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 چکیده

هدف  ،شوندهای بسیار سنگین اجرا میها با هزینههای تعمیر و نگهداری روسازی راهبسیاری از پروژه

های روسازی راه با استفاده ی بهسازی پروژهندباولویت افزاری برایمدلی به صورت نرم تحقیق ارائهاز این 

طول مسیر، وضعیت فعلی این تحقیق شامل:  . معیارهای انتخاب شده دراستتحلیل سلسله مراتبی فازی  از

معبر، شیب عرضی، زهکشی راه، حجم ترافیک، ترکیب ترافیک، عرض مسیر و دو طرفه یا یک طرفه بودن 

. پس از وارد کردن اندخیابان هستند که در شهر آق قال انتخاب گردیده 18آن است. معابر انتخابی حدود 

های روسازی بندی بهسازی برای پروژهروش تحلیل سلسله مراتبی، اولویتها، با استفاده از معیارها و گزینه

و خیابان  در اولویت اول ،خیابان امام خمینی شمالیکه است انجام گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن 

، در اولویت آخر بهسازی قراردارد. در ادامه با توجه به معیارهای انتخابی که از نوع کمی و کیفی استقالل

دست ستند و با توجه به نظرات کارشناسان خبره و نیز مقایسه دو به دو آنها وزن دهی شدند. نتیجه بهه

صورت است که معیار وضعیت فعلی راه دارای بیشترین وزن و معیار شیب عرضی دارای کمترین آمده بدین

ناسازگاری برای این تحلیلی و مکانی تقسیم شده و میزان -اهمیت است. معیارها به دو دسته توصیفی

است که از حد مجاز کمتر  03/0است. میزان ناسازگاری کلی نیز مقدار  02/0و  03/0معیارها به ترتیب 
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 مقدمه

گردند که الزم های پر هزینه محسوب میدر زمره فعالیتها های نگهداری و بهسازی روسازی راهامروزه، فعالیت

. با توجه (91: 1396 ،میمندی پاریزی و انیکاظمی) ریزی دقیق و تصمیمات مهمی در رابطه با آن اتخاذ گرددبرنامه است

روسازی  بندی نگهداری و بهسازیپر واضح است که اولویت ی باالی مصالح، قیر و پخت و پخش آسفالتبه هزینه

اهمیت  همراه داشته باشد. البته ذکر این نکته نیز حائز وران بهای را برای بهرهجویی قابل مالحظهتواند صرفهها میراه

: 1393)شورمیج و فخری،  گرددها، موجب ایمنی و آسایش مسافرین نیز میباشد که تعمیر و بهسازی روسازی راهمی

ها به وضعیت اولیه یا آماده نمودن آنها برای پذیرش و تحمل بهسازی جهت بازگرداندن راه هایبنابراین پروژه. (95

حجم ترافیک یا هرگونه وضعیت جدید دیگر با هدف اطمینان از فراهم آمدن خدمات یکسان برای کاربران راه  افزایش

منظور بهبود (. امروزه مدیران بهLolli et al, 2014: 68; Uyan, 2015: 13) مدیران و متولیان امر قرار گیرد باید مورد توجه

های جدید باشند. یکی از این الگوریتمگیری بهینه و کم هزینه میهای تصمیمعملکرد سازمان خود دنبال یافتن روش

کنند. می که مدیران از نظرات کارشناسان خبره استفادهطوریسازی است بههای بهینهگیری، استفاده از روشتصمیم

(. این Uyan, 2015: 14کنند )کنند نتایج بهتری را حاصل میکارشناسان نیز چون در زمینه تخصصی خود فعالیت می

بندی بندی بهسازی، روسازی و نیز نوسازی شبکه معابر است. سعی شده است عوامل اولویتتحقیق دنبال بررسی اولویت

بندی، موانع موجود در آن و نیز روش تصمیم گیری آن مورد بررسی ولویتهای ابهسازی، چارچوب و نیز محدودیت

های شمالی و پر تردد کشور همواره نیاز مبرم به زیرساختارها را حس قرار گیرد. شهرستان آق قال به عنوان یکی از شهر

کند. های جدیدی روبرو میکند. این شهر با گسترش روزافزون و نیز افزایش جمعیت همواره مدیران را با چالشمی

