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های مناسب جهت دستیابی به حمل و نقل شناسایی و ارزیابی استراتژی

 پایدار در تهران

 
  3صفی اله عبدی، *2سینا سیرنگ، 1وحید شاه حسینی

 امیرکبیردانشگاه  عمران و محیط زیست یدانشکده مهندس استادیار، -1

 دانشگاه امیرکبیر ی عمران و محیط زیستدانشکده مهندس دانشجوی کارشناسی ارشد، -2

 دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد، -3

 

 

 

 

  چكیده
حمل و نقل  گیری الگوهای شهرنشینی است.گذار بر توسعه شهرها و شکلقل یکی از مهمترین عوامل تاثیرنو  حمل

های توسعه پایدار فراهم هایی است که امکان استفاده بهینه از شبکه معابر را همسو با سیاستپایدار به دنبال روش

های توسعه های صحیح در زمینه حمل و نقل پایدار شهری و متناسب با سیاستگذاریگیری و سیاستنماید. جهتمی

محیطی و دستیابی به حمل های زیستت شهرهای بزرگ در جلوگیری از بحرانامروزه بعنوان مهمترین عامل نجا ،پایدار

توان های اقتصادی را میباشند. از مزایای دیگر سیستم حمل و نقل پایدار، تعدیل هزینهمطرح می ،و نقل پایدار شهری

یط زیست جلوگیری و تخریب مح های حیاتی با ارزش، انرژیاز اتالف منابع طبیعی برشمرد و همچنین این سیستم

 ،این مقالهد. در شومیمحیطی های زیستآلودگی موجب بهبود وضعیت ،مواد سمی و خطرناک تولید با کاهشو نماید می

های آن به شناسایی مهمترین عوامل کلیدی قوت و ضعف پس از بیان ضرورت حمل و نقل پایدار و معرفی اصول و راهکار

اند. در پایان نیز به هایی در این راستا ارائه شدهاستراتژی  "سوات  "ه کمك تکنیكآن در کالنشهر تهران پرداخته و ب

-تحلیلی می -ایم. نوع پژوهش، مطالعات میدانی و روش کار توصیفیتدوین اقدامات عملیاتی برای استراتژی برتر پرداخته

 باشد.

 

  QSPM، آنالیز SWOT قل، ماتریسحمل و نقل پایدار، توسعه پایدار، مدیریت حمل و ن کلیدی: هایواژه
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 مقدمه  -1
از  جوامع بشری مطرح بوده است و ترین نیازهای پیشین بعنوان اصلیزمان های الزم برای جابجایی ازجابجایی و ابزار

و ایجاد ها ها، طراحیگذاریباشد. چنانچه سیاستها میگذار برتوسعه شهرین عوامل تاثیرحمل و نقل یکی از مهمتر سویی دیگر

ی  به سمت اهای توسعه پایدار نباشد تمایل فزایندهبدرستی و همسو با سیاست ،های حمل و نقل شهریسیستم هایساختزیر

هایی بیش از و نقل پایدار نیازمند فعالیتگیرد. سیستم حمل رویه از خودروها شکل مینظیر استفاده بی الگوهای ناپایدار شهری

حل منفردی برای حل مشکالت ها نشان داده که هیچ راهافیك یا کاهش مصرف سوخت است و بررسیکنترل آلودگی هوا، تر

 موضوعاتی مانند: نقل وجود ندارد و رفع چنین مشکلی نیازمند یك سازوکار جامع، پویا و قابل اطمینان است. و پیچیده حمل

مورد  در مدیریت پایدار حمل و نقل و عدالت اجتماعی محیطی، مصرف منابع، کاربری اراضیکارایی اقتصادی، موضوعات زیست

نقل و بهبود وضعیت زندگی  و محیطی، افزایش بازدهی سیستم حملبه کاهش اثرات زیستاین مدیریت و  قرار داردتوجه 

قل جایی کاالها، خدمات و افراد با حداو جابه نقلو  های حملسیستم کند و هدف آن افزایش کاراییاجتماعی کمك می

ها قابل دستیابی نخواهد بود. ها و برنامهها، سیاستبدون سازماندهی مجدد استراتژیمسلما مشکالت دسترسی است که 

بدون انجام اقدامات اصالحی و این مسئله نامطلوب است و  کالنشهرهاجایی مردم در واقعیت این است که وضعیت جابه

