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  چكيده
ساخت  سعه امروزه ايجاد زير شهري از اهميت ويژه  هاي تو ست.  پايدار در همه ابعاد مديريت  صورت   كاال به ونقلحملاي برخوردار ا

ست          سيا ست، بنابراين  شهروندان در ارتباط ا ستقيم با زندگي  سعه پاي   ريزي در اين حوزه ميبرنامهگذاري و م ست بر پايه تو دار  باي

  زندگي شهروندان است كه سه شاخص      بر راتيتأثتوسعه پايدار دربردارنده ابعاد مختلفي از   از منظر يشهر درون صورت گيرد. بار 

صادي، اجتماعي و   ست.   از جنبه يطيمحست يزاقت صلي آن ا شاخص  هاي ا شكيل هاي در اين پژوهش، ابتدا زير سعه   ت دهنده فرمول تو

سان       شنا شنامه ميان كار س ستراتژي اثرگذار  4دهي و وزنو پايدار از طريق توزيع پر ستراتژي   ،ا سپس اين ا ها از طريق  انتخاب گرديد. 

ي  خش منظور بررسي اثرب . بهبيني شد س از اجراي هر سياست پيش  و رفتار رانندگان پ از رانندگان مورد سوال قرار گرفت پرسشنامه   

و تغييرات شاخص توسعه پايدار نسبت به وضع موجود اعمال سناريو در شبكه  16استراتژي پيشنهادي،   4ها، از تركيب همزمان سياست  

ه  كاليبرمنافع بخش خصــوصــي، دولتي و شــهروندان  زمانهمنظرگيري  ر با درضــرايب مدل توســعه پايداهمچنين  . گرديدمقايســه 

دهد اجراي  . نتايج نشــان ميقرار گيرد، هاي مديريتي حمل كاال ســازي ســياســت  گيري جهت پيادهعنوان مالك تصــميمتا به گرديد

نامه با تحليل نتايج پرسش شود. همچنينبهترين استراتژي تكي محسوب مي گوشه هسته مركزي شهر 4بارانداز در  4استراتژي ساخت 

. نتايج تحليل پرسشنامه حاكي گرديدمدل كاليبره  بيضرا ريمقادها مشخص و شاخص ها وزيرك از شاخصي وزن هر،  AHPبه روش 

  يطيمحستيزدر بخش  نيچنهماهميت است و  محيطي داراي بيشترين، شاخص زيستشدهمطرحبين سه شاخص  از آن است كه در

رين  صادفات داراي بيشتو در بخش اجتماعي ت شدهاضافهصادي زيرشاخص زمان سفر اي، در بخش اقتگازهاي گلخانه زيرشاخص توليد

  اند.اهميت بوده

 

  كاال ونقلحمل، AHPتوسعه پايدار، روش ، يشهردرونبار  :يديكل واژه هاي
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  مقدمه .1
ونقل بار، اتخاذ دهي حملريزي براي سازمانبرنامهدر 

ريزان ضروري هاي مشخص توسط برنامهسياست

 ,Holguín-Veras, Amaya, Jaller, Wang].است

Wojtowicz, Gonzalez-Calderon, 2014]  يك سيستم

 تسيزطيمحنقل بار شهري بايد در خدمت اقتصاد شهري و وحمل

باشد. اين كار آسان نيست و حتي در كشورهايي با نهادهاي سياسي 

قوي محلي، اهرم سياست در مورد اين موضوع ضعيف است اما 

هاي عالي وجود هاي كم و مزيتجاي پيشرفت با هزينه

ونقل بار را حمل ،هاامروزه شهرداري  [Dablanc, 2009].دارد

 اندقرار دادهاولويت نقلي كارآمد و پايدار در  ونقلحمل باهدف

.[C. Systematic, C. N. C. H. R. Program, A. A. 

O. S. Highway, and T. Officials, 2008] هاي استيس

اي به اقتصادي لطمه ازنظراي باشند كه هم گونهبايد به شدهيطراح

محيطي و ونقل وارد نكنند و هم مسائل زيستصنعت حمل

 ,Holguín-Veras, Amaya, Jaller].رنديبرگ دراجتماعي را 

Wang, Wojtowicz, Gonzalez-Calderon, 2014]  در

منظور تحليل كمي توسعه هاي توسعه پايدار بهشاخص قتيحق

گذاران امكان بررسي عددي و روند تا به سياستپايدار به كار مي

ها دربرگيرنده هاي الزم را بدهند. اين شاخصريزيانجام برنامه

ي ونقل كاالمختلف توسعه پايدار هستند. در زمينه حمل هايجنبه

محيطي و اجتماعي توسعه هاي اقتصادي، زيستشهري، جنبه

 د.گيرنقرار مي موردسنجشترين موضوعاتي است كه پايدار مهم

طور ويژه در ايران عمده هاي گذشته، در جهان و بهدر دهه

 هدر زميندودي ونقل مسافر بوده است و مطالعات محتوجه به حمل

بعد از دوران . صورت گرفته استشهري ونقل بار درونحمل

عنوان هدف اصلي انقالب صنعتي، رشد سريع و توسعه اقتصادي به

اقتصادي كشورهاي  جانبهكيبا رشد  مرورزمانبهو  شناخته شد

الت گرفت، مشكپيشرفته كه با غفلت از ساير ابعاد صورت مي

محيطي مانند مصرف منابع فراواني بروز كرد. پيامدهاي زيست

الم بشر حيات س ،تجديد ناپذير، از بين بردن طبيعت و غيرهطبيعي 

. بروز اين مشكالت باعث رويكرد قراردادرا در معرض تهديد 

سعه شد و مفهوم توسعه پايدار شكل جديد جوامع به تو

  [Haghshenas, 2012].گرفت

 را به اين گذاراناستيسنقل بار وحملنگراني ناشي از  اكنونهم

 اثرات عنوانبه ستيزطيمححفاظت از  باهدففكر انداخته كه 

عمومي را اجرا  يهااستيس ،جانبي منفي رشد حمل بار

. براي بهبود سيستم حمل بار [Tavasszy, Jong, 2013]كنند

اخذ عوارض، اعمال  ازجملهراهكارهاي متنوعي به  توانيمشهري 

مكان، نحوه تخليه و  -محدوديت ابعاد و وزن، كنترل زمان 

با بررسي ر شهر اشاره كرد. هاي باري دبارگيري و ايجاد پايانه

 از كيچيهدر ديد كه  توانيمدر كشور ايران تحقيقاتي موجود 

گريسته نبه صورتي پايدار  لعات، به مديريت و توسعه حمل بارمطا

  رود.كه از ضروريات انجام اين تحقيق به شمار مي نشده است

صورت قرارگيري توسعه  اين است كه درمسئله در اين پژوهش 

 و هاي مديريت حملگذاريسياست اصلي محور عنوانبهپايدار 

. كندير و تغي گيردشكل بايد ها چگونه گذارياين سياست ،نقل بار

- هاي تشكيلدهي زيرشاخص، وزنهدف اين پژوهش واقع در

دهنده فرمول توسعه پايدار از طريق توزيع پرسشنامه ميان 

ردن ككاليبره  استراتژي اثرگذار و در نهايت 4كارشناسان و انتخاب 

هسته مركزي  براي كاال ونقلحملضرايب مدل توسعه پايدار 

همچنين بررسي سناريوهاي مختلف براي . از استشهر اهوكالن

توسعه پايدار و تركيب و اثر سنجي آنها از اهداف ديگر پژوهش 

زا ونقل بار و آگاهي از اجنياز به كنكاش مقوله حمل بنابرايناست. 

ايدار ها را بر توسعه پتا بتوان تأثيرات آن استو ابعاد مختلف آن 

ر د تعريف شوند.توسعه پايدار هاي شاخصكه بايد  بررسي كرد

اي ونهگهاي الزم به، شاخصهاي پيشينپژوهش بامطالعهراستا اين 

 هاي زماني مشخص باشندبه در دورهو محاس برداشتقابلكه 

 هايشاخص يوزن ده منظوربهاي . سپس پرسشنامهشدتعريف 

 در ميان باًيتقرها طراحي و يك از آن هر ياهصرشاخيزاصلي و 

با تحليل  صورتنيبدگرديد. تمام كارشناسان محلي توزيع 

يك  ضرايب هر، AHPمناسب دريافت شده به روش  يهاپاسخ
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توسعه پايدار  مدل، تيدرنهاها مشخص گرديد. از زيرشاخص

در  كنترل ترافيك باري يهااستيسكه مالك ارزيابي  شدپيشنهاد 

 سؤاالتژوهش به عالوه بر اين در اين پ. باشديمسطح شهر اهواز 

  :شدزير پاسخ داده 

محيطي، اقتصادي و توسعه زيستجايگاه در حال حاضر  -

 يشهردرونل بار ونقهاي توسعه حملاجتماعي در سياست

  چيست؟

 در هر سه بخش توسعه شدهفيتعرهاي از شاخص كيكدام -

  پايدار درجه اهميت بيشتري دارند؟

تضاد و منافات بين منافع بخش دولتي، خصوصي  باوجود -

يطوربه هاشاخصو شهروندان آيا امكان در نظرگيري و انتخاب 

را به خطر نيندازد، وجود  ذكرشدهمنافع هر سه بخش  زمانهم كه

 ؟دارد

  