طور های موجود بهباشد. با توجه به امکانات و نیز هزینهها بهسازی و ترمیم شبکه معابر فرسوده مییکی از این چالش

سازد تا این معابر همزمان این امر برای کل معابر ممکن نیست. بنابراین سیستم اطالعات مکانی بستری را فراهم می

 گردند تا بر اساس نیازهای موجود بهسازی انجام بگیرد. بندیاولویت

تعیین و  -منظور نوسازی و بهسازی، بشبکه معابر به بندیاولویت -طورکلی اهداف این تحقیق عبارتند از: الفبه

استفاده از یک روش سیستماتیک برای  -ها، جتشخیص حداقل استانداردهای الزم برای نگهداری روسازی راه

تعیین عوامل و معیارهای مؤثر بر روسازی، بهسازی و نوسازی.  -د گیری در زمینه ترمیم، نگهداری و روسازی،تصمیم

آوری و سپس هر یک از این پارامترها گردد پارامترهای تأثیرگذار در بهسازی معابر جمعدر این پژوهش سعی می

( ذخیره شود. با توجه به اینکه پارامترهای مختلف، نقش و 1GISصورت الیه اطالعاتی در سیستم اطالعات مکانی )به

بندی روسازی معابر شهری دارند، ضمن بررسی و مطالعه جامع و دقیقی از نحوه تأثیر متفاوتی در کیفیت و اولویت

( 2AHPتبی )اثرگذاری و جایگاهی که هر یک از این معیارها در مسأله تحقیق دارند با بکارگیری روش تحلیل سلسله مرا

دار ، ترکیب وزنGISهای مدلسازی پارامترها در بستر گیرد. در نهایت با استفاده از روشدهی پارامترها انجام میوزن

بندی بهسازی و نوسازی روسازی راه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و های اطالعاتی مؤثر در شناسایی اولویتالیه

ها و همچنین بندی شده معابر جهت بهسازی و نوسازی روسازی خیابانانی اولویتهای مکنتایج به صورت نقشه

به  ییپاسخگو یدر پحاضر  قیتحق های توصیفی و تحلیلی این نتایج آماده و ارائه خواهد شد. در این راستاگزارش

 :باشدمی ریسؤاالت ز

                                                             
1. Geospatial Information System 

2. Analytical Hierarchy process 
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 گیرد؟انجام می GISبستر  بندی بهسازی، نوسازی و روسازی شبکه معابر چگونه دراولویت -

 باشد؟ها میبندی شبکه معابر کداممعیارهای تأثیرگذار بر اولویت -

 شود؟این معیارها چگونه انتخاب گردیده و ارزیابی می -

 ترین تصمیم را انتخاب کرد؟ها بهینهتوان با استفاده از این روشگیری چندمعیاره چیست؟ چگونه میتصمیم -

 دهد؟ای را میهای تصمیم گیری چه نتیجهعنوان یکی از این روشبه AHPفرایند روش  -

 باشد؟ها چه میبندی شبکه معابر بر کیفیت خدمات و نیز هزینهتأثیر اولویت -

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

های یا کف برش هاخاکریزیروی آخرین الیه متراکم شده خاک زمین طبیعی،  ای است که برروسازی راه سازه

بتنی و یا ترکیبی از  ،های آسفالتیروسازی معموال متشکل از قشرهای مختلف نظیر الیه .گیردخاکی و یا سنگی قرار می

های روسازی، ضخامت و کیفیت مصالح الیه. ست که هر یک تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت معینی استا آنها

مصالح قابل دسترسی و عوامل اقتصادی  راه، مقاومت خاک بستر، میزان ترافیک، شرایط جوی، نوعبندی به نوع و درجه

پذیری حساسیت و آسیب ،کیفیت خاک بستر، میزان تحمل باربری .(25: 1395یاری نیک و همکاران، )اهلل بستگی دارد

زیراساس معموالً نخستین قشر الیه  دارد. کنندهتعیین های روسازی نقشآن در برابر عوامل جوی، در انتخاب الیه

ها و ها، مخروط افکنهرودخانه اساس معموالً از بستر مصالح زیر، گیردروی بستر روسازی قرار می روسازی است که بر

. گیردقشر اساس، معموالً بالفاصله در زیر الیه آسفالت و روی قشر زیراساس قرار می. شودیا معادن کوهی تهیه می

