
Town & Country Planning https://jtcp.ut.ac.ir/ 

Vol. 13, No. 2, Autumn & Winter 2021-2022   Print ISSN: 2008-7047 

Manuscript Type: Research Paper Online ISSN: 2423-6268 

 DOI: 10.22059/jtcp.2021.331285.670259 
 

The Spatial Analysis and Ranking of the 15 Districts of 

Isfahan City Based on Public Transportation Access Justice

 

Sahar AbedKuran1, Homayoon Nooraie2 

1. MA holder in Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran 

2. Assistant Professor in Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Design, 

Art University of Isfahan, Isfahan, Iran 

(Received: August 26, 2021; Accepted: November 6, 2021)  

Abstract  

In the current era, justice and advancement are deemed as the two wings of sustainable development, 

with each being worthless without the other. As one of the main service systems in cities, public 

transportation has an important role in the realization of justice. As a result, the purpose of this article 

was to analyze and rank the 15 districts of Isfahan metropolis based on justice in accessing public 

transportation. In order to attain this goal, the required data was collected using document analysis 

and field study (through observation and questionnaire). The Best-Worst (BWM) and COCOSO 

methods were used to analyze the data. The results indicated that Districts 1 and 3 had the most and 

Districts 9, 11, and 14 the least public transportation facilities. Moreover, the need to public 

transportation – in terms of the number of users – was highest in Districts 8 and 10 and lowest in 

Districts 2, 9, and 11. The combination of these two factors also showed that Districts 1, 2, 3, and 15 

had bigger facility to user ratios, while Districts 8, 10, 11, and 14 had smaller facility to user ratios. In 

the other districts, the facility to user ratio was mainly moderate. Therefore, it is necessary to pay 

more attention to this gap between facilities and users’ needs when planning for public transportation 

in future.  

Keywords 
ranking, justice, justice in accessing public transportation, 15 districts of Isfahan metropolis. 

                                                                                                                                       
 This article has been extracted From the first author`s master dissertation entitled: "The Spatial 

Analysis and Ranking of the 15 Districts of Isfahan City Based on Public Transportation Access 

Justice " under supervision of the second author in the Architecture and Urban Planning Faculty in 

Isfahan University of Art. 
 Corresponding Author, Email: H.nooraie@aui.ac.ir 



  

 

شهر اصفهان بر مبنای  ةگان پانزدهبندی مناطق  تحلیل فضایی و سطح

 عمومی ونقل حمل عدالت دسترسی به 

 2، همایون نورائی1سحر عابدکوران

 اصفهان، اصفهان، ایران هنر ی شهری، دانشگاهریز برنامه ارشد  . کارشناس1
 ایران اصفهان، اصفهان، هنر معماری و شهرسازی، دانشگاهدانشکدة وه شهرسازی، . استادیار گر2

 (15/08/1400ـ تاریخ پذیرش:  04/06/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ونقـ   حمـ   . در این میـان  فاقد ارزش است دیگریبدون  که هر یکشوند  می پایدار تلقیتوسعة دو بال  عدالت و پیشرفتدر عصر فعلی 
العـاد  دارد. بـر    فـو   یکند و اهمیت می مهم در تحقق عدالت ایفا ینقش ست کهرسانی در شهرها خدمات مهم های ی از سیستمعمومی یک

ـ   پانزد مناطق یبند حسط و  یتحلتحقیق اساس این ضرورت، هدف از این   بـه  یدسترسـ  عـدالت  یمبنـا  بـر  اصـفهان  شـهر  نکـ   ةگان
ـ ن مورد اط عاتن هدف، دستیابی به ای جهت. بودی عموم ونق  حم   ( نامـه  پرسـ   و مشـاهد   نـو  )از  یدانیـ مو  یبـه روش اسـناد   ازی

بیشـترین و   3و  1منطقـة  که بود استفاد  شد. نتایج حاکی از آن ها  برای تحلی  داد  کوکوسو و نیبدترـ  نیبهتر روشو از  شد یآور جمع
عمومی به لحاظ کاربران در  ونق  حم  ی را دارند. ضمن اینکه نیاز به عموم ونق  حم  کمترین امکانات و تسهی ت  14و  11و  9مناطق 
 15 ،3، 2، 1منـاطق   شـد ه نیز مشخص مؤلف. با ترکیب این دو داردکمترین حد خود را  11و  9و  2بیشترین و در مناطق  10و  8مناطق 

نسـبت  در قیـاس بـا سـایر منـاطق      14، 11، 10، 8ق در قیاس با سایر مناطق از نسبت امکانات به کاربران بیشتری برخوردارنـد و منـاط  
الزم اسـت در  بنـابراین،  تـری دارد.   امکانات به کاربران کمتـری دارنـد. در مـابقی منـاطق نسـبت امکانـات بـه کـاربران حالـت متعـادل          

 .شودعمومی به شکاف بین امکانات و نیاز کاربران توجه بیشتری  ونق  حم  زمینة آتی در های  یریز برنامه 

 کلیدواژگان

 .شهر اصفهان ک ن ةگان پانزد عمومی، مناطق  ونق  حم  بندی، عدالت، عدالت دسترسی به  سطح

                                                                                                                                       
  گانوه شو ر    ۱۵تحلیو  و سو ب بنودن منوا       » این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنواان

است که با راهنموایی نگارنوده دود در داندو ده مرموارن و     « نق  عمامی اصف ان بر مبنان عدالت دسترسی به حم  و

 داندگاه هنر اصف ان دفاع گردیده است. ش رسازن

 رایانامة نویسندة مسئول: H.nooraie@aui.ac..ir 

 آمایش سرزمین

 1400پاییز و زمستان ، دوم ، شمارة13دورة 

 )پژوهشی( 619-646ات صفح

Print ISSN: 2008-7047 

Online ISSN: 2423-6268 

http://jtcp.ut.ac.ir 

 

http://jtcp.ut.ac.ir/
http://jtcp.ut.ac.ir/


620   1400 زمستانو  پاییز، 2، شمارة 13آمایش سرزمین، دورة 

 مقدمه

 و یرضواان  ندی)سر ستین ندیجد ماضاعش رها  درعدالت  نبرقرار یچگانگ ةدربار دنیدیندا

شو رن و   ریوين  برناموه ینود  افرامرن اساسوی در   ةمثاب (. امروزه مف اد عدالت به48: ۱394 انینار

شو رن موارد تاجوه قورار گرفتوه اسوت کوه پیودایي مفواهیمی ماننود شو ر             مدیریت منا   کالن

و  یی)تقواا  اسوت  داشوته  یپ در راعدالت اجتماعی و ماارد مدابه  عدالت فضایی و و محار عدالت

 ،یاجتمواع  ،ناقتصواد  نش ر متوثرر از کارکردهوا   ییکه سازمان فضا آنجا از (.392: ۱394 هم اران

آن  توثریر بر عدالت باشند،  یمت  ندئالاژیساختارها فاقد ا نیجامره است اگر ا یو فرهنگ ،یاسیس

 ناقتصادهان  نبر نابرابر ییفضاهان  نکه نابرابر ن ار ؛کردبروز خااهد  نش ر نمایدر فضا و س

هوان   تني جهیو در نت خارد می به هم نش رهان  ستمیو ترادل س شاد میجامره من ب   یو اجتماع

 هم واران  و پوار  )داداش در جامره به وجاد خااهد آمود  ینظم یو ب یاجتماعهان  بیآس و یاسیس

و ام انات دسوتیابی  ها  ارتقان کیفیت زندگی نیي از  ری  برابرن فرصت ،عالوه بر این(. 68: ۱394

 حوال  در هور ( کوه  ۱9۱: ۱388)غفوارن و هم واران    پوییر اسوت   به خدمات به  ار عادالنه ام ان

و  اسوت  محققوان  و پژوهدوگران  رسوالت  آن ةجانبو  ههم تیاهم به تاجه باپرداختن به این مف اد 

 نشو ر هوان   ستمیس با راب ههان اقداد در  و تخصیص برنامهها  انداز و تدوین سیاست ترسیم چدم

 .(7۵: ۱39۱ و هم اران یل ف ؛39۱: ۱393و هم اران  یی)تقاااست  ضرورن امرن کامالً

 در یم مو  نقوي  سوت کوه  ش رها در یرسان تخدمام م  نها ستمیس از ی ی یمامع ونق  حم  

بور   یتواج   قابو   آروار  و( 20: ۱394 نیرالود یو خ النیم یی)دال کند می فایا یاجتماع عدالت تحق 

 ؛Rock et al. 2014 :1) گویارد  موی هوا   فرصوت و  هوا  نهیهي عیتاز  یجامره از  رکیفیت زندگی در 

شواد   ی راحو  نا به گانه دیبا یعمام ونق  حم   ریناگياساس  نیبر ا .(۵۱: ۱39۱ل فی و صابرن 

 ؛۱8: ۱382و پوارعيت   یعلواان  ؛46: ۱387 ینژاد و اشورف  یکه م اب  با اصال عدالت باشد )حاتم

 .(3۱4: ۱39۵و اکبرزاده  نمرتضا

قابو   خوالص   نایو ميا يیبه افيا تااند یم یعمام ونق  حم  هان  ستگاهیبه ا یدسترس ،واقع در

 ;Rodier et al. 2009: 28) شواد  منجور  ناتاانوان  و تاانوان  مکو  و درآمود  کمهان  خانااده نتاجه برا

ECMT 2006:11 تاجوه   ازمنود ین نگور یاز هور برود د   يیبو  یبرد از دسترس نیا  یدل نیهم به( و
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 ةتاسور و با تاجه به حرکت بوه سومت    زمینه نیاست. در ا یتا محل یملهان  و ح امتها  دولت

