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 چکیده

ه آید. پرداختن بشمار مینیازهای اولیه شهر سالم بهونقل از های اصلی حیات شهری است و ساماندهی حملجایی از جنبهونقل و جابهحمل

طرناکی نظیر های خزیستی، پدیدهمحیطهای های اساسی بشر در زمینة از بین رفتن منابع، آلودگیدلیل دغدغهو نقل به توسعة پایدار در حمل

ین راستا پژوهش حاضر باهدف ارزیابی مدیریت پایدار باشد. در اای و وارونگی هوا دارای اهمیت فراوان میشدن زمین، پدیدة گلخانهگرم

 ها به روش مطالعاتوصیفی بوده و داده-شده است. روش پژوهش تحلیلیزیست تهیه شهری با رویکرد پایداری محیطو نقل درون حمل

ست که کالبدی ا-تی و عملکردیشناخبوم-های پژوهش شامل اقتصادی، اجتماعی، محیطیای و میدانی گردآوری شده است. مؤلفهکتابخانه

ها از آمار توصیفی )توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و و تحلیل دادهنامه پیمایشی عملیاتی شده است. جهت تجزیه در قالب پرسش

شهرداری تهران  11 شده است. جامعة آماری کلیة شهروندان منطقة( استفاد هT-testای ضریب پراکندگی( و استنباطی )تی تست تک نمونه

شهری درون لونقصورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. میانگین متغیر مدیریت پایدار حملنفری به 744نفر( است که نمونة  174514)

پایدار، میانگین دارای سطح نیمه 41/3پایدار، میانگین مؤلفه اجتماعی دارای سطح نیمه 31/3پایدار، میانگین مؤلفة اقتصادی دارای سطح  64/1

شده دارای سطح نیمه پایدار ارزیابی 8/1عملکردی -دارای سطح ناپایدار و درنهایت میانگین مؤلفه کالبدی 76/1شناختی بوم-مؤلفة محیطی

-های اقتصادی و کالبدیشهری در مؤلفهونقل دروناست. همچنین نتایج در بخش استنباطی بیانگر آن است که مدیریت پایدار حمل

هری زیست ششناختی در راستای پایداری محیطبوم-های اجتماعی و محیطیزیست شهری و در مؤلفهملکردی در راستای پایداری محیطع

 هایزیست شهری نیست. در این راستا پیشنهادشهر تهران در راستای پایداری محیطکالن 11ونقل در منطقة نیست. مدیریت پایدار حمل

ؤثر واقع زیست مو نقل پایدار محیط و نقل شهری جهت دستیابی به حمل گیری مدیریت حملتواند در تصمیمش میارائه شده در این پژوه

 شود.
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 مقدمه

ای سابقهامروزه، جمعیت جهان در نواحی شهری با نرخ بی

در حال افزایش است. با نگاهی به نخستین سرشماری 

و مقایسة آن با جمعیت  1651جهان در سال  ای جمعیتپایه

میلیارد  8/3دهد که جمعیت جهان از زمان حاضر، نشان می

نی بیمیلیارد نفر افزایش پیدا کرده است و پیش 4/4به 

بیش از دو سوم از ساکنان جهان در  1434شود تا سال می

رو، (. ازاینDuh et al., 2008نواحی شهری زندگی کنند )

های پیچیده اجتماعی و فیزیکی زیر عنوان پدیدهبهشهرها 

فشار توسعة دائمی قرار دارند و تغییرات کمی و کیفی زیادی 

(. Zavadskas et al., 2007پیوندد )ها به وقوع میدر آن

این روند در کشورهای در حال توسعه، با سرعت مضاعفی 

در جریان است. روند رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز 

زیستی از محیطت متعدد اقتصادی، اجتماعی و مشکال

های مدیریت و کنترل توسعة سو، ناکارآمد بودن روشیک

شهری جهت رفع مشکالت و تنگناهای مذکور از سوی 

های متعددی روبرو کرده دیگر، کشورهای یادشده را با چالش

 (.Esmaeilzade et al., 2014) است

، خصوصاً در این راستا با رشد روزافزون شهرها

شهری، مسائل و مشکالت شهرهای بزرگ شکل و کالن

ی که ترین مسائلخود گرفته است. یکی از مهمای بهابعاد تازه

مدیران و شهروندان شهرهای بزرگ هرروزه با آن سروکار 

باشد. شهری میو ترافیک شهری و درون ونقلدارند، حمل

ام ازمند انجهای اقتصادی، اجتماعی در شهر، نیانجام فعالیت

که ابعاد شهر بزرگ بوده و طول سفرها سفر است و هنگامی

)در مقایسه با شهرهای کوچک و متوسط( زیاد باشند، 

ونقل شهر توجهی را در شبکة حملسفرکننده زمان قابل

 (.Dantas and Lamar, 2008سپری خواهد کرد )

