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چكیده
در میان کشور هاي پیشرفته موضوع توسعه حمل و نقل شهري ،در طراحی شهري به عنوان یک دغدغه اساسی دنبال
می شود و اولویت اول شهرسازي بر مبناي شهر سازي ریلپایه مورد توجه قرار می گیرد تا زندگی ریلپایه براي مردم
نهادینه شود .و این موضوع در درجه اول ارتقاء کیفیت جامعه را هدف قرار می دهد .اما در کشور ما شیوههاي مختلف حمل
و نقل درون و برون شهري با یكدیگر یكپارچه نیستند و در اولویت هاي شهر سازي نیز دقیقا حرکاتی ضد یكپارچگی حمل
و نقل دنبال می شود ،البته سیستم ریلی نیز به علت نیازمند بودن به زیرساختهاي خاص باید در مرحله طراحی شهري و
شهرسازي مورد توجه قرار گیرد .در کشور ما وجود مشكالتی مانند ضعف منابع درآمدي ،کمبود وسایل حمل و نقل ریلی،
نبود زیرساخت ها  ،بافت هاي فرسوده ،کمبود امكانات ایستگاه ها و  ...زندگی شهري را با چالشهاي جدي مواجه ساخته
است و بر لزوم توجه به کیفیت زندگی شهري با استفاده از پیشرفت هاي شهرسازي بیش از پیش افزوده است  ،این مقاله
بیان میكند که ساختار حمل و نقل درون و برون شهري براساس طراحی ریل پایه می تواند نظام جابجایی و الگوهاي
مسافرتی را به سمت ریل بكشاند و در ارتقاء کیفیت زندگی مردم اثرات فراوانی بر جاي گذارد .محققین مقاله با ساختار
بندي شاخص هاي مهم و موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهري ،لزوم شهر سازي ریل پایه را به عنوان یک اولویت مهم براي
دولتها بررسی و با استفاده از روش سیستم هاي معین تصمیم گیري و خبره ( )ISMارتباط این شاخص ها را بر اساس
اولویت آنها رتبه بندي نموده اند ،براي این تحقیق نظرات  141نفر از کارشناسان ریلی از ادارات کل اراک ،قم  ،لرستان و
زاگرس بررسی شد و یک مجموعه ازشاخص ها براي ارزیابی اثر بخشی شهر سازي ریل پایه در ارتقاء کیفیت افراد جامعه
به دست آمد  ،همچنین ارتباط این شاخص ها نیز با یكدیگر مشخص گردید.
واژه هاي کلیدي :شهر سازي ریل پایه ،کیفیت زندگی ،رتبه بندي ،حمل و نقل

 -1مقدمه:
کیفیت زندگی مفهومی عام است که در چارچوب تعریف علمی و در قلمرو وظایف ،اختیارات و تكالیف مدیریت شهري
متضمن عناصر ،اجزا و شاخص هاي مهمی است که تنزل و ارتقاي آنها همچنین بهره مندي یا فقدان هر یک سطح کیفیت
زندگی را مشخص می نماید شاید از یک دیدگاه بتوان گفت که عینی ترین و ملموس ترین شاخص هاي ارزیابی کیفیت
زندگی که حد مطلوب آنها افزایش رفاه اجتماعی است ،در حوزه وظایف ،اختیارات و کارکردهاي مدیریت شهري قرار دارد .
یعنی تالش مدیریت شهري براي بهبود وضعیت برخی از کارکردهایی که در حیطه وظایف آن قرار دارد ،براي مثال گسترش
حمل ونقل ،توسعه سرانه هاي فضاي سبز ،بهبود استانداردهاي هواي سالم و کاهش آالینده ها ،ایجاد مراکز تفریحی و
فرهنگی ،بهبود وضعیت مسكن و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ،ایجاد زیرساخت هاي شهر الكترونیک ،ایجاد امنیت
اجتماعی و  ...به ارتقاي شاخص هاي کیفیت زندگی منجر شده و در نهایت موجب رفاه اجتماعی خواهد شد( ماهنامه شورا ها
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 1831ص  )2کیفیت زندگی می تواند براي بازشناسی استراتژیهاي سیاسی قبلی و طراحی سیاست هاي برنامه ریزي آینده
استفاده شود بنابراین بایستی بهبود کیفیت زندگی به عنوان هدف اصلی طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي محسوب شود .تا
چندي پیش برنامه ریزان شهري و مدیران اجرایی شهر ،بر اثر فشارهاي ناشی از افزایش جمعیت ،کمبود مسكن ،ترافیک و
آلودگی هاي زیست محیطی ،بیشتر در فكر چار ه جویی براي حل این مشكالت که عموماً با کالبد و ساختار فیزیكی شهر در
ارتباط می باشند بوده اند.به رغم توجه ویژه به این مشكالت ،تاکنون پاسخ منطقی و مناسب براي آنها پیدا نشده است .اکنون
در رویكرد جدید به موضوعات و مسائل شهر ،این دسته از را ه حل ها را تنها بخشی از پاسخ به مسائل می دانند و به فكر
یافتن را ه حل هاي اجتماعی و فرهنگی براي این مشكالت اند)موسوي کربالیی 1831-ص . )42اکثر شهرهاي جهان با مشكل
ترافیک مواجه هستند و همه به یک راه حل رسیده اند که حمل و نقل شهري را توسعه داده و آن را با سیستم حمل و نقل
برونشهري یكپارچه کنند .در مجموع متخصصان حمل و نقل بر این باورند که بین کارآیی در بخش حمل و نقل و کارآیی
عمومی اقتصاد و رشد اقتصادي ،رابطه مستقیمی وجود دارد و اکنون موضوعی که در شوراي عالی شهرسازي و معماري و
وزارت راه و شهرسازي پیگیري می شود و پیش از این نیز در مطالعات مجموعه شهري تهران به آن اشاره شده است،
برخورداري کالنشهرها از یک سیستم یكپارچه حمل و نقل در حوزه نفوذ آنهاست به این معنا که حمل و نقل درون ،حومه و
برون کالنشهرها با هماهنگی نسبت به یكدیگر عمل کنند .حمل و نقل ریلی در ایران در مرحله اولیه قرار دارد و همچنان
یكپارچگی در حمل و نقل درون و برون شهري وجود ندارد .مد پیادهروي درحمل و نقل مغفول مانده است ،میتوان گفت
پیاده روي در تمام شهرهاي ایران نزدیک به صفر است و رغبتی به آن دیده نمیشود .لذا محققین این مقاله تالش نموده اند تا
با بررسی ساختار حمل و نقل درون و برون شهري براساس ریل پایه  ،اهمیت و تاثیرات آن را براي کل نظام اقتصادي و
اجتماعی بیان نمایند و کمكی باشد تا به آرمان هاي توسعه اي خود برسیم بطوریكه نظام جابجایی و الگوهاي مسافرتی به
سمت ریل کشیده شود.

