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 چکیده  

مهم براي توسعه اقتصادي  ییزیر بنا ،حركر اقتصاد شهرها به عنوان موتور محمل و نقل و نقش آن دمبحث همواره 

مناسب ترین سیستم  ،چرا که در جوامع امروز در صورتی که شهرها ،باشد میمطرح اقتصاد ملی توسعه شهرها و همچنین 

جبران ناپذیر اقتصادي را بر  ، خسارتپیدا نکنند خود ن زیربناي توسعهرا به عنوا میحمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمو

و بر نظام حمل و نقل شهري  اعمال شدهي ها سیاست تأثیر باز شناسایی هدفلذا در این مقاله با . تحمیل خواهندکرد خود

تا پرداخته  شهرهادر اقتصاد  ها این سیاستبه بررسی و تبیین اثرات معرفی سیستم حمل و نقل بهینه براي توسعه شهرها 

 یکپارچه سازي و هماهنگي بهینه در و نقل درون شهري و رسیدن به نقطهمشکالت حمل  پاسخگويبتوان  بدین وسیله

ي حمل و نقل شهري و استخراج ها ش سعی گردیده است با بررسی سیاستپژوهدر این . باشیم سازي دو بخش مذکور

در راستاي  میعموي کالن شهرهاي ایران بهترین سیستم حمل و نقل ها توجه به ویژگی آن و باو معیارهاي مرتبط  ها شاخصه

توصیفی و  -یابی به این مهم از روش کمیدست الزم به ذکر است به منظور. شهرها معرفی گرددکالن گذاري اقتصادي سیاست

تري تبدیل نموده و ارزیابی دقیق میک ياهدهي کیفی و توصیفی را به داها تواند دادهبهره برده که میتحلیل سلسله مراتبی 

 گذاردمیشایانی  تأثیري شهري بر روند توسعه حمل و نقل ها سیاستدهد که نشان می ها نتایج حاصل از تحلیل. حاصل نماید

این امر از نظر کارشناسان شهري  میبه عنوان حمل و نقل عموي تندروي شهري ها و در شهرهاي بزرگ ایران مترو و اتوبوس

  . در اولویت توسعه قرار دارد
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  مقدمه

، چیدمان اتفاقی مراکز ریزي صحیح امهرویه شهرها بدون برن افزایش جمعیت در شهرهاي بزرگ کشور و گسترش بی

نقلیه شخصی ، سبب ایجاد سفرهاي شهري زیاد به ویژه با وسایل دم وجود فن آوري ارتباطی جایگزینو جذب سفر و عتولید 

هدر  مشکالت روانی،استهالك وسایل نقلیه، ، ات سوئی نظیر اتالف وقت شهروندان، افزایش تصادفاتاین مساله اثر. شده است

رویه  مصرف بیهاي جبران ناپذیري مانند آلودگی محیط زیست و  وري مردم و خسارت عدم بهرهرفتن منابع اقتصادي، 

حمل و نامناسب ي ها ریزي برنامهدر باید را مشکالت فوق غالب ) 1387ا نی جالل کامران( .ي فسیلی را به همراه داردها سوخت

یک موضوع چند وجهی نقل  حمل ودانیم  همان طور که می. و عدم مدیریت یکپارچه نظام شهري جست و جو کردنقل شهري 

و اجتماعی  اقتصادي، صنعتی بحث به مسایل يها چرا که ریشه ،ن را به سامان رساندآتوان  میو پیچیده است که به تنهایی ن

  . کند می ملزمي نظام شهري ها لذا همین مساله لزوم نگاه جامع به این پدیده را همراه با سایر بخش. گردد برمی

و  میکهم و بسیار پر اهمیت توسعه متوان یکی از ابزارهاي میرا ي حمل و نقل درون شهري ها و سیاستنقل  حمل و

کالن . در شهرهاي بزرگ روبه افزایش است نقل مشکالت مربوط به حمل وشاهد این هستیم که امروزه . دانستکیفی شهري 

، اجتماعی و فرهنگی ي اقتصاديها قطه عطف کلیه فعالیتشهرها در ایران به عنوان پایتخت سیاسی منطقه خود و همچنین ن

لذا کالن . اي دارند هري خود جایگاه ویژهو در سلسله مراتب نظام ششوند  ، محسوب مینفوذ و حوزه کشش خودطقه تحت من

ها وجود دارد ی از معضالتی که در این کالن شهربر همین اساس یک. شهرها نقطه ورود به اقتصاد منطقه و اقتصاد ملی هستند

و نقل درون مسئله تمرکز جمعیت و فعالیت در آنها است که به دنبال خود مسائل دیگري از جمله مشکالت ترافیکی و حمل 

، توجه به حمل گیرد مورد نظر قرار می هااز این رو هر گاه مسائل کالن شهر) 1381 شهریار افندیزاده( .دنکن شهري را ایجاد می

و طرح  ها ریزي شود و عمده برنامه حمل ونقل به صورت شاخص نمایان میي ها زدهی اقتصادي سیستمو نقل درون شهري و با

. کند سوق پیدا میحمل و نقل بهینه ي شهري در خصوص بحث حمل و نقل و ترافیک شهري به سوي انتخاب سیستم ها ریزي

نها همچنین کلید دسترسی به بازار، آ. هستند ها ایدهي ارتباطات و حمل ونقل، کلید انتقال کاال، مردم، اطالعات و ها سیستم

انرژي غیر بخش حمل و نقل، مصرف کننده اصلی . هستند اجتماعی و اقتصادي در شهرهادارس و سایر تسهیالت م، اشتغال

محمود (. ت نیز هستندعمده آلودگی، راهبندان و تصادفا ت و در عین حال شریکي شهري اسها تجدید شونده و زمین

ي ها تواند آثار منفی سیستم ریزي شهري می ي یکپارچه حمل و نقل و برنامهها سیاست) 1381،صفارزاده و علی ملک زاده فر

اثرات مثبت اقتصادي نیز به دنبال  ،حمل و نقل فعلی را کاهش داده و حتی در صورتی که با طرح ریزي نظام مند همراه باشد

 و توسعه درحال کشورهاي در کالنشهرها، نقل و حمل در موتوري نقلیه لوسائ از استفاده روزافزون رشد. خود موجب شود

 سعی مقاله این در .نماید می ایجاب را شهر توسعه سیاستهاي و شهري نقل و حمل سیاستهاي بین هماهنگی ، یافته توسعه

بر توسعه اقتصادي  ها ستاین سیاهاي حمل و نقل درون شهري و اثرات و نقشی که  با بررسی و ارزیابی سیاست است گردیده

حمل ونقل موتوري و حمل و نقل غیر ( راهبردهایی در جهت بهینه کردن سیستم حمل ونقل درون شهريگذارند،  شهرها می

ي ها و معیارهاي سیاست ها مولفهبا توجه به این پژوهش در راستاي توسعه اقتصادي شهرها ارائه گردد و در نهایت  )موتوري

 حمل سیستم چند از ترکیبیتواند  که میشهري درون مناسب ترین سیستم حمل و نقل ، در کالن شهرهاي ایرانحمل و نقل 

 . نماید پیشنهاد میباشد،  میعمو نقل و

   طرح مساله

قرار دادن  تأثیربنایی اقتصاد هر جامعه است که عالوه بر تحت هاي زیر و نقل از جمله بخش، بخش حمل در جهان امروز

در حقیقت حمل و نقل با ایفاي نقش رابط . شود ریان توسعه دچار تغییر و تحول میفرایند توسعه اقتصادي، خود نیز در ج

امروزه . نماید میهاي مختلف جامعه به سوي توسعه ایفاي نقش  بازار مصرف به مثابه پلی بین بخشمیان بازار تولید و 