ها گترین کالنشهر خاورمیانه با چالشبعنوان بزر تهرانیك بحران خواهد شد.  تبدیل به ،پیشگیرانه، بدون شك در آینده نزدیك

ها  و موانع و مشکالت ناشی از الگوهای ناپایدار حمل و و نقل شهری مواجه است. این چالش مشکالت جدی در حمل و موانع و

وانع اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً موانع مالی و توان  به  مسائل مدیریتی، اجرایی، موانع ساختاری و کالبدی، منقل شهری را  می

 و ناگزیر به حرکت به سوی مدیریت پایدار حمل خصوصا در شهر تهران  ها وجهت درکالنشهر به همین نمود.اقتصادی تقسیم 

رین تنقل پایدار را بعنوان اصلی و و برای حل معضالت عدیده ترافیکی در شهرها باید مبانی و اصول حمل هستیمنقل 

های مدیریت ها از روشد. در کالنشهرها الزاما باید به جای گسترش و توسعه بزرگراهر دانقل مدنظر قرا و های آتی حملبرنامه

ها گیریها و تصمیمسازیتقاضای سفر، توسعه حمل ونقل عمومی کارآمد، مشارکت دادن مردم و نخبگان جامعه در تصمیم

 .گردد فادهشهری استوسایر الگوهای پایدار 

  

 توسعه پایدار -2
 اندازی بیشتر انسان به باعث دست است،عنوان انقالب صنعتی از آن نام برده شده  هرشد صنعت و شکوفایی آن که نهایتاً ب

آوری و گسترش ارتباطات و روابط بین اگرچه رشد دانش و فنشده و موجبات تخریب آن را شدت بخشید. زیست  محیط

، اما از دیگرسو اطالعات و امکاناتی را برای بشر فراهم کرد تا بود گذاراز یکسو در تخریب محیط زیست اثرجوامع بشری خود 

های مربوط به توسعه تفکرات و ایده. بتواند جهت برخورد با تحوالت جدید در زندگی و محیط خود اقداماتی را ساماندهی کند

امروزه مفهوم توسعه پایدار تقریباً اند. هدر همین راستا شکل گرفت فعلیند رو بهبودو  وضعیت موجود  پایدار در راستای اصالح

حثی نظیر معماری ا. گسترش این ایده، موجب پدید آمدن مبیافته نیستسازمانو  محیطیو صرفاً زیست یك معنای ضمنی

معنی ثبات  ه بشری، پایداری اساسا بهپایدار، حمل و نقل پایدار، انرژی پایدار و ... شده است. در یك سیستم پویا مانند جامع

که پنج بعد آن )اقتصاد، محیط آن طبه شرتوسعه پایدار از منطقی کارآمد برخوردار خواهد بود .  ]1[تعادل در طول زمان است

ش ، همچنین در بین این پنج بعد نقزیست، اجتماع، فرهنگ و سیاست( در ارتباط متقابل با هم مورد بحث و توجه قرار گیرند

. با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه پایدار که امروزه به عنوان یك الگوی مناسب باشدسه بعد اول بسیار مهم و کلیدی می

بهترین آن بدین اند که های متعددی ارائه دادهنظران از آن تعریفبرخی از صاحب ،تی ظاهر گشته استآهای اخیر و برای دهه

های آینده را در تامین ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسلسعهتوسعه پایدار تو باشد:صورت می

پیشرفت کیفیت  "برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد توسعه پایدار را از سویی  .نیازهایشان به مخاطره اندازد، فراهم کند
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یعنی برآوردن نیازهای نسل کنونی و  "ه زمینهای سیستم تامین کننده حیات کرها با توجه به حفظ ظرفیتزندگی انسان

 .کندبدون صدمه زدن به منافع کره زمین و بدون اینکه جلوی تامین نیازهای نسل آینده گرفته شود، تعریف می

 

 حمل و نقل پایدار -3
 تعریف حمل و نقل پایدار و ضرورت آن -3-1

همراستا با تولید اتومبیل بیشتر  ،های خیابانیشبکهریزی حمل و نقل بر مبنای احداث و توسعه تفکر قدیمی برنامه

پی با جایگزینی در که به طور مدام و پی  شوندباشد که در این تفکر، عناصر عرضه و تقاضا، خیابان و اتومبیل معرفی میمی

ضه بر مبنای سیستم یکدیگر در حال رشدند. این تفکر قدیمی به تدریج تغییر نمود و تقاضا بر مبنای کاربریهای زمین و عر

شود، ایجاد سامانه ترابری پایدار های اصلی آنچه توسعه پایدار نامیده مییکی از ستونحمل و نقل و ترافیك مطرح گردیدند. 