 در مورد استفاده و نقلحمل که است دهه یک از بیش

آن  در دادهرخ هایچالش و مشکالت علّتبه شهری جوامع

 این نیست. برخوردار زیستیمحیطپایداری  شرایط از

                                                      
1International Energy Agency 

 و انرژی بیش از اندازه مصرف در اول مرحلة در ناپایداری

 افزایش در سرانجام و منابع کاهش در سوختی، سپس مواد

 داده نشان را خود جهانی سطح در حتی هوا آلودگی میزان

(. در این زمینه، Black and Nijkamp, 2003است )

بینی کرده است که مصرف پیش 1المللی انرژیآژانس بین

درصد  74به روند فعلی، ونقل، باتوجه انرژی در بخش حمل

افزایش خواهد یافت  1474درصد تا سال  84و  1434تا سال 

(Hidalgo and Huizenga, 2013).  همچنین بر اساس

(، 1448) 1همکاری اقتصادی و توسعههای سازمان پژوهش

( و نیمی از اکسید CFCsها )سوم کلروفلوئوروکربنیک

ونقل های حمل، در جو، مربوط به فعالیت(NOx)نیتروژن 

 ونقلحمل در رویکردی چنین رو آیندهشهری است. ازاین

 در وهواییآب هایآلودگی روزافزون شهری، افزایشدرون

 خسارات جبران برای صرفاً همنآ هاهزینه اتالف شهرها،

 میزان روزافزون افزایش ناپایدار، ونقلاز حمل ناشی

 طبیعی هایدارایی از ازحداستفاده بیش و تخریب تصادفات،

 عدم و دسترسی عدم نهایتاً و شهرها در دسترس در منابع و

 شهری جامعه برای شهری ونقلپایدار حمل تأمین قابلیت

ونقل شهری پایداری حمل(؛ Nijkamp, 2003بود ) خواهد

 ونقل است. از طرفی با مباحثریزی پایدار حملبر پایة برنامه

ها در ارتباط است. در این مدیریتی برای اجرا و نظارت بر آن

ونقل عمومی در شهرها و رویکرد در ابتدا بایستی حمل

. جایی در نظر گرفته شودترین شیوة جابهشهرها اصلیکالن

ر پایة دیدگاه مدنی و شهروندمداری و اعتقاد به این امر ب

ترین مبحث توسعة پایدار شهری است، عدالت که اصلی

دستیابی است. در مفهوم عدالت به رسمیت شناختن حق قابل

نقطة دیگر  بهواقعی عموم مردم جهت دسترسی از هر نقطه 

 Amini Nejad andگردد )شهر در صدر امور مطرح می

Eftekhari, 2010 .) بنابراین در جهت پیشبرد مدیریت

شهری، و نقل درون زیستی در حوزة حملمحیطپایدار 

ا و هزیست بر شناخت مؤلفهپیشنهاد مجامع جهانی و محیط

2Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) 
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و نقل  های تأثیرگذار در زمینة گرایش حملشاخص

سمت رویکرد پایدار آن است تا شهری بهدرون

در جهت شناخت  گرفته برای آنهای صورتریزیبرنامه

های ها و مؤلفهبه شاخصنقاط ضعف و قوت باتوجه 

 (.Amanpour et al., 2014شده برای آن باشد)تعریف

در راستای توجه به حمل و نقل پایدار شهری، امروزه 

شهرها با رشد زیاد به دلیل تخریب محیط طبیعی با 

اند و عالوه بر زیستی متعددی مواجه شدهمحیطهای بحران

اقتصادی درون شهر، تعادل -زدن تعادل اجتماعیبرهم

تأثیر های طبیعی را نیز تحتای در عرصهشناختی منطقهبوم

قرار داده و عرصه را بر ساکنان تنگ کرده است که این امر 

رو زیست نیست؛ ازاینموافق با اصول توسعة پایدار و محیط

یازمند نزیست در بلندمدت دستیابی به توسعة پایدار محیط

های درون شهر و منطقه بازنگری روابط میان اجزای سیستم

 ,.Kabisch et alزیست و مناطق جهان است ) با محیط

 عنوانبه زیست(. در این راستا پایداری محیط2016

 طرحقابل توسعة پایدار ریزیبرنامه فرآیند در ابزار ترینمهم

 است شناختیبوم ارزیابی نوعی ارزیابی، این است. بررسی و

 دنبالبه و شودمی انجام متوالی طوربه مختلف در سطوح که

 ها،برنامه اثرات آن ارزیابی در که است چارچوبی ارائه

مورد  جامع صورتبه زیستمحیط بر هاسیاست و راهبردها

 راهکارهایی درنهایت و قرار گرفته تحلیل و سنجش ارزیابی،

 دهد ارائه زیستفشار بر محیط کاهش برای را

(Hosseinzadeh et al., 2011) 