نکته اذعان دارند که صنعت حمل و نقل، صنعتی بالقوه توانمند است که به مدد مدیریت کارشناسان اقتصادي کشور به این 

لذا این پژوهش ) 1381، افندیزادهشهریار (.بسیاري از مشکالت شهري پاسخ دهد صحیح و درایت اقتصادي ، قادر است به

در اقتصاد دن به نقطه ي بهینه سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که براي حل مشکالت حمل و نقل درون شهري و رسی



کدام مذکور دو بخش ي یکپارچه سازي و هماهنگ سازي تواند سودمند واقع شود و در راستاشهري چه راهبردهایی می،

 . باشد ، میهاي مطرح شده گزینه مناسبی از بین گزینهدرون شهري سیستم حمل و نقل 

  فرضیه

  :باشد  میدر این پژوهش با توجه به سواالت تحقیق و طرح مساله آن به صورت زیر  ها فرضیه

در ایران به مسائل شهري به صورت بخشی نگاه شده است و بر همین اساس و در اثر فقدان نگاه جامع رسد  به نظر می -

صورت منسجم و پایدار دیده به ي حمل و نقل و نظام شهري ها و مدیریت یکپارچه شهري هماهنگ سازي بین سیاست

 . شود  نمی

رسد که مناسب ترین سیستم حمل و نقل شهري که در جهت رشد و اعتالي اقتصاد شهري گام بردارد و با  به نظر می -

است که  میي حمل و نقل و اقتصاد در شهرها و کالن شهرها همخوانی داشته باشد، سیستم حمل و نقل عموها سیاست

و خطوط مترو (ستم حمل و نقل ریلیي موتوري و غیر موتوري، سیها به تقسیم بندي آن به سیستم عنایت البته با

ي و حمل ونقل درون شهري با دوچرخه به عنوان سیستم حمل ري موتوها سیستمزمینه  در )ي شهريها سیستم اتوبوس

  . و نقل غیر موتوري مناسب باشد

  ضرورت پژوهش

و  ها سعت و گستردگی فعالیتوبه وجود آمده و ي شهري ها و سیاست ها ریزي برنامهائل و مشکالتی که در نبود مس

ن در اثبات ای کارشناسان این امرعموما . پوشیده نیستکی بر هیچ کارشناسی هاي مرتبط با امور حمل و نقل و ترافی هزینه

ند که حاکی از اختصاص دادن بیشترین کن ي مختلف را بیان میها اري در سالهاي شهرد موضوع آمار کلی مربوط به هزینه

هاي محیطی ناشی از مصرف  و آلودگی و همچنین حجم ترافیک شهرها باشد نی شهر به بخش حمل و نقل میبودجه عمرا

ضرورت مطالعه و  ها این مشخصه. شود در شهرها دیده می حاز معضالت شهري نیز به طور واض... و  ي فسیلیها رویه سوخت بی

که با وجود ،سازد  مرتبط با حمل و نقل را آشکار می اهمیت اقتصادي و اجرایی مسائلبررسی هرچی بیشتر در این خصوص و 

در راستاي رسیدن به این مهم و مدیریت واحد در  ها ریزي تم حمل و نقل درون شهري و برنامهي مناسب در سیسها انتخاب

وان بر مسائل و مشکالت حمل و نقل فائق آمد و به کیفیت مطلوبی در سیستم حمل و نقل بخش حمل و نقل امید است بت

  . درون شهري رسید

  روش شناسی پژوهش

ها، بخش اصلی از  ر زمینه جمع آوري اطالعات و دادهتوصیفی استفاده شده است و د –روش کمی در این پژوهش از

نه اي و اسنادي به دست دیگر از طریق اطالعات و آمارهاي موجود کتابخا طریق مطالعات میدانی و با ابزار پرسش نامه و بخش

ر و نرم افزا) AHP(آمده است و تجزیه و تحلیل اطالعات با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی 

Expert choice  صورت گرفته است.  

  حمل ونقل درون شهري

در فرهنگ لغات به عنوان فعل انتقال و جا به جایی از مکانی  ،)شود خوانده می transport که در انگلیسی(حمل و نقل 

ا توان کاربرد ریاضیات و آمار براي جا به جایی مسافران و کاالها ب مهندسی حمل ونقل را میبه مکان دیگر معنی شده و 

اي است و موضوعات  نقل بحثی کامال بین رشته حمل و. عرفی کردهاي موجود در طبیعت م استفاده بهینه از مواد و انرژي

مهم در این علم به حساب  اي از موضوعات شهري و منطقهریزي  سازي حمل ونقل و برنامه نقل، جغرافیا و بهینه اقتصاد حمل و

  )1387 ،انی جالل کامران(. آیند می

شود که از جمله آنها  دیده می... و ها بر حسب مکان، زیرساختهاي متفاوتی  هاي حمل و نقل به گونه تقسیم بندي

... شامل حمل ونقل ریلی، اتوبوس، تاکسی، مترو و (و حمل ونقل موتوري ) پیاده و دوچرخه (توان حمل و نقل غیر موتوري  می

رد، و حمل ونقل خصوصی وجود دا میحمل ونقل عموبه در خصوص حمل و نقل درون شهري نیز تقسیم بندي . اشاره کرد )

  .شود  به آن توجه خاص میریزي حمل و نقل  ریزي شهري و برنامه ي برنامهها گذاري و سیاست ها تصمیم گیريکه در 



براي حل . باشد نسانی به خصوص در شهرهاي بزرگ میامروزه حمل و نقل و ترافیک یکی از بزرگترین مشکالت جوامع ا

 .اند روي آورده میي حمل و نقل عموها مبه استفاده از سیستاین مشکل و تبعات ناشی از آن، بیشتر مدیران و مسئوالن شهري 

، افزایش شود الت حمل و نقل شهري ارائه میاز جمله پیشنهاداتی که به طور کلی و سنتی براي حل مشکهمواره 

بر همین اساس  .باشد نظام شهري می ي مدیریت ات حمل ونقل همگانی و اصالح نحوههاي شهري، توسعه خدم زیرساخت

 بنابراین داراي اشکال بسیار متنوعی هستند ها این سیستم. کند ضرورت پیدا می میي حمل ونقل عموها انواع سیستم ییساشنا

  )1385 ،علی خدایی(: شود  بیان می مییل انواع حمل ونقل عمودر ذ

 به معین زمان در و است معین مقصد و مبدا داراي که میسیست از است عبارت :ترانزیت میعمو نقل و حمل سیستم -1

 کار ثابت زمانی جدول اساس بر ثابت مسیرهاي طول در که ییها اتوبوس ،منظم هاي اتوبوس. پردازد می مسافران جابجایی

 شهري، سبک قطار سریع، نیمه  (BRT) میعمو نقل و حمل سیستم زمره دری یها اتوبوس السیر، سریع يها اتوبوس .کنند می

 .گیرند می قرار السیر ترانزیت سریع اتوبوس ریلی، سریع يها سیستم مونوریل، تراموا،

 مشخص و ثابت مقصد و مبدا داراي ترانزیت سیستم خالف بر سیستم این : ترانزیت پارا میعمو نقل و حمل سیستم -2

 نقل و حمل متنوع روشهاي. نیست شده تعیین پیش از و ثابت نیز سیستم این مسافران جابجایی زمان همچنین و نیست

 ون، اوج، ساعت تاکسی خطی، تاکسی فرودگاه، تاکسی تلفنی، تاکسی دربستی، گردشی تاکسی تاکسی، :از عبارتند پاراترانزیت

 .بوسها مینی اشتراکی، يها ون اشتراکی، خودرو اي، اجاره يها اتوبوس ،ها کش مسافر

معیارهاي مناسب  و ها آمد، به تدوین گزینهبه دست  میي حمل و نقل عموها در ادامه با توجه به شناختی که از سیستم