یك سیستم پیروی از  ] .2[باشدامروزه حمل و نقل پایدار بعنوان یك راهکار کلی در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح میاست. 

 های اقتصادی، اجتماعی وایدار یعنی باید الگویی را دنبال کنیم که براثر گسترش جمعیت و شهر و توسعه فعالیتنقل پ و حمل

های ، به نحو مطلوبی پاسخگوی جابجایییزا هستند( شهر ما همچنان بدون بروز مشکل ترافیک... )که طبیعتا از عوامل ترافیك

یك سیستم حمل و د. برخورد نکند و پایدار باش یسیستم حمل و نقل به مشکلها مسافر و بار باشد و باگسترش این فعالیت

ی با ها نیازمند سازگارمن، دوستدار محیط زیست و قابل استطاعت باشد. در این سیستم جابجاییینقل پایدار باید در دسترس، ا

ك شهر ی.  ]4[رودبازتولید آنها فراتر نمی و نرخ استفاده از منابع تجدیدپذیر از نرخ ]3[هستند استفاده از منابع تجدیدپذیر

نقل کارآمد و گسترده برای ایجاد ارتباطات، دسترسی و ارتباط مابین مناطق مختلف آن  و مدرن باید دارای یك سیستم حمل

نقل جامع، مشکالت متعددی نظیر آلودگی هوا،  و . یك سیستم حمل ]5[که منجر به کاهش مسافرت درون شهری شود باشد

برای حل معضالت عدیده ترافیکی ها دولت .کندهای وحشی، ترافیك و... را رفع میهای گونهلودگی صدا، جداسازی زیستگاهآ

 د.نقل مدنظر قرار دهن و های آتی حملنقل پایدار را به عنوان مرکز ثقل برنامه و در شهرها باید مبانی و اصول حمل

ه غلط به نقل اغلب ب و گیری است، توسعه حملنقل در حال شکل و یدار حملهای ناپاامروزه در کشورهایی که سیستم

 و شود. اگرچه حملنقل سریع تعبیر می و های حملها و ایجاد سیستمها، عریض کردن جادهساز پلوهایی نظیر ساختفعالیت

جانبه شود که به طور همهایدار تلقی میپ ،نقل و شود ولی فقط زمانی سیستم حملها مینقل پایدار شامل همه این تکنیك

و لذا از این طریق ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار  محیطی را مورد توجه قرار دهدهای اجتماعی، اقتصادی و زیستکلیه جنبه

ترافیك  شود که عمال موجب کاهش آلودگی هوا وجایی مردم به جای وسایل نقلیه متمرکز میاین سیستم روی جابه.  ]6[دارد

 شود. فزاینده می

 

 اهداف و راهكارهای دستیابی به حمل و نقل پایدار -3-2

 باشند:مهمترین اهداف مورد انتظار از یك سیستم حمل و نقل پایدار به شرح زیر می

حمل و های های زمین، حمل و نقل عمومی و انواع سیستمسازی با توجه به کاربریسازی سیستم: این یکپارچههیکپارچ -1

 شود.نقل غیر موتوری انجام می

 باشد.ها، مسیرها و ... منظور میها، قیمتهای حمل و نقل: این تنوع از جنبه های روشمتنوع بودن سیستم -2

 درآمد باشد.مومی بایستی مناسب برای اقشار کمهای حمل و نقل عگذاری مناسب: بهای استفاده از سیستمقیمت -3

های تجدیدناپذیر در مقایسه با هینه از انرژی و زمین: از مهمترین نتایج موردانتظار، استفاده کمتر از انرژیاستفاده نمودن ب -4

 باشد.محیطی میهای زیستآن کاهش مداوم آالینده های تجدیدپذیر و باالطبعانرژی

 ط هایی نظیر توسعه فشرده، مرتبط و مختلها: سیاستاستفاده هوشمند از کاربری زمین -5

 های حمل و نقل بایستی با توجه به عدم کاهش کیفیت و کارایی انجام گیرد.افزایش کارایی: کاهش هزینه -6

