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 چکیده

و  شههریبرون ههایجادهمفصه  ارتاها ی  عنوانبهه هاپایانهه ی مسافربری است.، پایانهخدمات شهری یکی از عناصر

در بهاود وضعیت ترافیک و مدیریت سفرها نقشی  روازاینو  شوندمیبه داخ  شهرها  هااتوبوس، مانع تردد شهریدرون

دهی به روستاهای مستقر در ا راف شهر، ه دلی  عدم وجود پایانه برای سرویسشهر بدر شهر مشکین کنند.میسازنده ایفا 

هایی از قایه  بهار ترافیکهی و باعث بهه وجهود دمهدن نابسهامانی نمایند،ها را اشغال میوسایط نقلیه مسافرکش که خیابان

ترین مکهان دسهتیابی بهه مناسه عنوان پایه مطالعاتی باهدف مشکلات ناشی از دن شده است. به همین منظور این شهر به

 و ماهیت ازنظر و کاربردی هدف، اساس موردنظر بر تحقیق شده است. نوعجهت استقرار مطلوب پایانه مسافربری انتخاب

دسترسی به معهابر  های اصلی،نزدیکی به جاده) معیارهای مناس  از استفاده با مقاله این در. شودمی محسوب علی روش،

قیمهت زمهین و  فاصله از رودخانهه، شی ، رقومی ارتفاع، مدل ،دسترسی به تأسیسات و تجهیزات، سازگاری اصلی شهر،

 وزن فراینهدهای از حاصه  هایوزن اعمال با و شده سازیدماده Arc Map محیط در موردنظر های( لایهتراکم جمعیت

 افهزارنرم محهیط در هالایهه ایهن سپس و دمده فراهم مدل یک در 1AHP روش به Expert Choice افزارنرم در دهی

IDRISI بندی ایهن دست دمد. برای رتاه های مناس  بهعنوان پهنه اق نقشه خروجی سه پهنه به .شدند استانداردسازی

شده است در قسمت شمالی شهر عنوان گزینه اول مطرحصورت رتاه برتر که بهها از مدل الکترا استفاده گردید؛ بدینپهنه

در  ههای بعهدیعنوان اولویتو سوم نیز به های دومین دسترسی را به جاده اصلی دارد انتخاب گردید. گزینهترکه نزدیک

 های جنوب غربی شهر قرار دارد.قسمت

 .منطق فازی ،یابیشهر، مکان، شهر مشکینتحلی  سلسله مراتای ها،پایانه ،2الکترا ها:کلیدواژه

 

                                                           
1. Analytical Hierarchy process 

2. Elimination et choice Translating reality (ELECTRE 
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 مقدمه .7

 . طرح مسئله7. 7

انسههان، مکهان و فعالیههت بهه تعریهه  فضهها تعامه  

انجامد؛ فضا در چارچوب این روابهط ررفهی بهرای می

 یادشهدههای جاری در روابط سه عنصر تعری  ویژگی

دهی سهازمان (.1 ص. ،1913 است )نوچیان و رفیعیان،

کننده جوامع انسهانی و بازتهاب یکی از ابعاد تعیین فضا،

اجتمههاعی  وقههایع اجتمههاعی و محهه  تجلههی ارتاا ههات

کنش بهین فضها و وتحلی  بهرهمتجزیه رو،ازاین است.

های اجتمهاعی و چوهونوی عهدالتیاجتماع در فههم بی

بهرای کهاهش یها حه  ریزی های برنامههتنظیم سیاست

در  (.2 ص. ،2111 ،1)دفههوکسههها ضههروری اسههت دن

حاصهه  تعامهه   سههازمان فضههایی، نههواحی مختلهه ،

یعی نواحی اسهت درازمدت جوامع انسانی و ساختار  ا

شهههرها عناصههر اصههلی دن را تشههکی   کههه روسههتاها و

 از همین روی پویایی یهک سهازمان فضهایی، دهند.می

های شههری و متأثر از نقهش و کارکردههای سهکونتواه

مناساات و پیونهدهای بهین  روستایی و همچنین روابط،

 وسهیله جریهان افهراد،کهه به باشدشهرها و روستاها می

 لاعات و الووههای متنهوع شهغلی انجهام ا پول، کالاها،

 ،2112 لیهن،،؛ 12-18.صص ،1912 سعیدی،) پذیردمی

ای هسهتند های اجتماعی پیچیهدهشهرها پدیده (.2 ص.

که زیر فشار توسعه دائمی قرار دارند و تغییهرات کمهی 

 پیونهههددهههها بهههه وقهههوع میو کیفهههی زیهههادی در دن

از یکههی  (.83 ص. ،2112 و همکههاران، 2زاوادسههکاس)

پهراکنش  هاسهت.این تغییهرات افهزایش تعهداد کاربری

ی عملکهردی یا در یک گستره ها در کنار هم وکاربری

                                                           
1. Dufaux 

2. Zavadskas 

 نیازههای اجتمهاع در فضا با استفاده از رعایت قوانین و

شک رفاه و دسایش را بهرای شههروندان بهه همهراه بی

(. 1ص. ،1913 خواهههد داشههت )نوچیههان و رفیعیههان،

 رین مسهیر توسهعه دتهی شههر،تمنظور تعیین مطلوببه

بایستی باهدف رشد های متنوع میتناس  برای کاربری

 گیهرد.ها موردمطالعهه قهرار ترین مکاندر مسیر مناس 

های ریزیایههن تحلیهه  یههک روش مهههم بههرای برنامههه

تناسهه  زمههین بهها توجههه بههه  باشههد.اکولههوکیکی می

 توپهههوگرافی، ههههایی ماننهههد هیهههدرولوکی،ویژگی

 دل.) گههردداجتمههاعی و غیههره تعیههین می شناسههی،زمین

اسههتقرار مطلههوب عناصههر  .(2 ص. ،2112 ،9یشههلاب

ریزی خههدمات شهههری یکههی از مقولههات مهههم برنامههه

دید. این خدمات در  یه  گسهترده شهری به شمار می

شام  عناصری است کهه ( تأسیسات و تجهیزات) خود

ههای مناسهای باید  اق ضهوابط و معیارههایی در مکان

(. یکهی 1 ص. ،1913 نوچیان و رفیعیان،) شوندمستقر 

ایهن وجهود ی مسهافربری اسهت؛ از این عناصر، پایانهه

نیازها و مطالاهات مهردم  تریناصلیدر شهرها، از  عنصر

مفصه  ارتاها ی  عنوانبهه هاپایانهه. شهودمحسوب می

، مههانع تههردد شهههریدرونو  شهههریبرون هههایجاده

در  روازایهنو  شهوندمیبهه داخه  شههرها  هااتوبوس

 ههههایدلودگیبهاهههود وضهههعیت ترافیهههک، کهههاهش 

شهرها و ایجاد امنیت، درامهش، ههدایت  محیطیزیست

 کننهد.میو مدیریت سفرها نقشی سازنده و ارزنده ایفا 

 شهههرهای کههه از روسههتاها وارد قههدر مسههلم، مسههافران

پایانهه سهرگردان نخواهنهد  بودن با، شوند و بالعکسمی

و  ههاخیابانرد و گهرم در کنهار سه هایفص شد و در 

                                                           
3. AL-Shalabi 
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بهه همهین  .به انتظار اتوبهوس نخواهنهد ایسهتاد هاجاده