  پيشينه تحقيق .2

به ارزيابي قبل و بعد از يك آزمايش  و همكارانژاكوس 

ند. پرداخت ، در شهر لندن يشهردرونلجستيكي با مدهاي حمل بار 

در  1تلفيق بار مراكز وسايل نقليه پاك و به نقش بالقوه تحقيقاين 

آن در شهرها اشاره  يطيمحستيزكاهش ترافيك باري و اثرات 

 ،آزمايشي يك فروشنده لوازم اداري يكند. در اين مطالعهمي

هاي هاي الكتريكي و ونچرخههاي ديزلي خود را با سهون

آزمايش  نيا از بعدالكتريكي تعويض كردند. طي آناليزي كه قبل و 

 CO2انجام شد، مشخص شد كه كل مسافت پيموده شده و 

 55درصد و  14به ترتيب  شدهداده تحويل كااليمنتشرشده در هر 

  [Allen and Browne, 2008].است درصد كاهش داشته

 شناسايي نقاط قوت، ضعف و باهدفتريانتافيلو و تام  مطالعه

ورت شود، صناشي مي تلفيق باربرداري مركز خطراتي كه از بهره

برداري با تركيب خودروهاي گرفت. سناريوهاي مختلف بهره

روشن كردن اثرات مركز  منظوربهتحويل و نرخ پر بودن ظرفيت 

. در اين مطالعه ه استبود ،ونقلو حمل ستيزطيمحتلفيق روي 

ب دو اي در قالسناريو معرفي گرديد و نتايج توليد گاز گلخانه 19

مشاركت داوطلبانه) صورت  -شيوه (مشاركت اجباري 

  [Triantafyllou, Cherrett, Browne, 20014].گرفت

 را منتشر كرد. اين شدهانيبدنيلز نتايج مطالعه حاصل از رجحان 

 ليتحوونقلي صميم حملبررسي چگونگي ت هدف بامطالعه 

در مورد پتانسيل استفاده از مركز تثبيت در شهر فانو  رندگانيگ

آزمايش با دو موضوع خودروي خصوصي با  .ايتاليا انجام شد

قوانين ترافيكي گوناگون و استفاده از يك مركز تثبيت حمل بار 

برداري متفاوت صورت گرفت. شهري با هزينه و سطح بهرهدرون

مشاهده مربوط  1376براي مدل لوجيت چندگانه در اين پژوهش 

سياست  4، شدهساختهساخته شد. بر اساس مدل  به انتخاب فرضي

جداگانه و تركيبي بررسي شدند.  آنهاهركدام از كه  مطرح گرديد

فاوت صورت متريوها بهاين سنا كهدر پايان به اين نتيجه رسيدند 

 [Marcucci and Danielis, 2008].كننديم عمل

شهرهاي  از برخيبررسي  بهخود و همكاران در مطالعه  براون 

در شهر لندن براي كاهش اثرات : ازجمله اندبزرگ جهان پرداخته

ي هاسياستمحيطي، اجتماعي، اقتصادي حمل بار شهري زيست

تشخيص  طرح) 1( از: اندعبارتاست كه  شدهگرفتهبه كار مختلفي 

جريمه؛ در جهت كاهش مصرف سوخت و اعمال  گردانندگان بار

يدمنظور كاهش هاي تحويل و ساخت لجستيك بهبرنامه) 2(

در . هاي عمومي باريكربن، ازدحام و شلوغي و هزينه دياكس

هاي كيفيت توليد آالينده يك سياست جدي در زمينهكشور ژاپن 

 با انتشار پايين براي حمل از خودروها. صورت گرفتخودروها 

بين مراكز تلفيق و از نيروي انساني براي دريافت كاالها استفاده 

هاي كاهش آلودگي هوا از كشور هلند در سياست شود.مي

ر د براي بهبود كيفيت هوااست. در اين كشور كشورهاي پيشگام 

 يهايي اجازه ورود دارند كه داراانتشار پايين تنها وسيله نواحي با

 استفاده از مراكز تثبيت و لجستيكهمچنين باشند.  4استاندار يورو 

 را از طريقها ها تحويلآنسابقه طوالني دارد. در اين كشور شهري 

عالوه  دهند.انجام ميو خدمات را در شهرهاي زيادي تثبيت  مراكز

سوخت  ازنظر از خودروهاي جديد كههاي شهري در محيطبر اين 
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. در هلند برنامه كننديماستفاده  آيندمي ابحسبهسبز  مصرفي

به كار گرفته شد كه براي تشويق به  2009تا  1999از سال  2پيك

فرانسه نقش دولت در  در حويل كاال در صبح، عصر و شب بود.ت

راي كه ب 3مطالعات لجستيك شهري، خاص است. مدل فروترب

ود رهاي خدماتي به كار ميفعاليتسازي حمل بار شهري و شبيه

است كه امكان درك جريان  شدهگرفتهشهر فرانسه به كار  30در 

 ددهرا مي محيطي حمل بار، اثرات زيستحمل بار، زمان بارگذاري

[Allen and Browne, 2008].  
ــال  و همكاران چراغي اي تحت عنوان در مطالعه 1395در س

صولِ ياب هاب چند مكان شبكه   مح كاالي ايران با  ونقلحملدر 

به  ،يطيمحست يزمالي و رويكرد  نيتأمهاي در نظر گرفتن روش

سئله مكان  صولي م پرداختند.  ،يابي هاب ميانه چند هدف چند مح

كاري          له از دو الگوريتم فرا ابت ــئ حل مسـ عه براي  طال در اين م

ستفاده  ست     شده ا سائل زي ست و با توجه به اهميت م  محيطي وا

كه   آال ــب ندگي شـ مل هاي  ي قل ح هدف،     ون كاال، يكي از توابع 

ج اين . نتايدر نظر گرفته شداي انتشار گازهاي گلخانه يسازنهيكم

ونقل كااليي كشــور با بررســي نشــان داد كه طراحي شــبكه حمل

ــتفاده از هاب   هاب   12ريلي) با تعداد   -ايهاي تركيبي (جاده  اسـ

ل ونقبراي كل شــبكه حمل(اســتان كشــور) داراي كمترين هزينه 

ــدكاال در كشــور مي  ,Cheraghi, Heydari, Rahimi].باش

Razmi, 2016]  
-اي تحت عنوان مســئله مكان يابيدر مطالعه جوانفر و همكاران

مسيريابي انبارهاي عبوري چند محصولي با در نظر گرفتن وسايل 

و قابليت برداشت و تحويل در چند بار   دار تيظرفنقليه ناهمگن 

  چند سطحي به بررسي استراتژي انبار    نيتأمر يك شبكه زنجيره  د

، يك مدل غيرخطي عدد موردنظرعبوري پرداختند. براي مســـئله 

ارائه ازدحام ذرات  يســـازنهيبهيك الگوريتم  وصـــحيح مختلط 

شان دادن عملكرد ا  منظوربه. شد  سائلي در اندازه لگوريتمن اي ه، م

وسط  و ت في تهيه گرديدتصاد  صورت بهبزرگ  كوچك، متوسط و 

ــدهارائه رويكردهاي   ــباتي قرار گرفتمورد حل  شـ . نتايج محاسـ

شان از ك  شنهادي  ن  Javanfar et].دهديمارايي باال الگوريتم پي

al. 2016]  

از مطالعات شــاخصــي كه در زمينه حمل بار در شــهر تهران 

جام  ته ان جامع        اســـت مي گرف عات  طال به مواردي چون م توان 

ــايل نقليه       1373( ونقل ترافيك تهران  حمل  )، مطالعات تردد وسـ

شهري  ونقل بار و كاالي درونسنگين در سطح شهر تهران، حمل   

ــوابط و  1383ونقل تهران ( از مطالعات جامع حمل     )، تدوين ضـ

ــيريابي تردد خودروهاي حامل مواد خطرناك در معاب        ر انجام مسـ

ــهر تهران و  مل    نيچنهمشـ جامع ح كاالي     طرح  بار و  قل  ون

ــر درون ــرد 1391( يشــــه  Institute for[ ) اشــــاره ك

Transportation Studies and Research, 2014 .[  

عه     طال ــهر اهواز در طي م حت عنوان  شـ عات    "اي ت طال م

با بررسي وضعيت    "شهري اهواز ونقل بار دروندهي حملسازمان 

ــتبه موجود و تحليل اطالعات    مده دسـ كاربري  آ ها و مراكز  از 

ــد كاال در مركز  –جذب و توليد بار و انجام آمارگيري مبدأ  مقص

ــهر و تدوين الگوريتم توزيع بار درون   ــهري، شـ را هايي  مكان شـ

 .دندشهري تعيين كر شهري و برون مراكز ارتباط بار درون عنوانبه

ــنهاد  ــهمچنين با پيش ــركت بارهايتاكس ونقل بار هاي حملو ش

شده تا حد امكان از ناوگان باري درون    درون شهري  شهري سعي 

ــايل باري خالي د  ــتفاده بهينه و از تردد وسـ ــهري اسـ ر معابر شـ

ست در اين مطالعه هيچ مدلي ارائه  . الزم بشود جلوگيري  ه ذكر ا

شنهادات         سري پي صرفاً به ذكر يك شده و  ست  شده پرداختهن  ا

[Renovation and Reconstruction Organization 

Ahwaz City, 2012].  

از  كيچيدر ه باًيتقرايران  كشور درمالحظه شد كه  طورهمان 

تاكنون، توسعه پايدار مبناي تصميمات مديريتي  شدهانجاممطالعات 

مبنايي براي سنجش تبعات اجراي  نيچنهمست و قرار نگرفته ا

توسعه پايدار  ازنظر هاآنبندي اولويت مديريتي و يهااستيس

فرمولي،  ارائهدر اين پژوهش با  درواقع. تعيين نگرديده است

 زنظراآن را  راتيتأث، ياستيهر سقبل از اجراي  تواننديممسئولين 

حمل بار  نفعيذتمام جوانب بر زندگي شهري و صاحبان 

  ارزيابي كنند. يشهردرون

  

  پژوهش محدوده طرح .3
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كشور است كه در سال  شهركالنشهر اهواز يكي از هشت 

ميليون نفر هفتمين شهر پرجمعيت  2/1با جمعيت نزديك به  1390

است. عبور رودخانه  شدهواقعايران بوده و در جنوب غربي كشور 

كارون از مركز شهر، محدوده جغرافيايي اين شهر پهناور با وسعتي 

ند. كشرقي و غربي تقسيم مي مهيدونكيلومترمربع را به  220بيش از 

قدمت نيمه شرقي بيشتر بوده و بسياري از محالت قديمي اهواز 

 ايش جمعيتافز. اندشدهواقعدر اين نيمه  ازجمله هسته مركزي شهر

ن ولي همچناو ورود كارخانجات صنعتي سبب توسعه اين شهر شده 

صرفاً در هسته مركزي شهر وجود دارد و  وكاركسبرونق 

يج هاي نتااست. بررسي ياهستهتكداراي ساختاري  گريدعبارتبه

) نشان 1386و ترافيك شهر اهواز (مصوب سال  ونقلحملطرح جامع 

ز كل سفرهاي شهروندان به هسته مركزي ادرصد  30دهد بيش از مي

از كل مساحت شهر  درصد 3كه كمتر از شود درحاليشهر انجام مي

 ].Andishkar Consulting Engineers, 2006[ باشدرا دارا مي

به نواحي مختلف را در اين شهر نشان  شدهجذبسفرهاي  )1(شكل 

  .دهديم

 

  
  به نواحي مختلف شدهجذبسفرهاي  .1شكل 

 

 پژوهش ازيموردنهاي آوري داده. جمع4

، يك پرسشنامه براي شناسايي هاداده يآورجمعدر راستاي 

بايست در ميان كارشناسان توزيع هاي توسعه پايدار كه ميشاخص

 يهاشاخص يوزن دهرديد. در اين پرسشنامه، شود طراحي گ

به  . با توجهگرفتتوسعه پايدار توسط كارشناسان محلي انجام 

محدود بودن تعداد كارشناسان، سعي بر اين است كه نظرات كليه 

اسبي حاصل شود. بدين تا اطالعات من شدهيآورجمعكارشناسان 

هاي مختلف پرسشنامه بين كارشناسان در حوزه 73 منظور جمعاً

مناسب شناخته  ،پاسخ دريافتي 51 هاآنتوزيع گرديد كه از بين 

 هشدانجامها در دو بخش پاسخگويي به پرسشنامه شاخصشد. 

