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های پویایی سیستم با استفاده از مدل شهریونقل حملدر پایدار بهینه سیاستگذاری الگوی 

 )مطالعه موردی: شهر مشهد(
 

 2، امیر عباس رصافی1مهدی استادی جعفری

 ونقل ریزی حملکارشناس ارشد برنامه -1

 ونقلریزی حملدکترای برنامه -2

 

 چکیده:

ها و ریزیپایش میزان اثرگذاری برنامههای بهینه و انتخاب سیاستونقل، یکی از نیازهای ضروری متولیان حمل

در این مقاله تالش شود. ونقل پایدار شهری محسوب میونقلی جهت دستیابی به حملهای حملگذاریسیاست

ونقل و زیست و حملیایی سیستم، ابعاد مختلف پایداری شامل اقتصاد، اجتماع، محیطشده با استفاده از روش پو

به منظور  مدلسازی شود.به عنوان مطالعه موردی برای شهر مشهد ارتباط توامان آنان برای سال پایه و افق طرح 

)استراتژی( بررسی گردیده گروه کلی  7سناریو بر اساس  11تعداد شاخص در  11نتایج ، توسعه یافتهارزیابی مدل 

استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه  همایی تحلیل روشهای مطالعه از در ادامه، جهت ارزیابی سیاست است.

 کاهش خودروهای تک سرنشین، ونقل شخصیونقل همگانی نسبت به حملبهبود مطلوبیت حمل دهد کهنشان می

، نوآوری این مقاله باشند.در مقایسه با سایر سناریوها دارای اولویت می ،استفاده بهینه از ظرفیت پارکینگ مناطق و

تواند با توجه به در های سیاستی بوده که این موضوع میو انتخاب بسته ی متعددهابررسی بلندمدت نتایج سیاست

ها مورد استفاده دستور کار قرارگیری اقتصاد مقاومتی و صرف هزینه در بیشترین بازدهی و کارآیی، در سایر شهر

 قرار گیرد.

 

ونقل پایدار، مدل پویایی سیستم، سیاستگذاری.حمل کلمات کلیدی:  
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 مقدمه -1

، در سالیان اخیر های مختلفدر بخشتوسعه پایدار  لزوم نیل به مختلف ناپایداری و در پی آن، ابعاد گسترشبا 

ها تالش[. محوریت این 2و  1شده است ] پایداریجهت دستیابی به  متعددهای سازماناز سوی  فراوانی هایتالش

بوده ها ها و سیاستگذاریریزیاهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در برنامههمزمان پیشبرد  مبتنی بر

های دهی برنامهشهری در میزان تخصیص منابع و امکانات و جهت چالش اساسی مدیریتدر این میان،  [.3] است

های جامعه نیازمند ای که عملیاتی نمودن راهبرد توسعه پایدار در تمامی بخشرد؛ به گونهخوبه چشم میشهری 

ونقل بوده که به جهت های جامعه، بخش حملانگیزترین بخشیکی از چالش بر روشی کاربردی و کارآمد است.

و چند بعدی بودن موضوع از یک سو  های متعدد در ابعاد اقتصاد، اجتماع و محیط زیستایجاد و تشدید ناپایداری

 دقیق قرار گیرد. جدی و ، الزم است مورد تحلیل و بررسی ونقلحمل

افزار ونسیم استفاده از نرمونقل پایدار شهری حملمنظور مدلسازی بهونقل پایدار، پس از تعریف حملدر این مقاله، 

ونقل پایدار مدل شده است. مدل حمل، ونقلیحملمحیطی، اقتصادی، زیستاجتماعی، های شده و طی آن زیرمدل

برای شهر مشهد پرداخت و اعتبارسنجی شده و پس از آن،  1311الی  1373های شهری بر اساس اطالعات سال

-ریزی قرار گرفته است. در ادامه، تالش گردیده است ضمن تدوین شاخصبه عنوان سال مبنای برنامه 1311سال 

 ها در دورهتواند سبب بهبود این شاخصهای نافذی که میقل، سیاستونهای ارزیابی سطح پایداری در حمل

سناریو برای  11ساله،  22ونقل در دوره زمانی کارگیری شوند. جهت دستیابی به پایداری حملبلندمدت گردد، به

ده از تحلیل شاخص ارزیابی شده است. در انتها، این سناریوها با استفا 11در مدل اعمال و نتایج آن در  1121افق 

ونقل پایدار شهری در برای دستیابی به حمل ها به ترتیب اولویتهمایی مورد سنجش قرار گرفته و بهترین سناریو

 معرفی شده است.  1121سال 

 

 مرور منابع -2

ای که به گونه، ونقل پایدار انجام شدهوص حملکنون در خصورت گرفته، مطالعات مختلفی که تاهای صطبق بررسی

شوند. گروه اول، به بندی می، به دو گروه کلی تقسیممطالعاتبراساس سطح مطالعه، هدف و رویکرد این مطالعات 

