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    .ي پایداري حمل ونقل شهري با رویکرد اقتصاد سبزها ارزیابی شاخص
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  ریزي شهري دانشگاه شهید بهشتی دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه1
  دانشگاه شهید بهشتی، تهران ریزي شهري، و برنامه جغرافیا استاد2
  دانشگاه شهید بهشتی، تهران ریزي شهري، جغرافیا و برنامهدانشیار 3 

  19/10/95 ؛ تاریخ پذیرش: 25/6/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده 
شهري با رویکـرد  نقل ي حمل وها نقلی در بهبود شاخص حمل و يها گذاري وسیاست ها پایش میزان اثر گذاري برنامه ریزي

، اخیر بسیار مورد توجه سازمان مللي ها شود که در سال نقل محسوب می ، از نیازهاي ضروري متولیان حمل وجدید اقتصاد سبز
گیـري از  هرهتحلیلـی و ب –این در این پژوهش با روش توصیفیبنابر تا حدودي در حال توسعه بوده است. کشورهاي توسعه یافته و

جهـت  ،معیاره (دیماتل و تاپسیس) ي تصمیم گیري چندها و استفاده از مدل )میدانی (مصاحبه و پرسشنامه ،اي مطالعات کتابخانه
 .اند اري مورد ارزیابی قرار گرفتهنقل شهري با رویکرد اقتصاد سبز در شهر س ي پایداري حمل وها ، شاخصها تحلیل یافته تجزیه و

با دارا بودن بیشـترین ضـریب نقل غیر موتوري  زیر معیارهاي توسعه حمل و دیماتل،که بر اساس مدل حاکی از آن است  ها افتهی
 دردر جایگـاه دوم و  )37/36در جایگاه اول، هزینه تصادفات با کسب امتیـاز ( )38/36( ازیامتي مستقیم با کسب اثرگذاروزنی و 

در نقل پایدار حمل و رگذاریتأثعوامل  نیتر مهم داشته و) در جایگاه سوم قرار 18/36با کسب امتیاز ( مدیریت تقاضاي سفر تینها
بـا کسـب  ترتیـب و در همین راستا خدمات تحویل، مدت زمان رفـت وآمـد روزانـه و حفاظـت فرهنگـی بـهباشند  شهر ساري می

مـورد در بین معیارهاي اصـلی  همچنین .دارند ها مؤلفهکمترین تاثیر را نسبت به سایر  )78/30( و )87/30)، (93/30( امتیازهاي
)، 991319/0امتیازهــاي ( اجتمـاعی و زیســت محیطـی، اقتصــادي هـاي شــاخص، تحقیـق بــر اسـاس مــدل تاپسـیسسـنجش 

اقتصـادي  پایـداري شـاخص دهـد مـی نشانکه متخصصین کسب کرده  نظر از ترتیب اولویت، به را )693431/0و ( )721271/0(
در پایان بـا معرفـی  .باشد می برخوردار اصلی اولویت از ساري شهر در پایدار نقل حمل و بسترسازي براي ها شاخص دیگر به نسبت

 جامع هاي طرح راس در موتوري غیر نقل و حمل قراردادن ، فرایند مصاحبه با مسؤولین در حوزه حمل و نقل و طی ASIاستراتژي 
 خصوصی بخش گذاري سرمایه تشویق و همگانی و پاك نقل و حمل سیستم انواع به ها  بیشتر ظرفیت خیابان اختصاص،  نقل و حمل

  است. شده پیشنهادگسترش حمل و نقل سبز در شهر ساري  وایجاد  مهمترین عوامل به عنوان عمومی نقل و حمل توسعه در
  

  2، شهر ساري، اقتصاد سبزنقل سبز حمل و ،پایدارنقل  هاي حمل و صخ، شاارزیابی :کلیدي هاي واژه
  

                                                             
  باشد. می به راهنمایی آقاي دکتر محمدتقی رضویان درحال انجام این مقاله مستخرج از بخشی از رساله دکتري١
  mmbarari1359@yahoo.co نویسنده مسئول:*
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  و طرح مساله مقدمه 
 ،جهـان جمعیـت از نیمـی از بـیش حاضـر حال در
 شـهرهاي سـازمان گـزارش بـه توجـه با و است شهري
 تولید درصد 55 ،شهري اقتصادي يها فعالیت ،1جهانی

 73 یافتـه، توسـعه کمتـر کشـورهاي در ملـی ناخالص
 یـافتگی در لحـاظ توسـعه از کـه کشورهایی در درصد
 کشـورهاي در درصـد 85 و هسـتند متوسـطی جایگاه

؛ )1: 2009، 2(سـوخدوف دهند می را تشکیل پیشرفته
 مهـم عوامـل از یکـی و حمل و نقل شهري بـه عنـوان

 جـزء مـوثرترین عنـوان شهر به اقتصادي رشد و حیات
 شـهرهاي در کـه طوري به ،باشد می مطرح نقل و حمل

 درصـد 25 تـا 15 بین اغلب توسعه حال در کشورهاي
 از بـیش و خانوارهـا درآمـد درصد 16 تا 8 بین بودجه،

 شـهري يها زیرسـاخت در ها سرمایه گذاري درصد 33
 از یکـی عنـوان به و گرفته صورت نقل و حمل بخش در

 سـاز زمینـه همزمان صورت به پایدار، توسعه يها بخش
 سـبب موضـوع، ایـن و بـوده توسعه از پذیر اثر و توسعه
 گردیـده و نقل حمل مقوله به ریزان برنامه بیشتر توجه
 وجـود بـا امـا .)12: 1391رصـافی،  و جعفـري (اسـت

 شـهروندان، روزمـره زنـدگی در ها سیسـتم این اهمیت
ي ها هزینـه تحمیـل به منجر نقل و حمل رایج الگوهاي
 ؛می شود اقتصادي و اجتماعی محیطی، زیست سنگین

و مشکالت عدیده اي از جمله افزایش مصـرف انـرژي، 
گلخانه اي و آلـودگی ترافیک خودروها، انتشار گازهاي 

ــی شــوند. ــن  در ســنگ را موجــب م ــاي تمــامی ای بن
، فرایند پیچیده اي وجود دارد که مشتمل بـر مشکالت

تعامــل بــین ســطح روبــه افــزایش مالکیــت خــودرو، و 
تصمیمات مکانی افراد و کسب و کار در داخل و اطراف 
شهرها است. بـدین ترتیـب خودروهـا عامـل آلـودگی 

مخاطرات جهانی شدند. این مساله تا زیست محیطی و 
ي ها آنجا پیش رفتـه کـه در برخـی مطالعـات، هزینـه

اجتماعی و زیست محیطی بخش حمل و نقـل شـامل: 
آلودگی محیط زیست، تصـادفات و ترافیـک حـدود ده 

، 2011برآورد شده است ( GDPدرصد یا بیشتر بودجه 
EP-UN(.  در پی چنین تبعات زیست محیطی حمل و

                                                             
1 .State of the World Cities report 
2 Sukhdev 

نیاز به الگـوي متفـاوت جابجـایی و دسترسـی، نقل، و 
مفهوم حمل و نقل پایدار شهري بعنوان سیستمی کـه 
انتشار گازهاي گلخانه اي را بـه میـزان توانـایی جـذب 

، مصرف زمین را به حداقل می نطقه، محدود می کندم
رساند، دسترسی برابر براي مردم و کاالهاي آنها فراهم 

یت می کنـد و ... مطـرح پویا حمامی کند، از اقتصادي 
  ).Duncan, Bruce, and John Hartman, 1996شد (

 از کـه اسـت نقلی و حمل (پایدار) سبز نقل و حمل
 اقلـیم از حمایـت طریـق از محیطـی زیسـت پایـداري
 دو و طبیعـی منابع و عامه سالمتی اکوسیستم، جهانی،

 و اقتصـادي (حمـل قطـب ویـژه به پایداري دیگر قطب
 و بـراي همگـان دسـترس قابـل و کارآمدعادالنه،  نقل

 اي منطقـه توسـعه طریق از پایدار رقابتی اقتصاد حامی
 اجتمـاعی قطـب و مناسـب) مشـاغل ایجـاد و متعادل

 و موسسـات افـراد، توسعه اي و پایه (برآوردن نیازهاي
 و انسـان سـالمت بـا منطبـق و ایمـن روشی به جامعه