در  منوابع  عیو تاز و صیتخص تیکه مسئال ،رندگانیگ میالزد است متخصصان و تصم نش ر داریپا

: ۱394 و هم واران  پوار  )داداش هسوتند  در شو رها  عدالت ناجرا یاصل انیو مجر رنددا را ش رها

 .کنند  یو تحل یبررس را یعمام التیتس  به ش روندان یدسترس يانیم(، 77

 تنواع   یو دل بوه تاانود   می یعمام ونق  حم  به  یدسترس عدالت یابیارز ،یادشده تیاهم رغم به

 Litmanباشود )  دشواار افراد مختلوف   ةدستو  نریگ اندازه نواحدها و مختلف ارر انااع و فیترار

 عیو تاز نریو گیپ در یافقو  عدالت ماضاعوارده به  نانتقادهابه  تیامروزه با عنا بنابراین. (2 :2019

 دیکثت نبر عدالت عماد يیاز هر چ يیب (Kahn et al. 2008: 3)  روندانش ازین به تاجه بدون برابر

 عودالت  واقع در. ردیگ می قرار عم  مالک افراد ازیام انات با ن عیتاز انیو در آن تناسب م شاد می

 برخاردار این ام انات از نش ر ام انات به ازشانین ةانداز به ش روندان که مرناست نیدب نعماد

 رایو ز .دارد یعموام  ونق  حم   به یدسترس ماضاع با یقبال قاب  ارتباط عدالت از ناع نیا و باشند

 یعموام  ونقو   حمو    بوه  یدسترسو  یوة پا س ب کی از حداق  دیبا افراد ةهمکه  است آن بر فرض

 (.Wee & Geurs 2011: 5) شاند برخاردار

بوير  و   نش رها نبرا ژهیو به ،یعمام ونق  حم   یبه دسترس نعدالت عماد  یتحل ماضاع

نقاط مختلف  نیب فااص  اوالًش رها  نیدر ا . زیرادار استرالراده برخا فاق یتیاز اهم ،ش رها کالن

 اقدوار ، گسوترده هان  م اجرت  یبه دل ،گانه ش رها نیدر ا اًیراناست و  گرید نجا هر از يیبش ر 

 یعموام  ونقو   حمو   فاده از از اسوت  ریغ کنند و برضاً می یزندگ متفاوت ناقتصاد س اح با مختلف

 ندارند. نگرید راهبه مقاصد خاد  دنیرس نبرا

 شو ر  نکوال  است م ثت قاب  یعمام ونق  حم   به یدسترس ماضاع آن در که ییش رها ازی ی 

تنواع اقدوار    وو مقاصد  نمباد نیب ادیو وجاد فااص  ز یگستردگ ضمن ،ش ر نیا است. اصف ان

 و تیو جمر رشود  بوه  رو رونود   یو بوه دل  ،ریو اخهوان   در سال متفاوت، نبا س اح اقتصاد مختلف

رو  روبوه  ش روندان ةروزان سفرهان تقاضان يانیمبا افيایي  آن، در یاجتماعهان  تیفرال گسترش

 مرکوي  در ژهیو و هبو  ،شخصوی  ةنقلیو   یوسا ترافیک تراکمماجاد  ی یتراف نآمارها نبر مبنا و شده

  یو تحلمبنوا   نیو بر ا (.26۱: ۱394 اصف ان ش ر نکال ا لس) است شده نيدیک اشباع حد به ،ش ر
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 سوتم یس داریو و پا ی و یکواهي توراکم تراف   نبورا  یحلو  راه منيلوة بوه   یعموام  ونق  حم   یدسترس

 .شادش ر اصف ان به آن تاجه  در کالن دیبا که است یماضاع نش ر ونق  حم  

شو رها بوه    در کوالن  یعمام ونق  حم  به  یدسترس یو بررس  یدر تحل یادشده، تیاهم رغم به

 پژوهي ندوان  یو تجرب ننظر پیدینة مرورش ر اصف ان به صارت خاص،  صارت عاد و در کالن

 بوه  فقو   یعموام  ونقو   حمو    به یدسترسعدالت  ةنیزمدر  رفتهیپی صارتهان  غالب پژوهي داد

 ونقو    حمو   بوه  یدسترسو  عودالت  یابیو ارزکوه   یم الرات واند  پرداخته مقاله نیا نایميا و تیاهم

گوروه   کیو بور اسواس    فقو   ومحودود  هان  شاخص با اند هداد قرار محار م ان کیدر  را یعمام

هوان   سنجه ی ار جامع به بررس به یپژوهد کمتر در گفت تاان یم .اند دهشانجاد  اانت مک یتیجمر

هوان   عموامی )گوروه   ونقو   حمو   کواربران  مؤلفة عمامی و  ونق  حم  ام انات و تس یالت مؤلفة 

 مصوداق  يیو نشو ر اصوف ان    کالن نبراماضاع  نیو ا استشده پرداخته  زمان ( به  ار همیتیرمج

و  یتواان موال   مختلوف کوم  هوان   گروه نریجامع و با درنظرگ یدگاهید با ،پژوهي حاضردر . دارد

بوه   ،سوفر  نبورا  هیو نقل ةلیوسو گیار بر انتخاب نواع  هان تثریر یژگیو ریحالت سفر و سا و یجسم

و سوسس بوا    شود  پرداختوه  یعموام  ونقو   حمو   بوه   یعودالت در دسترسو   يانیم  یحلو ت یابیارز

از  کوه  شد مدخص ماجاد التیتس  و ام انات اساس بر ندن ادیپهان  تیمنا   اولا نبند س ب

 است. نناآور ننظر دارا نیا

 ،گور ید نسوا  از نوه یزم نیو ا در ماجواد  یم الرات خأل و سا کی از یادشده تیاهم به تاجه با

 عودالت  نمبنوا  بور  اصوف ان  شو ر  نکوال  ةگان هيدپان منا   نبند س ب و  یتحل م الره نیا از هدف

 در ونقو   حمو   نظواد   ام انوات  شواد مدوخص   بیترت نیتا بد باد یعمام ونق  حم   به یدسترس

 ت واب  کمتور  از منوا     کیو  کداددر و  دارد ندتریب ت اب  من قه آن نازهاین بااز منا    کی کداد

 ةمقال تیاهم ةارائ ضمن که بادند آن دنبال به حاضر ژوهيپ این اساس، پژوهدگران دربر  .است

 اسوتفاده  بوه  ناچار است مم ن کهبسردازند ی یها گروه ییشناسا به ونق  حم   نریي برنامه  در عدالت

 بوه  یدسترسو  یابیو ارزهوان   سونجه  وهوا   همؤلفو  از اسوتفاده  بوا . سوسس  باشند یعمام ونق  حم   از

 ونقو   حمو    التیتس  و ام انات به یعمام ونق  حم   کاربران یدسترس يانیم ،یعمام نق و حم  

 .دنکن یابیارز را یعمام
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 پژوهش یتجرب و ینظر پیشینة مرور
 یبه امکانات رفاه یدسترس عدالت و عدالت

 بودان  کمتور  عمو   و استیس در کنان تا اما ؛است تاسره در ارتباط با م م اریبس یماضاع عدالت

 ،افراد یزمان فرل رفاه بر میمستق نگیارتثریرعالوه بر  ،عدالت .(Jones 2009: 43) است شده اجهت

 یحتو ) افوراد  ةنود یآ یزنودگ  نیبنوابرا  .باشدرر ؤم يین ندهیآهان  استفاده از فرصت يانیتااند بر م می

به عودالت   در صارت عدد تاجه گری. به عبارت ددهد می قرار تثریر تحت را( ها آن نبردهان  نس 

 از برخاردار اقدار ةندیآبل ه  ،اکنانتن ا  کالن، نه استیس کی منيلةدر عم  و به  ،در امار مختلف

 World) دشوا  موی  تور  کیتار روز به روز دارربرخا مک اقدار ةندیآتر و  روز به روز روشن ام انات

Bank 2006: 73 .)تحوال  فراینود  در و اسوت  ارزشومند  خواد  نخواد  بوه  عدالت نارتقا ن،یبنابرا 

 (.Jones 2009: 43) دردا را تاسره نریي برنامه  ب باد  یپتانس و داشت خااهد بسيا ینقد یاجتماع

مف واد   نیو ا نریکوارگ  بوه  ةنحوا  است عدالت مارد مناقده زمینةدر  نيیاز هر چ يیآنچه ب اما

 بوه  بسوته  و است همراه فراوانهان  یدگیچیپ بااستفاده از عدالت در ج ان است. در واقع  نهنجار

 اتیو در نظر ربواز یداز  عودالت  ماضواع (. Kansara 2018: 2) شود با متفواوت  تاانود  موی  ماضواع 

 نیو ا در نامتف ور  يیو ن آن از پوس داشته و  وجادافال ان و ارس ا  و سقراط همچان یدمندانیاند

و  نوه یهي عیو زها براساس عرصه مداخله عدالت، نواع تا  دگاهید نیا اند. داده ارائه هایی دیدگاه نهیزم

 .(۱ش  ) است. نبند مختلف قاب   بقه نو م اتب ف ر ایميا

 
 )نگارنده( عدالت انواع یبند هدست .1شکل
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از  ناریآنچوه موارد تاافو  بسو     عدالت، مف اد در ارتباط با یادشدههان  نبند انااع دسته انیم از

 ةهمو  اسوت  الزد محوار  تعدالهان  استیس از س ب نیعناان اول بهاست که  آناست  دمندانیاند