اند تا ابعاد پایداری را در ها و نتایج آن پرداخته و تالش نمودهونقل پایدار، اهداف، اولویتبررسی مفهومی حمل

گیری میزان پایداری نیز های اندازهالعات به بیان شاخصونقل تعیین نمایند. برخی از این مطزمینه حمل

 اند. پرداخته

ها و مطرح نمودن چند سناریو، تالش به ها، سیاستنظرگیری شاخصم مطالعات، به صورت کمّی و با درگروه دو

پیرامونی  بینی اثرات و پیامدهای آن بر روی اقتصاد، جامعه و محیط زیستونقل و پیشارزیابی سطح پایداری حمل
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ونقل قرار گرفته و قابلیت ریزی مورد توجه متولیان حملاند. این گروه از مطالعات، به لحاظ مدیریتی و برنامهداشته

 ونقلی را دارد.های حملگیری در فرآیند اجرایی طرحاستفاده در تخصیص منابع مالی و جهت

ل پایدار به لحاظ سطح مطالعه، نتایج، ارائه ونق( برخی از مطالعات صورت گرفته در خصوص حمل1در جدول )

 شاخص و روش ارزیابی بررسی شده است.

 
 ونقل پایدارحملروش ارزیابی درخصوص  بررسی شدهبرخی از مطالعات  :1جدول 

سطح  مرجع نویسنده ردیف

 مطالعه
 ارزیابی شاخص مرور مطالعه )نتایج(

 ]1[ استرا 1
 –ملّی

 ایمنطقه

ها و مناسب جهت ارزیابی سیاست هدف مطالعه، بسط روشی

ونقل و ابزاری جهت شناسایی های وابسته به حملاستراتژی

ای، تغییرات بلندمدت و ثانویه اقتصاد کالن، اقتصاد منطقه

 ونقل است.زمین و حملزیست و کاربریمحیط

  

 شهری [1] توی 2

در  پویایی سیستمکارگیری رویکرد هدف این مطالعه، به

است. به این منظور،  هانوییونقل شهری در مطالعه حمل

های عوامل مؤثر بر تراکم ترافیک شناسایی و سیاست

مورد ارزیابی قرار پویایی بلندمدت با استفاده از مدلسازی 

 گرفته است.

-  

3 
و  حقانی

 همکاران
 شهری [6]

های مدلسازی استاتیکی در این مقاله، ضمن اشاره به ضعف

جهت ارتباط میان  پویایی سیستمونقل، از روش حمل

بندی ونقل و کاربری زمین استفاده کرده است. با تقسیمحمل

به درونزا، برونزا و ترکیب یافته،  پویایی سیستممتغیرهای 

خورد مدل مورد نظر را ساخته است. در ادامه با تعریف باز

میان متغیرهای مختلف و تعریف رابطه ریاضی میان آنان، 

 مدل را کالیبره نموده است.

-  

 شهری [7] مارس 4

ونقل و کاربری حمل هایسازی فعالیتاین مطالعه به شبیه

 ساله پرداخته است. این مدل 32شهرها در افق زمین در کالن

ونقل سازی و برای شبکه حملاز باالترین سطح ممکن ساده

ونقل همگانی و شبکه معابر استفاده نموده است. مدل حمل

های تولید، توزیع و تفکیک سفر و ارائه شده شامل بخش

 کاربری زمین است.

-  

5 
یوکیمو و 

 ماو
 عمومی [1]

بندی معیارهای پایداری، تشریح رفتار هدف این مطالعه، دسته

ونقل پایدار از دیدگاه اقتصاد، اجتماع و محیط زیست و حمل

بوده است. این موارد بر پایه  پویایی سیستمبررسی روش 

های ریاضی استفاده شده و در های اقتصادی و مدلتئوری

 ست.ونقل پایدار ارائه شده انهایت مدل سیستم حمل

  

 [1] وکیلی 6
درون 

 شهری

های مختلف در هدف این مطالعه، ارزیابی اثرات استراتژی

 پویایی سیستمونقل گسترش مدل مدیریت تقاضای حمل

ر این اساس، تأکید این های بوده است. بجهت مقایسه سیاست

ونقل های تشویقی به استفاده از حملروی سیاستمطالعه بر

 همگانی است.

-  
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ای ها بصورت مقایسهاند. این روشونقل پایدار نمودههای متعددی به تحلیل حملروشدر ادامه، در مطالعات پیشین 

ای که دارای های مقایسهروش اند.های مختلف پرداختهو مدلسازی به ارزیابی کیفی و کمی ابعاد پایداری در زمینه

آوری اطالعات در های مناسب و جمعهای مدلسازی هستند، تاکید بر انتخاب شاخصسابقه بیشتری نسبت به روش

ها در گذشته را داشته، ها توانایی ارزیابی وضع موجود و روند تغییرات شاخصهای مختلف دارند. این روشمقیاس

های پایداری را ندارند. این موضوع در های آتی را در بهبود شاخصها و برنامهولی امکان درنظرگیری سیاستگذاری