 بـین عدالت و ایجاد فقر کاهش از حمایت و اکوسیستم
 نقـل و حمـل گفـت می کند. می تـوان نسلی) حمایت

 اي، گلخانـه کـاهش گازهـاي بـه دنبـال تنهـا نه پایدار
 اسـت، ترافیـک و صوتی يها آلودگی و هوا يها آلودگی

 در نیـز را اقتصـادي رشـد از حمایت و فقر کاهش بلکه
. از )1: 2011 ، 3شـالنتنبرگ و (بونگـارتگیـرد  نظرمی
توجه به این مسئله که اقتصاد کنـونی، امروزه با طرفی 

کنـد، مطـرح شـدن  حمل و نقل ناپایدار را تشدید مـی
اقتصاد سبز و جلب توجهات جهانی به سوي آن، توجه 

هاي  یکـی از زمینـه ویژه به بخش حمل و نقل بعنـوان
تــرین آالینــده  عنــوان مهــم  اصــلی ایــن اقتصــاد و بــه

تـدوین  اي کلیدي در محیطی و به عنوان مسئله زیست
گیري مفهوم شهر  هاي مرتبط با شکل و توسعه سیاست
 پایـدار نقـل و حمـل از این رو. باشد پایدار ضروري می

 رویکـرد در شـده شناسـایی اصـلی هـاي بخـش از یکی
بـه  در این پژوهش، شـهر سـاري باشد. می سبز اقتصاد

عنوان مرکزیت، پر جمعیت ترین شهر استان مازنـدران 
و همچنین مهم تـرین قطـب تجـاري، اداري و تمرکـز 

از جمله فضـاهاي جغرافیـایی اسـت خدمات و امکانات 
ي بـالقوه زیـاد، بـا توجـه بـه رشـد ها که با وجود توان

                                                             
3. Bongardt and Schaltenberg 
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کالبدي و فضایی گسترده و در پی آن افزایش مالکیـت 
 عـرض کـم شـهري، رمعـاب پیچیدگی و قدمت ،خودرو
 ،عمـومی نقـل و حمـل يها سامانه کمبود معابر، بودن
 در الزم استانداردهاي عدم ، ها زیرساخت کمبود و نقص

 حمل از استفاده به گرایش و نقل، حمل يها زیرساخت
 وجـود عدم عمومی، نقل و حمل جاي به شخصی نقل و
 و حمـل یی کـهها نامـه آیین حتی و فضاها کمبود یا و

 را سواري دوچرخه و روي پیاده مثل سبز و عمومی نقل
 اسـاس میـزان بر اجتماعی ایمنی عدم کند، می ترغیب

 عـدم و شـهري فقیرنشین مناطق در داده رخ تصادفات
 اقشـار بـین در شـهري نقـل و حمـل به برابر دسترسی

مواجه با مشـکالتی در زمینـه حمـل و  مختلف جامعه،
زیسـت  پیامـدهاي و متعاقبـا انـواعنقل درون شـهري 

 سـوخت، افزایش مصرف :جمله و اجنماعی از  محیطی
 يهـا آلودگی بـروز طبیعـی، يها سـرمایه هـدر رفـتن

محـیط  کیفیـت کـاهش هـوا، آلـودگی ویژه به مختلف
 و درناپایداري حمـل و نقـل و ترافیـک  ،شهري زیست
. باشـد میشـهروندان  آسـایش و سالمتی تهدید نهایت
 يها سـال در رشد جمعیت و افزایش با که است بدیهی
حمـل و نقـل درون  مشـکالت بزرگـی و فراوانی آینده،

 و مسایل به توجه با لذا یافت. خواهد افزایش شهري نیز
جهت بـرون رفـت از ایـن چـالش  شده، یاد يها چالش

نقـل  ورسیدن به توسعه پایدار ویا به عبـارتی حمـل و
 اسـت طبـق شـده سعی حاضر پژوهش درسبز شهري 

 پایداري مبحثمحیط زیست  و جهانی مجامع پیشنهاد
 و ها شـاخص بـه توجـه با ساري شهري نقل و حمل در

 در حوضـه ایـن در پایداري براي شده مطرح يها مؤلفه
با رویکـرد  زیستی محیط و اجتماعی اقتصادي، بعد سه

 امـر متخصصـان و کارشناسـان دیـدگاه از اقتصاد سـبز
 و گرفتـه قـرار سنجی اولویت و شناخت پیگیري، مورد
 بـا سـاري شـهري نقـل و حمل نظام اصلی ضعف نقاط

 مـورد شـده مطـرح پایـداري يها شـاخص بـه توجـه
ارائـه به  ASIمعرفی استراتژي  با  و در نهایت شناسایی

پیشـنهاداتی مـؤثر جهـت ایجـاد و  راهبردها و متعاقباً
پرداختـه گسترش حمل و نقـل سـبز در شـهر سـاري 

  شود.

  

  پیشینه تحقیق
تـا جـایی کـه در زمینه مبحث حمل و نقل پایدار 

پـرداختن بـه مبحـث ارزیـابی  ،نگارنده در جریان است
حمل و نقل پایدار از منظر رویکـرد بسـیار ي ها شاخص

نوین جهانی یعنی اقتصاد سبز مطلبی اسـت کـه بـراي 
 .شده اسـتنخستین بار در این پژوهش به آن پرداخته 

ی که به نوعی به مبحث های پزوهشاي از  لذا به پیشینه
 پـژوهش بـا ارتبـاط و تا حدودي درحمل و نقل پایدار 

    گردد: اشاره می ،شده است  پرداخته حاضر
) در مقالـــه 1393( و همکـــارانآرش بـــدخش 

بررســی افــزایش ســالیانه میــزان دي اکســید کــربن "
ــران ــد خــودرو در ای  "محــیط ناشــی از تولیــدات جدی

راهنمـایی بــراي مســؤولین صـنایع خودروســاز کشــور 
را از اي  کاهش آلـودگی هـوا و گازهـاي گلخانـهجهت 

    اند. نتایج اصلی تحقیق دانسته
اله ) در مق1393امیر وطن دوست و مهسا رضوي (

بررسی ضرورت تولیـد و تـوان رقابـت حامـل انـرژي "
ایـن  "ي گسترش سوخت هیـدروژنیها جدید: رهیافت

گونه می نویسـند: بـه مـوازات تغییـر رویکـرد جهـانی 
ي فسیلی ها انرژي و تالش براي کاهش مصرف سوخت

اکان بخش حمل و نقل، عمـده تـرین هـدف بـراي مک
وجـه بـه نظریه پـردازان سـبز بـاقی مانـده اسـت. بـا ت

مطالعات انجام شده در این مقالـه بنـابر سـه رهیافـت 
ي هـا ي سـوختی سـوخت هیـدروژن، ویژگیها (ویژگی

طبیعی هیدروژن و قیمت سوخت جدید) بـر ضـرورت 
 اسـماعیل رضـا گسترش این حامل تاکیـد مـی شـود. 

ارزیـابی "پوراشکاء و همکاران در مقاله اي تحت عنوان 
 شـهري (مطالعـه نقـل و حمـل يها سیسـتم پایـداري

ارزیـابی  با هـدف 1393در سال  "رشت) موردي: شهر
به ایـن  رشت  شهري نقل حمل و يها سیستم پایداري

 قطـار تـر سریع هرچه توسعه لزومنتیجه رسیدند که : 
 و عمـومی نقل حمل و سیستم بهترین عنوان به شهري

 وسـیله یک عنوان به دوچرخه به ضرورت پرداختن نیز
 کوتـاه مسـیرهاي بـراي ویژه به پاك غیرموتوري نقلیه

 اهمیـت داراي شـهري رشـت، برنامه ریـزي در شهري،
امـانپور و همکـاران در مقالـه اي  سـعید است. بسزایی

 يها شـاخص سـنجی اولویـت و ارزیـابی"تحت عنـوان 
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  فـازي منطـق از استفاده با شهري نقل و حمل پایداري
گونـه   ایـن 1392در سال  "اهواز) موردي: شهر (نمونه

 در اقتصادي پایداري شاخص نمایند: نتایج را عنوان می
 بـه فـازي وزن و حـداکثر میـانگین حـداقل، بخش سه

 فـازي، وزن 689/0و  578/0و  444/0کسب  با ترتیب
 نقـل حمل و بسترسازي براي ها شاخص دیگر به نسبت
 .باشـد می برخوردار اصلی اولویت از اهواز شهر در پایدار

نقـل  حمـل و"دیگران در مقاله اي با عنـوان بنیستر و 
 شهر لندن را بـر اسـاس "محیط زیست لندن شهري و

ــا ــیها خصش ــراکم جمعیت ــل ،ي ت ــل ونق ــدل حم ، م
شار دي اکسید کـربن آلودگی هوا، میزان انت ،دسترسی

، لندن را مورد ارزیـابی قـرار داده انـد و و پیاده مداري
توان هنـوز  نقل لندن را نمی معتقد هستند که حمل و

ولـی شـواهد زیـادي از پایـداري در آن  .پایدار دانسـت
 تحـت پژوهشـی در هویزنـگ و هیلـداگو وجـود دارد.