قشرهای آسفالتی در . باشد ی شکستهاخانهدکوهی شکسته، یا شن و ماسه رو مصالح این قشر باید متشکل از سنگ

 (.71: 1393، افتخارزاده و )عامری ترین مصالح روسازی باشندترین و مرغوبها باید از مقاوممقایسه با دیگر الیه

 بلکه موفقیت هر طرحی بستگی به مراحل ساخت،عملکرد یک روسازی فقط تابعی از روش طراحی نیست، 

دهند که . مطالعات نشان می(Acquah and Fosu, 2017: 98; Jadidi et al, 2014: 161) های بعدی آن داردنگهداری و ترمیم

ه مدت ها ببرداری از روسازیشوند، در حالی که در عمل دوره بهرهمی سال طراحی 20ها معموالً برای مدت روسازی

هایی دهی ندارند. چنین روسازیبدون ترمیم جدی قابلیت سرویس شود و بعد از این دورهسال محدود می12لی ا 10

 سال قابل استفاده باشند.25الی  20به مدت  شوند تابرداری یک یا چند بار روکش میبعد از دوره بهره

دهنده برای جامعه انسانی محیطی اجتماعی و پرورش یکی از اهداف مهم برنامه بهسازی و نوسازی شهری ایجاد

سازد. فضای شهر دهد و زمینه خالقیت را فراهم میاست. چنین محیطی با گوناگونی بسیار، به افراد آزادی انتخاب می

ریزان و نامهها دارد. موضوع انسانی کردن شهرها از طریق افزایش معابر در کار بربیشترین ارتباط را با مردم و زیستگاه

ترین اهداف اند که از مهمهای جامع معابر کردهای از شهرهای دنیا اقدام به تهیه طرحرو پارهمسئوالن قرار گرفته و از این

یاری نیک اهللتوان به بهبود کیفیت، دسترسی، کاهش آلودگی، ارتباط مناسب کاربری و حمل و نقل اشاره کرد )آنها می

(. نوسازی یعنی بازگردانی حیات مناسب به بنا یا فضا و تأکید بر تغییر شکل فضا یا مجموعه 22: 1395 و همکاران،

گیرد که فضای شهری، مجموعه و یا فضا از نظر عملکردی فعال هستند، ولی شهری است. نوسازی زمانی انجام می

 (.7: 1397اران، و همک جعفریفرسودگی کالبدی سبب کاهش بازدهی و کارآیی آن شده باشد )

اطالعات و  های اجرایی،هم پیوسته از عملیات اجرایی، روشای بهمجموعهیک  ،سامانه مدیریت نگهداری روسازی

اجرای کلیه  باشد کهها میافزار، راهبردها، و تصمیمات در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات روسازی راهها، نرمداده



38 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

منظور تعیین . به(10: 1396برازوان و قربانی، ) سازدمدیریت نگهداری روسازی را هماهنگ میهای موردنظر در فعالیت

گردد. سه مدل از های ارزیابی وضعیت روسازی استفاده میوضعیت حال روسازی و وضعیت روسازی در آینده از مدل

نشانه کنترل ، نشانه خدمت روسازی: عبارتند ازمدیریت نگهداری روسازی موجود هستند،  هایی که به این منظور درمدل

 و نشانه وضعیت روسازی. نگهداری

های گیریهای سطح روسازی، میزان لکهنشانه خدمت روسازی وضعیت عملکردی روسازی را، بر حسب میزان ترک

تغییرات متوسط حسب  میزان ناهمواری سطح روسازی بر ها و نهایتاًروسازی، مقدار متوسط گودی مسیر چرخ سطح

کننده وضعیت روسازی گردد. این روش مشخص، تعریف میگیری شده در سطح روسازیهای اندازهشیب ناهمواری

و اطالعاتی در مورد گذشته و آینده روسازی و یا این که روسازی با چه سرعتی رو به  بودهروسازی  در زمان ارزیابی

و با یک برنامه تنظیمی بررسی شده و منحنی نمایش  وسازی به طور مداوممگر آنکه وضعیت ر ،دهدخرابی است نمی

 (.Feng and Lai, 2014: 141; Gandomi, 2013: 10; Yue, 2014: 150) تغییرات این نشانه بر حسب زمان رسم شود

کنترل نگهداری مسیر  توان شاخصمی به کمک آنای استوار است که بر اساس معادالت سادهنشانه کنترل نگهداری 