 -2اهمیت موضوع:
با توجه به موثر بودن نظام کارآمد استفاده مردم از سیستم ریل پایه در همه کشورهایی که پرچم دار توسعه هستند .در
حال حاضر ارتباطات ریلی براساس تغییراتی که در نظام هاي اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي بر جا می گذارد به عنوان یک
متغیر و عامل مهم قابلیت باز طراحی و پویایی شهر سازي را بر مباي ریل دارد امروزه سطح زندگی تنها به مفهوم وضعیت
مادي نیست ،بلكه به گفته التوش باید میان“ زندگی خوب و زندگی "کمی" ،تفاوت قائل شد .چرا که زندگی خوب بیشتر
ناظر بر ارز شهاي اجتماعی و فرهنگی است ،در حالی که زندگی کمی ،یكی کردن هدفهاي افراد جامعه)یكسان سازي نیازهاي
انسانی(است)آسایش . 1831،ص )44

 -3ادبیات نظري:
طی  81سال گذشته ،کیفیت زندگی به مثابه یک هدف اصلی توسعه جامعه بر سیاستگذاریهاي بسیاري از کشورها
تأثیرگذار بوده است ( )Schmit,2002کیفیت زندگی ،ویژگی هاي کلی اجتماعی اقتصادي محیط یک ناحیه را نشان میدهد
و می تواند به عنوان ابزاري قدرتمند براي نظارت بر برنامه ریزي توسعه اجتماعی به کار گرفته شود ( Pal and Kummer,
 )2005با توجه به اینكه توسعه حمل و نقل ریلی از اولویت هاي دولت است  ،در  8سال اخیر بخشی از برنامههاي دولت در
حوزه ریلی پیاده شد و سیاستهاي کالن با توجه به  8بعد امنیت ،کاهش آلودگی و کاهش هزینه در حوزه راهآهن مورد توجه
دولتمردان قرار گرفت این مهم عالوه بر کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در وقت مردم ،از مخاطرات ایمنی در جاده ها
کاسته و از آلودگی هاي محیط زیست نیز جلوگیري می کند طبق برآورد صورت گرفته ،روزانه  411هزار دستگاه خودرو به
تهران وارد و خارج می شود و این تردد آثار زیست محیطی بسیار نامطلوبی را بر جاي گذاشته و سبب آلودگی شدید هوا می
شود از  41سال پیش نیز در جراید به مشكل ترافیک و آلودگی تهران اشاره میشده است اگر راه حل این مشكل ،توسعه حمل
و نقل عمومی بود باید با تولید خطوط اتوبوسرانی جدید این مشكل حل میشد اما براي رفع این معضل باید سیستم حمل و
نقل عمومی را به صورت یكپارچه درنظر بگیریم و با مرتبط کردن سامانههاي حمل و نقل شهري و برونشهري کارآیی انها را
افزایش دهیم .اینها تنها مطالبی بود از جهت آماري و اینكه می توان اوقات فراغت و جابجایی شهري را با راه آهن نیز طی
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کرد .راه آهنی که امن ترین مسیر براي تردد درون و برون شهري تلقی گردیده و هیچ جایگزینی براي آن متصور نیست ودر این
ارتباط کشورهاي مختلف تالش کردهاند شبكه هاي شریانی خود را ایجاد کنند تا مردم براي این موضوع نیازمند نباشد که از
داخل شهرها و محلهاي جمعیتی تردد داشته باشند .بزرگترین سرمایه هر کشوري سرمایه انسانی است ،اما هر سال شاهد
تصادفات فوتی و جرحی زیادي هستیم که سرمایه هاي کشور را از بین می برد.