ونقل پایدار با پیشرفت بیشتری ونقل پایدار محقق شده و در سالیان اخیر مدلسازی حملهای ریاضی حملمدل

 –وابط علی به دلیل در نظرگیری رونقل پایدار، مدل پویایی سیستم های حملمواجه شده است. در میان مدل

روشی مناسب  معلولی و بازخور میان متغیرها و لحاظ کردن تأخیر و یا اثرات غیریکسان پارامترها در طول زمان

 [.12و  9گردد ]ونقل محسوب میحمل ها در بخشجهت ارزیابی سیاست

تر به ابعاد اقتصادی، کار رفته، بیشونقل بههای پویایی سیستم که تاکنون جهت ارزیابی سطح پایداری در حملمدل

[. 3و  2ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است ]ونقل در این مدلاند و مقوله حملمحیطی پرداختهاجتماعی و زیست

که بسیاری از عوامل موثر در زمینه  طوریها محدود بوده، بهاز طرف دیگر، متغیرهای استفاده شده در این مدل

ها در برخی دیگر از [. همچنین، پرداخت و اعتبارسنجی مدل8و  3ده است ]ونقل پایدار درنظر گرفته نشحمل

 رسد.نظر نمیونقل پایدار انجام نشده و تحلیل صورت گرفته در این مطالعات کامل بهمطالعات حمل

 

 روش شناسی تحقیق -3

اند ای مختلف داشتهههای متعددی تالش برای نمایش چگونگی رفتار و عملکرد سیستمطی چندین دهه اخیر، مدل

نگری آنها در بینی رویدادهای آینده و میزان جامعها، پیشها در میزان دقت خروجی[. برحسب توفیق این مدل1]

ها، انتخاب متغیرهای مؤثر بر سیستم، توجه به استفاده از آن در سطوح مختلف بیشتر بوده است. در میان این مدل

معلولی و بازخور میان  –ها به واسطه در نظر گیری روابط علی در قیاس با سایر مدل پویایی سیستمهای مدل

های متغیرها و لحاظ نمودن تأخیر و یا اثرات غیریکسان پارامترها در طول زمان، روش مناسبی برای ارزیابی

مستقل )علت(،  شامل متغیرهای پویایی سیستمدهنده مدل . عناصر تشکیل10]و 9[شوند بلندمدت قلمداد می

دهنده جهت ارتباط میان علت و معلول است. ارتباط میان این های نشانمتغیرهای وابسته )معلول( و پیکان

های بازخوری مثبت و های بازخوری به دو دسته حلقهشود. حلقههای بازخوری میمتغیرها سبب تشکیل حلقه

 .[11شوند ]منفی تقسیم می

شامل سه مرحله ایجاد مدل مفهومی، ترسیم نمودار جریان و  پویایی سیستمهای به طور کلی مراحل ساخت مدل

 پویایی سیستمافزار در محیط نرماست.  پویایی سیستمافزارهای در یکی از نرم پویایی سیستمبسط و توسعه مدل 
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[. متغیر 12] شودبندی می، ثابت، کمکی و خارجی )برونزا( تقسیم1، نرخ3دسته متغیرهای حالت 1متغیرها به 

دهنده مقدار سطح متغیر در طول زمان و تغییر افزایشی یا کاهشی توسط متغیر نرخ است که در نهایت حالت نشان

کند. متغیر ثابت در طول زمان تغییر پیدا نخواهند نمود و متغیر را در طول زمان مشخص می پویایی سیستمرفتار 

باشد. مقادیر جدید متغیر صورت مستقل عمل کرده و تحت تأثیر تغییرات متغیرهای درون مدل نمیخارجی به

 آیند. حالت بر اساس افزایش یا کاهش تغییرات در دوره آینده بدست می

 جمله از همایی تحلیلاستفاده شده است.  همایی تحلیل روشهای مطالعه از در این مقاله، جهت ارزیابی سیاست 

 موردنظر، هدف توابع زمینه در دو به دو مقایسه براساس هاگزینه آن که در است چندهدفه تحلیل ایهروش

 این گیرد. درمی صورت مختلف هایگزینه ها یاپروژه پیامد جدول براساس تحلیل این  .[13شوند ]می بندیرتبه

 دستبه مختلف هایسازمان افراد کارشناسی از توانمی را هاوزن این که است وزنی دارای از اهداف یک هر روش

 استفاده با .کرد محاسبه ناهمایی را و شاخص همایی و تواندمی مختلف اهداف روی وزندهی سیستم هر برای .آورد

 مورد هاگزینه از یک هر برتری میزان تعیین در که شودساخته می تسلط شاخص ناهمایی، و همایی هایشاخص از

 [. 13شوند ]می نامیده های مسلطگزینه کنند، عمل بهتر متوسط از که هاییگزینه .گیردقرارمیاستفاده 

 

 مطالعه موردی در پویایی سیستم ایجاد مدل -4

ونقل پایدار شهری حمل سنجش مدلدر این مطالعه شهر مشهد به عنوان یکی از کالنشهرهای ایران جهت 

برای شهر مشهد توسعه داده  پویایی سیستممدل با توجه به روش مورد اشاره در این مقاله، انتخاب شده است. 