مسهافربری در جههت  هایپایانهایجاد و گسترش دلی  

سهاختار شههرها یهک ضهرورت  پذیریدسهی کاهش 

هسهت؛ بنهابراین بهدیهی اسهت کهه  گریزناپذیرعینی و 

موج  بهاود الووهای دسترسهی  هااستقرار مطلوب دن

 هد شد.خوا

شهر به دلی  عدم وجود پایانه بهرای در شهر مشکین

دهی بهه روسهتاهای مسهتقر در ا هراف شههر، سرویس

ههها را اشههغال وسههایط نقلیههه مسههافرکش کههه خیابان

 و باعههث بههه وجههود دمههدن اختلالههات نماینههد،می

هایی از قای  بار ترافیکی و مشکلات ناشهی از نابسامانی

دف از ایهن پهژوهش، هه شود. در همین راسهتا،دن می

مطلهوب  اسهتقرار ترین مکان جههتدستیابی به مناس 

پایانه مسافربری با استفاده از عوامه   ایعهی و انسهانی 

 است.

کههه در راسههتای  سههلالاتی تریناساسههی ازجملههه

 از : اندعاارتمطرح است  موردنظرموضوع 

مکان جهت استقرار پایانهه مسهافربری  ترینمناس 

 کجاست؟ شهرکینمشروستایی در شهر 

 تأثیرگهذار اجتمهاعیمعیارهای کالاهدی و  ترینمهم

هها بهینه پایانه مسهافربری روسهتایی کهدام یابیمکاندر 

 ؟هستند

 . پیشینه تحقیق و مبانی نظری6. 7

یهابی پایانهه مکان یزمینه درشده های انجامپژوهش

  وربهه (1) جدول مسافربری محدود است، بنابراین در

ههم در  مرتاط با ایهن موضهوع، مطالعات هسابق خلاصه

 شده است.سطح جهانی و هم داخلی ارائه

 یابیمکان .7. 6

یابی عاارت است از تعیین مکان مناس  بهرای مکان

انجام یک فعالیت معین با انجام روال اجرایی مشهخص 

عام  ملثر بر دن. ایهن مقولهه از  با توجه به معیارها و و

مین جههت دسهتیابی بهتهر بهه ابتدای استقرار بشر در ز

مح  سکونت و غیره موردتوجه بوده اسهت  غذا، منابع،

(. دکتهههر پورمحمهههدی در کتهههاب 1،1311)شهههیلین 

یههابی را ریزی کههاربری اراضههی شهههری مکانبرنامههه

یابی فعهالیتی اسهت کهه اند: مکانگونه تعری  نمودهاین

های یهک منطقهه را ازلحهاج وجهود ها و تواناییقابلیت

مناس  و کهافی بهرای کهاربردی خهاص، مهورد زمین 

های مورداسهتفاده دهد. شهاخصوتحلی  قرار میتجزیه

یابی نسات به نوع کاربرد، متفاوت هسهتند امها در مکان

هها در جههت انتخهاب مکهان مناسه  همسهو همه دن

 (.28 .ص ،1912شوند )پورمحمدی،می

 ونقل شهریحمل سیستم .6. 6

تسهههیلات و ونقهه  شهههری شههام  سیسههتم حم 

خدماتی است کهه امکهان سهفر را بهه سرتاسهر منطقهه 

تحرک سهاکنین -1هایی را برای فراهم ساخته و فرصت

قابلیت دسترسی بهه اراضهی و -2جایی کالاها و و جابه

 دوردهههای مختلهه  شهههری را بههه وجههود مههیکاربری

به نق  از امینی نهژاد و افتخهاری،  12 ص. ،2،1313مییر)

 (.21 ص. ،1913

 هاپایانه .9. 6

هایی هستند کهه مسهافرت و بهاربری از ها گرهپایانه

ههها، توقفواه یابههد.یهها بههه دن پایههان می دن شههروع و

های مترو و مونوریه  ایستواه رانی،های اتوبوسایستواه

                                                           
1. Schilling 

2. Meyer 
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های یا حتی پارکین  خودرو شخصی در کنار خیابان و

حتههی در منههازل دپارتمههانی و...شههام  دن  اصههلی و یهها

(91.ص ،1913امینههی نههژاد و افتخههاری،. )شههودمی

 

 . پیشینه تحقیق7جدول 
 های کلیدی تحقیقیافته عنوان تحقیق سال نام محقق ردی 

1 
و  1سن سورن

 همکاران
2112 

های فرا ابتکاری کاردمد برای الووریتم

 های چندگانهح  مشک  مح  ایستواه

 مسیر عرضه و تقاضا-1با استفاده از دو الووریتم 

برای ) 2از  ریق تحلی  شاکه-2ی مشتریان( و برا)

یابی به حداق  رساندن هزینه ک ( اقدام به مکان

های های بالقوه برای ایستواهای از مکانمجموعه

 اند.چندگانه نموده

2 
سن و  سورن

 9وانوورمیار
2119 

یابی سازی دومنظوره مسئله مکانبهینه

عنوان ابزار های چندگانه بهایستواه

 شی سیاسیمخط

به -1دو هدف مهم در این مقاله عاارت است از 

کننده از حداق  رساندن هزینه برای کاربران استفاده

یابی برای کاهش هزینه مکان-2 شاکه ترمینال و

برای رسیدن به این اهداف از  و اپراتورهای ترمینال؛

 اند.بهره گرفته 8الووریتم پارتو

9 
و  2چون لین

 همکاران
2118 

بتکاری و کاردمد برای مسئله مدل ا

 های چندگانهیابی ایستواهمکان

ها و رسیدن به بررسی انواع مدل هدف این مقاله،

یابی کاردمد برای مسئله مکان یک مدل ابتکاری و

 های چندگانه است.ایستواه

8 
چون لین و وی 

 2لین
2112 

ای برای مسئله روش دومرحله

 های چندگانهیابی ایستواهمکان

 شده و درنهایت،ها بررسیاین مقاله انواع مدل در

فوق  شده،ای اصلاحریزی دومرحلهیک روش برنامه

های یابی ایستواهابتکاری و کاردمدتر برای مکان

 شده است.چندگانه ارائه

2 
و  2دنیک

 همکاران
2112 

یابی درون استفاده از الووریتم

برای ( PVNS) 1همسایوی موازی

 3ترمینال اتوبوسیابی مسئله مکان

(BTLP) 