و تعيين ضريب اهميت  يسنجتياولواست. بخش اول مربوط به 

 چنانچه گريدعبارتبهباشد. سه شاخص اساسي در توسعه مي

باشد، سهم  100شاخص توسعه پايدار در شرايط فعلي عدد 

 هركدام از اين سه بخش در تشكيل اين عدد چند درصد است؟

هاي هريك از بخش دوم اهميت نسبي ميان زير شاخصدر 

  .گرددشده، تعيين مي بردهنامهاي گروه

كارشناسي بوده، پرسشنامه  كامالًبرخالف پرسشنامه اول كه 

پس از اجراي هر  هاآن العملعكسدوم در ميان رانندگان توزيع و 

 دازهانبهتواند . در اين بخش نمونه ميه استسناريو پرسيده شد

كافي بزرگ انتخاب شود، زيرا تعداد رانندگاني كه در مركز شهر 

  .باشنديمبسيار زياد  كننديماهواز فعاليت 

اين است.  ونقلحملبه شبكه  مربوطبخش سوم اطالعات 

ها، ها، گرهشامل كمانكه عرضه شبكه  به دو بخش اطالعات

و همگاني  ونقلحملشبكه  و طرفهكيهاي ها، خيابانتقاطع

 دمقص –ي ماتريس مبدأ هاداده شبكه كه شامل يتقاضا همچنين

يمو خطوط برش  هادروازهنتايج شمارش حجم در مسافر و بار، 

  .باشد

  

هاي توسعه پايدار متأثر از . شناسايي شاخص5

 شهريونقل بار درونحمل

. باشندها ميونقل پايدار، شاخصترين ابزار سنجش حملمهم

هاي توسعه شاخص بر لزوم تعريف 21قرن  دستورالعمل 40 اصل

ها تأكيد گيرياي براي تصميمعنوان پايهپايدار در سطوح مختلف به

هاي توسعه پايدار كه براي كمي كردن مفاهيم كند. شاخصمي
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روند، بايد بر پايه معيارهاي مناسب انتخاب توسعه پايدار به كار مي

 اشند:ها بايد داراي خصوصيات زير بشوند. شاخص

 مشخص،، گو باشدريز را پاسخگذار يا برنامهنيازهاي سياست

ته گيري داشامكان اندازه، پربازده و غيرقابل اشتباه شدن باشند

جامع و شامل همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و ، باشند

دهنده حقيقي وضع موجود گرا و نشانواقع، محيطي باشندزيست

ها در اطالعات آن، مستقل باشندها بايد از يكديگر شاخص، باشد

ها در نآاهميت و  پويا و حساس به تغييرات باشند، دسترس باشد

 .مدت پايدار باشدطوالني

ر گبيان يخوببهتواند ها كم باشد، نمياگر تعداد شاخص

ات آوري اطالعد جمعنوضعيت توسعه پايدار باشد و اگر زياد باش

به  طرفكيازاد شاخص مشكل خواهد بود. در حقيقت تعد هاآن

اطالعات  آورينوع مطالعه و دقت الزم و از طرف ديگر به جمع

صورت عددي ها لزوماً بهشاخص بستگي دارد. هاآنبراي  ازيموردن

صورت منطقي، عالمتي، كيفي و توانند بهباشند بلكه مينمي

منبع  23اي باشند. انگوي و همكاران مروري جامع بر مقايسه

 اند. بررسيهاي توسعه پايدار شهري انجام دادهمرتبط با شاخص

هاي دهد كه براي تعداد شاخصها از مطالعات مختلف نشان ميآن

 ,Haghshenas] استاندارد خاصي وجود ندارد ازيردنمو

2012]. 

رد توانند موهايي كه ميمنظور شناسايي شاخصدر اين پژوهش، به
ر هاي توسعه پايدار كه دارزيابي واقع شوند، تقريباً كليه شاخص

 يبندميتقس بر اساسو  شدهيآورجمعمنابع وجود داشته بررسي و 
هاي هر شاخص و بخش 4و  3، 2، 1جداول  ارائه گرديد شدهانيب

 ;Dablank, 2009[ دهدها را نشان ميتعداد تكرار آن

Figliozzi, 2011; Leonardi, Browne, Allen, 2012; 

Schoemaker, Allen, Huschebek, monigl, 2006; 

Hesami, 2014; Browne, Allen, Steele, Cherrett, 

Mcleod, 2010; Browne, Piotrowska, Woodburn, 

Allen, 2007;  Browne, Allen, Nemoto, Patier, 

Visser, 2012; Browne, Sweet, Woodburn, Allen, 

2005.[ 
هاي شده و شناسايي زير بخشهاي مطرحبا توجه به شاخص 

هاي مناسب براي اين مطالعات مشخص بايست شاخصها، ميآن

ها شاخصيدار توسعه پا بخششود. به همين منظور، از هر سه 

رار هم تك بوده، صيتشخقابل دهندهپاسخكه هم براي  ياگونهبه

باشد و هم منافع هرسه بخش در منابع داشته  يامالحظهقابل

 .(دولتي، خصوصي و شهروندان) را پوشش دهد، انتخاب گرديد

  از: اندعبارتها اين شاخص

  ها. خالصه اطالعات تعداد تكرارهاي شاخص1جدول 

 بخش

  تعداد 

  شاخص

  فراواني 

  در منابع

  زيستي اثرات محيط
  شهريونقل بار درونحمل

7 59  

  38  4  آلودگي هوا
  8  1  آلودگي صوتي
  13  2  مصرف انرژي

  ونقلاثرات اقتصادي حمل
  شهريبار درون 

8  26  

  16  4  كنندههاي غيرمستقيم استفادههزينه
  8  4  ها و درآمدهاي گرداننده سيستمهزينه

  22  7  شهريونقل بار دروناثرات اجتماعي حمل
  9  4  ايمني و تصادفات

  11  1  ترافيك شهري
  1  1  قابليت اعتماد در شبكه

  1  1  حقوق شهروندي

  105  44  مجموع

  

 

شهري محيطي حمل بار درونهاي آثار زيست. زير شاخص2جدول 

  و تكرار در منابع مطالعه شده

  تكرار در منابع يشهردرونونقل بار اثرات محيط زيستي حمل

  آلودگي هوا

  19  ايتوليد گازهاي گلخانه
  17  هاي محليتوليد آالينده

  1  كيفيت هوا
  1  توليد گاز اوزون

  آلودگي صوتي
  سروصداي ناشي از 

  ونقل كاالحمل
8  

  مصرف انرژي

  كل مصرف انرژي ناشي از
  ونقل بارحمل 

12  

  متوسط مصرف انرژي براي 
  كيلومتر -يك تن جابجايي 

1  
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شهري و هاي آثار اقتصادي حمل بار درون. زير شاخص3جدول 

  تكرار در منابع مطالعه شده

 شهريونقل بار دروناثرات اقتصادي حمل

  تكرار 

  در منابع

  هاي غيرمستقيم هزينه
  استفاده كننده

  مجموع زمان سفر در
  شبكه معابر شهري 

5  

  6  زمان تحويل كاال
  4  تخليه و بارگيري و پاركزمان 

  1  شده در صفزمان تلف

  ها و درآمدهايهزينه
  گرداننده سيستم 

   هايهزينه آسيب به زيرساخت
  ونقل شهريحمل

2  

  هايمجموع هزينه
  گرداننده سيستم 

4  

  هاي درآمد و هزينه
  گرداننده سيستم

1  

  1  هاي تحويل كاال در شبكههزينه

  

شهري و هاي آثار اجتماعي حمل بار درونشاخص. زير 4جدول 

  تكرار در منابع مطالعه شده

 شهريونقل بار دروناثرات اجتماعي حمل

  تكرار 

در 

  منابع

  ايمني و تصادفات

  كل تصادفات ناشي از
  شهريونقل بار درونحمل

4  

سهم وسايل باري در 
  تصادفات

  خسارتي)-جرحي -(فوتي
3  

  ميزان جابجايي ساليانه مواد 
  كيلومتر)-خطرناك(تن

1  

  نشت مواد خطرناك 
  ايدر تصادفات جاده

1  

  11  ازدحام و شلوغي در شبكه  ترافيك شهري
قابليت اعتماد در 

  شبكه
  اعتماد تحويل مكرر و قابل

  در شبكه
1  

  1  انسداد بصري  حقوق شهروندي

  

 

  (G) ونقل بارحمل) ناشي از Co2اي (توليد گازهاي گلخانه •

  (E) ونقل باركل مصرف انرژي ناشي از حمل •

 ارونقل ببه شبكه ناشي از حمل شدهاضافهمجموع زمان سفر  •
(T) 

  (D)زمان تحويل كاال در شبكه •

  (C)هاي تحويل كاال در شبكههزينه •

  (A)شهريونقل بار درونكل تصادفات ناشي از حمل •

  (N)ازدحام و شلوغي در شبكه •

  (R)اعتماد در شبكهمكرر و قابلتحويل  •

 صورتبهخبره سپس با طراحي يك پرسشنامه، از كارشناسان 

 AHPبه روش  هاتحليلنتايج  كهحضوري سؤاالت الزم پرسيده 

   .ضرايب مدل استفاده گرديدكردن در كاليبره 

شده، ضرايب فرمول پيشنهادي ي مطرحهاشاخصبا توجه به 

در رابطه  شدهيمعرفبراي شاخص توسعه پايدار كه داراي ساختار 

  .شوديم محاسبهقابل) است، 1(

)1( 
SD = a�. G + 	a	. E +	a�	. T +

	a�	. D +	a�	. C + 	a�	. A +	a�	. N +
	a�	. R    

 8aتا  1a) كه از 1در رابطه ( شدهيمعرفي دستيابي به ضرايب برا

ي طراحي گرديد. اين پرسشنامه در ميان اپرسشنامه، هستند

عنوان شاخص توسعه به هاآنكارشناسان توزيع و نتايج نظرات 

 كنندهمصاحبهدر اين پرسشنامه از  .شوديم استفادهقابلپايدار 

، يطيمحستيز يهاشاخصكه هر يك از  شوديمخواسته 

در ادامه درجه اهميت  .اقتصادي و اجتماعي چه ميزان اهميت دارند

 ,G, E يهاشاخصزير  مثال عنوانبه( هاشاخصهر يك از زير 

T, … شوديم) پرسيده.  