در  شهر مشهد ایجاد گردیده است.ونقل برای حمل( 1)مطابق با شکل  شده است. به این منظور، ابتدا نمودار جریان

است. به عنوان نمونه، حلقه منفی حجم ترافیک، متوسط  ایجاد گردیدهاین مدل، چندین حلقه مثبت و منفی 

 سیستم پویاییمدل  نقلیه با رنگ سبز نشان داده شده است.نقلیه، زمان سفر و تقاضای سفر با وسیلهسرعت وسایل

 1311ای که سال گردیده به گونهکالیبره و اعتبارسنجی ات پیشین نویسندگان علدر مطاشهری  پایدار ونقلحمل

 [.11به عنوان افق مطالعه درنظرگرفته شده است ] 1121عنوان سال پایه و سال به 

                                                           
3 State 

4 Rate 
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 [2شهری ] پایدار ونقلحمل پویایی سیستم مدل نمودار جریان از :1 شکل

 

 و بررسیبحث  -5

گروه کلی  7سناریو بر اساس  11ونقل پایدار در شهر مشهد، تعداد حمل پویایی سیستمبه منظور ارزیابی مدل 

 گذاریشامل قیمت( نشان داده شده است، 2که در جدول )ها )استراتژی( بررسی گردیده است. این استراتژی

شخصی و ونقل حمل به نسبت همگانیونقل حمل با سفر هزینه مطلوبیت )باالبردنونقل حمل تسهیالت و هاسامانه

-روی و دوچرخهپیاده فرهنگ و شیوه سبز )توسعهونقل حمل مناطق(، توسعه پارکینگ ظرفیت از بهینه استفاده

(، همگانیونقل حمل دهیپوشش همگانی و افزایشونقل حمل مطلوبیت همگانی )بهبودونقل حمل سواری(، توسعه

 شهروندان )کاهش سفر رفتار ونقل شهری(، بهبودحمل هایزیرساخت ونقل )توسعهحمل بخش در گذاریسرمایه

 خودروسازی )کاهش صنعت روزانه(، توسعه غیرضرور سفرهای دورکاری و کاهش سرنشین، افزایش تک خودروهای

 زمین ساختارشهری )تخصیص ریزیفرسوده( و برنامه خودروهای بازیافت و آورینقلیه و جمعوسایل سوخت مصرف

 باشد.ترافیک( می طرح محدوده توسعه و ونقل و ایجادحمل یهازیرساخت توسعه به
 

جمعیت تعداد خودرو
مرگ و میر متولدین تولید خودرو اسقاط خودرو

نرخ مرگ و میرنرخ تولد

سالمتی شهروندان

سرانه مالکیت وسیله
نقلیه

تقاضای سفر با وسیله
نقلیه

آلودگی صوتی

++ ++

+

+ +-

نرخ اسقاط

نرخ تولید

+

+
+

مهاجرت

حجم ترافیک

متوسط سرنشین

-

مصرف سوخت در یک
کیلومتر

وسیله-کیلومتر طی
شده

تولید آالینده ها در یک
کیلومتر متوسط سرعت

+

+

+

متوسط طول طی شده
+

+تولید ساالنه آالینده ها

+

مصرف سوخت ساالنه

+

+

متوسط سرعت آزاد
حرکت زمان تاخیر

+

-

افزایش خودروهای پاک

+

درصد بودجه به حمل و
نقل سبز

+

+

هزینه سفر

قیمت سوخت

زمان سفر

آلودگی آب

تولید زباله

هزینه آلودگی محیطی
+

+

+

+

+

-

-

-

-

-+

-

+

-

درصد وسایل نقلیه
سنگین

+

++
+

تغییر شیوه سفر به پیاده روی و
دوچرخه سواری

-+

-

-

مصرف سوخت به وسیله
نقلیه

+

-
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 ونقل در شهر مشهدسناریوهای تدوین شده برای سنجش سطح پایداری حمل: 2جدول 

 
 
 