در راستای موضوع پژوهش مطالعات متعددی در داخل 

و همکاران   Jiaoو خارج کشور انجام گردیده است از جمله: 

ونقل ای در مورد توسعة پایدار حمل(، در مطالعه1411)

ژو افزا در شهر گوانگوتحلیل همشهری بر اساس تجزیه

ای هاقدامات کنترلی برای تنظیم شیوهچین بیان کردند که 

یی افزاتواند به همونقل و تنظیم خودروهای شخصی میحمل

و  CO2 صرفه بودن میزان کاهش انتشار دربهو مقرون

-Al(. Jiao et al., 2021های هوا دست یابد )آالینده

Thawadi ( و1414و همکاران )Jiao  ( 1411و همکاران ،)

ونقل شهری پایدار: یکردهای حملدر پژوهشی با عنوان رو

ونقل های حملانداز ارزیابی چرخة زندگی از شیوهچشم

سازی تأثیرات سازی و کمیمسافر در قطر برای مدل

قل مترو ونزیستی به این نتیجه دست یافتند که حملمحیط

زیستی در بخش محیطدر زمینة توجه به تأثیرات مهم 

زمین، ذرات معلق در شدن کرة ونقل، ازجمله گرمحمل

 ;Thawadi et al., 2020سالمتی  انسان بسیار مهم است )

Jiao et al., 2021 .) Zope( در 1416و همکاران ،)

پژوهشی با عنوان ارزیابی و نظارت بر پایداری سیستم 

شهرهای هند با رویکرد معیار ونقل شهری در کالنحمل

کردند که شهری گزارش ونقل درونگذاری پایداری حمل

شهرهایی که ازلحاظ پایداری شرایط بهتری دارند، رتبة 

ونقل پایدار به خود اختصاص باالتری را در زمینة حمل

(، 1413و همکاران )  Jeon(.Zope et al., 2019دهند )می

 ونقل دردر پژوهشی با عنوان ارزیابی پایداری طراحی حمل

بی راهکارهای ها در ارزیاها و شاخصسطوح: عملکرد، اندازه

ونقل پایدار بیان داشتند که برای درک طیف وسیعی از حمل

زیستی، گسترش یا اصالح محیطابزارهای ارزیابی پایداری 

ریزی معیارهای اجرایی جهت تصرف پایداری در برنامه

 ,.Jeon et alونقل بسیار ضروری است )حمل

2013.)Richardson  (1447 در پژوهشی با عنوان ،)

های تحلیلی عنوان نقل پایدار با استفاده از چارچوبوحمل

وان عنکرد که نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی مسافران به

ونقل پایدار است تأثیرگذاران اصلی شاخص حمل

(Richardson, 2005.)  

Manzoor  وSafakish ( پژوهشی با 1411در ،)

ار تزیستی و اقتصادی بر رفمحیطهای عنوان اثرات سیاست

استقرایی : مطالعة  -ونقل شهری با رویکرد قیاسیحمل

موردی شهر تهران به این نتیجه دست یافتند که اعمال 

ازار سزایی در تغییر سهم بهای فناوری محور تأثیر بهسیاست

های پاک و کاهش ونقل، به سمت فناوریهای حملفناوری

 ,Manzoor and Safakishها دارد )انتشار آالینده

2011.)  Hadipour  و Pour Ebrahim (1413 در ،)
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 ونقل شهریمحیطی حملپژوهشی با عنوان مدیریت زیست

سازی کاهش مصرف سوخت در اراک با استفاده از مدل

، نشان دادند که نتایج GISمسیریابی مناسب به کمک 

تحقیق ضمن تأکید بر بررسی کمی و دالیل مصرف سوخت 

ی ها در برخی چون تغییر نوع جادهدر این مناطق بر راهکارهای

های از مناطق پرتردد حاضر، تغییر مکان، تغییر مکان کاربری

تجاری، اداری و تفریحی و نیز مدیریت مسیرهای تردد 

 ,Hadipour and Pour Ebrahimشهری تأکید دارد )

2013.)Sajjadian  (1417 در پژوهشی با عنوان ،)