محيطي براي كاهش اثرات با افزايش شناخت اثرات زيست

يي در هاينگرانونقل بار، ي حملهاتيفعالجانبي منفي ناشي از 

نفي و به به كاهش اثرات م توانديمي بخش دولتي كه هاياستراتژ

وليد عنوان يك راه براي تحداكثر رساندن اثرات مستقيم اقتصادي به

منافع خالص اجتماعي است، ايجاد كرد. دستيابي به اين هدف، به 

 پيچيده است گذاراناستيسعلت فقدان دانش الزم براي هدايت 
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ار ب ونقلحملي هاپژوهشناشي از كسري بودجه  ماًيمستقكه اين 

 ,Holguín-Veras, Amaya, Jaller, Wang].[است 

Wojtowicz, Gonzalez-Calderon, 2014][ . با توجه به

، عدم سازيمدلمشكالت برداشت داده، كمبود اطالعات براي 

ي كالن با محدوده اثرگذاري اين هايگذاراستيسي برخي خوانهم

كليه  توانينمپژوهش، زمان محدود مطالعه و ساير فاكتورها، 

؛ قراردادي پيشنهادي را در اين پژوهش مورد ارزيابي هاياستراتژ

ي مناسب براي اين هاياستراتژبنابراين چهار عامل در شناسايي 

يم. اين چهار عامل شامل موارد زير استپژوهش، لحاظ شده 

  :باشند

قابليت بررسي استراتژي موردنظر با شاخص توسعه پايدار اين  •

 پژوهش

 افزارنرمدر  يسازادهيپقابليت  •

 اثرگذاري استراتژي پيشنهادي در مقياس پژوهش •

 در دسترس بودن اطالعات. •

 شدهاضافه هاياستراتژستون به جدول  4، ابتدا ترحيصحبراي درك 

 4و بر اساس اطالعات و توانمندي موجود، چنانچه هركدام از 

در جلو آن  1آيتم باال براي يك استراتژي موجود باشد، عدد 

ياستراتژبنابراين ؛ شوديم 4و مجموع آن برابر با  شدهدادهنمايش 

پژوهش امكان بررسي  نيدر ا عمالً رسندينم 4يي كه به نمره ها

  .)5(جدول  وجود ندارد هاآن

ي زير هاياستراتژبا توجه به امتيازدهي صورت گرفته 

  هستند: يبررسقابل

 .ي جديدهارساختيز: هارساختيزمديريت  •

 .ي بارگيريهامحلمديريت مناطق بارگيري و پاركينگ:  •

مديريت ترافيك: مسيرهاي كاميون، محدوده كم آلودگي،  •

 .محدودشده چندكارهخطوط 

مديريت حمل كاال: مراكز تلفيق بار شهري، تحويل و دريافت  •

 .ي جايگزينهامكانكاال به 

مديريت تقاضاي كاال و كاربري زمين: تغيير مكان مراكز  •

 توليدكننده بار ترافيك وسايل نقليه سنگين.

هرچند برخي از اين تعاريف در ظاهر مشابه همديگر هستند، 

 طراحي منظوربهيي نيز با يكديگر دارند. هاتفاوتولي در عمل 

كه  شدهانتخاباستراتژي  4ي در مدل، سازادهيپي قابل هاياستراتژ

استراتژي  4. اين ديآيمحالت به دست  16 هاآناز تركيب 

  از: اندعبارت

 عرض مطابق با طرح تفصيليتعريض معابر كم •

از  بافاصلهي چند محل بارگيري و تخليه كمي اندازراه •

 مركز شهر عرضكمي شلوغ و هاابانيخ

 اجراي خط ويژه وسايل باري و عمومي •

و پيشنهاد نوسازي ناوگان  كم انتشار آلودگياجراي ناحيه  •

فرسوده و پرمصرف
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استراتژي
محدوده 

جغرافيايي

سرمايه  

گذاري

زمان الزم  

براي اجرا
هدفاثرات اصلي

احتمال بروز 

عوارض

قابليت 

بررسي با 

شاخص ها

قابليت پياده 

سازي در 

نرم افزار

در مقياس  

پروژه 

بگنجد

موجود  

بودن 

اطالعات

مجموع 

امتياز 

11002زيادازدحامترافيك مستقيم طوالنيخيلي زيادكريدورمسيرهاي حلقوي 

تمام ترافيك طوالنيخيلي زيادكريدورزيرساخت هاي جديد و به روز
زيرساخت  

ناكافي و ايمني
11114متوسط 

طوالنيخيلي زيادشهر دسته بندي بار
مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين

ازدحام و 

كاربري زمين
11002متوسط تا كم 

خطوط افزايش و كاهش   

سرعت 
تمام ترافيك متوسط كم تا زيادكريدور

زيرساخت  

ناكافي
11002كم

رفع محدوديت هاي هندسي 

تقاطعها
تمام ترافيك كوتاه كم تا زيادنقطه

زيرساخت  

ناكافي و ايمني
00000كم تا صفر 

سطح شيبدار براي چرخهاي  

دستي و ليفتراكها
تحويل كاالي شهري  كوتاه كمنقطه

زيرساخت  

ناكافي
00000كم تا صفر 

محلهاي پاركينگ و مناطق  

بارگيري 
كوتاه كمكريدور

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين ، تحويل كاالي 

شهري و تمام ترافيك  

زيرساخت  

ناكافي
11114كم

11103زيادازدحامتمام ترافيك كوتاه كمنقطهمحدوديت زماني بارگيري

01012متوسط ازدحامتمام ترافيك كوتاه كمكريدورتخليه خيابان در ساعت اوج 

كوتاه متوسط نقطهسيستم رزرو پاركينگ
مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين

زيرساخت  

ناكافي
01001كم

كدهاي ساختماني بهبوديافته
شهر يا  

منطقه
متوسط كم

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين ، تحويل كاالي 

شهري و ايمني

زيرساخت  

ناكافي
00101كم

زمان اشتراك فضاهاي  

پاركينگ
كوتاه كمنقطه

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين ، تحويل كاالي 

شهري و 

زيرساخت  

ناكافي
01001كم

بهبود مناطق پاركينگ و  

بارگيري 
كوتاه زيادنقطه

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين ، تحويل كاالي 

شهري 

زيرساخت  

ناكافي
00101كم

11002كمآلودگيتمام ترافيك متوسط كمكشوري استانداردهاي آلودگي

00000كمآلودگي و صداتمام ترافيك متوسط زياد تا كمشهري برنامه هاي آلودگي صوتي 

بهبودهاي كلي

مديريت زيرساخت ها

استراتژي هاي وابسته به خودرو    

بهبودهاي جزئي

مديريت مناطق بارگيري و پاركينگ   

پاركينگ و بارگيري در حاشيه خيابان   

پاركينگ و بارگيري خارج از خيابان    

  ي پيشنهادي در اين پژوهشهاياستراتژ. بررسي كارايي 5جدول 
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استراتژي
محدوده 