یابی ترمینال اتوبوس از الووریتم برای مسئله مکان

 اند.استفاده نموده یابی همسایوی موازیدرون

 یابی پایانه شهرستان شهریارمکان 1912 فرضی 2

در شهرستان شهریار دو  رح پیشنهادی انتقال پایانه 

ها قائم شام   رح تمرکز و  رح مجزا نمودن پایانه

نقطه شهر را موردبررسی قرار داده و درنهایت  2 در

 بهترین  رح پیشنهادی را ارائه نموده است.

                                                           
1. Sorensen 

2. Network Analysis 

3. Vanovermeire 

4. Pareto 

5. Chun Lin 

6. Wei Lin 

7. Djenic 

8. parallel variable neighborhood search 

9. Bus Terminal Location Problem 
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 7ادامه جدول 

 های کلیدی تحقیقیافته عنوان تحقیق سال نام محقق ردی 

2 
نوچیان و 

 رفیعیان
1913 

یابی ارائه الووی مناس  مکان

 شهریهای مسافربری برونپایانه

 ه از مدل تحلی  سلسله مراتایدر شهر اهواز با استفاد

(AHPبه ارائه الووی مناس  مکان )های یابی پایانه

در تعیین مکان نهایی  اند.شهری پرداختهمسافربری برون

عوام   شهری،عواملی نظیر تمای  و میزان سفرهای برون

های خروجی اصلی و دسترسی مناس  به شریان  ایعی،

 اند.ثیر بیشتری را داشتهجوار تأهای همسازگاری با کاربری

1 
افصحی و 

 همکاران
1931 

های یابی پایانهارائه مدل مکان

شهری با استفاده از اتوبوس بین

)مطالعه  P-Medianروش 

 شهر تهران( موردی:

های اتوبوس یابی پایانهدر این مقاله با ارائه مدل مکان

ای از مجموعه P-Medianشهری با استفاده از روش بین

ها جهت احداث پایانه که هزینه ک  سیستم را به حداق  مکان

 برساند انتخاب گردیده است.

3 
موسوی و 

 همکاران
1932 

های بررسی تعری  و ویژگی

ها و ارائه روش اساسی پایانه

یابی پایانه ماتنی بر تعیین مکان

 میزان انحراف از جامعه نرمال

ها و پایانههدف در این مقاله بررسی تعری  و عملکرد اصلی 

ها شناسایی نقاط یا منا ق بهینه برای انتخاب مکان پایانه

ای با الهام از برای این کار یک الووریتم دومرحله است.

های تشخیص مقدار انحراف از جامعه نرمال تکنیک

 پیشنهادشده است.

11 

سلیمانی 

کرمانی و 

 مزرعه

1939 

های مسافربری یابی پایانهمکان

ستفاده از مدل شهری با ابرون

سازی چند معیاره در شهر بهینه

 تهران

چندمعیاره که  کارشناسی -در این مقاله، از یک مدل ریاضی

 یابیمکان منظوربه شدهتدوینتوسط نویسندگان این مقاله 

مقایسه نتایج حاص  از مدل پیشنهادی سپس با  استفاده شد

فیک و ترا ونق حم این تحقیق و مدل موجود در  رح جامع 

گردید  مشخص وشهر تهران، مورد اعتاارسنجی قرار گرفت 

نقطه را  18که سیستم پیشنهادی مطالعات جامع شهر تهران، 

با  کهدرحالیاحداث پایانه پیشنهاد کرده است،  منظوربه

در این پژوهش، احداث پایانه در  یابیمکاناستفاده از مدل 

 باشد.ینم پذیرتوجیهاقتصادی  ازنظرمکان  8بیش از 

 (1932 ،پژوهش هاییافته) :مأخذ

 

یهابی مکان یگرفتهه در زمینههسابقه تحقیقات انجام

های مسافربری، بیانور این مسهئله اسهت کهه ایهن پایانه

موضوع کمتر موردتوجه پژوهشوران قرارگرفتهه اسهت 

 ور که در جدول بالها اشهاره گردیهده، بیشهتر، و همان

نهه بها اسهتفاده از تحلیه  های چندگایابی ایسهتواهمکان

شاکه و دسهتیابی بهه بهتهرین مهدل بهرای بهه حهداق  

مهورد از  چنهد ها موردتوجه بوده اسهت.رساندن هزینه

های یههابی پایانهههتحقیقههات داخلههی هههم شههام  مکان

 ...و  AHP ،P-Medianمسافربری بها اسهتفاده از روش 

 باشد.با استفاده از چندین معیار می
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 پژوهش شناسیروش. 6

 . روش پژوهش7. 6

یهابی پایانههه بها توجهه بهه ههدف تحقیهق کهه مکان

اقهدام بهه  بامطالعهه پیشهینه تحقیهق، مسافربری اسهت،

 اصهلی، ههایجاده بهه نزدیکی) مشخص کردن معیارها

 نمهودیم.( سازگاری و ... دسترسی به معابر اصلی شهر،

با توجه به اینکه متغیرهها دارای واحهدهای مختله  از 

ها با همهدیور در یهک مهدل و مقایسه دن باشندهم می

اسهاس  هها بهرممکن نیست، لذا با بی مقیاس کردن دن

، تمام متغیرها از فضهای اصهلی خهود بهه 1روش فازی

کهه متغیرهها نقهش ازدنجایی فضای فازی تادی  شهدند.

از  یابی بهینه پایانهه مسهافربری دارنهد،متفاوتی در مکان

، اوزان  ریههق پرسشههوری از کارشناسههان متخصههص

مختلفی به هر یهک از متغیرهها اعمهال و درنهایهت بها 

ههای نقشهه مکان (2WLC) روش ترکی  خطی وزنهی

سهپس  بهینه جهت استقرار پایانه مسافربری تهیهه شهد.