 حرکتی -آسان: به خصوص برای اقشار با درآمد کم و متوسط و افراد با معلولیت جسمی دسترسی سریع و -7
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 سواری و...سواری، اسکیترخهروی، دوچاستفاده ماکزیمم از حمل و نقل غیر موتوری: نظیر پیاده -8

نیاز کمتر برای تغییر مکان کاالها و افراد: به طور متوسط سفرهای مورنیاز برای جابجایی کاال و افراد، کوتاهتر و کمتر  -9

 شوند.می

 ای و فلزات سنگینمینیمم نمودن اثرات مخرب زیست محیطی: به ویژه گازهای گلخانه -11

 توان از راهکارهای زیر استفاده نمود:می برای دستیابی به اهداف فوق

ریزی و مدیریت جامع حمل و نقل، مدیریت تقاضای سفر بعنوان بهترین راهکار و مدیریت تقاضای سفر: در برنامه -1

های جایگزین، حمل و نقل غیر ین مدیریت، استفاده از حمل و نقلگیرد. مهمترین اصول اترین، مورد توجه قرار میاقتصادی

 .] 7[باشدگذاری تسهیالت میریزی کاربری اراضی و قیمتتوری، مدیریت پارکینگ و برنامهمو

ای اغلب مشکالت حمل و نقل در جهان است. آمایش سرزمین: طراحی و توسعه نامناسب شهری یکی از دالیل ریشه -2

. رشد فزاینده و ] 8[گرددشخصی می های فراوان با وسایل نقلیههای گسترده در شهرها موجب تحرک و جابجاییپراکندگی

سازی شهر باید با  تاکید بر فشرده ] .9[شودخارج از کنترل حومه شهرها موجب افزایش وابستگی به وسایل نقلیه شخصی می

ل نیاز به استفاده از وسای لذاسازی همراه باشد تا مسافت و زمان سفرها کاهش یافته و ها و متراکمایجاد اختالط در کاربری

 نقلیه شخصی برطرف گردد.

های پایدار حمل و نقل هستند. تمام سفرها چه کوتاه و چه سواری روشروی و دوچرخهحمل و نقل غیر موتوری: پیاده -3

شود و انرژی موردنیاز، مستقیما ها هیچگونه آلودگی هوا یا صوتی ایجاد نمیروی هستند. در این روشطوالنی همراه با پیاده

ای کمتر از حمل و نقل عمومی در بردارند. در حال حاضر در کشوری توسعه یافته گردد بعالوه اینکه هزینهامین میتوسط فرد ت

چند نمونه راهکار برای ترویج  1در جدول  .] 11[شودهای درون شهری توسط دوچرخه انجام میجایجایی %31مانند هلند 

  سواری ارائه شده است:روی  و دوچرخهپیاده

 

سواریروی و دوچرخهراهكارهای ترویج پیاده: 1ول جد  

 سواریدوچرخه رویپیاده
 سوارانایجاد مسیرهای خاص برای دوچرخه روهامعماری و نورپردازی مناسب پیاده توجه به اصول

 ایجاد تسهیالت و امکانات در سطح شهر توجه به قشرهای خاص جامعه

 سوارانتامین امنیت و آرامش دوچرخه ایل نقلیهتاکید بیشتر بر تقدم عابرین نسبت به وس

 برنامه های تشویقی جهت استفاده از دوچرخه ایجاد حس امنیت، آرامش و جذابیت برای عابرین

 ] 11[استفاده از پتانسیل محورهای فرعی و میانبری طراحی مناسب شهری جهت کمترین مسیرهای عابرین

 

ها، روند رشد به جای استفاده از وسایل نقلیه شخصی: استفاده بهینه از این سیستم ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی -4

تولید گازهای کم شدن رویه استفاده از وسایل نقلیه شخصی را متوقف کرده که این خود موجب کاهش مصرف انرژی و بی

ها جایگزین ممکن برای اتومبیل محسوب گردد. حمل و نقل عمومی بعنوان موثرترین روش و در بسیاری سفرها تنای میگلخانه

 توان به موارد زیر اشاره نمود:. از مهمترین اقدامات جهت ترویج استفاده از وسایل نقلیه عمومی می] 12[شودمی