 -4ارزيابی تاثیر اجتماعی شبكه ارتباطی ريل پايه در سبك زندگی مردم:
وجود ایستگاه ها در داخل شهر می تواند با اتصال به دیگر مدهاي حمل و نقلی قابلیت جابجایی مسافر را از طریق ریل
افزایش دهدو باعث ارتاء در کیفیت زندگی آنها شود تعریف جغرافیایی کیفیت زندگی شامل مفهوم رفاه فردي است ،اما تمرکز
بیشتر در مكان هاي زندگی افراد است رشد شتابان شهرنشینی در ایران طی دو دهه اخیر( )1831-1831تاثیرات ناشی از رشد
شاخص هاي ناشی از حمل و نقل ریلی بر ارتقا کیفیت زندگی را کاهش داده یا بی اثر کرده است طبق تجربه شهرهاي بزرگ،
ایستگاه هاي بزرگ راه آهن در مرکز شهر واقع شده اند بطوریكه ایستگاه راه آهن نیویورک که قدمتی بسیار طوالنی داشته در
طول تمام این سالها به عنوان یک مرکز تجاري ،فرهنگی و ترانزیتی شناخته شده است.همچنین شهر پاریس نیز نه تنها
ایستگاه راه آهن را از مرکز به حومه انتقال نداده بلكه براي خود ایستگاه هاي متفاوت تعبیه کرده است .در کنار این شهرها ،
شهر لندن نیز یكی از قدیمیترین و بزرگترین ایستگاههاي راه آهن جهان را به خود اختصاص داده و مهمتر از همه برلین به
ع نوان پایتخت کشور آلمان نیز شبیه به لندن ،ایستگاه راه آهن آن در همسایگی دانشگاه بزرگ و یكی از بزرگترین هتلهاي
شهر برلین قرار گرفته است.تجاربی شبیه به این در کشورهاي شرقی نیز دیده میشود بطوریكه شهر مسكو در روسیه که یكی
از تاریخیترین ایستگاههاي قطار جهان را دارد راهآهن خود را به یكی از مرکزيترین خیابانها رسانده و مهمتر از همه در
کشور ژاپن نیز به عنوان یكی از پیشروترین کشورهاي آسیایی در استفاده از راهآهن اکثر ،قریب به اتفاق ایستگاهها در نقاط
مرکزي شهرهاي بزرگ واقع شده است .این بدان معنی است که رشد شهرنشینی(رشد تقاضا) با سرعتی به مراتب بیشتر از
شاخص هاي کیفیت زندگی شهري(رشد عرضه) در حال افزایش است (علی اکبري و همكاران 1834،ص .)184هر چند
نمی توان صرف تجربه کشورهاي خارجی را به عنوان یک الگوي موفق در این بین به حساب آورد اما استفاده از تجارب
کشورهایی که به نسبت ایران از سابقه طوالنی تري در مدیریت حمل و نقل در شهرهاي بزرگ برخوردارند قطعا امتیازي مهم
براي ایران خواهد بود و بدون توجه به سابقه استفاده از ریل در کشورهاي مختلف و سطوح مختلف سیاست گذاري ملی و
محلی نمی توان شهرسازي را بر پایه ریل توسعه داد .یكی از ن تایج توجه به مفهوم کیفیت زندگی در برنامه ریزي توسعه و
عمران ،در نظر گرفتن نتایج و تاثیرات کیفی توسعه بر روان و حیات معنوي انسانهاست ،که در گذشته کمتر به آن توجه می
شد .این امر به نوبه خود مستلزم شناخت نیازهاي انسانی و تنوع آنهاست که بسیار فراتر از زیستی یا اقتصادي است(بیگدلی،
1831ص .) 84در طول چند دهه گذشته اندازه گیري کیفیت درک شده از زندگی شهري و محیط هاي مسكونی یكی از زمینه
هاي تحقیق براي پژوهش در زمینه شهرسازي بوده است(.)Oktay et al،2010