بنهدی های بهینه با استفاده از مهدل الکتهرا رتاهاین مکان

را  پههژوهش فردینههد روش تحقیههق( 1) گردیههد. شههک 

 دهد.نشان می

 یابی پایانه مسافربریعیارهای مکان. م6. 6

ها و یههابی پایانههه مسههافربری شههاخصجهههت مکان

در ایهن  بایست مدنظر قرار گیهرد.معیارهای مختلفی می

یابی پایانه مسهافربری ترین معیارهای مکانپژوهش مهم

فیزیکهی(، محیطهی، اقتصهادی و ) ازنظر ابعهاد کالاهدی

رهههای ( معیا2شههود. در شههک  )اجتمههاعی بررسههی می

 ها دورده شده است.بندی دنتحقیق و نحوه دسته

                                                           
1. Fuzzy 

2. Weighted Linear Combination 

 ابعاد کالبدی .7. 6

نزدیکهی  های سهازگاری،بررسی و تحلی  شاخص

دسترسی بهه معهابر اصهلی شههر و  های اصلی،به جاده

دسترسههی بههه تأسیسههات و تجهیههزات شهههری جهههت 

های مسههافربری در ایههن پههژوهش یههابی پایانهههمکان

 باشد.موردنظر می

 سازگاری .7. 7. 6. 6

هایی که در یک منطقهه اسهتقرار  ورکلی کاربریبه

یابنههد، ناایههد موجهه  مزاحمههت و مههانع اجههرای می

هها بنهابراین اسهاس کاربری های دیوهر شهوند؛فعالیت

های مختله  کاملها  ازنظر سازگاری ممکن است حالت

کاملا  ناسهازگار و  سازگار، نساتا  سازگار، نساتا  ناسازگار،

جهت در انتخاب مکهان پایانهه بدین اوت باشند.تفیا بی

ههای مسافربری باید میزان سهازگاری پایانهه بها کاربری

هها بر این اساس کاربری ا راف موردبررسی قرار گیرد.

را داشهته ههای زیهر ازنظر سازگاری ممکن است حالت

 (2باشند )جدول
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 فرآیند روش تحقیق پژوهش .7شکل 
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 پژوهش( هاییافته: )مأخذ( یابی پایانه مسافربریمعیارهای مکان) .6شکل 

 

 ها نسبت به پایانه مسافربریسازگاری سایر کاربری .6جدول 
 نسبت سازگاری نوع کاربری نسبت سازگاری نوع کاربری

 تفاوتبی انتظامی اداری و ناسازگار مسکونی

 ناسازگار مذهای و فرهنوی نساتا  ناسازگار دموزشی

 ناسازگار ورزشی ازگارنساتا  س معابر

 ناسازگار بهداشتی و درمانی ناسازگار فضای ساز

 کاملا  سازگار فضای باز و بایر نساتا  ناسازگار تجاری

 نساتا  سازگار تأسیسات و تجهیزات شهری نساتا  ناسازگار صنعتی

 (111ص.  ،1932پورمحمدی، ): مأخذ
 

 های اصلیبه جاده نزدیکی .6. 7. 6. 6

های اصهلی بهه دلیه  کهاهش بهار به جادهنزدیکی 

تهرین همچنین کاهش زمان سفر از مهم ترافیکی شهر و

 شود.یابی پایانه محسوب میپارامترهای مکان

 به معابر اصلی شهر دسترسی .9. 7. 6. 6

این پارامتر صورت کمی زمان سهفر بهرای رسهیدن 

به این معنی کهه در صهورت مجهاورت  به پایانه است.

معاهر  های اصلی خصوصها  تقها ع چنهدشریانپایانه با 

 مهم شهر، زمان دسترسی به پایانه کاهش خواهد یافت.

 به تأسیسات و تجهیزات دسترسی .2. 7. 6. 6

وضههعیت مکههان مههوردنظر ازلحههاج دسترسههی بههه 

 تجهیزات شههری از قایه  امکانهات بهرق، تأسیسات و

بنزین و... از پمهه  ها،نشههانیدتش تلفههن، دب، گههاز،

 گردد.لحاج می یابی پایانهلی است که در مکانعوام
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 . ابعاد محیطی6. 6. 6

ههایی اسهت کهه پایانه مسهافربری یکهی از کاربری

 شهود.برای بر رف کردن نیازهای مسافرین احداث می

جا که دخالت انسان در محیط صورت گیرد بهالطاع  هر

ازجمله عوامه   تحت تأثیر عوام  محیطی قرارمی گیرد.

توان بهه مهدل داستفاده شده در این مقاله میمحیطی مور

 شی  و فاصله از رودخانه اشاره نمود. رقومی زمین،

 . ابعاد اقتصادی9. 6. 6

ای از فعالیت با توجه های عمدهدر هر شهر گرایش

دیهد کهه از به نحوه و نوع معیشت غال  بهه وجهود می

اهمیهت و  ارزش کاربری است. عوام  مهم تأثیرگذار بر

هایی تا دنجاسهت کهه در بسهیاری از چنین گرایش تأثیر

یکهی  کند.تعیین می معابر نقش و کارکرد اصلی شهر را

های یهابی پایانههاز این عوام  مههم تأثیرگهذار در مکان

 مسافربری قیمت زمین است.

 اجتماعی . ابعاد2. 6. 6

توجههه بههه گسههتردگی ابعههاد اجتمههاعی جهههت  بهها

ایهن پهژوهش فقهط از یابی پایانهه مسهافربری در مکان

 شده است.زیر استفاده شاخص

 جمعیت تراکم .7. 2. 6. 6

ههای های مسافربری عمومها  مکانکه پایانهازدنجایی

شلوغی هستند باعث سل  درامهش شههروندان سهاکن 

بنهابراین بهتراسهت  ها خواهنهد بهود؛در نزدیکی پایانهه

مکههان ایههن کههاربری در منهها ق کههم تههراکم بههه لحههاج 

 ری در نظر گرفته شود.جمعیت شه

در این پژوهش به همراه منابع  مورداستفاده هایلایه

 ( دورده شده است. 9در جدول شماره )

 بردار وزن معیارها تعیین .9. 6

برای بیان اهمیت نسهای معیارهها لهازم اسهت وزن 

بهدین منظهور از روش تحلیه   ها تعیین شود؛نسای دن

معیارها اسهتفاده برای تعیین وزن ( AHP) سلسله مراتای

این مدل یکی از ابزارهای ملثر در تصهمیم سهازی  شد.