جغرافيايي

سرمايه  

گذاري

زمان الزم  

براي اجرا
هدفاثرات اصلي

احتمال بروز 

عوارض

قابليت 

بررسي با 

شاخص ها

قابليت پياده 

سازي در 

نرم افزار

در مقياس  

پروژه 

بگنجد

موجود  

بودن 

اطالعات

مجموع 

امتياز 

محدوديت وزن و اندازه وسايل 

نقليه 

شهر يا  

منطقه
11103زيادازدحامتمام ترافيك كوتاه كم

مسيرهاي كاميون 
شهر يا  

منطقه
11114زيادازدحامكاميون بزرگ كوتاه كم

كوتاه كممنطقهمحدوده هاي كم آلودگي
تمام ترافيك و كاميون   

بزرگ 
11114زيادآلودگي

11002زيادآلودگيتمام ترافيك كوتاه كممنطقهمحدوديت هاي موتور خودرو  

11002زيادازدحامتمام ترافيك كوتاه كممنطقهمحدويدت هاي فاكتور بار

كوتاه كممنطقهمحدوديتهاي تحويل در روز
تمام ترافيك و كاميون   

بزرگ 
11103زيادازدحام

كوتاه كممنطقهممنوعيت تحويل در روز  
تمام ترافيك و كاميون   

بزرگ 
11002زيادازدحام

11002زيادآلودگي صوتيتمام ترافيك كوتاه كممنطقهممنوعيت تحويل در شب  

كوتاه كممنطقهخطوط چندكاره محدود شده
تمام ترافيك و كاميون   

بزرگ 

زيرساخت  

ناكافي
11114كم تا صفر 

11013كم تا صفر ازدحامكاميون بزرگ كوتاه كمكريدورالين مخصوص كاميون 

11103كم تا صفر ازدحامتمام ترافيك كوتاه كمكريدوركنترل ترافيك 

عوارض راه 
شهر يا  

منطقه
متوسط متوسط 

تمام ترافيك و  

كاميون -هاي بزرگ 
11013كمازدحام

عوارض پاركينگ 
شهر يا  

منطقه
كم تا صفر 

متوسط تا  

كوتاه 

تمام ترافيك و  

كاميون -هاي بزرگ 
01102كم تا صفر ازدحام

برنامه هاي شناسايي
شهر يا  

منطقه
كم تا صفر 

متوسط تا  

كوتاه 

تمام ترافيك و  

كاميون -هاي بزرگ 
00000كم تا صفر آلودگي

برنامه هاي صدور گواهينامه 

شهر،  

منطقه يا 

كشوري 

كم تا صفر 
متوسط تا  

طوالني

تمام ترافيك و  

كاميون -هاي بزرگ 
00000كم تا صفر آلودگي

مشوق هاي عملياتي براي   

برق و وسايل كم آلودگي 

شهري يا  

كشوري 

بسيار زياد 

تا زياد
متوسط 

تمام ترافيك و  

كاميون -هاي بزرگ 

آلودگي و 

آلودگي صوتي
11002كم تا صفر 

مشوق هاي برق و وسايل كم   

آلودگي

شهري يا  

كشوري 

بسيار زياد 

تا زياد
متوسط 

تمام ترافيك و كاميونهاي   

بزرگ 
11002كم تا صفر آلودگي

برنامه هاي نوسازي وسايل   

نقليه 

شهري يا  

كشوري 

بسيار زياد 

تا زياد
متوسط 

تمام ترافيك و  

كاميون -هاي بزرگ 

آلودگي و 

آلودگي صوتي
11002كم تا فر 

ماليات

عوارض، مشوق ها و ماليات

مشوق ها

مديريت ترافيك 

محدوديت هاي دسترسي

محدوديت هاي زمان دسترسي 

كنترل ترافيك و مديريت الين

  

  ي پيشنهادي در اين پژوهش (ادامه)هاياستراتژبررسي كارايي . 5ادامه جدول 
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استراتژي
محدوده 

جغرافيايي

سرمايه  

گذاري

زمان الزم  

براي اجرا
هدفاثرات اصلي

احتمال بروز 

عوارض

قابليت 

بررسي با 

شاخص ها

قابليت پياده 

سازي در 

نرم افزار

در مقياس  

پروژه 

بگنجد

موجود  

بودن 

اطالعات

مجموع 

امتياز 

11114كم تا صفر ازدحامتحويل كاالي شهري  متوسط زيادمنطقه ايمراكز تلفيق بار شهري   

سيستم حمل و نقل هوشمند
شهري يا  

منطقه اي

بسيار زياد 

تا زياد
00101كم تا صفر ازدحامتمام ترافيك متوسط 

شكاف زماني تحويل و 

دريافت كاال

شهري يا  

منطقه اي
كم

متوسط تا  

كوتاه 

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين و تحويل كاالي 

شهري 

01102كم تا صفر ازدحام

برنامه هاي آموزش راننده 
كشوري يا  

شهري 
00000كم تا صفر آلودگيتمام ترافيك متوسط متوسط 

برنامه ضد اتالف وقت
شهري يا  

منطقه اي
متوسط 

متوسط تا  

كوتاه 
11002كم تا صفر آلودگيكاميونهاي سنگين

تحويل و دريافت كاال به  

مكانهاي جايگزين
كممنطقه اي

متوسط تا  

كوتاه 

تمام ترافيك و كاميونهاي   

سنگين
11114كم تا صفر ازدحام

برنامه داوطلبانه تحويل در    

ساعات غيركاري 

شهري يا  

منطقه اي

زياد تا 

متوسط 
متوسط 

تحويل كاالي شهري و   

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين

11002كم تا صفر ازدحام

برنامه ساعات كاري متناوب   
شهري يا  

منطقه اي
متوسط زياد تا كم

تحويل كاالي شهري و   

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين

00101كم تا صفر ازدحام

مراكز تحويل كاالي مشتري     

محور 
متوسط زياد تا كممنطقه اي

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين
00000كم تا صفر ازدحام

برنامه تغيير وسيله  
شهري يا  

منطقه اي
11103كم تا صفر ازدحامتحويل كاالي شهري  متوسط زياد تا كم

سياست كاربري زمين
شهري يا  

منطقه اي
كم

متوسط تا  

طوالني

تحويل كاالي شهري و   

تمام ترافيك 
00000كمكاربري زمين

تغيير مكان مراكز توليد    

كننده ترافيك وسايل نقليه  

سنگين

شهري يا  

منطقه اي

بسيار زياد 

تا زياد

طوالني تا 

متوسط 

مراكز توليد ترافيك وسايل    

سنگين
كاربري زمين

بسيار زياد تا 

زياد
11114

مديريت تقاضاي كاال و كاربري زمين    

تمرين هاي آخرين مايل تحويل كاال

مديريت حمل كاال

  

  

  

  ي پيشنهادي در اين پژوهش (ادامه)هاياستراتژ. بررسي كارايي 5ادامه جدول 
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براي اين بخش توسط رانندگان  شدهيطراحپرسشنامه 

 هاانندهراست. درواقع اين پرسشنامه نوع تغيير رفتار  شدهليتكم

بعد از اجراي اين سناريوها را مدنظر قرار خواهد داد. پس از تعيين 

ونقل كاال دچار تغيير شده و نتايج ، ماتريس حملهارانندهنوع رفتار 

 توسعه پايدار نيز عوض خواهد شد. يهاشاخص

  GAMS افزارنرم. 6

وارد  1979و  1978ي هاسالدر  GAMS افزارنرمنسخه اوليه 

فردي كه براي حل ي منحصربههايژگيوبازار شد و به دليل 

توسط  سرعتبهي داشت سازنهيبهي رياضي و مسائل هامدل

ي رياضي ازجمله مسئله تخصيص هامدلمتخصصين براي حل 

ن در اي هاكنندهحلترافيك به كار گرفته شد. وجود تعداد زياد 

يمي رياضي هابرنامهكمك بزرگي به حل انواع مختلف  افزارنرم

كه با توجه به نوع و  دهديم. اين امكان به متخصصين اجازه كند

بين  مناسب را كنندهحلحل كنند نوع  خواهنديمابعاد مدلي كه 

در حقيقت يك  GAMS افزارنرمي موجود انتخاب كنند. هانهيگز

ي هادلمي است كه به شكل تخصصي براي حل سينوبرنامهمحيط 

است كه كاربرد متنوعي در مسائل  افتهيتوسعهي سازنهيبهرياضي و 

اي يي كه برافزارهانرمدر ساير  كهنياونقل دارند. با توجه به حمل

قسمتي از دستورهاي  شونديمفاده تخصيص ترافيك است

در فرآيند تخصيص ترافيك به شكل تابع در اين  شدهاستفاده

با اعمال تغييرات ساده در  توانينم، لذا اندشدهتعريف افزارهانرم

، جزئيات روش تخصيص را تغيير داد و يا عواملي مانند قيمت هاآن

كل  كهنيابه دليل  GAMS افزارنرماضافه نمود. در  هاآنرا به 

د كفرآيند تخصيص با تمام جزئيات به شكل دستورهاي ساده 

ي آن را به شكل هابخشتمام  يسادگبه توانمي شوديمي سينو

دلخواه تغيير داد. دسترسي كامل به جزئيات فرآيند حل و سادگي 

 GAMS افزارنرمويژگي اصلي  هاقسمتاعمال تغييرات در تمام 

يچيدگي اين پژوهش و نياز به اعمال تغييرات در به دليل پ است.

پارامترهاي مسئله براي تحليل حساسيت، در اين پژوهش از 

  است. شدهاستفاده GAMS افزارنرم

ها و ميداني پرسشنامه يهادادهآوري جمع. 7

  ونقل كاالتعيين فرمول توسعه پايدار حمل
   

ريس ، برداشت اطالعات ماتيبند هيناحپس از تعيين شبكه معابر و 

 و درگذشته شدهانجامجابجايي بار و مسافر از نتايج مطالعات 

ها از طريق پاسخگويي ضرايب شاخص ،برداشت پرسشنامه

كه بيان شد  گونههمان. شوديمانجام  پرسشنامه) 51( كارشناسان

) 1(0بايد نقطه نظرات كارشناسان تعيين شود و ضرايب رابطه 

  مشخص شود. 

- اولويتآن در كه ها به پرسشنامه شاخص پاسخدر بخش اول 

سنجي و تعيين ضريب اهميت سه شاخص اساسي در توسعه 

ا بتعيين شدند محيطي) پايدار (اقتصادي، اجتماعي و زيست

ها و با توجه به ضريب اهميت تفاوت نتايج پرسشنامه واردكردن

با يكديگر توسط كارشناسان شهر اهواز، ضريب  موردهر دو 

 ونقل كاال به شرحهاي كالن توسعه پايدار در حملاهميت شاخص

  ابه دست آمد. 6 جدول

  

  هاي كالن فرمول شاخص توسعه پايدارضرايب شاخص .6جدول 

  مقدار ضريب در فرمول توسعه پايدار شاخص

  4021/0  زيستمحيط

  2386/0  اقتصادي

  3593/0  اجتماعي

 يهاصرشاخيزمقايسه ضرايب  سؤاالتهمچنين در پاسخ به 

نشان  7 در جدولفرمول توسعه پايدار، ميانگين پاسخ كارشناسان 

  داده است.
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  هاي توسعه پايدار به پيشنهاد كارشناسانضريب اهميت زيرشاخص .7جدول 

 محيطيتوسعه زيست

)4021/0(  

  توسعه اقتصادي

)2386/0(  

  توسعه اجتماعي

)3593/0(  

  توليد گازهاي

  ايگلخانه
  مصرف انرژي

زمان سفر 

  شدهاضافه

زمان تحويل 

  كاال

هزينه 

  تحويل

كل 

  تصادفات

ازدحام و 

  شلوغي

قابليت 

  اطمينان

  %30  %31  %39  %27  %31  %42  %41  %59  بخش

  1078/0  1114/0  1401/0  0644/0  074/0  1002/0  1649/0  2372/0  كل

  

درنهايت با ضرب ضريب اهميت هر شاخص كالن، در سهم 

؛ شودزيرشاخص، ضريب هر زيرشاخص در فرمول مشخص مي

صورت در اين پژوهش به شدهاستفادهبنابراين فرمول توسعه پايدار 

  است: )2رابطه (
  

)2( 
SD = 0.2372	G + 0.1649	E + 	0.1002	T +

	0.074	D + 	0.0644	C + 	0.1401	A +
	0.1114	N + 	0.1078	R   

  