 "التـین آمریکـاي در پایدار نقل و حمل اجراي "عنوان
 و نقـل و حمـل يها سیسـتم از برخـی توسـعه بـراي

 شـدن موتـوري رویه بی رشد اثرات منفی از جلوگیري
 -تغییـر – اجتنـاب گانه سه شهرها، اصول نقل و حمل
 ,Hidalgo & Huizenga( انـد کـرده پیشـنهاد را بهبود

استفاده "عنوان  با اي مقاله در چوهان و آواستی ).2013
 AHPمراتبـی سلسـله تحلیل و شافر -دمستر نظریه از 

 از "نقـل و حمـل پایـداري يهـا حل راه ارزیـابی بـراي
 انتخـاب بـراي چندشاخصـه گیـري تصـمیم  رویکـرد
 نـاقص اطالعـات تحت پایدار، نقل و ي حملها سیستم

 پایـدار نقل و حمل معیارهاي ارزیابی و اطمینان) (عدم
 ).Awasthi & Chauhan, 2011انــد ( کرده اسـتفاده

 ارزیـابی" عنـوان تحت اي مقاله در همکارانش و جیون
 عملکـرد،( سـطوح در نقـل و حمـل طراحـی پایـداري

 و حمـل راهکارهـاي ارزیابی در ")ها شاخص و ها اندازه
 اند گرفته نظر در نیز را سیستم اثربخشی بعد پایدار، نقل

)Jeon et al., 2013.(   
  

  مبانی نظري
کلی می توان گفـت تـالش طور به :نقل پایدار حمل و

براي تعریف حمـل ونقـل پایـدار درون شـهري بسـیار 
) 1996اما در گـزارش بانـک جهـانی (. باشد میمشکل 

نقل پایدار و ارکان آن به شرح ذیل عنوان شده  حمل و
  است : 

شـامل مناسـب بـودن  ، کـهرکن اقتصـادي ومـالی -1
زیـر ، اقدامات و سرمایه گـذاري بـراي ساختار سازمانی

رکـن زیسـت  -2 .باشـد هاي حمـل و نقـل مـی ساخت
کــه شــامل بررســی چگــونگی  ،محیطــی و اکولــوژیکی

اشـکال انتخـاب و سرمایه گذاري بـراي حمـل و نقـل 
روي کاهش مصرف انرژي و  نقل که بر مختلف حمل و

رکــن  -3 .باشــد میآالینــده اثــر مــی گــذارد،  رانتشــا
اجتماعی که بر کافی بودن دسترسی به خدمات حمـل 

ــد دارد ــه تأکی ــار جامع ــه اقش ــراي هم ــل ب  ,( و نق

2008:31Marlon( .  
 سـال 20 یعنـی 2012 ژوئن در: مفهوم اقتصاد سبز

"پایـدار توسـعه و زیسـت محـیط" کنفرانس از بعد در  
 برگـزار شهر همان در ، 20 + ریو کنفرانس ریودوژانیرو،

 "خـواهیم ما مـی که اي آینده"عنوان با اي بیانیه و شد
 در شـده قیـد بنـدهاي ترین مهم جمله از. گردید ارائه
اي  آینـده تحقـق بـه خـاص توجه به توان می بیانیه این

 بـراي زیستی محیط و اجتماعی نظر اقتصادي، از پایدار
 یـک به عنـوان مصرف الگوي اصالح آتی، و حاضر نسل
 سال در هزاره توسعه اهداف به دستیابی بر تاکید اصل،

 و زمامداري به بشر، آزادي، حقوق اصل بر تاکید ،2015
 مشـارکت و زنـان موثر نقش جنسیتی، برابري بر تاکید

 اقتصـاد رهیافـت بـه پرداختن همه مهم تر از و مردمی
   نمـود اشـاره پایـدار توسـعه تحقـق راسـتاي در سـبز

), 2011IEGM که داراي هفت شاخص اصلی: حمل و (
نقل سبز، انـرژي تجدیـد پـذیر، سـاخت و سـاز سـبز، 
کشاورزي و جنگلداري پایدار، مدیریت مواد زایـد، فـن 

 روشـن، بیـان بـه .باشـد میآوري پاك و تاسیسات آبی 
 راهبردهـاي شـامل کـه اسـت اي اندیشـه سـبز اقتصاد

 در و  منـابع کـارآیی بهبـود ،پـایین کـربن همچـون؛
 اقتصـاد عملیـاتی . مفهومباشد می برگیرندگی اجتماعی

 اشـتغال و درآمـد رشـد کـه اسـت نکته این بیانگر سبز
 بـه خصوصـی و دولتی بخش يها گذاري سرمایه توسط
 بـه را آلـودگی و کـربن انتشـار کـه گیـرد انجام شکلی
 و داده افـزایش را انـرژي و منابع کارآیی رسانده، حداقل

ــاهش از ــوع ک ــدمات تن  اکوسیســتمی زیســتی و خ
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براي گذار بـه اقتصـاد  .)(UNEP, 2011 کند جلوگیري
سبز، شرایط توانمند سازي خاصی مطالبـه مـی شـود. 

، ها ي مقرراتـی، خـط مشـیها این شرایط شامل: زمینه
ــه ــا و محرك ها یاران ــین ه ــازار ب ــی و ب ــی و ي مل الملل

ي تجــاري هــا همچنــین زیرســاخت حقــوقی و پروتکل
ــور و صــفار، باشــد می ــی) 5 :1392. (شــفیع  پ  از یک

 اقتصـاد مبحث در ها چالش ترین اساسی و ترین کلیدي
 افـزایش نـرخ از رشـد اقتصـادي نـرخ کردن مجزا سبز،

 مطـرح ضرورت وجود با .است اي گلخانه گازهاي انتشار
اقتصـادي  سیسـتم در سـبز اقتصـاد رهیافـت شـدن

 اقتصـاد تحقق در عمده مانع حاضر دو حال در کشورها،
 کـه حـالی در اوال :خـورد مـی چشـم بـه جهان در سبز

 انـد، مـدت کوتـاه منـافع دنبـال به جهان مالی بازارهاي
 در این .مدت است بلند دیربازده و اقتصادي سبز اقتصاد
 زیسـت محـیط برنامـه محاسـبات طبق که است حالی

 اقتصاد سرمایه گذاري در ،2012 سال در ملل، سازمان
 سـودآوري سـال 10 تـا سـال 5 مـدت در تواند می سبز

مشـابه  مـدت در اي قهـوه اقتصـاد نسـبت بـه بیشتري
 4تـا  3 اروپـا سـبز صـنایع حاضـر حال در .باشد داشته

تعداد  کل از بیش رقم این و اند کرده شغل ایجاد میلیون
شـیمیایی  نایعص و سازي ماشین يها بخش در شاغلین

 2008 سال در اروپا سبز صنایع همچنین .است اروپا در
 مـانع .اند قاره بوده این GDP از درصد 2/5 کننده تامین

 بـه اقتصـاد وعنـ ایـن نیـاز سـبز، اقتصـاد تحقق در دوم
 برآوردهـاي جهـانی .باالست نسبتا اولیه گذاري سرمایه

 نیازمنـد سـبز، اقتصـاد گیـري شـکل که دهد می نشان
  GDPدرصـد دو بـه میـزان اي اولیـه گـذاري سـرمایه
 مهم تـرین امر این و است )دالر میلیارد  1300( جهانی