محاسبه نمود. برای برداشت روسازی در این روش، متخصصین روسازی با استفاده از وسایل ساده به صورت پیاده،  را

کنند. برداشت روسازی در این روش نیاز به های مجهز، پیشرفته و حساس اطالعات را برداشت میهمراه دستگاه یا به

مقدار صفر  .استمتغیر  10تا  0یک نشانه عددی است که مقدار آن از ترل نگهداری . نشانه کنآزمایشات مخرب ندارد

 Farcas and)باشد روسازی با وضعیت عالی می بیانگرمقدار یک  عرف روسازی با وضعیت خراب و مضمحل شده وم

Sivertun, 2012: 11; France-Mensah et al, 2017: 14; Rikalovic et al, 2013: 1060 .) 

شاخص برای کشورهای این . ، روش نشانه وضعیت روسازی استهای ارزیابی وضعیت روسازییکی دیگر از روش

نشانه عددی است یک نشانه وضعیت روسازی . باشدزمان حاضر می ترین روش دردر حال توسعه مثل ایران، مناسب

باشد و صفر نمایانگر یک روسازی است که دیگر قابلیت استفاده را دارا نمی .باشدکه مقدار آن از صفر تا صد متغیر می

 نشانه وضعیت روسازی باشد.عیب و نقص میآل یا به عبارتی صد در صد بیایده صد نمایشگر یک روسازی کامالً 

کمیت  ،مقدار خرابی، روسازی، که در آن سه پارامتر نوع خرابی اند بر پایه تجربی و به صورت بررسی چشمیتومی

 (. 56: 1393، افتخارزاده و )عامری خرابی در روسازی و شدت خرابی لحاظ گردیده، تعیین گردد

ارشناسان و مدیران در نظر گرفته که گیری کتوان به عنوان ابزاری برای تصمیمها را میسامانه مدیریت روسازی راه

شود. سامانه مدیریت روسازی شامل های مربوط به نگهداری و تعمیرات میاجرای بهینه آنها منجر به کاهش هزینه

 (.11: 1392باشد )حسینی و قدمی، زیرساختارهایی مثل پل تونل، بندر و غیره می

زمان بارگذاری به تعداد سیکل بارگذاری که منجر به خرابی خاکی و سرکار به ارزیابی تحلیل مدت  1390در سال

نشانه وضعیت نتایج این مطالعات نشان داد، جهت جلوگیری از کاهش مقدار . پرداختند ،شودآسفالتی می هایدر روسازی

که در باشد می ی مناسبیکیلومتر بر ساعت محدوده121تا  81روسازی، محدوده سرعت  دهیو سطح خدمتروسازی 

  .باشدخوردگی بیشتر میروسازی کمتر و وقوع ترک هایآن احتمال وقوع ناهمواری

های سنگین تعمیرات و با توجه به وسعت شبکه معابر شهری و هزینهسعی نمودند  1390نوبخت و میناگر در سال 

اندازی یک براین، ایجاد و راهیند. بنانما استفاده در سیستم مدیریت روسازی GISهای وارده بر کاربران، از نیز هزینه

سازی سازی و بهنگامتواند موجب بهینههای سیستم اطالعات مکانی در آن، میسیستم مدیریت شهری و استفاده از قابلیت

طوری که یک مدیر روسازی ها را کاهش داده و توزیع آن را عملی نماید بهتعمیرات روسازی شده و همچنین هزینه

https://link.springer.com/article/10.1186/s40327-017-0046-1#auth-1


39 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  1399بهار ، دهمدوازم، شماره چهاردوره 

 

به خوبی مدیریت  GIS دار و بدون رویه را با سیستمها و سایر تسهیالت مربوط به وسایل نقلیه اعم از رویهتواند راهمی

 .کند

همکارانش تحقیقاتی در مورد برآورد شاخص وضعیت روسازی انجام دادند که منتج  مقدم و ییمیرا 1392سال در 

 .گردیدراهکارهای مناسب برای ترمیم روسازی  به ارائه

مطالعاتی بر روی انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی برای تحلیل روسازی  1393بادرودی در سال کیه وشفابخش 

وخیز روسازی را با کمینه کردن زمان مورد نیاز ایجاد مدل دستیابی به مقادیر تنش و افت ا نمودند، این شبکه امکانهراه

  .آوردحلیل همزمان مقاطع گوناگون روسازی به ارمغان میکردن توانایی ت و فراهم و روند تحلیل

های استان مازندران مطالعاتی را بر مبنای جهت تعمیر و نگهداری پل 1394زاده و همکاران در سال عبداهلل

 صورتها مناسب جهت تعمیر و نگهداری پل یحاصله به انتخاب روش که نتایج ،گیری چندمعیاره انجام دادندتصمیم

 گرفت.