گردد. اين شاخص براي وضع موجود مطالعه موردي محاسبه مي

، كنترل ترافيك باري يهااستيسسپس پيش از اجراي هر يك از 

با  گردد وتعيين مي موردنظرهاي براي استراتژي موردنظرشاخص 

ع و وض موردنظراستراتژي  براي آمدهدستبهمقايسه عدد شاخص 

 ديتائ موردنظربهبود اين شاخص، سياست  در صورتموجود، 

توان با مقايسه مقدار گردد. الزم به ذكر است كه همچنين ميمي

ا را هاستراتژي يراحتبهها، براي هريك از استراتژي آمدهدستبه

نمودار در به صورت  2مقايسه ضرايب رابطه  كرد. يبندتياولو

  ارايه شده است. 2شكل 

  

  
 هاي فرمول توسعه پايدار. مقايسه ضريب زيرشاخص2شكل 

  

هاي پيشنهادي و نتايج نظرات . استراتژي8

  رانندگان

بارگذاري و  ، سازي شبكهپياده ،پس از شناخت وضع موجود

اي همحاسبه شاخص توسعه پايدار، نوبت به بررسي استراتژي

. براي اين رسديمبهبود در وضع موجود بر اساس توسعه پايدار 

بايست نحوه تغيير رفتار كاربران (رانندگان) تعيين شود. منظور مي

انندگان رتوجهي پرسشنامه در ميان تعداد قابل به همين دليل ابتدا

 با توجه به جمعيت شهر اهواز و با استفاده از توزيع شود.

توان حداقل نشان داده شده، مي 3فرمول كوكران كه در رابطه 

  تعداد نمونه مورد نياز جهت اين پژوهش را بدست آورد: 
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  )3                                        (

n=

z2pq
d
!

1+1
N
(
"!pq
d
! -1)

  

  در اين رابطه:

n  حداقل حجم نمونه؛ =N  جمعيت؛ =z  انحراف معيار =

= نسبتي از pاستاندارد متناظر با سطح اطمينان قابل قبول؛ 

=  q=(1-p)جمعيت فاقد صفت معين (مثالً جمعيت مردان)؛ 

 d و نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثالً جمعيت زنان)

 dو  zو مقدار  q ،5/0و   pمعموال   .= حد خطاي قابل قبول

و  96/1درصد،  95با در نظر گرفتن سطح اطمينان 

خواهد بود. بنابراين حداقل تعداد پرسشنامه الزم 05/0

با توجه به امكان  خواهد بود كه 384براساس محاسبه زير 

نمونه در  1000ها عدم بازگشت تعداد زيادي از پرسشنامه

  نظر گرفته شد: 

# =
$%.&'()$*.+($*.+(

$*.*+()

%, %
%)*****-

$%.&'()$*.+($*.+(
$*.*+() .%/

= 012     

  

ونقل كاالي اي حوزه حملهزار وسيله 10حدود آماري  جامعه

 از اين وسايل در هسته مركزي شهر، %30اهواز و تردد حدود 

 مناسبي از رفتار جامعه كنندهانيبتواند مينفري از آن  1000نمونه 

ان كه از مي؛ هسته مركزي شهر اهواز باشد رانندگان وسايل باري در

 پرسشنامه بازگردانده شد. 806تعداد هاي توزيع شده پرسشنامه

  از پرسشنامه به شرح زير است: شدهبرداشتبرخي از اطالعات 

سال سن دارند. بدين معني كه  60تا  30ها بين از راننده 76% •

 آور خانوادهنان اديزاحتمالبهدهندگان توجهي از پاسخبخش قابل

تواند معيشت يك خانواده را بوده و هرگونه تصميم غيراصولي مي

 تحت تأثير قرار دهد.

 .اندها سطح سواد ديپلم و باالتر داشتهاز راننده %70بيش از  •

 ؛مركز شهر اهواز است تشانيفعالها محل اصلي از راننده 87% •

 امالًكپاسخگويي  ها برايبنابراين نحوه زون بندي و انتخاب راننده

 رسد.درست به نظر مي

ساعت به فعاليت جابجايي  6ها روزانه بيش از از راننده 75% •

جابجايي  هاآندهد شغل اصلي مي كاال مشغول هستند كه نشان

 كاال است.

وانت و  هاآن %90بيش از بار و از وسايل وانت %70بيش از  •

وسيله  وي تغيير نوعرگذاري بر بنابراين سياست؛ اندبوده كاميونت

 ، اثرگذاري چشمگيري بر كاهش آلودگي و تصادفاتمجاز به تردد

 نخواهد داشت.

(عمري بيش از از وسايل در حال تردد فرسوده  %45بيش از  •

موجب افزايش مصرف سوخت،  مسئله. اين سال) بوده است 10

 .ها خواهد شدهاي نگهداري براي رانندهاستهالك وسيله و هزينه

ها بيش از يك ساعت در صف انتظار از راننده %60به  نزديك •

رك ا. بدين ترتيب فضاهاي پقرار دارندبراي پيدا شدن يك محموله 

توسط صاحبان وسايل باري اشغال  بسيار ارزشمند در مركز شهر

 .شوديم

بارگيري تا رساندن آن به  زمانمدتاز وسايل،  %50حدود  •

ه ب مسئلهاند. بخشي از اين ساعت ذكر نموده 2مشتري را بيش از 

كه چنانچه باراندازهاي تخصصي  گردديبرمسيستم سنتي بارگيري 

 در كمترين زمان ممكن محقق شود. مسئلهاحداث شود اين 

- كيلوگرم را حمل مي 1000از رانندگان باري كمتر از  89% •

تواند رخ دهد. يكي وزن پايين به دو دليل مي مسئلهنمودند. اين 

. ديگري عدم استفاده هاآنجا شده نسبت به حجم كاالهاي جاب

 مناسب از ظرفيت جابجايي يك وسيله باري.

 تشانيفعالها تمام يا بخشي از از راننده %80درنهايت بيش از  •

صورت شخصي (و نه زير نظر يك شركت يا توليدي) انجام به

 هايبنابراين جامعه رانندگان تحت تأثير استراتژي؛ شودمي

شود و توجهي از رانندگان را شامل ميبخش قابل هشدانتخاب

توانند بر نتايج شاخص توسعه سازي شده ميهاي پيادهاستراتژي

 پايدار اثرگذار باشند.
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ا كه هبندي و تهيه نتايج بخش اول پرسشنامه استراتژيپس از جمع

و شرايط كاركرد دارد، در بخش  به شناخت كلي از راننده، خودرو

طرح در مركز شهر هاي قابلمرتبط با استراتژي سؤاالتدوم 

پرسيده شده است. الزم به توضيح است كه استراتژي اول در نظر 

عرض بوده كه با توجه به عدم هاي كم، تعريض خيابانشدهگرفته

 سؤاالتها در اين تصميم، از مجموعه تأثيرگذاري راننده

به  "بله"اب زيرا بدون شك كليه رانندگان با جو؛ است شدهحذف

  پاسخ خواهند داد. سؤالاين 

اين بخش، قضاوت راننده نسبت  سؤاالتدر قسمت ابتدايي 

شده در ميزان درآمد به ميزان اثرگذاري هر يك از مشكالت مطرح

يبندطبقهسطح  7هاي اين بخش در پرسيده شده است. پاسخ هاآن

سطح سطح آن از خيلي زياد تا خيلي كم بوده و دو  5. اندشده

 دهآمدستبهنكات  نيترمهمباشد. و اثري ندارد، مي دانمينمديگر، 

  به شرح زير است:هاي رانندگان از پاسخ

 ينظميبهاي ناشي از از رانندگان شلوغي %70نزديك به  •

ها و عدم مديريت ترافيك در هسته مركزي و بخصوص ساختمان

به رانندگان متخلف در زمينه  جرائممديريت پاركينگ و اعمال 

 دانند.پارك دوبل را يك عامل مهم در كاهش درآمد خود مي

هاي باريك و از رانندگان از شرايط كوچه %90نزديك به  •

 ها ناراضيعرض هسته مركزي و اجبار به بارگيري در اين محلكم

 هستند.

ترافيك سنگين شبكه معابر هسته مركزي شهر عاملي است كه  •

عنوان يك عامل كاهنده درآمد خود بدان ها بهاز راننده %70حدود 

 كنند.نگاه مي

از رانندگان هزينه نگهداري از خودروي خود را  %50بيش از  •

 .داننديمباال دانسته و آن را عاملي در جهت كاهش درآمد خود 

عوامل نارضايتي رانندگان در  نيترمهمپس از مشخص شدن 

يشنهادي كه از نتايج بررسي شرايط فعلي، چند سناريوي پ

سازي شده در شهرهاي مختلف جهان هاي رايج پيادهاستراتژي

نتايج  نيترمهم، از رانندگان پرسيده شده است. آمدهدستبه

هاي پيشنهادي رانندگان به استراتژي العملعكساز  آمدهدستبه

  بدين شرح است:

اندازي باراندازها بوده اين از رانندگان موافق راه %60بيش از  •

ارانداز ب ياندازراهتعداد اين افراد پس از  ناًيقيدر شرايطي است كه 

 و آشنا شدن با مزاياي كاركرد اين شيوه، افزايش خواهد يافت.

از رانندگان حاضرند به ازاي استفاده از خط ويژه  65% •

تا  هاآناز  %26تومان و  3000خودروهاي عمومي و باري تا مبلغ 

تومان به ازاي هر سرويس پرداخت نمايند كه نشان از  5000مبلغ 

 استقبال مناسب رانندگان از اين شيوه مديريت عرضه دارد.

سازي ناحيه كم ها در صورت پيادهاز راننده %50نزديك به  •

انتشار آلودگي نسبت به تغيير خودروي خود و تهيه ناوگان نو اقدام 

 خواهند نمود.