 .پردازیم در کالن شهرها و شهرهاي ایران می میبراي انتخاب سیستم حمل ونقل عمو

  نقش حمل ونقل در توسعه اقتصادي شهرها

دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر ه گردد و ب ز اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب میامروزه حمل و نقل یکی ا

هاي تولید،  ه به شکلی گسترده در تمامی زمینههایی است ک این بخش دربرگیرنده فعالیت. فرآیند رشد اقتصادي کشور دارد

بدون وجود . توزیع و مصرف کاال و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیتهاي اقتصادي نقش غیرقابل انکاري برعهده دارد

و بالتبع آن رشد اقتصاد کشور  میتصور رشد و توسعه عمو ،جانبی و ناوگان مطلوبشبکه حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات 

توان  زمانی فعلی و روند گسترش آن نمی در مقطع شهرهااساساً در رشد و توسعه اقتصاد . رسد نظر میه غیرممکن بشهرها 

انکار  ،ایمنی و سطح خدمات ارائه شدهها، زمان سفر، سرعت جابجایی،  در بهینه سازي هزینهرا ي حمل و نقل ها نقش سیستم

طوري ه ب ،نیازهاي اساسی جوامع امروزي است از) ناوگان( زیربنا و روبنا معناي جامع آن شامل مدیریته حمل و نقل ب. نمود

داشتن شبکه حمل و نقلی گسترده و ... و اجتماعی و محیطیفرهنگی، امنیتی و  براي اعتالي توان اقتصادي، شهرکه در هر 

چنین ویژگی سبب گشته به حمل ونقل به عنوان یک بخش اقتصادي  تأثیر. گردد اولیه محسوب می ابل اطمینان از نیازهايق

با عنایت به نقش زیربنایی حمل و نقل در  )1386 ،شرکت راه آهن شهري تهران و حومه( .خدماتی مهم نگریسته شود –

مللی، ي حمل و نقلی کارا، توانا و همپاي با معیارهاي بین الها و شبکه ها تحقق توسعه اقتصادي و لزوم برخورداري از سیستم

همچنین روند تشکیل سرمایه و . گذاري در بخش راه و ترابري توجه شایسته تري مبذول گردد طلبد تا نسبت به سرمایهمی

نسیل بالقوة قل بالنسبه از پتاارزش افزوده در بخش حمل و نقل و کل اقتصاد کشور بیانگر این واقعیت است که بخش حمل و ن

باشد و این پتانسیل درصورت رفع مشکالتی همچون کم بودن نرخ بازگشت سرمایه و محدودیتهاي قانونی باالتري برخوردار می

صورت کوتاه مدت، میان ه بخش حمل و نقل ب )1381 ،شهریار افندیزاده(. خواهد گرفت مراتب باالتر از سطح کنونی قراره ب

مانند تولید کل، تولید در بخشهاي اقتصادي، اشتغال کل، اشتغال در  شهرهامدت و درازمدت بر متغیرهاي اصلی اقتصاد 

آثار کوتاه مدت شامل آثار . گذارد تصادي و شاخص هزینه زندگی اثر میبخشهاي اقتصادي، قیمت در بخشهاي مختلف اق

مستقیم از  طور غیره ي حمل و نقل هر خانواده و بها ینه زندگی بطور مستقیم از طریق هزینهمربوط به افزایش یا کاهش هز

قیمتهاي  تأثیرآثار میان مدت شامل . باشد ت متاثر از قیمتهاي حمل و نقل میروي قیمت سایر کاالها و خدما تأثیرطریق 

رازمدت مربوط به تغییر مبانی محاسبات اقتصادي حمل و نقل روي مصرف خدمات جایگزین از قبیل ارتباطات بوده و آثار د



بطور کلی ترکیب فعالیتهاي تولیدي در هر منطقه و به تبع آن ترکیب بافت تولید، ترکیب . باشد لیدي و عمرانی میطرحهاي تو

 توانند از میرهاي اقتصادي ذیربط حجم درآمد سرانه و سایر متغی، گذاري و تولید تغال زایی، سرمایهاشاشتغال، حجم تولید، 

   )1381،صفارزاده و ملک زاده فرمحمود ( .بپذیرند تأثیرتغییرات قیمت خدمات حمل و نقل 

اتی نیز بر روي وضعیت اجتماعی و تأثیر، وجود سیستم بهینه حمل و نقل درون شهري ذکر شده میعالوه بر موارد ک

وندان در استفاده توان به آرامش روحی و روانی شهر ي آن می گذارد که از جمله نگی و وضعیت زیست محیطی شهرها میفره

  .اشاره کرد... اهش آلودگی هوا و ، ک، افزایش تعامالت اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیستاز وسائط نقلیه

ي حمل و نقل براي حضور در ها معتقدند که به واسطه نیاز مبرم به گسترش فعالیتحمل ونقل   بسیاري از فعاالن بخش

اقتصادي را بر   ضرورت دارد تا هرچه سریع تر طرحی جامع تدوین شود که با تکیه بر الگوي علمی، شرایط، قهتجارت منط

در ایران نیز بر همین اساس طرح جامع ) 1379 عابد،محمد رضا (. تحرکات این بخش حاکم و از شکنندگی آن جلوگیري کند

حمل ونقل همگانی دارد، اما شاید بتوان گفت که اي به  ویژهشود که عنایت  دوین میحمل و نقل و ترافیک براي شهرها ت

البته باید توجه  .ها نداشته استشهرها و ترافیک و مسائل شهري آن چندانی بر روي اقتصاد تأثیرتدوین چنین طرحی نیز 

ل ایران از یک اند تا امروز سیستم حمل و نق شده  کنار این موضوع عوامل دیگري نیز وجود دارند که موجبداشت که در 

داشتن یک حمل و نقل کارآ ، مراودات اقتصاد جهانی توجه به شرایط منطقه و با  در صورتی که ؛ترکیب نامناسب رنج ببرد

ویکردي تدوین شود که بتواند طرح جامع مطالعاتی باید با رلذا  .از مشکالت اقتصادي ایران را مرتفع سازد  تواند انبوهی می

ترکیب با طریق   به وجود آورد تا از این ،با شرایط جغرافیایی ایران است سیستم حمل و نقلی را که مطابق  هاي شکل گیري پایه

اي است که امروز در  بهینه شقوق حمل ونقل همان پدیده ترکیب. ردشقوق مختلف حمل و نقل به سمت نقطه بهینه حرکت ک

ي حمل و ها و در پی برقراري توازن بین شبکه شود می نقل یادبه عنوان انفجار صنعت حمل و   کشورهاي توسعه یافته از آن

ي حمل و نقل باید از درون شهرها و مناطق کشور ها ریزي بنابراین برنامه) 1381 ،شهریار افندیزاده(. باشد نقل درون شهري می

، با ک شهريل و نقل درون شهري و ترافیآغاز شود تا عالوه بر حل مشکالت شهرها و کالن شهرها در خصوص حم

  . ي منسجم بتوان به رشد و شکوفایی اقتصادي منطقه رسیدها ریزي برنامه

  ي حمل ونقل درون شهريها بررسی و ارزیابی سیاست

یی که در ها جایی درصد از کل جا به 90ساکن بوده و درصد کل جمعیت کشور در شهرها  65در حال حاضر بیش از 

 و منسجم میي علها گذاري گیري و سیاست لذا لزوم تصمیم .سفرهاي درون شهري استشود، مربوط به  سطح کشور انجام می

یی که شوراي عالی هماهنگی ترافیک کشور ها در همین خصوص در زیر بخشی از سیاست. در این زمینه به خوبی آشکار است