بندی بهسازی روسازی را مورد بررسی قرار دادند. شهر مورد در تحقیقی اولویت 1395میرفالح و همکاران در سال 

این  یارهای انتخاب شده درباشد. معمطالعه آنها لنگرود بوده و الگوریتم مورد استفاده تحلیل سلسله مراتبی فازی می

. استیه، عرض جاده، شاخص وضعیت فعلی روسازی و کیفیت زهکشی تحقیق شامل: ترافیک، بارمحوری وسایل نقل

باشد. پس خیابان شریعتی و خیابان امام خمینی واقع در شهر لنگرود می، 2و 1های انتخابی نیز بلوار سعدی قطعه گزینه

های روسازی زی برای پروژهبندی بهساها، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اولویتاز وارد کردن معیارها و گزینه

و خیابان شریعتی، در اولویت آخر  در اولویت اول 2که بلوار سعدی قطعه  استانجام گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن 

 زارافباشند از روش منطق فازی نرمبهسازی قراردارد. در ادامه با توجه به معیارهای انتخابی که از نوع کمی و کیفی می

Matlab  صورت استفاده شده است. بدین های ترمیم و نگهداری روسازیتعیین اولویت بهسازی بر اساس نوع گزینهبرای

، بعد از ه استافزار شدوارد نرم های ورودی توسط نظر خبرگان، فازی سازی شده و بصورت اعداد فازی مثلثیکه داده

عنوان الگویی تواند بهمی دهد. این مدلهای ترمیم را نشان میافزار، نتیجه حاصل اولویت گزینهتجزیه و تحلیل توسط نرم

 .های تعمیر و نگهداری روسازی به کار روددر اجرای پروژه

تشریح را ها در سیستم مدیریت روسازی نگهداری روسازی راه GIS نحوه کاربرد 1396در سال  دیواندری وهاشمی 

پذیر مکانی، امکان تلفیق اطالعات را به راحتی امکان توجه به ماهیت رقومی بودن و استفاده از اطالعات با GISنمودند. 

  .شودکارگیری آن به درستی انجام میساخته و تحلیل اطالعات با به

جامع  افزاراز طریق نرمرا های تعمیر و نگهداری روسازی راه های گزینهاولویت 1397جعفری و همکاران در سال 

. صورت پایلوت در نظر گرفته شدعباس آباد به -منظور محور کالرآباد. بدیندادندمورد بررسی قرار   HDM-4و کاربردی

ها و مشخصات ناوگان ترافیکی و شبکه راه بررسی افزار شامل هزینهدر این مطالعه بررسی دقیق اطالعات ورودی به نرم

عنوان مقرون کاربران راه و هم برای کارفرما بهای که هم برای هافزار گزینهشده است. با در نظر داشتن نتایج تحلیل نرم

آباد معرفی گردید. با توجه به عباس –ترین گزینه تناوبی تعمیر و نگهداری روسازی است، برای محورکالر آباد صرفهبه

را ( cm10 درزگیری ترک و بازسازی با روکش -افزار با بودجه نامحدود، گزینه )وصلههای بدست آمده، نرمخروجی

باشد را افزار راهکار پایه که شامل )وصله و درزگیری ترک( میپیشنهاد کرد. همچنین با رویکرد بودجه محدود، نرم

 .پیشنهاد نمود

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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جهت بهسازی شبکه معابر  GISتوان به اهمیت استفاده از طور کلی با بررسی تحقیقات صورت گرفته تاکنون میبه

بندی بهسازی، اولویت AHPو روش  GISید برای نخستین بار با استفاده از سیستم پی برد. در این پژوهش سعی گرد

 قال پرداخته شود.نوسازی و روسازی شبکه معابر شهر آق

 