12345

بیشینهکمینه

10002002004006008001000ریال300قیمت بلیط اتوبوس

1.30.80.80.91.11.21.3_1ضریب افزایش یا کاهش کرایه تاکسی

10005005007008009001000ریال600هزینه مالیات و بیمه اتومبیل شخصی در یک کیلومتر

5005050200300400500ریال100هزینه مالیات و بیمه موتورسیکلت در یک کیلومتر

600200200250400500600ریال320هزینه سوخت اتومبیل شخصی در یک کیلومتر

350100100150250300350ریال200هزینه سوخت موتورسیکلت در یک کیلومتر

30005005001000200025003000ریال2000هزینه ساعتی پارک حاشیه ای

6000100010002000400050006000ریال3000هزینه ساعتی پارک غیرحاشیه ای

1_ 11_ 21_ 31_ 41_ 5

30005005001000200025003000ریال2000هزینه ساعتی پارک حاشیه ای

6000100010002000400050006000ریال3000هزینه ساعتی پارک غیرحاشیه ای

0.450.20.20.250.350.40.45_0.3امکان تامین زمین به ساخت پارکینگ غیرحاشیه ای

2_ 12_ 22_ 32_ 42_ 5

0.30.050.10.150.20.250.3_0.05 تغییر شیوه سفر به پیاده روی

600200200250400500600ریال320هزینه سوخت اتومبیل شخصی در یک کیلومتر

350100100150250300350ریال200هزینه سوخت موتورسیکلت در یک کیلومتر

0.60.10.10.20.40.50.6_0.3درصد تخصیص بودجه به توسعه حمل و نقل غیرموتوری

3_ 13_ 23_ 33_ 43_ 5

0.30.050.10.150.20.250.3_0.05 تغییر شیوه سفر به دوچرخه سواری

600200200250400500600ریال320هزینه سوخت اتومبیل شخصی در یک کیلومتر

350100100150250300350ریال200هزینه سوخت موتورسیکلت در یک کیلومتر

0.60.10.10.20.40.50.6درصد0.3درصد تخصیص بودجه به توسعه حمل و نقل غیرموتوری

4_ 14_ 24_ 34_ 44_ 5

0.30.050.30.10.10.050.05درصد0.1درصد تخصیص بودجه به افزایش تعداد ایستگاه

0.90.50.50.60.70.850.9درصد0.8درصد تخصیص بودجه به خرید اتوبوس

0.30.050.20.30.20.10.05درصد0.1درصد تخصیص بودجه به توسعه مسیر ویژه اتوبوس

0.010.0010.0010.0030.0060.0080.01درصد0.005نرخ اسقاط اتوبوس

5_ 15_ 25_ 35_ 45_ 5

0.60.10.10.20.40.50.6درصد0.3درصد تخصیص بودجه به بهبود ناوگان حمل و نقل همگانی

9446789_5افزایش کیفیت اتوبوس

10778.599.510_8 افزایش کیفیت تاکسی

0.0060.0010.0010.0030.0040.0050.006درصد0.002نرخ اسقاط خودرو

0.010.0010.0010.0030.0060.0080.01درصد0.005نرخ اسقاط اتوبوس

0.120.030.030.0450.0750.0950.12درصد0.06نرخ تولید خودرو

0.060.010.010.030.040.050.06درصد0.018نرخ تولید تاکسی

0.0060.0010.0010.0030.0040.0050.006درصد0.002نرخ اسقاط تاکسی

0.30.050.050.150.20.250.3درصد0.1درصد تخصیص بودجه به توسعه سامانه های هوشمند حمل و نقل

0.30.050.30.10.10.050.05درصد0.1درصد تخصیص بودجه به افزایش تعداد ایستگاه

0.90.50.50.60.70.850.9درصد0.8درصد تخصیص بودجه به خرید اتوبوس

0.30.050.20.30.20.10.05درصد0.1درصد تخصیص بودجه به توسعه مسیر ویژه اتوبوس

6_ 16_ 26_ 36_ 46_ 5

شماره سناریو

توسعه شیوه و فرهنگ دوچرخه 

سواری

توسعه حمل و نقل 

سبز

شماره سناریو

افزایش پوشش دهی حمل و نقل 

همگانی

توسعه حمل و نقل 

همگانی

شماره سناریو

استفاده بهینه از ظرفیت پارکینگ 

مناطق

باال بردن مطلوبیت هزینه سفر با 

حمل و نقل همگانی نسبت به 

حمل و نقل شخصی

شماره سناریو

سناریوها

تقالی ان
maxmin

توسعه شیوه و فرهنگ پیاده روی

قیمت گذاری سامانه 

ها و تسهیالت حمل 

و نقل

شماره سناریو

بهبود مطلوبیت حمل و نقل 

همگانی نسبت به حمل و نقل 

شخصی

گروه

بازه تغییرات

واحد
مقدار 

اولیه
سیاست )ها( زیرگروه

شماره سناریو
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 ونقل در شهر مشهدسناریوهای تدوین شده برای سنجش سطح پایداری حمل :2ادامه جدول 

 
 

ونقلی حمل زیست محیطی و های اقتصادی، اجتماعی،پایدار، شاخصونقل های حملجهت ارزیابی مناسب در برنامه

 6شاخص اجتماعی،  1شاخص اقتصادی،  3(، تعداد 3( مشخص گردیده است. بر اساس جدول )3مطابق با جدول )

ونقل پایدار شهری پیشنهاد گردیده است. ونقلی جهت ارزیابی حملشاخص حمل 1شاخص زیست محیطی و 

ای که عالمت مثبت به معنای این است که وط به هر شاخص مشخص گردیده، به گونههمچنین، عالمت مرب