 کیو ( از هوا  یسوتگ یشا و ازهوا ین ریو نظ ،یو اجتماع نفردهان  یژگیوجامره )فارغ از  کی در افراد

 یدسترسو قابو  قبوال    ب س واقع در. باشند برخاردار یرفاهام انات  به یدسترس س ب قاب  قبالِ

 یاساسو  جامروه ارزش  نرا کوه بورا   ییها تیخدمات و فرال و کاالها بتاانندمرناست که افراد  نیدب

بوا   ننظور  پیدوینة  در ماضاع کوه  نیا (.Van Wee & Geurs 2011: 354-355) آورند دسته ب دارد

 نیو ا دراست  ناز عدالت عماد یو ناع شاد می شناختهها  فرصت عیدر تاز یعناان عدالت حداقل

 .مارد تاجه قرار گرفت ،به هدف آن یابیدست ج ت ،پژوهي

 یعموم ونقل حمل  امکانات به یدسترس عدالت

 کوه  اسوت  ونقو   حم  صنرت  یجاامع انسان ةتاسررشد و  فرایندگیار در تثریراز عاام   ی یامروزه 

 در ،نی. بنوابرا هوا  بخوي  گرید از ریپیتثریر و ستزا اشتغال ها  بخي ریسا ةتاسربر روند  تثریربر  عالوه

 ةتاسور در رشود و   محورک  یاملعو تاانود   موی  ،بیصح نبردار و ب ره تیریمد و نریي برنامه  صارت

 از ی ووی يیوون یعمووام ونقوو  حموو  (. ۱: ۱388 نو جرفوور یجوواان هقوویحد) باشوودجاامووع  ناقتصوواد

 ینقدو  نکوارکرد  تیو حجوم و ررف  یگسوتردگ   یو به دل است که ونق  حم   نظاد م م هان ربخيیز

ت برخواردار   بقوا  . در واقع مرمواالً دارد یعدالت همگان يیو افيا نش ر منا   نداریپا در یاساس

هسوتند.   یسفر همگان ةگان بقات فرودست مجبار به انتخاب  و یونقل حم  ةگانح  انتخاب  ندارا

 ةسوامان  یاصول  نکارکردهوا  از ی و ی ن بقوات مختلوف شو ر    نمنود  کردن ش اف ب وره  پر ن،یبنابرا

چوار  کوه د  یشو روندان  نمقاصد برا به یدسترس جادیا  ی ر از کارکرد نی. ااست یهمگان ونق  حم 

 بوه  یعموام  ونقو   حمو    گور، یعبوارت د  بوه . شاد می انجاد هستند سفر ةلیوس انتخاب در تیمحدود

 نافوراد  نبرا را یاجتماع و ناقتصادهان  فرصت و کند می کمک جامره در عدالت اهداف به یابیدست

از  منضو در (. Litman 2019: 27) دهود  می يیافيا ندا ناتاان یاجتماع و یجسم و ناقتصاد نظر از که

شورط   پویي  مثابوة بوه   دیو اسوت با  یعمام نبه فضا یدسترس نبرا ابيارن ونق  حم   ستمیآنجا که س

 (.Nazari Adli et al. 2019: 89در دسترس همگان باشد ) نش ر یمدارکت در زندگ
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تر بوه آن   مناسب یدسترس گرانپژوهد رخیاست که ب نبه حد یهمگان ونق  حم  ةسامان تیاهم

 گورفتن  نظر در با اند. دانسته ش ر مرکي به کینيدهان  محله در درآمد مکهان  خاناار عتجم  یرا از دال

اسوت،   یشخصو   یوسوا  از دوتر یب یهمگوان   یوسوا  بوا  سوفر  زمان ن هیا فرض و زمان ارزش مف اد

 ن)با ارزش زمان کمتر( باالتر خااهد بواد )مرتضوا   درآمد کم افراد نبرا یهمگان ونق  حم  تیم لاب

 ،یعمام ونق  حم  همچان  ،یبه خدمات اصل عادالنه یدسترس بدون (.3۱۵ و  3۱4 :۱39۵ه و اکبرزاد

 کوه  ،ی و یمح نداریو پا و ناقتصواد  نور هب ور  و یزنودگ  بواالتر  تیفیک به نتاانند ش رها است مم ن

بوه   یدسترسو  نیتضوم  نیبنوابرا  (.Beard & Westphal 2016: 4) ابنود ی دسوت  ،است یی همگانیآرزو

 ازمنود ین( کوه  Bok & Kwon 2016: 10) اهمیوت دارد  نشو ر  عودالت  تحق  نبرا یامعم ونق  حم  

 یاصول  نکارکردهوا  و نشو ر  ستمیس کی درک در تااند می آن یابیارز و نظارت و است دتریاجه بت

 (.Bok & Kwon 2016: 1 ؛۱: ۱390 یو   ماسب ن)خاکسار باشد م م اریبس آن

 ونقو   حمو   بوه   یعودالت دسترسو   يانیو م سنجي ةزمین در رفتهیپی صارتهان  پژوهي رغم به

 یروش عملو  چیه و دشاار است ونق  حم  به  یدسترس عدالت یابیارزاذعان داشت  دیبا ،یعمام

 ایو  جامروه  کیو افوراد در   ةهم ییو تاانا ونق  حم   نهاازین  یدق نریگ اندازه نبرا یو مارد تاافق

بگویارد   توثریر  ونقو   حمو    عدالتتااند بر  می خاص چگانه ةبرنام ای استیس کی ن هیا ینیب يیپ

اسوت کوه اهوداف     ییهوا  استفاده از شاخص  ردیرو نیتر یاز مااقع عمل ناریبسو در  وجاد ندارد

 از يیو نش روندان  بندن  بقه  ،نیعالوه بر ا .(Litman 2020: 12) دهد می را ندان ونق  حم  مختلف 

 نواتاان  ش روندان تاان می بیترت نیا به رایز .تاس یعمام ونق  حم عدالت در  یابیارز نابيارها

 یتیحموا هان  استیکرد و در صارت ليود ج ت اعمال س ییتاان و کمتر برخاردار را شناسا کم و

 .(3۵: ۱390 و هم اران یمی)رح داد قرار تیاولا در ها را آن

در قالب  پژوهي نیا در یعمام ونق  حم   به یدسترس عدالت یبایارزهان  سنجه بیترت نیبد

ارائوه شود    یعموام  ونقو   حمو    کواربران  و یعمام ونق  حم   نظاد التیتس  و ام انات ةمؤلف دو

 عودالت  تیو ن ا در و پرداخوت  یعموام  ونق  حم   نو تقاضا هعرض ةسیمقا به بتاان تا (۱جدول)

 .را بررسی کرد یعمام ونق  حم   به یدسترس
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 عمومی ونقل ملح ی عدالت دسترسی به ابیارزهای  سنجه. 1جدول

یعموم ونقل حمل  کاربران مؤلفه  یعموم ونقل حمل  التیتسه و امکانات ةمؤلف  

سنجه یمطالعات منبع سنجه سنجه یمطالعات منبع سنجه    

 ستگاهیا تا فاصله

 یعمام ونق  حم  

؛ ۱396 نیرالدیخ و النیم ییدال

Zakowska & Pulawska 2014 ؛
Nazari-Adli et al 2019 

 World Bank 2006; Litman ک  تیجمر 

2019 

 ونق  حم  هان  نهیگي تناع

 یعمام

Linovski et al. 2018; Litman 

2010; Di Ciommo & Shiftan 

2017 
 

هان  خاناار

 خادرو بدون

Litman 2019; Guo et al. 

2019; McCahill & Ebeling 

2015; Manaugh 2013 

هان  ستگاهیا ترداد

 یعمام ونق  حم  

 Mishraa et؛ ۱392 هم اران و یعراق

al. 2013 ؛Welch 2012 
 

 تیجمر

 سالمندان

Litman 2019; Zakowska & 

Pulawska 2014 

 مختلف نمدها اتصال

 یعمام ونق  حم  

 کیتراف ونق  حم   ةحاز یاتیعمل ةبرنام

 یعدل و ییرمقتدایم ؛۱398 ت ران

 Linovski et al. 2018؛ ۱397

 
 تیجمر

 مرلاالن

Litman 2019; Wee & Geurs 

2011; Di Ciommo & shiftan 

2017 

 ونق  حم   خ اط  ال

 یعمام
 Mishraa et؛ ۱392 هم اران و یعراق

al. 2013 
 

 جیب میيان

 سفر

؛ ۱993کالتروپ  ؛۱392 یرستم
Litman 2005 

 ونق  حم   خ اط ترداد

 یعمام

 نیم ندس ؛۱392 هم اران و عراقی

 ۱388 هفتم  رح مداور
 

 دیتال میيان

 سفر

 PolicyLink؛ ۱392 یرستم

 Litman 2005؛ 2009

هان  ستگاهیا ترداد

 مضاعف

 نیم ندس ؛۱392 هم اران و عراقی

 ۱388 هفتم  رح مداور
   

 یزمان ةسرفاصل
 & Bills؛ ۱39۵و اکبرزاده  نمرتضا

Walker 2017 ؛Di Ciommo & 

Shiftan 2017 

   

 ونق  حم   ةسامان تیررف

 یعمام
 Di؛ ۱39۵ دهاکبرزا و نمرتضا

Ciommo & Shiftan 2017 
   

؛ ۱39۵ اکبرزاده و نمرتضا یرسان تخدما زمان مدت
PolicyLink 2009 

   