 معرفی محدوده موردمطالعه

 . این شهر بر اساس سرشماری(1)شکل  قال یکی از شهرهای استان گلستان استقلعه، مرکز شهرستان آققال یا آقآق

هکتار، در عرض  12856 قال با مساحتاست )سازمان آمار ایران(. شهر آقنفر جمعیت داشته 31626، 1390 سال

قال و به مرکزیت دشتی به نام دقیقه در شهرستان آق16درجه و  54دقیقه و طول جغرافیایی  58درجه و  36جغرافیایی 

 .دشت گرگان واقع شده است

 

 
 قال در استان گلستان(: موقعیت شهر آق 2شکل )

 

درصد  8/5و  1/9وجود داشته است که به ترتیب  معابر شهریکیلومتر  37حدود  92در شهرستان آق قال در سال 

 های استان در این شهرستان قرار دارد. معابراز مجموع 

 

 هامواد و روش

های به نوع تقسیمات از نوع پژوهش شود. تحقیق حاضر با توجهدر این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می

ای و پیمایشی برای گردآوری اطالعات ای، مشاهدهکاربردی است. برای انجام تحقیقات کاربردی از روش کتابخانه

 1396توان این تحقیق را در زمره تحقیقات میدانی قرار داد. این پژوهش در شش ماهه اول سال کنند. لذا میاستفاده می

 نمایش داده شده است. 2ت. فلوچارت مراحل این تحقیق در شکل صورت گرف
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 (: فلوچارت گام های اجرایی تحقیق2شکل )

 
 (: پارامترهای مورد بررسی تحقیق جهت اولویت بندی بهسازی و نوسازی روسازی معابر1)جدول 

 نوع داده پارامتر ردیف

 تحلیلی-توصیفی دهی فعلیشاخص خدمت 1

 تحلیلی-توصیفی حجم ترافیک 2

 تحلیلی -توصیفی ترکیب ترافیک 3

 تحلیلی-توصیفی یک طرفه یا دو طرفه بودن معبر 4

 تحلیلی-توصیفی زهکشی راه 5

 مکانی عرض روسازی 6

 مکانی طول معبر 7

 مکانی شیب عرضی 8

 

دهی فعلی، حجم ریزی بهسازی و نوسازی معابر در این تحقیق پارامترهای شاخص خدمتجهت ارزیابی و برنامه

شیب عرضی مالک طرفه یا دوطرفه بودن معبر، زهکشی راه، عرض روسازی، طول معبر، ترافیک، ترکیب ترافیک، یک

 (.1بندی روسازی معابر خواهند بود )جدول عمل در ارزیابی و اولویت

ای GISبرداری در یک پایگاه داده آماده و جهت بهره GISصورت الیه اطالعاتی سپس هر یک از این پارامترها به

بندی روسازی معابر کیفیت و اولویتذخیره خواهد شد. با توجه به اینکه پارامترهای مختلف نقش و تأثیر متفاوتی در 

شهری دارند در این تحقیق ضمن بررسی و مطالعه جامع و دقیقی از نحوه اثرگذاری و جایگاهی که هر یک از این 

وزندهی پارامترها انجام خواهد گرفت. در نهایت با استفاده از  AHPمعیارها در مسأله تحقیق دارند با بکارگیری روش 

بندی بهسازی های اطالعاتی مؤثر در شناسایی اولویتدار الیه، ترکیب وزنGISپارامترها در بستر  های مدلسازیروش

بندی شده معابر های مکانی اولویتصورت نقشهو نوسازی روسازی راه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نتایج به

توصیفی و تحلیلی این نتایج آماده و ارائه خواهد  هایها و همچنین گزارشجهت بهسازی و نوسازی روسازی خیابان

 شد. 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 -1گیری این معابر هستند که به ترتیب عبارتند از: های تصمیمدر حل مساله نوسازی معابر شهرستان آق قال گزینه

خیابان  -3امام تا میدان وحدت( بلوار باهنر )از میدان  -2بلوار مصطفی خمینی )میدان وحدت به سمت کمربندی( 

خیابان شهید رجایی )از میدان قدس به شرق تا پمپ  -4شهید بهشتی )از میدان قدس به سمت غرب تا کمربندی( 