ونقل شهری لبینی آلودگی هوای ناشی از حمپیش

 LURبا مدل GISگیری از تلفیق شهر تهران با بهرهکالن

لگو توان از این او شبکة عصبی مصنوعی نشان دادند که می

در سامانة پشتیبانی مدیریت کیفیت هوا به هدف نهایی 

شهر تهران استفاده ونقل شهری کالنمدیریت بهینة حمل

(، 1413ان )و همکار  Hadipoor(.Sajjadian, 2014نمود )

ونقل سازی شبکه حملدر پژوهشی با عنوان بهینه

کمک الگوریتم زیستی بهمحیطشهری قم از لحاظ درون

به این نتیجه رسیدند که دستیابی به وضعیت  GISژنتیک و 

زیستی مستلزم ایجاد تغییرات در شبکة محیطبهینه ازلحاظ 

حاظ هایی است که به لها و یا تغییر مکان کاربریراه

ونقل حساسیت باالتری دارند، های ناشی از حملآلودگی

های شبکه درصد سلول 34نتایج این تحقیق نشان داد که 

درصد در  34زیستی در وضعیت نامناسب، محیطازلحاظ 

درصد در وضعیت مناسب قرار  74وضعیت تناسب میانه و 

 (. Hadipoor et al., 2013دارند )

شهری در نقل درون و مدیریت توسعة شبکة حمل

ترین چالش است و تهران شهرهای ایران، مهمکالن

عنوان به 11شهرهای ایران و منطقة آمد کالنعنوان سربه

یکی از مناطق اصلی شهر تهران در بخش مرکزی که 

، شودشهری به آن ختم میو نقل درون اکثریت بخش حمل

ونقل به راهکارهای اجرایی و تسریع در گسترش شبکة حمل

شهری نیاز دارد. در این راستا افزایش بسیار زیاد زمان 

جایی، زیادشدن تصادفات، آلودگی هوا و نزدیک شدن جابه

میزان آلودگی هوا به مرزهای تهدید سالمت انسانی، از 

و نقل ناپایدار در این  زیستی شبکة حملمحیطهای پیامد

 گیرد. منطقه است که الزم است مورد پژوهش اصولی قرار

رو پژوهش حاضر که باهدف ارزیابی مدیریت پایدار ازاین

زیست شهری با رویکرد پایداری محیطونقل درونحمل

شده است، سعی دارد زوایای این مسئله را مورد ارزیابی تدوین

صورت زیر قرار دهد تا به سؤال اصلی این پژوهش که به

یدار یت پاآیا مدیرشده است پاسخ علمی و منطقی دهد: مطرح

شهر تهران در کالن 11شهری منطقة ونقل درونحمل

زیست شهری است و از تناسب راستای پایداری محیط

 معناداری برخوردار است؟

 

 مواد و روش ها

شده و محدودة مکانی انجام 1368این مطالعه در فاصلة سال 

شهر تهران است. این منطقه یکی از مناطق  11آن منطقة 

شود که در مرکز این شهر تهران محسوب میقدیمی شهر 

کیلومترمربع  14/61شده است. این منطقه با مساحت واقع 

های این ترین ویژگیمحله است. مهم 13ناحیه و  4شامل 

منطقه، قرارگرفتن بازار تهران و بسیاری از اماکن فرهنگی، 

ها در آن ها و سفارتخانهمراکز و نهادهای دولتی، وزارتخانه

 (.1)شکل  است

تحلیلی و از لحاظ -روش پژوهش ازلحاظ نوع توصیفی

های موردنیاز پژوهش با بررسی ماهیت کاربردی است. داده

ای و میدانی صورت گرفته است. بررسی پیمایشی کتابخانه

 نامه بر اساسنامه بوده است. پرسششامل تکمیل پرسش

 -(7)کد پایدار  -(7طیف پنج درجة لیکرت )کامالً پایدار )کد 

( 1کامالً ناپایدار )کد -(1ناپایدار )کد  -(3نیمه پایدار )کد 

 11شده است. جامعة آماری جمعیت ساکن منطقة تنظیم 

 1367نفر( بر اساس آمار سال  174514شهر تهران )کالن

درصد اطمینان با فرمول  67است و حجم نمونه در سطح 

ش نفر مشخص شد که برای کاه 387کوکران برابر با 

نفر افزایش پیدا کرد.  744ها به خطاهای آماری، تعداد نمونه

مدیریت پایدار های متغیرهای پژوهش شامل مؤلفه
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شهری بر اساس رویکرد پایداری ونقل درونحمل