 ةلیوس حرکت سرعت

)مر اس  یعمام یةنقل

 (سفر زمان

؛ ۱393 هم اران و نباش ر شتاب

Zakowska & Pulawska 2014 ؛Di 

Ciommo & Shiftan 2017 

   

 یةنقل ةلیوس یفراوان

 یعمام
 Di؛ ۱392 هم اران و یعراق

Ciommo & Shiftan 2017 
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 پژوهش یشناس شرو

 یعموام  ونق  حم به  یعدالت دسترس یابیارز یدر پپژوهدگران تاجه به آن ه  پژوهي حاضر با

این وه    یبه دل دیگر،  رفاست. از  ناز نظر هدف کاربرد بادندش ر اصف ان  ةگان پانيدهدر منا   

و ام انوات   یعمام ونق  حم  بران رمارد م الره )کا ةجامر نها یژگیو فیاصبه ت در این پژوهي

 است. نیي، یفیتاص پرداخته شدهش ر اصف ان(  ةگان پانيدهدر منا    یعمام ونق  حم   التیو تس 

 شوده   یو و تحل یابیو ارز یعموام  ونقو   حمو   بوه   یعدالت دسترسو  نها سنجهدر آن از آن رو که 

 است. یلیتحل یپژوهد

شو ر اصوف ان بوه روش     منا   کوالن  نبند ها و رتبه سنجه یبه منظار بررس ازین مارد العاتا 

هوا و ا لوس    آمارناموه  منظار نیبد .شد نآور ( جمعنامه پرسي و مداهده ناع)از  یدانیمو  ناسناد

 و  یو ت م نبورا  و شد گرفته نظر درپژوهي  نیا در مبنا یمنبع ا العات منيلةش ر اصف ان به  کالن

 و نراه و ش رسواز  ةادار )شوام   یدولتو  نن ادهوا  وهوا   به سازمان ازین ا العات مارد یروزرسان هب

 ( مراجره شد.اصف ان ن)ش ردار یعمام و( اصف ان استان نریي برنامه  و تیریمد سازمان

 بوه  (BWM) ۱نیبودتر  و نیب تور  روش از از،یو ن موارد  نها داده نآور از جمع پس ،است گفتنی

منوا   اسوتفاده    نبنود  به منظار رتبوه  (CoCoSo) 2کاکاسا روش از وها  سنجه به یده نوز منظار

 روش  ی ر از که صارت نیبد ؛به کار رفتمحاسبات  نبرا SPSSافيار  شد. در هر دو مرحله نرد

( تروداد  Teddlie & Yu 2007؛ ۱39۱و هم واران   )رنجبور  3خواص  مواارد  ناع از یفیک نریگ هنمان

ضوریب  در ارتبواط بوا    هوا خااسوته شود    قرار گرفت و از آن نامتخصص اریاخت پرسدنامه در پانيده

 بیضورا  دیگور و  آرتوی( نسوبت بوه یوک     بی ،اباس)مترو، ات عمامی ونق  حم  هان  اهمیت سامانه

 و نریو قرارگ ةمن قو  از غماضاع مارد نظر و فار نبر مبنا صرفاً گریدکینسبت به ها  سنجه تیاهم

 بنودن   بقوه    ریو   از گانوه  پون    ورت یل فیو بور اسواس     انیو ند. در پاکن یازدهیامت هاآن ماضع

 ةدسوت  ۵بوه   یعموام  ونق  حم   التیتس  و ام انات ةمؤلفبر اساس  منا   4هان  بیری ش ستگی

بوه   یعمام ونق  حم   کاربران ةمؤلفو بر اساس  ازمندین ،ازمندین متاس ، نسبتاً از،ین یب نسبتاً از،ین یب

                                                                                                                                       
1. best worst method 

2. combined compromise solution method 

3. unique sampling method 

4. natural breaks 
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بوا   نبند دسته نیو ا ندشد  میمحرود تقس ،محرود نسبتاً ،متاس  برخاردار، نسبتاً برخاردار، ةدست ۵

 .دشارائه   سارچهی نا نقده قالب در( GIS) ییایا العات جغراف ستمیساز استفاده 

 نیو ا گواه یجا 2 شو   در کوه  باد اصف ان ش ر ةگان پانيده منا   پژوهي نیا یم الرات ةمحدود

 .است شده گیاشته يینما به یعمام ونق  حم   خ اط و محدوده

 
 پژوهش یمطالعات ةمحدود. 2شکل

 پژوهشهای  یافته

مؤلفوة  عموامی در دو   ونقو   حمو   منت  در ارتباط بوا عودالت دسترسوی بوه     هان  با تاجه به سنجه

شو ردارن   ةگانو  پانيدهعمامی، منا    ونق  حم  عمامی و کاربران  ونق  حم  ام انات و تس یالت 

یوک از   و در ن ایوت بوا تاجوه بوه اهمیوت هور       شودند ارزیابی ها  هر دو دسته از سنجهاصف ان در 

 ه تریین شد.مؤلفن ایی منا   در هر دو رتبة ها  سنجه
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 شهر اصفهان ةگان پانزدهدر مناطق  عمومی ونقل حمل امکانات و تسهیالت مؤلفة بررسی و تحلیل 

 ونقو   حمو  بواط بوه ام انوات و تسو یالت     مرهوان   سنجهبه شناخت منا   در ارتباط با ادامه در 

 برخواردار، نسوبتاً  دسوتة   ۵در  منا   به تبع ام انات و تسو یالت عمامی پرداخته شد و در ن ایت 

 ازشناسوی بیوان شود      ار کوه در روش  همان ند.محرود قرار گرفت ،محرود برخاردار، متاس ، نسبتاً

بوه   (CoCoSo) کاکاسا روش از وها  سنجه به یده وزن منظار به (BWM) نیبدترو  نیب تر روش

 :استفاده شد مراح  زیر  ی منا   نبند منظار رتبه

در هور یوک از   هوا   ایجاد ماتریس تصمیم بر اساس وضریت هر یک از سونجه نخست: و مرحلة 

 مترو ،آرتی ه تف یک اتاباس، بیمنا   ب

 ،آرتوی  تابواس، بوی  به تف یک اها  هر یک از سنجه )وزن( تریین ضرایب اهمیتدود: و مرحلة 

 مترو بر اساس نظر خبرگان و نخبگان

سازن اعداد مربواط بوه هور یوک از      شده بر اساس نرمال استخراج ماتریس نرمال ساد:و مرحلة 

 گانه پانيدهدر منا   ها  سنجه

مواتریس  ( بور اسواس   WSMاستخراج ماتریس مازون )مقوادیر جموع وزنوی:     چ ارد:و مرحلة 

 ضرب در وزن ةشد نرمال

مواتریس  ( بور اسواس   WPMاستخراج ماتریس موازون )مقوادیر جموع وزنوی:      پنجم:مرحلة و 

 شده به تاان وزن نرمال

 زیرة راب  3از  ناستراتژ 3 میانگین بر اساسشدم: استخراج امتیاز ن ایی و مرحلة 

 
 ونقو   حمو   سوامانة  آمده مرباط به سوه   دست هاست، با تاجه به این ه ا العات و آمار ب گفتنی

این پژوهي بوه دنبوال بررسوی وضوریت     پژوهدگران در و است  آرتی( بی ،)اتاباس، مترو مامیع
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 ةدهنود  که ندان ، به عددنبادند آرتی( مترو و بیو  )تلفی  اتاباس عمامی به  ار کلی ونق  حم  

تاان گفت با درنظرگیورن اهمیوت هور سوامانه و      که به  ار ساده می نیاز است باشدوضریت کلی 

)کوه در   گور ایون عودد   ید با یکها  هر سامانه و در ن ایت تلفی  آن آمارنس کردن ا العات مقیا بی

 دست آمد.ه ادامه همان امتیاز است( ب

پاشوي ایسوتگاه   »سونجة  کوه بوران    ،ان از این مراح  نمانهادامه در  ،ها تاجه به گستردگی داده با

. بوه هموین   شواد  ارائوه موی   2ر جودول د ش ر اصف ان به دست آمد، ۱من قة بران « عمامی ونق  حم  

 دست آمد.ه ترتیب امتیاز ن ایی هر سنجه مرباط به ام انات و تس یالت در منا   ب

 . نمونه ای از مراحل تحلیل داده ها2جدول

 دودمرحلة  نخستمرحلة 

 

 مترو آرتی بی اتاباس سنجه

ونق   حم  پاشي ایستگاه 

 ۱عمامی من قة 
0.998 0.33۱ 0.398 

 

 ونق  حم  گيینة 

 عمامی
 مترو آرتی بی اتاباس

 0.۱2۵ 0.۵62۵ 0.3۱2۵ وزن گيینه
 

 چ اردمرحلة  سادمرحلة 

 

 مترو آرتی بی اتاباس

0.3۵7۵ 0.74۵۵ 0.7370 
 

 (Si) جمع مترو آرتی بی اتاباس

0.۱۱۱7 0.4۱93 0.092۱ 0.6232 
 

 شدممرحلة  پنجممرحلة 

 

 مترو آرتی بی اتاباس سنجه
 جمع

(Pi) 

پاشي 

ایستگاه 

ونق   حم  

عمامی من قة 

۱ 

0.72۵۱ 0.8477 0.9626 2.۵3۵4 

 

 سنجه
 ونق  حم  

 عمامی

امتیاز ن ایی پاشي ایستگاه 

 ۱من قة عمامی  ونق  حم  
42.7۵8 
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 ۱۱و  9منا    برخاردار و ۱۵و  ۱عمامی، منا    ونق  حم  هان  به لحاظ پاشي ایستگاه