ویژه درزمانی است کهه ههدف موجهود و مشهخص به

توان دن را برای حه  مشهکلات خهاص باشد و نیز می

مرات  تها گیری کهه در یهک سلسهلههای تصهمیمملاک

 ،2وسهیهان 1سهمیح) اند اسهتفاده کهردشهدهپایین مرت 

بهههرای  Expert Choiceفهههزار انرم (.12ص. ،2111

 .رودمهی بندی در مدل تحلی  سلسله مراتای به کاررتاه

وسههیله مکانیسههم مقیههاس دودویههی در ایههن روش به

برای محاسهاه اهمیهت و  (،1980) 9پیشنهادی ال ساعتی

 ،8و همکهاران شود )گورنروزن معیارها به کار گرفته می

افهزار نرمبها اسهتفاده از  در این مقاله، (.222ص. ،2112

Expert Choice ها نسات بهه برای تعیین ارجحیت لایه

ای در قال  مهاتریس مقایسهه که  ی پرسشنامه یکدیور

 ریزیبرنامهههنفههر از کارشناسههان  11زوجههی بههه تعههداد 

و کارمنههدان بخههش  ونقهه حم  ریزیبرنامهههشهههری، 

وزن  شهد، اخهذ شهرمشکینشهرسازی شهرداری شهر 

 دسهت دمهد، به 12/1ناپایداری  نهایی هر لایه با ضری 

تهر از دن یها کم 1/1چنانچه ضهری  ناپایهداری معهادل 

باشد وزن دههی صهحیح بهوده، در غیهر ایهن صهورت 

شده به معیارها بایستی تغییر یابنهد و های نسای دادهوزن

با توجه به اینکهه ضهری   وزن دهی مجددا  انجام شود.

                                                           
1. Semih 

2. Seyhan 

3. L.Saaty 

4. Gorener 
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هها در ایهن وزندمده این دستبه 1/1تر از ناپایداری کم

 مقاله مورداستفاده قرار گرفت.

های نسای معیارها از یهک بندی اولویتبرای درجه

اهمیهت برابهر  )اهمیت برابر، 3 تا 1ای برابر مقیاس پایه

در قاله  یهک ( العهاده قهویاهمیهت فوق تا متوسهط،

بههدین گونههه کههه  اسههتفاده گردیههد.( AHPپرسشههنامه )

هها را اهمیهت دن رهها،معیا زوجی کارشناسان با مقایسه

در نظهر گهرفتن  بها نسات به یکدیور مشخص نمودند.

ههای میانوین نظرات کارشناسان، معیار نزدیکی به جاده

اصههلی و فاصههله از رودخانههه بههه ترتیهه  بیشههترین و 

سپس بهرای محاسهاه  کمترین اهمیت را کس  نمودند.

بنههدی کههه اسههاس درجه وزن هرکههدام از معیارههها بههر

اسهتفاده  Expert Choice افزارود از نرمصورت گرفته ب

بردار وزنی هرکدام از معیارهها  (9) که در شک  گردید؛

 اق این شک  معیار نزدیکهی بهه  شده است.نشان داده

معیههار  و 298/1 اختصههاص وزن هههای اصههلی بههاجاده

به خود بهه  123/1فاصله از رودخانه با اختصاص وزن 

دسههت  را بههه ترتیهه  بیشههترین و کمتههرین وزن نهههایی

را بهه خهود  بقیه معیارها نیز وزنی بین ایهن دو دوردند.

 اختصاص دادند.

 های معیار. استانداردسازی نقشه2. 6

هر نقطه با توجهه بهه مقهداری کهه  در منطق فازی،

مقههدار عضههویتی  کنههد،معیههار مههوردنظر را رعایههت می

بهه  کننده میزان مطلوبیت دن ناحیه است.گیرد که بیانمی

از  بها مقهدار عضهویت بالهاتر، عنی که هر ناحیهه،این م

در منطههق فههازی  مطلوبیههت بالههاتری برخههوردار اسههت.

مسئله قطعیت موجود در منطق بهولین وجهود نهدارد و 

 شود.بندی میهر لایه در مقیاسی بین صفر و یک درجه

تههر مطلوبیههت بیشههتری ههها اعههداد بزر در ایههن مقیاس

اترین مطلوبیهت و یعنی عدد یک از باله خواهند داشت؛

هها بهین عدد صفر فاقد مطلوبیت است و  یفی از رن 

 ،1،1333مالچوفسههکی) گیرنههدعههدد قههرار می ایههن دو

علاوه بر مسهئله انتخهاب مقیهاس بهرای تهیهه  (.82.ص

را موردبررسهی  باید نوع تابع فازی نیز های فازی،نقشه

تر را برای معیار موردنظر انتخهاب قرارداد و تابع مناس 

 IDRISIافهزار ازجمله توابع مشهوری کهه در نرم ود.نم

تهههوان تهههابع صهههورت دمهههاده وجهههود دارد میبه

Sigmodial،Linear،User defind .همچنههین  نههام بههرد

های فهازی یکی از نکاتی که در استانداردسهازی نقشهه

باشد کهه بهه دن باید مدنظر قرارداد تعیین حد دستانه می

 ،2113ولیهزاده و شههابی،) شودنقاط کنترل نیز گفته می

( مقادیر دستانه و نوع تهابع 8(. جدول شماره )922.ص

های معیهار در منطهق برای استانداردسازی نقشهه فازی،

 فازی را نشان داده است.

                                                           
1. Malczewski 
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 ها و منابع مورداستفادهلایه .9 جدول
 مأخذ مورداستفاده لایه

 Distanceو تابع ( شهرمشکین شهرداری) نقشه کاربری اراضی شهری های اصلینزدیکی به جاده

 Distanceو تابع ( شهرشهرداری مشکین) نقشه کاربری اراضی شهری دسترسی به معابر اصلی شهر

 Proximityتابع  شهر( ونقشه کاربری اراضی شهری )شهرداری مشکین سازگاری

 Distanceتابع و ( شهرشهرداری مشکین) نقشه کاربری اراضی شهری دسترسی به تأسیسات و تجهیزات

 2DEM 1SRTM مدل رقومی ارتفاع

 نقشه مدل رقومی ارتفاع شی 

 Distanceشهر( و تابع شهرداری مشکین) نقشه کاربری اراضی شهری فاصله از رودخانه

 شهر(شهر )شهرداری مشکین رح تفصیلی شهر مشکین قیمت زمین

 شهر(شهر )شهرداری مشکین رح تفصیلی شهر مشکین تراکم جمعیت

 