 باشد.افزایش آن مطلوب بوده و عالمت منفی به معنای این است که کاهش آن مطلوب می

 

 

12345
بیشینهکمینه

0.40.10.10.20.10.40.1درصد0.3درصد تخصیص بودجه به ساخت معابر
0.30.050.20.050.30.10.05درصد0.1درصد تخصیص بودجه به ساخت پارکینگ

0.20.050.050.150.050.150.05درصد0.1درصد تخصیص بودجه به مطالعات و برنامه ریزی
0.50.10.250.20.30.250.5درصد0.3درصد تخصیص بودجه به بهبود ناوگان حمل و نقل همگانی
0.30.050.10.30.10.050.2درصد0.1درصد تخصیص بودجه به جبران خسارات زیست محیطی

0.30.050.30.10.150.050.1درصد0.1درصد تخصیص بودجه به توسعه سامانه های هوشمند حمل و نقل
0.30.050.30.10.10.050.05درصد0.1درصد تخصیص بودجه به افزایش تعداد ایستگاه

0.90.50.50.60.70.850.9درصد0.8درصد تخصیص بودجه به خرید اتوبوس
0.30.050.20.30.20.10.05درصد0.1درصد تخصیص بودجه به توسعه مسیر ویژه اتوبوس

0.90.250.250.50.650.80.9درصد0.7درصد تخصیص بودجه به سوخت پاک
0.750.10.750.50.350.20.1درصد0.3درصد تخصیص بودجه به توسعه حمل و نقل غیرموتوری

8_ 18_ 28_ 38_ 48_ 5
600200200250400500600ریال320هزینه سوخت اتومبیل شخصی در یک کیلومتر
350100100150250300350ریال200هزینه سوخت موتورسیکلت در یک کیلومتر

2.3511.11.31.622.35_1اعمال محدودیت قانونی تردد خودروهای تک سرنشین
7_ 17_ 27_ 37_ 47_ 5

600200200250400500600ریال320هزینه سوخت اتومبیل شخصی در یک کیلومتر
350100100150250300350ریال200هزینه سوخت موتورسیکلت در یک کیلومتر

0.200.020.050.10.150.2درصد0کاهش سفرهای با هدف شغلی
9_ 19_ 29_ 39_ 49_ 5

600200200250400500600ریال320هزینه سوخت اتومبیل شخصی در یک کیلومتر
350100100150250300350ریال200هزینه سوخت موتورسیکلت در یک کیلومتر

0.200.020.050.10.150.2درصد0کاهش سفرهای با هدف کار شخصی
0.200.020.050.10.150.2درصد0کاهش سفرهای با هدف خرید

10_ 110_ 210_ 310_ 410_ 5
1.20.70.70.80.91.11.2_1ضریب افزایش یا کاهش مصرف سوخت در موتورهای اتوبوس

1.20.70.70.80.91.11.2_1ضریب افزایش یا کاهش مصرف سوخت در موتورهای اتومبیل شخصی
1.20.70.70.80.91.11.2_1ضریب افزایش یا کاهش مصرف سوخت در موتورهای تاکسی
1.20.70.70.80.91.11.2_1ضریب افزایش یا کاهش مصرف سوخت در موتورهای دوچرخ

11_ 111_ 211_ 311_ 411_ 5
0.0060.0010.0010.0030.0040.0050.006درصد0.002نرخ اسقاط خودرو
0.010.0010.0010.0030.0060.0080.01درصد0.001نرخ اسقاط اتوبوس
0.0060.0010.0010.0030.0040.0050.006درصد0.002نرخ اسقاط تاکسی
0.0060.0010.0010.0030.0040.0050.006درصد0.002نرخ اسقاط دوچرخ

12_ 112_ 212_ 312_ 412_ 5
0.450.20.20.250.350.40.45_0.3امکان تامین زمین به ساخت پارکینگ غیرحاشیه ای

0.950.750.750.80.850.90.95_1امکان افزایش ظرفیت معابر
13_ 113_ 213_ 313_ 413_ 5

5112345منطقه2محدوده طرح ترافیک در مناطق شهر
50000150001500020000300004000050000ریال25000هزینه روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک

14_ 114_ 214_ 314_ 414_ 5 شماره سناریو

ایجاد و گسترش محدوده طرح 

ترافیک

برنامه ریزی ساختار 

شهری

کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه

جمع آوری و بازیافت خودروهای 

فرسوده

شماره سناریو

شماره سناریو توسعه صنعت 

خودروسازی

شماره سناریو

میزان تخصیص زمین به توسعه 

زیرساخت های حمل و نقل

شماره سناریو

شماره سناریو

شماره سناریو

شماره سناریو

کاهش سفرهای غیرضرور روزانه

افزایش دورکاری

کاهش خودروهای تک سرنشین

بهبود رفتار سفر 

شهروندان

سیاست )ها(زیرگروهگروه

توسعه زیرساخت های حمل و 

نقل شهری

سرمایه گذاری در 

بخش حمل و نقل

مقدار 

اولیه
واحد

سناریوهابازه تغییرات

maxmin
تقالی ان
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 ونقل پایدار شهریهای ارزیابی حمل: شاخص3جدول 