 -5مقايسه ريل و جاده:
ایمنی :آمار نشان داده است که مسافرت هاي ریلی از ایمنی بیشتري نسبت به مسافرت هاي جاده اي برخوردارند ٬اگر مسافرت
هاي ریلی را با مسافرت هاي جاده اي مقایسه کنیم ،می بینیم که خطر تصادف جاده اي حدود  24برابر بیشتر از مسافرت هاي
ریلی است.
انرژي :در مقایسه مصرف انرژي در حمل و نقل ریلی و جاده اي تجزیه و تحلیل هاي مختلفی وجود دارد و آمار و ارقام متفاوتی
ارائه شده است  .در گزارش مقایسه مصرف سوخت در سیستم حمل و نقل ریلی و جاده اي که توسط کارشناسان گروه مطالعات
اقتصادي مرکز تحقیقات راه آهن ارائه شده است ٬سوخت براي هر  1111نفرکیلومتر حمل و نقل مسافر در جاده 11لیتر و
براي حمل و نقل در راه آهن حدود  1لیتر مصرف خواهد شد.
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محیط زیست :بهره گیري از حمل و نقل ریلی در زمینه حفظ محیط زیست نسبت به حمل و نقل جاده اي بسیار موثر است٬
به طوري که گسترش حمل و نقل ریلی می تواند با کاهش حمل و نقل جاده اي عالوه بر کاستن از آلودگی هواي شهرها ٬از
تخریب محیط زیست و از بین بردن طبیعت براي گسترش حمل و نقل جاده اي بكاهد.
مقایسه هزینه هاي ساخت راه آهن و جاده :در کشور ژاپن مقایسه اي بین ظرفیت و هزینه احداث راه آهن (برقی) با جاده
صورت گرفت که در این بررسی راه آهن به صورت دو خط و جاده بصورت چهارباندي فرض شد و حداکثر ظرفیت هر دو ،مورد
استفاده قرار گرفت  .تحت این شرایط نتیجه بررسی ها نشان داد اول آنكه؛ راه آهن  8الی  1برابر جاده در مقابل سطح زمین
مساوي ظرفیت حمل و نقل دارد و دوم ،در هزینه ساخت؛ هزینه هاي جاده سازي در هر کیلومتر 8برابر در مورد ترافیک بار
بیشتر است.

 -6رابطه کیفیت زندگی و توسعه شهر نشینی:
مفهوم «کیفیت زندگی» در توسعه شهري  ،دخالت دادن شاخص هاي اجتماعی و کیفی در اهداف توسعه و عمران شهري و
منطقه اي است .به کار گیري این مفهوم در واقع واکنشی است در برابر توسعه یک بعدي اقتصادي در سطح ملی و توسعه
صرفا کالبدي در مقیاس شهري ،و تالشی است در جهت دستیابی به معیارهاي جامع تر و چند بعدي در عرصه برنامه
ریزي(بیگدلی1831 ،ص  .) 84مفاهیم زیست پذیري و کیفیت زندگی شهري که واحد اساسی پایداري شهري هستند در میان
اولویت در برنامه ریزي و برنامه هاي سیاسی مهم تری ن عوامل رقابت بین شهرها امروزي از لحاظ توسعه به نظر می
رسند()et al Senlier 2009

 -7پیشینه تحقیق:
در چند دهة اخیر ،شناخت  ،اندازه گیري و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمدة افراد ،محققان ،برنامه ریزان و دولت ها بوده
است  .این عرصة علمی و تحقیقاتی مورد توجه تعداد زیادي از رشته ها از جمله روانشناسی ،پزشكی ،اقتصاد ،علوم محیطی،
جامعه شناسی ،و جغرافیا بوده و از این روست که بر اساس پایگاه داده هاي مؤسسة اطالعات علمی از  1432تا  ، 2111بیش
از  11هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است(رضوانی و منصوریان1831 ،ص  )2تالش هاي متعددي در چند
سال گذشته براي ارزیابی و کنترل تاثیر بسیاري از گرایش هاي مدرن روز شهري و براي اندازه گیري پیشرفت هاي به دست
آمده از نظر کیفیت زندگی در شهرها در انجمن هاي مدنی (به خصوص در ایاالت متحده آمریكا) و حتی اتحادیه اروپا
(شهرهاي برنامه ریزي شده) ظاهر شده است( .)Martin،et a 2010نگرانی در مورد کیفیت زندگی شهري درشهرها منجر به
افزایش عالقه در یافته ها و بررسی هایی براي اندازه گیري کیفیت زندگی در مكان هاي خاص شده است(،et al 2010
 .) Oktayراه حل مشكالت اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی و پاسخ به نیازهاي کسانی که در کالن شهرها زندگی می کنند به
عنوان یک نتیجه ناشی از رشد بی رویه از شهرها ،موضوعات مهم و اساسی برنامه ریزي شهري را تشكیل می دهند(et ، 2114
.)al Senlier

