پذیرفتن طیف وسیعی از معیارها و سیستم هاي وزن دهی متنوع و  - 2

گروههاي مختلف مدیریتی،  نظر براي انعکاس ناسبیبستر م ،برخورد کمی با معیارها
  کارشناسی و اجرایی فراهم می کند. 

ها، به ترتیب گزینه یک و سه کمترین و بیشترین طول و پوشش جمعیتی را  در بین گزینه - 3
برتر انتخاب نشدند.این نتیجه موید این نکته است  بدتر و دارا بودند.اما به عنوان گزینه هاي

برتر بودن یک شبکه ریلی نمی باشد و که گسترش بیشتر و پوشش کاملتر به معناي 
هاي اجرایی در سیستم هاي ریلی داراي نقش بسیار مهمی فاکتورهایی نظیر هزینه و محدودیت

  گانی نظیر اتوبوسرانی می باشد. بت سایر  سیستم هاي حمل و نقل همبه نس
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Using Concordance Analysis Method in Locating Rail Transit 
Lines 

Case Study: Tehran)(  
  

Abstract 

Urban transportation and traffic infrastructure implementation including 
transportation network, mass transit and variety equipments in 
transportation management and traffic control are considered as one of the 
effective solutions to improve transportation system conditions. One of the 
most important urban transportation infrastructure is rail transit lines. Thus, 
mass public transportation, particularly rail transit network is one of the 
significant and essential components of any transportation system. In other 
words, designing an optimal public transportation network for a megacity 
like Tehran, considering different criteria, is a complex and time 
consuming process. This paper aims to implement a reliable and quick 
method in optimal locating rail transit network using concordance analysis 
method for city of Tehran. 
 