وری جویی و بهرهصرفهاقتصادی )رویکرد -1زیست محیط

 -3( رفاه و آسایش زندگیاجتماعی)رویکرد  -1 اقتصادی

( جلوگیری از آسیب به محیطشناختی )رویکرد محیطی و بوم

کالبدی )رویکرد دسترسی آسان و کیفیت -عملکردی -7

نامه پیمایشی ساختار شهری( است که در قالب پرسش

 
 شهر تهران.کالن 21وقعیت جغرافیایی منطقة م -2شکل 

 

 مدل مفهومی پژوهش. -1شکل 
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های موردنظر بر (. مؤلفه و گویه1)شکل عملیاتی شده است 

اساس مطالعات موجود در بخش پیشینه پژوهشی 

به اهمیت هر یک از شده و روایی )اعتبار( آن با توجه انتخاب

وا اعتبار محتصورت ها نسبت به محدودة موردمطالعه بهگویه

ونقل و ریزی حملنفر از خبرگان مسائل برنامه 5توسط 

 و تأیید شد. برای تعیین پایایی ابعاد وزیست بررسی محیط

یب شده است. ضرها، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گویه

باشد تا قابلیت اعتماد باالی  54/4شده باید بیشتر از محاسبه

شده برای مدیریت مقدار آلفای محاسبهها باال رود. گویه

 ستزیشهری با رویکرد پایداری محیطونقل درونپایدار حمل

های تر است. پس سؤالبزرگ 5/4باشد که از مقدار می 86/4

شهری پایا است. ونقل درونمربوط به مدیریت پایدار حمل

 های اقتصادیشده برای مؤلفههمچنین مقدار آلفای محاسبه

و  64/4شناختی بوم-، محیطی86/4، اجتماعی 61/4

 5/4آمده است که از مقدار دستبه 85/4عملکردی -کالبدی

ایا ها نیز پهای مربوط به این مؤلفهتر است. پس سؤالبزرگ

های پژوهش در بخش و تحلیل داده. برای تجزیه است

های تمایل به مرکز مانند میانگین و توصیفی )شاخص

ی های پراکندگهای فراوانی مطلق و نسبی و شاخصتوضیح

 SPSS افزارچون انحراف معیار و ضریب پراکندگی( از نرم

در بخش آمار استنباطی و برای شده است. استفاده 17 نسخة

ای تست تک نمونهارزیابی ارتباط بین متغیرها از آزمون تی

(T-test استفاده ).شده است 

 

 نتایج

سنجش وضعیت متغیر مدیریت  های توصیفی:یافته

ست زیشهری با رویکرد پایداری محیطونقل درونپایدار حمل

 7/1تا  1های میانگین )امنهمؤلفه از طریق د 7شامل 

عنوان ناپایدار(، به 7/1تا  71/1عنوان کامالً ناپایدار(، )به

عنوان به 7/7تا  71/3عنوان نیمه پایدار(، )به 7/3تا  71/1)

شده است. نتایج کامالً پایدار( انجام  7تا  71/7پایدار( و )

شده است. نتایج نشان داد که وضعیت  حاصل در جدول ارائه

درصد نیمه پایدار و  8/87درصد ناپایدار،  7/6این متغیر: 

شده است؛ بنابراین نمرة درصد پایدار ارزیابی  8/7درنهایت 

نهایی مشخص کرد که وضعیت متغیر مدیریت پایدار 

زیست در شهری با رویکرد پایداری محیطونقل درونحمل

بر های آن شهر تهران، همراه با تمام مؤلفهکالن 11منطقة 

 71/1سطحی لیکرت در بین دامنة میانگین  7اساس طیف 

عنوان نیمه پایدار قرار دارد. همچنین شاخص به 7/3تا 

ضریب پراکندگی نشان داد که بیشترین پراکندگی نسبت به 

( و 8/14شناختی )بوم-میانگین مرتبط با مؤلفه محیطی

کمترین پراکندگی نسبت به میانگین مربوط به مؤلفه 

 ( است.14) اجتماعی

ل ونقتحلیل مطلوبیت متغیر مدیریت پایدار حمل

دادن منظور نشانبههای آن: شهری و مؤلفهدرون

شهری و ونقل درونمطلوبیت متغیر مدیریت پایدار حمل

-Tشهر تهران از آزمون کالن 11های آن در منطقة مؤلفه

test ای استفاده شد. در این آزمون مطلوبیت متغیر تک نمونه

مؤلفة آن  7و شهری ونقل درونمدیریت پایدار حمل

-عملکردیو شناختی بوم-محیطی، اجتماعی، اقتصادی)