  )1386 ،هماهنگی ترافیک شهرهاي کشوردبیرخانه شوراي عالی (: نماییم  یران در نظر گرفته را بازبینی میبراي شهرهاي ا

درصد از کل سفرها  75درون شهري به  میدر شهرها به ترتیبی که سهم حمل ونقل عمو میتوسعه حمل و نقل عمو -1

 .افزایش افزایش یابد 

 ي فرسودهها رده خارج کردن کلیه خودرو از -2

 دولتتغییر الگوي مصرف سوخت و خارج کردن بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی  -3

 و استانداردهاي مطلوب ها شهر آلوده کشور و رسیدن به شاخص 8کاهش آلودگی هوا در  -4

 ي اصالحی ، مدیریتی و کاهش تقاضاي سفرها بهبود عبور و مرور در شهرها با سیاست -5

ام شده و اهدافی که از سوي شوراي عالی هماهنگی ترافیک کشور بیان شده ، اقداماتی نیز انج ها در راستاي این سیاست

  :توان به دو قانون در این باره اشاره کرد انجام است که از مهم ترین آن می و یا در دست

  86و  85ي ها بودجه سال 13قانون تبصره  -1

 و مدیریت مصرف سوخت میقانون توسعه حمل ونقل عمو -2

افزایش تعداد واحدهاي با  میها بر لزوم توجه هرچه بیشتر به محورهاي توسعه حمل ونقل عموبه طور کلی این قانون

، سهمیه بندي بنزین، بهینه سازي عرضه و توسعه خودروهاي دو گانه سوز میمرتبط با آن و اولویت دادن به حمل و نقل عمو



تاسیسات و  و، برقی کردن خطوط و اجراي عالئم ي ریلی کشورها شبکه خدمات حمل و نقل از طریق احداث و توسعه

، ایمن سازي و ها سازي و ساماندهی مدیریت حمل ونقل، اصالح قیمت، یکپارچه شبکه ریلی، افزایش سرعت در ارتباطات

راستاي رسیدن به این مهم  کند و کلیه اقدامات در این مقوله در تاکید می... از سامانه هوشمند و ، استفاده بهبود تردد

 )منبع همان(. ریزي شده است  برنامه

  

  و مدیریت سوخت مینقل عمو قانون توسعه حمل و -1جدول شماره 

              

  

  

  

                    

  

 
 شوراي عالی هماهنگی و ترافیک شور : ماخذ

  

 نقل و حمل گزینه ترین عمده از یکی موتوري ونقل حمل امروزي شهري جوامع در، همان طور که مالحظه فرمودید

 به نسبت شهر، پایدار توسعه ابعاد حفظ ضمن که ستا آن شهري ریزان برنامه و طراحان مشکل ترین اصلی .است شهري

ه ب . نمایند اقدام پرخطر و بهینه غیر يها سیستم به آن انحراف از جلوگیري و کارآمد شهري نقل و حمل سیستم ایجاد

 از استفاده روزافزون رشد است، افتاده اتفاق ایران در اخیر يها سال در و آسیا در عام بطور که آنچه مثال عنوان

 به زیست محیط آلودگی و تصادفات نرخ از ناشی باالي هزینه با که است شهري جوامع درآمد کم طبقات در موتورسیکلت

 تدوین گیرد، می صورت شهري يها سیستم طراحی در امروزه آنچهاما . دهند می ادامه شهرها درسطح خود آمد و رفت

 و سو یک از زمین کاربري و شهرسازي سیاستهاي بین ممکن تطابق حداکثر ایجاد هدف با شهري جامع يها برنامه

سید ( .باشد  م دیگر سوي از و اقتصاد شهرها شهري شبکه خصوصیات به توجه با بهینه شهري ونقل حمل يها سیستم

علم و تجربه مهندسی و برنامه ریزي حمل و نقل و ترافیک تاکید دارد که براي خروج از این شرایط و ) 1386مجتبی شفیعی 

شهرها ، باید حمل و نقل همگانی تا جایی تقویت گردد رفع معضالت حمل و نقل و ترافیکی در راستاي بهینه سازي اقتصاد 

درصد از سفرهاي روزانه را داشته باشد و این امر در قانون برنامه چهارم مورد توجه واقع شده و  75که ظرفیت پذیرش حدود 

 .به تصویب رسیده است 

کند  شود، این نکته را تبیین می میمطرح ) uttp( میي کلی که از طرف انجمن بین المللی حمل ونقل عموها در سیاست

به عنوان  میکه جامعه باید از میزان وابستگی خود به استفاده از خودروهاي شخصی کاسته و استفاده از شبکه حمل و نقل عمو

در بخش حمل و نقل به کار  ها اي از سیاست بنابراین الزم است که مجموعه. هدیک ابزار کلیدي در توسعه شهري گسترش د

ي رفتاري ، فیزیکی و ها شاي از رو شامل مجموعه ها این سیاست. اشده شود که با اهداف بلند مدت هماهنگی داشته بگرفت

نظران بر این باورند که  بسیاري از صاحببر همین اساس  .نمایند  میباشد که به صورت پلی در دوره انتقالی عمل  مالی می

شقوق  خطرات جانی و مالی ، نسبت به سایر ف سوخت بهینه و ضریب پایینبه سبب استهالك کمتر ، مصر  حمل و نقل ریلی

شرایط . ودترابري صرف گسترش آن ش ي عمرانی وزارت راه وها حمل و نقل داراي اولویت است و باید سهم بیشتري در بودجه

ي کمتري ها استفاده از آن هزینهتواند داشته باشد و  ریلی کارآیی بیشتري می  اي است که حمل و نقل اقتصادي ایران به گونه

ي ها رفت و آمدهاي غیر ضروري، سیاستي سیستم حمل ونقل باید به کاهش ها همچنین اولویت .خواهد داشت را نیز در بر

 نقل و حمل برنامه ( .ي دیگري غیر از خودروي شخصی تاکید ورزندها ارتباطات و توسعه راهبردهاي حمل ونقلی که بر گزینه

  )1387 ،متحد ملل سازمان شهري

 سال/شرح 86 87 88 89 90

 سهم حمل ونقل همگانی ازسفرهاي شهري 41 47 55 64 75

 اتوبوس 24 27 31 35 40

 تاکسی و  ون 16 18 20 22 25 متوسط سفر

 قطار شهري 1 2 4 7 10



ریزان و  ي حمل ونقل درون شهري ، برنامهها شویم که عمده سیاست متوجه میي صورت گرفته، ها در بررسی

جه هرچه بیشتر و تو میگیران شهري را به سوي بهره وري بیشتر از حمل ونقل عمومی، تجهیز ناوگان حمل ونقل عمو تصمیم

مات طرح ریزي و انجام اقدامات الزم براي تشویق هرچه بیشتر شهروندان در استفاده لذا آنها نیز مقد. کند به این مهم جلب می

تواند در  می میآید اینکه کدام یک از شقوق حمل ونقل عمو سوالی که پیش میحال . کنند را فراهم می میواز حمل ونقل عم

ي اقتصادي سودمند واقع شود و با بازده ي خاص خود از لحاظ اقتصادي ، اجتماعی ، محیطی ها ي بزرگ ایران با ویژگیها شهر

  ؟ هرها و کالن شهرها موثر واقع شوددر توسعه ش برتر

  )  AHP( با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب سیستم حمل ونقل درون شهري برتر 

جوانه زد و تا قبل از  1990و  1980ي ها صورت پایدار وآینده نگر در دههبذر سامانه حمل و نقل مسافرین شهري، به 

این شکل از حمل ونقل در تعدادي از شهرهاي پراکنده در اطراف جهان نظیر . نیرومند درآمد لیبه صورت نها 2000سال 