 

دار مق نييو تعها در شبكه تراتژي. تحليل اس9

  شاخص توسعه در هر استراتژي پيشنهادي

 ژهيخط و يناوگان، اجرا يمعابر، نوساز ضيتعر( استراتژي 4

سناريو  16كه از تركيب آنها به ) بارانداز يو راه انداز يبار ليوسا

تعريف شده است بر اساس طرح تفصيلي شهر، طرح جامع حمل 

ساماندهي حمل و نقل بار كالنشهر اهواز تعيين و نقل و مطالعات 

استراتژي  3شده است. در پرسشنامه ارائه شده به رانندگان 

(نوسازي ناوگان ، اجراي خط ويژه وسايل باري و راه اندازي 

مورد سوال واقع شده است. عالوه بر آن، تعريض  بارانداز)

پذير يك خط خيابانهاي آزادگان، شريعتي و طالقاني به مقدار امكان

عنوان يك هاي طرح تفصيلي شهر اهواز بهعبور و بر اساس نقشه

استراتژي ديگر نيز لحاظ شده است. همچنين باراندازهاي 

ند. انقطه مختلف از هسته مركزي شهر پيشنهاد شده 4پيشنهادي در 

بارانداز در شمالي غربي محدوده (ضلع جنوبي پل علي ابن  4اين 

لي شرقي)، ضلع جنوب غربي محدوده مهزبار جنب جاده ساح

(جنب فروشگاه رفاه در ساحلي شرقي)، ضلع شرقي محدوده 

شهريور در ضلع شمالي خيابان شهيد رستگاري)  17(جنب پارك 
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و ضلع جنوب شرقي محدوده (در حاشيه بزرگراه بهبهاني پايين تر 

 4، 3سناريور و شكل  16، 8از خيابان زند) قرار دارند. جدول 

  دهد. ژي را نشان مياسترات

پس از اعمال تغييرات هر سناريو و بارگذاري شبكه، مقدار 

ها نسبت به گزينه عدم انجام تغيير مقادير هر يك از زيرشاخص

صورت درصد كاهش يا افزايش نسبت ) به1كار (سناريوي شماره 

است. الزم به ذكر است براي هر سناريو  شدهمحاسبهبه حالت پايه 

متناسب با پاسخ رانندگان به استراتژي مربوطه، تغييرات در شبكه 

 است. نتايج شدهاعمال هاسيماترافزاري و پياده شده در محيط نرم

 دهد با اجرايسازي شبكه پس از اجراي هر سناريو نشان ميپياده

ار بارانداز اثرگذاري بسي اندازيصورت تكي، گزينه راهسناريوها به

سد ركند. هرچند به نظر ميچشمگيري در بهبود شاخص ايجاد مي

ند، ايجاد ك مالحظهقابلاجراي خطوط ويژه وسايل باري نيز بهبود 

ولي با توجه به افزايش چشمگير زمان سفر كل وسايل نقليه به 

دليل حذف بخشي از ظرفيت شبكه مسافري و اختصاص آن به 

  باشد.ي، اثرگذاري اين گزينه مطلوب نميوسايل بار

  در هر سناريو شدهيبررسهاي . مجموعه استراتژي8جدول 

  عنوان استراتژي  سناريوشماره 

  عدم انجام كار  1

  تعريض معابر  2

  بارانداز ياندازراه  3

  اجراي خط ويژه وسايل باري  4

  سال 10نوسازي ناوگان با عمر باالي   5

  ياندازراه، تعريض  6

  تعريض، اجراي خط ويژه  7

  تعريض، نوسازي ناوگان  8

  ، اجراي خط ويژهياندازراه  9

  ، نوسازي ناوگانياندازراه  10

  اجراي خط ويژه، نوسازي ناوگان  11

  ، اجراي خط ويژهياندازراهتعريض،   12

  ، نوسازي ناوگانياندازراهتعريض،   13

  ، نوسازي ناوگان، اجراي خط ويژهتعريض  14

  خط ويژه، نوسازي ناوگان ، اجرايياندازراه  15
  ، اجراي خط ويژه، نوسازي ناوگانياندازراهتعريض،   16

  
پس از اعمال تغييرات هر سناريو و بارگذاري شبكه، مقدار 

ها نسبت به گزينه عدم انجام تغيير مقادير هر يك از زيرشاخص

صورت درصد كاهش يا افزايش نسبت ) به1كار (سناريوي شماره 

. الزم به ذكر است براي )9(جدول  است شدهمحاسبهبه حالت پايه 

هر سناريو متناسب با پاسخ رانندگان به استراتژي مربوطه، تغييرات 

 شدهلاعما هاسيماترافزاري و در شبكه پياده شده در محيط نرم

- سازي شبكه پس از اجراي هر سناريو نشان مياست. نتايج پياده

اندازي بارانداز صورت تكي، گزينه راهدهد با اجراي سناريوها به

كند. اثرگذاري بسيار چشمگيري در بهبود شاخص ايجاد مي

رسد اجراي خطوط ويژه وسايل باري نيز بهبود هرچند به نظر مي

لي با توجه به افزايش چشمگير زمان سفر ايجاد كند، و مالحظهقابل

كل وسايل نقليه به دليل حذف بخشي از ظرفيت شبكه مسافري و 

  .يستناختصاص آن به وسايل باري، اثرگذاري اين گزينه مطلوب 
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  كارانجامازاي اجراي هريك از سناريوهاي پيشنهادي نسبت به گزينه عدمها بهدر زيرشاخص . نتايج تغيير9جدول 
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  0/1%  6/1%  -9/3 %  8/0 %  1/1%  1/4%  3/2 %  9/1 %  9/1 % تعريض  2

  4/10%  9/2%  8/28%  3/21%  6/16%  8/14%  9/6%  2/4 %  2/4 % بارانداز  3

  38/0%  -8/13%  0/34%  -7/8%  0/14%  2/37%  -9/20%  -4/16%  -4/16% خط ويژه  4

  78/3%  0/0%  0/0%  7/3%  0/0%  0/0%  7/11%  1/8 %  1/8 % نوسازي ناوگان  5

  88/10%  9/4%  9/25%  8/23%  2/19%  9/15%  3/7%  7/4 %  7/4 % تعريض، بارانداز  6

  77/0%  -9/5%  6/14%  -9/3%  6/7%  9/20%  -1/9%  -0/7 %  -0/7 % تعريض، خط ويژه  7

  23/2%  8/0%  -0/2%  1/2%  6/0%  1/2%  4/6%  6/4 %  6/4 % تعريض، نوسازي ناوگان  8

  04/5%  -0/7%  3/32%  1/8%  0/16%  9/31%  -1/10%  -6/8 %  -6/8 % بارانداز، خط ويژه  9

  6/11%  9/2%  8/28%  2/17%  6/16%  8/14%  5/11%  5/7 %  5/7 % بارانداز، نوسازي ناوگان  10

  4/2%  -8/13%  0/34%  -4/2%  0/14%  2/37%  -2/4%  -9/3 %  -9/3 % خط ويژه، نوسازي ناوگان  11

  88/3%  -6/2%  0/18%  6/4%  1/10%  7/17%  -2/3%  -8/2 %  -8/2 % تعريض، بارانداز، خط ويژه  12

  99/11%  8/4%  5/25%  2/27%  6/15%  8/16%  4/10%  4/7 %  4/7 % تعريض، بارانداز، نوسازي ناوگان  13

14  
تعريض، خط ويژه، نوسازي 

 ناوگان
% 3/1-  % 3/1-  %1/1-  %5/20  %5/7  %0/1-  %9/14  %0/6-  %45/3  

15  
ناوگان بارانداز، اجراي، نوسازي 

 خط ويژه وسايل باري،
% 5/1-  % 5/1-  %9/0-  %4/26  %6/15  %7/5  %0/32  %5/5-  %49/7  

16  
تعريض، بارانداز، خط ويژه، 

 نوسازي ناوگان
% 4/0-  % 4/0-  %2/0  %2/19  %0/11  %6/4  %9/19  %8/2-  %4/5  

 

 
  هاي پيشنهادي: موقعيت استراتژي3 شكل

 اي مربوط به موقعيت باراندازها)(خطوط زرد مربوط به خط ويژه باري، خطوط قرمز مربوط به تعريض شبكه معابر، نقاط دايره 
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در شاخص توسعه پايدار نسبت به  جادشدهيا. ميزان بهبود 4شكل 

 وضع موجود در اثر اجراي هر سناريو

 

هاي دوتايي، اجراي بارانداز به همراه تعريض گزينهدر ميان 

را در شاخص توسعه  %10معابر هسته مركزي شهر بهبودي بيش از 

دهد. هرچند كه تغيير آن نسبت به حالت اجراي پايدار نشان مي

باشد. عالوه بر آن، اجراي تنهايي، خيلي چشمگير نميبارانداز به

 توجهقابلسوده، به دليل كاهش بارانداز به همراه نوسازي ناوگان فر

 عنوان يك سناريوها و سوخت مصرفي، بهدر ميزان انتشار آالينده

  است. مشاهدهقابل %10اثرگذار با بيش از 

طور چشمگير تحت تأثير اجراي خط تايي نيز به 3هاي گزينه

نها ي ندارند و تامالحظهقابلو بهبود  قرارگرفتهويژه ناوگان باري 

اجراي خطوط ويژه ناوگان  رازيغبهها كه كليه استراتژي 13سناريو 

تايي و  3هاي باري است بهترين اثرگذاري را هم در ميان گزينه

هم در ميان كل سناريوها به خود اختصاص داده است. درنهايت 

كارا  امالًكعنوان يك راهكار ها نيز بهگزينه تركيبي كليه استراتژي

) 4است. مقايسه نتايج نهايي كليه سناريوها در شكل ( نشدهشناخته

  آمده است.

  

  گيرينتيجهبحث و . 10

اي در زمينه معرفي شاخص در اين پژوهش، اقدامات گسترده

ونقل كاال صورت گرفته است. پس از مطالعه توسعه پايدار در حمل

- ادبيات موضوع در زمينه شاخص توسعه پايدار، شناسايي شاخص

 دهشانجامونقل كاال كه در توسعه پايدار نقش دارند، ملهايي از ح

در ادبيات موضوع، در سه دسته  شدهييشناساهاي است. شاخص

. سپس اندشدهيبندطبقه يطيمحستيزكلي اقتصادي، اجتماعي و 

هاي ها و همچنين مطابقت شاخصبا توجه به فراواني شاخص

ها گزينش و در با مطالعه موردي، تعدادي از شاخص موردنظر

ج و نتاي. قرار گرفتندو تحليل  مورداستفادهطراحي پرسشنامه 

  است. شدهدادهبخش شرح  دودر  دستاوردهاي اين پژوهش

تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه كارشناسان،  -بخش اول

  افزارنرمرانندگان و خروجي 

از ديدگاه كارشناسان، مسائل مرتبط با آلودگي الف) 

 درصد در بين سه زيرشاخه توسعه پايدار 40زيست با محيط

) داراي باالترين ميزان يطيمحستيز -اقتصادي -(اجتماعي

آثار مقطعي يك  گريدعبارتبهاهميت در توسعه پايدار است. 