 اقتصـاد تحقـق در توسعه حال کشورهاي در براي مانع
  .Perkins, 2011)آید ( می شمار به سبز

  

  
  )GGEI, 2014( سبز اقتصاد جهانی يها شاخص يها مولفه و : ابعاد1شکل 

  
 رویکـرد عملیـاتی ابعـاد: سبز اقتصاد عملیاتی ابعاد

 "سـبز اقتصاد جهانی يها شاخص" سند در سبز اقتصاد
)2014 ,GGEI1( ، يها مولفـه و متغیـر 18 قالـب در 

 ). ایـن1اسـت (شـکل  آمده آن يها شاخص به مربوط
 اقلیمـی، تغییـرات و مـدیریت :اصلی بعد 4 شامل ابعاد

 و بازارهـا و سـرمایه گـذاري اثـربخش، يهـا بخش

                                                             
1. The global Green Economy Index: DUAL 
CITIZEN LLC 

 ,Flomenhoft( باشد می طبیعی و محیطی يها سرمایه

Gary 2011.(   
 نقـل و حمـل: سبز اقتصاد در نقل و حمل جایگاه
 در شـده شناسـایی اصـلی يهـا از بخش یکـی پایـدار
 نقل و حمل بخش اهمیت .باشد می سبز اقتصاد رویکرد

 اقتصـادي دیـد از و شـهري اقتصـاد پایـدار توسـعه در
 اول، جنبـه :گیرد قرار بررسی مورد جنبه دو از تواند می

 زیسـت تـاثیرات در نقـل حمـل و بخـش عمـده نقش
 يها آالینـده و اي گلخانه گازهاي انتشار نظر از محیطی

ابعاد و مولفه هاي شاخص هاي جهانی اقتصاد سبز

سرمایه هاي
محیطی و طبیعی

کشاورزي -
کیفیت هوا -

آب -
تنوع زیست  -

محیطی
و زیست بوم

ماهیگیري  -

سرمایه گذاري و
بازارها

سرمایه گذاري در -
انرژیهاي تجدیدپذیر

نوآوري در  -
فن آوري هاي پاك

تجاري سازي -
فن آوري هاي پاك

بخش هاي
اثر بخش

ساخت و ساز -
حمل و نقل -

انرژي -
گردشگري -

مدیریت و
تغییرات اقلیمی

رأس حکومت -
پوشش رسانهاي -
گردهمایی هاي -

بین المللی
تغییرات رسانه اي -
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 منظـور بـه مـدیریت سـوخت و صـوتی آلـودگی و هـوا
 توسـعه نقلی، و حمل يها زیرساخت توسعه به دستیابی

 در شده گذاري منابع سرمایه از موثرتر استفاده و پایدار
 يها زیرســاخت دیگـر، طـرف از .اسـت ها زیرسـاخت

مقیاس  بر مستقیم تاثیري داراي نقل و حمل يها شبکه
 بخـش مهـم نقـش دوم، جنبه. باشد می محلی بازارهاي

 اقتصـادي توسعه و مشاغل ایجاد در شهري نقل و حمل
 بخـش مشـاغل ،از کشـورها بسـیاري در .باشد می شهر

 کشور اشتغال کل درصد 2 تا 1 بین عمومی نقل و حمل
ــی ــر م ــرد را در ب و  )Flomenhoft, Gary 2011( گی

ــت  ــد جه ــاربردي و مفی ــزاري ک ــه اب ــرد یکپارچ رویک

ي زیربنایی حمل و نقل عمومی پایدار و کمـک ها پروژه
ي زیسـت ها گیري هزینـه به مدیران در فرایند تصمیم

  ).2016(چی یاهو یانگ و همکاران،  محیطی است
 شهري پایدار نقل و حمل يها شاخص همپوشانی

 مولفه دو هر سه بعدي ماهیت دلیل هب: سبز اقتصاد و
 و اجتماعی اقتصادي،( سبز اقتصاد و پایدار نقل و حمل

 نقـل و حمـل مولفـه دو يها شـاخص )محیطی زیست
 تا شوند می پوشانی هم همدیگر با سبز اقتصاد و پایدار

 بـراي نهایی يها شاخص ، این پژوهش بخش تحلیل در
   ).1(جدول  گردند تحلیل و حاضر استخراج پژوهش

 

  سبز اقتصاد و پایدار نقل و حمل جهانی يها شاخص : همپوشانی1جدول 

  سبز اقتصاد و شهري پایدار نقل و حمل يها شاخص همپوشانی  ابعاد
  سبز اقتصاد  پایدار نقل و حمل

  اقتصادي

 داخلی ناخالص تولید سرانه GDP)( 
 ازدحام تأخیر سرانه 
 مصـرف سـرانه )... و سوخت بیمه، پارکینگ، جاده،( کارآ قیمت گذاري 

 نقل و حمل بخش در انرژي
 شهروندان توسط نقل و حمل سیستم از کلی رضایت بندي رتبه 
 خانه به خانه روزانه سفر زمان متوسط 
 محـل از دقیقه  30 فاصله در تجاري خدمات و شغلی يها فرصت تعداد 

 سکونت
 در) دولتـی ادارات و هـا مغازه مـدارس،( اساسی خدمات تعداد میانگین 

 خانه از پیاده فاصله
 اوج( اوج دوره شـرایط در بـویژه خـودرو توسط شده طی مسافت سرانه 

 شهري )ترافیک
 ترافیک ازدحام تأخیر سرانه 
 تصادفات هزینه سرانه 
 ازدحـام، گـذاري قیمـت قبیـل از گذاري قیمت اصالحات بستن کار به 

 غیره و مالیات اصالحات پارکینگ،
 نقل و حمل بخش در اشتغال نرخ 
 نقل و حمل بخش در داخلی ناخالص تولید سرانه 
 نقل و حمل بخش در مالیات میزان 
 دولت توسط شده پرداخت یارانه مقدار 
 نقل و حمل يها زیرساخت سرمایه گذاري 
 شخصی خودروي مالکیت 
 عمومی نقل و حمل سهم متوسط  

 مختلـف يها بخش در انرژي مصرف شدت 
 مصـرف نقـل، و حمـل صـنعتی، تولید(

  )خدمات بخش خانگی،
 تجدیدپذیر يها انرژي از استفاده درصد 
 شده تمام يها قیمت بر مالیات سهم 
 ــه ــی يها هزین ــطح: محیط ــاختار  و س س

 تنوع زیستی، آلودگی، کاهش و کنترل(
 )طبیعی منابع از استفاده و مدیریت

 خدمات و کاالها بخش در گذاري سرمایه 
 )(EGSS1 محیطی

 درصد یا دالر( فسیلی يها سوخت یارانه( 
 درصد یا دالر( فسیلی يها سوخت مالیات( 
 ــــوق ــــتفاده يها مش ــــا انرژي از اس  يه

 )درصد یا دالر( تجدیدپذیر
 رفتـه دسـت از زمان ارزش زمانی کاهش 

  تراکم از ناشی

  اجتماعی
 دوچرخـه  پیاده روي،( نقل و حمل استطاعت قابل يها روش به دسترسی

 )عمومی نقل و حمل و پیمایی هم سواري،
 صـرف را درآمدشـان درصد از 20 از بیش که کمدرآمد خانوارهاي سهم 

 در بیمارسـتان در شده بستري افراد تعداد 
 )افراد تعداد(هوا  آلودگی اثر

 هر در تصادفات از ناشی میر و مرگ تعداد 

                                                             
1. The Environmental Goods and Services Sector (EGSS) 
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 می کنند نقل و حمل
 دوچرخه با یا پیاده صورت به سفر سهم 
 کاربري ترافیک اختالط) کشته شدگان و ها مجروح(سرانه  معمول يها نرخ 
 جامعه در موجود نقل و حمل يها گزینه کیفیت و تنوع 
محروم کنندگان استفاده توسط نقل و حمل سیستم از کلی رضایت سطح 
 مشـارکت تضـمین بـراي ویـژه يها تالش با شهروندان، واقعی مشارکت 

  )اجتماعی دربرگیرندگی(محروم  و آسیب پذیر يها گروه

 حمل با ارتباط در( ساکن نفر هزار 100
  )نقل و

  