سامانه حمل ونقل این شهرها )  1999kenworthy & Newman(شود  میدیده ... ، توکیو، تورنتو ونگ، کپنهاگهنگ ک

بیش تر این شهرها حمل ونقل را با توسعه شهري . داده یا در حال توسعه دادن هستندتوسعه )  میحمل ونقل عمو(ممتازي را 

د بعد از توسعه شهري پرداخته ر گرفته اند و برخی نیز به طور گسترده به روان سازي تردظبه صورت یکپارچه و همزمان در ن

  )1387ا نی جالل کامران(. اند

به خصوص کالن مسائل و مشکالتی که در اثر نبود سیستم حمل و نقل یکپارچه و مکمل در شهرها و در ایران نیز 

ي حمل و نقل همگانی ها کارشناسان را به سوي استفاده از سیستمي مطرح شده ، ها و همچنین سیاست شهرها به وجود آمده

به دلیل  ها این سیستمچرا که . باشند ، هدایت کرده است ت اوج میویژه در ساعاکه قادر به جابجایی حجم انبوه مسافران به 

هاي زیست محیطی بر حسب سرانه سفرهاي انجام شده  سطح اشغال معابر و ایجاد آلودگی ،ظرفیت باال، از لحاظ مصرف انرژي

هاي اخیر اشکال بسیار متنوعی از این  در طول سال) 1381 شهریار افندیزاده( .ارجحیت دارندنسبت به وسایل نقلیه شخصی 

اما . ماعی و اقتصادي خاص خود را دارند، اجتاست که هریک ویژگی و آثار فیزیکیدر جهان ساخته شده  ها گونه سیستم

مناسب تر و کاراتر  ها ن سیستماز ای ک، این است که کدام یمطرح بوده ها سوالی که همواره و از ابتداي توسعه این سیستم

ي کامال متفاوتی به عمل ها گیري نتیجهریزي شهري در جهان  سط کارشناسان حمل و نقل و برنامهدر این مورد تو شند ؟با می

هاي محلی صورت  یط و محدودیت، شرال و نقل باید با توجه به امکانات، اما بدیهی است که انتخاب هر سیستم حمامده است

هاي  آن براساس جنبهشناسایی شده و پس از ي شهري ها براساس سیاستي قابل اجرا ها براي این امر باید ابتدا سیستم. گیرد

. مشخص شودترین سیستم براي هر شرایط  تا مناسب، زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد اقتصادي، اجتماعی، مختلف فنی

هاي ن دیدگاه و با توجه به سایر جنبههاي مختلف براساس ای ، گزینهت اهمیت فراوان معیارهاي اقتصاديدر این پژوهش به جه

  . گیرد رد بررسی و ارزیابی قرار میفضاي شهري مو

 با مختلف مشکالت حل ترابري، و راه و نقل و حمل علم درعرصه آمده وجود به يها پیشرفت با اخیر يها دهه در

 دارند جانبی اثرات و پیامدها کنند، می کمک مشکل به حل که حال عین در ها گزینه این .است بوده روبرو متفاوتی هاي گزینه

 و اثرات این بررسی به مجبور ها گزینه این منفی جانبی اثرات کردن کمینه براي گیران تصمیم و کرده متمایز هم از را آنها که

 که است آن اصلی سؤال ،حمل ونقل عمومی سیستم بهبود جهت شده ارائه پیشنهادات بررسی در .شوند می پیامدها مقایسه

 استفاده کاربران و سیستم گردانندگان براي جانبی منفی اثرات کمترین و هزینه حداقل با تواند می پیشنهادات این از کدامیک

 شناسایی اول خششود؛ ب می بخش دو شامل عموما مطالعات این . است اي گسترده مطالعات نیازمند سؤال این به پاسخ شود؟

 نحوه و کمی میزانهاي ترکیب نحوه دوم و بخش سنجش برايو کیفی  کمی معیارهاي تعیین و پیامدها و اثرات بندي دسته و

   .است نهایی گیري تصمیم

یري در گ منعطف، قوي و ساده که براي تصمیمروشی است معیاره که  چند گیري تصمیم در این خصوص روشهاي

این . گیرد سازد، مورد استفاده قرار می مواجه میرا با مشکل  ها گیري متضاد، انتخاب بین گزینه شرایطی که معیارهاي تصمیم

یز بررسی سازگاري در روش با توجه به سادگی، انعطاف پذیري، به کارگیري معیارهاي کیفی و کمی به طور همزمان و ن



این تکنیک امکان  .باشداي کاربرد مطلوبی داشته  ریزي شهري و منطقه ر بررسی موضوعات مربوط به برنامهتواند د ها می قضاوت

و کیفی را  میکند و همچنین امکان درنظرگرفتن معیارهاي مختلف ک فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می

هاي مختلف را درتصمیم گیري دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روي معیارها و  این فرآیند گزینه .در مسأله دارد

نماید، همچنین  تسهیل می که قضاوت و محاسبات را عالوه براین برمبناي مقایسه زوجی بنا نهاده شده،زیرمعیارها را دارد، 

تکنیک درتصمیم گیري چندمعیاره دهد که از مزایاي ممتاز این  ري و ناسازگاري تصمیم را نشان میمیزان سازگا

  )1385 ،قدسی پور.(باشد می

اي و مطالعات  و در اسناد کتابخانه داردابطه با حمل ونقل شهري وجود هایی که در ر اخصدر این راستا معیارها و ش

با  هاشهر يي اقتصادها فرصتمبتنی بر  بخشهاي اثر در نهایت شاخص، مورد بررسی قرار گرفت و شود میدانی دیده می

جهت در پرسیده شده و  ،مدیران شهريها و  وزه حمل و نقل و ترافیک، شهرداريرشناسان حاستفاده از روش دلفی از کا

با روش تجزیه  با ساخت درخت سلسله مراتبی و که )AHP(مدلاز براین اساس . رسیدن به هدف پژوهش انتخاب شده است

مطالعاتی از طریق مطالعه  هاي گزینه معرفیسپس با  .، بهره برده ایمطراحی شده است مقایسه دودویی اي باال به پایین و

 توزیع شیوهکه الزم به ذکر است . ایم تهپرداخ ها به ارزش گذاري هریک از معیارها و گزینهپرسشنامه تنظیم میدانی و 

از جمله سازمان مسکن و ( ي مرتبط با امور شهريها کارشناسان واحدهاي اداري سازمان تعداد براساسها  پرسشنامه

و همچنین اساتید دانشگاه بین المللی امام  )شهرسازي، شهرداري، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداري قزوین و تبریز

  شد انجام سیتماتیک تصادفی صورت به گیري و نمونه 1390تیر  در که عدد 40 کلی حجم نمونهشهر قزوین با ) ره (خمینی 
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  نگارنده: ماخذ 

  

  

 
  ارزیابیمعیارهاي  و ها تدوین گزینه 

ي در نظر گرفته شده از سوي ها حال با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی ایران و با عنایت به سیاست

یی که قابلیت اجرا دارند و ها دارد، گزینه میشوراي عالی هماهنگی ترافیک کشور که تاکید بر استفاده از حمل ونقل عمو

برتر در کالن شهرها میانتخاب سیستم حمل و نقل عمو  

شناسایی معیارهاي موثر بر انتخاب 

برتر در کالن شهرها میحمل و نقل عمو  

برداشت اطالعات مرتبط با هر گزینه و 

 معیار و تشکیل بانک اطالعاتی

رتبه بندي معیارها با توجه به آمار وضع 

 موجود و متغیرهاي آماري

 تشکیل مدل

 تشکیل درخت سلسله مراتبی

وزن دهی به معیارها و رتبه بندي 

  AHPها با استفاده از  آن

مشخص نمودن وضعیت هر گزینه در 

 نسبت با معیارها و زیرمعیارها

 در کالن شهرها میو اولویت حمل و نقل عمو ها تعیین وزن نهایی گزینه



ی آن در شهرهاي ایران صورت گرفته و در این پژوهش در فرایند تحلیل مورد ارزیاب ي انجام آن و مطالعات امکان سنجی سابقه