 -8بیان مساله:
طراحی و تدوین شاخص هاي کیفیت زندگی یكی از راه هاي عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی است  .در سه دهة گذشته،
براي اندازه گیر ي کیفیت زندگی در مناطق مختلف دنیا ،تالشهاي زیادي صورت گرفته است .و در دسترس نبودن چنین
شاخص هایی امر مدیریت در شهرسازي ریل پایه را دشوار خواهد نمود .که تاثیر آن در کیفیت خروجی ها قابل مشاهده است و
با این نارسائی عمال پیامد هاي تصمیمات نادرست در ارتقاء کیفیت زندگی پا برجا خواهد ماند و برعكس توجه مدیریت به
مشكالت و شناسایی عوامل و شاخص هاي تاثیر گذار منجر به داشتن تصمیمات ارزنده اي در پیاده سازي شهر سازي ریل پایه
به دنبال خواهد داشت ( .بهرام ز اده و دیگران1833،ص )18محققین در این تحقیق بر آن هستند تا مشخص نمایند که کدام
یک از شاخص هاي موثر در ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس شهر ریل پایه از اهمیت بیشتري برخوردار است و بر بقیه بیشترین
نفوذ را می گذارد.
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 -9روش تحقیق
هدف اصلی تحقیق  ،اولویت بندي شاخص هاي مهم ارتقاء کیفیت زندگی  ،و تعیین نفوذ آنها بر اساس مولفه حمل و نقل بر
اساس تكنیک  ISMمی باشد .
پرسش ها و فرضیه هاي تحقیق به شرح زیر می باشد :
پرسش اصلی تحقیق این است که آیا پیاده سازي شهر سازي ریل پایه با ید بر اساس شاخص هاي موثر در ارتقاء کیفیت
زندگی مردم اولویت بندي شود یا اینكه باید تاثیر نفوذ آنها را هم در نظر گرفت؟
اگرچه این تحقیق سؤال محور و اکتشافی می باشد و بدنبال ارائه فرضیه و آزمون فرض نیست  ،اما چنانچه بخواهیم فرضیاتی را
بصورت غیر مستقیم براي آن در نظر بگیریم  ،میتوان به فرضیه هاي زیر اشاره نمود :
فرضیه اصلی پژوهش این است که براي بررسی و اولویت بندي شاخص هاي پیدا شده در رابطه با مهم ترین عوامل ارتقاء
کیفیت زندگی باید تاثیر نفوذ این شاخص ها را بر دیگر شاخص ها و هم چنین تاثیر نفوذ این شاخص ها بر خودشان در نظر
گرفته شود.
فرضیه هاي این تحقیق عبارتند از :
فرضیه  :1رابطه مثبت و معنی داري بین تاثیر نفوذ شاخصهاي مؤثر در ارتقاء کیفیت زندگی شهري و مولفه هاي شهر سازي
وجود دارد.
فرضیه  :2ارتباط معنی داري بین هر یک از شاخص هاي موثر در ارتقاء کیفیت زندگی شهري و مولفه هاي شهر سازي وجود
دارد .
 -1-9گامهاي اجرايی تحقیق :
گام اول :تعیین عناصر تشكیل دهنده سیستم مورد بررسی .
براي حل مسائل وبررسی موضوعات مختلف باید اولویت ها را تعیین نمود،به عبارتی دیگر باید،در خصوص اولویت ها به توافق
برسیم (عادل آذز-رجب زاده .1831ص ) 31یک مجموعه ازشاخص ها براي ارزیابی همچنین ارتباط این شاخص ها با یكدیگر
مشخص می شود،در ابتدا با توجه به تحقیقاتی که در کتب دیگر انجام شده بود شاخص هایی جمع آوري شد(عادل آذر –رجب
زاده(.)1831ال،ساتی ()1433بودیلی ( () 1441که البته در آن کتب نه به عنوان میزان تاثیر ،بلكه تحت عناوینی مانند عوامل
اثرگذار ،مزیتها  ،نتایج  ،فاکتورهاو ...آمده بودند).
در ابتدا روش  ISMبه عنوان یک روش ساختار بندي روابط بین چند عنصر داخل یک مجموعه توضیح داده می شود تكنیک
 ISMجهت ساختاردهی به عناصر مؤثر استفاده می شود ISM .موجب به وجود امدن یک دیاگراف از روابط موجود در بین
عناصر یک سیستم گردیده و مطا لعه ان را سهل می نماید .قدمهاي استفاده از تكنیک ISM
 عناصر(شاخص هاي) موجود از یک سیستم مورد نظر را لیست کنید.شاخص یا متغیر ،افراد کلیدي فعالیت ها نهادها و روندهاي ) (Trendsمؤثر به یک سیستم می توانند تشكیل دهنده عناصر
براي ساختار  ISMباشند.
هر عنصر از عناصر موجود نیز یک ایستگاه ( )Nodeاز دیاگراف ترسیمی را به وجود خواهد اورد.
روابط حاکم بر ارتباط ایستگاه ها را مشخص کنید به طور نمونه :نتیجه عنصر  Aدر به وجود اوردن (یا بهبود) عنصر  Bمؤثر
است یا بر عكس و یا با اثر متقابل  A ،مهمتر از  Bاست یا بر عكس و یا با اثر متقابل و...
توجه شو د ممكن است براي کلیه روابط برشمرده شده  ،اصال رابطه اي بین عناصر  Aو  Bوجود باشد که در این صورت دو
ایستگاه به یكدیگر متصل نخواهند شد.
قانون تصمیم گیري گروهی را براي توافق جمعی بر روابط موجود بین هر زوج از عناصر  Aو  Bمشخص می کنیم ( به طور
نمونه  ،توافق جمعی یا استفاده از راي گیري خبرگان با به کار گیري ”راي اکثریت“).
براي ”راي اکثریت“ چنانچه  nنفر خبره راي خود را در مورد تسلط عنصر  Aبر عنصر ( Bیا بر عكس یا بی اثر) داده باشند ،
رابطه اي از ان قضاوت ها براي  Aو  Bانتخاب خواهد شد که بیشتر از  n/2راي ها به ان رابطه توافق کرده باشند.راي خبرگان
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شرکت کننده در تحقیق را به ازاي مقایسات زوجی از عناصر  Aو  ،Bخواستار شده و راي گیري نمایید .هر خبره می بایست به
تعداد ترکیبات دو به دو از عناصر موجود راي ،به رابطه ممكن در بین هر زوج از انها ،بدهد .اساس تكنیک ” ISMانتقال