شده است. بر اساس نتایج وضعیت ارائه  1در جدول  کالبدی

شهری ونقل درونمؤلفه اقتصادی مدیریت پایدار حمل

 %67در سطح اطمینان  P-value( 444/4به میزان )باتوجه

زیست شهری است و از تناسب ایداری محیطراستای پدر 

جویی و و بنابراین صرفه باشدداری برخوردار میمعنی

 11شهری منطقة ونقل درونوری اقتصادی برای حملبهره

ستی زیمحیطهمراه داشته باشد ) وضعیت شهر تهران بهکالن

وضعیت مؤلفة اجتماعی رو به پایدار(.  پایدار و سطحنیمه

به میزان شهری با توجه ونقل درونایدار حملمدیریت پ

(741/4)P-value   در راستای  %67در سطح اطمینان

داری زیست شهری نیست و از تناسب معنیپایداری محیط

و بنابراین نتوانسته است رفاه و آسایش  باشدبرخوردار نمی

شهر کالن 11شهری منطقة ونقل درونزندگی برای حمل

زیستی نیمه ه داشته باشد )وضعیت محیطتهران به همرا

-وضعیت مؤلفة محیطی رو به ناپایدار(.پایدار و سطح 

به  شهری با توجهونقل درونشناختی مدیریت پایدار حملبوم
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در راستای  %67در سطح اطمینان   P-value(557/4میزان )

داری زیست شهری نیست و از تناسب معنیپایداری محیط

و بنابراین نتوانسته است جلوگیری از  باشدبرخوردار نمی

 11شهری منطقة ونقل درونبرای حمل آسیب به محیط

شهر تهران به همراه داشته باشد )وضعیت کالن

 رو به نیمه پایدار(.محیطی ناپایدار و سطح زیست

کالبدی مدیریت پایدار -وضعیت مؤلفة عملکردی

 P-value( 443/4به میزان )شهری با توجه ونقل درونحمل

زیست در راستای پایداری محیط %67در سطح اطمینان 

و  باشدداری برخوردار میشهری است و از تناسب معنی

بنابراین توانسته است دسترسی آسان و کیفیت ساختار 

شهر کالن 11شهری منطقة قل درونونشهری برای حمل

پایدار زیستی نیمهتهران به همراه داشته باشد )وضعیت محیط

رو به پایدار(. وضعیت نهایی متغیر مدیریت پایدار و سطح 

  P-value(477/4به میزان )شهری با توجه ونقل درونحمل

زیست در راستای پایداری محیط %67در سطح اطمینان 

 و باشدداری برخوردار نمیز تناسب معنیشهری نیست و ا

به نمرة نهایی نتوانسته است پایداری بنابراین با توجه 

 11شهری منطقة ونقل درونزیستی برای حملمحیط

ستی زیشهر تهران به همراه داشته باشد )وضعیت محیطکالن

 رو به ناپایدار(. پایدار و سطحنیمه

 

 گیریبحث و نتیجه

شهری با رویکرد پایداری، ونقل درونث حملترین مبحمهم 

ه مسائل بونقل شهری با توجه ساز بودن سیستم حملمسئله

چراکه امروزه  زیستی آن است.اقتصادی، اجتماعی و محیط

ونقل ای در حملهای عمدهمشکالت و نارسایی

زیست گیر اقتصاد، اجتماع و محیطشهری، گریباندرون

اصلی پایداری است که توجه  هایعنوان شاخصشهری به

 از پیش ضروری جلوهبه مبحث پایداری در این حوزه را بیش 

توان ها می(. ازجمله این چالشTurton, 2006داده است )

-ویژه در زمینة سوخترویه از منابع انرژی بهبه استفاده بی

ونقل های ناشی از اتکاء و گرایش به حمل، هزینههای فسیلی

 های آن.شهری و مؤلفهونقل درونتوزیع مقادیر متغیر مدیریت پایدار حمل -2جدول 

کامالً  متغیر و مؤلفه 
 ناپایدار

نیمه  اردناپای
 پایدار

کامالً  پایدار
 پایدار

 میانگین

Average 

انحراف 
 معیار

ضریب 
 پراکندگی

 وضعیت

نیمه  7/13 557/4 31/3 3/1 3/71 7/71 7/11 7/1 اقتصادی
 پایدار

نیمه  14 441/4 41/3 8/4 8/14 44 7/14 - اجتماعی
 پایدار

 ناپایدار 8/14 446/4 76/1 - 1/5 36 3/76 7/7 شناختیبوم-محیطی
نیمه  8/17 517/4 8/1 - 7/18 8/77 17 8/1 عملکردی -کالبدی