 
 (پژوهش هاییافته) :مأخذ( بردار وزنی) .9شکل  

 

 مقادیر آستانه و نوع تابع فازی .2جدول 

 نوع تابع فازی نام تابع فازی
 حد آستانه

 ردیف لایۀ نقشه
a b 

Linear 1 های اصلینزدیکی به جاده 8122612 1 کاهشی 

Linear 2 دسترسی به معابر اصلی شهر 8126122 1 کاهشی 

User defined - - - 9 سازگاری 

User defined - - - 8 تراکم جمعیت 

User defined - - - 2 قیمت زمین 

Linear 2 یسات و تجهیزاتتأسدسترسی به  2928628 1 کاهشی 

Linear 2 مدل رقومی ارتفاع 1222 1918 کاهشی 

Sigmoidal 1 شی  9262223 1 کاهشی 

Linear 3 ه از رودخانهفاصل 8119612 1 افزایشی 

 (پژوهش هاییافته): مأخذ

                                                           
1. Shuttle RADAR Topography Mission 

2. Digital Elevation Model 
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 الکترا. روش 5. 6

های تحلیه  تصهمیم چنهد روش الکترا جزء روش

 1321اسهت کهه در اروپها و در اواسهط دههه  1معیاری

 (.9،2111و ترنهدافیلو 2وانوها) مورداستفاده قرار گرفهت.

غیهر "های رایهج بهه مفههوم یکی از روش اروش الکتر

ای ها از روش غیهر رتاههندی گزینههبجای رتاهبه "رتاه

ایهن  کلیهه مراحه  .(8،2113چان  هو) کنداستفاده می

بر مانای یک مجموعه هماهن  و یک مجموعهه  روش

معهروف  شوند که بدین لحهاجریزی میناهماهن  پایه

 ،1912پهور، اصهغر) باشهدهم می "دنالیز هماهنوی"به 

   (.212.ص

صورت زیر هگیری، بالووریتم ح  این مدل تصمیم

 باشد:می

گیری : در این مرحله، مقادیر ماتریس تصهمیم1گام 

کنیم. ایهن مسئله بها اسهتفاده از نهورم، بهی مقیهاس مهی

 .نامیممی Nماتریس را 

          ij, n        

 W: در ایهن مرحلهه، بها اسهتفاده از مهاتریس 2گام 

ماتریس بی مقیهاس »زیر،  یرابطهو  (هاشاخص)اوزان 

 .دوریممیرا به دست « شده موزون

 
، نسهات بهه هاگزینهه: در این مرحلهه تمهامی 9گام 

و  گیههردمی، مههورد ارزیههابی قههرار هاشههاخصتمههام 

« ناهماهنهه هماهنهه  و  هههایماتریس» یمجموعههه

 I و k هایگزینهه. مجموعه هماهن  از شودمیتشکی  

 یکلیههبهر مشهتم   شهودمینشهان داده   بها که 

                                                           
1. Multiple-criteria decision-making (MCDM) 

2. Wanga 

3. Triantaphyllou 

4. Yi-Chung Hu 

بهر    یگزینهه هادنخواهد بود که در  هاییشاخص

مطلوبیهت بیشهتری داشهته  ههادنبه ازای   یگزینه

بههه نههوع  بایههدایههن مطلوبیههت،  باشههد. بههرای یههافتن

مثاهت  یجناههداشتن  ازنظر، گیریتصمیم هایشاخص

 یا منفی توجه شود.

: در این مرحله، از ا لاعهات فهوق، مهاتریس 8گام 

 .دوریممیهماهن  را به دست 

=ki) I 3 
: در این مرحله، ماتریس ناهماهنوی محاسهاه 2گام 

 .شودمی

 =ki) Ni4 

ر : در ایههن مرحلههه، مههاتریس هماهنهه  مههلث2گههام 

 شود.محاساه می
= ) Ī 5 

 مهلثر ناهماهنه : در این مرحله نیز ماتریس 2گام 

 .دوریممیرا به دست 

= 

: در این مرحله، با ترکی  مهاتریس هماهنه  1گام 

مهاتریس » (G) مهلثر ناهماهنه ( و مهاتریس H) ملثر

این مهاتریس  یمحاساه. دیدمیبه دست  (F« )ملثرکلی 

 زیر است: صورتبه

 
 

 پژوهش جغرافیایی قلمرو. 2. 6

( 1912 سهال در یافتهنام تغییر) شهرمشکین یا خیاو

اسهت  سهالان کوه دامنه در شهر،مشکین شهرستان مرکز

 121 در و اردبیهه  شهرسههتان کیلههومتری 12 در کههه

 شههرمشکین. اسهت شدهواقع اهر راه از تاریز کیلومتری
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 91 و شهرقی  هول ثانیهه 2 و دقیقهه 1 و درجه 82 در

 شهده وواقع شمالی عرض ثانیه 98 و دقیقه 29 و درجه

 شههرمشکین. اسهت متهر 1191 دریا سطح از دن ارتفاع

 بههه جنههوب از مغههان، منطقههه بههه شههمال از امههروزی،

 از و اردبیه  شهرسهتان به شرق از سالان، هایکوهرشته

 ایهن مسهاحت. اسهت اههر محهدود ستانشهر به غرب

مهندسهین مشهاور ) باشهدهکتهار می 1212حدود  شهر

(. لهازم بهه رکهر اسهت  اهق سرشهماری 1911، بانیان

، جمعیههت 1932عمههومی نفههوس و مسههکن سههال 

و  183381بهه ترتیه   شههرمشکینشهرستان و شههر 

نفر بردورد گردیهده اسهت )مرکهز دمهار ایهران،  28113

1932.) 

 

 
 (پژوهش هاییافته) :مأخذ( شهرموقعیت جغرافیایی شهر مشکین) .2شکل 

 های پژوهشیافته. 9

های معیهار با اعمال توابع مناس  هرکهدام از نقشهه

ههدف از ایهن استانداردسهازی  استانداردسازی شهدند.