پذیري“ روابط استوار بوده و قضاوت خبرگان می بایست بر این پایه باشد یعنی:
ایستگاه هاي نظیر به هر زوج را با کمانی جهت دار به هم متصل می کنیم.
جهت کمان نشان دهنده رابطه موجود از دو عنصر است ،اما کمانی در بین دو عنصر ،در صورت عدم وجود رابطه بین انها ،رسم
نخواهد شد.
با توجه به دیاگراف ،ماتریس همجوار ( )Dرا تشكیل می دهیم.
جهت تشكیل این ماتریس از روابط باینري )1و )1استفاده میشود.

ماتریس دسترسی ( )Tاز ماتریس همجوار ( )Dاز فرمول زیر استفاده می شود.
اگر مسیري از  iبه  jبا حداکثر n-1کمان موجود باشد:
در غیر این صورت :
]’P1(N)= [Z],[Z
افرازبندي از ماتریس  Tجهت روشن نمودن روابط بین عناصر:
افراز از روابط ] [Zزوجهاي مرتب با ورودي یک در ماتریسT
]’ [Zزوجهاي مرتب با ورودي صفر در ماتریسT
P2(N)= L0,L1,L2,…,Lk
افراز به سطوح ممكن از یک ساختار
 :LKسطح Kام
 :L2سطح دوم
 :L1سطح اول
 :L0سطح صفر = O
)Lj =Rj(Ni) ∩ Aj(Ni
براي هر سطح  Ljداریم:
) :R (Niنشان دهنده کلیه رئوسی که از  Niقابل دسترسی است ( کلیه رئوسی که ستونهاي انها از Tداراي ورودي یک در
ردیف  iباشند).
) :A (Niنشان دهنده رئوسی از  Tاست که می توانند به  Niبرسند( کلیه رئوسی که ردیف هاي انها داراي ورودي یک در
ستون i=jهستند) .عناصر و الیه هاي به دست امده را رسم می کنیم.
 -2-9جامعه و نمونه آماري :
جامعه این تحقیق 141نفر از شاغلین کارشناس در ادارات کل راه آهن اراک ،لرستان و زاگرس در نظر گرفته شد .تحلیل
جمعیت شناختی جامعه این تحقیق حاکی از آن است که سابقه کار % 41ازکارکنان باالي 21سال  %41بین 11تا  21سال و
 %1نیز زیر  11سال سابقه کار دارند و از نظر تحصیالت نیز %31کارکنان مدرک لیسانس  %23آنها فوق دیپلم و %11مدرک
فوق لیسانس دارند .شاخص هاي کیفیت زندگی مشتق علمی و منعكس کننده کلی احساس نه تنها فرد بلكه تمامی شهروندان
است .بنابراین ذهنیت به حداقل رسیده و یا حذف شده و در مجموع با استفاده از روش پذیرفته  ،کنترل ،تمرین ،و بررسی شده
است .) Young 2008( .استفاده از شاخص هاي اجتماعی و ذهنی با هم ،براي سیاست گذاران یک ارزیابی دقیق از کیفیت
زندگی الزم است( .) Diener Et Al ،2006براي این تحقیق در ابتدا با توجه به تحقیقاتی که در گذشته انجام شده بود
شاخص هایی جمع آوري شد .که البته در آن تحقیقات نه به عنوان معیارهاي اندازه گیري  ،بلكه تحت عناوینی مانند عوامل
اثرگذار ،مزیتها  ،نتایج  ،فاکتورهاي کارآیی و ...آمده بودند .یک تیم خبره متشكل از  1نفر متخصص شهر سازي ،حمل و نقل
ریلی با استفاده از فن دلفی ( )Delphi Techniqueپرسشنامه هایی جهت  118کارشناس در ادارات کل راه آهن اراک،
لرستان و زاگرس ارسال گردید ،که  141پاسخ جمع آوري شد .دراین سوالها شاخص هایی که پاسخ دهندگان جهت سنجش
ارتقاء کیفیت زندگی در شهر ریل پایه مهم می دانند و همچنین میزان اهمیت ( )Importanceو اثربخشی
( )Effectivenessهر کدام از شاخص ها در نظر آنها پرسیده شد .با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته وتوسط سایر
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افراد و این تحقیق به طور کلی  23شاخص جهت اندازه گیري میزان موفقیت شهر سازي ریل پایه بر اساس ارتقاء کیفیت
زندگی حاصل شد .شاخص ها ي به دست آ مده به همراه میزان اهمیت و میزان اثربخشی در نظر کارشناسان( با توجه به
 1 Scaleنقطه اي) به دست آمد .با دقت در این شاخص ها و اعداد حاصل در می یابیم که مقدار نسبت داده شده جهت
اهمیت هر شاخص در تمامی موارد از مقدار اثر بخشی آن کمتر است .که این موضوع شاید نشانگر عدم اطمینان پاسخ
دهندگان از میزان اثر بخشی هر شاخص باشد .جهت مطالعه بهتر مقدار اهمیت و اثربخشی هر شاخص را در یک جدول رسم
شده است.
جدول شماره  - 1میزان اثر بخشی هر شاخص
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با توجه به جدول و تقسیم آن به چهار ربع در میا بیم که شاخص هایی که در ربع اول قرار گرفته اند و به نظر داراي باالترین
اهمیت و اثر بخشی هستند براي ساختار بندي شاخص ها و تعیین ارتباط آنها با حمل و نقل ريل پايه براي ساختار بندي
شاخص ها و تعیین ارتباط آنها با موضوع در این مقاله  3شاخص که مهم تر بودند،در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
 .1دسترسی به کاالها و خدمات
 .2بهداشت محیط زیست
 .8رفاه فردي
 .4از لحاظ زیبا سازي در سطح محله و ناحیه
 .1فراهم آوردن کار مولد و کیفیت بهتر زندگی براي نسل هاي حال و آینده
 .3خدمات و زیر ساختهاي شهري
 .1کیفیت حمل و نقل :وسیله حمل و نقل
 .3میزان حمل و نقل عمومی ،جریان ترافیک
جهت بررسی ارتباط سایر شاخص ها با آن در این مدل بندي استفاده شده است 8(.شاخص)
جهت پیدا کردن تقدم و تاخر شاخص ها نسبت به هم و نوع ارتباط شاخص ها از میزان  Importanceو Effectivenessهر
شاخص استفاده شده است .میزان  Importanceو  Effectivenessبه صورت تابعی از اهمیت و اثربخشی شاخص هاي
قبلی در نظر گرفته شده است به همین دلیل در مدل نهایی با ٭ نشان داده شده است .این اعداد به نرم افزار کامیوتر داده شده
و براي نشان دادن نوع روابط بین شاخص ها ماتریس زیر به دست آمده است:
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ماتریس SSIM
1 2 3 4 5 6
1 X A V V V
2 X X V V V
3 X X X A V
4 X X X X V
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
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ماتریس دسترسی()RM
 Eij=1و Eji=1
اگر رابطه  Eiبه V = Ej
 Eij=1و Eji=1
اگر رابطه  Eiبه A = Ej
 Eij=1و Eji=1
اگر رابطه  Eiبه X = Ej
 Eij=1و Eji=1
اگر رابطه  Eiبه O = Ej
در نتیجه ماتریس دسترسی ( )Reachability Matrixبه صورت زیر می شود:
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0 1 1 1 1 1 1
2
1 1 1 1 1 1 1 1
3
0 0 1 0 1 0 1 0
4
0 0 1 1 1 0 1 0
5
0 0 0 0 1 0 0 0
6
1 0 1 1 1 1 1 1
7
0 0 0 0 0 0 1 0
8
1 0 1 1 1 1 1 1
به وسیله تشكیل جدول  Aiو  Riرا نوشته و با توجه به  Ai ∩ Riشاخص ها را سطر بندي می کنیم.
ماتريس استاندارد :Canonical Matrix :ماتریسی ا ست که عناصر موجود در هر سطح را نشان میدهد .در این ماتریس
سلسله عناصر جلوتر از هر شاخص با عدد  0و سلسله عناصر عقب تر از هر شاخص با  1نمایش داده می شود.