تصميم مانند افزايش يا كاهش هزينه و يا زمان سفر، از نگاه 

يپمحيطي كه آثار درازمدتي در كارشناسان نسبت به مسائل زيست

همچنين در اين بخش  ، از اهميت كمتري برخوردار است.دارند

درصد، باالترين  23اي با تقريبا زير شاخص توليد گازهاي گلخانه

دارد. با مرور مطالعاتي كه در سطح جهان صورت  درجه اهميت را

م اي دغدغه تماگرفته است، متوجه شده كه توليد گازهاي گلخانه

مسئولين و جوامع بشري است كه در سالهاي اخير توجه بسياري 

  به اين مقوله شده است.

درصد  14ب) در بخش اجتماعي زير شاخص كل تصادفات با 

را كه از ديد شهروندان عبور و بيشترين ضريب اهميت را دارد چ

مرور در خيابان هايي كه وسايل نقليه باري تردد دارند، دل نگراني 

بيشتري جهت امنيت در آنها وجود دارد زيرا شدت جراحات در 

  اين تصادفات به مراتب بيشتر است.

 10ج) در بخش اقتصادي زيرشاخص زمان سفر اضافه شده با 

اشتند. علت اين امر اين است درصد بيشترين ضريب اهميت را د

كه با كاهش زمان سفر، به تبع تواتر سرويس دهي و درآمد حامالن 

  يابد. از اين رو مورد توجه است.بار افزايش مي
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دهد، آمادگي تحليل نتايج پرسشنامه رانندگان نشان مي )د

تغييرات جدي در زمينه مديريت جابجايي كاال در هسته مركزي 

از  %70مشهود است. همچنين بيش از  كامالً هاآنشهر در ميان 

بوده كه نشان از يكدست  باروانتخودروهاي باري اين محدوده 

 %45بودن نوع ناوگان در اين محدوده دارد. ضمن اينكه بيش از 

سبب شده  مسئلهاند. اين سال داشته 10از وسايل باري عمر باالي 

ليتر مصرف  20از وسايل در طول روز بيش از  %70نزديك به 

با توجه به شرايط ترافيكي هسته  ضمناًسوخت داشته باشند. 

ها زمان انتظار باالي يك ساعت از راننده %60مركزي شهر، حدود 

اند. اين در شرايطي است براي پيدا كردن بار جديد صرف نموده

شخصي فعاليت  صورتبه كامالًها از راننده %65كه نزديك به 

 كنند.مي

رانندگان  %60بيش از  دهديمتحليل نتايج پرسشنامه نشان  )ه

اندازي باراندازها در حاشيه هسته مركزي شهر راه اجراي موافق

 يهاكوچههايي خارج از منظور بارگيري و تخليه كاال در محلبه

 يهاليتحلو  افزارنرم. خروجي شلوغ هسته مركزي شهر هستند

 4/10بارانداز با  ياندازراهو كه سناري دهديمصورت گرفته نشان 

 درصد در بين سناريوهاي تكي كارايي بسيار بااليي داشته است.

ت هاي هنگفتعريض و توسعه شبكه معابر برخالف هزينه )و

ي چندان آثار ترافيكي و توسعه درصد بهبود، 1اجرايي، با 

آشكار است كه عامالن  وضوحبهتوجهي نخواهد داشت ولي قابل

 عتببهو  يدهسيسروافزايش تعدد  به خاطر) ...(رانندگان و بار

 سطح درآمدي موافق اين موضوع هستند. افزايش

از رانندگان  %65 كه دهديمتحليل پرسشنامه رانندگان نشان  )ز

حاضر به استفاده از خط ويژه خودروهاي عمومي و باري تا مبلغ 

به ازاي هر تومان  5000تا مبلغ  هاآناز  %26تومان و  3000

 .سرويس پرداخت نمايند

كه سناريو نوسازي  دهديمنشان  افزارنرمتحليل خروجي  )ح

 نيترمهمدرصد باعث بهبود گردد كه  87/3 توانديمناوگان 

 1/8 درصدي در مصرف سوخت و 7/11دستاورد آن بهبود 

 است. يطيمحستيزدرصدي در بخش 

بارانداز به همراه در ميان سناريوهاي دوتايي، اجراي  )ط

را در  %10تعريض معابر هسته مركزي شهر بهبودي بيش از 

دهد. عالوه بر آن، اجراي بارانداز شاخص توسعه پايدار نشان مي

عنوان يك سناريو اثرگذار با به همراه نوسازي ناوگان فرسوده، به

  است. مشاهدهقابل %10بيش از 

 حت تأثير اجرايطور چشمگير تتايي نيز به 3هاي گزينه )ي

ند و ندار يامالحظهقابلو بهبود  قرارگرفتهخط ويژه ناوگان باري 

اجراي خطوط ويژه  رازيغبهها كه كليه استراتژي 13تنها سناريو 

درصد بهبود بهترين اثرگذاري را هم  99/11با ناوگان باري است، 

تايي و هم در ميان كل سناريوها به خود  3هاي در ميان گزينه

 اختصاص داده است.

  نتايج كيفي -بخش دوم

كاال، تضاد  ونقلحملموجود در زمينه  از مسائليكي ديگر 

 بايد .دولتي، خصوصي و اقشار جامعه است بين منافع بخش

باشد كه براي هر سه بخش  يبه صورت هاياستراتژو  هاشاخص

دولتي، خصوصي و شهروندان منافعي در پي داشته باشد يا حداقل 

را به خطر نيندازد كه در اين پژوهش اين موضوع قابل  هاآنع مناف

و برخالف ديگر مطالعات فقط منافع بخش دولتي در  شهود است

شاخص زمان تحويل كاال در  مثالعنوانبهنظر گرفته نشده است. 

عامالن بار، شاخص آالينده  يطوركلبهراستاي منافع رانندگان و 

ل از قبي ييهاشاخصفع مردم و محلي و تصادفات در راستاي منا

ر البته الزم به ذك شلوغي در راستاي بخش دولتي است. ازدحام و

-ها در بين هر سه بخش (دولتياست كه برخي شاخص

اقشار جامعه) مشترك است. با بررسي نتايج حاصله از -خصوصي

گردد كه كارشناسان منافع هر سه تحليل پرسشنامه مشخص مي

  اند.ي قرار دادهبخش را مالك پاسخگوي

  ي. سپاسگزار11

شهر كالنو مدير مطالعات  ونقل و ترافيكاز معاونت حمل

بدون همكاري  شكيبكه شته اهواز كمال تشكر و قدرداني را دا

  ، امكان پژوهش فوق وجود نداشت.هاآنو همراهي 
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 هانوشتيپ .12

1. Urban Consolidation Centres (UCC) 
2. PIEK 
3.Freturb 

 عمراج. 13

شكده حمل - شريف، (      . ونقلپژوه صنعتي  شگاه  )، 1393دان
شهر تهران، تخمين    ساماندهي حمل " سطح  ونقل بار و كاال در 

  ."و مقصد مبدأهاي ماتريس

ــكوفي، ك .   لفجوانفر، ا- يان، ج. شـ ــائ هدوي، ا.  و  . رضـ م
ــئله مكان").1395( ــيريابي انبارهاي عبوري چند _يابيمسـ مسـ

صولي با در نظر   سايل نقليه ناهمگن ظرفيت دار و  مح گرفتن و
قابليت برداشـــت و تحويل در چند بار در يك شـــبكه زنجيره 

پژوهشي مهندسي حمل و   _. فصلنامه علمي "تامين چندسطحي 
  627-603، ص. 4، شماره 8، دوره نقل

 ").1395رحيمي، ج. رزمي. (، حيدري، ي .،  ج. .افچراغي، ا-
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صفهاني    سن ابوطالبي ا شته عمران    مح سي در ر شنا سال   -، درجه كار شگاه   1374عمران را در  از دان
 1376راه و ترابري در سال   -آزاد اسالمي واحد نجف آباد و درجه كارشناسي ارشد در رشته عمران     

صنعت ايران اخذ     شگاه علم و  سال  را از دان شته     1386نمود. در  سب درجه دكتري در ر موفق به ك
راه و ترابري از دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران گرديد. زمينه هاي پژوهشي مورد عالقه  -عمران

ضو             ضر ع سازي راه بوده و در حال حا سي و رو سي ترافيك و حمل ونقل، طرح هند شان مهند اي
  ه اصفهان است.هيات علمي با مرتبه استادياري در دانشگا

  

 

  

با رتبه دوم  1393عمران را در سال -مژده محمدحسيني، درجه كارشناسي در رشته مهندسي عمران
-) از دانشگاه شهيدچمران اهواز و درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران14/17(معدل 

اخذ نمود.  اصفهان ) از دانشگاه66/18را با رتبه دوم (معدل  1396 در سال ونقلبرنامه ريزي حمل
توسعه پايدار در حمل و نقل شهري بوده و در حال حاضر  ايشان عالقه موردي پژوهشي هانهيزم

  فوالدشهر اصفهان است. –امين  مدرس دانشگاه

  

 صنعتي  دانشگاه  از   1383 سال  در را عمران مهندسي  رشته  در كارشناسي   درجه شناس،  حق حسين 
سي    درجه و شريف  شنا شد  كار شته  در ار شگاه  از را 1385 سال  در نقل و حمل ريزي برنامه ر  دان
 و حمل ريزي برنامه  رشته  در دكتري درجه كسب  به موفق 1391 سال  در. نمود اخذ شريف  صنعتي 

شگاه  از نقل شي  هاي زمينه. گرديد شريف  صنعتي  دان شان  عالقه مورد پژوه  ، پايدار نقل و حمل اي
  گاهدانش در  استاديار مرتبه با علمي هيات عضو حاضر حال در و بوده ايمني و نقل و حمل در تقاضا

  .است اصفهان صنعتي

  
  