 زیست
  محیطی

 مدیریتی يها طرح و هوا کیفیت استانداردهاي 
 نقل و حمل تسهیالت به یافته اختصاص زمین سرانه 
 تغییـرات( کـربن اکسـید دي انتشار و فسیلی يها سوخت مصرف سرانه 

 )اقلیمی
 قـرار ترافیک صداي آلودگی باالي سطوح معرض در که جمعیتی نسبت 

  دارند

 هوا آلودگی معرض در افراد 
 هوا و آب کیفیت 
 اي گلخانه گازهاي انتشار میزان 
 ــزان ــواد می ــیمیایی م ــود ش  آب در موج

 )لیتر گرم بر( آشامیدنی
 سال /تن( کربن انتشار میزان(  

  
  ها روش مواد و

پژوهش حاضـر  ، ي مورد بررسیها با توجه به مولفه
ــذاري ــدف گ ــاظ ه ــاظ روش  ، از لح ــاربردي و از لح ک

جهـت  .باشـد میتحلیلی  –شناسی به صورت توصیفی 
دستیابی به هدف یاد شده در گـام نخسـت بـر اسـاس 
مبــانی نظــري و پیشــینه پــژوهش اقــدام بــه طراحــی 

نقـل پایـدار شـهري از سـه بعـد  ي حمـل وها شاخص
نمـوده و زیـر ی طـو زیسـت محی، اجتمـاعی اقتصـادي

) زیـر معیـار 30عد (مجموعا در قالب ي هر بها شاخص
) اطالعات مـورد نیـاز از 3مشخص شده است. (جدول 
نفر از  30استفاده از نظرات طریق تکمیل پرسشنامه و 

حوضـه دانشـگاه در رشـته برنامـه ریـزي (شناسان کار
نقـل  سازمان حمل و ،برنامه ریزي شهري ،نقل حمل و
تحلیل اطالعـات  جهت تجزیه و و جمع آوري، )شهري
تصمیم گیري چند ي ها از جمله مدل ي کمیها از مدل

بـه  و تاپسیس استفاده شده است. فازي معیاره دیماتل
در ابتدا بـا اسـتفاده از مـدل تاپسـیس  این صورت که

(روشی ساده با سرعتی مناسب جهت مشخص نمـودن 
اولویـت بنـدي و به صـورت کمـی )  ها اولویت شاخص

ي حمـل و نقـل پایـدار در شـهر ها رتبه بندي شاخص
ساري انجام  وجهت شناسایی علت و معلول بودن زیـر 

بـه  میـان آنهـا روابـط معیارها و جهت و شدت اثـرات
از ). 1391(میرغفوري و همکـاران،   صورت امتیاز عددي

تکنیک دیماتل فازي (مقایسه دو به دویی زیرمعیارهـا 
از آن آنها) استفاده شـده اسـت .ه بندي و در نهایت رتب

بـه دنبـال  ASIجایی که در پایان با معرفی اسـتراتژي 
مناسب جهت رسیدن هر چه بیشـتر  راهکارهاي یافتن

 بـه ،سبز در شهر سـاري اسـت به حمل و نقل پایدار و
 بـه شـود. مـی پرداختـه محور تقاضا راهبرد تشریح این

 برنامه تقاضا، مدیریت رویکرد اهداف به دستیابی منظور
راهبـردي  رویکـرد متحـد ملـل سـازمان زیست محیط

  اسـتراتژي بـه معـروف "ارتقـاء" ،"انتقـال " ،"اجتناب"
 A-S-I پیشـنهاد توسـعه حـال در کشـورهاي بـراي را 

 بخـش بـر و سـنتی اسـت رویکرد خالف بر که کند می
 کاهش رویکرد هدف این .)2(جدول  تمرکز دارد تقاضا
 مصـرف اي، کـاهش گلخانـه گازهاي انتشار توجه قابل

 رهیافـت جـایگزین یـک تـرویج و کمتر ترافیک انرژي،
 پایـدار در توسـعه بـه رسـیدن بـراي حلـی راه بعنـوان
 زیسـت شهرهاي ایجاد نهایت در و نقل و حمل سیستم

 نقـل و حمـل يها سیستم اینکه به توجه با  پذیر است
 سـه دارند؛ یکدیگر با دنیا سرتاسر در زیادي يها تفاوت

 نحـوي به منطقه اي هر در است الزم مذکور استراتژي
 منطقـه آن اصـلی مشـکالت و بسـتر با که شوند اعمال

 حـال در کشـورهاي از بسیاري باشند. داشته هماهنگی
 موتـوري غیـر نقـل و حمـل بـر متکی شدت به توسعه

نقـل  و حمـل سیسـتم ایجـاد بـراي بنـابراین هسـتند.
 بـر تاکیـد توسـعه حـال در کشـورهاي در پایـدارتر
 باید بیشتر ارتقا گزینه از اجتناب و انتقال يها استراتژي

  .)3: 2011 شالنتنبرگ، و (بونگارت باشد
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در بهبود سیستم حمل و نقل شهري  با تاکید  متحد ملل سازمان زیست محیط برنامهعوامل راهبردي پیشنهادي وموثر : 2جدول 
 ارتقا) انتقال، ، (اجتناب ASIبر استراتژي 
 راهبردها رویکرد

اب
جتن

ا
 

 زمین کاربري برنامه ریزي با ارتباط در نقل و حمل یکپارچه مدیریت
 عمومی خدمات صحیح گزینی مکان

 مختلط يها کاربري و فشرده يها فرم داشتن به جدید يها توسعه تشویق
 فواصل کاهش منظوربه  )ICT( و ارتباطی اطالعاتی يها آوري فن از حمایت

ال
نتق

ا
 

 عمومی نقل و حمل توسعه
  )NTM( غیرموتوري نقل و حمل ترویج

  )TDM( نقل و حمل تقاضاي مدیریت

تقا
 ار

  ي حمل و نقلها ارتقا کارایی سامانه

  بهبود کیفیت سوخت
  پاك جایگزیني ها استفاده از سوخت

  توسعه حمل ونقل هوشمند

   UNEP ، 2011منبع: 
  

  پایداري حمل ونقل شهرساري با رویکرد اقتصاد سبزبر  رگذاریتأثمعیار و زیرمعیارهاي : 3جدول 
  شرح  ها زیر شاخص  شاخص

دي
صا

 اقت
ص

شاخ
  

  خانه به خانه روزانه سفر زمان متوسط  روزانه آمد و رفت زمان مدت
  سکونت محل از دقیقه 30 فاصله در تجاري خدمات و شغلی يها فرصت تعداد  اشتغال به دسترسی قابلیت

  دورکاري اینترنت، خدمات با جمعیت نسبت  الکترونیک ارتباطات
  شهري ترافیک اوج شرایط در بویژه خودرو بوسیله شده طی مسافت سرانه  موتوري نقلیه وسایل سفر
  جامعه در موجود نقل و حمل يها گزینه کیفیت و تنوع  نقل و حمل تنوع

  است شده داده اختصاص نقل و حمل به که خانوار مخارج نسبت  سفر يها هزینه

 ناخالص تولید واحد هر و اقتصادي، کلی فعالیت از نسبتی عنوان به نقل و حمل يها هزینه  نقل و حمل هزینه بازده
  داخلی

  ترافیک به مربوط خدمات و پارکینگ معابر، شبکه مخارج ي سرانه  تأسیسات يها هزینه

 خودرو کنندگان استفاده توسط شده پرداخت پارکینگی و معابر، شبکه يها هزینه نسبت  هزینه بازده
  مستقیم صورت به شخصی

  کاال و تجاري نقل و حمل بودن صرفه به مقرون و سرعت  کاال حمل کارآیی

 خدمات که انبارهایی و شهري بین/المللی بین پیک( تحویل خدمات کمیت و کیفیت  تحویل خدمات
  )کنند می ارائه را تحویل

 عمومی، يها آژانس کارها، و کسب ( تجاري کاربران براي نقل و حمل خدمات کیفیت  تجاري نقل و حمل
  )گردشگران

  تصادفات هزینه سرانه  تصادفات هزینه
  ریزي برنامه فرایند جامعیت  ریزي برنامه کیفیت

 کارآیی افزایش و مشکالت رفع منظور به سفر تقاضاي مدیریت يها برنامه بردن بکار  سفر تقاضاي مدیریت
  نقل و حمل سیستم