 عالمت واحد شاخص شماره رویکرد

ی
صاد

اقت
 

 - ریال شده مسافران ناشی از تاخیر وسایل نقلیه ارزش ریالی زمان تلف 1

 - - ونقلنسبت خسارت های زیست محیطی به درآمدهای سالیانه حمل 2

 - ریال خسارت سالیانه جبران نشده حمل و نقل 3

ی
اجتماع

 - کیلوگرم به نفر برابری قرارگیری شهروندان در معرض آلودگی هوا 4 

 + دقیقه همگانینقل ودسترسی به حمل 5

 - تصادف به سفر ونقل موتوریبه مجموع سفرهای با حمل فوتیتعداد سوانح  6

 - تصادف به سفر ونقل موتوریتعداد کل تصادفات به مجموع سفرهای با حمل 7

ط
حی

م
ت

س
زی

 

لیتر به وسیله  سوزمصرف سالیانه گازوییل به تعداد خودروی گازوییل 8

 نقلیه

- 

لیتر به وسیله  سوزسالیانه بنزین به تعداد خودروی بنزینمصرف  9

 نقلیه

- 

 - کیلوگرم به مساحت XNOتولید سالیانه آالینده  10

 - کیلوگرم به مساحت HCتولید سالیانه آالینده  11

 - کیلوگرم به مساحت COتولید سالیانه آالینده  12

 - دسی بل سطح آلودگی صوتی در مناطق شهری 13

ل
حم

و
ی

نقل
 

وسیله نقلیه  مسافت طی شده وسایل نقلیه 14

 کیلومتر

- 

 + درصد سهم حمل و نقل همگانی به شخصی 15

وسیله نقلیه بر  میانگین تراکم ترافیک 16

 کیلومتر

- 

 - دقیقه متوسط زمان سفر 17

 + نفر مسافر جابجا شده روزانهتعداد  18

 

سناریوی برتر، بر اساس روش تحلیل همایی انجام شده  تعیین، آنالیز سناریوها و مطابق با روش شناسی بیان شده

سپس  و محاسبه مسیر هر برای ناهمایی و همایی هایخالص شاخص مقادیر دهیوزن سیستم هر است. بر اساس

 در .است شده گرفته درنظر دهیوزن سیستم 11 مقاله این در .شودمی معرفی برتر مسیرهای یا مسیر آن براساس

 مطلوب مسیر هر برای ناهمایی شاخص منفی و مقدار همایی شاخص خالص مقدار مثبت مقادیر همایی، تحلیل

 خالص مثبت مقدار دارای مختلف دهیهای وزنسیستم ازای به مسیر یک که را دفعاتی ( تعداد1جدول ). است

 مسیرهایی یا مسیر این ترتیب به دهد.می نشان است، ناهمایی شاخص خالص منفی و مقدار همایی شاخص

 شاخص ناهمایی خالص منفی مقدار و همایی شاخص خالص مثبت دارای مقدار بیشتری دفعات به که است بهترین

ونقل پایدار ریزی حملتوان آن را در برنامهباشد. براساس این جدول، سناریوهای برتر مشخص شده که می

 کارگیری نمود. به
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 در تحلیل همایی ی مطالعهعداد دفعات مسلط شدن سناریوها: ت1جدول 
تعداد  شماره سناریو برگزیده تعداد تسلط شماره سناریو برگزیده تعداد تسلط شماره سناریو

 تسلط

 برگزیده

1 

1-5 7 
 

6 

6-5 14  

11 

11-5 15  

1-4 14 6-4 14  11-4 15  

1-3 5 
 

6-3 14  11-3 15  

1-2 1 
 

6-2 14  11-2 0  

1-1 3 
 

6-1 4 11-10

 7 عدم اقدام
 

عدم   0 عدم اقدام

 اقدام
0  

2 

2-5 11 

7 

7-5 14  

12 

12-5 13  

2-4 10 
 

7-4 14  12-4 14  

2-3 10 
 

7-3 14  12-3 14  

2-2 1 
 

7-2 0  12-2 1  

2-1 0 
 

7-1 0 12-11

 0 عدم اقدام
 

عدم   0 عدم اقدام

 اقدام
1  

3 

3-5 14 
 

8 

8-5 0 

13 

13-5 1  

3-4 14 
 

8-4 0  13-4 1  

3-3 14 8-3 15  13-3 14  

3-2 0 
 

8-2 15  13-2 14  

3-1 0 
 

8-1 15 13-113

 0 عدم اقدام
 

عدم   0 عدم اقدام

 اقدام
1  

4 

4-5 15 
 

9 

9-5 0 
 

14 

14-5 14  

4-4 15 
 

9-4 0 
 

14-4 14  

4-3 15 9-3 15 


14-313

4-2 1 
 

9-2 15 
 

14-2 1  

4-1 0 
 

9-1 15  14-1 1  

 0 عدم اقدام
 

 0 عدم اقدام
 

عدم 

 اقدام
1  

5 

5-5 15 
 

10 

10-5 0 
 

 