هاست که دارای واحدهای مختله  سازی نقشهیکسان

گههذاری خههود لایههه کههه همچنههین ارزش باشههند.می

شهده ( نشهان داده1-222)ههای رنوهی ورت  ی صبه

 است.
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   شهر اصلی معابر به دسترسی فازی لایه .2 شکل             اصلی هایجاده به نزدیکی فازی لایه .5 شکل

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 و تجهیزات یساتتأسلایه فازی دسترسی به  .1 شکل             لایه فازی سازگاری              .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 لایه فازی شیب    .76شکل               لایه فازی مدل رقومی ارتفاع                 .3شکل 

  

  

 
 



  32               ....                    در شهرها با  ییروستا یمسافربر انهیپا یابیبر مکان یلیتحل                          ل ششم         سا   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لایه فازی قیمت زمین .76شکل                             لایه فازی فاصله از رودخانه .77شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکم جمعیت    لایه فازی تر .79شکل 
             

ههای اصهلی بهه دلیه  (: نزدیکی به جاده2شک  )

جویی در زمههان دسترسههی وسههای  نقلیههه از صههرفه

یهابی پایانهه مسهافربری بهه ترین فاکتورههای مکانمهم

های موجود در ایهن نقشهه کهه محدوده رود.شمار می

های شده است فاصهلهصورت  ی  رنوی نشان دادهبه

 دهند.ی را نشان میاین دسترس

نزدیک بودن پایانه مسافربری بهه معهابر (: 2) شک 

ودمد شهروندان بسیار مههم اصلی به دلی  راحتی رفت

که در این نقشه نزدیکی و دوری معهابر اصهلی  است؛

 شده است.نسات به پایانه مسافربری نشان داده

اسهاس مهاتریس سهازگاری کهه در  (: بهر2) شک 

سههازگاری  دورده شههده،کتههاب دکتههر پورمحمههدی 

شهده مشخصپایانهه مسهافربری ها نسات بهه کاربری

 اق ایهن نقشهه رنه  بهنفش کهه دارای ارزش  است.

به معنای سازگاری بیشتر دن کاربری بها  باشد،بیشتر می

دهنده ناسهازگاری دن پایانه است و رنه  سهیاه نشهان
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کاربری نسات به پایانهه بهوده کهه دارای ارزش کمتهر 

 است.

یکی از عوامه  مطلهوب بهرای پایانهه (: 1) شک  

مسافربری داشتن دسترسی به تأسیسهات و تجهیهزات 

است. در این نقشه نزدیکی و دوری بهه ایهن ویژگهی 

شده است که رن  بنفش نمایانور دسترسهی نشان داده

 دهد.بهتر و رن  سیاه دسترسی کمتر را نشان می

رن  قرمز در نقشه نشهانور ارتفاعهات (: 3) شک 

تر و رن  سیاه نشانور ارتفاعات بالاتر اسهت کهه ایینپ

هههای مناسهه  و بههه ترتیهه  بههرای ایجههاد پایانههه مح 

 نامناسای هستند.

کهه بهه  های کمتهر(: در این نقشه شی 11) شک  

اند بهتهرین مکهان بهرای شهدهرن  صورتی نشان داده

 ایجاد فضای ساز بوده و دارای ارزش بیشتر است.

ر مانهدن پایانهه مسهافربری از برای دو(: 11) شک 

خطرات سیلاب، باید در فواص  بیشهتری از رودخانهه 

یابی شود که در نقشه، فواص  دورتر از رودخانهه مکان

 شده است.بارن  بنفش نشان داده

یههابی پایانههه مسههافربری (: بههرای مکان12) شههک  

معمولهها  زمینههی کههه دارای حههداق  قیمههت اسههت در 

قشه، منا ق بارن  بنفش دارای اولویت قرار دارد. در ن

حداق  قیمت و منا ق بارنه  سهیاه بیشهترین قیمهت 

 باشد.زمین را دارا می

هایی که تراکم جمعیت کمتهری مکان(: 19) شک 

بنهابراین ارزش  برای هدف تحقیق مهم هسهتند؛ دارند

که رن  بهنفش  دهندبیشتری را به خود اختصاص می

پژوهش با اسهتفاده در این  دهد.این ارزش را نشان می

 ههای اصهلی،نزدیکی بهه جاده) شدهمعیار انتخاب 3از 

دسترسهی بهه سازگاری،  دسترسی به معابر اصلی شهر،

 شهی ، رقهومی ارتفهاع، مهدل ،تأسیسات و تجهیهزات

 قیمهت زمهین و تهراکم جمعیهت(، فاصله از رودخانه،

سههازی دماده Arc Mapهای مههوردنظر در محهیط لایهه

ههای حاصه  از فراینهدهای وزن زنشده و با اعمال و

در  AHPبهه روش  Expert Choiceافزار دهی در نرم

ها در محهیط یک مدل فراهم دمده و سهپس ایهن لایهه

استانداردسههازی شههدند. سههپس بهها  IDRISIافههزار نرم

 IDRISIافهزار در نرم GIS Analysis استفاده از دستور

 بهربنهدی ایهن نقشهه ها در هم ضرب گردید.  اقهلایه

صورت گرفتهه و فواصه  مسهاوی  Classifiedاساس 

که با توجه بهه اینکهه  شده است؛ اقه انتخاب برای هر

متغیرههای مها از تهابع توزیهع  هها،در فازی سازی داده

مقهدار از تایهین  بنهابراین ههر نمایهد،نرمال استفاده می

از فواصه   1Zنمره  8توجه به داشتن  انحراف معیار با

ده اسههت. نتیجههه حاصههله بیههانور شههمسههاوی استفاده

های مناسه  جههت اسهتقرار پایانهه مسهافربری مکان

 شده است.نشان داده( 18که در شک  ) باشدمی

های مطلوب و نامطلوب بهرای  اق این نقشه پهنه

ایجاد پایانه مسهافربری مشهخص گردیهده اسهت کهه 

ترین مکهان بهرای ایجهاد محدوده بارن  بنفش مناس 

که در قسمت شمالی شهر واقع گردیهده باشد پایانه می

است و قسمت جنوب غربی شههر کهه بارنه  قرمهز 

شده در اولویت بعدی قرار دارد؛ درنهایهت نمایش داده

ههای نامناسهای های تیره موجهود در نقشهه مح رن 

 شوند.برای ایجاد پایانه محسوب می

                                                           

1.                         