 فرآیند اصالحات
  گذاري قیمت

 اصالحات پارکینگ، ازدحام، گذاري قیمت قبیل از گذاري قیمت اصالحات بستن کار به
  غیره و مالیات

 آن نتیجه که هوشمند رشد با همراه زمین کاربري ریزي برنامه يها شیوه بستن کار به  زمین کاربري برنامه ریزي
  است بیشتر دسترسی
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عی
تما

 اج
ص

شاخ
  

  تصادف يها معلولیت و میر و مرگ سرانه  یایمن
  کنند می سواري دوچرخه یا روي پیاده منظم طور به که جمعیتی نسبت  يغیرموتور توسعه حمل و نقل

 کیفیت( کند می حمایت اجتماع پذیري زیست اهداف از نقل و حمل يها فعالیت که میزانی  اجتماع پذیري زیست
  )محلی محیطی زیست

 نقل و حمل ریزي برنامه يها گیري تصمیم در فرهنگی و تاریخی يها ارزش که میزانی  فرهنگی حفاظت
  .اند شده حفظ و شده منعکس

  عابران يبرا یخدمات حمل و نقل و دسترس تیفیک  عابران دسترسی
  معلول افراد براي نقل و حمل خدمات و تسهیالت کیفیت  معلوالن دسترسی

  يو دوچرخه سوار يرو ادهیپ طیشرا تیفیک  موتوري غیر نقل و حمل
  دوچرخه با یا پیاده شکل به محلی مقاصد دیگر و مدرسه به کودك سفر نسبت  کودکان سفر

ي آسیب ها گروه اینکه تضمین براي ویژه يها تالش همراه به شهروندان، واقعی مشارکت  برگیرنده در ریزي برنامه
  .دارند مشارکت محروم و پذیر

طی
حی

ت م
یس

ص ز
شاخ

  

 موجب که دیگري گازهاي و کربن اکسید دي انتشار و فسیلی سوختهاي مصرف سرانه  یاقلیم میزان تغییرات
  می گردند اقلیمی تغییرات

  )رهیو غ زیو ذرات ر CO ، VOC ، NOx(متداول هوا   يها یآلودگسرانه انتشار   هوا آلودگی
  قرار دارند کیتراف يصدا یآلودگ يکه در معرض سطوح باال یتینسبت جمع  صوت آلودگی

  نقلیه وسایل توسط شده ایجاد ضایعات سرانه  آب یآلودگ
  نقل و حمل تسهیالت به شده داده اختصاص زمین سرانه  زمین کاربري اثرات

  نقلیه وسایل و نقل و حمل تسهیالت از استفاده و تولید در ناپذیر تجدید منابع مصرف  يبازده انرژ
 )K.Hardy, 2011 ()Gilbert, Irwin, et al, 2002) (Zegras, 2006(  ،مویدي و دیگران)لیتمن، 2013) (2015(  
  

  همحدوده مورد مطالع
. ایـن باشـد میشهر ساري، مرکز اسـتان مازنـدران 

ــا  58درجــه و  35شــهر در   50درجــه و  36دقیقــه ت
 53دقیقـه تـا  56درجـه و  52دقیقه عرض شـمالی و 

النهار گرینـویچ  نصـفدقیقه طول شرقی از  59درجه و 
کـه بـر سـر راه ارتبـاطی (تجــاري،  واقـع شـده اسـت،

ي شـرقی هـا گردشگري و زیارتی) مرکز ایران بـا بخش
مشـهد مازندران و استان خراسان به ویژه شـهر استان 

این شهر به عنـوان مرکزیـت و پـر  .)2(شکل  قرار دارد
جمعیت ترین شهر استان مازنـدران و همچنـین مهـم 

اداري و تمرکز خـدمات و امکانـات  ، ترین قطب تجاري
 در، باشـد میداراي بیشترین وسـایل نقلیـه در اسـتان 

 و نفــر 299526ســاري  شــهر جمعیــت1391ســال 
(سـالنامه  اسـت بـوده هکتـار 107753 نیـز آن مساحت

جابـه  و نقـل و حمـل ).1391آماري استان مازنـدران، 
 حمـل مختلف وسایل از استفاده با ساري شهر در جایی

تاکسـی،  مانند اتوبوس، مینی بوس، شهري درون نقل و
 شخصی خودروهاي ي شخصی و ون،ها آژانس، مسافربر

  ).4می گیرد (جدول  سیکلت صورتو موتور 

  

  
   و ایران (ترسیم: نگارندگان) مازندران استان در ساري شهر جغرافیایی : موقعیت2شکل 
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  در شهر ساري 1394سال  در نقلیه وسایل جایی جابه عملکرد و روزانه سفرهاي توزیع :4 جدول

  وسیله
سهم یک مسافر   جابجایی روزانه  ي روزانهها سفر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  از سفر
  624/0  9/5  50334  4/4  31390  اتوبوس

  476/0  2/1  9950  7/0  4745  مینی بوس
  670/0  0/43  368700  8/34  247030  ون انواع تاکسی، آزانس،

  1  2/48  412300  1/58  412300  انواع خودروهاي شخصی و وانت
  1  7/1  14500  0/2  14500  موتور سیکلت

  -----   100  855784  100  709965  جمع
  منبع: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر ساري

  
  ها یافته

ي هـا  شـاخص زیر بررسی وضـعیت مربـوط بـه    
بـا اسـتفاده از   پایداري حمل ونقـل شهرسـاري   

  :دیماتل فازي
  فرایند اجراي پژوهش

 30کـه در ایـن پـژوهش  دهنده لیتشکعناصر  گام اول:
ی را بررســ مــورد، سیســتم باشـد یمــمعیـار مشــخص زیر

  .کند یممشخص 
شدت روابط نهایی از عناصر طبق نظر خبرگان.  گام دوم:

خواهـد بـود.زیر  صورت  بهامتیازدهی  صورت بهاین شدت 
  

  طیف لیکرت : 5جدول 
  بسیار زیاد ریتأث  زیاد ریتأث  کم ریتأث  بسیار کم ریتأث  ریتأثبدون 
0  1  2  3  4  

  

شود تـا از هر خبره خواسته می )5( با توجه به جدول
عیـار اسـت، م  jر بـ  iسطحی را که نشان دهنده تـاثیرات 

  مشخص کند. این مقایسات دو به دو بین هر دو معیـار بـا
aij  3، 2، 1، 0(بندي عدد صحیح از و معیار رتبه یان شدهب 
باشد که بر اساس آن، صـفر نشـان دهنـده عـدم یم )4و 

تـاثیر  4 و تـاثیر بـاال 3تاثیر متوسط،  2تاثیر کم،  1تاثیر، 
   .بسیار باال است

آوري اطالعـات، میــانگین ) بعـد از جمــع6در جـدول (
نظــرات خبرگــان و متخصصــان بــه صــورت مقایســات 
زوجی در نظر گرفته شده است، اما به دلیل حجم زیاد 

زیر معیار) به میانگین نمـرات چنـد  30جداول (تعداد 
بـه عنـوان نمونـه  شوندگان پرسشزیر معیار حاصل از 

  اکتفا می گردد.

  

  شوندگان پرسشمیانگین نمرات حاصل از  : 6جدول 
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گام سوم: نرمال کردن ماتریس ارتباط مسـتقیم  
)N = K*M( : در ایـن مرحلـه کـه از مراحـل اجرایـی

باشد اقدام بـه نرمـالیزه کردن تکنیک دیماتل فازي می
کردن ماتریس میانگین ارتباط معیارها پرداختـه شـده 

شـود.  به صورت زیر محاسبه می k در این فرمولاست. 
شـود.  ها محاسـبه می تمامی سطرها و ستون عابتدا جم

را تشـکیل  k معکوس بزرگتـرین عـدد سـطر و سـتون
  .دهد می

퐾                                   :1 رابطه =
	 	 	 ∑

  

در این : گام چهارم: محاسبه ماتریس ارتباط کامل
ماتریس ارتباط مسـتقیم بـا مرحله بعد از نرمال کردن 

استفاده از رابطه زیر اقدام به محاسبه مـاتریس ارتبـاط 
  شود:) می6کامل بین معیارها (جدول 

푇-1                              :2 رابطه = 푁 × (1 − 푁)  
معیارهاي تأثیرگذار به ایـن معنـی اسـت کـه ایـن 

نقـل  معیارها تأثیر مستقیم بر سایر معیارها در حمل و
شدت معیارهاي تأثیرپذیر بر اساس  پایدار شهري دارد.