 8 ،7، 6، ۵، 3 ،۱عموامی، منوا      ونقو   حمو   هان  ناع گيینهبه لحاظ تهستند.  محرود ۱4و 

عمامی محورود   ونق  حم  ان در ش ر اصف ان وجاد ندارد که از سیستم  و من قه ندبرخاردار

، 9، 6برخواردار و منوا      3و  ۱عمامی، منا    ونق  حم  هان  به لحاظ ترداد ایستگاه. باشد

 7و  6و  3عموامی، منوا      ونقو   حمو   مختلوف   به لحاظ اتصال مدهانند. ا محرود ۱4 ،۱۱

عموامی،   ونقو   حمو   به لحاظ  ال خ اط اند.  محرود ۱4 ،۱2، ۱۱، 9، 2برخاردار و منا   

 ونقو   حمو   بوه لحواظ تروداد خ واط     انود.    محرود ۱4و  ۱۱و  9برخاردار و منا    3من قة 

هوان   اظ تروداد ایسوتگاه  بوه لحو  اند.  محرود۱4و  ۱۱و  9 برخاردار و منا   3من قة عمامی، 

من قة زمانی، سرفاصلة به لحاظ اند.    محرود ۱3و  9برخاردار و منا    4و  3مضاعف، منا   

عموامی،   ونقو   حم  سامانة به لحاظ ررفیت اند.  محرود ۱۵ ،۱4، ۱۱، 9برخاردار و منا    ۵

رسانی  ان خدماتبه لحاظ مدت زماند.   محرود ۱4و  ۱۱و  9برخاردار و منا    ۱3و  6منا   

به لحاظ سرعت اند.   محرود ۱4و  ۱۱و  9برخاردار و منا    3و  ۱عمامی، منا    ونق  حم  

بوه  اند.  محرود ۱4و  ۱۱و  9برخاردار و منا    8و  6و  ۵عمامی، منا    ونق  حم  حرکت 

بوه   د.نو ا محورود  ۱4و  ۱۱و  9برخاردار و منا    3من قة عمامی، وسیلة نقلیة لحاظ فراوانی 

ام انات و هان مرباط به  گانه به لحاظ سنجه ، وضریت منا   پانيده3و جدول  3ترتیب ش   

 ی را ندان میدهد.ونق  عمام حم   تس یالت

(، وضریت کلوی  4بر اساس اهمیتی که هر سنجه در ارتباط با ام انات و تس یالت دارد )جدول

دستة برخواردار، نسوبتاً برخواردار،     ۵در  ونق  عمامی به تف یک منا   حم  ام انات و تس یالت 

ونقو    حمو   به لحاظ ام انات و تسو یالت   3و  ۱متاس ، نسبتاً محرود، محرود تریین شد. منا   

 در دستة منا   محرود قرار گرفتند. ۱4و  ۱۱و  9عمامی برخاردار و منا   

 دهد. ن میونق  عمامی ندا حم  وضریت منا   را به لحاظ ام انات و تس یالت  4ش  
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 یعموم ونقل حمل  امکانات و تسهیالتمربوط به های  گانه به لحاظ سنجه پانزدهمناطق  تیوضع. 3شکل
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 عمومی ونقل حمل مربوط به امکانات و تسهیالت های  شهر اصفهان به لحاظ سنجه ةگان پانزدهوضعیت مناطق . 3جدول 

 منطقه

سنجه
ها 

 

ش ایستگاه
پوش

 

تنوع گزینه
ها 

 

تعداد ایس
تگاه
ها 

صال مدهای  
ات

ف
مختل

طول خطوط 
تعداد خطوط 
 

تعداد ایستگاه
 

فهای 
ضاع

م
 

سرفاصلة 
زمانی

 

ت سامانه
ظرفی

 

ت زمان 
مد

ت
خدما

 
رسانی

ت 
ت حرک

سرع
 

فراوانی 
وسیلة 

نقلیه
 

۱ 
 ۵86.4 .۵ 4.8 3.9 4.2 ۵۵.8 22.4 .324 ۵07.۵ 4۱.7 3.8 42.8 امتیاز

 4 3 ۵ 3 4 4 4 4 4 ۵ ۵ ۵ رتبه

2 
 38۱.3 4.6 3.2 2.7 2.3 24.۵ ۱8.4 ۱84.4 ۱۱.2 ۱4.8 2.6 ۱6.۵ امتیاز

 3 3 3 2 2 3 3 3 ۱ 2 4 2 رتبه

3 
 826.7 ۵.6 4.7 ۵.7 4.2 ۱06.۵ .27 4۵7.3 ۵40.8 4۵.۵ 3.8 ۵۱.3 امتیاز

 ۵ 4 ۵ 4 4 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ رتبه

4 
 ۵74.0 4.7 2.2 3.6 2.0 ۱23.8 2۱.2 3۱7.6 7۵.7 23.8 2.6 3۵.4 امتیاز

 4 3 2 3 2 ۵ 4 4 2 4 4 4 رتبه

۵ 
 ۵8۵.3 6.۵ 4.3 4.4 ۵.2 .23 ۱۵.4 ۱37.۵ .494 ۱۱.۱ 3.8 ۱۵.4 امتیاز

 4 ۵ 4 3 ۵ 3 3 2 4 2 ۵ 2 رتبه

6 
 637.7 6.۵ 4.2 6.7 3.6 23.8 22.۱ ۱43.9 ۵32.9 8.۱ 3.8 ۱3.6 امتیاز

 4 ۵ 4 ۵ 4 3 4 2 ۵ ۱ ۵ 2 رتبه

7 
 6۵3.۵ 6.2 4.4 4.2 4.4 ۱7.9 20.3 20۱.6 ۵74.2 ۱8.8 3.8 ۱9.6 امتیاز

 4 4 4 3 4 2 4 3 ۵ 3 ۵ 3 رتبه

8 
 483.8 7.۵ 4.3 ۵.2 3.7 .33 20.۱ 243.9 493.9 ۱8.6 3.8 23.8 امتیاز

 3 ۵ 4 4 4 3 4 3 4 3 ۵ 3 رتبه

9 
 0.7 ۱.۵ ۱.۵ ۱.3 ۱.4 0.7 ۱.۱ 0.7 0.8 0.8 ۱.8 0.8 امتیاز

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 ۱ رتبه

۱0 
 6۱۵.3 4.4 2.9 .3 .2 68.۵ 2۱.8 204.6 9۵.9 ۱9.9 2.6 2۱.9 امتیاز

 4 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4 3 رتبه

۱۱ 
 7۱.۵ .۱ ۱.۱ ۱.6 ۱.6 ۱7.2 .2 ۵7.3 0.8 .9 ۱.8 9.۵ امتیاز

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 2 ۱ ۱ ۱ ۱ 3 ۱ رتبه

۱2 
 ۱6۵.2 2.9 2.۱ 4.3 2.7 26.6 6.۵ 23۵.7 20.۱ 22.6 ۱.8 .30 امتیاز

 2 2 2 3 3 3 2 3 ۱ 4 4 4 هرتب

۱3 
 32۱.3 4.6 2.2 6.4 4.2 6.9 7.2 ۱74.6 ۱۱9.۵ ۱3.8 2.6 23.3 امتیاز

 3 3 2 ۵ 4 ۱ 2 3 2 2 4 3 رتبه

۱4 
 68.۱ 0.9 .۱ 0.9 .۱ 23.8 2.6 6۵.۵ 0.8 6.9 ۱.8 9.3 امتیاز

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 ۱ ۱ ۱ ۱ 3 ۱ رتبه

۱۵ 
 ۱43.2 .۵ 2.2 4.6 ۱.۵ 43.۵ 9.۱ 336.7 203.۵ 22.3 2.6 ۵3.۱ امتیاز

 2 3 2 3 ۱ 4 2 4 3 4 4 ۵ رتبه

برخواردارن  بوه مرنوان    3 عودد  ،برخواردار  نسوبتاً به مرنان  4 عدد ،برخارداربه مرنان  ۵عدد  ،رتبه هان مرباط بهدر س ر

 .است محرودبه مرنان  ۱ عدد و ،محرود نسبتاً به مرنان 2 عدد ،متاس 
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 یعموم ونقل حمل  التیتسه و امکانات ةمؤلفهای  سنجه یینها زن. و4جدول

سنجه
ش ایستگاه  

پوش
 

حمل
 

ونقل
 

عمومی
 

تنوع گزینه
 

های 
 

حمل
 

ونقل
 

عمومی
 

تعداد ایستگاه
 

های 
 

حمل
 

ونقل
 

عمومی
ف  

صال مدهای مختل
ات

 
حمل
 

ونقل
 

عمومی
 

طول خطوط 
 

حمل
 

ونقل
 

عمومی
 

تعداد خطوط 
 

حمل
 

ونقل
 

عمومی
 

تعداد ایستگاه
 

های 
ف

ضاع
م

 

سرفاصلة
 

زمانی
 

ت 
ظرفی

سامانة 
 

حمل
 

ونقل
 

عمومی
 

ت
ت زمان خدما

مد
 

رسانی
 

ت 
ت حرک

سرع
وسیلة نقلیة 

عمومی
 

س زمان سفر(
)معکو

 

فراوانی 
وسیلة نقلیة 

عمومی
 

وزن 

 ن ایی
0.346 0.۱39 0.044 0.۱0۱ 0.023 0.۱3۱ 0.076 0.073 0.0۱3 0.0۱8 0.029 0.007 

 