  )1382 ،فریدون قریب: ( به شرح زیر است  ،گیرد قرار می

این . در نقطه باالیی قرار داردزمینی و قطار سریع السیر شهري از نظر سرعت و ظرفیت سیر زیرقطار سریع ال:  مترو -1

مترو بر خالف قطار سریع . دوري انتقال دهندزیادي مسافر را به مقاصد نسبتا  کوتاهی تعداد سیستم قادرند در مدت زمان

ر طول محورهاي اصلی السیر شهري در عملکردش برقراري ارتباط در داخل محدوده شهر است و این وظیفه را معموال فقط د

 .دهد شهر انجام می

چون . کند ، بر روي یک ریل حرکت میمتري از سطح زمینر در ارتفاع شش این قطا:  )منوریل(قطارتک ریل  -2

 روي سطح زمین در حرکت اند ندارد، اي که در تداخلی با مسیر سایر وسایل نقلیهمسیرآن باالي سطح زمین قرار دارد بنابراین 

 . گیرد رل آن به صورت اتوماتیک انجام میهدایت وکنت

واحدهایی که شامل  وه کثیري از جمعیت یک شهر بزرگ را درتواند گر این سیستم می:  قطار سریع السیر شهري -3

ي حومه وظیفه دیگر این ها در کنار برقراري ارتباط مرکز شهر با شهرك. جابجا نماید) واحدهاي بزرگ( شود چندین واگن می

 . باشد میتباط ساکنین این ناحیه از شهر تحت پوشش قرار دادن ار سیستم برقراري ارتباط در محدوده مرکز شهر و

براي این وسیله نقلیه حریم مشخصی وجود ندارد و حریم آنها با سایر وسائط نقلیه مشترك و :  اتوبوس برقی -4

مزیت عمده اتوبوس برقی به اتوبوس معمولی کارکرد بدون دود و کم سرو صدایی آن . رفتارشان در جریان ترافیک یکسان است

 .دهد اتوبوس برقی را بسیار افزایش می نه هر قطعه از مسیردر مقابل احداث خطوط انتقال نیرو هزی. است

یک روش مدرن در کاهش  B.R.Tاست هاي پرسرعت   یعنی سیستم اتوبوس:  ) BRT( اتوبوس تندروي شهري  -5

هاي متفاوتی براي افزایش کیفیت و سرعت  هاي زیادي است که در کشورهاي مختلف از روش سال. آید شمار می ترافیک به

 .به اجرا درآمده است شهرهاي دنیا بسیاري از کالنموفق دراي  به عنوان تجربه  B.R.Tوشود  ها استفاده می خدمات اتوبوس

خطوط در این سیستم از . رود به شمار می B.R.Tمسیر، زمان انتظار کوتاه و در دسترس بودن از جمله مزایاي   پیمودن سریع

 .شود ویژه استفاده می

براي این وسیله نقلیه حریم مشخصی وجود ندارد و حریم آنها با سایر وسائط نقلیه مشترك و رفتارشان در :  اتوبوس - 6

 .کمتر است میظرفیت حمل مسافر آنها از سایر وسایل حمل ونقل عمو. ستجریان ترافیک یکسان ا

برتر در جوامع شهري ایران به خصوص کالن  میدر ادمه معیارهایی که براي ارزیابی و انتخاب سیستم حمل ونقل عمو

) و کیفی  میي کمعیارها( الزم به ذکر است که این معیارها . شهرها و شهرهاي بزرگ بتواند کارآمد باشد، آورده شده است

ي فرایند تحلیل سلسله مراتبی تنظیم شده و در اختیار کارشناسان مرتبط این امر قرار گرفته است و آنها  براساس پرسش نامه

  .به امتیاز دهی آنها پرداخته اند ها و گزینهبا استفاده از مقایسه دوتایی معیارها 

 حجم جابجایی مسافرمیزان  -1

 ایمنی وسیله نقلیه  -2

 سرعت جابجایی وسیله نقلیه -3

 ي استفاده از وسیله نقلیه عمومی هزینه -4

 مصرف سوخت و انرژي  -5

 محیط زیست  کیفیت - 6

 شهروندان میجایگاه وسیله نقلیه در فرهنگ عمو -7

 )هزینه ساخت و احداث ، هزینه راه اندازي و هزینه بهره برداري ( گذاري  ي سرمایهها هزینه -8

 هاي کالن کشوري سیاست -9

یی که بین کارشناسان توزیع شده و میزان امتیاز دهی آن با ها نهایی نتیجه حاصل از پرسش نامهدر زیر جدول  

  . استبررسی شده   Expert choiceبینیم این جدول در نرم افزار  می AHPروش
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 نگارنده: ماخذ 

 

در کالن  میمل و نقل عموي حها و سیستم ها ي متفاوت در تعیین گزینهتأثیربدیهی است عالوه بر اینکه هر معیاري 

این رو به از . گذارد میبر جا  هااولویتب ي متفاوت در انتخاتأثیربه نوبه ي خود  گذارد، مقادیر مختلف هر معیار نیز شهرها می

استفاده از این سه  با. شود کم ، متوسط و زیاد تقسیم می در این پژوهش هر معیار به سه رتبه. پردازیم رتبه بندي هر معیار می

در  میندي اطالعات کب فرایند دسته. پردازیم میهر معیار  به دست آمده از برداشت اطالعات میبندي مقادیر ک رتبه به دسته

الزم به ذکر است . ي آماري و اطالعات موجود در مورد آن معیار انجام شده است ها ي فوق با استفاده از روش قالب سه دسته

نهایی مختلف یک  تأثیر، میزان  در نهایت. باشند می میبل تبدیل شده به معیارهاي کق معیارهاي کیفی نیز قاکه از این طری

معیارها و دسته پس از مشخص شدن  . معیار در فرایند انتخاب سیستم حمل ونقل بهینه در کالن شهرها انجام شده است

پس از انجام  .شود معیار با استفاده از مدل مشخص میوزن هر  ، براي تعیین میزان اهمیت آنهابندي اطالعات مربوط به آن

اهمیت نسبی معیارها نسبت به ) با استفاده از روش دلفی( نظر سنجی و رسیدن به اتفاق نظر در میان متخصصین این زمینه 

نسبت  میدر فاصله که وسیله نقلیحجم جابه جایی و هزینه دهد که معیار  یج به دست آمده نشان مینتا. هم برآورد شده است

ي کالن ها در کالن شهرها دارد و بعد از آنها معیار سیاست میب سیستم حمل و نقل عمورا در انتخا تأثیربه یکدیگر بیشترین 

در انتها پس از . دارد ترین رده از اهمیت معیارها قرار نکند و کیفیت محیط در پایی میکشوري و شهري تقش اساسی ایفا 

در نمودار زیر نتایج نهایی حاصل از . پردازیم  ي مربوط به هر معیار میها ی رتبههر معیار به وزن دهوزن تعیین شدن 

  . محاسبات آورده شده است

 
 
 
 

  