 کیفیت و کمیت مناسب وسایل نقلیه عمومی -

 استفاده هر چه بیشتر از وسایل نقلیه هوشمند -

 سهیالت الزم برای وسایل نقلیه عمومیدادن حق تقدم و ایجاد امکانات و ت -

 حداکثر نمودن پوشش و دسترسی برای ساکنین هر منطقه -

 های همگانی حمل و نقلسازی در جهت استفاده از سیستمفرهنگ -

 ای، پارکینگ و ...های مالیاتی، بیمههای محدودکننده استفاده از وسایل نقلیه شخصی مانند سیاستسیاست -
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 گیریتصمیم در مردم عمومی وسیع مشارکت پایدار، توسعه به دستیابی برای بنیادین شرطهایپیش از یکی: مشارکت مردم -5

دهد مشارکت کنند و ها و اهداف خاصی که شهر را در جهت پایداری سوق می. مردم باید بکوشند تا در مورد ارزش] 13[است

داشتن فرآیندهای  گیری محلی، مصون نگهن فرآیند تصمیمها مانند: باز کردای از سیاستبه توافق برسند. مجموعه

توانند مفید گیری مسئوالنه میکنندگان باسواد و مطلع و مکانیزم تصمیمهای خاص، ایجاد انتخابنفوذ گروهگیری از تصمیم

 واقع شوند.

د و اگر نخود به جای پارک نیاز دارد، در مبدأ و مقصد نشوسفرهایی که با اتومبیل انجام میها: مدیریت مناسب پارکینگ -6

هایی را که باید کند و سطح جادههای غیرمجاز توقف میبرنامه ریزی و فراهم نشود، اتومبیل ناچار در جاده به درستی این نیاز 

 محیط زیست شهریموجب مشکالت ترافیکی و آسیب به  وبرای عبور وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گیرد، اشغال کرده 

 مهمترین اقدامات موردنیاز در موضوع پارکینگها عبارتند از: .شودیم

 هاتامین کیفیت و کمیت پارکینگ-

 ها و وسایل نقلیه عمومیمدیریت یکپارچه پارکینگ -

 ها و برنامه ریزی بر مبنای آنهادر نظرگرفتن نیازهای فعلی و آتی پارکینگ -

 مدت و با مدت زمان اشغال محدود در مناطق پرتراکمهای کوتاهاستفاده هر چه بیشتر از پارکینگ -
 
 

 مدیریت استراتژیک -9
واژه استراتژی برای نخستین بار در جنگها مورد استفاده قرار گرفت و به تددریج در عرصده مددیریتی وارد گردیدد. اهمیدت       

تدوان ا تجزیه و تحلیل مقاالت موجود مدی. ب] 14[استراتژی کارآمد و مفید چیزی بیش از آن است که در تعریف گنجانده شود

 کمدك پدروژه در محدیط خدود، در پروژه است کده بده موفقیدت استراتژی پروژه مسیریاستراتژی پروژه را چنین تعریف نمود: 

 . ] 15[کندمی

. ستا اههای موثر، اجرا و کنترل نتایج آنهای یکپارچه در جهت توسعه استراتژیتصمیمات و فعالیتمدیریت استراتژیك، 

توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال ا نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیك میب

ای جامع برای مواجهه با حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه

این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیك نیست. مدیریت استراتژیك با تکیه بر  و شودملموس میاینگونه مسائل بیش از گذشته 

سازی مدیریت استراتژیك پیادههای امروزی است. نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازماننگر، جامعذهنیتی پویا، آینده

تواند کل ای مختلف و توالی کارها، تاثیر اینکه چطور یك حادثه میکند تا عالوه بر روابط بخشهپروژه، به مدیر پروژه کمك می

گیری بهتر و . استفاده از ابزار مدیریت استراتژیك موجب تصمیم] 16[عملکرد پروژه را تحت تاثیر قرار دهد، در نظر بگیرد

یند مدیریت استراتژیك را آفر. ] 17[گرددها میجویی در هزینهوسیعتر، دسترسی به اطالعات بروزتر و در عین حال صرفه

. در مرحله ارزیابی استراتژیی و اجرای استراتژ، تدوین استراتژی ،تحلیل وضعیتد: تقسیم نمواصلی توان به چهار مرحله می

پردازیم و سپس به تجزیه و تحلیل محیط داخلی انداز آن مینخست ابتدا به بررسی اهداف بلندمدت، ماموریت سازمان و چشم

( است. SWOTسازمان، شرکت و یا صنعت مربوطه. یکی ابزارهای مناسب در این مرحله استفاده از ماتریس سوات ) و خارجی