 
 عمومی ونقل حمل ت وضعیت مناطق به لحاظ امکانات و تسهیال .4شکل

 شهر اصفهان ةگان پانزدهدر مناطق  عمومی ونقل حمل کاربران مؤلفة بررسی و تحلیل 

هان  عمامی بر اساس سنجه ونق  حم  بران رش ر اصف ان در ارتباط با کا ةگان پانيدهمنا   شناخت 

یوک در یوک    عمامی انجاد شد و در ن ایت با تاجه بوه اهمیوت هور    ونق  حم  بران رمرباط به کا

نیواز   بوی  ،نیواز  بوی  نیازمند، متاس ، نسبتاً نیازمند، نسبتاًدستة  ۵گانه در  پانيدهبندن کلی منا    جمع

 .ندقرار گرفت
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سوال  آمارناموة  همچنوین  و  ۱39۵و  ۱390هان  آمار سرشمارن نفاس و مس ن سال به با تاجه

کمتورین،   ۱۱مریوت من قوة   جبیدترین و  8من قة جمریت  ارائه شده است، ۵که در جدول  ۱399

 ۱۵من قوة  کمترین، جمریت مرلال  ۱۱جمریت سالمند من قة بیدترین و  8من قة جمریت سالمند 

بیدوترین و   ۱4من قوة   نکمتورین، جمریوت فاقود خوادرو     ۱۱جمریت مرلوال من قوة   بیدترین و 

 ۱۱ ةمن قو تالیود سوفر   بیدوترین و   8من قوة  کمترین، تالید سوفر   9جمریت فاقد خادرون من قة 

 هستند. کمترین ۱۱ جیب سفر من قةبیدترین و  3من قة کمترین، جیب سفر 

 (1399و  1395و  1390های  )سرشماری نفوس و مسکن سال عمومی ونقل حمل کاربران های  اطالعات آماری سنجه. 5جدول

 جمعیت سالمندان جمعیت سنجه
جمعیت 

 معلوالن

خانوار  تعداد

 بدون خودرو
 تولید سفر )روزانه(

 سفر جذب

 )روزانه(

 رتبه تعداد رتبه تعداد رتبه تعداد رتبه تعداد رتبه تعداد رتبه تعداد منطقه

۱ 7909۱ 1 ۱33۵8 3 ۱330 2 ۱0۱۵2 1 ۱۱8263 2 26۱829 4 

2 69۱20 1 674۵ 1 ۱077 1 9934 1 986۱۵ 2 7۱879 2 

3 ۱۱0368 2 ۱7976 4 ۱497 3 ۱۵۱۱۵ 3 ۱684۵0 3 4۱۱480 5 

4 ۱3373۱ 3 ۱7944 4 ۱907 4 ۱3069 2 ۱72068 3 ۱3289۱ 3 

۵ ۱۵086۵ 4 22028 5 ۱620 3 ۱4۵77 3 2۱698۵ 4 303۵۵۱ 4 

6 ۱۱2۱29 2 ۱86۱9 4 ۱29۱ 2 ۱۱438 2 ۱96۱8۵ 4 23۱060 4 

7 ۱68732 4 ۱۵۵۱۵ 3 ۱796 4 ۱897۵ 4 2۱۱۱4۱ 4 ۱38008 3 

8 2397۵6 5 2490۱ 5 3293 5 28۱84 5 269406 5 22۵708 4 

9 7۵۱68 1 922۱ 2 ۱۱82 2 9۵76 1 ۱09094 2 62988 1 

۱0 207803 5 22292 5 3029 5 27243 5 2263۱2 4 ۱8۵089 3 

۱۱ ۵884۱ 1 ۵36۵ 1 932 1 96۱9 1 72890 1 ۵۵49۱ 1 

۱2 ۱36376 3 ۱۱۵37 1 ۱864 4 ۱6279 3 2۱0477 4 ۱6۱922 3 

۱3 ۱32469 3 ۱3۱23 3 ۱43۵ 3 ۱4۱۱6 3 ۱78366 3 ۱۱7774 3 

۱4 ۱648۵0 4 ۱0707 2 244۵ 4 28869 5 ۱48606 3 6967۵ 2 

۱۵ ۱2۱96۱ 2 ۱0389 2 ۱999 4 ۱۵386 3 ۱۱4۵93 2 82۱06 2 

به  2 عدد ،متاس نیاز به مرنان  3 عدد نیازمند، نسبتاً به مرنان 4 عدد به مرنان نیازمند، ۵مرباط به رتبه، عدد هان  در ستان

 .است نیاز بیرنان به م ۱ ، عددنیاز بی نسبتاً مرنان

نیازن منا   بوه ایون صوارت اسوت کوه بوه لحواظ         اساس ا العات آمارن، نیازمندن و بی بر

بوه لحواظ خاناارهوان فاقود     نود.  نیاز بوی  ۱۱ ،9، 2، ۱نیازمند و منا    ۱0و  8جمریت ک ، منا   

ندان، منوا    به لحاظ جمریت سوالم ند. نیاز بی ۱۱ ،9، 2، ۱نیازمند و منا    ۱0و  8منا    ،خادرو
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 ۱0و  8به لحواظ جمریوت مرلواالن، منوا       ند. نیاز بی ۱2و  ۱۱و  2نیازمند و منا    ۱0و  8و  ۵

 ۱۱و  9نیازمنود و منوا      3من قوة  جیب سوفر،  میيان به لحاظ ند. نیاز بی ۱۱و  2نیازمند و منا   

وضوریت   ۵شو    اسوت.  نیواز  بی ۱۱من قة نیازمند و  8من قة تالید سفر، میيان به لحاظ ند. نیاز بی

 ونق  عمامی را ندان میدهد. حم  به کاربران  هان مرباط به گانه به لحاظ سنجه منا   پانيده

 
 عمومی ونقل حمل مربوط به کاربران های  گانه به لحاظ سنجه پانزدهوضعیت مناطق . 5شکل

وضوریت   (،6ل)جدوعمامی دارد ونق  حم  اساس اهمیتی که هر سنجه در ارتباط با کاربران  بر

شد. تریین  نیاز بی ،نیاز بی نیازمند، نیاز متاس ، نسبتاً نیازمند، نسبتاًدستة  ۵کلی به تف یک منا   در 

دسوتة  در  ۱۱و  9و  2نیازمند و منا    در دستة عمامی ونق  حم  به لحاظ کاربران  ۱0و  8منا   

 .گرفتندنیاز قرار  منا   بی
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 عمومی ونقل حمل کاربران ة مؤلفهای  وزن نهایی سنجه. 6جدول

 تولید سفر میزان جذب سفرمیزان  جمعیت معلوالن جمعیت سالمندان بدون خودروهای  خانوار جمعیت کل سنجه

 0.0۵3 0.089 0.۱۱۱ 0.۱48 0.22۱ 0.378 وزن ن ایی

 

 دهد. عمامی ندان می ونق  حم  وضریت منا   را به لحاظ کاربران  6ش  

 
 یعموم ونقل حمل  به کاربران ازین لحاظ هب مناطق تیوضع. 6شکل

 عمومی ونقل حمل شهر اصفهان به لحاظ عدالت دسترسی به  ةگان پانزدهبررسی و تحلیل وضعیت مناطق  

ام انوات و تسو یالت و نیواز    مؤلفوة  هایی که در ارتباط با عدالت دسترسی در دو  با تاجه به سنجه

 ونقو   حمو   گاه منا   در ارتباط با عدالت دسترسی به عمامی ارائه شد، جای ونق  حم  به  کاربران

زموانی کوه دسترسوی بوه      واقوع  د. درآیو  موی  دسوت ه دیگر بو  ه با یکمؤلفعمامی از ت اب  این دو 

عمامی در بسترن از نیاز بر اساس خصاصیات نظاد اجتماعی و اقتصادن بررسی شواد   ونق  حم  

ام انوات و   ةشود  مقدار نرمال 7ت. در جدولعمامی بررسی شده اس ونق  حم  عدالت دسترسی به 

بوه هور کواربر چوه میويان       نیاز کاربران بررسی شده است کوه  ةشد مقدار نرمال اساس تس یالت بر
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زمانی که ام انات و تس یالت بیي از نیاز یا کمتور از نیواز   یابد.  می ام انات و تس یالت اختصاص

بیدوتر باشود    ۱زموانی کوه ایون نسوبت از      .گرفته استتازیع شده باشد وضریت از عدالت فاصله 

زمانی که این نسبت کمتر  .بیي از نیازام انات و تس یالت  به دلی  وجاد است، وضریت ناعادالنه

نيدیوک بوادن    ،در ن ایوت  .ام انات و تس یالت دلی  کمبادبه  ،باشد وضریت ناعادالنه است ۱از 

 دهد. وضریت عادالنه را ندان می ۱این نسبت به عدد 

 ۱۵ ،3، 2، ۱منوا    . در وضریت عادالنه قرار دارند ۱3 ،۱2، 9، 7، 6، ۵، 4با این تفاسیر منا   

قورار   ام انات و تس یالت بویي از نیواز وجواد دارد در وضوریت ناعادالنوه      ها در آن به دلی  این ه

ر د به سوبب کمبواد ام انوات و تسو یالت نسوبت بوه نیواز کواربران         ۱4 ،۱2، ۱0، 8منا    دارند.