 ایجاد الیه های اطالعاتی تشکیل پایگاه داده شناسایی پارامترها

وزندهی پارامترها با 
AHP 

اولویت بندی بهسازی و  پارامترها یمدلساز

 نوسازی معابر



42 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

خیابان امام خمینی جنوبی )از میدان قدس به سمت  -6خیابان امام خمینی شمالی )از میدان قدس به شمال(  -5بنزین( 

خمینی جنوبی  خیابان امام -9خیابان سی متری بسیج  -8خیابان استقالل  -7ار پاسداران تقاطع بلو -6جنوب تا پل( 

خیابان  -12متری چمران  20خیابان  -11المقدس متری بیت 20خیابان  -10)از پل به سمت جنوب تا میدان امام( 

خیابان  -17متری دژ  20خیابان  -16خیابان تمانلو -15خیابان سلطانی  -14متری کشتارگاه  20خیابان  -13عیدگاه 

 شیرودی.

خبرگان  باشد. سپسگزینه می 17های مورد بررسی شامل شاخص و نیز گزینه 7گیری شامل بنابراین معیارهای تصمیم

این  کنند.گیری انجام داده و امتیاز آنها را نسبت به یکدیگر تعیین میهایی را بین معیارها و زیرمعیارهای تصمیممقایسه

 (. 2)جدول  شودها بر اساس جدول نه کمیتی انجام میمقایسه
 

 ها(: نه کمیت مقایسه دو به دو شاخص2جدول )

 توضیح تعریف امتیاز

 دو شاخص اهمیت مساوی دارند. اهمیت مساوی 1

 است. jاندکی بیشتر از  Iاهمیت  اهمیت اندکی بیشتر 3

 است. jبیشتر از  Iاهمیت  اهمیت بیشتر 5

 است. jخیلی بیشتر از  Iاهمیت  اهمیت خیلی بیشتر 7

به طور مطلق به اثبات  jنسبت به  Iاهمیت خیلی بیشتر  اهمیت مطلق 9

 رسیده است

 هنگامی که حالت میانه وجود دارد. اهمیت بینابین 8و6و4و2

 

طور که مشخص است دهد. همانگیری بر اساس نظر کارشناسان را نشان میترتیب اهمیت معیارهای تصمیم 3شکل 

 دارای کمترین وزن هستند.  099/0دارای بیشترین وزن و معیار شیب با مقدار 237/0معیار وضعیت فعلی جاده با مقدار 

 

 
 گیری(: اهمیت هر یک از معیارهای تصمیم3شکل )

 

دهیم. در مرحله بعدی با توجه به مقدار ها مورد بررسی قرار میپس وزن همه معیارها را نسبت به تک تک جادهس

کنیم. برای نمونه وزن معیار شاخص ها را محاسبه میها، اوزان معیارها برای گزینهواقعی معیارها برای هر کدام از گزینه

 (:4باشد )شکل به شرح زیر می 06/0گاری ها با ناسازفعلی برای هرکدام از گزینه
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 ها(: وزن معیار وضعیت فعلی برای هر کدام از گزینه4شکل )

 

 آیدها به دست میها از مجموع حاصلضرب اهمیت معیارها در وزن گزینهگزینه در نهایت محاسبه اوزان نهایی

 . (5)شکل 

 

 
 AHP(: نمودار 5شکل )

 

و به  06/0معابر امام خمینی شمالی، بلوار باهنر و خیابان شهید شیرودی با ضرایب باالی  AHP، 5با توجه به شکل 

باشند و دارای بیشترین اولویت برای بهسازی، روسازی و نوسازی می 0625/0و  0653/0، 0665/0ترتیب با وزن 

باشد. میزان دارای کمترین اولویت میترتیب خیابان امام خمینی شمالی دارای بیشترین اولویت و خیابان استقالل بدین

 در تحقیق حاضر نرخ ناسازگاری معیارها با استفاده از نرم افزارباشد. می 03/0ناسازگاری برای این اولویت بندی حدود 

expert choice افزار مورد استفاده در این تحقیق یعنی نمایی از نرم 6، شکل محاسبه شدexpert choice دهد. را نشان می

expert choice است. تحلیل سلسله مراتبیروش افزار برای ترین نرممناسب 
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 expert choice(: محیط کار در 6شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه

باشد و حمل و نقل شهری عالوه بر آنکه تردد روزانه در معابر شهری امری است که هر شخصی با آن درگیر می