ی یهاهای قابل استفاده را لیست کرده و سپس با استفاده از مدلتدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژیمرحله در 

باشد. دو مرحله اول در بسیار مطلوب می QSPMحله نیز استفاده از روش ؛ در این مرکنیماستراتژی برتر را انتخاب  ،مختلف

 اند.های حمل و نقل پایدار در ادامه شرح داده شدهرابطه با استراتژی
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 تحلیل وضعیت موجود -9-1

این باشد. با استفاده از بدون شناخت درست از محیط، امکان دستیابی به استراتژی مناسب برای سازمان غیر ممکن می

ها و تهدیدهای پیش رو و همچنین نقاط قوت و ضعف سازمان جهت مواجهه با آنها دست شناخت به درک درستی از فرصت

توان به نقاط قوت و ضعف باشند در حالیکه با تحلیل محیط داخلی میها ناشی از عوامل محیطی میها و تهدیدیابیم. فرصتمی

گو و در قالب حقیق توصیفی و از نوع میدانی، اطالعات از طریق افرادی به نام پاسخپی برد. در این مقاله با استفاده از ت

های ارزیابی پرسشنامه یا مصاحبه تهیه گردیده است. با استفاده از داده های بدست آمده از وضعیت حمل و نقل تهران، ماتریس

 :اندتشکیل شده 3و  2جداول  به صورتعوامل داخلی و خارجی  

 

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی ): 2ول جد
 نمره رتبه ضریب عوامل خارجی

 هافرصت
 .24 3 .18 حمایت دولت و اختصاص بودجه جهت توسعه سریعتر مترو

 .1 2 .15 های ترافیکیهای تبلیغاتی جهت تغییر دیدگاهاستفاده از رسانه

 .1 2 .15 بندی سوخت و افزایش قیمت آنسهمیه

ن و مقررات جدید به منظور حمایت از حمل و نقل عمومی وضع قوانی

 شهری

17. 3 21. 

های حمل و نقل های الزم در راستای توسعه سیستموجود پتانسیل

 پایدار

1. 2 2. 

 .1 2 .15 ارایه خدمات دولتی و خصوصی الکترونیکی

 هاتهدید

 .45 3 .15 وجود شهرهای اقماری در اطراف تهران

 .4 4 .1 نشهر تهران و افزایش مداوم آنجمعیت زیاد کال

 .21 3 .17 عدم توجه به مدیریت یکپارچه و منسجم شهری

 .2 2 .1 آلودگی هوا و موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی تهران

 .16 2 .18 ارایه هر چه بیشتر تسهیالت و خدمات در زمینه حمل و نقل شخصی

 .1 1 .1 اصول آن ها وعدم پایبندی و اجرای طرح جامع شهرداری

 2447  1 جمع کل

 

 (IFE) داخلیماتریس ارزیابی عوامل : 3جدول 

 نمره رتبه ضریب عوامل داخلی

 هاقوت

.15  بی آر تی  سرعت باالی ساخت و توسعه خطوط مترو و  4 6.  

هااستفاده مناسب از تاکسی  1.  2 2.  

های هوشمند حمل و نقلتوسعه سیستم  15.  2 1.  

های ترافیکیودیتایجاد محد  13.  2 26.  

های مناسبوجود بزرگراه  15.  2 1.  

لیه ارزان بودن استفاده از حمل و نقل عمومی در مقایسه با وسایل نق

 شخصی

15.  3 15.  

 هاضعف

.1 مطلوبیت استفاده از خودروهای شخصی از نظر کیفی و کمی  4 4.  
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ایمطلوبیت پارک حاشیه  1.  3 3.  

ن گذاری در ایگذاران بخش خصوصی به سرمایهعدم تمایل سرمایه

 قسمت

17.  2 14.  

های مالی و فنی در جهت توسعه پایدار حمل و نقلوجود محدودیت  1.  2 2.  

موجود پیچیدگی رفتارهای ترافیکی و تضاد آنها با قوانین و مقررات  12.  2 14.  

.81 عدم دید علمی و توجه به توسعه پایدار شهری در طرح جامع تهران  2 16.  