 .دارندقرار  وضریت ناعادالنه

 شهر اصفهان ةگان پانزدهوضعیت عدالت دسترسی در مناطق . 7جدول

 منطقه
شده  مقدار نرمال

 امکانات و تسهیالت

شده  مقدار نرمال

 کاربران

نسبت امکانات و 

 تسهیالت به کاربران

وضعیت عدالت 

 دسترسی

 ناعادالنه )ام انات بیدتر( 3.230 0.۱92 0.620 ۱

 ناعادالنه )ام انات بیدتر( ۵.9۵8 0.0۵4 0.32۱ 2

 ناعادالنه )ام انات بیدتر( ۱.786 0.408 0.729 3

 عادالنه ۱.3۱8 0.384 0.۵06 4

 عادالنه 0.8۱0 0.۵09 0.4۱2 ۵

 عادالنه ۱.262 0.327 0.4۱3 6

 عادالنه 0.889 0.۵۱3 0.4۵6 7

 ناعادالنه )ام انات کمتر( 0.496 0.946 0.469 8

 عادالنه 0.84۱ 0.087 0.073 9

 ناعادالنه ) ام انات کمتر( 0.49۵ 0.8۱4 0.403 ۱0

 ناعادالنه )ام انات بیدتر( 262.337 0.000 0.۱29 ۱۱

 عادالنه 0.794 0.393 0.3۱2 ۱2

 عادالنه ۱.069 0.332 0.3۵۵ ۱3

 ناعادالنه )ام انات کمتر( 0.223 0.۵78 0.۱29 ۱4

 دالنه )ام انات بیدتر(ناعا ۱.7۱8 0.30۵ 0.۵23 ۱۵
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 .دهد میعمامی ندان  ونق  حم  وضریت منا   را به لحاظ عدالت دسترسی به  7ش  

 
 عمومی ونقل حمل شهر اصفهان به لحاظ عدالت دسترسی به  ةگان پانزدهوضعیت مناطق . 7شکل

 و پیشنهادنتیجه 

 عودالت  نمبنوا  بور  اصوف ان  شو ر  نکوال  ةگان هپانيد منا   نبند س ب و  یتحلتحقی  هدف از این 

ضمن ترریف عدالت و عدالت دسترسوی،   ،ابتدا ،ی باد. بر این اساسعمام ونق  حم   به یدسترس

کواربران  »و « یعموام  ونقو   حم   التیام انات و تس »مؤلفة چارچاب نظرن مرتب  در قالب دو 

 بوه  یدهو  نوز ظوار من بوه  نیبدتر و ینب تر روش. در ادامه از  ری  شدترریف « یعمام ونق  حم  

و وضوریت منوا      منوا   اسوتفاده شود    نبنود  به منظار رتبوه  کاکاسا روش  ری  از وها  سنجه

 .شدفاق تحلی  مؤلفة ش ر اصف ان بر اساس دو  ةگان پانيده

را  عموامی  ونقو   حمو   بیدترین ام انوات و تسو یالت    3و  ۱من قة که باد نتای  حاکی از آن 

. تاان انتظار این درجه از برخاردارن را داشوت  می یخی این دو من قهکه با تاجه به نقي تاردارند 
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عموامی را دارنود،    ونقو   حمو   ام انوات  از انااع ناع یک فق  به دلی  این ه  ۱4و  ۱۱و  9منا   

هوا   مربواط بوه ایون گيینوه    هان  از سایر سنجه ،عمامی ونق  حم  تس یالت عالوه بر نداشتن تناع 

 عمامی قرار ونق  حم  ام انات و تس یالت  منا   محرود به لحاظر دستة دند و در نتیجه ا دمحرو

ش ر اصف ان مترادل  در کالن ونق  حم  تس یالت تازیع ام انات و تاان نتیجه گرفت  می گیرند. می

حوالی   ایون در . منا   پیرامانی نسبت به منا   مرکين از ام انات کمتورن برخاردارنود  و نیست 

که غالب مراکي ادارن و تجارن شو ر را   ،انی بران دسترسی به منا   مرکيناست که منا   پیرام

 .دارندنیاز عمامی  ونق  حم  بیدتر به  ،اند بر گرفته در

ماجوه   یتااند دلیلو  البته باید تاجه داشت که صرف باال یا پایین بادن ام انات و تس یالت نمی

 ،عموامی  ونق  حم  به لحاظ دسترسی به  ،ش ر اصف ان بران ناعادالنه خااندن وضریت منا   کالن

دیگور متفواوت اسوت و بایود در کنوار ام انوات و تسو یالت         میيان نیاز منا   بوا یوک   زیراباشد. 

 .شادعمامی در منا   نیي تاجه  ونق  حم  کاربران مؤلفة عمامی به  ونق  حم  

عمامی نیي ندان   ونق حم  کاربران اصلی مؤلفة پییرفته در خصاص  صارتهان  نتای  بررسی

 ۱۱و  9و  2منوا    ها  آننیازترین  و بی ۱0و  8ش ر اصف ان منا    داد نیازمندترین منا   در کالن

 .است

هان  منا   در برخاردارن از ام انات و تس یالت و رتبهمقایسة رتبة با  ،ییگیرن ابتدا در نتیجه

عموامی   ونقو   حمو   نات و تسو یالت  ام ارتبة  ، مرلاد شدمرباط به کاربرانهان  منا   در سنجه

جیب سفر ارتباط مناسبی دارد. این ماضاع از این منظر که کواربران  سنجة منا   در رتبة منا   با 

راحتوی بوه مقصود     بوه دارنود  نیاز  أعمامی در مبد ونق  حم  عمامی پس از دسترسی به  ونق  حم  

ام انوات بوران دسترسوی بوه      منوا   جواذب سوفر اسوت( و در برگدوت نیوي       )که احتماالًبرسند 

مرباط هان  اما با درنظرگیرن سایر سنجه؛ شاد می عمامی فراهم باشد پتانسی  محساب ونق  حم  

مرتب  هان  ان که با لحاظ سایر سنجه به گانه، عمامی از عدالت به دور است ونق  حم  به کاربران 

در  ۱۵ ،3، 2، ۱منوا     شود مدوخص   ونقو   حم  با ام انات و تس یالت  ها با کاربران و تلفی  آن

 ۱4، ۱۱، ۱0، 8منوا    و  نود برخارداربیدوترن   به کواربران  ام انات نسبتسایر منا   از قیاس با 

نسوبت  نیوي  منوا     موابقی در  منوا   دارنود.   سوایر  در قیاس بوا کمترن  به کاربران ام اناتنسبت 
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زمینوة  آتوی در  هوان   نریي برنامه ت در الزد اسبنابراین،  ترن دارد. ام انات به کاربران حالت مترادل

از  ریو    و در نتیجه ب باد کیفیت زندگی عمامی به ش اف بین ام انات و نیاز کاربران ونق  حم  

هان  همچنین بران پژوهي .شاد تاجه بیدتر 8 جدولشده در  درجپیگیرن راهبردها و راه ارهان 

 نریوي  برناموه   ةحواز ...( در  و یزنودگ  تیو فی)همچان ک نگرید ةوابست ریمتغ شاد می دن ادیپآتی 

بوه   یدر دسترس ییفضا عدالتمستق  ) ریبا متغرا آن  ییفضا یبتاان همبستگ تا شاد نییتر نش ر

 ( مارد سنجي قرار داد.ونق  حم  

 شهر اصفهان ةانگ پانزدهجهت عدالت دسترسی بین مناطق و راهکارهای پیشنهادی  هاراهبرد. 8جدول

 رراهکا راهبرد سنجه

فاصله تا ایستگاه 

 عمامی ونق  حم  

رون تا  پیادهفاصلة کاهي 

، عمامی ونق  حم  ایستگاه 

افيایي پاشي خدمات 

 عمامی ونق  حم  

 (۱4 ،۱۱ ،9، 6، ۵ ،2)منا    عمامی ونق  حم  هان  افيایي ترداد ایستگاه

 (۱4 ،۱۱ ،9، 6، ۵ ،2عمامی )منا    ونق  حم  هان  تازیع فضایی مناسب ایستگاه

 (۱4 ،۱۱ ،9، 6، ۵ ،2)منا    عمامی ونق  حم  هان  تاسره ا راف ایستگاه

 (۱4 ،۱۱ ،9، 6، ۵ ،2)منا    عمامی ونق  حم  ایجاد و ت می  خ اط جدید و پیدن ادن 

هان  تناع گيینه

 عمامی ونق  حم  

 ونق  حم  هان  افيایي گيینه

 عمامی

 (۱4 ،۱3، ۱۱، ۱0، 9، 2)منا   پیدن ادن در دست احداث مترو هان  ت می  مسیر

 (۱4 ،۱2، 9)منا    آرتی پیدن ادن در دست احداث بیهان  ت می  مسیر

 (۱۱من قة )آرتی  بیجدید هان  ن و احداث مسیرریي برنامه 

هان  ترداد ایستگاه

 عمامی ونق  حم  

هان  افيایي ترداد ایستگاه

تازیع ، عمامی ونق  حم  

هایی  فضایی مناسب ایستگاه

 عمامی ونق  م ح 

 (۱4 ،۱۱، 9، 6، ۵، 2)منا    عمامی ونق  حم   جدیدهان  احداث و ایجاد ایستگاه

 (۱4 ،۱۱، 9، 6، ۵، 2عمامی )منا    ونق  حم  هان  تازیع فضایی مناسب ایستگاه

اتصال مدهان 

 ونق  حم  مختلف 

 عمامی

 ونق  حم  هان  افيایي گيینه

جاارن  تاجه به هم، عمامی

هان  گيینهان ه ایستگاه

 عمامی ونق  حم  مختلف 

 یونقل حم  دیگر هان  گيینههان  جدید در نيدی ی ایستگاههان  احداث و ایجاد ایستگاه

 (۱3 ،۱2، ۱۱، ۱0، 9، 4، 2)منا   

، 4، 2)منا    عمامی را پدتیبانی کند ونق  حم  گيینة هایی که دو یا چند ناع  ایجاد ایستگاه