حجم 

 جابجایی
 سرعت ایمنی

هزینه وسیله 

 نقلیه
 مصرف انرژي

کیفیت 

 محیط

فرهنگ 

 شهروندي

سرمایه هزینه 

 گذاري

ي ها سیاست

 کالن
 

4/1  4/1  3/1  7 2 5 2 2/1 ي کالنها سیاست 1   

5 3 4 6 2/1  هزینه سرمایه گذاري 2 1 8 4 

3/1  4/1  7/1  5/1  9/1  8/1  1 8/1  2/1  فرهنگ شهروندي 

7/1  3/1  6/1  5 1 1 8 4/1  5/1  کیفیت محیط 

4/1  3/1  5/1  2 1 1 9 2 2/1  مصرف انرژي 

6/1  3/1  8/1  1 2/1  5/1  5 6/1  7/1  هزینه وسیله نقلیه 

1 4 1 8 5 6 7 4/1  سرعت 3 

6/1  1 4/1  3 3 3 4 3/1  ایمنی 4 

1 6 1 6 4 7 3 5/1  حجم جابجایی 4 



ریزان شهرسازي به  ریزان و طرح ونقل شهري و برنامه حملها از سوي کارشناسان  دهی معیارها و گزینه با توجه به امتیاز

تا در نهایت با استفاده . پردازیم میو معیارها به دست آمده،  ها گزینه اولویت بندي امتیاز نهایی هر گزینه که از مقایسه دوتایی

که  میتم حمل ونقل عموبه انتخاب سیسو طی کردن مسیري سلسله مراتبی در تجزیه و تحلیل مسائل شهري  میاز روشی عل

، به اقتصادي براي شهرهاي بزرگ ایران ، اجتماعی همسویی دارد و در راستاي افزایش بازدهاديبا معیارهاي شهري و اقتص

  :شود  امتیاز نهایی هر گزینه مشاهده می، رسیده ایم و در زیر خصوص کالن شهرها در نظر گرفته شده است 

  

  

  

  

انتخاب سیتم حمل و نقل عمومی برتر 

در نظام شهري

فرهنگ  

P=0.38

 کم

P=0.114

متوسط

P=0.405

زیاد

P=0.481

کیفیت محیط

P=0.1.9 

کم

P=0.135

متوسط

P=0.367

زیاد

P=0.498

مصرف انرژي

P= 0.355

خوب

P=0.648

متوسط

P=0.230

بد

p=0.122

هزینه وسیله 

 P=0.170

خوب

P=0.537

متوسط

P=0.364

بد

P=0.099

سرعت

P=0.72

خوب

P=0.540

متوسط

P=0.297

بد

P=0.163

ایمنی

P=0.62  

بدdخیلی

P=0.77

بد

P=0.122

متوسط

P= 202

خوب

P=0.252

خوبdخیلی

P=0.346

حجم جابجایی 

P= 0.193

کم

P= 0.163

متوسط

P= 0.540

زیاد

P= 0.297

هزینه سرمایه گذاري

P =0.72

 خوب

P=0.054

متوسط

P=0.029

بد

P= 0.0163

سیاست هاي کالن 

P= 0.170

خوب

P= 0.537

متوسط

P=0.364

بد

P=0.099
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 ي حمل ونقل همگانی درون شهريها گزینهامتیاز نهایی  -3جدول شماره 

ها گزینه  امتیاز نهایی 

 0.26 مترو

) منوریل ( قطارتک ریل   0.08 

 0.11 قطار سریع السیر شهري 

 0.16 اتوبوس برقی 

( اتوبوس تندروي شهري  BRT  (  0.19 

 0.2 اتوبوس

  نگارنده: ماخذ                  

  

در  مینقل عموها و معیارها، اولویت ارجحیت سیستم حمل و ر روي گزینهانجام شده بهاي  با استفاده از تجزیه و تحلیل

توان این نتیجه را گرفت، که خطوط مترو به عنوان اولین اولویت و به دنبال آن سیستم اتوبوس تندروي  نظام شهري ایران می

و کالن  شهرها. شناخته شده استل ونقل درون شهري دومین اولویت ترجیح براي اصالح نظام حمدر ) BRT(شهري 

به عنوان سیستم حمل ونقل درون  ها ي شهري خود از این سیستمها توانند با استفاده و تجهیز زیر ساخت شهرهاي ایران می

  . کارایی اقتصادي باالتري استفاده کنندشهري برتر با 

شود، با  میمشخص شده است و در نظر کارشناسان حمل ونقل شهري نیز دیده  ها و تحلیل ها همان طور که در بررسی

ر دنیا تاکسی یکی از رود به طوري که امروزه د هاي اقتصادي سیستم از بین می جنبه میاد مسافر در حمل ونقل عموکاهش تعد

ها حتی اتوبوس رانی هم به  جشطبق این سن. دیف بعد از آن استي حمل ونقل و منوریل در رها ترین سیستم غیر اقتصادي

تواند به صورت منسجم با سیستم مترو و حمل ونقل ریلی به عنوان  است، اما از نظر صرفه اقتصادي میدالیلی غیر اقتصادي 

  . تغذیه کننده، عمل کند و پس از مترو قرار بگیرد

  هرهاراهبردهاي بهینه کردن سیستم حمل ونقل درون شهري در راستاي توسعه اقتصادي ش

این روابط بین عناصر و . اند قرار یافتهاي از روابط عناصر و مردم نگریست که در مکان است به شهر باید به عنوان مجموعه

هاي راهبردي کلی سازنده ساختار فضایی باید  سیاست. نامند که این نظام را سازمان فضایی می مکان داراي نظام خاصی است

همدیگر جدا نیستند و با یکدیگر ادغام شده و محورها یا مراکز فعال شهري را به از به این مساله توجه کند که عناصر شهري 

ارتقاي ها و کاهش تضادها و ازدحام و به ویژه ساماندهی این تداخلریزي و طرح ریزي شهري  برنامههدف . اند ود آوردهوج

ستیابی به منظور د )1381، شهریار افندیزاده(. آید ر اثر این ترکیب و ادغام پدید میاست که دو کیفیت محیط شهري کارایی 

در این ، ي کالن کشوري در این باره ها و سیاست ریزي پایدار حمل و نقل هم سو با توسعه اقتصادي شهرها به این مهم و برنامه

  .گردد ستم حمل ونقل درون شهري ارائه میارتقاي کیفیت سیردهایی براي راهبپژوهش 

شود و توجه کافی به نیازها  مدیریتی و فنی را شامل می هاي حمل و نقل یکپارچه که تمام گزینهحمایت از راهبردهاي  -

 . کلیه اقشار جامعه ، مخصوصا کسانی که به خاطر معلولیت، سن، فقر و یا عوامل دیگر در تنگنا قرار دارند

و شخصی  میروي، دوچرخه سواري و وسایل عمو از اشکال حمل و نقل، شامل پیاده ترغیب استفاده از ترکیب کارآمدي -

 ي نظارتی و فرهنگ سازي ها از طریق نرخ گذاري مناسب و سیستم

سیع به هاي حمل و نقل و کاربري زمین و توسعه شهري به منظور تشویق الگوهاي اسکان و هماهنگ نمودن برنامه -

ت ، مدرسه ، مرکز بهداشت ، کاالها و خدمات و در نهایت مقدماتی که کاهش نیاز به رف ها الزامات اساسی همچون کارگاه

 .سازد و آمد را میسر می

ي ها استفاده از وسایل موتوري را کاهش داده و در پی آن راهبندان برايگیري موارد بازدارنده که تمایل ارتقا و به کار -

این کار از طریق نرخ . رود را در بر نخواهد داشت، از بین میطوالنی که اثري جز تخریب محیط زیست، جامعه، اقتصاد 



ي حمل و نقل ها ي کاهش ترافیک و به وسیله تدارك و تشویق گزینهها گذاري ، قوانین رانندگی ، ایجاد پارکینگ و روش