)، مجموع اثرگـذاري و اثرپـذیري هـر معیـار 7جدول (
   .دهد تأثیرپذیر را نشان می

  

  :  نتایج نهایی7 جدول
 هتبر Di Ri D-R D+R  ها زیر شاخص  ردیف  عامل

ذار
ذ گ

نفو
  

 3 1862/36 0133/0 0864/18 0998/18 مدیریت تقاضاي سفر 1
 4 1755/36 0909/0 0423/18 1332/18 دربرگیرنده ریزي برنامه 2
 7 9941/35 3210/0 1575/18 8365/17 غیر موتوري نقل و حمل 3
 11 5511/35 8357/0 3577/17 1934/18 اجتماع پذیري زیست 4
 13 4405/35 9744/0 2330/17 2074/18 اصالحات فرآیند قیمت گذاري 5
 14 2798/35 9895/0 1451/17 1347/18 عابران دسترسی 6
 15 1687/35 1635/1 0026/17 1661/18 سفر وسایل نقلیه موتوري 7
 16 9804/34 4211/1 7797/16 2008/18 ي تأسیساتها هزینه 8
 17 9746/34 9983/0 9881/16 9864/17 قابلیت دسترسی به اشتغال 9
 19 8016/34 4908/0 1554/17 6462/17 بازده هزینه 10
 20 6840/34 6157/0 0342/17 6499/17 ارتباطات الکترونیک 11
 21 5840/34 2187/1 6827/16 9013/17 تنوع حمل و نقل 12
 23 7988/33 0042/1 3973/16 4015/17 حمل و نقل تجاري 13
 29 8779/30 5314/4  1733/13 7047/17 مدت زمان رفت و آمد روزانه 14

ذیر
ذ پ

نفو
  

 1 3800/36 -0440/0 2120/18 1680/18 توسعه حمل و نقل غیر موتوري 15
 2 3757/36 -0759/0 2258/18 1499/18 هزینه تصادفات 16
 5 0996/36 -3005/0 2001/18 8996/17 برنامه ریزي کاربري زمین 17
 6 0279/36 -4737/0 2508/18 7771/17 ایمنی 18
 8 8752/35 -5244/0 1998/18 6754/17 بازده انرژي 19
 9 7542/35 -7372/0 2457/18 5085/17 میزان تغییرات اقلیمی 20
 10 7255/35 -0066/0 8660/17 8594/17 آلودگی هوا 21
 12 4543/35 -4534/0 9538/17 5005/17 ي سفرها هزینه 22
 18 9626/34 - 8465/0 9045/17 0581/17 کودکان سفر 23
 22 8305/33 -4357/2 1331/18 6974/15 آلودگی صوت 24
 24 6674/33 -3734/1 5204/17 1470/16 اثرات کاربري زمین 25
 25 5027/33 -3311/1 4169/17 0858/16 آلودگی آب 26
 26 2329/33 -3894/0 8111/16 4217/16 کارآیی حمل کاال 27
 27 2711/32 - 7036/0 4874/16 7837/15 معلوالن دسترسی 28
 28 9368/30 -1345/1 0357/16 9011/14 خدمات تحویل 29
 30 7824/30 - 1968/3 9896/16 7928/13 فرهنگی حفاظت 30

  .1395هاي پژوهش، منبع: یافته
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هـاي نهایی توسـط سـتون مراتب  سلسلهعوامل در 
شـــدت ) و معیارهـــاي D-R( رگـــذاریتأثمعیارهـــاي 

 بـه)، 7شـود (جـدول ) مشـخص مـیD+R( رگذاریتأث
موقعیت  کننده  منعکس رگذاریتأثمعیارهاي  که ي طور 

یک معیار است و این موقعیت در صورت مثبت بـودن، 
یک علت بوده، ولی در صورت منفی بودن  قطع طور  به

در همـین راسـتا معلـول خواهـد بـود.  طورقطع بهآن، 
مجمـوع  دهنـده  نشـاننیز   رگذاریشدت تأثمعیارهاي 

معلـول  ازنظـرعلت و هم  ازنظرشدت یک شاخص هم 
زیـر  موردسـنجشي ها مؤلفهدر بین  نیبنابراباشد. می

معیارهــاي توســعه حمــل و نقــل غیــر موتــوري بــا کســب 
بیشترین ضـریب وزنـی در بـین سـایر معیارهـا داراي 

ــأثبیشــترین  ــدار ریت ــه مق ــر  )D+R( ک  38/36آن براب
ي قابـل مالحظـه اي از هـا اختصـاص بخش – باشد یم

سیستم به حمل ونقـل غیـر موتـوري در شـهر سـاري 
ي ها موید مد نظر قرار ندادن مولفـه در کـاهش هزینـه

اقتصادي و زیست محیطی به روشنی و به صورت کمی 
و کمتـرین معیـار  باشد میو مکانمند از طرف مسؤلین 

که  باشد یم حفاظت فرهنگی در بین معیارهاي مذکور
  ).  3است (شکل  78/30ي آن رگذاریتأثمقدار شدت 

  
  )1395هاي پژوهش، (منبع: یافته بر حمل و نقل پایدار شهر ساري رگذاریتأث: اهمیت معیارهاي 3شکل 

  
مانطور کـه در ه )D-R(در همین راستا، با مشاهده 

ي) ها گردد موارد (زیـر شـاخص ) مالحظه می7جدول (
ــوارد 1-14 ــذار و م جــزء 15-30، جــزء عناصــر نفوذگ

نقـل پایـدار شـهر پذیر در توسعه حمـل و نفوذعناصر 
) شــدت معیارهــاي 3در (شــکل  ســاري  هســتند.

است که توسعه حمل و نقل  شده  دادهنشان  رگذاریتأث

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

حفاظت فرهنگی
مدت زمان رفت و آمد روزانه

خدمات تحویل
دسترسی معلوالن
کارآیی حمل کاال

آلودگی آب
اثرات کاربري زمین
حمل و نقل تجاري

آلودگی صوت
تنوع حمل و نقل

ارتباطات الکترونیک
بازده هزینه

سفر کودکان
قابلیت دسترسی به اشتغال

هزینه هاي تأسیسات
سفر وسایل نقلیه موتوري

دسترسی عابران
اصالحات فرآیند قیمت گذاري

هزینه هاي سفر
زیست پذیري اجتماع

آلودگی هوا
میزان تغییرات اقلیمی

بازده انرژي
حمل و نقل غیر موتوري

ایمنی
برنامه ریزي کاربري زمین

برنامه ریزي دربرگیرنده
مدیریت تقاضاي سفر

هزینه تصادفات
توسعه حمل و نقل غیر موتوري
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مـدیریت  تیـنها درغیر موتـوري، هزینـه تصـادفات و 
ي اول تا سوم را به خـود ها رتبهتقاضاي سفر به ترتیب 

را در حمـل و نقـل  ریتأثو بیشترین  اند  دادهاختصاص 
سـاري دارنـد و در همـین راسـتا خـدمات  شهر  پایدار

تحویــل، مــدت زمــان رفــت وآمــد روزانــه و حفاظــت 
ــب  ــه ترتی ــی  ب ــهفرهنگ ــود 30-28ي ها رتب ــه خ را ب

کمتـري نسـبت بـه سـایر  ریتـأثکـه  اند دادهاختصاص 
  دارند. ها مؤلفه
نقل  پایداري حمل وي ها شاخصبندي نهایی  رتبه

ــا اســتفاده از تکنیــک تاپســیس شهرســاري  ب
)TOPSIS(:  در  تکنیک تاپسیس دو نوع فاصله در نظر

آل و از نقطـه  شود. فاصله گزینه از نقطه ایده گرفته می
آل منفی؛ به این معنـی کـه گزینـه انتخـابی بایـد  ایده

آل و بیشــترین  ایــده حــل راهداراي کمتــرین فاصــله از 
). 1385 (اصـغرپور، آل منفی باشد ایده حل راهفاصله از 

 مــورداصـول اساسـی ایـن روش کــه در مقالـه حاضـر 
از: الف) مطلوبیت هر  اند عبارتاست  قرارگرفته استفاده

 .(کاهشی) باشـد یکنواخت افزایشی طور  بهشاخص باید 
(یـا بـرعکس)  مطلوبیت افزایش یابد rij یعنی با افزایش

که در این صورت بیشترین (کمترین) ارزش موجـود از 
آل بـودن آن و کمتـرین  ایـده دهنده  نشانیک شاخص 

آل  ایـده کننده  مشخص(بیشترین) ارزش موجود از آن 
آل و  ب) فاصــله یــک گزینــه از ایــده منفــی آن باشــد.