 2465  1 جمع کل

 

های مناسب را تدوین توان استراتژیمیSWOT  های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در کنار ماتریس با کمك ماتریس

ها را ها و تهدیدها را حداکثر نمود و در مقابل، ضعفها و فرصتبر این اساس است که باید قوتSWOT نمود. منطق ماتریس 

در حالت معمولی متشکل از یك جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یك از چهار نواحی   SWOT. ماتریسبه حداقل رساند

. با استفاده از گرددباشد، به عبارت دیگر همواره چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح میآن نشانگر یك دسته استراتژی می

  STناحیه قرارگیری  ؛شوددر زیر دیده می 1ه که در شکل همانگون ،EFEو  IFEجمع نمرات محاسبه شده در ماتریسهای 

، تهدید بالد اما در پیش روی به جای فرصتباشد و به آنها میباشد. در این وضعیت، سازمان نقاط قوت خود را دارا میمی

دها تا حد امکان سازی شوند تا اثرات مخرب تهدیهایی ایجاد و پیادهشود استراتژینشسته است. در این موقعیت سعی می

کاهش یابد و یا به کلی از آنها پرهیز شود. نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در برخی مواقع در پس هر تهدیدی، 

اگر بتوان آن تناقض را حل نمود و ورق را برگرداند می توان از اثرات تهدید پرهیز نمود و حتی از آن  که فرصتی نهفته است

 ی هم برد.اموقعیت، بهره

 

 SWOTماتریس : 1 شكل

•OW•TW

•OS•TS

ی
خل

 دا
 
حی

ر م
ا د

ته
 و

ت 
سم

ه 
ب

در محی  خارجیسمت  رصتها به 

1. 2.5 .4

.
1

.4

2.47

2.65
مو عی  ت  رار ی  ری  
وض   عیت از لح   ا   
ارزیابی محی  داخلی و 

خارجی

Strengths

Weakness

OpportunityThreat

 
 

 هاتدوین و ارزیابی استراتژی -9-2 

 گردد:، سه استراتژی زیر پیشنهاد می SWOTدر این مرحله با توجه به وضعیت موجود و ماتریس 

 و استفاده از آنها BRT . توجه بیش از پیش به توسعه خطوط مترو و1

 افزون خطوط ویژه. توسعه روز2

 . تاکید بر توسعه حمل و نقل غیرموتوری 3
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بده انتخداب اسدتراتژی برتدر خدواهیم  QSPMتحدت عندوان روش  کمی استراتژیك ریزیبرنامه ماتریسدر ادامه با استفاده از 

  QSPM د.یدرگ قدرار اسدتفاده مدورد QSPM در ارزیابی برای تواندمی تحلیل، و تجزیه ابزار یك عنوان به SWOT پرداخت.

 ایدن که دهدمی کاهش را احتمال این و گیردمی قرار استفاده مورد خارجی و داخلی کلیدی عوامل بندیاولویت و مقایسه برای

  .شوند داده وزن نامناسب طور به یا شوند گرفته نادیده عوامل

ر نوشتن این ماتریس هر یك از عواملی که تشکیل داد. د 4توان به صورت جدول های قبلی میاین ماتریس را با توجه به داده

در  1اند. باید توجه نمود که استراتژی و با اندیسی نشان داده شده Aذکر شدند؛ به صورت حرف  IFEو  EFEهای در ماتریس

 باشد.این روش برنده می

 

 

 

 QSPMماتریس : 9جدول 
 3استراتژی  2استراتژی  1استراتژی  ضریب عامل عوامل

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه  

1A 18. 4 32. 2 16. 2 16. 

2A 15. 2 1. 3 15. 3 15. 

3A 15. 3 15. 3 15. 3 15. 

4A 17. 4 28. 3 21. 2 14. 

5A 1. 3 3. 2 2. 2 2. 

6A 15. 2 1. 2 1. 3 15. 

7A 15. 3 45. 3 45. 2 3. 

8A 1. 4 4. 3 3. 2 2. 

9A 17. 3 21. 2 14. 3 21. 

11A 1. 3 3. 3 3. 3 3. 

11A 18. 2 16. 2 16. 3 24. 

12A 1. 2 2. 2 2. 2 2. 

13A 15.  4 6. 2 3. 2 3. 

14A 1.  2 2. 3 3. 2 2. 

15A 15.  3 15. 4 2. 3 15. 

16A 13.  3 39. 3 39. 2 26. 

17A 15.  2 1. 3 15. 2 1. 

18A 15.  4 2. 3 15. 2 1. 