 پایدار
ونقل مدیریت پایدار حمل

 شهریدرون
نیمه  1/13 386/4 64/1 - 8/7 8/87 7/6 -

 پایدار

 

 .های پژوهشای در خصوص مطلوبیت متغیر و مؤلفهتک نمونهتست تینتایج آزمون  -1جدول 

درجه  tضریب  هامتغیر و مؤلفه
 آزادی

 میزان خطا

.Sig. 
تفاوت 
 میانگین

 %66سطح معناداری 

 حداکثر حداقل

 388/4 -134/4 311/4 444/4 366 44/8 اقتصادی

 454/4 -471/4 415/4 741/4 366 781/4 اجتماعی

 787/4 -458/4 -41/4 557/4 366 -185/4 شناختیبوم-محیطی

 438/4 -181/4 -11/4 443/4 366 -43/3 کالبدی-عملکردی 

 4448/4 -578/4 357/4 477/4 366 -615/1 شهریونقل درونمدیریت پایدار حمل
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های مربوط به ونقل عمومی، هزینهحملجای شخصی به

ها، کاهش ایمنی و امنیت اجتماعی در بحث ساخت زیرساخت

رفتن آرامش صوتی و بصری در شهرها و تصادفات، از بین 

کشی اشاره تخریب کاربری اراضی در شهرها جهت خیابان

(. در این راستا پژوهش Amanpour et al., 2014کرد )

 شهریونقل درونریت پایدار حملحاضر باهدف ارزیابی مدی

شهر کالن 11زیست در منطقة با رویکرد پایداری محیط

ن شده در ایهای بکار گرفتهشده است. مؤلفهتهران تدوین 

ی ورجویی و بهرهپژوهش شامل اقتصادی با رویکرد صرفه

اقتصادی، اجتماعی با رویکرد رفاه و آسایش زندگی، 

ط جلوگیری از آسیب به محید شناختی با رویکربوم-محیطی

عملکردی با رویکرد دسترسی آسان و کیفیت -و کالبدی

باشد. نتایج بیانگر آن است که وضعیت ساختار شهری می

 و باشدداری برخوردار میمؤلفة اقتصادی از تناسب معنی

رو به پایدار و سطح آن نیمهزیستی محیطبنابراین وضعیت 

توان بیان کرد شاخص اقتصادی یپایدار است. در این راستا م

زیستی محیطشهری از دو لحاظ وضعیت ونقل درونحمل

دهد. اولی ازلحاظ ونقل شهری را تحت تأثیر قرار میحمل

ای که هر هزینه استفاده برای شهروندان و میزان هزینه

کند تا از مبدأ به مقصد خود برسد. میزان شهروند صرف می

ةی که قابلیت استفاده را برای همهزینه باید به شکلی باشد 

نقل واقشار جامعه فراهم کند تا شرایط برای رسیدن به حمل

پایدار فراهم شود و همچنین به برقراری عدالت اجتماعی نیز 

شامل میزان که  منجر شود و دومی هزینة احداث سامانه

شود که صرف ایجاد، توسعه و نگهداری آن ای میهزینه

کی ها نیز یبرگشت سرمایة این سیستمشود. بازدهی و می

به نوع، هاست که با توجه دیگر از عوامل مهم در ایجاد آن

 های نگهداریشکل، انرژی مصرفی، فضای حرکتی، هزینه

 و متفاوت است. 