 .هد پذیرفت موثر ، به خصوص در مناطق پر ازدحام صورت خوا

 ي کم صدا ، کارآمد و بدون آلودگی ها تشویق و ارتقاي فناوري -

 به خدمات اطالع رسانی الکترونیکی میتشویق و ارتقاي دسترسی عمو -

 ي ارتباطی پایدارها ي سیستمها از مزیت فرهنگ سازي ، آموزش و اطالع رسانی -

 )تله ماتیک ( و ارتباطات از راه دور ) انفورماتیک ( در زمینه اطالع رسانی  ها به کارگیري پیشرفت -

 ترغیب و تشویق مدیران شهري در انجام مطالعه و استفاده از علم مهندسی برنامه ریزي حمل و نقل و ترافیک -

 اجراي دقیق ضوابط و معیارهاي فنی مصوب شوراي همانگی ترافیک شهرهاي کشور  -

در مورد  میي گوناگون حمل و نقل که موجب افزایش آگاهی عموها ي بین سازمانی فعال در زمینهها دیهتشکیل اتحا -

گردد تا زمانی که  می میقل عمومشارکت و تغییر رفتار شهروندان در مسیر پشتیبانی و حمایت از بخش حمل و ن تأثیر

 .اقعی در این زمینه ایجاد نمایدفناوري و سیتم حمل نقل سامان یافته شده ، بتواند تغییر موثر و و

یی به منظور تغییر شکل سفرهاي درون شهري با خودروهاي شخصی به شبکه حمل ها و روش ها افزایش ارائه سیاست -

  و نقل عمومی

درون شهري با استفاده از ریزي حمل و نقل  ریزي شهري و برنامه هاي کلی در خصوص برنامهدر موارد فوق الذکر راهبرد

و اولویت ) توسعه خطوط مترو(اول  راهبردهایی درباره اولویت تبیین شد و در پایاننقطه نظرات کارشناسان و متخصصین امر 

ي حمل و ها سیستمطریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان انتخاب شده از )  BRTخطوط اتوبوس تندروي شهري ( دوم 

   . نقش کنندایفاي به عنوان مکمل در توسعه شهري  توانند شود که می بیان میبرتر  مینقل عمو

آورد که خود باعث  مراکز فعالیت را نیز به وجود می وجود سلسله مراتبی از فضاي شهري، سلسله مراتبی از اشتغال و

بنابراین توسعه شهري و .  یابد ي شهري نیز کاهش میها جا به جاییشود و در نتیجه  اصل سفر میکاهش بالقوه در متوسط فو

هماهنگی عناصر شهري در معابر نوعی سیاست گذاري به عنوان نمونه . ریزي شهري باید در راستاي یکدیگر قدم بردارند برنامه

تواند  میاست که به نوبه خود  ها شود که هدف از آن ایجاد هماهنگی بین عناصر مختلف موجود در گذرگاه میدر ترافیک تلقی 

ي گوناگونی وجود ها سبک، هدفي ریلی ها سیستم براي توسعه مترو و. اثراتی بارز در حمل و نقل درون شهري داشته باشد

به طور قابل مالحظه  باشند ، اهمیت نسبی آنها نتیجه ترکیبی از چندین هدف می ها با توجه به اینکه بیشتر این سیستم. دارد

  . یابد  اي تغییر می

تامین یک سیستم حمل یا به عبارت دیگر  میبهبود جابجایی عموخطوط متروي شهري  توسعهترین هدف  هماولین و م

. باشد ، میتواند ارائه دهد نی به تنهایی میرا نچه که اتوبوسآقابل اطمینان تر و با ظرفیت بیشتر از راحت تر، ، ونقل سریع تر

باید به صورت یکپارچه بوده  ،خدمات جابجایی در یک شهر سیستم ریلیع سرمایه گذاري در یک براي به حداکثر رساندن مناف

نقل  ي حمل وها سیستم) 1379، محمدرضا عابد(. ي مترو سرویس ارائه دهندها رانی تغذیه کننده به ایستگاه سو خطوط اتوبو

و به همین ترتیب سلسله  ي مکمل خطوط اتوبوس رانی عمل کنندها توانند به عنوان سیستم غیر موتوري همچون دوچرخه می

  .توسعه شهري وارد شوندنظام ي حمل و نقل در ها مراتبی در سیستم

بود وضعیت مدت، کم هزینه و موثر در به کوتاه،یکی از راهکارهاي اصلی که هاي تندروي شهري  در خصوص اتوبوس

باید به نکاتی چند توجه شود از جمله اینکه با توجه به عدم آشنایی شهروندان از نحوه ، باشد حمل ونقل درون شهري می

گیري مناسب و نیز کاهش زمان تلف شده  صحیح و کمک به مسافران در تصمیم رسانی سیستم به منظور اطالعاین استفاده از 

این زمینه صورت گیرد و همچنین هنگ سازي در و فر ش، الزم است آموزها پیاده شدن مسافران در ایستگاهدر هنگام سوار و 

طراحی شود به نحوي که در فاصله مناسبی از ایستگاه بعدي، نام مکان توقف به مسافر در داخل اتوبوس رسانی  سیستم اطالع

در این هیل به منظور تس .رسانی مسافران اعالم شود مسافرین جهت آمادگی براي پیاده شدن با استفاده از سیستم صوتی اطالع

توان نقشه ساده شده از مسیر و جانمایی اتوبوس بر روي نقشه به منظور راهنمایی مسافران به مقصد نهایی بر روي  امر می



موقعیت یاب   B.R.Tهاي اسکانیاي فعال در مسیربر روي اتوبوسو همچنین  شودنمایشگرها براي آقایان و بانوان نمایش داده 

نماید و در پایان روز که موقعیت زمانی و مکانی و سرعت اتوبوس را در خود ذخیره می دزي گرداندانصب و راه ) GPS(جهانی 

وجود مسیرهاي مجزا از ترافیک شهري است که  ها نقطه قوت این سیستم .شوداطالعات آن تخلیه  off-lineبه صورت 

 .بیافزاید میبیشتر بر کارایی این نوع سیستم حمل ونقل عمو هتواند هرچ می

 

  گیري بندي و نتیجهجمع

بر روي  ها ناتی که آتأثیري مطرح شده در خصوص حمل ونقل درون شهري و ها در این مقاله در ابتدا به بررسی سیاست

برتر در  میبه انتخاب سیستم حمل ونقل عمو ها سپس با توجه به همان سیاست. گذارند ، پرداخته شد نظام اقتصاد شهري می

  :توان به شرح زیر خالصه نمود  مینتایج حاصل از این پژوهش را . نظام کالن شهري پرداختیم

اصوال در شهرهایی که بیش از دو ي انجام گرفته شده به این نتیجه رسیدیم که ها و تحلیل ها بررسیبا استفاده از  -1

عالوه بر سیستم اتوبوس رانی و تاکسی رانی به اشکال  میالزم است ناوگان حمل ونقل عمو، میلیون نفر جمعیت وجود دارد

اتوبوس تندروي شهري مجهز شوند، تا به کمک آن  نقل ریلی از جمله مترو و قطارهاي سبک شهري و سیستم مختلف حمل و

 . روبه جلو برداشت میبتوان در توسعه اقتصادي شهرها قد

از یک سو باعث بروز مشکالت متعددي براي ساکنین  میدر انتخاب حمل و نقل عمو میي علها عدم توجه به شیوه -2

ي اقتصادي فراوانی ها شهرهاي کشور شده و از سوي دیگر در بسیاري موارد به تخریب منابع انرژي و منظر شهري و خسارت

 . منجر شده است 

بنابراین الزم است . نددار تأثیر میو کیفی متفاوتی بر انتخاب سیستم حمل ونقل عمو میبا توجه به اینکه معیارهاي ک -3

در این پژوهش از . نتایج استفاده گردد بندي جمعتا از ابزارهاي مناسبی براي محاسبه اهمیت معیارها و تلفیق، تحلیل و 

 . براي این مهم استفاده شده است   AHPروش
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