               30                 

  



  32               ....                    در شهرها با  ییروستا یمسافربر انهیپا یابیبر مکان یلیتحل                          ل ششم         سا   
 

دسهت  یهابی را بههبندی مکانبعدازاینکه نقشه پهنه

های مناس  بهرای تفاده از مدل الکترا پهنهدوردیم با اس

بندی نموده تا بهترین گزینه بهرای استقرار پایانه را رتاه

بنهدی ایهن ( رتاه12) شهک  دسهت دیهد. یابی بهمکان

ها و معیارهای خهود ابتدا گزینه دهد.ها را نشان میپهنه

( 2نمههاییم. جههدول )را در یههک مههاتریس دمههاده می

 باشد.س میدهنده این ماترینشان

 

 
 پژوهش( هاییافته: )مأخذ( یابی پایانه مسافربریبندی مکاننقشه پهنه. )72شکل 

 

 
 پژوهش( هاییافته: )مأخذ( هابندی پهنهنقشه رتبه) .75شکل 



  شمارۀ اول                                             مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           31
 

 ها و معیارهاگزینه .5جدول 
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 A 281 11 8 11 211 898 1982 2 8821مکان 

 B 221 21 2 91 111 1221 1898 8 9221مکان 

 C 321 91 8 91 111 112 1812 8 9111مکان 

 (پژوهش هاییافته): مأخذ
 

یکی از مهواردی کهه بایهد در مهدل الکتهرا مهدنظر 

صهورت کهه بنهدی معیارهها اسهت؛ بدینقرارداد، رن 

معیارهای مثات بارن  ساز و معیارههای منفهی بارنه  

عنوان نمونهه شود. در ایهن مقالهه بههقرمز نشان داده می

فاصله از رودخانه معیاری مثات اسهت زیهرا هرچقهدر 

ایانه موردنظر از رودخانهه فاصهله داشهته باشهد ارزش پ

دهد اما فاصهله تها جهاده بیشتری به خود اختصاص می

اصلی معیاری منفی است زیهرا هرچقهدر فاصهله کمتهر 

بنهدی معیارهها ( رن 2) باشد بهتهر اسهت. در جهدول

 مشخص گردیده است.
 

 بندی معیارهارنگ .2جدول 
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 A 1621 16192 16131 16128 16122 16111 16122 16119 16121مکان 

B 21161مکان   16128 16119 16121 16181 16122 16123 16122 16112 

 C 16138 16118 16131 16121 16181 16198 16123 16122 16118مکان 

 های پژوهش(مأخذ: )یافته

 

و درنهایت بعد از اجهرای مراحلهی کهه در بخهش 

روش تحقیههق دورده شههده اسههت پههس از تشههکی  

ایی های هماهن  و غیر هماهنه  مهاتریس نههماتریس

دهنده ( نشههان2) دوریم کههه جههدولدسههت مههی را بههه

 ماتریس نهایی است.
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 ماتریس نهایی .1جدول 

 ماتریس نهایی

 
A B C جواب نهایی باخت برد 

 
A  1 1 2 1 2 A 

B 1  1 1 1 1-  B 

C 1 1  1 1 1-  C 

 های پژوهش(مأخذ: )یافته

 پیشنهادهاگیری و نتیجه. 2

ریزی شههری و مسهئله هضهرورت برنامهبا توجه به

چوونوی پراکنش مراکز خدماتی و همچنین دسترسهی 

ای مسافربری نیهز کهه یابی پایانهگونه مراکز، مکانبه این

دهی مطهرح اسهت و بهه عنوان یکی از مراکز خدماتبه

دهد، بایستی از دسترسهی دلی  نوع خدماتی که ارائه می

 مناس  برخوردار باشد.

های گونهاگون سهی جناههدر پژوهش حاضر، با برر

ههای اجتماعی، اقتصادی و  ایعهی جههت یهافتن مکان

ها و اصهول علمهی مناس  برای ایجهاد پایانهه از مهدل

استفاده گردیده است. ابتدا از  ریق تحلیه  کارشناسهی 

های ا لاعههاتی در دسههترس و انجههام معیارههها و لایههه

دهنده منها ق دنالیزهای مکانی، نقشه خروجی که نشهان

  و نامناس  برای احداث پایانه مسافربری اسهت مناس

های دارای پتانسهی  عهالی دست دمد. سپس محدوده به

بنههدی گردیههد؛ نتیجههه بهها اسههتفاده از روش الکتههرا رتاه

که در قسهمت شهمالی  1دهد گزینه بندی نشان میرتاه

ترین دسترسهی را بههه جههاده شههده و نزدیههکشههر واقع

برای ایجاد پایانه مناسه   عنوان گزینه اولاصلی دارد به

؛ از دلای  دیور انتخاب این مکان ایهن اسهت کهه هست

اند در کمترین زمهان مسافرینی که به شهر مراجعه نموده

توانند به معابر اصهلی شههر دسترسهی داشهته ممکن می

هههای موجههود در دن مکههان همچنههین کاربری باشههند.

ایر ههای بهسازگاری بیشتری را با پایانهه داشهته و زمین

ازنظهر قیمهت  بیشتری برای استقرار پایانه موجود است.

های دیوهر دارای زمین نیز این گزینه نسهات بهه گزینهه

ههها نیههز باشههد. سههایر اولویتتری میقیمههت مناسهه 

 دمده است.دستبه 9و  2های صورت گزینهبه

یههابی پایانههه مکان یهههایی کههه در زمینهههپژوهش

 ام  کالاهدی، محیطهی،مسافربری کارشده است اکثرا  عو

انهد. در مقالهه اقتصادی و اجتماعی را مهدنظر قهرار داده

تمامی ایهن عوامه  اشهاره حاضر نیز سعی شده است به

توانهد نسهات بهه سهایر گردد. مزیتی که ایهن مقالهه می

ها داشته باشد این است که در این مقالهه از دو پژوهش

بنههدی و روش الکتههرا بههرای بههرای پهنه WLCمههدل 

امها در  های مناس  استفاده گردیده است؛بندی پهنهاهرت

هههها عمومههها  از یهههک مهههدل نظیهههر سهههایر پژوهش

AHP،P_Median هههههای چنههههد معیههههاره و روش

 شده است.استفاده

 کارهای پیشنهادیراه

قاهه  از اینکههه افههزایش قیمههت زمههین در دن پهنههه 

صههورت پههذیرد اقههدام بههه احههداث پایانههه گههردد تهها 

 د.صرفه باشبهمقرون
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سههعی شههود قاهه  از احههداث پایانههه مسههافربری از 

 های ناسازگار جلوگیری به عم  دید.استقرار کاربری

توجه به اینکه معیار فراوانهی روسهتاهای ا هراف  با

های موجهود شهر در این پهژوهش بنها بهه محهدودیت

گهههردد در شهههده اسهههت، پیشهههنهاد مینادیهههده گرفته

خواههد دمهد  های دتی که در این زمینه به عم پژوهش

 این شاخص مدنظر قرار گیرد.
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