 داری برخورداروضعیت مؤلفة اجتماعی از تناسب معنی

رو  سطح پایدار وزیستی آن نیمهنبود بنابراین وضعیت محیط

شهری از ونقل درونبه ناپایدار بود. شاخص اجتماعی حمل

ونقل شهری را تحت زیستی حملدو لحاظ وضعیت محیط

دهد. اولی میزان دسترسی همه اقشار جامعه تأثیر قرار می

نحوی است که برای هر قشر از جامعه با هر نوع وضعیت به

 دمعیشتی در هر قسمت از شهر قابلیت استفاده برابر را ایجا

ونقل نماید. بنابراین امروزه دسترسی به یک سیستم حمل

شهری کارآمد از مصادیق برابری عدالت اجتماعی و درجة 

کیفیت زندگی در شهرها است. دومی میزان آسایش و راحتی 

یط به شراونقل عمومی با توجه های حملدر استفاده از سامانه

ف اعم از ختلکنندگان است. استفاده افراد در سنین ماستفاده

های ساالن، افراد سالمند و با محدودیتکودکان، بزرگ

های مختلف خاص مانند معلوالن، میزان آسایش در سامانه

 کنند.ونقل عمومی را تعیین میحمل

شناختی از تناسب بوم-وضعیت مؤلفة محیطی

آن  زیستیداری برخوردار بود بنابراین وضعیت محیطمعنی

-شاخص محیطی پایدار است.ه نیمهرو ب ناپایدار و سطح

شهری از دو لحاظ وضعیت ونقل درونشناختی حملبوم

هد. دونقل شهری را تحت تأثیر قرار میزیستی حملمحیط

اول شاخص آلودگی هوا و گازهای ناشی از وسایل نقلیه 

کربن، های سوخته، مونوکسیدعمدتاً شامل هیدروکربن

د و اکسید گوگر، دیاکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژندی

ذرات معلق و سرب، انواع گازهای آالیندة ناشی از اصطکاک 

و  ایالستیک که در هوا معلق هستند و باعث اثر گلخانه

همچنین در فصول سرد سال منجر به پدیده وارونگی دما 

عنوان یکی از شود. دومی آلودگی صوتی است که بهمی

زیست معضالت مدیریت شهری در بخش حفاظت محیط

مطرح است. وجود آلودگی صوتی در محیط دلیل اتالف 

انرژی توسط منابع مختلف شهری و صنعتی است و از دیدگاه 

سازی مصرف انرژی نیز باید این موضوع مدنظر قرار بهینه

 گیرد.

کالبدی نیز از تناسب -عملکردی ةوضعیت مؤلف

آن  زیستیداری برخوردار بود بنابراین وضعیت محیطمعنی

یدار و پاپایدار است. شاخص نیمهرو به نیمه پایدار و سطحنا

شهری از دو لحاظ وضعیت ونقل درونرو به پایدار حملسطح 

هد. دونقل شهری را تحت تأثیر قرار میزیستی حملمحیط
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اولی شرایط محیط طبیعی و این شرایط شامل موقعیت 

-یشناسی، ویژگهای توپوگرافی و زمینجغرافیایی، ویژگی

های اقلیمی شامل حرارت و برودت، دما، رطوبت نسبی، 

به شرایط واحد هر یک از  بارندگی و باد است که با توجه

یری گسزایی در شکلونقل شهری، تأثیر بههای حملسامانه

ها دارد. دومی شرایط کالبدی وضع موجود است و عملکرد آن

کرد و با عملونقل پایدار های حملکه با ایجاد و توسعة سامانه

گردد و از سوی دیگر باال، بسیاری از مشکالت حل می

های کالبدی زیادی را مانند احداث و تعریض خیابان، هزینه

ی آورد. بنابراین انتخاب و برپایپل و گذرگاه را شهر پایین می

 شهری با توجهونقل پایدار درونهای حملهر نوع از سامانه

صات فنی سامانه صورت به شرایط موجود کالبدی و مشخ

 گیرد. می

ار های مدیریت پایددرنهایت با توجه وضعیت هر یک از مؤلفه

 زیستی پیشنهادهایشهری با رویکرد محیطونقل درونحمل

 شوند: صورت زیر مطرح میکاربردی و اجرایی به

های فرهنگی و تشویقی با ذکر فواید ها و فعالیتآموزش -

سواری و آموزش استفاده دوچرخهروی و استفاده از پیاده

 ها.صحیح از آن در مدارس و دانشگاه

وی نحهای عمرانی و توسعة شهری در آینده باید بهبرنامه -

های مهم و کلیدی در باشد که مانع تمرکز و ایجاد کاربری

 وآمد و ترافیک باال شود.مرکز شهر شود تا باعث کاهش رفت

 خصی در بخش مرکزیجلوگیری از تردد وسایل نقلیة ش -

شهر تهران و جایگزینی آن با وسایل نقلیة عمومی برای 

 کاهش آلودگی هوا و صوت و کاهش مصرف سوخت.

عنوان سدهای طبیعی در مقابل صوت استفاده از گیاهان به -

اشی ها، آلودگی نتوان با کاشت درختان در کنار خیابانکه می

 از صدا را کاهش داد.

های توسعة فشرده در شهرها و اختالط گیری از مدلبهره -

های باهدف جلوگیری از توسعة کالبدی شهر و نیز کاربری

 روی وونقل پایدار مانند پیادههای حملگیری از حالتبهره

 سواری.دوچرخه

شهری با گسترش و توزیع مناسب مدیریت سفرهای درون -

ها ارائه خدمات در شهرها باهدف تراکم زدایی از مراکز شهر

 های سفرساز.و نیز انتقال کاربری

ها و در عوض پرهیز از ایجاد معابر جدید و نیز تعریض آن -

نوین جهت های ها در شهرها و نیز زیرساختراهایجاد پیاده

ونقل.های پایدار حملحالت
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