9 ،۱0 ،۱۱ ،۱2، ۱3) 

 ،۱2، ۱۱، ۱0، 9، 4، 2)منا    عمامی پیدن ادن در دست احداث ونق  حم    خ اط ت می

۱3) 

 ال خ اط 

 عمامی ونق  حم  

افيایي  ال خ اط 

 عمامی ونق  حم  

 (۱4 ،۱۱، 9، 6، ۵عمامی )منا    ونق  حم  جدید به خ اط قبلی هان  اضافه کردن مسیر

 (۱4 ،۱۱، 9، 6، ۵ )منا   عمامی ونق  حم  اضافه کردن خ اط جدید 

 (۱4 ،۱۱، 9، 6، ۵)منا    عمامی پیدن ادن و در دست احداث ونق  حم  ت می  خ اط 

ترداد خ اط 

 عمامی ونق  حم  

افيایي ترداد خ اط 

 عمامی ونق  حم  

 (۱۵ ،۱4، ۱3، ۱2، ۱۱، 9 عمامی )منا   ونق  حم  اضافه کردن خ اط جدید 

، ۱3، ۱2، ۱۱، 9 ن و در دست احداث )منا  عمامی پیدن اد ونق  حم  ت می  خ اط 

۱4، ۱۵) 
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 گانة شهر اصفهان . راهبردها و راهکارهای پیشنهادی جهت عدالت دسترسی بین مناطق پانزده8جدولادامة 

 راهکار راهبرد سنجه

هان  ترداد ایستگاه

 مضاعف

افيایي ترداد خ اط 

گیرنده از یک ایستگاه 

 عمامی ونق  حم  

عمامی دارند به خ اط ماجاد )ت می  خ   ونق  حم  ایی که ایستگاه اضافه کردن مسیره

 (۱3، ۱۱، 9، 7 قبلی( )منا  

عمامی دارند )خ  جدید(  ونق  حم  جدید در مسیرهایی که ایستگاه خ اط اضافه کردن 

 (۱3، ۱۱، 9، 7 )منا  

 زمانیسرفاصلة 
کاهي زمان انتظار/ افيایي 

 فرکانس

 (۱۵، ۱2، ۱۱، ۱0، 9، 2 )منا   عمامی نقلیةافيایي ترداد وسای  

 (۱۵، ۱2، ۱۱، ۱0، 9، 2 )منا   عمامی ونق  حم  ویژة هان  ایجاد مسیر

 (۱۵، ۱2، ۱۱، ۱0، 9، 2 )منا   افيایي ترداد وسای  نقلیه در ساعات پیک ترافیک

سامانة ررفیت 

 عمامی ونق  حم  

سامانة افيایي ررفیت 

 عمامی ونق  حم  

 (۱4 ،۱۱، ۱0، 9، 2قدیمی با ناوگان جدید با ررفیت باال )منا    جایگيینی ناوگان

 (۱4 ،۱۱، ۱0، 9، 2)منا    عمامینقلیة افيایي ترداد وسای  

 (۱4 ،۱۱، ۱0، 9، 2)منا    جدید به خ اط قبلیهان  اضافه کردن مسیر

، 2 )منا   قدیمی در ساعات پیک ترافیکهان  جدید با ناوگانهان  جایگيینی ماقت ناوگان

9 ،۱0 ،۱۱، ۱4) 

مدت زمان 

 رسانی خدمات

افيایي ساعت 

 رسانی خدمات

 من قه( ۱۵رسانی )هر  افيایي ساعات خدمات

 من قه( ۱۵)هر  رسانی اضافه کردن ایاد تر ی  بران خدمات

 من قه( ۱۵کاهي خدمات در ساعات غیر پیک و افيایي ساعات کلی خدمات )هر 

سرعت حرکت 

 عمامیوسیلة نقلیة 

  اس زمان سفر()مر

وسیلة نقلیة افيایي سرعت 

 کاهي زمان سفر، عمامی

 (۱4 ،۱2، ۱۱، 9)منا    عمامی ونق  حم   ناستفاده از ناوگان تندرو

 (۱4 ،۱2، ۱۱، 9عمامی )منا   وسیلة نقلیة کاهي زمان بارگیرن 

 (۱4 ،۱2، ۱۱، 9)منا    کاهي زمان انتظار

 (۱4 ،۱2، ۱۱، 9منا   ) عمامی ونق  حم  ویژة هان  ایجاد مسیر

 (۱4 ،۱2، ۱۱، 9)منا    افيایي ترداد وسای  نقلیه در ساعات پیک ترافیک

وسیلة نقلیة فراوانی 

 عمامی

نقلیة افيایي ترداد وسای  

 عمامی

 (۱۵ ،۱4، ۱2، ۱۱، 9 )منا   عمامینقلیة افيایي ترداد ناوگان 

 (۱۵ ،۱4، ۱2، ۱۱، 9 )منا   جایگيین کردن ناوگان قدیمی با ناوگان جدید
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 نابعم
 ترافیک ت ران. ونق  حم  حازة عملیاتی برنامة (. ۱402و  ۱398ش ر ت ران )تاسرة ساد برنامة 

میويان سونجي   »(. ۱394) پوار  ب وراد  م دن پارجرفر؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدرضا؛ اکبر تقاایی، علی

شو ردارن  گانوة  22  مواردپژوهی: منوا   ، محوار  شو ر عودالت  نظریة عدالت فضایی در چارچاب 

 .423و  39۱(، صص 38) ۱4، مدیریت ش رن، «ت ران

، نمانوة  پایودار شو رن   ونق  حم  دوچرخه و نقي آن در »(. ۱387) اشرفی یاسف ؛نژاد، حسین حاتمی

 .63 و 4۵ ، صص70، ش هان جغرافیان انسانی پژوهي، «ش ر بناب :ماردن

 تبیین چارچاب مف امی عدالت فضوایی در »(. ۱394)رستمی  فرامرز زاده؛ علی ب راد؛ هاشم ،پار داداش

و  نم الروات نظور   و  نقوي ج وان  ، «م تب اسالد ن ش رن با محاریت مف اد عدالت درریي برنامه 
 .84و  76، صص ۵و  ۱ش ، نو ش رساز نمرمار نیناهان  نفناور

عموامی   ونق  حم  سنجي عدالت فضایی در بستر نظاد »(. ۱396) خیرالدین رضا ؛میالن، ابراهیم دالیی

نا در جغرافیان هان  نگرش، («ش ر ت ران ۵و  ،4، 3، 2ان )ماردپژوهی: منا    با مدل تحلی  شب ه

 .39و  ۱9 ، صص(3) 9، (انسانی )جررافیان انسانی

بوردارن   واکاون مف اد عدالت در تاسره و ب ره»(. ۱390)کرمانداه  محمد روحی؛ امیر؛ رحیمی، کامران

و  ونقو   حم امار ریين  برنامهمدیریت م الرات و ، 273گيارش ، «ش رن ونق  حم هان  از پروژه

 ترافیک.

محووار، رهیووافتی پیدوورو در  ش رسووازن عوودالت»(. ۱394) ناریووان فرشوواد ؛سووریدن رضوواانی، هووادن

 .۵8و  47، صص ۱2، ش م الرات ش رن، «ن ش رنریي برنامه 

هوان   انتخواب پوروژه  »(. ۱394) کوارمی  زوآر نسوب؛  حسینی سید محمدرضا؛ باش رن، سید نادر شتاب

شو ر   ونقو   حمو   شوب ة  مواردن:  )م الروة   با تاجه بوه عودالت فضوایی    ونق  حم  گیارن  سرمایه

 .462و  4۵۵، صص 3، ش 6 ، سونق  حم  م ندسی ، («اصف ان

قابلیوت اسوتفاده و   هوان   ارزیوابی شواخص  »(. ۱392) قیاسوی  راموین  نیوا؛  حدمتی امید؛ عراقی، مرتضی

سویيدهمین کنفورانس   ، «ماردن در ش ر بیرجندم الرة  ،اتاباسرانی ونق  حم  سی در سیستم دستر

 .و ترافیک ونق  حم  المللی م ندسی  بین

کموال  ، «پایودار شوالادة تاسورة   عودالت اجتمواعی،   »(. ۱382)پارعيت اصغر  علی ؛علاانی، سید م دن
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 .28و  ۱7، صص 3 و 2، ش مدیریت

 مدرن جامره.اندیدة ، اجتماعیشاخص تاسرة کیفیت زندگی (. ۱388) دنامی رضا؛ رضا غفارن، غالد

گیورن   روش تصومیم  ارزیوابی کیفیوت زنودگی شو رن بوا اسوتفاده از      »(. ۱39۱) صابرن جابر ؛ل فی، صدیقه

 .۵9و  4۵(، صص 4) ۱، جغرافیا و م الرات محی ی، («ماردن: نااحی ش ر یاساجم الرة ) چندمریاره

 .سازمان برنامه و بادجه ،۱39۵و  ۱390هان  شمارن عمامی نفاس و مس ن سالمرکي آمار ایران، سر

 ش ر اصف ان. (. ا لس کالن۱399) ن، پژوهي و فناورن ا العات ش ردارن اصف انریي برنامه مراونت 

سوامانة  ترافیک ش ر ارومیوه،  راحوی    ونق  حم  م الرات جامع » (.۱388م ندسین مداور  رح هفتم )

 .۱00-48-0۱شمارة گيارش  ،«اتاباسرانی
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