آل منفی بسته بـه نـرخ تبـادل و جـایگزینی بـین  ایده
 صـورت بهاسـت:  محاسـبه قابلبه دو صورت  ها شاخص

مجموع قـدر مطلـق از فواصـل  صورت بهاقلیدسی و یا 
) نسـبت بـه D-در این مرحله نزدیکـی نسـبی ( خطی.

)+D (ــده محاسبه ــه  ش ــدام ب ــپس اق ــد رتبهو س ي بن
که بین صـفر و  آمده  دست  بهها بر اساس مقدار  گزینه

در نوسان است خواهد شد. هر چه این مقـدار بـه  ،یک
و هر چـه  ،رتبه باال دهنده  نشانتر باشد  نزدیک 1عدد 

رتبـه  دهنده نشانتر باشد  مقدار مذکور به صفر نزدیک
  ).  8(جدول  باشدکمتر می

  
  به ایده آل منفی و مثبت ها نزدیکی نسبت  شاخص: 8جدول 

di- di+ Cli+ رتبه ها شاخص  
     1 اقتصادي

     3 اجتماعی
     2 یطزیست محی

  1395، هاي پژوهشیافته منبع:

نتایج حاصـل از مـدل تاپسـیس و آراء خبرگـان و 
 يها شـاخصکـه در بـین  دهـد یمـکارشناسان نشان 

 و اجتمـاعی، شـاخص اقتصـادي، سـنجش مورداصلی 
ــی ــت محیط ــه زیس ــب  ب ــاي ترتی ــب امتیازه ــا کس ب

ــــــــه ) 693431/0و ( )721271/0( )،991319/0( ب
 نقـل حمل ودر  را اهمیت ي اول تا سومها رتبه ،ترتیب
  دارند. شهر ساري پایدار

  
  نتیجه گیري و پیشنهادات

 پاپـدار توسـعه به مربوط يها جنبه تمامی متعاقب
 در متعـددي يهـا چالش بـا نیـز نقـل و حمـل حوضه

 در آن متعاقـب و توسـعه درحـال شهرهاي کشورهاي
 توجـه مـورد اخیر سالیان که در، است مواجه ما کشور

 مسائل. است گرفته ریزان قرار برنامه و کارشناسان اکثر
 به شهرها شهروندان ساکن براي آمده پیش مشکالت و

 ضـرورت را براي شکی هیچ جاي بزرگ، شهرهاي ویژه
 حاضـر پژوهش در گذارد. نمی باقی پایدار، نقل و حمل

 در. گرفـت قـرار ارزیابی مورد شهرساري در مسأله این
ي ها شـاخص بنـدي دسـته و انتخـاب بـا پـژوهش این

 از اسـتفاده بـا شـهري نقـل و حمـل پایداري به مربوط
 دسته بندي در کارشناسان از نظرسنجی و مربوط منابع

 بـا گردیـد سـعی ،ها شـاخص تـرین انتخاب مناسـب و
 بهتـر برنامه ریـزي جهت کارشناسان نظرات از استفاده

 اولویـت بـه ساري در شهري نقل و حمل پایداري براي
 بـا منتخـب متغیرهـاي و ها شاخص کاربست به سنجی
شـده  شهرسـاري پرداختـه در موجـود شرایط به توجه
 سـه در قالـب  زیر شاخص 30 در این پژوهش از .است
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 حمـل ونقـل پایـدار شـهر سـاري که بر اخص اصلیش
 ها بیانگر این است کهیافته. استفاده شده است ،مؤثرند

زیر معیار مورد سنجش تحقیـق بـر اسـاس  30در بین 
زیر معیارهاي توسعه حمـل و نقـل  مدل دیماتل فازي،

غیر موتـوري بـا دارا بـودن بیشـترین ضـریب وزنـی و 
) در جایگـاه 38/36( ازیامتي مستقیم با کسب اثرگذار

ــاز ( ــا کســب امتی ــه تصــادفات ب ) در 37/36اول، هزین
مدیریت تقاضاي سفر با کسـب  تینها درجایگاه دوم و 

) در جایگاه سوم قرار دارند و این عوامل 18/36امتیاز (
توسـعه حمـل و نقـل سـبز  رگذاریتأثعوامل  نیتر مهم

و در همـین راسـتا  (پایدار) در شهر ساري مـی باشـند
مدت زمان رفت وآمد روزانه و حفاظت  ،ات تحویلخدم

ــب  ــه ترتی ــهفرهنگــی  ب ــود  30-28ي ها رتب ــه خ را ب
نسبت به سـایر  کمترین تاثیر را که  ؛اند دادهاختصاص 

همچنین  در بین معیارهاي اصلی مورد  دارند. ها مؤلفه
سنجش تحقیق بر اساس مـدل تاپسـیس، شاخصـهاي 
ــاي  ــی امتیازه ــت محیط ــاعی و زیس ــادي، اجتم اقتص

) را بــــــه 693431/0) و (721271/0)، (991319/0(
کارشناســان، خبرگــان و  نظــر ازترتیــب اولویــت،  

 مـی دهـد شـاخص متخصصین کسب کرده که نشـان
 بـراي ها شـاخص دیگـر بـه اقتصـادي نسـبت پایـداري

 اولویـت از ساري شهر در پایدار بسترسازي حمل و نقل
به انجـام طـی فراینـد مصـاح .باشد می برخوردار اصلی

در  شده توسط نگارنـدگان بـا مسـؤولین وکارشناسـان
 اصـلی مشـکالت و ارایـه لیسـتی از  حوزه حمل و نقل

 معضـالت راسـتاي حـل در ،نقل  شـهر سـاري و حمل
 بـا تاکیـد بـر کارآمـد، نقلـی و حمـل ایجـاد و موجـود

، برخی سبز اقتصاد از رهیافت الهام با و  ASIاستراتژي 
و  حمـل هاي کلی دستیابی به توسـعه پایـداراز راهکار

 (اجتناب، انتقال) در شهر سـاري پیشـنهادنقل شهري 
   می گردد:

 يهـا طرح راس در موتوري غیر نقل و حمل قراردادن -
  (انتقال) شهر مورد مطالعه. نقل در و حمل جامع

 خودروهـاي بـه هـا خیابان ظرفیـت تخصیص کاهش -
 انـواع بـه آنهـا بیشتر ظرفیـت اختصاص و شخصی
  (انتقال) همگانی. و پاك نقل و حمل سیستم

 توسـعه در خصوصـی بخـش گـذاري سرمایه تشویق -
  (انتقال) عمومی. نقل و حمل

 دوچرخه و روي پیاده براي الزم يها زیرساخت ایجاد -
 (انتقال) شهروندان. سواري

 مختلـف يهـا روش از کننـدگان اسـتفاده سازي آگاه -
  (انتقال) سفر. تقاضاي بهبود منظور به نقل و حمل

 خودروهـاي از اسـتفاده بـراي تشـویقی يها سیاست -
 و دولتـی نهادهـاي کارکنـان بـراي چند سرنشـین

  (انتقال) آموزشی. سفرهاي همچنین و خصوصی
 .و کارا متراکم عمومی خدمات و ها خت زیرسا توسعه -

 (اجتناب)
 مجـدد توسـعه و سـاز و سـاخت نوسـازي، از حمایت -

  (اجتناب) .شهري يها محدوده در مناطق
 شهر الکترونیکی خدمات سطوح کیفی و کمی توسعه -

 رسان خدمات مراکز فضایی متعادل توزیع جمله از
 اطـالع و خـدمات يها سایت کیفی سطوح بهبود یا

آنهـا.  عملکـردي حیطـه افـزایش و شـهر رسـان
  (اجتناب)
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