5-4 15 
 

10-4 0 
 

5-3 15 10-3 15 


5-2 0 
 

10-2 15 
 

5-1 0 
 

10-1 15  

 0 عدم اقدام
 

 0 عدم اقدام
 

 

های مطالعه در سناریوهای پیشنهادی، به ترتیب سناریوهای ذیل به عنوان در نهایت، با مقایسه نتایج شاخص

 باشند:می ونقل شهریالگوی بهینه سیاستگذاری پایدار در حملسناریوهای برتر جهت 

 ونقل شخصیونقل همگانی نسبت به حملبهبود مطلوبیت حمل 

  خودروهای تک سرنشینکاهش 

 استفاده بهینه از ظرفیت پارکینگ مناطق 

 ونقل شخصیونقل همگانی نسبت به حملباال بردن مطلوبیت هزینه سفر با حمل 
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 ونقل شهریهای حملتوسعه زیرساخت 

 

 گیرینتیجه -6

ونقلی های حملگذاریها و سیاستریزیونقل، پایش میزان اثرگذاری برنامهیکی از نیازهای ضروری متولیان حمل

شود. از سوی دیگر، اهمیت این مسئله با درنظرگیری عدم ونقل پایدار شهری محسوب میجهت دستیابی به حمل

شهرها دوچندان تر شدن گره پایداری در آینده کالنشناخت کافی نسبت به وضعیت موجود و در پی آن پیچیده

در این باشد. بینی آینده بسیار حایز اهمیت میموجود و پیش بنابراین، شناخت صحیح و دقیق وضع خواهد گردید.

-با استفاده از روش پویایی سیستم، ابعاد مختلف موضوع پایداری شامل اقتصاد، اجتماع، محیطمقاله تالش شده 

 مدلسازی شود.برای سال پایه و افق طرح ونقل و ارتباط توامان آنان زیست و حمل

توسعه داده به عنوان مطالعه موردی برای شهر مشهد پویایی سیستم با توجه به روش مورد اشاره در این مقاله، مدل 

 7سناریو بر اساس  11ونقل پایدار در شهر مشهد، تعداد حمل پویایی سیستمبه منظور ارزیابی مدل  شده است.

 همایی تحلیل روشهای مطالعه از زیابی سیاستدر ادامه، جهت ار گروه کلی )استراتژی( بررسی گردیده است.

 دو مقایسه براساس هاگزینه آن که در است چندهدفه تحلیل هایروش جمله از همایی تحلیلاستفاده شده است. 

 .شوندمی بندیرتبه موردنظر، هدف توابع زمینه در دو به

کاهش ، ونقل شخصیهمگانی نسبت به حملونقل بهبود مطلوبیت حمل دهد کهحاصل از مطالعه نشان مینتایج 

ونقل باال بردن مطلوبیت هزینه سفر با حمل، استفاده بهینه از ظرفیت پارکینگ مناطق، خودروهای تک سرنشین

در مقایسه با سایر سناریوها دارای  ونقل شهریهای حملتوسعه زیرساختو  ونقل شخصیهمگانی نسبت به حمل

 باشند.اولویت می

، نتایج حاصل از این مطالعه در شهر مشهد و با توجه به الگوهای رفتاری و عملکردی شهروندان و بدون تردید

ویژگی زیارتی و توریستی مشهد بوده و درصورت بررسی این موضوع در سایر شهرها ممکن است نتایج دیگری 

های سیاستی انتخاب بستهها و گیریها و تصمیمحاصل شود. نکته مهم این روش، بررسی بلندمدت نتایج سیاست

تواند با توجه به در دستور کار قرارگیری اقتصاد مقاومتی و صرف هزینه در بیشترین بوده که این موضوع می

 بازدهی و کارآیی، در سایر شهرها مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract 

One of the essential needs of transport authorities, the choice of optimal policies and 

monitoring the effectiveness of planning and transportation policies to achieve 

sustainable urban transport is. In this work, using system dynamics, different aspects of 

sustainability, including economic, social, environment, transport and the relationship 

between them for the base year and the horizon modeled as a case study project for the 

city of Mashhad. The model developed to evaluate the results of the 18 indicators in 14 

scenarios based on 7 main groups (strategy) has been checked. Finally, to assess the 

association analysis method was used to study politics. The results of the study suggest 

that improving public transport desirable than private transport, reducing single-seat cars 

and optimal use of capacity parking areas, compared with the other scenarios are 

priority. Innovation of this paper is to examine the long-term results of multiple policies 

and policy packages that it can be placed on the agenda due to the strength of the 

economy and spending at maximum efficiency and effectiveness, to be used in other 

cities. 

 

Key words: Sustainable transportation, System dynamics modeling, Policy. 