19A 1.  3 3. 3 3. 2 2. 

21A 1.  3 3. 3 3. 2 2. 

21A 17.  2 14. 2 14. 1 17. 

22A 1.  3 3. 3 3. 2 2. 

23A 12.  2 14. 2 14. 1 12. 

24A 18.  2 16. 3 24. 2 16. 

 4436 5433 5485  جمع  نمرات کل هر استراتژی
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 منتخب تدوین ا دامات عملیاتی برای استراتژی -9-3

باشد. ها و اقدامات عملیاتی می، نیاز به تدوین برنامههای مناسب و به منظور اجرای مناسب آنهاپس از انتخاب استراتژی

 باشند:مهمترین این اقدامات به شرح زیر می

 ایجاد سیستم یکپارچه حمل و نقل  -

   BRTو LRT :های زیربنایی حمل و نقل نظیرگذاری بخش خصوصی در پروژهد تسهیالت مورد نیاز برای سرمایهایجا -

هایی نظیر کاهش مطلوبیت سفر با اخذ عوارض بر اساس طول و نقل خصوصی: با سیاستکند کردن روند توسعه حمل  -

 پیمایش، افزایش تعرفه پارکینگ، حذف پارک حاشیه رایگان در مجاورت معابر 

 گسترش خدمات الکترونیکی، افزایش دورکاری  و مدیریت تقاضای سفر:  با توسعه -

 ها ربراتوری و جایگزینی آن با موتورسیکلت برقی و کاهش آالیندهسیکلت کانقل پاک: حذف موتور گسترش حمل و -

روها ومشارکت دادن مردم در سازی پیادهتوسعه حمل و نقل غیر موتوری نظیر خطوط ویژه دوچرخه و توسعه و مناسب-

 راهها و استفاده از دوچرخه  طرحهای توسعه پیاده

 BRTو  LRTوسعه شبکه مترو، های جدید به  تبزرگراه صرف کردن بودجه احداث -

 هاارایه تسهیالتی نظیر پیشنهادهای تشویقی، بلیط رایگان سازمانی و ... به منظور استفاده بیشتر جامعه از این سیستم -

 و ایجاد مطلوبیت بیشتر BRTافزایش سرعت سفر با مترو و  در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور -



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 11 

 

  یریجهنتی -5
، روند پایدار شدن حمل و نقل شهر تهران به دالیل گونداگونی نظیدر: جمعیدت های انجام شده در این مقالهبراساس بررسی      

سازی مناسب، ناکارآمدی سیسدتم های الزم، عدم فرهنگباالی شهر تهران، مطلوبیت سفر با خودروهای شخصی، فقدان آموزش

حمل و  عدم پوششدم یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی، های حمل و نقل عمومی قابل اطمینان با صرف زمان حداقل، ع

روی مجداز پوشدش دهدد، یکپارچه که بتواند محالت و مناطق مختلف را با حداقل مسافت پیاده شبکهیك  نقل عمومی بصورت

دیگدر بدا  باشدد. از سدوییوجود شهرهای اقماری و عدم مدیریت یکپارچه و منسجم شهری با مشکالت بیرونی فراوانی روبرو می

توجه به اقدامات مثبت شهرداری و روند تسریع در ساخت مترو در سالهای اخیر، توسدعه متدرو و ارائده خددمات حمدل و نقدل 

اند با تاثیرات منفی عوامل بیرونی مقابله کنند. به منظدور تسدریع در نیدل بده حمدل و نقدل  عمومی ارزان تا حد زیادی توانسته

ستفاده از بایستی توجهی ویژه به توسعه و گسترش ساخت و اسعه پایدارجهانی در شهر تهران میهای توپایدار همسو با سیاست

توان اقدام نمود به همین منظور می بعنوان یك استراتژی برتر BRTو  LRT، الخصوص خطوط متروحمل و نقل عمومی و علی

ها و محدودسازی استفاده ص بودجه دولت و شهرداریاز اقداماتی متنوع نظیر جلب سرمایه گذاران خصوصی، تغییر روند اختصا

طرح های توسعه پایددار سازی و مشارکت دادن شهروندان در از وسایل نقلیه شخصی استفاده کرد. به موضوع آموزش و فرهنگ

 موفقیت طرح های شهری باید توجه نمود.           در ترین مولفه انسانی نیز بعنوان اصلی
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