رسانی عمومی و های کیفیت خدماتباشد. کیفیت معابر شهری یکی از شاخصهبر نیز میناپذیر است هزینهاجتناب

های مدیران شهری نگهداری و افزایش کیفیت رو یکی از دغدغهباشد. از اینهمچنین اهمیت و مدرن بودن شهر می

های بسیار باالیی بوده و این هزینه باید در زمان دارای هزینه ها،معابر شهری است. ترمیم، نگهداری و بهسازی راه

صورت عملیات ترمیم و نگهداری غیر اقتصادی خواهد بود. لذا برای مطلوب و به شکل بهینه صرف گردد، در غیر این

مدیریت آنکه مدیریت و نگهداری روسازی در سطح و کیفیت قابل قبولی صورت پذیرد نیاز به یک سیستم پشتیبانی 

 دستاوردهای تحقیق به شرح زیر است:طورکلی بر اساس آزمایشات صورت گرفته باشد. بهمی

قال لزوم بهسازی و روسازی این معابر بیش از گذشته احساس با توجه به وضعیت معابر شهرستان آق -

 انجام گرفت.بندی اهمیت معابر این شهر شود، لذا در این پژوهش تحقیق مدونی برای اولویتمی

بندی و نیز مقایسه دو به دو معیارها و با توجه به نظرات کارشناسان اولویت اهمیت AHPبا روش  -

یک یا دو طرفه بودن  -4حجم ترافیک  -3طول مسیر  -2وضعیت فعلی مسیر  -1آنها به ترتیب زیر است: 

 زهکشی راه. -8شیب جاده  -7عرض مسیر  -6ترکیب ترافیک  -5مسیر 

های طول مسیر و حجم ترافیک تقریبا از اهمیت یکسانی برخوردار هستند که مقدار وزن شاخص -

 است. 166/0آنها حدود 

تحلیلی وضعیت فعلی دارای بیشترین اهمیت -های توصیفیهای مکانی طول مسیر و در دادهدر داده -

 هستند.

ه دارای کمترین اهمیت تحلیلی زهکشی را-در معیارهای مکانی شیب عرضی و در معیارهای توصیفی -

 هستند.

های امام خمینی شمالی، شهید شیرودی و باهنر از بیشترین نشان داد که خیابان AHPنتایج نهایی  -

 برخوردار هستند. 0625/0و  0663/0و  0665/0اولویت به ترتیب با اوزان 

باال و سهولت تحلیل، دقت های تحلیل سلسله مراتبی، نسبت به دیگر روش، AHPمزیت روش  -

 ی بودن آن است.قابلیت کاربرد
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مند با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مورد قال به صورت نظامدر این تحقیق برای اولین بار معابر شهر آق

ها دارد این است که با طور کلی مزیتی که روش تحلیل سلسله مراتبی نسبت به سایر روشبررسی قرار گرفت. به

مسئله، از حجم آن کاسته و با استخراج قوانین با کمترین ناسازگاری، عدم قطعیت موجود در مسئله را سازی خالصه

توان به اهمیت استفاده از روش تحلیل کند. با مقایسه این تحقیق با تحقیقات صورت گرفته تاکنون میمدلسازی می

  برد.ق قال پیشهر آهای روسازی ی بهسازی پروژهندباولویتسلسله مراتبی در 

 

 پیشنهادات

 شود:به منظور انجام تحقیقات آتی پیشنهاداتی به شرح زیر داده می

گیری بهتر در مورد کالس اشیا و نیز افزایش دقت قوانین استخراج استفاده از چند کارشناس برای تصمیم -

 شده و کاهش ناسازگاری آن

 تروزن دقیق استفاده از زیرمعیارها به منظور دستیابی به مقدار -

ترتیب دقت های بیشتری حل کرد. بدینتوان مسئله را با گزینهبرای بدست آورن قوانین با دقت باالتر می -

 گیرد.قوانین استخراج شده بیشتر یافته و مکانیابی با اطمینان باالتری انجام می

شهری، نوع کاربری و نیز گسل را توان معیارهای دیگری از بافت بندی بهسازی میبرای حل مساله اولویت -

 در نظر گرفت.

توان مسئله را در فضای پیوسته حل کرد تا فقط آن قسمت از معابر که نیاز به ترمیم دارند مشخص شود، می -

 گردد.جویی میها صرفهترتیب در هزینهبدین
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