7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 1

6
0
0
0
0
1
1
1
1

2 3 4 5
0 0 0 0
1
0 0 0
1
1 0 0
1
1 1 0
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1

1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8

 -10تحلیل ها:
با توجه به دیاگراف حاصل میتوان ارتباط بین شاخص ها با حمل و نقل ریل پایه به راحتی تحلیل کرد.
شاخص دسترسی به کاالها و خدمات می بینیم که با توجه به شكل این شاخص با میزان حمل و نقل عمومی ،جریان ترافیک
رابطه یک طرفه دارد یعنی تغییرات آن روي میزان حمل و نقل عمومی ،جریان ترافیک اثر می گذارد ولی از آن اثر نمی گیرد.

3

رفاه فردي ،خدمات و زیر ساختهاي شهري
این دو شاخص با میزان حمل و نقل عمومی ،جریان ترافیک رابطه دو طرفه دارند یعنی هم بر میزان حمل و نقل عمومی،
جریان ترافیک اثر می گذارند و هم از آن اثر می پذیرند
بهداشت محیط زیست
از لحاظ زیبا سازي در سطح محله و ناحیه
فراهم آوردن کار مولد و کیفیت بهتر زندگی براي نسل هاي حال و آینده
کیفیت حمل و نقل :وسیله حمل و نقل
شاخص هاي باال از اثر اعمال میزان حمل و نقل عمومی ،جریان ترافیک در شهر ریل پایه هستند و این اثري بر میزان حمل و
نقل عمومی ،جریان ترافیک ندارند .به همین ترتیب میتوان اثرهر شاخص بر دیگري را بررسی نمود.

 -11نتیجه گیري:
با توجه به نتایج تحلیل ها آن چه ازاین مقاله استنباط می شود این است که شهرسازان درطراحی شهر باید به حملونقل
ریل پایه توجه کنند زیرا پس از طراحی شهر ،افزودن ریل هزینهبر و دشوار است .از  41سال پیش کشورهاي دنیا به سوي
بازگشت به ارزشهاي شهري گام برداشتند و سیاست شهرسازي ریل پایه تحت عنوان  TODدرشهرسازي دنیا را مورد توجه
قرار گرفت .ولی از  2سال پیش شهرسازي ریل پایه درایران مطرح شد تا به جاي تمرکز بر شهر مرکزي مجموعه شهري دیده
شود و پیرو آن ساکنان شهرهاي حومهاي احساس دورافتادگی از مرکز و شهروند درجه دو بودن را نداشته باشند و با توسعه
حمل و نقل ریلی درون و برون شهري ،کالن شهر تهران و شهرستان هاي اطراف از وضعیت آلودگی هوا نجات پیدا می کنند
همچنین راهآهن با استفاده از روشهاي نرمافزاري و سختافزاري باید براي انتقال بار و مسافر از جاده به ریل جذابیت ایجاد
کند .الزم است با حمایت مجلس موضوع تشكیل شرکتی مستقل براي قطارهاي حومه اي که متولی آن راه آهن باشد ،عملیاتی
شود تا در آینده اي نزدیک شاهد جابجایی حجم باالي مسافران اطراف کالن شهرها از طریق قطارهاي حومه اي باشیم.
پروژههاي ایستگاهی بیش از اینكه نفع مالی براي دستگاه هاي متولی داشته باشد ،نفع خدماترسانی به مردم دارد .اما از آنجا
که به کاهش تردد خودرو شخصی کمک میکند ،به کاهش آلودگی هوا و کاهش سوانح رانندگی نیز کمک میکند حضور
ایستگاه راهآهن در داخل شهرها میتواند موجب تسهیل خدماترسانی به مردم شهر شود و زمانی که ایستگاه بیرون شهر باشد،
مردم با مشكالت زیادي براي دسترسی دچار خواهند شد .لذا با برنامه ریزي باید بودجه این طرحها از طریق دولت تامین شود
و زمین مورد نیاز نیز باید از طریق شهرداري در اختیار دولت قرار گیرد .این درحالی است که شهرداريها در شهرهاي مختلف
جهان اصرار بسیاري بر ساخت ایستگاه ها در داخل شهر دارند در نتیجه خود آنها عالوه بر حمایت از طرق واگذاري زمین ،کمک
مالی نیز می کنند البته باید دانست که از نكات مهم و کلیدي در این خصوص اتصال استان هاي مختلف به یكدیگر و در ادامه
ارتباطات ریلی با کشورهاي همسایه است که این خود مقدمه اي براي حضور سرمایه گذاران و بستر سازي مناسبی براي توسعه
اقتصادي و اجتماعی و مهمتر از همه افزایش ضریب ایمنی فراهم خواهد کرد .و در این راستا ساختار حمل و نقل درون و برون
شهري براساس ریل پایه می تواند براي کل نظام اقتصادي و اجتماعی تاثیرات زیادي را به همراه داشته باشد و کمک خواهد
کرد تا به آرمان هاي توسعه اي خود برسیم تا جایی که نظام جابجایی و الگوهاي مسافرتی به سمت ریل کشیده شود .البته
فراموش نكنیم تشویق مردم به استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل نظیر قطارهاي حومه ،نیازمند توسعه مناسب ریلی و در
کنار آن قیمت مناسب آن است به هر حال نرخ خدمات حمل و نقل ریلی حومه باید به میزانی باشد که مردم را به استفاده از
این ناوگان تشویق کند و همانند همه دنیا ،در ایران نیز دولت به حمل و نقل ریلی حومه یارانه اختصاص دهد استان هایی با
ظرفیت باالي مسافر  ،بایستی از توسعه خطوط ریلی حومه اي بهره مند شوند وسعت زیاد و همچنین تقاضا براي حمل و نقل
ریلی در اطراف کالن شهرها  ،راه آهن را بر آن داشته تا برنامه هاي توسعه اي را براي شهرهاي بزرگ تدوین و در دستور
کارهاي خود قرار دهد تا م ردم در این مناطق بتوانند با استفاده از حمل ونقل ریلی به سهولت تردد کنند .در خاتمه مدل
پیشنهادي تحقیق طبق نمودار شماره  1ارائه می گردد.

4

ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس شهر سازي ريل پايه

تهیه سند راهبردي ارتقاء کیفیت زندگی

الزام کالنشهر ها بر اساس تغییر رويكرد بنیادي بر

در سطح وزارت راه و شهرسازي بر

اساس تغییر رويكرد شهر سازي ريل پايه

اساس شهر سازي ريل پايه و تصويب در
دولت و مجلس
انجام مطالعات اولیه توسط شهرداري ها مبنی بر

اولويت بندي شاخص هاي موثر بر ارتقاء کیقیت زندگی

توسعه محوطه ايستگاه ها ي راه آهن

هر شهر و امكان سنجی شهر ريل پايه بر اساس آنها

پیش بینی منابع مالی ،مديريتی و حمايت در

کنترل و بازنگري برنامه هاي مصوب به صورت جدي و اصولی با
استفاده از تیم هاي کنترل پروژه متخصص در قالب يك تیم
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